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วรรณพร พงษ์เพ็ง
๑

บทคัดย่อ

	 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	ศึกษามโนทัศน์เรื่อง	“ความศิวิไลซ์”	ที่สะท้อน

ผ่านการน�าเสนออัตลักษณ์	 “วัดและวัง”	 ในเกาะรัตนโกสินทร์จากสารคดีท่องเที่ยว

เรือ่ง	“น�ำเทีย่วกรงุเทพฯ ทำงโบรำณคด”ี	ของหม่อมเจ้าหญงิพนูพศิมยั	ดศิกลุ	ในฐานะ

สารคดท่ีองเทีย่วกรงุเทพฯ	เล่มแรกของไทย	ทีมุ่ง่ให้ความรูผู้้อ่านเรือ่งประวัตกิารสร้าง

กรุงรัตนโกสินทร์ผ่านหลักฐานทางโบราณคดีในพระราชวังและวัดหลวง	 อีกทั้งเป็น

ตัวอย่างเด่นชัดเรื่องการสร้างภาพลักษณ์	 “ควำมศิวิไลซ์”	 ของประเทศในสารคดีน�า

เที่ยวกรุงเทพฯ	 ยุคแรกที่มีอิทธิพลทางความคิดจากยุคจารีตเกี่ยวกับความเจริญทาง

วัฒนธรรมพุทธศาสนา	 รวมทั้งเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้สารคดีเป็นคู่มือน�าเที่ยวเชิง

วิชาการ	

	 จากการศึกษาพบว่า	มโนทัศน์เรื่อง	“ควำมศิวิไลซ”์	เป็นมโนทัศน์แบบจารีตที่

ปัญญาชนราชส�านักสยามน�าเสนอผ่านสารคดีวิชาการอย่างต่อเน่ือง	 ปรากฏเป็น

ภาพลักษณ์หลักของกรงุเทพฯ	ในฐานะศนูย์กลางความเจรญิทางวัฒนธรรมพทุธศาสนา	

การน�าเสนออัตลักษณ์วัฒนธรรมพุทธศาสนาในกรุงเทพฯ	มุ่งแสดงให้เห็นความส�าคัญ

ของวดัและวงัในมิติเรื่องการสร้างเมือง	และศูนย์กลางความรู้ของประเทศ	อตัลักษณ์

ดังกล่าวปรากฏผ่านการเล่าประวัติวัดหลวงและพระราชวัง	 ลักษณะสถาปัตยกรรม

รวมทั้งพุทธศิลป์ในฐานะหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงอารยธรรมพุทธศาสนา

อันสืบทอดจากอาณาจักรสุโขทัย	อยุธยา	มาสู่รัตนโกสินทร์	

 
๑	

อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาภาษาไทย	คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล
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Abstract 

	 This	article	aims	to	analyze	the	concept	of	“civilization	as”	reflected

by	 the	 representation	 of	 the	 identities	 of	 “State	 Temples	 and	 Palaces”	 on	

Rattanakosin	Island	from	a	documentary	work	entitled	“Exploring	Bangkok	

through	archaeological	tour”	of	M.C.	Phunphitsamai	Ditsakun.	This	book	is	

the	 first	 Bangkok	 tourist	 guide	 influenced	 by	 conventional	 concept	 of	

civilization	produced	by	the	Siamese	court	that	aimed	to	change	Thais’	viewpoint	

“State	about	Temples	and	Palaces”,	 from	being	sacred	spaces	 to	being	 the

center	of	Buddhist	civilization.	It	is	clear	that	this	book	is	the	exemplar	of	

how	 civilization	 knowledge	 was	 constructed	 through	 the	 lens	 of	 an	 elite	

scholar	 in	 the	 early	 Bangkok	 tourism	 period,	 as	 well	 as	 the	 beginning	

of	Bangkok	tourism	based	on	academic	knowledge.	

	 The	study	reveals	that	the	concept	of	civilization	is	a	conventional	

concept	appearing	in	Thai	elites’	works	which	has	been	used	through	times.

In	 such	 a	 context,	 Buddhist	 Civilization	 is	 a	 prominent	 aspect	 of	 Thai	

civilization	 appearing	 in	 this	 sort	 of	 work.	 The	 image	 of	 Bangkok	

as	a	“Buddhist	City”	is	the	outstanding	image	in	this	book.	The	significance	of	

Thai	Buddhism	in	this	term	is	portrayed	as	a	tool	for	creation of Buddhist	city

and	the	establishment	of	state	temples	for	learning	by	Thais.	The	identities	of	

Buddhist	culture	are	represented	by	the	narration	of	the	historical	backgrounds	

The Concept of “Civilization” 

in the early Bangkok tourist guide of Thailand
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๒

 
๒	
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of	 state	 temples,	 palaces,	 and	 Buddhist	 architecture.	 The	 characteristics	 of	

Buddhist	 arts	 also	 portrays	 the	 continuous	 Buddhist	 civilization	 of	 Thai	

kingdoms	from	Sukhothai,	Ayutthaya	to	the	Rattanakosin	period.
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บทน�า

	 ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่	๕	เป็นต้นมา	ราชส�านักสยามได้ผลิตบันทึกการเดินทาง

รูปแบบต่างๆ	 จ�านวนมากในรูปแบบพระราชหัตถเลขาและจดหมายเหตุ	 บันทึก

การเดินทางอาจจัดเป็นต้นเค้าของการเขียนสารคดีท่องเที่ยวในแง่การจดบันทึกส่ิงที่

พบเห็น	 และอธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม	 หลังการ-

เปลี่ยนแปลงการปกครอง	พ.ศ.	๒๔๗๕	มีสารคดีวิชาการน�าที่เสนอประวัติศาสตร์และ

บุคคลส�าคัญของต่างประเทศ	 เพื่อเปิดโลกทัศน์ของผู้อ่านชาวไทย	 อันแสดงให้เห็น

อิทธิพลของบริบทโลกที่มีต่อการเดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรี	 การศึกษาต่อใน

ต่างประเทศ	 และการค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือต่างประเทศ
๒
	 การผลิตสารคดี

วิชาการดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า	“กำรเดินทำง”	ของปัญญาชนราชส�านักส่งผลต่อการ

เผยแพร่ความรู้เรื่องวัฒนธรรมในมิติต่าง	ๆ	อย่างต่อเนื่อง	แต่กระนั้นก็ยังไม่มีสารคดี

ที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือน�าเที่ยวโดยตรง	

	 จนกระทั่งหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย	 ดิศกุล	 พระธิดาในสมเด็จกรมพระยา

ด�ารงราชานุภาพได้ทรงนิพนธ์เรือ่ง	“น�ำเทีย่วกรงุเทพฯ ทำงโบรำณคด”ี	ในปี	พ.ศ.	๒๔๙๑

ด้วยวัตถุประสงค์ที่ได้ทรงเล่าไว้ในค�าน�า	 ความว่า	 “เพ่ือนชำวต่ำงประเทศได้ขอให้

ข้ำพเจ้ำเขียนเรือ่ง น�ำเทีย่วกรงุเทพฯ น้ีให้ ข้ำพเจ้ำได้เขียนและแปลเป็นภำษำอังกฤษไว้

ด้วยแล้ว แต่ยงัไม่ได้พมิพ์ออกเป็นเล่ม บัดน้ีมผู้ีเอำใจใส่ในเรือ่งรำวของตวัเองมำกข้ึน”
๓
 

จากข้อสังเกตที่ว่า	 ในยุคน้ันคนไทยเริ่มหันมาสนใจ	 “เรื่องรำวของตัวเองมำกขึ้น”

สะท้อนข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่ร่วมสมัย

กับสารคดีเรื่อง	 “น�ำเที่ยวกรุงเทพฯ ทำงโบรำณคดี”	 กล่าวคือ	 พระนิพนธ์สารคดี

ท่องเทีย่วเรือ่ง	“น�าเทีย่วกรงุเทพฯ ทำงโบรำณคด”ี	เขยีนขึน้เมือ่ปี	พ.ศ.	๒๔๙๑	ร่วมสมยั

กับเหตุการณ์ส�าคัญทางประวัติศาสตร์ไทย	 ในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 
๒	

ดังเช่น	 พระนิพนธ์ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์เรื่องคองเกรส

แห่งเวียนนา	คทัรนิมหาราชินีแห่งรสุเซีย	คาร์วัวและก�าเนิดอิตาลีอิสระ	และต้นรชักาลเอลิซะเบธที	่๒	

พระราชนิพนธ์ในกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์เรื่องนักเรียนเมืองอังกฤษ,	การค้าทางทะเลในเวลาสงคราม	

และเครื่องฝึกเยนตลแมนในออกซฟอดแลเคมบริช	เป็นต้น

 
๓	

“น�าเที่ยวกรุงเทพฯทางโบราณคดีของหม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัย	ดิศกุล”,	ค�าน�า.
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ภมูพิลอดลุยเดชเพิง่ขึน้ครองราชย์	ปี	พ.ศ.	๒๔๘๙	เป็นยุคหลังสงครามโลกครัง้ที	่๒	เพิง่ส้ินสุด	

และจอมพล	ป.	พบูิลสงคราม	กลับมาเป็นนายกฯ	อีกครัง้	(ระหว่าง	พ.ศ.๒๔๙๑	-	๒๕๐๐)	

ทัง้ยงัเป็นยคุก่อนทีจ่อมพลสฤษดิ	์ธนะรชัต์จะเริม่พฒันากรงุเทพฯ	ให้เป็นเมอืงท่องเทีย่ว

ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๐๐	 การตีพิมพ์เผยแพร่สารคดีท่องเที่ยวกรุงเทพฯ	 แสดงให้เห็นการน�า

เสนอนวทศัน์เกีย่วกบั	“ควำมเป็นไทย”
๔
	ด้วยการสร้างมมุมองใหม่เกีย่วกบัการท่องเทีย่ว

ทางวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ	 ยุคก่อนที่รัฐจะเข้ามาจัดการและเผยแพร่ภาพลักษณ์	

“เมืองพุทธ”	ของไทยและกรุงเทพฯ	กล่าวคือ	“วัดและวัง”	สามารถเป็นแหล่งแสวงหา

ความรู้ทางอารยธรรมไทยได้	นอกเหนือจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์	ศูนย์รวมจิตใจ	หรือ

ศูนย์กลางของชุมชน	

 สารคดีเรื่องอ่ืนที่หม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัยทรงนิพนธ์ประกอบด้วยเรื่อง

ประวัติศาสตร์	 โบราณคดี	และความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา	ยกตัวอย่างเช่นเรื่องโลก-

เก่า,	 โลกใหม่,	 รวมชุดสารคดี,	 ความเช่ือถือศาสนาและจริยธรรม,	 ตอบปัญหาธรรม,	

ประเพณีไทย,	พิธีของทุกคน,	สังคมพุทธ,	และสาสนคุณ	หนังสือสอนพระพุทธศาสนา

แก่เยาวชน	 เป็นอาทิ	 ในบรรดาสารคดีดังกล่าว	 “น�ำเที่ยวกรุงเทพฯ ทำงโบรำณคดี”

เป็นสารคดีน�าเที่ยวเพียงเล่มเดียวที่แสดงความสืบเน่ืองเกี่ยวกับมโนทัศน์เรื่องความ

เจริญทางวัฒนธรรมพุทธศาสนาในฐานะภาพสะท้อนความเจริญทางวัฒนธรรม

ของชาติ	หรือ	“ความศิวิไลซ์”	อีกทั้งยังเป็นหนังสือน�าเที่ยวกรุงเทพฯ	เล่มแรก	ในยุคที่

