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๏ ปมาทมนุยุญฺชนติ  
พาลา ทุมฺเมธิโน ชนา  
อปฺปมาทญฺจ เมธาวี  
ธนํ เสฎฺฐํว รกฺขติ

๏ คนพาล ทรามปัญญา  
มักมัวประมาทเสีย  

ส่วนคนฉลาด ย่อมรักษาความไม่ประมาท   
เหมือนรักษาทรัพย์อันประเสริฐ

๏ The ignorant, foolish folk  
Indulge in heedlessness,  

But the wise preserve heedfulness  
As their greatest treasure.

จาก เสฐียรพงษ์ วรรณปก,พุทธวจนะในธรรมบท, บทที่ 6 หมวดไม่ประมาท 
From  Mr.Sathienphong  Wannapok, The Buddha’s Words in the Dhammapada, lesson 6 of ‘Heedfulness’

พุทธวจนะ/Buddha’s Words

แสงแรก/FIRST LIGHT
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วัตถุประสงค์

วารสาร แสงพระธรรม เป็นวารสาร ๒ ภาษา(ไทย-อังกฤษ)รายปี  จัดท�าขึ้นภายใต้มูลนิธิ  
พระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕  มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักธรรมค�าสอนและความรู้ในพุทธศาสนา   
เร่ืองราวของบุคคลส�าคัญ  และข่าวกิจกรรมด้านพระศาสนาในจังหวัดภูเก็ต  รวมทั้งโครงการ 
พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี(“พระใหญ่”เมืองภูเก็ต)  ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด ภายใต ้
วัดกิตติสังฆาราม(วัดกะตะ)  เผยแพร่เป็นธรรมบรรณาการ ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด  และ 
เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆที่ด�าเนินการโดยมูลนิธิฯ  รวมทั้งมอบให้แก่ห้องสมุดสถานศึกษา หน่วยงาน 
องค์กรเพ่ือสาธารณประโยชน์ และสถานที่ๆเหมาะสมในภูเก็ต  โดยคณะท�างานผู้ก่อตั้งวารสารนี้ 
ในอดตี(ภายใต้พทุธสมาคมจังหวดัภเูกต็ ปี 2550-2551)  ซึง่วาระใหม่นีเ้ริม่จากฉบบัเดอืนกรกฎาคม-
ธันวาคม 2559 เป็นปฐมฤกษ์
 ห้องสมุดสถานศึกษา หน่วยงาน องค์กร และผู้สนใจต้องการรับวารสารนี้ไปเพื่อประโยชน์
สาธารณะ กรุณาติดต่อขอรับได้ที่ 

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ 
42/14  หมู่ 2  ถนนเทพกระษัตรี  ต�าบลรัษฎา  อ�าเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 08 1891 3827, 08 1552 3790 , 076 373 138-9 ; โทรสาร 076 373 140

www.sattha45foundation.com ; Line ID : suporn37 หรือ harin_s
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Purpose

The Light of Dharma is a bilingual annual journal in Thai and English. It is 
sponsored by Phraphutthamingmongkhon Sattha 45 Foundation. Its content is about 
the teachings and knowledge of Buddhism, stories of important characters in Buddhism 
and news about Buddhist activities in Phuket, including the Phraphutthamingmongkhon 
Ek-nakkhiri Project (The Big Buddha of Phuket) at the Buddha Garden on Mt. Nakkerd 
under the supervision of Kittisangkharam Temple (Kata Temple). Our purposes are to 
contribute Dharmic knowledge at the Buddha Garden on Mt. Nakkerd and through 
various other medias of the foundation as well as donating copies of the magazine to 
public amenities such as libraries, government organizations, charity organizations and 
other suitable places in Phuket. This journal project is run by the same editorial board 
that used to run a journal project of the same name, which was then sponsored by 
the Phuket Buddhist Society 2007-2008. The first issue of this new journal is scheduled 
to be the July-December 2016 issue. 
 Any libraries, education institutes, organizations and individuals who are 
interested in receiving this journal for public benefits may contact the foundation by 
using the contact details below.

Phraphutthamingmongkhon Sattha 45 Foundation
42/14 Moo 2, Thepkasattree Rd., Rasada Sub-District, Muang District, 

Phuket Province 83000
Tel 08 1891 3827, 08 1552 3790 , 076 373 138-9 ; Fax 076 373 140

www.sattha45foundation.com ; Line ID : suporn37 or harin_s
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บทบรรณาธิการ

วิกฤตการณ์ดุจสงครามโลกโรค เมื่อไวรัสโจมตีมนุษย์ขยายแนวรบออกไปท่ัว 
ทุกทวีป  โดยมีอทิธิพลของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมซึ่งมีสถานะพิเศษในวิกฤตครัง้นี้
เป็นตัวแปรส�าคัญ  สงครามนี้แม้ไวรัสซึ่งเป็นเสมอเพียงจุลินทรีย์มีสถานะต้อยต�่า
กว่ามนุษย์หลายขุมจะเป็นฝ่ายกระท�า  โดยมนุษย์ผู้ประเสริฐเป็นฝ่ายป้องกันและ
พยาบาลรักษา(ด้วยยา วัคซีน และระเบียบชีวิต)  แต่ดูเหมือนไวรัสก็พัฒนาการ 
กลายพันธุ์รับมือกับยุทธศาสตร์ยุทธวิธีนานาและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ชั้นสูง 
ของมนุษย์ได้อย่างไม่ลดละ  ไม่มีใครทราบได้ว่าสงครามโลกโรคนี้จะส้ินสุดเม่ือไร  
แต่แม้ส้ินสดุลงได้ในอนาคต ไวรัสและทนุนยิมกจ็ะยงัอยูก่บัเราต่อไปแบบกลายพนัธ์ุ  
อันวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ของพลโลกก็จะเปลี่ยนแปลงไปไม่มากก็น้อย 
ละกระมัง   
 ชาวพุทธ(ซึ่งหมายถึงผู้ที่ตื่นรู้ความจริงของธรรมชาติ ไม่ได้หมายถึงชนชาติ
หรือแม้แต่ศาสนาใดๆ) ย่อมใคร่ครวญวิกฤตการณ์เพื่อก�าหนดท่าทีการปฏิบัติตน
ด้วยหลักพุทธธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติ  ได้แก่ ความไม่ประมาท  
การแสวงหาและใช้ข้อมูลความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความอาทรต่อเพื่อนมนุษย ์
และระบบนิเวศ ความอดทนของตน เห็นความเสียสละของผู้อื่น และเห็นการ 
จากพรากคือสมบัติของมนุษย์  จึงจะชื่อว่าชาวพุทธ
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Editorial Preface

Now this crisis situation, or the “disease-world-war”, has seen the virus 
attacking people on all continents not discriminating between ideologies, 
capitalists or communists. Even though the attacking virus is just a microbe, 
how do we protect, treat ourselves? Is it with medicine, vaccine and safety 
precautions? 

It seems the virus can mutate itself rapidly to continually defy human 
knowledge and sciences.  No one knows when this war will end. It defies 
our three weapons by adapting itself. Doesn’t it?

Buddhists, or anyone who is enlighten and of any nation or religion, 
need to deeply consider this crisis and follow the Buddhist teachings. 
This is the teachings’ of nature, of caution, seeking and using the truth, of 
science, generosity to others and nature, patience, sacrifice and seeing the 
human loss as normal. 

This is the way of the Buddhists.      
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ภูเก็ตพุทธกิจ

(2)น�้าใจจีน 
24 มีนาคม 2563
ภาพจากคลิปมุมสูงเวียนรอบพระพุทธม่ิงมงคล 
เอกนาคคีรี (พระใหญ่เมืองภู เก็ต)ที่สวยงาม
ความยาว 20 วนิาทนีี ้ นกัท่องเทีย่วชาวจนีทีไ่ด้มา
เยอืนพทุธอทุยานยอดเขานาคเกดิเมือ่เร็วๆ นีไ้ด้ท�า
ขึ้นจากความประทับใจแบ่งปันมาให้ด้วยไมตรีจิต

(3)ช่วยเหลือผู้ชรา
6 เมษายน 2563
มูลนิธิฯ ร่วมกับเทศบาลต�าบลฉลอง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ 
แก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ชรา เพื่อบรรเทาความยากล�าบาก 
ในสถานการณ์ COVID-19 พื้นที่ต�าบลฉลอง อ�าเภอเมือง

(1)วชิระมอบ 
9 มกราคมคม 2563
น.พ.เฉลิมพล สุคนธผล ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลวชิระ
ภูเก็ต พร้อมด้วย สมบูรณ์ หวังแต่ธรรม รองผู้อ�านวยการ 
มอบกระเช้าของขวญัแสดงความขอบคณุแด่ สพุร วนชิกลุ 
ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕  ใน 
การอนุเคราะห์การปรับปรุงห ้องอุบั ติเหตุ-ฉุกเฉิน  
10 ล ้านบาท และประสานการจัดหาอุปกรณ์ทาง 
การแพทย์ 25 ล้านบาท
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(4)เพื่อบางชีเหล้า
4 เมษายน 2563
มูลนิธิฯ โดยการประสานของศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด
ภูเก็ต  น�ารถบรรทุกน�้าความจุ 12,000 ลิตรไปขอรับน�้า
จากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต  ไปเติมถังเก็บ
ของประชาชนในหมู ่บ้านณัฐกมล ซอยบางชีเหล้า  
ต�าบลรัษฎา เมืองภูเก็ต ซึ่งประสบภาวะแล้งน�้า

(6)ความรู้สู้โควิด
8 เมษายน 2563
มูลนิธิฯ จัดรถเครื่องขยายเสียงพร้อมคนขับให้ สันต ์ 
วรรณวิชัยกุล นักประชาสัมพันธ์ของจังหวัด ออกแจ้งข้อมูล
ความรู้แก่ประชาชนตามชุมชนต่างๆ ของภูเก็ตในช่วง
สถานการณ์โควดิ-19 อย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ปลายเดอืนมนีาคม

(7)ช่วยยังชีพ
13 เมษายน 2563
มูลนิธิฯ ออกแจกถุงยังชีพแก่ประชาชนตามชุมชนต่างๆ ที่แจ้งผ่าน
ศนูย์ด�ารงธรรมฯ และสถานวีทิยเุสยีงสามยอดภูเกต็รพีอร์ต FM 95.0 
MHz  ซึง่ได้จัดตัง้ศนูย์เฉพาะกจิโควดิ-19 ขึน้เพือ่ช่วยเหลอืผูท้พุลภาพ 
ผู้ป่วยติดเตียง และเด็กเล็กขาดนม  

(5)น�้าเพื่อวชิระ
7 เมษายน 2563
มูลนิธิฯ น�าน�้าจากการประปาส่วนภูมิภาคฯ ไปบรรจุ
ถังเก็บใต้ดิน  ณ บริเวณก่อสร้างสถานตรวจคัดกรอง
ผู้ป่วยชั่วคราวหน้าโรงพยาบาลวชิระ  เพ่ือรองรับ 
ผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19
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(4)เพื่อบางชีเหล้า
4 เมษายน 2563
มูลนิธิฯ โดยการประสานของศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด
ภูเก็ต  น�ารถบรรทุกน�้าความจุ 12,000 ลิตรไปขอรับน�้า
จากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต  ไปเติมถังเก็บ
ของประชาชนในหมู ่บ้านณัฐกมล ซอยบางชีเหล้า  
ต�าบลรัษฎา เมืองภูเก็ต ซึ่งประสบภาวะแล้งน�้า

(6)ความรู้สู้โควิด
8 เมษายน 2563
มูลนิธิฯ จัดรถเครื่องขยายเสียงพร้อมคนขับให้ สันต์  
วรรณวิชัยกุล นักประชาสัมพันธ์ของจังหวัด ออกแจ้งข้อมูล
ความรู้แก่ประชาชนตามชุมชนต่างๆ ของภูเก็ตในช่วง
สถานการณ์โควดิ-19 อย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ปลายเดอืนมนีาคม

(7)ช่วยยังชีพ
13 เมษายน 2563
มูลนิธิฯ ออกแจกถุงยังชีพแก่ประชาชนตามชุมชนต่างๆ ท่ีแจ้งผ่าน
ศนูย์ด�ารงธรรมฯ และสถานวีทิยเุสยีงสามยอดภูเกต็รพีอร์ต FM 95.0 
MHz  ซึง่ได้จดัตัง้ศูนย์เฉพาะกจิโควดิ-19 ขึน้เพือ่ช่วยเหลอืผูท้พุลภาพ 
ผู้ป่วยติดเตียง และเด็กเล็กขาดนม  

(5)น�้าเพื่อวชิระ
7 เมษายน 2563
มูลนิธิฯ น�าน�้าจากการประปาส่วนภูมิภาคฯ ไปบรรจุ
ถังเก็บใต้ดิน  ณ บริเวณก่อสร้างสถานตรวจคัดกรอง
ผู้ป่วยชั่วคราวหน้าโรงพยาบาลวชิระ  เพื่อรองรับ 
ผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19
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(9)สามประสาน 1
20 พฤษภาคม 2563
มูลนิธิฯ ร่วมกับภาคเอกชน-ราชการ-องค์กรประชาสังคม 
และชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา  ร ่วมกันแจกถุงยังชีพ  
ข้าวกล่อง และเงนิสด แก่ชาวภูเกต็ทีไ่ด้รบัความเดอืดร้อน
ในวกิฤตโควดิ จ�านวน 700 คน  ณ บรเิวณลานศนูย์การค้า
เซ็นทรัลภูเก็ต

(11)แจก 14 จุด
23 พฤษภาคม 2563
มลูนธิฯิ ลงพืน้ทีร่่วมกบัศนูย์ด�ารงธรรมฯ แจกถงุยงัชพี
แก่ชุมชนต่างๆ ในอ�าเภอเมืองและอ�าเภอถลาง  
รวม 14 จุด

(10)ช่วยนักเรียน
21 พฤษภาคม 2563
มูลนิธิฯ และเครือข่ายฯ น�าชุดนักเรียนไปมอบให้แก่ 
เด็กนักเรียนที่บ้านเช่าย่านซอยโหนทรายทอง ต�าบล
รษัฎา  หลงัจากทางอ�าเภอซึง่ได้มาแจกถงุยงัชพีในชมุชน
และพบครอบครัวเด็กร้องขอดังกล่าว

(8)พม่าตกส�ารวจ
21 เมษายน 2563
มูลนิธิฯ และเครือข่ายศูนย์เฉพาะกิจฯ ออกแจกถุงยังชีพแก่กลุ่ม
แรงงานพม่าตกส�ารวจซึ่งพักอาศัยในซอยข้างโชว์รูม Mitsubishi 
ถนนแม่หลวน 
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(12)ช่วยชาวนครฯ
26 พฤษภาคม 2563
มูลนิธิฯ พร้อมทีมจิตอาสาสถานการณ์โควิด  โดยการ
ประสานจากเครือข่ายในพื้นที่ น�าสิ่งของจ�าเป็นไปมอบ
ให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือยังอ�าเภอลานสกา 92 ราย  
และอ�าเภอร่อนพิบูลย์ 240 ราย

(13)ล้างด่าน
12 พฤษภาคม 2563
ต�ารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ร ่วมกับคณะ 
จิตอาสามลูนิธฯิ ท�าความสะอาดพ้ืนบริเวณ
ด่านท่าฉัตรชัย  เพ่ือรองรับประชาชนท่ีมา
ติดต่อขออนุญาตเดินทางเข้าออก  ตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรค 
โควิด

(14)ความรู้สู่ความพร้อม
30 มิถุนายน 2563
มลูนธิฯิ จดัอบรมพนกังานเตรยีมความพร้อมต้อนรบั
นักท่องเท่ียวท่ีจะขึ้นไปสักการะพระใหญ่เมืองภูเก็ต  
โดยเชิญคณะวิทยากรจากส�านักงานสาธารณสุข 
จงัหวดัฯ มาให้ความรู้การดแูลป้องกนัในสถานการณ์
โควิด  และชมมาตรการป้องกัน-คัดกรองผู้จะเข้าไป
ภายในพุทธอุทยานฯ

(15)เข้าพรรษาพระใหญ่
5-6 กรกฎาคม 2563
พุทธศาสนิกชนชาวไทยและแรงงานต่างชาติมาสักการะ
พระใหญ่ ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด  ช่วงเทศกาล 
วนัอาสาฬหบชูาต่อเนือ่งวนัเข้าพรรษา ซึง่ทางมลูนธิฯิ ได้
หล่อเทียนพรรษาถวายหมู ่สงฆ์ที่พ�านักอยู ่เพื่อใช้ใน 
ช่วงพรรษา
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(12)ช่วยชาวนครฯ
26 พฤษภาคม 2563
มูลนิธิฯ พร้อมทีมจิตอาสาสถานการณ์โควิด  โดยการ
ประสานจากเครือข่ายในพื้นที่ น�าสิ่งของจ�าเป็นไปมอบ
ให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือยังอ�าเภอลานสกา 92 ราย  
และอ�าเภอร่อนพิบูลย์ 240 ราย

(13)ล้างด่าน
12 พฤษภาคม 2563
ต�ารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ร ่วมกับคณะ 
จติอาสามลูนธิฯิ ท�าความสะอาดพืน้บรเิวณ
ด่านท่าฉัตรชัย  เพื่อรองรับประชาชนท่ีมา
ติดต่อขออนุญาตเดินทางเข้าออก  ตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรค 
โควิด

(14)ความรู้สู่ความพร้อม
30 มิถุนายน 2563
มลูนธิฯิ จดัอบรมพนกังานเตรียมความพร้อมต้อนรบั
นักท่องเท่ียวท่ีจะขึ้นไปสักการะพระใหญ่เมืองภูเก็ต  
โดยเชิญคณะวิทยากรจากส�านักงานสาธารณสุข 
จงัหวดัฯ มาให้ความรู้การดแูลป้องกนัในสถานการณ์
โควิด  และชมมาตรการป้องกัน-คัดกรองผู้จะเข้าไป
ภายในพุทธอุทยานฯ

(15)เข้าพรรษาพระใหญ่
5-6 กรกฎาคม 2563
พุทธศาสนิกชนชาวไทยและแรงงานต่างชาติมาสักการะ
พระใหญ่ ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด  ช่วงเทศกาล 
วนัอาสาฬหบชูาต่อเนือ่งวนัเข้าพรรษา ซึง่ทางมลูนธิฯิ ได้
หล่อเทียนพรรษาถวายหมู ่สงฆ์ที่พ�านักอยู ่เพื่อใช้ใน 
ช่วงพรรษา
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(18)ธรรมทาน
14 กรกฎาคม 2563
กรรมการมูลนิธิฯ น�าหนังสือพุทธธรรม(โดย สมเด็จพระพุทธ 
โฆษาจารย์)  วารสารแสงพระธรรม(8 ฉบับ) และหนงัสอืธรรมะต่างๆ 
ของมูลนิธิฯ รวม 14 เล่ม จ�านวน 5 ชุด ไปมอบให้ห้องสมุด 
กรมยุทธศึกษาทหารบก กรุงเทพฯ ตามที่แจ้งความประสงค์มา  เพื่อ
แจกจ่ายยังหน่วยต่างๆต่อไป  