รฐัได้เริม่ต้นฟ้ืนฟวัูฒนธรรมไทยแบบจารตีหลายอย่าง	หลังจากทีไ่ม่ได้รบัการดแูลตัง้แต่

เมื่อเปล่ียนแปลงการปกครองในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๗๕	 พระนิพนธ์เล่มน้ีจึงอาจนับเป็นจุด

เริ่มต้นทางความคิดเรื่องการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเกาะรัตนโกสินทร์ก่อนที่รัฐ

จะบรรจุในแผนฟื้นฟูและอนุรักษ์	 ดังปรากฏเน้ือหาที่น�าเสนอภาพลักษณ์ตามแบบ	

“จำรตี”	และอาจจัดให้เป็นสารคดท่ีองเทีย่วกรงุเทพฯเล่มแรก	ทีม่วัีตถปุระสงค์ให้ผู้อ่าน

ใช้เป็นคู่มือน�าเที่ยวเชิงวิชาการดังจะอธิบายต่อไป	

 
๔	

บทความน้ีใช้ค�าว่า	“ความเป็นไทย”	เพือ่กล่าวถงึลักษณะวัฒนธรรมพทุธศาสนาในฐานะ

ภาพแทน	“ความศิวิไลซ์”	ในกรุงเทพฯ	ที่หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย	ดิศกุล	อธิบายในสารคดีท่องเที่ยว	

“น�าเที่ยวกรุงเทพฯทางโบราณคดี”	.
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	 ผู้เขียนได้ตั้งประเด็นค�าถามว่า	มโนทัศน์เรื่อง	“ความศิวิไลซ์”	ในงานสารคดี

ท่องเที่ยวเรื่อง	 “น�ำเที่ยวกรุงเทพฯ ทำงโบรำณคดี”	 คือความเจริญของวัฒนธรรม

พทุธศาสนาน้ัน	มคีวามสืบเน่ืองทางความคดิกบัมโนทศัน์เรือ่ง	“ความศวิิไลซ์”	ในสารคดี

วิชาการยุคก่อนหน้าหรือไม่	 บทความน้ีจึงวิเคราะห์ประเด็นหลักสองประเด็น	 ได้แก่	

ประเดน็แรก การเผยแพร่ความรูท้างวัฒนธรรมไทยผ่านสารคดวิีชาการของปัญญาชน

เชื้อพระวงศ์	หรือปัญญาชนราชส�านัก	ที่มุ่งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ	“ควำมศิวิไลซ”์	

อนัสะท้อนผ่านความเจริญรุ่งเรืองของวัฒนธรรมพุทธศาสนา	ประเด็นที่สอง	มโนทัศน์

ของหม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัย	 ดิศกุลเกี่ยวกับความเจริญทางวัฒนธรรมศาสนาที่ได้รับ

อิทธิพลจากปัญญาชนราชส�านักมีลักษณะอย่างไร	 เมื่อไปปรากฏในบริบทใหม่อย่าง

สารคดีท่องเที่ยวเชิงวิชาการ	

มโนทัศน์เรื่อง “ความศิวิไลซ์” ในสารคดีวิชาการยุคแรกของไทย 

	 ในเชิงโครงสร้างการเปล่ียนแปลงสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์จากยุคจารีต	

ระหว่างสมยัรชักาลที	่๑	ถงึรชักาลที	่๓	สู่	“ยคุใหม่” เป็นผลจากบรบิทโลกยคุล่าอาณานิคม

ของประเทศตะวันตกในทวีปเอเชียส่งผลให้วิธีมองโลกและสังคมไทยของปัญญาชน

ราชส�านักเปล่ียนไปจากเดิม	 กล่าวคือเหล่าปัญญาชนที่เป็นชนชั้นสูงของประเทศ

พยายามปรับเปล่ียนแนวคิดเรื่อง	 กรุงเทพฯ	 เป็นศูนย์กลางของโลกสมัยจารีต	 ตาม

คติความเชื่อเรื่องไตรภูมิ	หรืออีกนัยหนึ่งคือ	กรุงเทพฯ	เป็น	“ศูนย์กลำงจักรวำล”	ของ

อาณาจักรไทยและประเทศราชทีล้่อมรอบ
๕
	มาสู่กรงุเทพฯเป็นส่วนหน่ึงของโลกยคุใหม่	

และมคีวามเจรญิทางวัฒนธรรมทดัเทยีมกบัตะวันตก
๖
	การปรบัเปล่ียนจารตีในราชส�านัก

 
๕	
โปรดอ่าน	 อรรถจักร	 สัตนยานุรักษ์,	 การเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ของชนชั้นน�าไทย

ตั้งแต่รัชกาลที่ ๔ ถึงพุทธศักราช ๒๔๗๕	 (พิมพ์ครั้งที่	 ๓,	 กรุงเทพฯ:	 ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย,	๒๕๕๕),	หน้า	๑๐๑.

 
๖	
งานวิจัยหลายเรื่องที่กล่าวถึงประเด็นน้ี	 ยกตัวอย่างเช่น	 “วัฒนธรรมไทยราชส�านัก”

มีคุณค่า	 มีพัฒนาการ	 และมีระเบียบแบบแผนที่ถูกจัดการผ่านกระบวนการสร้างสรรค์วัฒนธรรม

ราชส�านัก	เช่น	ต�าราอาหารชาววัง	ใน	Panu	Wongcha-um,	What’s Thai cuisines Thai Culinary 

Identity Constructing from The Rise of Tha Bangkok Dynasty To its Revival	(Master	

of	Arts,	Department	of	History,	National	University	of	Singapore,	2009).	
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ครัง้น้ัน	มกีระบวนการส�าคญัคอื	การให้ความรูท้างสังคมและวัฒนธรรมทัง้ของไทยและ

ต่างชาติแก่ประชาชน	ทั้งนี้เพื่อให้สังคมไทยก้าวทันความเปลี่ยนแปลง
๗
 

	 ดังจะเห็นว่ามีการผลิตสารคดีวิชาการด้านวัฒนธรรมจ�านวนมากอย่าง

ต่อเน่ือง	 ทั้งน้ียังคงลักษณะกลุ่มความรู้และวิธีคิดแบบจารีต	 เพื่อรักษาวัฒนธรรม

ทางสังคมแบบเดิมอยู่ส่วนหน่ึง	 ยกตัวอย่างเช่น	 แนวคิดเกี่ยวกับความเจริญทาง

วัฒนธรรมพุทธศาสนา	 แนวคิดที่แสดงความส�าคัญของราชส�านักสยามในฐานะ

ศนูย์กลางของอาณาจักรไทย	ดงัปรากฏในสารคดกีลุม่ทีมุ่ง่อธบิายความส�าคญั	ประวัติ

ความเป็นมา	 และธรรมเนียมปฏิบัติของวัฒนธรรมราชส�านัก	 หรือสารคดีที่ให้ความรู้

ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สอดคล้องกับการจัดตั้งโบราณคดีสโมสร	 และ

อีกส่วนหนึ่งที่แสดงความก้าวหน้าของสยาม	รวมถึงการเปิดโลกทัศน์สู่โลกใหม่	ดังเช่น

สารคดีที่อธิบายเกี่ยวกับความเปล่ียนแปลงของสังคมโลก	 รวมทั้งสารคดีปกิณกะ

ต่าง	ๆ	เกี่ยวกับแฟชั่น	ดังนี้เป็นต้น	

	 ปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่อมโนทัศน์ดังกล่าวเกิดจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง

ทางสังคม	 เศรษฐกิจ	 การปกครอง	 และการศึกษาเล่าเรียนแผนใหม่	 อันน�ามาสู่

ความงอกงามของวัฒนธรรมการอ่าน	และความนิยมสารคดวิีชาการตามล�าดบั	ในระยะเวลา

น้ัน	ปัญญาชนทีเ่ป็นเช้ือพระวงศ์	ตัง้แต่สมยัรชักาลที	่๔	เป็นต้นมา	ได้มุง่น�าเสนอความรู้

เกีย่วกบัอารยธรรมไทย	เพือ่แสดงให้เหน็ว่า	ชาตไิทยมวัีฒนธรรมด้านต่าง	ๆ 	มายาวนาน

ดังเช่น	 วัฒนธรรมทางการเมืองการปกครอง	 วัฒนธรรมทางศาสนา	 วัฒนธรรมทาง

ภาษาและวรรณคดี	รวมทั้งวัฒนธรรมทางศิลปะ	สารคดีวิชาการกลุ่มนี้จึงอาจนับเป็น

เครื่องมือของปัญญาชนราชส�านักที่มุ่งแสดงทัศนะเรื่อง	 “ควำมเจริญทำงวัฒนธรรม

ของชำติ”	หรือ	 “ควำมศิวิไลซ์”	ทั้งชุดความรู้กลุ่มต่างๆ	 ในสารคดี	และวัตถุประสงค์

ของการผลิตงานที่มุ่งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและต่างประเทศจ�านวน

มากอย่างต่อเน่ือง	ดงัตวัอย่างทีป่รากฏในสารคดวิีชาการกลุ่มหลักคอื	กลุม่งานเขยีนที่

มุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมไทย	ประกอบด้วยความรู้สาขาต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้

 
๗	
ดังปรากฏผ่านบทความที่ให้ความรู้เชิงวิชาการเรื่องพระราชพิธี,	โบราณคดี,	พระพุทธ

ศาสนา,	 ภาษาและวัฒนธรรมไทย,	 ความรู้เกี่ยวกับวิทยาการสมัยใหม่	 และการประกอบอาชีพ	 ใน	

หอพระสมุดวชิรญาณส�าหรับพระนคร (กรุงเทพฯ:	กรมศิลปากร,	๒๕๔๑).
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	 ความรูท้างขนบธรรมเนียมและประเพณไีทย	เช่น	พระราชนิพนธ์ในพระบาท-

สมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัเรือ่งพระราชกรณัยานุสรและพระราชพธิสิีบสองเดอืน	

ความรู้ทางพุทธศาสนา	 เช่น	 ต�านานพระแก้วมรกต,	 ต�านานพระสายน์วัดสระปทุม,

ค�าแปลมนุษยธรรม	 ๔	 ประการ,	 ธรรมวิธีนมัสการในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว,	 พระราชวิจารณ์เทียบลัทธิพระพุทธศาสนาฝ่ายหีนยานกับมหายานของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ,	 พระนิพนธ์เรื่องพุทธศาสนาจ�านวนมากของ

หม่อมเจ้าหญงิพนูพสิมยั	และเรือ่ง	“ต�ำนำนพระพทุธรปู”	ของสมเดจ็กรมพระยาด�ารงฯ

เป็นอาทิ	 ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยภาคต่างๆ	 เช่นพระราชหัตถเลขาเสด็จ

ประพาสภายในประเทศจ�านวนหลายฉบับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ,

นิทานโบราณคดีของสมเด็จกรมพระยาด�ารงฯ	 และ	 บันทึกการตามเสด็จพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่อง	 “ชีวิวัฒน์เที่ยวที่ต่ำงๆ ภำค ๗” ของสมเด็จ-

เจ้าฟ้าภานุรังษีสว่างวงศ์	 กรมพระยาภานุพันธุวงศ์วรเดช	 ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์

ส�าคญัทางประวัตศิาสตร์พทุธศาสนาของชาตไิทย	เช่น	พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 เรื่องพระเขี้ยวแก้วทรงพระราชนิพนธ์เมื่อเสด็จประพาส

ลังกาทวีป	 พ.ศ.๒๔๔๐	 ความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีไทย	 เช่น	 “วิทยำวรรณกรรม”	 ของ

กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์	 เป็นต้น	 ความรู้เกี่ยวกับนาฏศิลป์ของไทย	 เช่น	 ต�ารา

ฟ้อนร�าของสมเด็จกรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	ความรู้เกี่ยวกับอาหารไทยชาววังเรื่อง

“แม่ครัวหัวป่ำก์”	ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน	ภาสกรวงศ์	ความรู้เกี่ยวกับหัตถศิลป์ต่างชาติ

ที่แพร่หลายในสังคมไทย	 เช่น	 ต�านานเรื่องเครื่องโต๊ะและถ้วยปั้นพระนิพนธ์ของ

สมเด็จกรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	และเกร็ดความรู้ศิลปะ	วรรณคดี	ประวัติศาสตร์	

เช่น	พระนิพนธ์จดหมายโต้ตอบเรื่อง	“สำส์นสมเด็จ” ระหว่างสมเด็จกรมพระยาด�ารง

ราชานุภาพ	และสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์	เป็นอาทิ	

	 สารคดีวิชาการเกี่ยวกับความรู้ทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์	 ศิลปะไทย

ประเพณี	ความนิยมเฉพาะสมยั	วิถชีีวิตความเป็นอยูข่องคนไทยในราชส�านัก	ภาษาและ

วรรณคดีไทย	 และพุทธศาสนาดังตัวอย่างข้างต้น	 แสดงให้เห็นความพยายามของ

ปัญญาชนราชส�านักทีจ่ะรวบรวมและสร้างชุดค�าอธบิาย	เกีย่วกบัอารยธรรมไทยในฐานะ

ความรูท้ีจ่�าเป็นหรอืความรูท้ีน่่าสนใจ	วิธอีธบิายและวิเคราะห์ประเดน็ต่าง	ๆ 	ในสารคดี

เหล่าน้ีมีลักษณะร่วมกันประการหน่ึงคือ	 มีลักษณะทางวรรณศิลป์หรือคุณค่าในฐานะ
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สารคดี
๘
	และแสดงให้เหน็มโนทศัน์เรือ่ง	“ควำมศวิิไลซ์”	ตามสถานภาพของผู้ประพนัธ์

๙

มโนทัศน์เรือ่ง “ความเจรญิทางวฒันธรรมพทุธศาสนา” ในสารคดีวชิาการ

	 ความรู้ทางพระพุทธศาสนาในยุคจารีตมีพัฒนาการจากพระไตรปิฎก	 และ

การแปลหรอืถ่ายทอด	เผยแพร่ผ่านจิตรกรรมฝาผนัง	และจารกึอันเป็นวิธกีารให้ความรู้

แบบโบราณ	ดงัเช่นการสังคายนาพระไตรปิฎกในสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้า-

จุฬาโลก	 การจารึกต�านานทางพุทธศาสนา	 และพุทธประวัติจากพงศาวดารลังกาทวีป	

ณ	วัดพระเชตุพนฯ	สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	สิ่งเหล่านี้เป็นหลักฐาน

ว่าวัฒนธรรมพุทธศาสนาในกรุงเทพฯ	 มีราชส�านักเป็นฝ่ายสนับสนุนและวางรากฐาน

ไว้นับแต่สร้างกรุงรัตนโกสินทร์	 เมื่อพิจารณาเฉพาะมโนทัศน์เรื่อง	 “ควำมเจริญทำง

วัฒนธรรมพุทธศำสนำ” ที่ปรากฏในสารคดีวิชาการเหล่านี้พบว่า	สารคดีวิชาการกลุ่มนี้

ผลิตขึ้นต่อเน่ืองตั้งแต่สมัยรัชกาลที่	 ๔	 เป็นต้นมาในรูปแบบบทความตีพิมพ์ผ่านส่ือ

ส่ิงพิมพ์	 ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาของไทยปรากฏในรูปแบบงานเขียนร้อยแก้วที่

แสดงกระบวนการแสวงหาค�าตอบด้วยการส�ารวจหลักฐานทางโบราณคด	ีการวิเคราะห์	

วิจารณ์	และอธิบายแตกต่างกนัไปตามความสนใจและความเช่ียวชาญของกษัตรย์ิและ

เจ้านายในราชส�านัก	 จากการส�ารวจในเบื้องต้นพบว่า	 สารคดีกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มความรู้

หลักกลุ่มหน่ึงทีม่พีฒันาการอย่างต่อเน่ือง	และสะท้อนกรอบคดิของปัญญาชนราชส�านัก

ทีม่ต่ีอการเผยแพร่ความรูด้งักล่าว	แม้ว่าลักษณะเน้ือหาเกีย่วกบัวัฒนธรรมพทุธศาสนา

มหีลากหลาย	แต่ภาพรวมของเน้ือหากส็ะท้อนว่า	ปัญญาชนราชส�านักเลง็เหน็ว่าความรู้

กลุ่มนี้มีความส�าคัญหลายประการ	ดังนี้	

 
๘	
สรตี	ใจสะอาด,	จดหมายเหตุรายวัน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอม-

เกล้าเจ้าอยู่หัว: ต้นเค้าการเขียนสารคดีท่องเท่ียวยุคแรกขอไทย	 (วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหา-

บัณฑิต	ภาควิชาภาษาไทย	คณะอักษรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	๒๕๔๔).

 
๙	
มีงานวิจัยที่สะท้อนมุมมองอย่างหลากหลายต่อกลุ่มข้อมูลนี้	ดังเช่น	งานวิจัยที่สะท้อน

มุมมองของ	“ราชส�านักสยาม”	ต่อ	“คนอื่น”	ในลักษณะที่แสดงให้เห็นว่า	ราชส�านักหรือส่วนกลางคือ

กรุงเทพฯ	 น้ัน	 มีความศิวิไลซ์กว่า	 “คนป่า”	 หรือมองว่า	 “คนชนบท”	 เป็นส่วนหน่ึงของสังคมไทยที่

ยอมรบัอ�านาจจากศูนย์กลาง	โปรดอ่านเพิม่เตมิ	ธงชัย	วินิจจะกลู,	ภาวะอย่างไรหนอท่ีเรยีกว่าศิวไิลซ์ 

เมื่อชนชั้นน�าสยามสมัยรัชกาลที่ ๕ แสวงหาสถานะของตนเองผ่านการเดินทางและพิพิธภัณฑ์ทั้ง

ในและนอกประเทศ, รัฐศาสตร์สาร,	ปีที่	๒๔,	ฉบับที่	๒	(๒๕๔๖):	๑-๖๖.
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	 การแสดงให้ประจักษ์ว่าชาติไทยมีความเจริญทางวัฒนธรรมพุทธศาสนา

เป็นส่ิงจ�าเป็น	 สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงทางสังคม	 ตัวอย่างแรกคือการน�า

พุทธศาสนาไปใช้ต่อรองอ�านาจของศาสนาและวัฒนธรรมตะวันตกที่หล่ังไหลเข้ามา

ในสมยัน้ัน	ดงัเช่น	“หนังสือแสดงกจิจำนุกจิ: ชำวพทุธสมยัใหม่” ของเจ้าพระยาทพิากรวงศ์

ทีส่นับสนุนความคดิและอ�านาจของราชส�านักทีว่่า	พทุธศาสนามคีวามเป็นวิทยาศาสตร์

สอดคล้องกับความรู ้สมัยใหม่ของตะวันตกมากกว่าศาสนาคริสต์ที่เผยแผ่ผ่าน

มิชชันนารี
๑๐
 

	 ตัวอย่างที่สอง	กลุ่มสารคดีที่แสดงค�าอธิบายจากคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา	

ในทางหน่ึงแสดงให้เห็นความเช่ียวชาญเฉพาะของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า-

เจ้าอยู่หัว	 อีกทางหน่ึงแสดงให้เห็นการจัดการชุดความรู้ทางพระพุทธศาสนาเพื่อ

เผยแพร่ผ่านส่ือส่ิงพมิพ์สู่สาธารณะในฐานะความรูท้ีจ่�าเป็นส�าหรบัชาวไทย	ยกตวัอย่าง

เช่น	 ค�าแปลมนุษยธรรมส่ีประการ	 จิตตะลักขโณบาย	 ต�านานพระสายน์วัดสระปทุม	

ธรรมวิธีนมัสการ	เป็นต้น	

	 ตัวอย่างที่สาม	กลุ่มสารคดีที่มุ่งอธิบายประวัติความเป็นมาและความส�าคัญ

ของพระพุทธรูปทั้งด้านคุณค่า	 และในฐานะที่เป็นส่ิงสะท้อนความสืบเน่ืองของ

อารยธรรมไทย	 และความเป็นศูนย์กลางอาณาจักรไทยของกรุงเทพฯ	 ปรากฏเด่น

เช ่นสมัยรัชกาลที่ 	 ๕	 ดังเช ่น	 ต�านานพระแก ้วมรกตของพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	และต�านานพระพุทธรูปส�าคัญ	และเรื่องพระพุทธรูปต่างๆ	

ณ	 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามของสมเด็จกรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	 หรือกลุ่ม

บันทึกการเดินทางที่เล่าเรื่อง	“วัดและศำสนำ”	ในหัวเมืองต่างๆ	ของพระบาทสมเด็จ-

พระจุลจอมเกล้าฯ	 ก็ล้วนแสดงให้เห็นสถานภาพความเป็น	 “เมืองพุทธ” แม้ในพ้ืนที่

ห่างไกลจากกรุงเทพฯ
๑๑
	เป็นต้น	

 
๑๐	

โปรดอ่าน	วสุรัตน์	ว่องไวกลยุทธ,	การเกิดวาทกรรมแรกเริ่มว่าด้วยพุทธศาสนาเป็น

วิทยาศาสตร์ในไทย	(วารสารชุมนุมประวัติศาสตร์),	ฉบับที่	๔,	(๒๕๕๕)	หน้า	๘๑-๘๒.	

 
๑๑	

โปรดอ่าน	 บุนนาค	 พยัคฆเดช,	 พระบรมราชาธิบายของรัชกาลท่ี ๕	 (พระนคร:

คลังวิทยา,	๒๕๐๕).
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	 ตัวอย่างที่ส่ี	 กลุ่มสารคดีที่มุ่งอธิบายปัญหาทางธรรม	 จริยธรรม	 และสอน

หลักธรรมอันสะท้อนให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาชีวิต	 และ

ปัญหาสมัยใหม่ของสังคมได้	 ดังเช่นพระนิพนธ์ของหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัยเรื่อง

สาสนคณุหนังสือสอนพระพทุธศาสนาแก่เยาวชน	ตอบปัญหาธรรม	ความเช่ือถอืศาสนา

และจริยธรรมฯ	เป็นต้น	

	 สารคดเีกีย่วกบัวัฒนธรรมพทุธศาสนาส่วนหน่ึง	สะท้อนว่าปัญญาชนราชส�านัก

เผยแพร่ความรู้ทางวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาตามกรอบคิดที่ว่า	พระพุทธศาสนาเป็น

เครื่องยืนยันถึง	 “ควำมเจริญ”	 ของชาติในมิติประวัติศาสตร์	 ความมีระเบียบแบบ

แผนของจารีตประเพณีในราชส�านัก	 และความมั่นคงของราชส�านัก	 ยกตัวอย่างเช่น	

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ	 ทรงให้ความส�าคัญแก่พระราชกรณียกิจทาง

พุทธศาสนาและการสร้างแบบแผนที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเพณีของไทยปรากฏใน

พระราชนิพนธ์พระราชพิธีสิบสองเดือน	 การจัดตั้งโบราณคดีสโมสรเพื่อสืบค้นเรื่อง

ราวเกี่ยวกับ	 “ชาติสยาม”	 ที่เป็นชาติเก่าแก่กว่าหนึ่งพันปี	 และเมืองขึ้นต่างๆ	 ในขณะ

ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 “ทรงเน้นว่ำวัฒนธรรมไทยน้ันมีควำมเป็น 