(19)ปลียอดศาลหลักเมือง
30 กรกฎาคม 2563
นายณรงค์ วุ ่นซ้ิว ผู ้ว ่าราชการจังหวัดภูเก็ต 
และภริยา ท�าพิธีอัญเชิญปลียอดคอนกรีตขึ้น
ประดิษฐานบนยอดศาลหลักเมืองภูเก็ต โดย 
มีนายอ�าเภอถลาง  โยธาธิการจังหวัด  ผอ.จาก

ส�านักวัฒนธรรมจังหวัดร่วมพิธี  ในการนี้ สุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิฯ ผู้สนับสนุนการก่อสร้าง น�าเจริญ 
พระพุทธมนต์ในเวลา 9:55 นาฬิกา

(16)รักษาทารก
8 กรกฎาคม 2563
ประธานมูลนิธิฯ มอบเงิน 2,000 บาท ค่ารักษาโรคแก่
พ่อของทารกวัย 3 เดือนที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  
เนื่องจากพ่อและแม่ไม่มีรายได้มาตั้งแต่สถานการณ์ 
โควิด-19  โดยแจ้งขอความช่วยเหลอืไปที ่ผอ.สถานวิีทยุ
เสียงสามยอดภูเก็ต

(17)ถ�้าพญานาคราช
10 กรกฎาคม 2563
มูลนิธิฯ ถวายปัจจัยร่วมสร้างเมรุช่ัวคราวเพื่องานฌาปนกิจ 
พระเถระเจ้าส�านักสงฆ์ถ�้าพญานาคราช  ต�าบลถ�้าทองหลาง พังงา 
20,000 บาท
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(20)ปลูกไม้วันแม่
14 สิงหาคมคม 2563
ผู ้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ จังหวัดภูเก็ต น�า 
ผู้พิพากษาสมทบและเยาวชนที่ต้องคดี ปลูกหน่อต้นสัก
และโปรยเมล็ดพันธุ ์ต ้นหมาก เพ่ือปลูกส�านึกรักษ์
ธรรมชาติอย่างรื่นรมย์และเพ่ิมความสมบูรณ์ให้แก่ 
ระบบนิเวศ  ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด

(21)เยียวยาเหยื่อ
14 สิงหาคม 2563
มูลนิธิฯ มอบข้าวสาร 10 ถุง เงิน 2,000 บาท  
ช่วยเหลือชาวชุมชนวัดสันติ เขตคลองสาน 
กรุงเทพฯ ท่ีถูกเพลิงไหม้บ้าน 76 หลัง เมื่อคืน
วันที่ 12 สิงหาคม

(22)ชาวป่าตอง
17 สิงหาคม 2563
ศูนย์ด�ารงธรรมฯ และมูลนิธิฯ มอบถุงยังชีพ 
เพ่ือบรรเทาทุกข์แก่ชาวป่าตองย่านซอย
บารมี 1 ท่ีแจ้งขอความช่วยเหลือครอบครัว
คนชราติดเตียง และครอบครัวผู้ตกงานใน
สถานการณ์โควิดฯ

(23)แม่ลูกอ่อน
19 สิงหาคม 2563
ศูนย์ด�ารงธรรมฯ และมลูนิธฯิ มอบถงุยงัชพีและ
นมผงทารกแก่ครอบครวัแม่ลกูอ่อน 3 ครอบครวั
ท่ีชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ต�าบลฉลอง เพ่ือช่วย
เหลือครอบครัวผู้ตกงานในสถานการณ์โควิดฯ  
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(20)ปลูกไม้วันแม่
14 สิงหาคมคม 2563
ผู ้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ จังหวัดภูเก็ต น�า 
ผู้พิพากษาสมทบและเยาวชนท่ีต้องคดี ปลูกหน่อต้นสัก
และโปรยเมล็ดพันธุ ์ต ้นหมาก เพื่อปลูกส�านึกรักษ์
ธรรมชาติอย่างรื่นรมย์และเพิ่มความสมบูรณ์ให้แก่ 
ระบบนิเวศ  ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด

(21)เยียวยาเหยื่อ
14 สิงหาคม 2563
มูลนิธิฯ มอบข้าวสาร 10 ถุง เงิน 2,000 บาท  
ช่วยเหลือชาวชุมชนวัดสันติ เขตคลองสาน 
กรุงเทพฯ ที่ถูกเพลิงไหม้บ้าน 76 หลัง เมื่อคืน
วันที่ 12 สิงหาคม

(22)ชาวป่าตอง
17 สิงหาคม 2563
ศูนย์ด�ารงธรรมฯ และมูลนิธิฯ มอบถุงยังชีพ 
เพื่อบรรเทาทุกข์แก่ชาวป่าตองย่านซอย
บารมี 1 ที่แจ้งขอความช่วยเหลือครอบครัว
คนชราติดเตียง และครอบครัวผู้ตกงานใน
สถานการณ์โควิดฯ

(23)แม่ลูกอ่อน
19 สิงหาคม 2563
ศนูย์ด�ารงธรรมฯ และมลูนธิฯิ มอบถงุยงัชพีและ
นมผงทารกแก่ครอบครวัแม่ลกูอ่อน 3 ครอบครวั
ท่ีชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ต�าบลฉลอง เพื่อช่วย
เหลือครอบครัวผู้ตกงานในสถานการณ์โควิดฯ  
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(27)บุญออกพรรษา
2 ตุลาคม 2563
ร.ร.ดาวรุ่งวิทยาจัดงานบุญออกพรรษาประจ�าปี 2563  
พระสงฆ์ 5 รูปจากพุทธอุทยานยอดเขานาคเกิดมา
บิณฑบาตอาหารแห้งจากคณาจารย์และนักเรียนมัธยม
ในโรงเรียน  เพื่อให้มูลนิธิฯ น�าไปบรรจุถุงยังชีพและ 
มอบแก ่ครอบครัวที่ ได ้ รับผลกระทบเนื่ องจาก
สถานการณ์โควิดฯ

(24)สามชุมชน
24 สิงหาคม 2563
ศูนย์ด�ารงธรรมฯ และมูลนิธิฯ เดินทางไปมอบนมผง
ทารก ถุงยังชีพบรรเทาทุกข์และเงินจ�านวนหนึ่ง แก ่
ชาวภเูกต็ทีแ่จ้งขอความช่วยเหลอืเนือ่งจากสถานการณ์
โควดิฯ รวม 7 ครอบครวั  ในสามชมุชนพืน้ทีอ่�าเภอเมอืง

(25)ชาวราไวย์
8 กันยายน 2563
ศูนย์ด�ารงธรรมฯ และมูลนิธิฯ ลงพื้นที่ชุมชนซอยตากแดด 
ต�าบลราไวย์  มอบถุงยังชีพแก่ชาวชุมชนที่แจ้งขอความช่วย
เหลือเนื่องจากสถานการณ์โควิดฯ

(26)ชุมชนรวมน�้าใจ
30 กันยายน 2563
ศูนย์ด�ารงธรรมฯ และมูลนิธิฯ ลงพ้ืนที่ชุมชนรวมน�้าใจ 
และชุมชนซอยเมืองทอง มอบข้าวสารอาหารแห้ง 
และสิง่ของเครือ่งใช้ทีจ่�าเป็นแก่ครอบครวัทีย่งัตกงานรวม 
10 ครอบครัว เนื่องจากสถานการณ์โควิดฯ
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(29)กฐินวัดกะตะ
27 ตุลาคม 2563

มูลนิธิฯ ร่วมท�าบุญถวายปัจจัย 10,000 บาท 
งานกฐินสามัคคีประจ�าปี ณ วัดกิตติสังฆาราม(กะตะ)

(28)ศาลเจ้ากะทู้
3 ตุลาคม 2563
กรรมการและคณะศาลเจ ้ากะทู ้ ศาลเจ ้าเก ่าแก  ่
อันเก่ียวข้องกับก�าเนิดประเพณีถือศีลกินผักของภูเก็ต 
ขอจัดพิธีไหว้เทพยดาในคืนเดือนแห่งการถือศีลกินผัก
ประจ�าปี  ณ ลานเวียนเทียนเบื้องหน้าองค์พระใหญ่ 
เมืองภูเก็ต

(30)ออกพรรษาพม่ามอญ
31 ตุลาคม 2563
วันลอยกระทงขึ้น 15 ค�่าเดือน 12 ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 
2563  อันเป็นวันออกพรรษาของชาวพม่าและมอญซึ่งมีศรัทธา
เคร่งครดัในพระพทุธศาสนา  พทุธอทุยานยอดเขานาคเกดิจงึหนาแน่น
ไปด้วยเพ่ือนชาวพม่าและมอญท่ีอยู่ในจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาสักการะ 
พระใหญ่เมืองภูเก็ตท�าบุญตามประเพณีเช่นทุกปีที่ผ่านมา

(31)กฐินพระอาจารย์จรัญ
22 พฤศจิกายน 2563
พระอาจารย์จรัญ อนังคโนแห่งส�านักปฏิบัติธรรมอุทยาน
ธรรมดงยาง จังหวดัศรสีะเกษ  ซึง่ก�าลงัด�าเนนิโครงการจารกิ
ธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจ�าปี 2563-2564 
จ�านวนกว่า 600 รปู ร่วมกบัมลูนิธฯิ จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี
ขึ้น ณ ลานเวียนเทียน พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด
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เคร่งครดัในพระพทุธศาสนา  พทุธอุทยานยอดเขานาคเกดิจงึหนาแน่น
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จ�านวนกว่า 600 รปู ร่วมกบัมลูนธิฯิ จดังานทอดผ้าป่าสามัคคี
ขึ้น ณ ลานเวียนเทียน พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด
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(33) 7 วัน(ลด)อันตราย
29 ธันวาคม 2563
มูลนิธิฯ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนการป้องกัน
และลดอบุตัเิหตุบนถนนช่วงวนัหยุดยาวเทศกาลปีใหม่  
โดยวันนี้ได้ส่งมอบน�้าดื่มรวม 45 แพ็ก เครื่องดื่ม 
สปอนเซอร์ 4 ลัง ให้แก่เจ้าหน้าที่ประจ�าจุดบริการ
หน้าที่ท�าการแขวงการทาง ถนนเทพกระษัตรี และ 
จุดบริการเมืองใหม่ อ�าเภอถลาง

(34)ปิดทองศาลหลักเมือง
30 ธันวาคม 2563
มลูนธิฯิ จดัส่งช่างฝีมอืไปเสรมิงานปิดทองค�าเปลวตกแต่งภายนอกองค์
ศาลหลกัเมอืงภเูกต็ในจดุทีก่�าหนด  เช่น  ปลยีอด บวักลุม่ ซุม้คูหา ฯลฯ  
รวมพื้นที่ปิดทองทั้งสิ้น 33.36 ตารางเมตร

(35)ชาวจีนท�าบุญ
27 มกราคม 2564
กลุ่มชาวจีนที่อยู่ในภูเก็ตร่วมกันมาสักการะพระใหญ่ฯ 
และท�าบญุเลีย้งภตัตาหารพระสงฆ์ทีพ่�านกั ณ พทุธอุทยาน
ยอดเขานาคเกิด  ทั้งนี้ ยังพร้อมใจกันรับศีลฟังธรรม รวม
ท้ังอุทิศส่วนกุศลแก่ชาวจีนที่ล่วงลับไปกรณีเรือท่องเที่ยว
ประสบอุบัติเหตุบริเวณเกาะเฮเม่ือปี 2561 วิทยากรของ
พระใหญ่ฯ น�าชมสถานที่ บรรยายความเป็นมา และ 
เกร็ดประวัติความสัมพันธ์ไทยจีนในภูเก็ต 

(32)บวชพระประจ�าปี
28 พฤศจิกายน 2563
มูลนิธิฯ ร่วมกับวัดกิตติสังฆาราม(กะตะ)จัดบวชพระ
ประจ�าปี 2563  ณ พระอุโบสถวัดกิตติสังฆาราม  ซึ่ง 
ในปีน้ีมีผู้มาเข้าพิธีบวช 9 รูป  โดยจะพ�านักเพื่อศึกษา 
ปฏิบัติธรรม ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด
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(36)อุทยานเตรียมจุติ
13-15 กุมภาพันธ์ 2564
มูลนิธิฯ ระดมพนักงานท�าความสะอาดพุทธอุทยานยอด
เขานาคเกิดและถนนทางขึ้น ช่วงปิดท�าการ 13 ถึง 15 
กุมภาพันธ์ 2564  เพื่อเตรียมต้อนรับผู้ที่ขึ้นไปสักการะ
พระใหญ่เมืองภูเก็ตได้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์เป็นไป  

(38)เวียนเทียนพระใหญ่
26 กุมภาพันธ์ 2564
สาธชุนนานาชาตเิวยีนเทียนรอบพระใหญ่เมอืงภูเกต็ 
เนื่องในวันมาฆบูชาประจ�าปี 2564

(37)ช่วยโรงเรียน
23 กุมภาพันธ์ 2564
ผอ.รร.ไทยรฐัวิทยา 29 (กะทู้)  น�าของขวญัมามอบให้มลูนิธฯิ 
ทีไ่ด้ส่งรถแบค็โฮไปเคลยีร์พืน้ทีต้่นไม้ใหญ่ล้มเนือ่งจากพายฝุน
เมื่อเดือนสิงหาคม 2563  และขอให้ไปช่วยปรับพื้นที่เตรียม
สร้างโรงอาหารใหม่ของโรงเรียนอีกครั้งในวันนี้  มูลนิธิฯ  
รับมอบ พร้อมท้ังมอบวารสารแสงพระธรรมและหนังสือ
ธรรมะที่มูลนิธิฯ จัดพิมพ์ให้แก่ทางโรงเรียน  และได้จัด 
รถแบ็คโฮไปเคลียร์พื้นที่ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563   

(39)สักการะพระใหญ่
25 มีนาคม 2564
พล.ท.ณัฏฐพล จันทร์สอกลิ่น ที่ปรึกษาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นตัวแทน พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล  
ผู้บัญชาการหน่วยฯ ซึ่งมาประชุมสัญจรวันที่ 24-25 มีนาคม 2564  ณ 
จังหวัดภูเก็ต  มาสักการะพระใหญ่เมืองภูเก็ต พร้อมทั้งมอบปัจจัย
ท�าบุญ  ในการนี้ ตัวแทนมูลนิธิฯ ได้บรรยายสรุปโครงการสร้าง 
พระใหญ่ฯ และมอบวารสาร แสงพระธรรม ทั้งชุดแก่คณะนายทหาร
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สร้างโรงอาหารใหม่ของโรงเรียนอีกคร้ังในวันนี้  มูลนิธิฯ  
รับมอบ พร้อมทั้งมอบวารสารแสงพระธรรมและหนังสือ
ธรรมะที่มูลนิธิฯ จัดพิมพ์ให้แก่ทางโรงเรียน  และได้จัด 
รถแบ็คโฮไปเคลียร์พื้นที่ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563   

(39)สักการะพระใหญ่
25 มีนาคม 2564
พล.ท.ณัฏฐพล จันทร์สอกลิ่น ที่ปรึกษาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นตัวแทน พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล  
ผู้บัญชาการหน่วยฯ ซึ่งมาประชุมสัญจรวันที่ 24-25 มีนาคม 2564  ณ 
จังหวัดภูเก็ต  มาสักการะพระใหญ่เมืองภูเก็ต พร้อมทั้งมอบปัจจัย
ท�าบุญ  ในการนี้ ตัวแทนมูลนิธิฯ ได้บรรยายสรุปโครงการสร้าง 
พระใหญ่ฯ และมอบวารสาร แสงพระธรรม ทั้งชุดแก่คณะนายทหาร
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(40)ไตรจีวร
10 เมษายน 2564
มลูนธิพิระพทุธมิง่มงคล ศรทัธา ๔๕ จดัหาชดุผ้าไตรจ�านวน 
50 ชุด ส่งไปยังวัดไอร์เจี๊ยะมังคลาราม อ�าเภอศรีสาคร 
นราธวิาส  ตามค�าขอของพระมหามานพ อตโิรจโน เพือ่งาน
บรรพชาสามเณร ณ วดัศรสีาคร ในวนัที ่16 เมษายน 2564 

(42)เครื่องมืออัจฉริยะ
7 พฤษภาคม 2564
ร.พ.วชิระภูเก็ตติดต้ังเครื่องเอ ๊กซเรย์ผ ่าตัด
อัจฉริยะ(DSA) ณ ห้อง Hybrid Operation 
Room อาคารผูป่้วยหลวงพ่อแช่ม ซึง่ทันสมยัท่ีสดุ
ในภาคใต้ มูลค่า 33 ล้านบาท เรียบร้อยแล้ว   
อันเป็นความร่วมมือกนัระหว่างมูลนธิทุินท่านท้าว
มหาพรหม กรุงเทพฯ มอบเงิน 25 ล้านบาท  

สมทบกับรพ.วชิระภูเก็ต 8 ล้านบาท  ประสานยื่นเรื่องขอรับทุนโดยมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕  รวมทั้ง
สนับสนุนการปรับปรุงจัดเตรียมพื้นที่รองรับ

(41)มหาสงกรานต์
13 เมษายน 2564
พทุธอทุยานยอดเขานาคเกิด(พระใหญ่เมอืงภูเกต็) นมินต์หมู่
สงฆ์ท่ีพ�านัก ณ พุทอุทยานฯ ร่วมพิธีสรงน�้าพระเนื่องในวัน
มหาสงกรานต์ 13 เมษายน 2564 บริเวณลานเวียนเทียน 
เบือ้งหน้าองค์พระใหญ่  มพีทุธศาสนิกชนในจงัหวดัและจาก 
ต่างจังหวัด โดยเฉพาะเพื่อนชาวพม่ามอญแต่งกายสวยงาม 
ทยอยมาร่วมประเพณีตั้งแต่เช้า ทั้งนี้ คณะท�างานได้ด�าเนิน
การตามมาตรการด้านสาธารณสุขของจังหวัดอย่างเต็มที่
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PHUKET BUDDHIST ACTIVITIES

(2)Chinese impression
24 March 2020
A Big Buddha shot taken from a 20 minute 
video which a Chinese tourist who was so 
impressed the Temple that he shared it to 
the foundation.  