“ไทยแท้” คือมีลักษณะเฉพำะที่สืบทอดกันมำแต่โบรำณแต่ “ควำมเป็นไทย” น้ีมี

แก่นแท้ทีเ่ป็นสำกล ไม่แตกต่ำงจำกอำรยธรรมทีเ่จรญิแล้วในยโุรป โดยเฉพำะ “พระพทุธ-

ศำสนำ” น้ันทรงแสดงให้เห็นว่ำเป็นศำสนำที่เหนือกว่ำศำสนำอ่ืนๆในโลก ทั้งในแง่

หลักค�ำสอนเป็นที่เป็นเหตุเป็นผล และในแง่พระชำติวุฒิขององค์พระศำสดำ”
๑๒

ดังนี้เป็นต้น 

มโนทัศน์เรือ่ง “ความศวิไิลซ์” ในสารคดี “น�ำเท่ียวกรงุเทพฯทำงโบรำณคดี”

	 แนวคดิทีว่่าความเจรญิทางวัฒนธรรม	คอื	ความศวิิไลซ์ของชาต	ิเป็นมโนทศัน์

ส�าคญัทีสื่บทอดผ่านสารคดวิีชาการของปัญญาชนราชส�านักดงัยกตวัอย่างแล้วข้างต้น	

จึงอาจนับว่าเป็น	 “แนวคิดแบบจำรีต”	 ที่มีผลต่อการสร้างสรรค์สารคดีวิชาการในยุค

ที่สืบต่อกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารคดีวิชาการที่มีเน้ือหาเกี่ยวข้องกับโบราณคด	ี

 
๑๒	

สายชล	สัตยานุรักษ์,	การสร้าง “ความเป็นไทย” กระแสหลักและ “ความจริง” ที่ 

“ความเป็นไทย” สร้าง,	(อัดส�าเนา).
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ยกตัวอย่างเช่น	 สารคดีที่แต่งขึ้นร่วมสมัยกับ	 “น�ำเที่ยวกรุงเทพฯ ทำงโบรำณคดี”	

สะท้อนว่าปัญญาชนราชส�านักยงัคงให้ความส�าคญักบัการศกึษาหลักฐานทางโบราณคดี

ของวัดหลวงอย่างวัดพระเชตุพนฯ	ปรากฏในความเรียงเบ็ดเตล็ดที่อาจจัดเป็นสารคดี

วิชาการ	และผลิตขึ้นในสมัยเดียวกับ “น�ำเที่ยวกรุงเทพฯ ทำงโบรำณคดี” ได้แก่เรื่อง

“วัดพระเชตุพนในรัชกำลที่ ๒”	 พระนิพนธ์ของพระวรวงศ์เธอ	 กรมหมื่นพิทยลาภ

พฤฒิยากร	 จัดพิมพ์เผยแพร่เมื่อปี	 พ.ศ.๒๔๙๗	 ที่ทรงนิพนธ์ขึ้นเพื่อให้	 “นักศึกษำทำง

ประวัติศำสตร์โบรำณคดีได้ทรำบถึงควำมเป็นไปของวัดพระเชตุพนในสมัยรัชกำรที่ ๒ 

ก่อนปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในรัชกำลที่ ๓”
๑๓
	 พระนิพนธ์เรื่องน้ีได้แปลและอธิบายขยาย

ความบันทึกของนายจอน	ครอว์ฟอร์ด	ที่เล่าเรื่องวัดพระเชตุพนฯ	เมื่อครั้งเดินทางมา

กรุงเทพฯ	ในปี	พ.ศ.	๒๓๖๔	การคัดเลือกบันทึกการเดินทางตามทัศนะของชาวต่างชาติ

เรื่องน้ีแม้ไม่ได้ต้องการให้เป็นคู่มือน�าเที่ยวโดยตรงแต่ก็บ่งช้ีว่า	 วัดหลวงเป็นแหล่ง

ศึกษาทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของไทยมาตั้งแต่ช่วงต้นก่อนปี	พ.ศ.	๒๕๐๐	

	 เมื่อพิจารณาสารคดีเรื่อง	 “น�ำเที่ยวกรุงเทพฯ ทำงโบรำณคดี”	 ในฐานะ

ส่วนหน่ึงของสารคดีที่ให้ความรู้ทางวัฒนธรรมของพระองค์	 พบว่า	 นอกจากอิทธิพล

ทางสังคมแล้ว	 ภูมิหลังของพระองค์ก็มีผลต่อการสืบทอดมโนทัศน์เรื่องวัฒนธรรม

พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องสะท้อนความเจริญของชาติเช่นกัน	 ตามพระประวัติ	

หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัยทรงด�าเนินรอยตามพระราชบิดา	สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	

กรมพระยาด�ารงราชานุภาพทั้งความสนใจประวัติศาสตร์และโบราณคดี	 ตลอดจน

การเผยแพร่ความรู้น้ันสู่สาธารณชน	 จากการส�ารวจสารคดีเรื่องอ่ืนๆ	 ของพระองค์	

พบว่า	 หลายครั้งที่ทรงแสดงทัศนะอย่างตรงไปตรงมาเพื่อเร้าให้ผู้อ่านเกิดความ-

ภาคภูมิใจ	 รัก	 และหวงแหนสมบัติของชาติ	 รวมทั้งกระตุ้นให้คนไทยคิดสร้างสรรค์

วัฒนธรรมไทยในทางงอกงามต่อไปด้วย	 ดังเมื่อครั้งทรงร่วมการประชุมโต๊ะกลม

เอเชียตะวันออกเฉยีงใต้	พระองค์มพีระประสงค์ทีจ่ะหาค�าตอบว่า	“วัฒนธรรมคอือะไร

กันแน่?”
๑๔
	 ทรงไม่เห็นด้วยกับประเด็นที่ว่า	 “จะยกเลิกวัฒนธรรมต่ำงประเทศให้หมด 

แล้วรวมเป็นวัฒนธรรมอย่ำงเดียวกัน เรียกว่ำ สำกล ตำมคตินิยมพระศรีอำรย์ของ

 
๑๓	

กรมหมืน่พทิยาลาภพฤฒยิากร,	พระวรวงศ์เธอ,	พระนิพนธ์บางเร่ือง พระวรวงศ์เธอ 

กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร, หน้า	๑๒.

 
๑๔	

สารคดีน่ารู้,	หน้า	๗๑.
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ฝ่ำยแดง”
๑๕
	 แต่ทรงเห็นว่า	 ควรรักษาวัฒนธรรมของแต่ละชาติไว้แลกเปล่ียนกัน	

นอกจากน้ียังทรงมีทัศนะเกี่ยวกับการรักษาวัฒนธรรมของชาติปรากฏในบทความ

สั้นๆ	หลายเรื่อง	ยกตัวอย่างเช่น	“กำรพิธีใด ๆ  ก็ดี ควำมเชื่อถืออันใดก็ดี ถ้ำเรำไม่ใส่ใจ 

จะรู้ว่ำท�ำไมเขำจึงท�ำและเช่ือเช่นน้ัน แล้วก็จะไม่ได้ควำมรู้อะไรข้ึนเลย(...)เรำจึง

ต้องค้นหำเหตผุลให้ได้เสียก่อนทีจ่ะตดัสินใจอะไรลงไป ถ้ำเรำไม่ชอบอะไรกเ็ลิกเสียหมด 

แล้วเรำก็จะไม่มีอะไรเหลือเป็นของตนเองเลย และเรำก็จะต้องกลำยเป็นชำติที่ไม่มี

สมบัติอะไรติดตัวเลวยิ่งกว่ำชำติอ่ืนๆ ที่เพิ่งเริ่มเกิดใหม่เสียอีก”
๑๖
	 เป็นที่น่าสังเกตว่า	

คุณค่าของวัดในฐานะศูนย์รวมอารยธรรมพุทธศาสนาของชาติไทยเป็นประเด็นที่ทรง

กล่าวไว้ในสารคดีหลายเรื่อง	 ยกตัวอย่างเช่น	 “ชำติไทยน้ีได้เจริญรุ่งเรืองมำแล้ว

อย่ำงใหญ่หลวง...เรำมีศำสนำที่วิเศษ เรำมีพงศำวดำรว่ำ เรำเล้ียงตัวเรำรอดมำได้

ด้วยดีไม่มีอะไรจะควรอำย เรำมีเหตุผลในขนบธรรมเนียมของเรำ เรำแก้ไขให้เหมำะ

แก่ยุคแก่สมัยของเรำเอง โดยไม่ต้องเอำอย่ำงใคร และไม่เสียหลักของไทย”
๑๗

 และ

อีกตัวอย่างหนึ่ง	ดังกล่าวว่า	

	 ความเจริญน้ันถ้าไม่ได้เห็นมาจากที่อ่ืนก่อน	 ความคิดก็ไม่ค่อยจะเกิดข้ึนได้

รวดเร็ว	ประเทศอียิปต์ก็ได้อารยธรรมมาจากบาบิลอน	ยุโรปก็ได้มาจากโรม	ๆ	ก็ได้มา

จากกรกี	เราได้จากจีนและอินเดยีเช่นเดยีวกนั	แต่ทกุเมอืงทกุแห่งกต่็างมแีบบแผนของ

ตัวเองเกิดขึ้นความคิดของตนเองจะพิสูจน์ว่าในเมืองจีนก็ดี	 เมืองอินเดียก็ดี	 ไม่มีวัด

เหมอืนในเมอืงไทยสักแห่งเดยีว	ขนบธรรมเนียมวิชาช่างทีสุ่ดจนศาสนาซ่ึงเป็นรากฐาน

ของวัฒนธรรมเพราะหนังสือทีเ่ก่าทีสุ่ดกเ็ขียนไว้ในเรือ่งศาสนา	วัดวาอารามกส็ร้างขึน้

บูชาสรวงสวรรค์เป็นเดิม	กิริยามารยาทไหว้กราบก็เริ่มมาจากศาสนา	 ในที่สุดการเป็น

มนุษย์อยู่นี้	ก็เพราะมีศาสนาท�าให้เรามีจิตใจสูงกว่าสัตว์สามัญ
๑๘
 

	 กรอบคดิดงักล่าวปรากฏสอดคล้องกบัการน�าเสนอเน้ือหาในหนังสือ	“น�ำเทีย่ว

กรุงเทพฯ ทำงโบรำณคดี”	ดังจะอธิบายในล�าดับต่อไป

 
๑๕	

เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๗๑.

 
๑๖	

เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๖๕.

 
๑๗	

เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๓๐๗.

	 ๑๘	
เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๒๑๓.
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เนื้อหาส�าคัญในสารคดีท่องเที่ยวเรื่อง “เที่ยวกรุงเทพฯ ทำงโบรำณคดี” 

	 เมื่อพิจารณาหนังสือ	“น�ำเที่ยวกรุงเทพฯ ทำงโบรำณคดี”	พบว่า	หม่อมเจ้า-

หญิงพูนพิศมัยทรงช้ีให้มองอารยธรรมไทยตามทัศนะของปัญญาชนราชส�านักยุคหลัง

การเปล่ียนแปลงการปกครอง	ทีย่งัคงสืบทอดจารตีทางความคดิของบูรพกษัตรย์ิเรือ่ง	

“ควำมเจริญทำงวัฒนธรรมพุทธศำสนำ”	 สะท้อนความ	 “ศิวิไลซ์” ของชาติไทย	 ส่ิงที่

ต่างไปอยู่ที่การน�าความคิดดังกล่าวมาน�าเสนอในบริบทใหม่	คือ	บริบทการท่องเที่ยว	

	 พระองค์ทรงเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่แสดงอารยธรรมพุทธศาสนาของชาติ-

ไทยเป็นตัวแทน “ควำมศิวิไลซ์” ดังในเนื้อหาปรากฏว่า	ความศิวิไลซ์ของกรุงเทพฯ	อยู่

ที่วัดหลวงและพระบรมมหาราชวัง	รวมทั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	สถานที่ทั้งหมดนี้

มีความส�าคัญในฐานะศูนย์รวมสมบัติของชาติทั้งในมิติสัญลักษณ์	 และหลักฐาน

ความงอกงามทางพุทธศิลป์	 และวัฒนธรรมพุทธศาสนา	 วัดหลวงที่ทรงยกข้ึนมาเป็น

แหล่งท่องเที่ยว	มีจ�านวน	๘	วัด	ประกอบด้วยวัดพระศรีรัตนศาสดาราม	(วัดพระแก้ว),	

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม,	 วัดอรุณราชวราราม,	 วัดสุทัศนเทพวราราม,	 วัด

บวรนิเวศวิหาร,	 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม,	 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม	 และ

วัดยานนาวา	วิธทีีท่รงแนะน�าสถานทีเ่หล่าน้ีแสดงให้เหน็ว่า	แม้ยคุแรกของการท่องเทีย่ว

กรุงเทพฯ	จะมีจุดขายที่	“วัดและวัง”	ในเกาะรัตนโกสินทร์
๑๙
	แต่จากการน�าเสนอแหล่ง

ท่องเที่ยวในหนังสือ	 “น�ำเที่ยวกรุงเทพฯทำงโบรำณคดี”	 แสดงให้เห็นว่า	 ก่อนหน้าน้ัน

ความงามของวัดไม่ได้มีจุดเด่นอยู่ที่	 “แสงสะท้อนสีทองและกระจกสี”	 อันเป็นสิ่งแรก

ที่สามารถสร้างความประทับใจให้ผู้เยี่ยมเยือน	และมีปรากฏในบันทึกการเดินทางของ

ชาวตะวันตกและตะวันออกหลายเล่มด้วยกัน
๒๐
	นั่นเพราะในช่วงเวลานั้น	วัดวาอาราม

ต่างๆ	 ในเกาะรัตนโกสินทร์ยังไม่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์	 พระองค์ทรงน�าเสนอตาม

มุมมองของนักโบราณคดีเป็นหลัก	หรือหากน�าเสนอเรื่องเกี่ยวกับวัด	ก็ไม่ได้มีแนวคิด

 
๑๙	

สามารถอ่านเพิ่มเติมจากนิตยสาร	Holiday Time in Thailand ผลิตโดยการ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	ตั้งแต่ปี	ค.ศ.	๑๙๖๐	เป็นต้นมา.

 
๒๐	

ยกตัวอย่างเช่นบันทึกการเดินทางของ	 Anna	 Leonowens	 เรื่อง	 The English 

Governess at the Siamese Court, Siam on the Meunam from the Gulf to Ayuthia	ของ	

Mazwell	Sommerville,	A Journalist in Siam	ของ	Andrew	A.	Freeman	เป็นต้น	
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ขายทัศนียภาพของแม่น�้าเจ้าพระยาและวัดคู่กันไป	 จะเริ่มมีบ้างตรงที่ทรงกล่าวแนะ

ว่า	 “พระปรำงค์เป็นที่ขึ้นไปดูวิวบำงกอกได้”
๒๑
	 อีกทั้งยังไม่ได้กล่าวถึงวัดอ่ืนที่มีความ

ส�าคญั	และมอัีตลักษณ์เด่นด้านภมูทิศัน์	ดงัเช่น	ภเูขาทองวัดสระเกศและโลหะปราสาท

วัดราชนัดดา	

	 ภาพรวมของแหล่งท่องเที่ยวภายในวัด	ณ	 ช่วงเวลานั้นยังมีไม่มากนัก	 และ

ไม่ได้พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว	 ดังเช่น	 วัดพระเชตุพนฯ	ที่ทรงน�าเสนอว่า	 มีจารึก

ต�าราหลวงต่าง	 ๆ	 เพื่อให้ราษฎรสมัยก่อนได้เล่าเรียนและรักษาตัวต่อไป	 แสดงว่า

สมัยน้ันยังไม่ได้พัฒนาให้เป็นโรงเรียนสอนนวดแผนไทย	 ยังไม่ได้บูรณปฏิสังขรณ์

สวนหิน	รวมทั้งพระนอนขนาดใหญ่	ทั้งนี้อาจเป็นด้วยทัศนะส่วนพระองค์ที่ทรงเลือกชู

ประเด็นตามความสนใจ	ตัวอย่างต่อไปคือ	วัดอรุณฯ	มีสิ่งที่น่าดู	ได้แก่	พระประธานที่

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงปั้นหุ่นพระพักตร์	พระพุทธรูปทรงเครื่อง

เท่าพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	๒	โบสถ์คู่หน้าพระปรางค์	๒	หลัง

มีไว้เพื่อประดิษฐานพระแก้วมรกตแต่แรกมาจากเวียงจันทร์	 และที่เสด็จเข้ากรรมฐาน

ของพระเจ้ากรุงธนบุรี	 พระปรางค์	 รูปปั้นนายนกและนายเรืองหน้าประตูทางเข้า

พระอุโบสถ	 ผู้เผาตนถวายพระศาสนาครั้งรัชกาลที่	 ๑	 และ	 ๒	 จุดสนใจเหล่าน้ี

ต่างไปจากยุคการท่องเที่ยวที่มุ่งน�าเสนอความงดงามของลายกระเบ้ืองพระปรางค	์

ทัศนียภาพของพระปรางค์และแม่น�้าเจ้าพระยา	 รวมทั้งรูปปั้นยักษ์คู่	 วัดราชบพิธฯ

เป็นวัดที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	 ๕	 สร้างขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมพระบรมอัฐิเจ้านายก่อน

ที่จะมีการแยกไปเก็บไว้ตามวัดหลวงอ่ืนๆ	 ในขณะที่ยุคการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ	 จะดึง

ความงามของลายกระเบื้องประดับพระอุโบสถเป็นจุดขายส�าคัญ	ตัวอย่างสุดท้าย	คือ	

วัดเบญจมบพิตรฯ	 วัดประจ�ารัชกาลที่	 ๕	 มีส่ิงที่ควรดู	 คือ	 พระอุโบสถ	 พระพุทธรูป

ริมพระระเบียง	และพระต�าหนักหมู่สถานที่ทรงเคยผนวช	ในหนังสือไม่ได้เน้นประเด็น

เรื่องสถาปัตยกรรมที่เป็นต้นแบบการผสานศิลปะไทยและคลาสสิกตะวันตก	 หรือ

รายละเอียดด้านพุทธศิลป์ของพระพุทธรูปองค์เด่นๆ	 ซ่ึงเป็นจุดเน้นที่ต่างจากการ-

น�าเสนอในหนังสือท่องเที่ยวยุคหลัง
๒๒

 

 
๒๑	

“น�าเที่ยวกรุงเทพฯทางโบราณคดี”,	หน้า	๒๕.

 
๒๒	

สามารถหาอ่านเพิ่มเติมจากนิตยสารท่องเที่ยวเก่าแก่ของไทยที่ผลิตอย่างต่อเน่ือง	

ได้แก่	Holiday Times in Thailand	และ	Sawasdee	ผลิตโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	และ

บริษัทการบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ตามล�าดับ.
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	 ในขณะทีวั่ดพระแก้วและพระบรมมหาราชวัง	วัดสุทศันฯ	และพพิธิภณัฑสถาน

แห่งชาติพระนคร	 มีรายละเอียดจุดเด่นหลากหลายคล้ายคลึงกับที่ปรากฏในหนังสือ

น�าเที่ยวของรัฐในยุคต่อมา	รายละเอียดโดยสังเขปมีดังนี้	วัดพระแก้วมีความส�าคัญใน

ฐานะที่ประดิษฐานพระพุทธปฏิมากรแก้วมรกต	 และเป็นที่ประกอบพระราชพิธีส�าคัญ

ของชาต	ิส่ิงทีโ่ดดเด่นควรค่าแก่การดเูป็นพเิศษ	ได้แก่	พระอุโบสถเพราะมลีายจิตรกรรม

เรื่องมารวิชัย	 และพระพุทธรูปทรงเครื่อง	 พระมณฑปเก็บพระไตรปิฎก	 ปราสาท

พระเทพบิดรเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้ง	 ๕	

พระองค์	 พระเจดีย์หน้าและหลังปราสาทพระเทพบิดร	 นครวัดจ�าลองที่รัชกาลที่	 ๔	

ทรงโปรดให้จ�าลองถวายเกบ็ไว้	รปูป้ันช้างเผือกประจ�ารชักาล	ศาลารายรอบพระอุโบสถ	

หอราชกรมานุสรณ์และพงษานุสรณ์ข้างหลังพระอุโบสถสร้างเพื่อเก็บพระพุทธรูป

อุทิศถวายพระเจ้าแผ่นดินสมัยอยุธยาและจิตรกรรมแบบใหม่ของขรัวอินโข่ง	 รูปปั้น

ยักษ์และสัตว์ที่ท�าขึ้นเพื่อเป็นผู้เฝ้ารักษาสถานที่โดยเฉพาะสิงห์คู่ที่รัชกาลที่	 ๑	 น�ามา

จากเขมร	 หอพระนากหลังพระมณฑปที่เก็บพระอัฐิเจ้านายราชวงศ์จักรี	 พระวิหาร

ยอดสถานที่เก็บพระพุทธรูปพระเทพบิดรสมัยอยุธยา	 หอมณเฑียรธรรมที่วังหน้า

สมยัรชักาลที	่๑	ทรงสร้างเกบ็หนังสอืและพระภษูาล�า้ค่า	หอระฆงั	หอพระคนัธารราษฎร์

เก็บ	 “พระเรียกฝน”	 พระระเบียงมีรูปเขียนรามเกียรต์ิ	 และพระปรางค์แปดองค์	 ใน

พืน้ทีเ่ช่ือมต่อกนัน้ีมพีระบรมมหาราชวัง	พระองค์ทรงอธบิายความส�าคญัของพระทีน่ั่ง

ต่างๆ	 ได้แก่	 พระที่น่ังดุสิตมหาปราสาท	 พระที่น่ังอัมรินทรวินิจฉัย	 พระที่น่ังไพศาล-

ทักษิณ	หอพระสุราลัย	หอพระธาตุมณเฑียร	พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน	และพระที่นั่ง

จักรมีหาปราสาท	วัดสุทศันฯ	มคีวามส�าคญัในฐานะสถานทีป่ระดษิฐานพระศรศีากยมนีุ

จากวัดมหาธาตุสุโขทัย	 มีประตูพระวิหารบานกลางสลักด้วยฝีพระหัตถ์รัชกาลที่	 ๒

วัดบวรนิเวศวิหารเป็นวัดทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรชักาลที	่๔	เคยเป็นสมภารครอง

วัด	และพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	๖	และรัชกาลที่	๗	เคยศึกษาพระธรรมวินัย	ภายในวัด

มีสิ่งที่น่าดู	คือ	พระพุทธชินสีห์ของเก่าสมัยรัชกาลที่	๕	ของกรุงสุโขทัย	พระรูปสมเด็จ

พระสังฆราช	๒	พระองค์	จิตรกรรมฝีมือขรัวอินโข่ง	พระต�าหนักปั้นหยาที่ประทับของ

รัชกาลที่	 ๔	 ตัวอย่างสุดท้าย	 คือ	 พิพิธภัณฑสถาน	 มีความส�าคัญในฐานะเป็นสถานที่

รวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมของชาต	ิภายในประกอบด้วยหอพระสมดุวชิรญาณเป็นที่