(3)For oldies
6 April 2020
The Foundation joining together with the Chalong 
Municipality gave aid packages to the patients and 
the elderly during the COVID-19 situation in Chalong 
subdistrict.

(1)Vachira complimentary
9 January 2020
Dr.Chalermphong Sukhonthaphon, director of 
Vachira Phuket Hospital, along with deputy direc-
tor Somboon Wangtaetham, gave a gift to Suporn 
Vanichakul, President of the Phraputthamingmon-
gkhon Sattha 45 Foundation, for renovations to 
the Emergency Room and medical equipment. 
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(4)For villagers 
4 April 2020
The Foundation and the Damrongtham Phuket 
Center together, took 12,000 liters of water to 
assist Natkamon Ville, Ratsada subdistrict, as 
requested.

(6)Knowledge against COVID-19 
8 April 2020
The Phuket provincial Sant Wanwichaikun, using a 
Foundation’s pickup truck, distributing information 
about Covid-19 in March. 

(7)For communities 
13 April 2020
The Foundation and the Sieng-samyot radio station broad-
cast to the communities advising those in need of help, to 
come to the Damrongtham Phuket Center as aid packages 
were being distributed. 

(5)For Vachira
7 April 2020
The Foundation took the clean water to re-
plenish the underground storage container at 
the Vachira Phuket Hospital in preparation for 
the expected, additional patients during the 
COVID-19 situation.
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(9)For Phuketian
20 May 2020
The Foundation and their network including the 
people of Cha-cherng-sao province gave the 
aid packages, food-boxes and cash to 700 
Phuket locals in the car park of Phuket’s Central 
department store. 

(11)For Phuketian
23 May 2020
The Foundation and Damrongtham Phuket 
Center visited 14 communities in Phuket to 
distribute aid packages.

(10)For student
21 May 2020
The Foundation and their network arrived on the 
Honsaithong lane, Ratsada subdistrict, to donate 
School uniforms to families in need.

(8)For Myanmar
21 April 2020
The Foundation’s temporary Aid Center, set up in the 
Myanmar labor camp in Maeluan Rd. distributing aid 
packages.
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(12)For Nakhon Sri-thamrat people
26 May 2020
The Foundation coordinated volunteers in the 
local network of Nakhon Sri-thamrat province 
deliver a total of 332 aid packages to Lansaka 
district and Ronphiboon district.

(13)Clean the checkpoint
12 May 2020
The Phuket Provincial Police and the 
Foundation’s volunteers cleaned the 
Sarasin checkpoint for the safety of 
the Phuket checkpoint through, dur-
ing the COVID-19 situation. 

(14)Knowledge for readiness
30 June 2020
The Foundation invited lecturers from the 
Provincial Public Health Office to advise work-
ers of the health and safety measures 
needed during the COVID-19 situation and 
check the operations of the Buddha Garden 
on Mt. Nakkerd.

(15)The Buddhist Lent
5-6 July 2020
The Thai and Asian Buddhists came to worship 
at the Buddha Garden on Mt. Nakkerd on the 
Buddhist Lent day. 
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(18)Giving the books
14 July 2020
The board of the Foundation went to donate The Light of 
Dharma magazines and Buddhist books to the Military 
Education Department’s library in Bangkok. The library was 
asked to distribute them to other libraries under their 
management.

(19)The Pinnacle
30 July 2020
Narong Wunsew the Phuket governor led 
the ceremony to commemorate the in-
stallation of the City Pillar Shrine on the 
roof top while the Foundation’s, Suporn 

Vanichakul, who had supported the construction project, led the prayers during the ceremony. 

(16)For a father
8 July 2020
The Foundation gave 2,000 Baht to the father 
of a three-month-old baby, who was treated 
in the Vachira Phuket Hospital. 

(17)For a passing monk
10 July 2020
The Foundation donated 20,000 Baht to make a tem-
porary crematorium for the Tham-Nagarat Buddhist 
residence’s, master of monks.  
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(20)Growing trees
14 August 2020
The Chief justice of the Phuket Provincial Juve-
nile and Family Court led the associate judges 
to plant trees on National Mother’s Day at Bud-
dha Garden on Mt. Nakkerd. This activity is con-
tributing to the care and conservation of our 
nature.

(21)For the victim
14 August 2020
The Foundation gave 10 bags of milled 
rice and money to help the people 
whose houses lost to fire on the night of 
August 12th.

(22)For the Patong people
17 August 2020
The Damrongtham Phuket Center and 
the Foundation distributed aid pack-
ages to the families suffering, during 
the COVID-19 situation.

(23)For the nursing mothers
19 August 2020
The Damrongtham Phuket Center and 
the Foundation gave aid packages includ-
ing powdered milk to three nursing moth-
ers of families in Chalong subdistrict.
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(27)
2 October 2020
Five Buddhist monks from the Big Buddha 
joined the ceremony ending the Buddhist Lent 
Day at the Dowroongwitthaya School.  

(24)For three communities
24 August 2020
The Damrongtham Phuket Center and the 
Foundation handed out powdered milk, aid 
packages and money to seven families in three 
communities in downtown Phuket.

(25)For Ra wai
8 September 2020
The Damrongtham Phuket Center and the Founda-
tion donated aid packages to the community in 
Rawai subdistrict.

(26)For ten families
30 September 2020
The Damrongtham Phuket Center and the Foun-
dation visited Namjai Community and Soi 
Muangthong Community to donate dried rice and 
aid packages to ten families who had lost their 
income.
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(29)Kathin of Wat Kata
27 October 2020

The Foundation participated on Wat Kata to set 
the 2020 Yearly Kathin ceremony for Wat Kata. 

(28)Respecting the Chinese god
3 October 2020
Board of the very old, Chinese Kathu shrine, 
showing respect to God during the night of the 
vegetarian ceremony of Phuket, at the Wein-
thein court in front of the Big Buddha.

(30)Neighboring countries’ ceremony
31 October 2020
The Loy Kratong Day October 31st this year was the 
same day as the ending Buddhist Lent of Myanmar and 
Mon. So the Buddha Garden on Mt. Nakkerd hosted 
many visitors, arriving to pay respect to Big Buddha and 
make their annual merit to the monks.

(31)Abbot’s Kathin
22 November 2020
The Abbot Jarun Anangkhano of Dongyang Garden 
Buddhist School, Srisakate province, led the 600 
monks making the yearly pilgrimage, together with 
the Foundation held the Phapa Samakkhee cere-
mony at the Weinthein court in front of the Big 
Buddha.
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(33)Seven days protection
29 December 2020
The Foundation and the network together 
distributed drinking water and tonic water to 
the officers manning the checkpoints aimed 
at reducing accidents over the seven days of 
the New Year festival holiday.

(34)Decoration the City Pillar Shrine
30 December 2020
The Foundation sent the gold leaf decorative artisans to 
work for the City Pillar Shrine interior, of which the total 
area was 33.36 square meters.  

(35)Chinese in Phuket
27 January 2021
The Chinese in Phuket came to pay respect to 
the Big Buddha, gave food and alms to the monks 
of the Buddha Garden on Mt. Nakkerd and shared 
the merit as the monks prayed, for those who 
died in the 2018 shipwreck. The Big Buddha’s 
lecturer then led a walk and informed of the 
historical relationship between the local and the 
visiting Chinese in Phuket. 

(32)Yearly ordination
28 November 2020
The Foundation cooperated with Wat Kata to set 
the 2020 yearly ordination at the Wat Kata at 
which, there will be nine new monks who will stay 
and study, at the Buddha Garden on Mt. Nakkerd. 
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(36)Preparing the new normal
13-15 February 2021
The Big Buddha workers cleaned up the Buddha 
Garden on Mt. Narkkerd during February 13-15 
preparing to be opened on the date 16.

(38)Weinthien the Big Buddha
26 February 2021
The several nation votaries came to perform 
the Weinthien rite of carrying a lit candle 
while walking around the big Buddha image, 
in the annual Makha Bucha Day in the Bud-
dha Garden on Mt. Narkkerd.

(37)For the school
23 February 2021
The director of Thairath School 29 (Kathu) gave the 
gift to the Foundation for sending a backhoe to 
remove a tree that fell on the school’s residence, 
in August 2020. The Foundation donated copies of 
The Dharma magazine and textbooks, to the school 
as well.

(39)Militaries paying respect
25 March 2021
The representative of General Naren Siriphuban (command-
ing Officer of the Armed Forces Development Command), 
came to pay respect the Big Buddha during the roaming 
meetings on March 24th-25th in Phuket and also donated 
money to the Foundation. The Foundation’s board informed 
the Phuket Big Buddha project and donated a set of the 
Dharma Magazine and Dharma books, to the honored guests.
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(40)The Three Robes  
10 April 2021
The Foundation provided fifty sets of the Three 
Robes to be sent to Wat I-jea-munkhalaram in 
Narathiwat province for the novices’ ordination at 
Wat Srisakhon, on April 16th.

(42)The complex medical 
equipment  
7 May 2021
The Vachira Phuket Hospital finished the 
installation of the complex medical equip-
ment (DSA) at the Hybrid Operation Room 
in Luangphor-cham Building. This project, 
funded by both the Than Tao Mahaprom 

Foundation who gave 25 million Baht and the 8 million Baht contributed by the Hospital, was 
successfully coordinated by the Phraphutthamingmongkhon Sattha 45 Foundation.

(41)The Songkran Day
13 April 2021
The Foundation invited the monks of Buddha Gar-
den on Mt. Narkkerd to kindly allow the votaries to 
sprinkle water onto them during the great Songkran 
Festival, April 13th. Staff followed the strict guide-
lines set out in the public health announcement 
during the COVID-19 situation.
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แสงพจนา

จากสมุดบันทึก
พจนา จันทรสันติ

*ซิซิฟัส(Sisyphus) พระราชาเจ้าเล่ห์ในเทพนิยายกรีกแห่งโครินธ์ผู้ไม่เกรงกลัวเหล่าเทพ  ถูกเทพลงโทษให้กลิ้งหินขึ้นภูเขาแล้วปล่อย
ลงมาทับตัวเองไม่มีที่สิ้นสุด 

การแปล คอืการน�าของสองสิง่มาเทยีบเคียงกัน 
น�าถ้อยค�าสองค�า สภาวะสองสภาวะ มาค้นหา
ความหมายที่ใกล้เคียงกันจากต่างวัฒนธรรม  
ทว่ามนักลบัเป็นการกระท�าทีป่ระสบผลส�าเร็จได้
ยากย่ิง มันคลาดเคลื่อนอยู่ตลอดเวลา ล้มเหลว
อยู่ตลอดเวลา  ด้วยเหตุว่าสองสภาวะจากต่าง
กระแสวฒันธรรม ต่างความนกึคดิจติใจนีย้ากยิง่
จะเสมอเหมือนกัน หรือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ได้  การงานเย่ียงนี้จึงเป็นดุจดังการเข็นครกขึ้น
ภูเขาของซิซิฟัส*

 ภาษาก็เป็นเช่นเดียวกันนี้ เป็นความ
พยายามที่ไร้ความหมาย ด้วยเหตุที่เราก�าลัง
พยายามจะพูดถึงหรือสื่อถึงนามธรรมสภาวะ
หรือความคิด อันเป็นตัวประสบการณ์ตรง ทว่า
สื่อออกด้วยสัญลักษณ์ทางอ้อม มันจึงเป็นได้แต่
เพียงรหัสหรือนัย หรือเครื่องบ่งชี้เท่านั้น

 นีค่อืส่ิงทีบ่รรดาผู้ท่ีท�างานด้านภาวนาต้อง
ประสบอยู่ตลอดเวลา คือความรู้สึกล้มเหลวอยู่
ลึกๆ ทว่าขณะเดียวกันก็รู้สึกได้ถึงความงดงาม
เต็มเปี่ยมบางอย่าง  ความรู้สึกล้มเหลวนั้นเตือน
ใจให้เรารู้จักถ่อมเนื้อถ่อมตัว รู้สึกถึงขอบเขตอัน
จ�ากดั ทว่าขณะเดยีวกนักแ็ลเหน็ถงึความเป็นไป
ได้อย่างอเนกอนันต์  คือการเคล่ือนไหวไปใน
กระแสของการก่อเกิดและสร้างสรรค์  นี่คือ
ความรู้สึกอันงดงามท่ีด�ารงอยู่ร่วมกับความรู้สึก
ไร้สาระและล้มเหลว
 และด้วยเหตแุห่งความรู้สึกล้มเหลวนัน้เอง 
เราจึงพยายามค้นหาสิ่งจริง และจริงยิ่งขึ้น จน
กระทั่งภาษาและถ้อยค�ากลับกลายเป็นสิ่งเกิน
เลยไร้ความหมาย.
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LIGHT OF POCHANA

From a diary 
Pochana Chandrasanti

Translation is the comparison between 
two. We take words, statements and try 
to find a similar meaning from other, dif-
ferent languages and cultures. It is diffi-
cult to achieve success. Often inaccurate 
and failing to convey exact intentions 
due to the differing cultures and use of 
languages within those cultures. Different 
thought processes and perspectives are 
difficult to convert into foreign languages. 
Rarely do they read as one and the same 
but always it is to ‘attempt an uphill task’ 
- Sisiphus*.
 So, it is between languages. It can 
be a meaningless effort trying to convey 
or conveying an abstract state, thought 
or personal experience by communicat-
ing with irrelevant symbols. It can appear 

*Sisyphus: The crafty king in the Greek mythology of Corinth who didn’t fear god. He was punished by god to roll 
rocks up the mountain and all rocks roll back to heap him endlessly.

to be code, implied or indicative only 
and subject to interpretation.
 This is what those who transcribe 
prayer have to experience all the time. 
They feel a deep feeling of failure but at 
the same time, the reader sees full 
beauty in their words. That feeling of 
failure reminds us to be humble and ac-
cept the limits of boundaries, yet at the 
same time, to see multiple linguistic pos-
sibilities. It becomes a beautiful moment 
in the flow of creation and conception, 
a feeling that lives together with feelings 
of absurdity and failure.
 Because of that feeling of failure 
though, we try to find the truth and real-
ity until language and the words can 
become meaningless.
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แสงภูเก็ต

แกะรอยศาลหลักเมืองภูเก็ต
หรินทร์ สุขวัจน์

ป้ายกราฟิกของ www.phuketemagazine.com โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(T.A.T. Phuket)
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ศาลหลักเมืองภูเก็ตที่คนภูเก็ตนิยมเรียกว่า 
“ศาลหลักเมืองเมืองใหม่” หรือที่เคยปรากฏ 
ช่ือเป็นทางการว่า“หลักเมืองถลางเมืองใหม่”1  
ตัง้อยูร่มิถนนเทพกระษตัร ีบรเิวณหลกักโิลเมตร
ที่ 24.5 บ้านเมืองใหม่ ต�าบลเทพกระษัตรี  
อ�าเภอถลาง  เป็น 1 ใน 4 ศาลหลกัเมอืงทีป่รากฏ
อยูใ่นจงัหวดัภเูกต็(ตามทีม่ป้ีายถาวรประกาศเอา
ไว้ที่หน้าศาลนั้นๆ)  โดยเป็นท่ีประดิษฐาน 
เสาหลักเมืองซึ่งเชื่อว่าสร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 32 
2394-2367)) แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  ได้รับการ
บรูณะเมือ่ครัง้งานฉลอง 200 ปีวรีสตรเีมอืงถลาง
เมื่อปี 2528  และบูรณะล่าสุดในปี 2562 (ปีที่
เริ่มก่อสร้าง  โดยโครงการมีมาตั้งแต่ปี 2555) 
คาดว่าจะเสร็จสิ้นปี 2564   
 แต่ก่อนจะท�าความรู ้จักศาลหลักเมือง
ประจ�าจงัหวัดภเูกต็แห่งนี ้ ใคร่ปพูืน้เกีย่วกับทีม่า

ศิลาจารึกเมืองศรีเทพ

แบบจําลองที่หน่วนราชการประกาศโครงการบูรณะเมื่อปี 2555
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ศาลหลักเมืองภูเก็ตที่คนภูเก็ตนิยมเรียกว่า 
“ศาลหลักเมืองเมืองใหม่” หรือที่เคยปรากฏ 
ชื่อเป็นทางการว่า“หลักเมืองถลางเมืองใหม่”1  
ตัง้อยูร่มิถนนเทพกระษตัร ีบรเิวณหลกักโิลเมตร
ที่ 24.5 บ้านเมืองใหม่ ต�าบลเทพกระษัตรี  
อ�าเภอถลาง  เป็น 1 ใน 4 ศาลหลกัเมอืงทีป่รากฏ
อยูใ่นจงัหวดัภเูกต็(ตามทีม่ป้ีายถาวรประกาศเอา
ไว้ที่หน้าศาลนั้นๆ)  โดยเป็นท่ีประดิษฐาน 
เสาหลักเมืองซึ่งเชื่อว่าสร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 32 
2394-2367)) แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  ได้รับการ
บรูณะเมือ่ครัง้งานฉลอง 200 ปีวีรสตรเีมืองถลาง
เมื่อปี 2528  และบูรณะล่าสุดในปี 2562 (ปีที่
เริ่มก่อสร้าง  โดยโครงการมีมาตั้งแต่ปี 2555) 
คาดว่าจะเสร็จสิ้นปี 2564   
 แต่ก่อนจะท�าความรู ้จักศาลหลักเมือง
ประจ�าจงัหวัดภเูก็ตแห่งนี ้ ใคร่ปูพืน้เก่ียวกับทีม่า

ศิลาจารึกเมืองศรีเทพ

แบบจําลองที่หน่วนราชการประกาศโครงการบูรณะเมื่อปี 2555



34  แสงพระธรรม กรกฎาคม 2564 ถึง มิถุนายน 2565

และความหมายของศาลและเสาหลักเมืองใน
ความเห็นของนักประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกัน  
รวมทั้งสรุปความเห็นส่วนตัวจากเกร็ดประวัติ
เกี่ยวกับศาลหลักเมืองในภูเก็ตอีก 3 แห่ง 
พอสั ง เขป และจากการสอบถามกับนัก
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นท่ีมีส่วนร่วมตั้งแต่การ
ส�ารวจพื้นที่และจัดท�าข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับ
ศาลหลักเมืองต่างๆ  โดยจะได้น�าเสนอข้อสรุป
ให้แก่ผูเ้กีย่วข้องเพือ่สนบัสนนุงานวชิาการในการ
บูรณะศาลหลักเมืองภูเก็ตที่ใกล้เสร็จนี้  ทั้งนี้ ก็
เพ่ือเข้าใจอดีตให้ถูกต้อง แล้วน�าอดีตนั้นมาเป็น
ประโยชน์ทางการศึกษาต่อยอดของท้องถิ่นใน
ปัจจุบัน  เพ่ิมความสมบูรณ์แก่สถานที่ทาง
ประวตัศิาสตร์  และเพือ่ประโยชน์ในการจดัการ
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมของหน่วยงานองค์กร 
ที่มีหน้าที่ในอนาคต  รวมถึงสนองนักท่องเที่ยว 
รุ่นใหม่หัวใจคือความรู้(ใหม่)ได้อีกโสตหนึ่ง 
 อนึง่ ผูเ้ขยีนไม่มเีจตนาลบหลูต่�านานความ
เชือ่และข้อสรปุของชุมชนท้องถิน่  ความเหน็แย้ง
บางประการนี้เกิดจากการตรวจสอบเทียบเคียง
กับหลักฐานข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือเท่าที่มี  และจาก
การสอบทวนกบันักประวัตศิาสตร์ภเูก็ตผูค้ลกุคลี
งานแหล่งประวัติศาสตร์ถลาง/ภูเก็ตมานาน 3 
ท่าน3  หากมข้ีอความใดผดิพลาด ผูเ้ขยีนขออภยั
มา ณ ท่ีนี้  และท่านผู้รู้โปรดแจ้งเพื่อพิจารณา
แก้ไขต่อไปด้วย   