เก็บหนังสือลายมือ	ตู้ทอง	และหลักศิลาจารึก	พระที่นั่งพุทไธสวรรค์เป็นที่ประดิษฐาน
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พระพทุธสิหงิค์	และพระทีน่ั่งอิศราวินิจฉัยเป็นทีร่วมเครือ่งสัมฤทธิส์มยัต่าง	ๆ 	ในภมูภิาค

สยามประเทศ		

	 อัตลักษณ์ของเกาะรตันโกสินทร์ยคุก่อนการท่องเทีย่วกรงุเทพฯ	ตามทีป่รากฏ

ในงานเขียนช้ินน้ีจึง	 แสดงความส�าคัญของวัดและวังในฐานะโบราณสถาน	 และ

พทุธศลิป์บางส่วนในแง่ประวัตกิารสร้างทีส่ะท้อนสถานภาพ	“เมอืงพทุธ”	ของกรงุเทพฯ	

 มโนทัศน์เรื่อง “ควำมศิวิไลซ์” ที่สะท้อนผ่านการน�าเสนอ “อัตลักษณ์ของ

วัดและวัง” 

	 “อัตลักษณ์ของวัดและวัง”	ในบทความน้ีหมายถงึ	ลักษณะทางสถาปัตยกรรม	

พุทธศิลป์	 และของสะสมภายในพิพิธภัณฑ์ที่ผู ้เขียนอธิบายในฐานะหลักฐานทาง

โบราณคดี	 สะท้อนให้เห็นความเจริญของวัฒนธรรมพุทธศาสนาของชาติไทยที่มี

กรุงเทพฯ	เป็นศูนย์กลาง	

	 เมือ่พจิารณาอัตลักษณ์ของวัดและวัง	ทีห่ม่อมเจ้าหญงิพนูพศิมยัทรงน�าเสนอ	

พบว่า	 “ส่ิงที่น่าดู”	 และ	 “ส่ิงที่ควรดู”	 ตามทัศนะของพระองค์สะท้อนมโนทัศน์เรื่อง

ความศิวิไลซ์ของชาติ	 ท่านทรงชูประเด็นอัตลักษณ์ทางโบราณคดีของวัดหลวง	 หรือ

อีกนัยหน่ึงคือ	 “ควำมเป็นไทย”	 ที่สังเคราะห์จากอัตลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมและ

พุทธศิลป์ในสถานที่ท่องเที่ยว	พร้อมทั้งมีวิธีอธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผล	ทั้งนี้สามารถ

สรุปลักษณะวัฒนธรรมพุทธศาสนาของไทยในฐานะภาพสะท้อนความ	 “ศิวิไลซ์”

ของประเทศ	 ซ่ึงมีลักษณะสอดคล้องกับอารยธรรมของประเทศที่เจริญแล้วทั้งหลาย

ในโลกในแง่ของการสืบทอด	และสร้างสรรค์วัฒนธรรมผ่านยุคต่างๆ	ที่แม้จะมีความ-

เปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างสังคมแต่ก็ยังรักษา	 “หัวใจ”	ของความเป็นชาตินั้นๆ	 ไว้ได้	

ประการแรก	มี	 “รำกทำงวัฒนธรรม”	อันเกิดจากการสืบทอดคติความคิดทางศาสนา	

ปรากฏรูปเป็นวัด	พุทธประเพณี	และพุทธวิถีของคนในสังคม	ประการที่สอง	มี	“กำร-

สร้ำงสรรค์วัฒนธรรม”	 ให้เกิดลักษณะวิวัฒน์ขึ้นด้วยสติปัญญาและความศรัทธาของ

คนในชาติ

	 ลักษณะการน�าเสนอความส�าคญัของแหล่งท่องเทีย่วดงักล่าว	แสดงความคดิ

สืบเน่ืองจากปัญญาชนยุคก่อนหน้าที่มีทัศนะว่า	 ความศิวิไลซ์ของชาติพิจารณาได้จาก
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ความเจริญของวัฒนธรรมพุทธศาสนา	 และพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ใน

ฐานะผู้น�าทางวัฒนธรรม	 ดังปรากฏในหนังสือ	 “น�ำเที่ยวกรุงเทพฯ ทำงโบรำณคดี”

ที่มุ่งเสนอพระราชประวัติของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี	 และเจ้านายองค์ส�าคัญ

ในฐานะผู้น�าการสร้างราชธานี	

 มรดกทางวัฒนธรรมไทย ๓ ยุค: สุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์

	 ความสืบเน่ืองของอารยธรรมพุทธศาสนาของชาติไทยจากยุคสุโขทัย

อยุธยา	 มาสู่รัตนโกสินทร์ปรากฏผ่านค�าอธิบายประวัติและความส�าคัญของวัดหลวง

และพระบรมมหาราชวังในฐานะหลักฐานทางโบราณคดีที่สะท้อนประวัติศาสตร์

การสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ให้เป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมพุทธศาสนาในยุค

รัตนโกสินทร์	ดังความสรุปต่อไปนี้

	 หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัยทรงอธิบายเหตุแห่งการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ว่า	

เป็นเพราะลักษณะภูมิศาสตร์ของกรุงธนบุรีไม่เหมาะส�าหรับการศึกที่ยังคงมีอยู่ตลอด

ในระยะแรก	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	 ๑	 จึงทรงย้ายราชธานีมาฝั่ง

ตะวันออก	 แล้วทรงสร้างวัดและวังหลวงตามแบบกรุงศรีอยุธยา	 ประเด็นต่อมาคือ	

การรวบรวมพระพุทธรูปส�าคัญสมัยต่างๆ	 ซ่ึงแสดงความสืบเน่ืองของอารยธรรมไทย	

รวมถึงความรุ่งเรืองในอดีตของอาณาจักรพุทธบริเวณพื้นที่ประเทศไทย	 ยกตัวอย่าง

เช่น	 พระพุทธรูปส�าคัญสมัยสุโขทัย	 อันได้แก่	 “พระศรีศำกยมุนี”	 ที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	 ๑	 ทรงโปรดให้อัญเชิญมาจากพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุ

กรุงสุโขทัย	 “เพรำะทำงเมืองเหนือถูกทิ้งร้ำงด้วยกำรสงครำม พระพุทธรูป เทวรูป 

และสถำนที่ต่ำงๆ ทรุดโทรมหักพังไปด้วยไม่มีใครรักษำได้ ถึงสมัยตั้งกรุงเทพฯ แล้ว 

จึงโปรดให้เกบ็ส่ิงของทีก่ระจัดกระจำยมำรกัษำไว้ในพระนคร”
๒๓
	นอกจากน้ีแล้วยงัทรง

น�าเสนอว่า	 กษัตริย์กรุงรัตนโกสินทร์ได้สร้างนวลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม	 และ

พทุธศลิป์ช้ินเอกด้วย	ดงัปรากฏในเรือ่งการสร้างจิตรกรรมฝาหนังแสดงภาพรามเกยีรติ	์

ณ	 อุโบสถวัดพระแก้ว	 ความว่า	 “พระระเบียงเป็นที่ส�ำหรับคนพักในวันพระอุโบสถ 

หรือ วันที่มีกำรงำนจึงมีรูปเขียน (เรื่องรำมเกียรติ์) ไว้ให้ดูอย่ำง Gallery”
๒๔
	 และ

 
๒๓	

“น�าเที่ยวกรุงเทพฯทางโบราณคดี”,	หน้า	๒๖.

	 ๒๔	
เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๙.



มโนทัศน์เรื่อง “ความศิวิไลซ์” ในหนังสือน�าเที่ยวกรุงเทพฯ ยุคแรกของไทย 53

การสร้างวัดใหม่แทนวัดร้างที่มีแต่เดิม	 ดังเช่น	 วัดเบญจมบพิตรที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	 ๕	 ทรงโปรดให้สร้างขึ้นแทนที่วัดร้างเพื่อขยายเมือง	 รวมทั้ง

โปรดให้นายช่างปั้นจ�าลองพระพุทธชินราช	 พระพุทธรูปที่นับถือกันมาครั้งกรุงสุโขทัย

เป็นพระประธานและหลักเมืองใหม่ในครั้งน้ันด้วย	 การเล่าประวัติยังแสดงให้เห็นว่า	

สถาปัตยกรรมชิ้นเอกในวัดเบญจมบพิตรที่โดดเด่นคือ	 “พระอุโบสถและพระระเบียง

ส�ำหรับตั้งพระพุทธรูปต่ำงๆ ที่สรรเสริญว่ำงำม สมเด็จกรมพระยำด�ำรงรำชำนุภำพ

เป็นผู้หำถวำย”
๒๕
	 ประเด็นต่อมา	 คือการสืบสานพันธกิจ	 “สร้ำงบ้ำนแปงเมือง”	

อย่างต่อเน่ือง ดงัปรากฏในประวัตวัิดอรณุราชวรารามทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

รชักาลที	่๓	ทรงสร้างต่อจากรชักาลที	่๒	เพือ่	“เป็นทีเ่ชิดชูแก่พระนคร”
๒๖
	ล�าดบัต่อไปคอื	

การคดัเลือกศลิปะทีส่วยงามจากต่างประเทศอันนับเป็นส่วนหน่ึงของการ	“สร้างเมอืง”	

ดงัปรากฏเป็นวิถปีฏบัิตขิองประเทศผู้ชนะสงคราม	ทีจ่ะเลือกรบัหรอืจ�าลองวัฒนธรรม

และศิลปะจากเมืองอ่ืนมาผสานเข้ากับวัฒนธรรมของตน	 ดังความตอนหน่ึงว่า

“รูปสิงห์คู่หน้ำพระอุโบสถ (ยังมีรอยทองติดอยู่) เป็นคู่ที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว

รชักำลที ่๑ ทรงน�ำมำจำกเมอืงเขมรเมือ่เสดจ็กลับเข้ำมำทรงรำชย์ คูอ่ื่นโปรดให้จ�ำลอง

ตั้งให้ครบที่”
๒๗

 

 การสร้างเมอืงกรงุเทพฯ	ให้เป็นศนูย์กลางของอาณาจักรไทยสมยัรตันโกสินทร์

ข้างต้นยังสะท้อนภาพลักษณ์	 “กษัตริย์ศิลปิน”	 ดังปรากฏในค�าอธิบายประวัติสถานที่

ส่วนหน่ึง	ทีส่ะท้อนภาพลักษณ์	พระมหากษตัรย์ิไทยผู้มอัีจฉรยิภาพด้านงานช่าง	รวมทัง้

พระราชทัศนะก้าวหน้าจึงสามารถสร้างสรรค์นวศิลป์	เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนไทย

รุ่นหลัง	ปรากฏในค�าอธิบายต่อไปน้ี	รัชกาลที่	๒	ทรงแสดงฝีพระหัตถ์สร้างพุทธศิลป์	

ณ	วัดสุทัศนเทพวราราม	ความว่า	“ทรงแกะสลักบำนประตูพระวิหำร (บำนกลำง) ด้วย

พระองค์เอง”
๒๘

 ตัวอย่างที่สอง	 ได้แก่	 นครวัดจ�าลอง	ณ	 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ความว่า	“พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัรชักำลที ่๔ โปรดให้จ�ำลองมำถวำยทอดพระเนตร

แล้วโปรดให้ตั้งไว้บนลำนพระมณฑปน้ัน”
๒๙

 และตัวอย่างสุดท้าย	 วัดยานนาวาเป็น

 
๒๕	

“น�าเที่ยวกรุงเทพฯทางโบราณคดี”,	หน้า	๓๐.

 
๒๖	

เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๒๔.

 
๒๗	

เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๘.

	 ๒๘	
เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๒๖.

	 ๒๙	
เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๖.
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วัดที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	 ๓	 โปรดให้สร้างรูปส�าเภาจีนแทนพระสถูปเจดีย์เพราะ	

“ต่อไปลูกหลำนจะไม่ได้เห็นส�ำเภำเช่นนี”้
๓๐
 

	 การสร้างสรรค์พุทธศิลป์	 และสถาปัตยกรรมในอาณาบริเวณวัดหลวง	

พระราชวัง	และวังเก่า	แสดงวิถปีฏบิตัขิองชาวไทยพทุธทีพ่งึกระท�าพทุธบูชาเพือ่สบืทอด

พระศาสนา	 และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพกษัตริย์	 การสร้างพระพุทธรูป

ถวายบูรพกษตัรย์ิ	ปรากฏในค�าอธบิายเรือ่งวัดพระแก้ว	ความตอนหน่ึงว่า	“พระพทุธรปู

ทรงเครื่องใหญ่ ๒ พระองค์นั้น พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชชกำลที่ ๓ ทรงสร้ำง

อุทิศถวำยพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชชกำลที่ ๑ และที่ ๒ และถวำยพระนำมว่ำ

พระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกย์ และพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย”
๓๑
	 อีกตัวอย่างหน่ึงคือ

หอราชกรมานุสรณ์	และพงษานุสรณ์	๒	หลัง	ข้างพระอุโบสถวัดพระแก้ว	พระเจ้าอยูห่วั

รัชกาลที่	 ๔	ทรงสร้างส�าหรับประดิษฐานพระพุทธรูป	 “อุทิศถวำยเท่ำจ�ำนวนพระเจ้ำ-

แผ่นดินในกรุงศรีอยุธยำหลัง ๑”
๓๒
	 การสร้างพุทธศิลป์	 และแหล่งศึกษาเล่าเรียน

ถวายอุทิศพระเจ้าแผ่นดินกรุงรัตนโกสินทร์ ดังเช่นทรงอธิบายไว้ว่า	 ขรัวอินโข่ง	

(พระภิกษุ)	ผู้มีชื่อว่าคิดเขียนอย่างแบบฝรั่ง	(คือมี	perspective	ไม่แบน	ๆ	อย่างไทย)	

เป็นผู้เขยีนอีกหอ	๑	อุทศิถวายพระเจ้าแผ่นดนิกรงุรตันโกสินทร์
๓๓
	และอีกตวัอย่างหน่ึง	

คือเหตุแห่งการสร้างหอพระสมุดวชิรญาณ	 สมเด็จกรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

ทรงรบัพระบรมราชโองการจากรชักาลที	่๕	จัดตัง้หอพระสมดุวชิรญาณเพือ่	“อุทศิถวำย

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชชกำลที่ ๔ ตำมพระนำมเมื่อทรงพระผนวชเป็น

พระภิกษุว่ำ “วชิรญำณ”
๓๔
	 ซ่ึงในเวลาน้ันยังเป็นส่วนหน่ึงของพิพิธภัณฑสถานบริเวณ

วังหน้า	

	 นอกจากวัดแล้วยังมีพระราชวัง	 ลักษณะเด่นของ	 “วังหน้า”	 มีความพิเศษ

และโดดเด่นตรงที่เป็นศูนย์กลางของแหล่งความรู้ทางโบราณคดีในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ ในหนังสือเล่มน้ีได้จ�าแนกประเภทของสะสมในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติตาม

 
๓๐	

เรื่องเดียวกัน,หน้า	๓๑.

 
๓๑	

“น�าเที่ยวกรุงเทพฯทางโบราณคดี”,	หน้า	๓.

 
๓๒	

เรื่องเดียวกัน,หน้า	๗.

 
๓๓	

เรื่องเดียวกัน,	หน้า๘.

 
๓๔	

เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๒๐.
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ยุคสมัยต่างๆ	ทั้งนี้เพื่ออธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจว่ากรุงเทพฯ	นั้นมีของเก่าล�้าค่าสะสมอยู่

จ�านวนมาก	 ดังทรงแบ่งยุคสมัยเครื่องสัมฤทธิ์ที่รวบรวมได้จาก	 “ภำคพื้นสยำม

ประเทศ” ออกเป็น	๗	ยุค	ได้แก่	ทวาราวดี	ศรีวิชัย	ลพบุรี	เชียงแสน	สุโขทัย	ศรีอยุธยา	

และรัตนโกสินทร์	 ทั้งน้ีทรงสรุปประวัติและหลักฐานทางโบราณคดีของแต่ละยุคไว้

ส้ันๆ	 เช่น	 สมัยทวาราวดีให้ดูหลักฐานจากพระปฐมเจดีย์ที่เริ่มสร้างเมื่อปี	 พ.ศ.	 ๕๐๐	

หรือ	B.C.43	สมัยศรีวิชัยมีเมือง	Palembang	เป็นศูนย์กลางและขยายอิทธิพลมาเมือง

ไชยา	 สมัยลพบุรีมีขอมเป็นใหญ่	 สมัยเชียงแสนมีชาวล้านนาได้รับอิทธิพลจากอินเดีย

ทางบก	 จนถึง	 “อาณาจักรไทย”	 เริ่มในสมัยสุโขทัย	 ท่านทรงอธิบายตามแนวคิดทาง

ประวัติศาสตร์สมัยเก่าที่ว่า	 “เป็นสมัยที่ไทยลงมำตั้งตัวจำกเหนือได้แล้ว พ.ศ.๑๘๐๐ 

A.D.1257”
๓๕
 สมัยอยุธยา	หรือ	“กรุงเก่า”	และสมัยรัตนโกสินทร์	นอกจากชุดเครื่อง-

สัมฤทธิ์ดังกล่าวแล้ว	 ยังทรงอธิบายเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยเรื่องของสะสมชุดอ่ืนๆ	 ใน

พระราชมณเฑียร	 ได้แก่	 ห้องมหัคภัณฑ์	 (เงินทองที่ขุดได้),	 เครื่องหิน,	 ห้องราชยาน,	

ห้องดนตรี,	 ห้องการเล่น,	 ห้องผ้า,	 ห้องถ้วยชาม,	 ห้องอาวุธ,	 ห้องเครื่องเรือนไทย	

และตัวอย่างของไทยต่างๆ	

	 นอกจากประเด็นเรื่อง	จารีตทางวัฒนธรรม	และการสร้างสรรค์วัฒนธรรม

แล้ว	 ทรงขยายภาพเปรียบเทียบระหว่างศิลปะไทยและศิลปะของชาติอ่ืน	 เพื่อช้ีให้

เห็นความเป็นสากลของวัฒนธรรมพุทธศาสนา	 อันสะท้อนผ่านศิลปะภายในวัดและ

คติเรื่องการเผยแพร่ความรู้จากวัดสู่สังคม ดังพบว่า	 มีการเปรียบเทียบอัตลักษณ์

ของพุทธศิลป์ของไทยกับต่างประเทศ	ปรากฏหลายแห่ง	 ได้แก่	 “รูปต่ำงๆ เช่น ยักษ์

และสัตว์ครึ่งคน (inhuman) ท�ำข้ึนเพื่อสมมติให้เป็นผู้เฝ้ำสถำนที่อันศักดิ์สิทธิ์ จะได้

เป็นที่เกรงกลัวแก่คนอันธพำล เช่นเดียวกับ unicon ในอังกฤษ และมนุษย์สิงห์ใน

พะม่ำ”
๓๖
,	“จิตรกรรมฝำผนัง ณ พระระเบียงอุโบสถวัดพระแก้ว มลัีกษณะเป็น Gallery 

แบบฝรั่ง”
๓๗
	และ	“ควำมก้ำวหน้ำของกำรจัดกำรศึกษำในวัดพระเชตุพน มีลักษณะเป็น 

“public school”
๓๘
  

 
๓๕	

เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๒๓.

 
๓๖	

“น�าเที่ยวกรุงเทพฯทางโบราณคดี”,	หน้า	๘.

 
๓๗	

เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๙.

	 ๓๘	
เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๒๔.
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 “ภาพลักษณ์เมืองพุทธ” ที่สะท้อนผ่านต�านานและเกร็ดประวัต ิ

	 การเลือกเล่าประวัติและความส�าคัญของวัด	ด�าเนินตามชุดความรู้ที่ปัญญา-

ชนราชส�านักได้เคยเผยแพร่	ในหนังสือเล่มน้ีกล่าวถงึพระราชประวัตขิองพระเจ้าตากสิน	

ตอนทรงน่ังกรรมฐานจนเสียพระจริต	 และมีหลักฐานพระแท่นอยู่ภายในวัดอรุณ-

ราชวราราม	 ต�านานพระพุทธรูปส�าคัญของชาติไทย	 ได้แก่	 พระแก้วมรกต	 และพระ

พทุธสิหงิค์	รวมถงึเรือ่งเล่าเกีย่วกบัความศรทัธาของชาวพทุธในชุมชนเก่าของกรงุเทพฯ	

จากประเภทของเกร็ดต�านานและเรื่องเล่าข้างตน้	มีประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกับภาพลักษณ์	

“เมอืงพทุธ”	อันสะท้อนความเจรญิของอารยธรรมพทุธศาสนา	ประกอบด้วย	ส่วนแรก	

ต�านานพระแก้วมรกตและพระพุทธสิหิงค์	 และส่วนที่สอง	 เรื่องเล่าเกี่ยวกับ	 “นำยนก

และนำยเรือง”	เมื่อพิจารณาต�านาน	และเกร็ดประวัติเหล่านี้ในฐานะความรู้แทรกเพื่อ

ขยายให้เข้าใจประวัติความเป็นมาของวัดและวัง	วิธีที่ท่านทรงเลือกใช้ดังกล่าว	มีส่วน

เสริมให้เข้าใจมโนทัศน์เรื่องความศิวิไลซ์ตามจารีตได้อีกทางหนึ่ง	ดังนี้

 “ต�ำนำนพระแก้วมรกต”	เน้ือหาทีท่รงสรปุมาน้ัน	สอดคล้องกบัเรือ่ง	“ต�ำนำน

พระแก้วมรกต”	พระราชนิพนธ์ในรชักาลที	่๔,	รชักาลที	่๕
๓๙
	และพระนิพนธ์เรือ่ง	“ต�ำนำน

พระพทุธรปูส�ำคญั”ของสมเดจ็กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ
๔๐
	หม่อมเจ้าหญงิพนูพสิมยั

ได้ทรงแทรกต�านานที่ผู้อ่านชาวไทยคุ้นเคยกันดีเพื่อแสดงให้เห็นลักษณะเฉพาะของ

วัฒนธรรมพุทธศาสนาในประเทศไทย	 ในฐานะส่วนหน่ึงของสายธารอารยธรรม

พุทธศาสนาแบบเถรวาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 เน้ือหาที่พระองค์ทรงสรุปมาน้ัน	

ในแง่หน่ึงเป็นการให้ความรู ้ทางประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักร

พุทธยุคเก่าก่อนการสถาปนาอาณาจักสยาม	 เรื่อยมาจนสมัยรัตนโกสินทร์	 บทบาท

พระมหากษัตรย์ิและธรรมเนียมการประดษิฐานพระพทุธรปูศกัดิสิ์ทธิเ์พือ่เป็น	“ใจเมอืง”	

ความงามของพุทธศิลป์	 การสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมและหัตถศิลป์อันสืบเน่ืองมา

 
๓๙	

โปรดอ่านเพิ่มเติมใน	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,	 ต�านานพระแก้ว

มรกต (การพิมพ์พระนคร	 :	 โรงพิมพ์ศาสนศึกษา,	 ๒๔๙๔)	 และ	 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว,	ต�านานพระแก้วมรกต	(พระนคร	:	บรรณาคาร,	๒๕๐๔).