เสาหลักบ้าน ศาลหลักเมือง : ผีหรือพราหมณ์
 ศาล นอกจากหมายถึงองค์กรท่ีมีอ�านาจ
พิจารณาช�าระคดีความแล้ว  ความเช่ือโบราณ
ศาลยังหมายถึงสถานที่ที่สร้างข้ึนเป็นที่สิงสถิต
ของเทวดา เทพารักษ์ หรือเจ้าผี  เช่น ศาล
พระภูมิ ศาลเทพารักษ์ ศาลหลักเมือง ศาล 

เพียงตา  โดยมีมงคลวัตถุ รูปปั้น หรืออักขระ
จารกึประดษิฐาน หรอืตดิต้ังไว้ภายในศาลหรอืท่ี
วัตถุมงคลนั้นๆ  เพื่อสักการะบูชา ขอพร หรือ
บนบาน  เป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธ์ิอย่างหนึ่ง
ประจ�าบ้าน ชุมชน ท้องถิ่น หรือเมือง  เป็นที่พึ่ง
ทางใจและประโยชน์ในการปกครองของผู้น�า  มี
มาแต่บรรพกาลก่อนศาสนาพราหมณ์ฮินดูและ
ศาสนาพุทธจะแผ่ขยายมายังอนุภูมิภาคนี้  และ
ผสมกลมกลืนกัน มีรูปแบบพิธีกรรมร่วมกันเมื่อ
รับศาสนาท้ังสองเข้ามาจากอินเดียเมื่อพันกว่า 
ปีที่แล้ว
  หลักเมือง คือเสาหรือวัตถุสัญลักษณ์
ส�าคญัประจ�าเมอืงตามคตคิวามเชือ่โบราณตัง้แต่
ศาสนาผีในภูมิภาคอุษาคเนย์ไม่น้อยกว่าสอง
พันปีมาแล้ว  เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของเมือง 
หรือชุมชนหมู่บ้าน  เมื่ออารยธรรมอินเดียเผย
แพร่เข้ามาพร้อมกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูและ
พทุธศาสนากเ็กดิการผสมผสานกนัดงักล่าว  มกั
ท�าเป็นเสาไม้หรือเสาหิน  อาจมีอักขระจารึก
ข้อความหรือคาถา หรือดวงชะตาของเมือง
ประกอบอยู่ด้วย  มีที่มาคล้ายกับเสาเอกในการ
ปลูกบ้าน  ส่วนเสาหลักท่ีมีหน้าที่เพียงในระดับ
ชุมชนน่าจะเรียกว่า เสาหลักบ้าน
 ศาลหลักเมือง จึงหมายถึงสถานท่ีหรือ
มณฑปศาลาองค์ประกอบท่ีสร้างขึ้นคู่และคลุม
เสาหลักเมือง (หรือเสาหลักของชุมชน)  เป็น
สญัลกัษณ์ทางการปกครอง เศรษฐกจิ และสงัคม
มาแต่โบราณ
 อนึ่ง แม้สมเด็จกรมพระยาด�ารงราชา 
นุภาพ นักประวัติศาสตร์สดมภ์หลักของไทยจะ
เคยชี้ว่า เสาหลักเมืองหรือศาลหลักเมืองนั้นได้
รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูเกี่ยวกับ 
การลงเสาเอกของส่ิงปลูกสร้างอันเนื่องมาจาก
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อาวุธของพระอินทร์คือ“อินทขีล” และเสา
หลักเมืองเชียงใหม่ที่เรียกอินทขีลพ้องกัน  รวม
ถึงเสาหลักเมืองศรีเทพ-เพชรบูรณ์ก็มีค�าภาษา
สันสกฤตอ่านออกเสียงได้ว่า“ขีลัง”อยูด้่วยกต็าม
(ที่แท้คือศิลาจารึกเมืองศรีเทพ ซ่ึงเป็นเสากลม
รปูสัณฐานคล้ายดอกบวั ไม่ใช่เสาหลักเมอืง)  แต่
นักประวตัศิาสตร์ปัจจบุนักแ็สดงเหตผุลข้อกงัขา
ในการสรุปดังกล่าวว่า “แต่มันจะเป็นไปได้
อย่างไรเล่าครับว่าเสาหลักเมืองนั้นจะเป็นของที่
ภูมิภาคของเราอิมพอร์ตเอามาจากอินเดีย ใน 
เ ม่ือมีร ่องรอยอยู ่ ให ้ เพียบเลยว ่าบรรพชน 
คนอุษาคเนย์นั้นมีการสร้างเสาหลักบ้าน(ใน
ชุมชนขนาดย่อม) และเสาหลักเมือง(ในชุมชน
ขนาดใหญ่) กันในหมู่สังคมที่ยังไม่ได้ยอมรับ
นับถือศาสนาพุทธหรือพราหมณ์-ฮินดู  แถมยัง
มีให้เห็นมาจนกระทั่งทุกวันน้ี  เอาเข้าจริงแล้ว 
เสาหลักเมืองของอุษาคเนย์ทั้งภูมิภาคจึงควรจะ
เป็นเรื่องในศาสนาผีพ้ืนเมืองเสียมากกว่า”4  
นอกจากน้ัน ยงัมผู้ีช้ีว่าเสาหลักเมอืงชนดิทีเ่รารับ
รู ้กันและมีอยู ่ในอุษาคเนย์น้ันไม่มีปรากฏใน
ประเทศอนิเดยี  เพราะแม้แต่
เสาหลักที่มีชื่อว่าปฤถวีสดัม 
ตั้งอยู่ที่เมืองกุดัมมีนาร์ คาด
ว ่าสร ้าง ข้ึนประมาณพุทธ
ศตวรรษที่ 8 ก็ไม่น่าจะนับว่า
เป็นเสาหลักเมือง เพราะมี
ลักษณะเหมือนเสาที่บันทึก
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์
มากกว่า5

สี่ศาลหลักเมืองภูเก็ต
 ข ้ อสั ง เกต เรื่ อ ง เสา
หลักเมืองหรือศาลหลักเมือง

ภูเก็ตทั้ง 4 นี้นั้น อย่างแรกคือ  หนึ่ง-พื้นที่เกาะ
ขนาดไม่ใหญ่และประชากรไม่มากแห่งน้ีท�าไมจงึ
มถึีงส่ีศาลหลักเมือง(บางจังหวัดไม่ม ีทีมี่กม็กัมไีม่
เกิน 3 หลักเมือง)  สอง-ทุกศาลมีเสาไม้ต้ังเป็น
ประธานอยู่ภายใน ไม่มีการขึ้นทะเบียนโบราณ
สถาน  สาม-ไม่มหีลกัฐานเอกสารระบปุระวตักิาร
สร้างของทั้ง ส่ีแห่ง  รวมท้ังไม่มีปรากฏใน 
จดหมายเหตุประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้ ร.ศ.๑๒๘ 
(รัชกาลที ่6 ครัง้ทรงเป็นสมเดจ็พระบรมโอรสาธิ
ราช)  ทั้งที่ทรงบันทึกเกี่ยวกับบ้านพระยาวิชิตที่
บ้านท่าเรืออย่างละเอียด  แต่หาได้มีเกี่ยวกับ
หลักเมืองที่บ้านท่าเรือน้ีไม่  ข้อมูลต่างๆ ที่
ปรากฏเป็นการเล่าสืบมาทั้งสิ้น  ผู ้เขียนใคร่
ประมวลมาพร้อมวิเคราะห์ความเป็นไปได้  โดย
เรียงล�าดับการ(คาดว่า)มีขึ้นก่อนหลัง ดังนี้ 
 1.ศาลหลักเมืองเจ้าแม่เกษิณี-หาดเลพัง
(คือช่ือตามป้ายติดหน้าศาล  แต่ช่ือที่ระบุใน
หนังสือ ทําเนียบแหล่งประวัติศาสตร์ถลาง โดย
ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ปี 2558 หน้า 
30 คือ หลักเมืองถลางเลพัง  และในหนังสือ  
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อาวุธของพระอินทร์คือ“อินทขีล” และเสา
หลักเมืองเชียงใหม่ที่เรียกอินทขีลพ้องกัน  รวม
ถึงเสาหลักเมืองศรีเทพ-เพชรบูรณ์ก็มีค�าภาษา
สนัสกฤตอ่านออกเสยีงได้ว่า“ขลัีง”อยูด้่วยกต็าม
(ที่แท้คือศิลาจารึกเมืองศรีเทพ ซึ่งเป็นเสากลม
รูปสณัฐานคล้ายดอกบวั ไม่ใช่เสาหลกัเมือง)  แต่
นกัประวตัศิาสตร์ปัจจบุนักแ็สดงเหตผุลข้อกงัขา
ในการสรุปดังกล่าวว่า “แต่มันจะเป็นไปได้
อย่างไรเล่าครับว่าเสาหลักเมืองนั้นจะเป็นของที่
ภูมิภาคของเราอิมพอร์ตเอามาจากอินเดีย ใน 
เ ม่ือมีร ่องรอยอยู ่ ให ้ เพียบเลยว ่าบรรพชน 
คนอุษาคเนย์นั้นมีการสร้างเสาหลักบ้าน(ใน
ชุมชนขนาดย่อม) และเสาหลักเมือง(ในชุมชน
ขนาดใหญ่) กันในหมู่สังคมที่ยังไม่ได้ยอมรับ
นับถือศาสนาพุทธหรือพราหมณ์-ฮินดู  แถมยัง
มีให้เห็นมาจนกระทั่งทุกวันนี้  เอาเข้าจริงแล้ว 
เสาหลักเมืองของอุษาคเนย์ทั้งภูมิภาคจึงควรจะ
เป็นเรื่องในศาสนาผีพื้นเมืองเสียมากกว่า”4  
นอกจากน้ัน ยงัมผีูช้ี้ว่าเสาหลกัเมอืงชนดิทีเ่รารับ
รู ้กันและมีอยู ่ในอุษาคเนย์น้ันไม่มีปรากฏใน
ประเทศอินเดยี  เพราะแม้แต่
เสาหลักที่มีช่ือว่าปฤถวีสดัม 
ตั้งอยู่ท่ีเมืองกุดัมมีนาร์ คาด
ว ่าสร ้าง ข้ึนประมาณพุทธ
ศตวรรษที่ 8 ก็ไม่น่าจะนับว่า
เป็นเสาหลักเมือง เพราะมี
ลักษณะเหมือนเสาที่บันทึก
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์
มากกว่า5

สี่ศาลหลักเมืองภูเก็ต
 ข ้ อสั ง เกต เรื่ อ ง เสา
หลักเมืองหรือศาลหลักเมือง

ภูเก็ตทั้ง 4 นี้นั้น อย่างแรกคือ  หนึ่ง-พื้นที่เกาะ
ขนาดไม่ใหญ่และประชากรไม่มากแห่งนีท้�าไมจงึ
มถีงึสีศ่าลหลกัเมือง(บางจงัหวัดไม่ม ีทีมี่กม็กัมไีม่
เกิน 3 หลักเมือง)  สอง-ทุกศาลมีเสาไม้ต้ังเป็น
ประธานอยู่ภายใน ไม่มีการขึ้นทะเบียนโบราณ
สถาน  สาม-ไม่มหีลักฐานเอกสารระบปุระวตักิาร
สร้างของทั้งสี่แห ่ง  รวมทั้งไม ่มีปรากฏใน 
จดหมายเหตุประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้ ร.ศ.๑๒๘ 
(รัชกาลท่ี 6 ครัง้ทรงเป็นสมเดจ็พระบรมโอรสาธิ
ราช)  ทั้งที่ทรงบันทึกเกี่ยวกับบ้านพระยาวิชิตที่
บ้านท่าเรืออย่างละเอียด  แต่หาได้มีเกี่ยวกับ
หลักเมืองท่ีบ้านท่าเรือน้ีไม่  ข้อมูลต่างๆ ท่ี
ปรากฏเป็นการเล่าสืบมาทั้งส้ิน  ผู้เขียนใคร่
ประมวลมาพร้อมวิเคราะห์ความเป็นไปได้  โดย
เรียงล�าดับการ(คาดว่า)มีขึ้นก่อนหลัง ดังนี้ 
 1.ศาลหลักเมืองเจ้าแม่เกษิณี-หาดเลพัง
(คือช่ือตามป้ายติดหน้าศาล  แต่ชื่อที่ระบุใน
หนังสือ ทําเนียบแหล่งประวัติศาสตร์ถลาง โดย
ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ปี 2558 หน้า 
30 คือ หลักเมืองถลางเลพัง  และในหนังสือ  
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ชื่อบ้านนามเมืองในภูเก็จ โดย สภาวัฒนธรรม
จังหวัดภูเก็ต ปี 2562 หน้า 298 เรียกกว่า ศาล
หลกัเมอืงหาดเลพงั)  ตัง้อยูบ่รเิวณบ้านชายทะเล
หาดบางเทา ต�าบลเชิงทะเล อ�าเภอถลาง  โดย
นกัประวตัศิาสตร์ท้องถิน่6 ส�ารวจพบเมือ่ปี 2524  
เป็นเสาไม้เก่าแก่สูงราว 2.5 เมตร เส้นผ่า
ศูนย์กลางราว 40 เซนติเมตร ปักอยู่บนเนินดิน
ทรายใกล้ชายทะเลบรเิวณทีบู่รณะขึน้เป็นศาลใน
ปัจจุบัน ราวปี 2524 

 2.ศาลหลักเมืองถลางป่าสกั-แม่สร้อยแก้ว
(คือช่ือตามป้ายติดหน้าศาล  แต่ชื่อที่ระบุใน
หนังสือ ทําเนียบแหล่งประวัติศาสตร์ถลาง โดย
ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ปี 2558  
หน้า 29 เรียกว่า หลักเมืองถลางป่าสัก  และใน
หนังสือ ช่ือบ้านนามเมืองในภูเก็จ โดย สภา
วฒันธรรมจงัหวดัภเูก็ต ปี 2562 หน้า 304 เรยีก
ว่า ศาลหลักเมืองถลางป่าสัก เช่นเดียวกับป้าย
หน้าศาลฯ)  ต้ังอยู่ที่บ้านป่าสัก ต�าบลเชิงทะเล 
อ�าเภอถลาง  โดยสมหมาย ปิ ่นพุทธศิลป์  

นกัประวัตศิาสตร์ภเูกต็ส�ารวจพบแก่นไม้ผุพงัปัก
ดินอยู่เมื่อปี 2519  
 เป็นไปได้หรือไม่ว่า สองเสาไม้เก่าแก่ดัง
กล ่าวข ้างต ้นนี้ เป ็นเสาที่สร ้างขึ้นเพื่อเป ็น
สัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึง่ของชมุชนบริเวณนัน้
เท่านั้น ไม่ใช่เสาหลักของท้องถิ่นในระดับเมือง  
โดยเสาหลักท่ีหาดเลพังอาจท�าขึ้นเพื่อให้เรือ
สนิค้าทีผ่่านเข้ามา(เพือ่พกัหลบลม หรอืหาน�า้จดื 
หรือแลกเปลี่ยนสินค้า)รู้ว่าบริเวณตรงนี้มีชุมชน  

หรือเพื่อประกาศเขตครอบครอง
บริเวณนี้ที่อยู่ภายใต้ผู้น�าชุมชนใน
ท้องท่ี  หรือแสดงสิทธ์ิร่วมกันของ
ทั้งชุมชนนั้น(ให้ชุมชนอื่นทราบ)  
และมีมาก่อนที่ภูเก็ตจะพัฒนาขึ้น
เป็นเมืองรวมศูนย์ในสมัยรัชกาล 5 
ซึง่เกดิระบบมณฑลเทศาภบิาล  ลด
ฐานะเมืองถลางลงเป็นอ�าเภอขึ้น
กบัเมอืงภเูกต็  ทัง้นี ้เชือ่ว่าเสาไม้ทัง้
สองมีอายุเก่ากว่าเสาหลักเมืองอีก 
2 แห่งที่จะกล่าวต่อไป 

 3.ศาลหลักเมืองภูเก็ตเมืองใหม(่คืออีกชื่อ
หนึ่งตามประกาศโครงการบูรณะและยกฐานะ
เป็นศาลหลักเมืองประจ�าจังหวัดเม่ือปี 25567) 
เป็นสถานที่เดียวกับที่เกริ่นในย่อหน้าแรกของ
บทความ ก�าลังบูรณะใกล้จะเสร็จสิ้น และ
ก�าหนดให้เป็นศาลหลกัเมอืงประจ�าจังหวัดภูเก็ต  
ซึ่งแม้มีบันทึกประวัติการสร้างอยู่บ้างแต่ก็ไม่ใช่
เอกสารที่เป็นทางการ และยังมีความเห็นไม่ตรง
กันอยู่  จึงต้องวิเคราะห์จากหลักฐานชั้นหลังๆ  
ใคร่สรุปดังนี้