 
๔๐	

สมเด็จกรมพระยาด�ารงราชานุภาพ,	ต�านานพระพุทธรูปส�าคัญ (พระนคร	:	โรงพิมพ์

โสภณพิพรรฒธนากร,	๒๔๖๘).
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จากความศรทัธาทีม่ต่ีอพระแก้วมรกต	รวมถงึพระบารมขีองบูรพกษตัรย์ิไทยทีส่ามารถ

ครอบครองพระแก้วมรกตได้ยาวนานกว่าอาณาจักรใดๆ
๔๑
	กรอบความคดิเช่นน้ีปรากฏ

ในการเล่า	 “ต�ำนำนพระพุทธสิหิงค์”
๔๒	
ด้วยเช่นกัน	 ดังเห็นได้จาก	 เน้ือความที่ว่า

แต่เดิมพระพุทธสิหิงค์เป็นสมบัติของพระเจ้าแผ่นดินลังกา	 เหตุที่พระพุทธรูปองค์น้ี

ตกทอดมายังอาณาจักรไทยก็เพราะ	 “พระเจ้านครศรีธรรมราช”	 ทรงขอมาถวายแก	่

“สมเด็จพระร่วง”	 เจ้ากรุงสุโขทัย	 ระยะเวลาระหว่างน้ันยาวนานหลายร้อยปี	 กว่าที่

พระพุทธสิหิงค์จะตกทอดมาสู่กรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่	๑	ด้วยพระบารมีและ

ฝีมือการรบของกรมพระราชวังบวรฯ	ที่ทรงปราบพม่าได้ส�าเร็จ	 โดยนัยนี้แสดงให้เห็น

ว่า	 “อำณำจักรไทย”	 เป็นศูนย์กลางอ�านาจมาหลายยุค	 และพระมหากษัตริย์ล้วนทรง

พระบารมีจึงได้พระพุทธสิหิงค์มาครอบครอง	 แม้จะเกิดเหตุให้พระพุทธรูปองค์น้ีไป

ประดิษฐาน	ณ	 เมืองอ่ืนบ้าง	 แต่ด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า

จุฬาโลกมหาราช	 ก็ท�าให้พระพุทธสิหิงค์กลับมาสู่อาณาจักรไทยอีกครั้ง	 ส่ิงที่น่าสนใจ

นอกเหนือจากประเด็นเรื่องการสืบทอดขนบการครองเมืองโดยมีพุทธศาสนาเป็นจุด-

เริ่มต้นของอารยธรรมพุทธ	และพระบารมีของกษัตริย์ไทยแล้ว	ต�านานพระพุทธสิหิงค์

ทีท่รงแทรกน้ียงัแสดงให้เหน็ว่า	กรงุรตันโกสินทร์มพีระพทุธรปูประจ�าชาตอัินศกัดิสิ์ทธิ์

ที่นับถือกันในหมู่อาณาจักรพุทธยุคเก่าอย่างแพร่หลายประดิษฐานภายใน	 “ใจเมือง” 

มากกว่าหนึ่งองค์	

	 ประเด็นสุดท้าย	 ได้แก่	 ความศรัทธาของชาวพุทธในระดับชุมชน	 องค์ผู้-

ประพนัธ์ทรงน�าเสนอเรือ่ง	“ควำมศรทัธำ”	ในระดบัชมุชน	ผ่านการเล่าประวัตวัิดอรณุฯ	

ในฐานะชมุชนดัง้เดมิ	เรือ่งของ	“นายเรอืงและนายนก”	พระองค์ทรงเขียนแทรกไว้ส้ันๆ

เพียงว่า	 รูปปั้นของนายนกและนายเรืองน้ันมีประวัติว่าเป็น “ผู้เผำตนเองถวำยแก่

พระศำสนำในรัชชกำลที่ ๑ และที่ ๒ อยู่สองข้ำงหน้ำประตูเข้ำไปในลำนพระอุโบสถ”
๔๓

เน้ือความดังกล่าวตรงกับที่กรมพระยาด�ารงฯ	 ทรงเคยวิเคราะห์ไว้ในพงศาวดาร

 
๔๑	

โปรดอ่านเพิ่มเติมใน	ธรรมทาส	พานิช,	วัฒนธรรมพุทธศาสนาของชาวไทยในต�านาน

พระแก้วมรกต	(กรุงเทพฯ	:อรุณวิทยา	:	ธรรมทานมูลนิธิ,	๒๕๔๒).

 
๔๒	

หม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัย	 ทรงเล่าต�านานตามที่ปรากฏในเรื่อง	 ต�านานพระพุทธรูป

ส�าคัญ,	อ้างแล้ว,	หน้า	๔๕-๔๙.

 
๔๓	

“น�าเที่ยวกรุงเทพฯทางโบราณคดี”,	หน้า	๒๕.
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กรุงรัตนโกสินทร์	 สมัยรัชกาลที่	 ๒	 จากวิธีการเล่าเรื่องดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า

หม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัยน่าจะได้เคยทรงอ่านด้วย
๔๔
	อีกทั้ง	“เรื่องเล่า”	ดังกล่าวน่าจะ

เป็นทีรู่จั้กกนัดเีพราะมจีารกึสองแผ่นบอกเล่าเหตกุารณ์อย่างละเอียด
๔๕
	และกลายเป็น

ส่วนหน่ึงของประวัตวัิดอรณุราชวรารามในยคุต่อมา
๔๖
	แม้จะเป็นเพยีงเน้ือความประโยค

เดียวแต่ก็แสดงให้เห็นว่า	 ประเด็นเรื่อง	 “ควำมศรัทธำ”	 ที่ปรากฏแทรกในประวัติวัด

สะท้อนอิทธิพลของพุทธศาสนาความศรัทธาในระดับต่างๆ	ของชาวพุทธ	เรื่องความ-

ศรัทธาในบริบทของสังคมไทยน้ีจึงสามารถตีความได้หลายแบบ	 และน�าไปสู่การ-

แสดงออกอย่างหลากหลายตาม	“ปัญญา”	ของพุทธศาสนิกชน	อีกทางหนึ่งได้สะท้อน

ความส�าคัญของวัดอรุณฯ	 ในฐานะศูนย์กลางชุมชน	 ที่นอกจากกษัตริย์เป็นผู้น�าใน

การสร้างและบูรณะแล้ว	ประชาชนกม็ส่ีวนส�าคญัอย่างมากทีท่�าให้ความเป็นศนูย์กลาง

แห่งศรัทธายังคงด�ารงอยู่ได้	

บทสรุป

 การศกึษามโนทศัน์เรือ่ง	“ควำมศวิิไลซ์”	ในสารคดท่ีองเทีย่วกรงุเทพฯ	ยคุแรก

ของไทยเรื่อง	 “น�ำเที่ยวกรุงเทพฯทำงโบรำณคดี”	 แสดงให้ประจักษ์ถึงพันธกิจส�าคัญ

ของสารคดีวิชาการที่ผลิตโดยปัญญาชนราชส�านักในฐานะเครื่องมือให้ความรู้เกี่ยวกับ

ความเจริญของวัฒนธรรมพุทธศาสนาของชาติไทย	 หม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัย	 ดิศกุล

ทรงสร้างชุดค�าอธิบายเกี่ยวกับ	 “ควำมศิวิไลซ์”	 ตามจารีตความคิดที่สอดคล้องกับ

 
๔๔	

โปรดอ่านเพิ่มเติมใน	 สมเด็จกรมพระยาด�ารงราชานุภาพ,	 พระราชพงศาวดาร

กรงุรัตนโกสนิทร์รัชกาลท่ี ๒ : พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ,

พิมพ์ครั้งที่	๖	(กรุงเทพฯ:กรมศิลปากร,	๒๕๑๑).

 
๔๕	

โปรดอ่านค�าปรวิรรตในบทความ	“เล่าเรือ่ง: นายเรืองและนายนกผูเ้ผาตัว”	บทความ

น้ีนวพรรณ	 ภัทรมูล	 ได้ปริวรรตภาษาเก่าสมัยต้นรัตนโกสินทร์ซ่ึง	 อาจารย์ประสาร	 บุญประคอง

เคยปริวรรตเผยแพร่ในหนังสือ	ประชุมศิลาจารึก	ภาคที่	๖	ตอนที่	๑	(พ.ศ.๒๕๑๗)	จาก	http://www.

sac.or.th/main/article_detail.php?article_id=96&category_id=19,	 สืบค้นเมื่อ	 ๒๓	 กรกฎาคม	

๒๕๕๘

 
๔๖	

ดังเช่นมีในหนังสือ	 “ประวัติวัดอรุณราชวราราม”	 รวบรวมและเรียบเรียงโดย

กรมศิลปากร	 ทั้งน้ีได้อ้างอิงจากจดหมายเหตุรัชกาลที่	 ๑	 และพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร	์

รัชกาลที่	๒,	เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๒.
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ปัญญาชนราชส�านักในยุคก่อนหน้าเรื่องการสร้างและสืบสานขนบวัฒนธรรม

พทุธศาสนา	ดงัปรากฏผ่านค�าอธบิายประวัตกิารสร้างกรงุรตันโกสินทร์ให้เป็น	“เมอืงพทุธ” 

ความรู้ทางโบราณคดี	ประวัติผู้สร้างและเหตุการณ์ส�าคัญที่สะท้อนภาพความสืบเนื่อง

ของอารยธรรมพุทธศาสนา	รายละเอียดทางสถาปัตยกรรม	พุทธศิลป์	และของสะสม

ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครที่มีลักษณะสอดคล้องกับเน้ือหาในสารคดีที่ผลิต

โดยราชส�านัก	 ตลอดจนภาพลักษณ์ของพระมหากษัตริย์	 ที่มีลักษณะผสมผสานกัน

ระหว่างผู้น�าทางวัฒนธรรม	 และผู้น�าในการศึก	 ความกตัญญูต่อบูรพกษัตริย์	 และ

พระบารมีของพระมหากษัตริย์	 ความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปส�าคัญดังเช่นพระแก้ว

มรกตและพระพุทธสิหิงค์	 ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน	 สารคดีท่องเที่ยวเล่มน้ี

จึงอาจนับเป็น	“จุดเชื่อมต่อ”	ของการสร้างชุดความรู้แบบจารีตในบริบทการท่องเที่ยว

เชิงวิชาการยุคแรกของไทย	 ทั้งยังแสดงวิธีปรับเปล่ียนมุมมองของผู้อ่านที่มีต่อ

“วัดและวัง”	 ในฐานะศูนย์รวมจิตใจและประเพณีเกี่ยวกับชีวิต	 มาสู่สถานที่ท่องเที่ยว

ที่เป็นศูนย์กลางความรู้ทางอารยธรรมพุทธศาสนา	 ความสัมพันธ์ระหว่างการสร้าง

และสืบสานมโนทัศน์แบบจารีตในบริบทใหม่ดังกล่าวนี้	เป็นเครื่องชี้ชัดว่า	“วัดและวัง”	

เป็นมรดกทางวัฒนธรรมทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของประเทศไทย	และเป็นตวัแทนความเจรญิของ

ชาติมาตั้งแต่เริ่มสถาปนาอาณาจักรไทย	 เรื่อง	 “น�ำเที่ยวกรุงเทพฯ ทำงโบรำณคดี” 

ยังสะท้อนว่า	 หม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัยทรงริเริ่มใช้สารคดีท่องเที่ยวเชิงวิชาการ	

สนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรมพุทธศาสนา	 ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมการท่องเที่ยว

ของคนไทยให้มีความ	“ศิวิไลซ์”	ตามแบบอารยชน	
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