ศาลหลักเมืองถลางป่าสัก
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 ศาลหลักเมืองน้ีส�ารวจพบราวทศวรรษ 
2490 (โดยศึกษาธกิารอ�าเภอถลางรายงานไปยงั
นายอ�าเภอถลาง)  ผู้เขียนเห็นว่าน่าจะสร้างขึ้น
หลังจากมีพระราชโองการในหลวงรัชกาลที่ 3  
ให้ฟื้นเมืองถลาง(เพื่อฟื้นการค้าแร่ดีบุกซึ่งเป็น
สนิค้าส่งออกของสยามมานานแล้ว)หลงัจากพม่า
บุกมาท�าความเสียหายใหญ่หลวงในปี 2352  
โดยเมื่อพระยาถลาง(เจิม) ขุนนางที่ถูกส่งมา
ประจ�าท้องถิน่ผูร้บัพระราชโองการ ได้เลือกท�าเล
ทีเ่หมาะสมต่อการเริม่ฟ้ืนฟูและการค้าแร่ส่งออก
ทางทะเลสร้างเมอืงถลางข้ึนมาใหม่ตรงบรเิวณนี้
ราวปี 2367  เรียกว่า เมืองใหม่  แล้วคงจะสร้าง
ศาลหลักเมืองขึ้นใกล้จวนที่พักของท่านด้วย  
ทั้งนี้ เข้าใจว่าเพ่ือให้ชาวบ้านชาวเมืองที่เคย
กระจดักระจายออกไปหลงัศกึพม่าปี 2352 ม่ันใจ
และอพยพย้ายกลับเข้ามาเพิ่มเติม  รวมท้ังเพ่ือ
ให้พ่อค้าส�าเภาต่างชาติท่ีเห็นเสาสัญลักษณ์นี้
แล้ววางใจกลับเข้ามาตดิต่อกนัใหม่  โดยอาจเป็น
ไปได้ด้วยว่าพระยาถลาง(เจิม)เลือกสร้างทีพ่�านกั
ขึ้นในบริเวณชุมชนตรงนี้เนื่องจากอยูไม่ไกล
ช่องแคบปากพระทางเหนอืของเกาะซึง่ชาวถลาง
พวกทีอ่พยพหนภียัพม่าไปยงัฝ่ังพังงา(ซึง่ท่านเอง
เคยเป็นยกกระบัตรก�ากับราชการประจ�าที่
ตะกั่วทุ ่ง พังงามาก่อนหน้าน้ี คร้ังมีต�าแหน่ง 
พระวิเชียรภักดีดูแลชาวถลางท่ีอพยพไป ซึ่ง 
สมยัน้ันเรยีกว่า กราภงูา) สามารถข้ามกลับมาได้
ไม่ยาก  ทั้งยังอยู่ติดกับเส้นทางน�้าหลายสาย 
ได้แก่ คลองบ้านยุน คลองบางขนุน คลองเมือง
ใหม่ คลองบางระก�า  และใกล้ท่าเรือท่ีจะไปยัง
เกาะยาวที่บ้านท่ามะพร้าวทางทิศตะวันออก 
อกีด้วย  เหมาะทีจ่ะใช้ในการขนส่งสินค้าเข้าออก
ทะเลได้สะดวก  และเมื่อเมืองตั้งใหม่แห่งนี้เริ่ม
เข้ารูปเข้ารอย  มีการแต่งตั้งเจ้าเมืองปกครอง  

ศาลหลักเมืองภูเก็ตเมืองใหม่(ก่อนการบูรณะหลังสุด)

สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ ครั้งสํารวจพบเสาหลักเก่าแก่ที่
บริเวณหาดเลพังเมื่อปี 2524
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 ศาลหลักเมืองนี้ส�ารวจพบราวทศวรรษ 
2490 (โดยศึกษาธกิารอ�าเภอถลางรายงานไปยัง
นายอ�าเภอถลาง)  ผู้เขียนเห็นว่าน่าจะสร้างขึ้น
หลังจากมีพระราชโองการในหลวงรัชกาลที่ 3  
ให้ฟื้นเมืองถลาง(เพื่อฟื้นการค้าแร่ดีบุกซึ่งเป็น
สนิค้าส่งออกของสยามมานานแล้ว)หลงัจากพม่า
บุกมาท�าความเสียหายใหญ่หลวงในปี 2352  
โดยเมื่อพระยาถลาง(เจิม) ขุนนางที่ถูกส่งมา
ประจ�าท้องถิน่ผู้รบัพระราชโองการ ได้เลือกท�าเล
ทีเ่หมาะสมต่อการเริม่ฟ้ืนฟแูละการค้าแร่ส่งออก
ทางทะเลสร้างเมอืงถลางขึน้มาใหม่ตรงบริเวณนี้
ราวปี 2367  เรียกว่า เมืองใหม่  แล้วคงจะสร้าง
ศาลหลักเมืองขึ้นใกล้จวนท่ีพักของท่านด้วย  
ท้ังนี้ เข้าใจว่าเพื่อให้ชาวบ้านชาวเมืองท่ีเคย
กระจดักระจายออกไปหลังศกึพม่าปี 2352 ม่ันใจ
และอพยพย้ายกลับเข้ามาเพิ่มเติม  รวมท้ังเพ่ือ
ให้พ่อค้าส�าเภาต่างชาติท่ีเห็นเสาสัญลักษณ์นี้
แล้ววางใจกลบัเข้ามาตดิต่อกนัใหม่  โดยอาจเป็น
ไปได้ด้วยว่าพระยาถลาง(เจิม)เลอืกสร้างทีพ่�านกั
ขึ้นในบริเวณชุมชนตรงนี้เนื่องจากอยูไม่ไกล
ช่องแคบปากพระทางเหนอืของเกาะซึง่ชาวถลาง
พวกทีอ่พยพหนภียัพม่าไปยงัฝ่ังพังงา(ซึง่ท่านเอง
เคยเป็นยกกระบัตรก�ากับราชการประจ�าที่
ตะกั่วทุ่ง พังงามาก่อนหน้านี้ คร้ังมีต�าแหน่ง 
พระวิเชียรภักดีดูแลชาวถลางที่อพยพไป ซึ่ง 
สมยันัน้เรยีกว่า กราภงูา) สามารถข้ามกลบัมาได้
ไม่ยาก  ทั้งยังอยู่ติดกับเส้นทางน�้าหลายสาย 
ได้แก่ คลองบ้านยุน คลองบางขนุน คลองเมือง
ใหม่ คลองบางระก�า  และใกล้ท่าเรือท่ีจะไปยัง
เกาะยาวที่บ้านท่ามะพร้าวทางทิศตะวันออก 
อกีด้วย  เหมาะทีจ่ะใช้ในการขนส่งสินค้าเข้าออก
ทะเลได้สะดวก  และเมื่อเมืองตั้งใหม่แห่งนี้เริ่ม
เข้ารูปเข้ารอย  มีการแต่งตั้งเจ้าเมืองปกครอง  

ศาลหลักเมืองภูเก็ตเมืองใหม่(ก่อนการบูรณะหลังสุด)

สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ ครั้งสํารวจพบเสาหลักเก่าแก่ที่
บริเวณหาดเลพังเมื่อปี 2524
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เจ ้าเมืองจึงได ้สร ้างศาลหลักเมืองขึ้นเป ็น
สัญลักษณ์ด้วยเหตุผลที่กล่าวมา  โดยปรากฏ
ข ้อมูลในหนังสือ ถลาง ภู เ ก็จ และภูเก็ต  
(ประสิทธิ ชิณการณ์, กลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์
เมืองภูเก็จ, 2548) หน้า 106 ระบุว่า 
 “ล่วงถงึปี พ.ศ.2370 พระบาทสมเดจ็พระ
นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเห็น
ความส�าคญัของการค้าขายและพฒันาเศรษฐกจิ
อย่างแขง็ขนั ทรงพระราชด�ารว่ิา  เมอืงถลางเคย
รุ่งเรืองและมั่งคั่งสมบูรณ์มาก่อนเนื่องจากเป็น
แหล่งแร่ดีบุกที่ส�าคัญ  สามารถท�าเป็นสินค้า 
ขาออกที่น�าผลประโยชน์มาสู ่ประเทศได้เป็น
อย่างด ี กลบัต้องมาเป็นเมืองร้างไร้ผูค้นเข้าไปท�า
มาหากินขุดหาแร่ดีบุกอย่างเป็นล�่าเป็นสัน
เหมอืนแต่ก่อนมา  จงึโปรดให้มกีารฟ้ืนฟูขึน้ใหม่  
โดยชกัชวนชาวถลางเดมิทีล่ะทิง้ถิน่ฐานไปอาศยั
อยู ่ณ ฟากฝ่ังพงังา  ให้กลบัมาตัง้ถิน่ฐานยงับ้าน
เดมิท่ีเมอืงถลางอกีครัง้หนึง่  เมืองถลางจงึก่อขึน้
ใหม่เรยีกว่า “เมืองถลางใหม่” หรอื “เมอืงใหม่”  
ฝังหลักเมืองลงในพ้ืนท่ีราบกว้างทางส่วนเหนือ
ของเกาะถลาง  ริมคลองเมอืงใหม่ ซึง่ไหลไปออก
ทะเลทางทิศตะวันเหนือ(?-ผู ้เขียน) บริเวณที ่
เรียกขานกันต่อมาว่า “ท่ามะพร้าว”  โปรดให้
พระยาถลางพาหุ(ทอง) บุตรพระยาถลางพาหุ
(บุญคง) เป็นเจ้าเมืองถลางใหม่ (จากพ.ศ.-2370
2380)  ยกฐานะเป็นเมอืงขึน้กรงุเทพฯ ตามเดิม”
 อย่างไรก็ตาม ใน จดหมายระยะทางไป
ตรวจราชการแหลมมลายู ร.ศ.121(พ.ศ.2445) 
สมเด็จกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ขณะทรง
ด�ารงต�าแหน่งเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการและ
คมนาคม  ทรงนิพนธ์ตอนที่เสด็จฯ มณฑลภูเก็ต  
ขณะทรงพระด�าเนินผ่านย่านบ้านเมืองใหม่ ซึ่ง
ทรงบรรยายภูมิประเทศและบ้านเรือน รวมท้ัง

บ้านพระยาถลางทอง(อาจเป็นพระยาถลางพาหุ
ดังกล่าวข้างต้น)ก็ตาม  แต่ไม่ทรงกล่าวถึง
หลักเมืองหรือศาลหลักเมืองเลย “3.30 ถึง 
ตรุจันทร์(คลองเขิน) มีเตาเผาถ่านไปท�าดีบุก  
3.15 ออกป่าแดงมีบ้านเผาถ่านขายหมู่หนึ่ง  
3.50 ข้ามคลองบางรก�า  3.55 ข้ามคลอง 
บางขนุน  4.05 ถึงบ้านเมืองใหม่  บ้านพระยา
ถลางทองตั้งท่ีน่ี  มีปืนม้าเหล่ียมเหล็ก 3 ฤ า 4 
บอก  ข้ามคลองเมืองใหม่ถึงตลาดเมืองใหม่  มี
ตึกหลังหนึ่งจาก 5 ฤ า 6 หลัง  มีต้นผลไม้แลนา
บ้างในหมู่บ้านนี้  คลองบางรก�ากับคลองบาง
ขนุนมารวมกัน  ปากคลองไปลงทเลที่เรียกท่าม
พร้าว  4.20 ถึงตึกหลวงอร่าม  เป็นที่ท�าภาษี
เหล้าแลฝิ่นแต่ก่อน  ต่อไปทางเป็นป่าแดงไปอีก  
4.35 ถึงบ้านท่ามพร้าวมีบ้านหมู่ใหญ่  อีก 2  
มินิต ตกคลอง  เขาท�าโรงรับท่ีท่าเรือลงช้าง 
คลองใหญ่ 20 วาเลย  เรือใหญ่เข้ามารับดีบุกรับ
สินค้าทางนี้มี  4.45 เรือออกปากพร้าวไป  5.23 
ถึงเรือภูเก็จซึ่งจอดรอรับอยู่”

 4.ศาลหลักเมืองท่าเรือ หรือ หลักเมือง
ถลางท่าเรอื(อ้างแล้ว1,น.31)  ตัง้อยู่ท่ีบ้านท่าเรือ 
ต�าบลศรีสุนทร อ�าเภอถลาง  ริมถนนเทพ
กระษัตรี ใกล้วงเวียนท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรี
สุนทร  ส�ารวจพบเมื่อปี 2498  ศาลหลักเมือง
อนัดบัที ่4 นีม้สีถานท่ีตัง้เขยิบลงทางใต้ของเกาะ 
เข้าใกล้เมอืงทุ่งคาหรอืเขตอ�าเภอเมอืงในปัจจบัุน
มากกว่าอีกสามศาล  และก็เช่นเดียวกับอันดับที่ 
1 และ 2  คือไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างขึ้นแต่
อย่างใด  รวมทั้งพระนิพนธ์ จดหมายระยะทาง
ไปตรวจราชการแหลมมลายู ร.ศ.121 ในสมเด็จ
กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์  ตอนท่ีทรงกล่าว
ถึงย่านบ้านท่าเรือ ก็ไม่ได้ทรงกล่าวถึงศาล 
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หลกัเมอืงท่าเรอื(ดใูนย่อหน้าถัดขึน้ไปน้ี)  ผูเ้ขียน
จึงใคร่ขอแกะรอยไปตามข้อมูลทางภูมิศาสตร์
ประวัติศาสตร์เท่าที่ทราบ ดังนี้
 ศาลหลักเมืองท่าเรือแห่งน้ีตั้งอยู่บนพื้นที่
ที่แต่ก่อนใกล้กับทะเลและหันหน้าออกทะเล  
สะดวกต ่อการขนส ่งสินค ้า  คล ้ายกันกับ
ศาลหลกัเมอืงเจ้าแม่เกษณิ(ี1.) และศาลหลกัเมอืง
ภเูกต็เมอืงใหม่(2.)  ซึง่นอกจากจะใกล้ทะเลแล้ว 
ยงัอยูไ่ม่ไกลจากบ้านพระยาวชิติทีส่ร้างข้ึนราวปี 
2419  โดยพระยาวิชิตสงคราม(ทัด) เจ้าเมือง
ภูเก็ต  ข้อสังเกตคือ บ้านพระยาวิชิตนี้สร้างขึ้น
อย่างใหญ่โตมัน่คงแข็งแรง  โดยก�าแพงล้อมรอบ
มรีสูอดปืนใหญ่บนเชงิเทนิ  มีกลุม่อาคาร มท่ีาน�า้
ส�าหรบันางละคร(ของเจ้าเมอืง)ใช้อาบ  อคัรสถาน
เช่นน้ีแสดงถึงสถานะบารมีของผู้เป็นเจ้าของ  
อันเป็นช่วงเวลาสืบเนื่องมาจากพระภูเก็ต(แก้ว)
บิดาของท่านซึ่งลงมาบุกเบิกพ้ืนที่ท�าแร่ใหม่ใน
เขตเมืองทุ่งคา  จนศูนย์กลางอ�านาจของเกาะ

เคลือ่นย้ายจากเมอืงถลางตาม
ลงมา  ทัง้นี ้ศาลหลกัเมอืงแห่ง
นี้ ยั ง มี ค ว าม เชื่ อม โย ง กับ
ศาลหลักเมืองเมืองใหม่(3.)  
เพราะเมืองใหม่นั้นก็ปู ่ของ
พระยาวิชิต คือพระยาถลาง
(เจิม)เป็นผู้มส่ีวนส�าคัญในการ
สร้าง แม้ไม่ปรากฏว่าพระยา
ถ ล า ง ( เจิ ม ) เ ป ็ น ผู ้ ส ร ้ า ง
ศาลหลักเมือง ณ ที่นั้นก็ตาม  
แต่เป็นไปได้ไหมว่าการย้าย
ศูนย์กลางอ�านาจของเกาะ
จากเดมิทีม่ศีาลหลักเมอืงอยู่คู่

เป็นสัญลักษณ์ส�าคัญนั้น   ย่อมต้องมีการสร้าง
ศาลหลักเมอืงข้ึนใหม่ในบรเิวณศูนย์กลางอ�านาจ
แห่งใหม่เมื่อมีการย้ายลงมาด้วย  ทั้งนี้ ก็ด้วย
เหตุผลทางการปกครองและส่งเสริมเศรษฐกิจ
การค้านั่นเอง    

 สุดท้ายนี้ ผู ้เขียนหวังว่าหน่วยงานท่ีม ี
หน้าท่ีตรวจสอบพิสูจน์ทราบตามหลักวิชาทาง
ประวัติ ศาสตร ์ โบราณคดี  และ/หรือนัก
ประวตัศิาสตร์ราษฎร  อาจด�าเนนิการต่อไปเพือ่
ไขความกระจ่างสร้างประโยชน์แก่จังหวัดภูเก็ต  
อย่างน้อยก็เพื่อเติมเต็มข้อมูลให้แก่การบูรณะ
ศาลหลกัเมอืงภเูกต็ครัง้ใหญ่นีเ้พือ่ความสมบรูณ์  

การบูรณะใหญ่ศาลหลักเมืองภูเก็ต 2562
 โครงการบูรณะศาลหลักเมืองภูเก็ตเมือง
ใหม่เริ่มมาแต่ปี 2555  โดยต้นปี 2556 จังหวัด
ภูเก็ต โดยนายทวิชาติ อินทรฤทธิ์ วัฒนธรรม
จังหวัดภูเก็ต  แถลงโครงการก่อสร้างยกฐานะ
ศาลหลักเมืองแห่งนี้เป็นศาลหลักเมืองประจ�า

ศาลหลักเมืองท่าเรือ
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หลกัเมอืงท่าเรอื(ดใูนย่อหน้าถดัขึน้ไปนี)้  ผูเ้ขียน
จึงใคร่ขอแกะรอยไปตามข้อมูลทางภูมิศาสตร์
ประวัติศาสตร์เท่าที่ทราบ ดังนี้
 ศาลหลักเมืองท่าเรือแห่งน้ีตั้งอยู่บนพื้นที่
ที่แต่ก่อนใกล้กับทะเลและหันหน้าออกทะเล  
สะดวกต ่อการขนส ่งสินค ้า  คล ้ายกันกับ
ศาลหลกัเมอืงเจ้าแม่เกษิณ(ี1.) และศาลหลกัเมอืง
ภเูกต็เมอืงใหม่(2.)  ซึง่นอกจากจะใกล้ทะเลแล้ว 
ยังอยู่ไม่ไกลจากบ้านพระยาวชิติทีส่ร้างข้ึนราวปี 
2419  โดยพระยาวิชิตสงคราม(ทัด) เจ้าเมือง
ภูเก็ต  ข้อสังเกตคือ บ้านพระยาวิชิตนี้สร้างขึ้น
อย่างใหญ่โตมัน่คงแขง็แรง  โดยก�าแพงล้อมรอบ
มรีสูอดปืนใหญ่บนเชงิเทนิ  มีกลุม่อาคาร มท่ีาน�า้
ส�าหรบันางละคร(ของเจ้าเมอืง)ใช้อาบ  อคัรสถาน
เช่นนี้แสดงถึงสถานะบารมีของผู้เป็นเจ้าของ  
อันเป็นช่วงเวลาสืบเนื่องมาจากพระภูเก็ต(แก้ว)
บิดาของท่านซึ่งลงมาบุกเบิกพื้นที่ท�าแร่ใหม่ใน
เขตเมืองทุ่งคา  จนศูนย์กลางอ�านาจของเกาะ

เคล่ือนย้ายจากเมอืงถลางตาม
ลงมา  ท้ังนี ้ศาลหลักเมอืงแห่ง
นี้ ยั ง มี ค ว าม เชื่ อม โย ง กับ
ศาลหลักเมืองเมืองใหม่(3.)  
เพราะเมืองใหม่นั้นก็ปู ่ของ
พระยาวิชิต คือพระยาถลาง
(เจมิ)เป็นผูม้ส่ีวนส�าคญัในการ
สร้าง แม้ไม่ปรากฏว่าพระยา
ถ ล า ง ( เจิ ม ) เ ป ็ น ผู ้ ส ร ้ า ง
ศาลหลักเมือง ณ ที่นั้นก็ตาม  
แต่เป็นไปได้ไหมว่าการย้าย
ศูนย์กลางอ�านาจของเกาะ
จากเดมิทีม่ศีาลหลกัเมอืงอยูคู่่

เป็นสัญลักษณ์ส�าคัญนั้น   ย่อมต้องมีการสร้าง
ศาลหลกัเมอืงขึน้ใหม่ในบรเิวณศนูย์กลางอ�านาจ
แห่งใหม่เมื่อมีการย้ายลงมาด้วย  ทั้งนี้ ก็ด้วย
เหตุผลทางการปกครองและส่งเสริมเศรษฐกิจ
การค้านั่นเอง    

 สุดท้ายนี้ ผู ้เขียนหวังว่าหน่วยงานท่ีม ี
หน้าท่ีตรวจสอบพิสูจน์ทราบตามหลักวิชาทาง
ประวัติ ศาสตร ์ โบราณคดี  และ/หรือนัก
ประวตัศิาสตร์ราษฎร  อาจด�าเนนิการต่อไปเพือ่
ไขความกระจ่างสร้างประโยชน์แก่จังหวัดภูเก็ต  
อย่างน้อยก็เพื่อเติมเต็มข้อมูลให้แก่การบูรณะ
ศาลหลักเมอืงภเูกต็ครัง้ใหญ่นีเ้พือ่ความสมบรูณ์  

การบูรณะใหญ่ศาลหลักเมืองภูเก็ต 2562
 โครงการบูรณะศาลหลักเมืองภูเก็ตเมือง
ใหม่เริ่มมาแต่ปี 2555  โดยต้นปี 2556 จังหวัด
ภูเก็ต โดยนายทวิชาติ อินทรฤทธิ์ วัฒนธรรม
จังหวัดภูเก็ต  แถลงโครงการก่อสร้างยกฐานะ
ศาลหลักเมืองแห่งนี้เป็นศาลหลักเมืองประจ�า

ศาลหลักเมืองท่าเรือ



40  แสงพระธรรม กรกฎาคม 2564 ถึง มิถุนายน 2565

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผวจ.ภูเก็ต(ยืนกลางถือสายสิญจน์) ทําพิธีอัญเชิญปลียอดข้ึนประดิษฐานบนยอดศาลหลักเมือง
ภเูกต็ โดยมตีวัแทนหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องและบริษทัทีด่าํเนนิการก่อสร้างร่วมพธิ ี ในการนีน้ายสพุร วนชิกลุ(ยนืกลาง
คู่กับผวจ.ภูเก็ต) ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕  ผู้สนับสนุนการก่อสร้าง นําเจริญพระพุทธมนต์เข้า
สู่พิธี เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

เสาหลักเมืองภูเก็ต แบบบูรณะใหญ่ศาลหลักเมืองภูเก็ตปัจจุบัน
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จังหวัดภูเก็ต  ได้รับงบประมาณด�าเนินการจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัด
ภูเก็ต จ�านวน 15,000,000 บาท  ระยะเวลาใน
การด�าเนินงานตัง้แต่เดอืนมนีาคม 2555 – เดอืน
มนีาคม 2557 ออกแบบโดยส�านักงานโยธาธกิาร
และผังเมืองจังหวัดภูเก็ต  โดยได้เชิญชวน
ประชาชนร่วมบริจาคเงินสมทบโครงการ7 (ซึ่ง
ครอบครัวอัจฉริยะฉาย น�าโดยนางธันยรัศม์  
และนายปมุข อัจฉริยะฉาย ร่วมมอบเงินสมทบ 
1 ล้านบาทให้แก่โครงการ)  ทั้งนี้ ต่อมาได้มีการ
ชะลอโครงการออกไปในระยะหนึ่ง  ก่อนเริ่ม
ด�าเนินการต่อในปี 2559  โดยเม่ือวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2559 นายโชคชัย เดชอมรธัญ  
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมาเป็นประธานในพิธ ี
ยกเสาเอกอาคารศาลหลักเมือง  ซึ่งออกแบบ 
ตามธรรมเนียมการสร้างศาลหลักเมือง คือ 
มีบันไดและทางเข้าออกทั้ง 4 ทิศ เรียกว่า  
“พรหมพกัตร์”   โครงสร้างอาคารหลงัใหม่ครอบ
ส่วนฐานและหลกัเมอืงเดมิ โดยให้โครงสร้างหลมุ
ส�าหรบัต้ังเสาหลักเมืองต้นใหม่สัมผัสกบัยอดเสา
หลักเมืองเดิม และมีระยะความลึกของหลุมตั้ง
เสาและความสงูของเสาหลกัเมืองต้นใหม่เป็นไป
ตามต�าราการสร้างหลักเมืองในพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4  ทั้งนี้ จาก
ชั้นฐานของอาคาร ท�าช่องซึ่งสามารถมองเห็น
หลกัเมอืงเดมิได้  อกีทัง้รปูทรงซุม้ประตหูน้าต่าง
ยังออกแบบเช่ือมโยงกับสถาปัตยกรรมผสมจีน

กบัยโุรปอนัเป็นเอกลกัษณ์หนึง่ของภเูกต็ได้อย่าง
กลมกลืน8                                                                                                                                             
 กระทั่งในปี 2562  หลังจากได้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบแผนเป็นครั้ง
สุดท้าย พร้อมทั้งบริษัทผู้ด�าเนินการก่อสร้างได้
รับความช่วยเหลือจากทางมูลนิธิพระพุทธมิ่ง
มงคล ศรัทธา ๔๕  โครงการก่อสร้างจึงได้ลุล่วง 
โดยคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในเวลาไม่นานนี้
 นับเป็นนมิติหมายของจังหวดัภเูกต็ ทีไ่ด้มี
การบูรณะศาสนวัตถุและศาสนสถานอันเป็น
สัญลักษณ์ส�าคัญประจ�าเมืองอย่างสมบูรณ์ ตาม
จารีตประเพณีสืบทอดมาแต่โบราณ  ซึ่งไม่ว่าจะ
ด้วยคต ิหรอืหลักธรรม หรอืคณุค่าทีป่ระสงค์ใดๆ 
ก็ล้วนเกิดประโยชน์ได้ทั้งสิ้น  ดังเช่นเสาอโศก
แห่งชมพูทวปีทีด่�ารงคงอยูม่ากว่าสองพันปี สร้าง
คุณูปการต่ออินเดียในฐานะหลักฐานแห่งความ
เจริญรุ่งเรืองในทางธรรมและอ�านาจธรรมบารมี
ที่แผ่ครอบคลุมกว่าครึ่งโลก  หากแต่คุณูปการ
ของเสาหลักเมืองภูเก็ต โดยผู้มีส่วนรับผิดชอบ
ทกุภาคส่วนร่วมกนัผลกัดนัให้สามารถบงัเกดิขึน้
ได้  เสาหลักเมืองภูเก็ตแห่งนี้ก็จักมีคุณค่ายิ่ง  
 และคุณูปการต่อเมืองที่มุ ่งสู ่ความเป็น
เมอืงนานาชาติน้ัน  การใช้ภมูคิวามรูท้ัง้อดตีและ
ปัจจุบัน  ทั้งศรัทธาและปัญญา  ก็จะเสริมส่งให้
เกาะแห่งนี้วิวัฒน์พัฒนาทั้งในทางสังคมและ
เศรษฐกิจได้อย่างมีสมดุลสมสมัยเป็นอย่างดี
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งานช่วงสุดท้ายซึ่งมูลนิธิพระพุทธมงคล ศรัทธา ๔๕ จัดช่างไปทําการปิดทองคําเปลวตกแต่ง
ภายนอกศาลหลักเมืองเมื่อ 30 ธันวาคม 2563  รวมพื้นที่ 33.36 ตร.ม.
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พระสงฆ์ 659 รูป นําโดยพระอาจารย์จรัน อนงฺคโณ(นั่งหันหน้าขวาสุด) แห่งอุทยานธรรมดงยาง จ.ศรีสะเกษ   
ซึง่กาํลงัจารกิธดุงค์ในโครงการเผยแผ่ธรรมฯ จากภเูก็ตจะไปยงันครปฐม และพาํนัก ณ พุทธอทุยานยอดเขานาคเกิด  
ร่วมเจริญพระพุทธมนต์  ณ ลานเวียนเทียน เบื้องหน้าพระใหญ่เมืองภูเก็ต  โดยเชิญปลียอดปิดทองคําเปลว 
(ตั้งบนตั่งข้างพระครูเมตตาภิรม)เตรียมไปประกอบศาลหลักเมืองภูเก็ตร่วมพิธี  มีพระครูเมตตาภิรม(ยืน) รักษาการ
เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ตเป็นประธาน  และพระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ์ เจ้าคณะตําบลฉลอง(นั่งสวมแว่น) ร่วมพิธี
หนังสือพิมพ์ข่าวสด

1ระบุอยู่ในหนังสือ ท�าเนียบแหล่งประวัติศาสตร์ถลาง,ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต,2558,น.33
2อ้างแล้ว น.34  ทั้งนี้ แม้ในหนังสือที่อ้างนี้จะระบุว่าศาลหลักเมืองนี้สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 แต่หนังสือระบุปี พ.ศ.2352 นั้นคือปีแรก
รัชสมัยของรัชกาลที่ 2  ผู้เขียนจึงเลือกยึดเอาตามปีพ.ศ.
3ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์  วราวุธ วิสิฐพาณิชกรรม และ สุเชาว์ พงศานนท์
4ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ, “เสาหลักเมือง : ร่องรอยการบูชายัญมนุษย์ในอุษาคเนย์”,มติชนสุดสัปดาห์, 25-19 กุมภาพันธ์ 2564                     
5ชวพงศ์ ช�านิประศาสน์,“คติสัญลักษณ์ สถาปัตยกรรม-เสาหลักเมือง”,Khaosod online, 9.3.64
6ฤดี ภูมิภูถาวร และสมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์  ผู้ร่วมอยู่ใน“กลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองภูเก็จ”
7http://phuketpostnews.blogspot.com/01/2013/blog-post_7.html
8https://www.matichon.co.th/region/news_371885
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แสงแห่งสยาม

ภาคหนึ่ง

พระพุทธศาสนาในสยาม
พระพุทธสาสนาได้มาประดิษฐานในประเทศ
สยามนี้แต่เมื่อใด ข้อนี้กล่าวกันเปนหลายอย่าง  
บ้างว่ามาประดิษฐานในคราวเมื่อพระเจ้าอโศก
มหาราชให้เที่ยวสอนพระพุทธสาสนายังนานา
ประเทศ  บ้างว่ามาต่อภายหลังสมัยนั้นช้านาน  
ถ้าว ่าตามหลักฐานอันมีโบราณวัตถุปรากฎ
ประกอบกับเรื่องพงศาวดาร รู ้ได ้แน่ชัดว ่า
พระพุทธสาสนามาประดษิฐานในสยามประเทศ
แต่สมัยเมื่อยังเปนถิ่นฐานของชนชาติลาว 
(ละว้า)  ราชธานตีัง้อยู ่ณ เมืองนครปฐม ซ่ึงเรยีก
นามในสมัยนั้นว ่ า เมืองทวาราวดี 1 ด ้วยมี
พุทธเจดีย์ใหญ่น้อย เช่นพระปฐมเจดีย์เปนต้น  
ปรากฎอยูเ่ปนส�าคญั  แลยงัมพีทุธเจดย์ีทีแ่ห่งอืน่
ในประเทศสยามนี้ ซึ่งลักษณต่างกันพอเปนท่ี
สังเกต ว ่าลัทธิต ่างๆ อันเกิดขึ้นในการถือ
พระพทุธสาสนา ได้มาถึงประเทศสยามต่อมาโดย
ล�าดับเปน 4 ยุคด้วยกัน

ต�านานพุทธเจดีย์สยาม(#1)
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ

ยุคที่ 1 ลัทธิหินยานอย่างเถรวาท
 ตามความทีไ่ด้กล่าวมา ว่าพระพทุธสาสนา
แรกมาประดิษฐานในประเทศสยามเมื่อตั้ง
ราชธานีอยู่ ณ เมืองนครปฐมนั้น มีโบราณวัตถุ
บางอย่างปรากฏอยู่ที่พระปฐมเจดีย์ เช่น ศิลา
ท�าเปนรูปพระธรรมจักรเหมือนอย่างเช่นที่ชาว
อินเดียสร้างกันในสมัยเมื่อก่อนมีพระพุทธรูป  
แล ภาษาทีจ่ารกึพระธรรมเปนภาษามคธ  กบัทัง้
ยังมีคติที่ถือกันเมื่อก่อนมีพระพุทธรูป เช่นท�า
พระแท่นพุทธอาสน์แลรอยพระพุทธบาทเปนท่ี
สักการบูชาปรากฎต่อมาในประเทศนี้อีกหลาย
อย่าง  สิ่งส�าคัญเหล่านี้แสดงว่าพระพุทธสาสนา
ซึ่ งแรกมาประดิษฐานในประเทศสยามเปนลัทธิ
เถรวาทอย่างเช่นทีพ่ระเจ้าอโศกมหาราชให้เทีย่ว
สั่ งสอนยังนานาประเทศ  จึงสันนิษฐานว่า
พระพทุธสาสนาเห็นจะมาประดษิฐานในประเทศ
สยามต้ังแต่ก่อน พ.ศ.500  แลนับถือกันมั่นคง
สืบมาแต่ครั้งนั้น  ครั้นเมื่อเกิดมีประเพณีสร้าง
พระพุทธรูปขึ้นในอินเดีย พวกชาวอินเดียก็น�า

พระนิพนธ์ ตํานานพุทธเจดีย์สยาม นี้ เดิมฉบับเต็มพิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ เจ้าจอมมารดาชุ่ม  
ในรัชกาลที่ 4 เมื่อปี 2469 มี 9 ภาค  เฉพาะที่น�ามาพิมพ์ใน แสงพระธรรม นี้คือภาค 8 และภาค 9 เท่านั้น  
ซึ่ งแปลเป็นภาษาอังกฤษโดย สุลักษณ์ ศิวรักษ์ และ เอ.บี. กริสโวลด์ โดย ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล และ  
เอ.บี. กริสโวลด์ เรียบเรียงเชิงอรรถ  และพิมพ์ข้ึนเป็นเล่มต่างหาก  ดังนั้น จึงล�าดับเป็น ภาคหนึ่ง และ 
ภาคสอง (ซึ่งก็คือ ภาค 8 และภาค 9 ของฉบับเต็มนั่นเอง  โดยทยอยลงพิมพ์ใน แสงพระธรรม ฉบับนี้และ
ฉบับต่อไป คือ ฉบับที่ 10 และ 11  ท่านผู้อ่านที่สนใจอ่านภาษาไทยฉบับเต็มทั้ง 9 ภาค  สามารถไปอ่านได้ที่
เว็บไซต์ vajirayana.org)

อนึ่ง ค�าสะกดภาษาไทยคงไว้ตามต้นฉบับของผู้ทรงพระนิพนธ์
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แบบอย่างพระพุทธรูปมาสร้างข้ึนในประเทศ
สยาม  ข้อนี้สังเกตได้ด้วยลักษณพระพุทธรูป 
ซึ่ งเปนชั้นแรกมีขึ้นในประเทศนี้  เช่นพระพุทธ
รูปนั่งห้อยพระบาทอย่างนั่งเก้าอี้ เปนต้น  ท�า
ตามแบบช่างชาวมคธราฐครั้งสมัยราชวงศคุปต์ 
ซึ่ งรุ่งเรืองเม่ือราว พ.ศ.900  แบบอย่างที่กล่าว
มาน้ีเปนหลักฐานประกอบอีกอย่างหน่ึง ว่า 
พวกชาวอินเดียที่แรกมาสอนพระพุทธสาสนา 
ยงัประเทศสยามมาแต่มคธราฐ  อนึง่ ในสมยันัน้
ดูเหมือนจะเปนเวลาก�าลังกรุงทวาราวดีเจริญ
รุ ่ งเรืองมาก ด้วยโบราณวัตถุเช ่นที่มีอยู ่ใน 
แขวงจังหวัดนครปฐมมีแพร่หลายตลอดไปจน
แขวงจังหวัดราชบุรี2แลแขวงจังหวัดสุพรรณบุรี 
จังหวัดลพบุรี แล จังหวัดนครราชสิมา  ชวนให้
เห็ นว่าอาณาเขตทวา ราวดีแผ่ออกไปจนถึง
มณฑลนครราชสิมาในสมัยนั้น

ยุคที่ 2 ลัทธิมหายาน
 เมือ่เกดิลทัธมิหายานแพร่หลายในอนิเดยี 
พวกชาวอินเดียก็พาลัทธิมหายานมาเที่ยวสอน
ตามประเทศเหล่านีเ้หมอืนเคยสอนสาสนามาแต่
หนหลัง  แต่มาสอนที่เกาะสุมาตราก่อน แล้วจึง
เลยไปสอนทีเ่กาะชวา แลประเทศกมัพชูา  บางที
จะมีชาวอินเดียอีก พวกหน่ึงมาจากมคธราฐ  
พาพระพุทธสาสนาลัทธมิหายานมาเทีย่วส่ังสอน
ในประเทศพม่ามอญตลอดจนกรุงทวาราวดี   
แต่ หากจะมิใคร่มีใ ครเล่ือมใส จึงไม่ปรากฏ 
เค้าเงือ่นว่าลัทธมิหายานได้มาเจรญิแพร่หลายใน
ชั้นนั้น
 ครั้นเมื่อราว พ.ศ.1300 กษัตริย์ซึ่งครอง
กรุ งศรีวิชัยในเกาะสุมาตรามีอานุภาพมาก  
แผ่ อาณาเขตมาถึงแหลมมลายู(ตั้งแต่มณฑล 
สุร าษฎร์ลงไปจนมณฑลปัตตานี)  พวกชาว 

สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงฉายร่วมกับผู้ตามเสด็จที่ปราสาทหินพิมาย นครราชสีมา
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แบบอย่างพระพุทธรูปมาสร้างขึ้นในประเทศ
สยาม  ข้อนี้สังเกตได้ด้วยลักษณพระพุทธรูป 
ซึ่ งเปนชั้นแรกมีขึ้นในประเทศนี้  เช่นพระพุทธ
รูปนั่งห้อยพระบาทอย่างนั่งเก้าอี้ เปนต้น  ท�า
ตามแบบช่างชาวมคธราฐครั้งสมัยราชวงศคุปต์ 
ซ่ึ งรุ่งเรืองเมื่อราว พ.ศ.900  แบบอย่างที่กล่าว
มานี้เปนหลักฐานประกอบอีกอย่างหนึ่ง ว่า 
พวกชาวอินเดียที่แรกมาสอนพระพุทธสาสนา 
ยงัประเทศสยามมาแต่มคธราฐ  อนึง่ ในสมัยนัน้
ดูเหมือนจะเปนเวลาก�าลังกรุงทวาราวดีเจริญ
รุ ่ งเรืองมาก ด้วยโบราณวัตถุเช ่นที่ มีอยู ่ใน 
แขวงจังหวัดนครปฐมมีแพร่หลายตลอดไปจน
แขวงจังหวัดราชบุรี2แลแขวงจังหวัดสุพรรณบุรี 
จังหวัดลพบุรี แล จังหวัดนครราชสิมา  ชวนให้
เห็ นว่าอาณาเขตทวา ราวดีแผ่ออกไปจนถึง
มณฑลนครราชสิมาในสมัยนั้น

ยุคที่ 2 ลัทธิมหายาน
 เมือ่เกดิลัทธมิหายานแพร่หลายในอนิเดยี 
พวกชาวอินเดียก็พา ลัทธิมหายานมาเที่ยวสอน
ตามประเทศเหล่านีเ้หมอืนเคยสอนสาสนามาแต่
หนหลัง  แต่มาสอนที่เกาะสุมาตราก่อน แล้วจึง
เลยไปสอนทีเ่กาะชวา แลประเทศกมัพชูา  บางที
จะมีชาวอินเดียอีก พวกหนึ่งมาจากมคธราฐ  
พาพระพทุธสาสนาลัทธมิหายานมาเทีย่วสัง่สอน
ในประเทศพม่ามอญตลอดจนกรุงทวาราวดี   
แต่ หากจะมิใคร่มีใ ครเล่ือมใส จึงไม่ปรากฏ 
เค้าเงือ่นว่าลทัธมิหายานได้มาเจรญิแพร่หลายใน
ชั้นนั้น
 ครั้นเมื่อราว พ.ศ.1300 กษัตริย์ซึ่งครอง
กรุ งศรีวิชัยในเกาะสุมาตรามีอานุภาพมาก  
แผ่ อาณาเขตมาถึงแหลมมลายู(ตั้งแต่มณฑล 
สุร าษฎร์ลงไปจนมณฑลปัตตานี)  พวกชาว 

สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงฉายร่วมกับผู้ตามเสด็จที่ปราสาทหินพิมาย นครราชสีมา



46  แสงพระธรรม กรกฎาคม 2564 ถึง มิถุนายน 2565

ศิลารูปธรรมจักรสมัยทวาราวดี แสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกรุงเทพฯ
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ศรวีชิยันบัถอืพระพทุธสาสนาอย่างลัทธมิหายาน 
จึงน�าลัทธิน้ันมาส่ังสอนในเหล่าจังหวัดที่ได้ไว ้
เปนอาณาเขต  ยงัมพุีทธเจดย์ีอย่างลัทธมิหายาน
ที่พวกชาวศรีวิชัยมาสร้างไว้ปรากฎอยู ่ เช่น 
พระมหาธาตุเมืองไชยา แลพระมหาธาตุเมือง
นครศรีธรรมราชองค์เดิม3 กับทั้งพระพุทธรูป  
แลรูปพระโพธิสัตว์หล่อ แลพระพิมพ์ดินดิบ 
ซึ่งท�าส้อนไว้ในถ�้าแห่งละตั้งหมื่นตั้งแสน ยัง 
ขุดค้นหาได้จนทุกวันนี้  ตั้งแต่ถ�้าในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง แลจังหวัดพัทลุง  
ลงไปจนจังหวัดไทรบุรี จังหวัดปัตตานี  ลักษณ
พระพุทธรูปแลรูปพระโพธิสัตว์ล้วนเปนลัทธิ
มหายาน แลท�าแบบแผนเปนอย่างเดียวกับ
พระพุทธรูปแลรูปพระโพธิสัตว ์ที่ เกาะชวา 
ไม่ผิดเพ้ียน  สันนิษฐานว่าพระพิมพ์ดินดิบน้ัน 
เปนของพวกสอนสาสนาสร้างทิ้งไว้ โดยหวังว่า 
ผูใ้ดไปพบปะในอนาคตกาลจะได้เอาไปประกาศ
แก่พวกพลเมืองให้เกิดมีศรัทธาเล่ือมใสใน 
พระสาสนา  แต่ในสมัยนั้นลัทธิมหายานเห็นจะ
เจริญอยู่เพียงในแหลมมลายู ฝ่ายเหนือขึ้นมายัง
ถือลัทธเิถรวาท หรอืซึง่เรยีกในภาษาสันสกฤตว่า
ลทัธ“ิสถวรีะ”กนัอยูอ่ย่างเดมิ  พระพุทธรปูหรอื
รูปพระโพธิสัตว์แบบนั้นจึงมิได้แพร่หลายใน
จังหวัดนครปฐม  มีเรื่องราวปรากฎในศิลาจารึก
ว่า  ในสมัยราวเมื่อ พ.ศ.1550 มีกษัตริย์เชื้อสาย
ชาวประเทศศรีวิชัยนั้นองค ์  1  ขึ้นมาแต  ่
เมืองนครศรีธรรมราช ได้มาครองเมืองลพบุรี  
แล้วราชบุตรของกษัตริย์องค์น้ันได้ไปครอง
ประเทศกัมพูชา  เปนเหตุให้ประเทศสยามกับ
ประเทศกัมพูชารวมอยู ่ ในอ�านาจราชวงศ 
อนัเดยีวกนั  แล้วประเทศสยามเลยอยูใ่นอ�านาจ
ของกษตัรย์ิกรงุกมัพูชาสบืมาอกีช้านาน  สาสนา
กับทั้งวิชาช่างในประเทศกัมพูชาจึงแผ่มาถึง

ประเทศสยามตั้งแต่สมัยนี้  ในศิลาจารึกใน 
สมัยนั้น4กล่าวว่า ที่เมืองลพบุรี มีทั้งพระสงฆ ์
นิกายสถวีระแลนิกายมหายาน  สันนิษฐานว่า
พระสงฆ์นิกายสถวีระซึ่งเปนนิกายเดิ มที่มา 
จากมคธราฐคงมผู้ีคนนบัถอืมากในประเทศสยาม  
ส่วนพระสงฆ์นิกายมหายานเจริญรุ่งเรืองอยู่ใน
ประเทศกัมพูชาก่อน(ข้อน้ีพึงเห็นได้ด้วยบันดา
ปราสาทหนิในประเทศกมัพชูา ซึง่สร้างเปนวดัใน
พระพุทธสาสนา สร้างตามคติมหายานแทบ 
ทั้งน้ัน) พ่ึงมาเจริญรุ่งเรืองข้ึนในประเทศสยาม
ตั้งแต่อยู่ในอ�านาจราชวงศประเทศกัมพูชา  ถึง
สาสนาพราหมณ์ก็เห็นจะมาเจริญขึ้นในสยาม
ประเทศตั้งแต่สมัยนี้  เพราะกษัตริย์ซึ่งปกครอง
ประเทศกัมพูชาบางพระองค ์ก็ เลื่อมใสใ น
พระพุทธสาสนา  บางพระองค์ก็เลื่อมใส ใน
สาสนาพราหมณ์  แลบางพระองค์ก็เลื่อมใสด้วย
กนัทัง้สองสาสนา  ดงัปรากฏอยูใ่นศิลาจารกึของ
กษัตริย์น้ันๆ  ยุคน้ีเปนสมัยที่ลัทธิมหายานมา
เจรญิรุง่เรอืงในประเทศสยาม แลเปลีย่นใช้ภาษา
สันสกฤตจารึกพระธรรมแทนภาษามคธ

ยุคที่ 3 ลัทธิหินยานอย่างภุกาม
 เมื่อ พ.ศ.1600 พระเจ้าอนุรุทธมหาราช
กษัตริย์ซึ่งครองประเทศพม่า ต้ังราชธานีอยู่ ณ 
เมืองภุกาม เจริญอานุภาพปราบปรามประเทศ
รามัญไว้ในอ�านาจ แล้วขยายอาณาเขตเข้ามาถึง
ประเทศลานนา(คือมณฑลภาคพายัพบัดน้ี) ลง
มาจนถึงเมืองลพบุรี5แลเมืองทวาราวดี  พระเจ้า
อนุรุทธเปนพุทธสาสนูปถัมภก ให้สั่งสอน ท�านุ
บ�ารงุพระพุทธสาสนาไปด้วยกนักบัแผ่อาณาเขต  
แต ่ ถึงสมัย น้ี พระพุทธสาสนาท่ีในอินเดีย
เสื่อมทรามจวนจะสูญอยู่แล้ว  พวกชาวเมือง 
ภุกามเดิมรับพระพุทธสาสนาลัทธิหินยานอย่าง
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ศรวีชิยันบัถอืพระพทุธสาสนาอย่างลัทธมิหายาน 
จึงน�าลัทธินั้นมาสั่งสอนในเหล่าจังหวัดที่ได้ไว ้
เปนอาณาเขต  ยงัมีพทุธเจดย์ีอย่างลัทธิมหายาน
ที่พวกชาวศรีวิชัยมาสร้างไว้ปรากฎอยู ่ เช่น 
พระมหาธาตุเมืองไชยา แลพระมหาธาตุเมือง
นครศรีธรรมราชองค์เดิม3 กับทั้งพระพุทธรูป  
แลรูปพระโพธิสัตว์หล่อ แลพระพิมพ์ดินดิบ 
ซึ่งท�าส้อนไว้ในถ�้าแห่งละตั้งหม่ืนตั้งแสน ยัง 
ขุดค้นหาได้จนทุกวันนี้  ตั้งแต่ถ�้าในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง แลจังหวัดพัทลุง  
ลงไปจนจังหวัดไทรบุรี จังหวัดปัตตานี  ลักษณ
พระพุทธรูปแลรูปพระโพธิสัตว์ล้วนเปนลัทธิ
มหายาน แลท�าแบบแผนเปนอย่างเดียวกับ
พระพุทธรูปแลรูปพระโพธิสัตว ์ที่ เกาะชวา 
ไม่ผิดเพี้ยน  สันนิษฐานว่าพระพิมพ์ดินดิบน้ัน 
เปนของพวกสอนสาสนาสร้างทิ้งไว้ โดยหวังว่า 
ผูใ้ดไปพบปะในอนาคตกาลจะได้เอาไปประกาศ
แก่พวกพลเมืองให้เกิดมีศรัทธาเลื่อมใสใน 
พระสาสนา  แต่ในสมัยนั้นลัทธิมหายานเห็นจะ
เจริญอยู่เพียงในแหลมมลายู ฝ่ายเหนือขึ้นมายัง
ถอืลทัธเิถรวาท หรือซึง่เรียกในภาษาสนัสกฤตว่า
ลทัธ“ิสถวรีะ”กนัอยูอ่ย่างเดมิ  พระพทุธรปูหรอื
รูปพระโพธิสัตว์แบบนั้นจึงมิได้แพร่หลายใน
จังหวัดนครปฐม  มีเรื่องราวปรากฎในศิลาจารึก
ว่า  ในสมัยราวเมื่อ พ.ศ.1550 มีกษัตริย์เชื้อสาย
ชาวประเทศศรี วิชัยนั้นองค ์  1  ขึ้นมาแต  ่
เมืองนครศรีธรรมราช ได้มาครองเมืองลพบุรี  
แล้วราชบุตรของกษัตริย์องค์นั้นได้ไปครอง
ประเทศกัมพูชา  เปนเหตุให้ประเทศสยามกับ
ประเทศกัมพูชารวมอยู ่ ในอ�านาจราชวงศ 
อนัเดยีวกนั  แล้วประเทศสยามเลยอยูใ่นอ�านาจ
ของกษตัรย์ิกรงุกมัพชูาสบืมาอกีช้านาน  สาสนา
กับทั้งวิชาช่างในประเทศกัมพูชาจึงแผ่มาถึง

ประเทศสยามตั้งแต่สมัยนี้  ในศิลาจารึกใน 
สมัยนั้น4กล่าวว่า ท่ีเมืองลพบุรี มีท้ังพระสงฆ ์
นิกายสถวีระแลนิกายมหายาน  สันนิษฐานว่า
พระสงฆ์นิกายสถวีระซึ่งเปนนิกายเดิ มท่ีมา 
จากมคธราฐคงมผู้ีคนนบัถอืมากในประเทศสยาม  
ส่วนพระสงฆ์นิกายมหายานเจริญรุ่งเรืองอยู่ใน
ประเทศกัมพูชาก่อน(ข้อนี้พึงเห็นได้ด้วยบันดา
ปราสาทหนิในประเทศกมัพชูา ซึง่สร้างเปนวดัใน
พระพุทธสาสนา สร้างตามคติมหายานแทบ 
ทั้งนั้น) พึ่งมาเจริญรุ่งเรืองขึ้ นในประเทศสยาม
ตั้งแต่อยู่ในอ�านาจราชวงศประเทศกัมพูชา  ถึง
สาสนาพราหมณ์ก็เห็นจะมาเจริญขึ้นในสยาม
ประเทศตั้งแต่สมัยนี้  เพราะกษัตริย์ซึ่งปกครอง
ประเทศกัมพูชาบางพระองค ์ก็ เลื่อมใสใ น
พระพุทธสาสนา  บางพระองค์ก็เล่ือมใส ใน
สาสนาพราหมณ์  แลบางพระองค์ก็เลื่อมใสด้วย
กนัทัง้สองสาสนา  ดงัปรากฏอยูใ่นศลิาจารกึของ
กษัตริย์นั้นๆ  ยุคนี้เปนสมัยท่ีลัทธิมหายานมา
เจรญิรุง่เรอืงในประเทศสยาม แลเปลีย่นใช้ภาษา
สันสกฤตจารึกพระธรรมแทนภาษามคธ

ยุคที่ 3 ลัทธิหินยานอย่างภุกาม
 เมื่อ พ.ศ.1600 พระเจ้าอนุรุทธมหาราช
กษัตริย์ซึ่งครองประเทศพม่า ต้ังราชธานีอยู่ ณ 
เมืองภุกาม เจริญอานุภาพปราบปรามประเทศ
รามัญไว้ในอ�านาจ แล้วขยายอาณาเขตเข้ามาถึง
ประเทศลานนา(คือมณฑลภาคพายัพบัดนี้) ลง
มาจนถึงเมืองลพบุรี5แลเมืองทวาราวดี  พระเจ้า
อนุรุทธเปนพุทธสาสนูปถัมภก ให้ส่ังสอน ท�านุ
บ�ารงุพระพทุธสาสนาไปด้วยกนักบัแผ่อาณาเขต  
แต ่ถึงสมัยนี้  พระพุทธสาสนาท่ีในอินเดีย
เสื่อมทรามจวนจะสูญอยู่แล้ว  พวกชาวเมือง 
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เถรวาทมาจากมคธราฐเหมอืนกบัพวกชาวสยาม  
ครั้นต่อมาเมื่อห่างเหิรกับอินเดียจึงเกิดเปนลัทธิ
หินยานอย่างเมืองภุกาม  เมื่อพวกชาวเมือง 
ภุกามมามีอ�านาจปกครองประเทศสยามก็พา
ลัทธินั้นมาสั่งสอนจนเจริญแพร่หลายทางฝ่าย
เหนือ(คอืมณฑลภาคพายพับดันี)้  ข้อนีพ้งึเหน็ได้
ด้วยทางข้างฝ่ายเหนอืหามรีปูพระโพธสิตัว์อย่าง
ลัทธิมหายานแพร่หลายเหมือนทางฝ่ายใต้ไม่  
คงเปนเพราะพวกชาวภุกามเข้ามาปกครองเอง
แต่ทางข้างเหนอืซึง่อยูใ่กล้ไปมาง่าย  แต่ทางข้าง
ใต้ให้พวกขอมคงปกครองเปนประเทศราชขึ้น
เมืองภุกามอยู ่ ณ เมืองลพบุรี  การถือลัทธิ
มหายานจึงยังคงถือกันอยู่ข้างใต้ต่อมา
 ในยคุทีก่ล่าวนีป้ระจวบสมยัชนชาตไิทยลง
มาสู่ประเทศสยาม  เดิมชนชาติไทยมีอาณาเขต
ของตนเปนประเทศใหญ่โตอยู่ระหว่างประเทศ
จีนกับประเทศธิเบต  ครั้นพวกจีนมีอ�านาจขึ้นก็
บุกรุกแดนไทยมาตั้งแต่ พ.ศ.400 สู้รบกันนาน
เข้า  ไทยทานก�าลังจีนไม่ไหวต้องเสียบ้านเมือง
ไปแก่จนีโดยอนัดบัมา  จงึมพีวกไทยทีไ่ม่ยอมอยู่
ในอ�านาจจนีพากนัอพยพมาหาบ้านเมอืงอยูใ่หม่
ทางฝ่ายตวันตก  บางพวกไปตั้งบ้านเมืองทาง
ล�าน�้าสลวินได้ชื่อว ่าไทยใหญ่  แต่ชาวต่าง
ประเทศมักเรียกว่าเงี้ยว หรือฉาน6 ในบัดนี้  บาง
พวกลงมาตั้งบ้านเมืองทางล�าน�้าแท้แลล�าน�้าโขง 
แล้วเลยลงมาถึงล�าแม่น�้าเจ้าพระยา  พวกนี้ได ้
ชือ่ว่าไทยน้อย  ชาวต่างประเทศเรียกกนัว่าผู้ไทย
บ้าง ลื้อบ้าง เขินบ้าง  เรียกกันว่าลาว(เช่นชาว
เมืองหลวงพระบาง เวียงจันท์ แลชาวมณฑล 
ภาคพายัพ มณฑลอดุร ร้อยเอจ็ แลอบุล)  เพราะ
ส�าคัญผิดว่าเปนพวกลาวเดิมบ้าง  เรียกกันว่า
สยามิศบ้าง  เมื่อพวกไทยแรกลงมายังประเทศ
สยามนัน้ อพยพมาพวกละน้อยๆ มาต้ังภมิูล�าเนา

อยู่ที่ไหนก็ยอมอยู่ในบังคับบัญชาของชนชาต ิ
ซึ่งปกครองประเทศนั้น  แล้วมีไทยพวกอ่ืนตาม
กันลงมา  จ�านวนชนชาติไทยมากขึ้นโดยล�าดับ  
ครั้นจ�าเนียรกาลนานมาก็เกิดเชื้อสายเปน 
ราษฎรพลเมืองนั้นๆ แลได้เปนมูลนายปกครอง
กันเอง  จนมีก�าลังตั้งเปนอิศระได้ในแว่นแคว้น
สิบสองเจ้าไทยใกล้แดนตงัเก๋ียก่อน  แล้วรกุแดน
ขอมลงมาตั้งเปนอิศระ ณ ประเทศลานนา คือ
มณฑลภาคพายัพทุกวันนี้  แลประเทศลานช้าง 
คือเมืองหลวงพระบาง แลเมืองเวียงจันท์  แล้ว
จึงลงมาตั้งเมืองสุโขทัยเปนราชธานี มีอ�านาจ
ปกครองตลอดสยามประเทศเมื่อ พ.ศ.ใกล้จะถึง 
1800
 ในสมัยเมื่อพระเจ้าอนุรุทธมหาราชเมือง 
ภุกามมาได้ปกครองประเทศสยามนั้น มีชนชาติ
ไทยอยู่ในแว่นแคว้นลานนาแลลานช้างมากกว่า
ข้างใต้  พวกไทยนบัถอืพระพทุธสาสนาอยู่แล้วก็
รับถือสาสนา ลัทธิหินยานตามแบบแผนเมือง 
ภุกามมาแต่ครั้งน้ัน  ครั้นเมื่อล่วงสมัยพระเจ้า 
อนุรทุธมหาราช อ�านาจเมอืงภกุามเสือ่มลง พวก
ไทยก็มีอ�านาจขึ้นในประเทศสยามเปนล�าดับมา  
ถึงสมัยนี้ในแดนสยามทางข้างใต้พวกขอมกับ
พวกลาวได้สมพงศปะปนกนัมาช้านาน  พวกลาว
หย่อนอรยิธรรมกว่าพวกขอมกก็ลายไปเปนขอม
โดยมาก  ยังคงเปนลาวอยู่อย่างเดิมแต่พวกซึ่ง
อยู่ตามบ้านป่าเมืองดอน  ครั้นชนชาติไทยลงมา
อยู่ในประเทศสยามทางข้างเหนือมากข้ึน พวก
ลาวหย่อนอริยธรรมกว่าไทยก็กลายไปเปนไทย
อีกส่วนหนึ่ง  จึงเปนเหตุให้ชนชาติลาวลดน้อย
ลงเปนอันดับมา  จนเหลืออยู่แต่เปนชาวป่าซ่ึง
พวกไทยข้างเหนือเรียกว่า“ลัวะ” พวกไทยข้าง
ใต้เรียกว่า“ละว้า” อยู่เปนแห่งๆ  ทุกวันนี้ก็ยังมี
แทบทั่วทุกมณฑลในประเทศสยาม  เมื่อไทยแผ่
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1นามนี้ปรากฎอยู่ในจดหมายเหตุจีนแต่โบราณ
2ที่จังหวัดราชบุรีมีพระพุทธรูปจ�าหลักไว้ในถ�้าฤษีที่เขางู มีอักษรอินเดียจารึกบอกไว้ว่า ฤษีชื่อสมาธิคุปตะ เปนผู้สร้าง
3พระมหาธาตุที่ปรากฏอยู่บัดนี้ พวกถือลัทธิลังกาวงศสร้างต่อชั้นหลังมา พระมหาธาตุองค์เดิมอยู่ข้างใน ได้ขุดพบเมื่อปฏิสังขรณ์
พระมหาธาตุในรัชกาลที่ 5
4จารึกหลักที่ 19 อยู่ในหอพระสมุดส�าหรับพระนคร
5มีเรื่องราวอยู่ในพงศาวดารเหนือ แลต�านานโยนก
6มีผู้สันนิษฐาน

อาณาเขตลงมาปกครองถึงเมืองสุโขทัย ซึ่งพวก
ขอมได้ขึ้นไปตั้งอยู่ช้านาน  ได้น�าลัทธิพระพุทธ
สาสนาอย่างมหายาน แลลัทธิสาสนาพราหมณ์ 
ตลอดจนการใช ้อักษรแลภาษาขอมขึ้นไป
ประดิษฐานไว้  ไทยมาได้ปกครองพลเมืองซึ่ง
นิยมประพฤติขนบธรรมเนียมอย่างขอมอยู่โดย
มาก  แต่วิสัยไทยรู้จักเลือก เห็นขนบธรรมเนียม
ของชาวต่างประเทศอย่างใดดี ถ้าแลมิได้ฝ่าฝืน
ต่อประโยชน์ของตนกม็กัประพฤตติามหรอืแก้ไข

ให้เปนประโยชน์ยิ่งขึ้น  ดังแก้อักษรขอมเปน 
อักษรไทยเปนต้น  อาศรัยเหตุนี้พวกไทยที่ลงมา
อยู่ข้างใต้ ตั้งแต่สุโขทัยลงมาจึงรับถือลัทธิบาง
อย่างในสาสนาแลขนบธรรมเนียม ตลอดจนใช้
ภาษาแล ศาสตราคมซึง่ได้มาจากขอมผดิกบัพวก
ไทยทีต่ัง้อยูท่างอาณาเขตลานนาแลลานช้างด้วย
ประการฉนี้

(โปรดอ่านต่อฉบับหน้า)
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3พระมหาธาตุที่ปรากฏอยู่บัดนี้ พวกถือลัทธิลังกาวงศสร้างต่อชั้นหลังมา พระมหาธาตุองค์เดิมอยู่ข้างใน ได้ขุดพบเมื่อปฏิสังขรณ์
พระมหาธาตุในรัชกาลที่ 5
4จารึกหลักที่ 19 อยู่ในหอพระสมุดส�าหรับพระนคร
5มีเรื่องราวอยู่ในพงศาวดารเหนือ แลต�านานโยนก
6มีผู้สันนิษฐาน

อาณาเขตลงมาปกครองถึงเมืองสุโขทัย ซึ่งพวก
ขอมได้ขึ้นไปตั้งอยู่ช้านาน  ได้น�าลัทธิพระพุทธ
สาสนาอย่างมหายาน แลลัทธิสาสนาพราหมณ์ 
ตลอดจนการใช ้อักษรแลภาษาขอมขึ้นไป
ประดิษฐานไว้  ไทยมาได้ปกครองพลเมืองซึ่ง
นิยมประพฤติขนบธรรมเนียมอย่างขอมอยู่โดย
มาก  แต่วิสัยไทยรู้จักเลือก เห็นขนบธรรมเนียม
ของชาวต่างประเทศอย่างใดดี ถ้าแลมิได้ฝ่าฝืน
ต่อประโยชน์ของตนก็มักประพฤตติามหรือแก้ไข

ให้เปนประโยชน์ย่ิงขึ้น  ดังแก้อักษรขอมเปน 
อักษรไทยเปนต้น  อาศรัยเหตุนี้พวกไทยที่ลงมา
อยู่ข้างใต้ ตั้งแต่สุโขทัยลงมาจึงรับถือลัทธิบาง
อย่างในสาสนาแลขนบธรรมเนียม ตลอดจนใช้
ภาษาแล ศาสตราคมซึง่ได้มาจากขอมผิดกบัพวก
ไทยทีต่ัง้อยูท่างอาณาเขตลานนาแลลานช้างด้วย
ประการฉนี้

(โปรดอ่านต่อฉบับหน้า)
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Part One
Buddhism in Siam
How long ago was Buddhism intro-
duced into Siam?  Some believe it was 
introduced when the Emperor Asoka sent 
missionaries to various country1 ; others 
believe it was introduced much later.
 From archaeological remains and 
historical evidence it is clear that Bud-
dhism was established in Siam when the 
Lao (or Lawa) had their capital at Nagara 
Pathama, which was then known as 
Dvaravati2 , Buddhist monument such as 
the Pathamacetiya are the main evidence 
for this, while the monuments of various 
styles elsewhere in Siam show that dif-
ferent schools of Buddhism were intro-
duced later. Four periods may be con-
sidered.

First period: the Theravada school of 
the Hinayana3

 The Buddhism was established in 
Siam when Nagara Pathama was the 
capital may be deduced from the ar-
chaeological remains found at the 
Pathamacetiya there. These include 
stone Wheels of the doctrine of the sort 

LIGHT OF SIAM

Monuments of the Buddha in Siam(#1)
Prince Damrong Rajanubhab
Translated to English : Sulak Sivaraksa and A.B. Griswold

made in India for worship before images 
of the Buddha came into existence, and 
the language of the religious inscriptions 
is Pali. There are also traces of other re-
ligious practices which preceded the in-
troduction of images of the Buddha, such 
as making copied of the Buddha’s throne 
and of his Footprints as objects of wor-
ship. All these show that the Buddhism 
which was first established in Siam was 
of the Theravada school, not unlike that 
which was propagated in various country 
by command of the Emperor Asoka. We 
may conclude that Buddhism was intro-
duced into Siam before 500 B.E.4  and has 
flourished here ever since.
Later on when the Indians began making 
images of the Buddha they introduced 
their style of images into Siam. Some of 
the earliest types of image found in this 
country, such as those of the Buddha 
seated in the ‘European’ fashion, are 
modeled after those made in Magadha 
in Northern India around 900 B.E. (about 
450 A.D.) when the Gupta dynasty was at 
its height, which is further evidence that 
the Indians who first preached Buddhism 
in Siam came from Magadha. At that time 
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it appears that the kingdom of Dvaravati 
was at the height of its power. Antiquities 
like those found at Nagara Pathama have 
also been discovered in the provinces of 
Rajapuri, Subarnapuri, Labapuri (Lopburi), 
and Nagara Rajasima (Korat). It is possible 
that the kingdom of Dvaravati extended 
as far as Nagara Rajasima.

Second period: the Mahayana school
 When the Mahayana became wide-
spread in India, the Indians propagated it 
in the countries of this area, just as they 
had done before with the Theravada. 
First they introduced it in Sumatra, then 
in Java and Cambodia. There may have 
been another group of Indians from 
Magadha who tried to propagate the 

Mahayana in Burma and among the Mons 
all the way to Dvaravati, but the teaching 
was not accepted by these peoples. 
There is no evidence of its diffusion 
among them at that time5.
 Around B.E. 1300 (say 750 A.D.) a 
powerful of King Srivijaya in Sumatra ex-
tended his dominion over the Malay 
Peninsular (from Surastradhani right down 
of Pattani). The Srivijayans, being adher-
ents of the Mahayana, taught their faith 
in the provinces which they occupied. 
Mahayana Buddhist monuments built 
there by the Srivijayans still exist, such as 
the Mahadhatu (Great Relic) at Jaiya and 
the original Mahadhatu at Nagara Sridhar-
maraja6. There are bronze images of the 
Buddha and of Bodhisattvas, much like 

Prince Damrong Rajanubhab (sitting topmost) while surveying at the stone Prasadas of Phimai, 
Nakhon Rajsima
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Stone Wheel of the Doctrine, Dvaravati period, National Museum, Bangkok
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the Mahayana statues in Java; and votive 
tablets of unfired clay, hidden in such 
places as caves, can still be found in 
great numbers in the provinces of Naga-
ra Sri Dharmaraja, Trang and Pattalung. It 
may be surmised that the votive tablets 
were made by missionaries and hidden 
in the hope that persons who discovered 
them in the future might be attracted to 
the faith and propagate it to others7.
 Though the Mahayana flourished in 
the Malay Peninsular at that period, it did 
not spread to the area farther north8, 
which continued to adhere to the Thera-
vada, or the Sthavira school as it is called 
in Sanskrit. Image of the Buddha and the 
Bodhisattvas made in the Mahayana style 
did not spread to Nagara Pathama9.
 It appears from stone inscriptions 
that around B.E. 1550 (say 1000 A.D.), a 
king belonging to the dynasty of Srivijaya 
came from Nagara Sri Dharmaraja and 
made himself ruler of Labapuri. His son 
became ruler of Cambodia, so Siam and 
Cambodia fell under the sway of the 
same dynasty10. From then on Siam was 
ruled by the kings of Cambodia for long 
periods, during which Khmer religion and 
art exerted a strong influence on Siam.
 A stone inscription of the period11 
shows that there were monks of both the 
Sthavira and the Mahayana sects at La-
bapuri at the same time. It may be sur-
mised that the Sthavira sect, which had 
been introduced from Magadha first, was 
highly venerated in Siam. As for the Ma-
hayana, it was already flourishing in 
Cambodia. (This may be seen from the 

stone Prasadas of Cambodia, for those 
that were built for Buddhist monasteries 
and nearly all of Mahayanatype.) Only 
when Siam came under the power of the 
Cambodian king did the Mahayana spread 
its influence over this country. As for the 
Brahmanical religions, it may be assumed 
they began to flourish in Siam at same 
period12. This came about because some 
rulers of Cambodia were adherents of 
Brahmanism, and some were adherents 
of both, as appears from their inscrip-
tions. This is the period when the Ma-
hayana reached its greatest prosperity in 
Siam, and Sanskrit supplanted Pali in the 
religious inscriptions.

Third period: the Hinayana of Pagan
 In B.E. 1600 (1057 A.D.) King Anurud-
dha of Burma, whose capital was at Pa-
gan, conquered Ramannadesa13 and ex-
tended his authority over Lan Na (our 
northwestern provinces) and all the way 
to Labapuri and Dvaravati14. Anuruddha, 
a staunch supporter of the Buddhist re-
ligion, established it wherever he estab-
lished his authority.
 By this time Buddhism in India was 
almost extinct15. Like the people of Siam, 
the people of Pagan had first received  
the Theravada form of the Hinayana from 
Magadha; but later on, when they lost 
contact with India, they developed their 
own form Hinayana16. This was the form 
of Buddhism that Anuruddha implanted 
in Northern Siam when he conquered it17. 
There are no images of Bodhisattvas 
there such as we find in the south; that 



The Light of Dharma July 2021 – June 2022  53

the Mahayana statues in Java; and votive 
tablets of unfired clay, hidden in such 
places as caves, can still be found in 
great numbers in the provinces of Naga-
ra Sri Dharmaraja, Trang and Pattalung. It 
may be surmised that the votive tablets 
were made by missionaries and hidden 
in the hope that persons who discovered 
them in the future might be attracted to 
the faith and propagate it to others7.
 Though the Mahayana flourished in 
the Malay Peninsular at that period, it did 
not spread to the area farther north8, 
which continued to adhere to the Thera-
vada, or the Sthavira school as it is called 
in Sanskrit. Image of the Buddha and the 
Bodhisattvas made in the Mahayana style 
did not spread to Nagara Pathama9.
 It appears from stone inscriptions 
that around B.E. 1550 (say 1000 A.D.), a 
king belonging to the dynasty of Srivijaya 
came from Nagara Sri Dharmaraja and 
made himself ruler of Labapuri. His son 
became ruler of Cambodia, so Siam and 
Cambodia fell under the sway of the 
same dynasty10. From then on Siam was 
ruled by the kings of Cambodia for long 
periods, during which Khmer religion and 
art exerted a strong influence on Siam.
 A stone inscription of the period11 
shows that there were monks of both the 
Sthavira and the Mahayana sects at La-
bapuri at the same time. It may be sur-
mised that the Sthavira sect, which had 
been introduced from Magadha first, was 
highly venerated in Siam. As for the Ma-
hayana, it was already flourishing in 
Cambodia. (This may be seen from the 

stone Prasadas of Cambodia, for those 
that were built for Buddhist monasteries 
and nearly all of Mahayanatype.) Only 
when Siam came under the power of the 
Cambodian king did the Mahayana spread 
its influence over this country. As for the 
Brahmanical religions, it may be assumed 
they began to flourish in Siam at same 
period12. This came about because some 
rulers of Cambodia were adherents of 
Brahmanism, and some were adherents 
of both, as appears from their inscrip-
tions. This is the period when the Ma-
hayana reached its greatest prosperity in 
Siam, and Sanskrit supplanted Pali in the 
religious inscriptions.

Third period: the Hinayana of Pagan
 In B.E. 1600 (1057 A.D.) King Anurud-
dha of Burma, whose capital was at Pa-
gan, conquered Ramannadesa13 and ex-
tended his authority over Lan Na (our 
northwestern provinces) and all the way 
to Labapuri and Dvaravati14. Anuruddha, 
a staunch supporter of the Buddhist re-
ligion, established it wherever he estab-
lished his authority.
 By this time Buddhism in India was 
almost extinct15. Like the people of Siam, 
the people of Pagan had first received  
the Theravada form of the Hinayana from 
Magadha; but later on, when they lost 
contact with India, they developed their 
own form Hinayana16. This was the form 
of Buddhism that Anuruddha implanted 
in Northern Siam when he conquered it17. 
There are no images of Bodhisattvas 
there such as we find in the south; that 



54  แสงพระธรรม กรกฎาคม 2564 ถึง มิถุนายน 2565

may be because the Burmese exercised 
direct rule over the north, which was 
easily accessible from Pagan, whereas the 
south was ruled from Labapuri by the 
Khmers as vassals of Pagan18. That may 
be why the Mahayana remained active 
in the south.
 By this time the Tai were moving 
into Siam. Originally they had had a large 
and strong country of their own, located 
between China and Tibet19. Beginning 
around B.E. 400 (say 150 B.C.) their land 
was subjected to a series of invasions by 
the Chinese, whose power was increasing. 
A long struggle followed, during which 
the Tai lost more and more of their ter-
ritory until finally they had none left. 
Those of them who were unwilling to 
submit to Chinese domination emigrated 
in order to found new states elsewhere. 
Some settled along the Salween River 
and got the name Tai Yai (‘Great Tai’); 
their descendants are now known as Ngio 
or Shan20. Others settled along the Rivers 
Te and Me Kong, or went farther south 
and settled in the valley of the Me-nam 
Jao Praya. These peoples are collec-
tively called Tai Noi (‘Lesser Tai’). Some 
of them are known as Pu Tai, some as 
Lu, some as Kon; some of them (such as 
the people of Luang Pra Bang, Vieng Jan, 
the northwest provinces of Siam, and the 
provinces of Udon, Roi-et and Ubon) are 
mistakenly known as Lao because they 
are confused with the ancient Lao; and 
some are known as Siamese. 
 When the Tai first came into Siam 
they traveled in small groups. Whenever 

they settled they submitted to the au-
thority of the peoples who ruled the 
place. Others followed them, and the Tai 
population gradually increased. In the 
course of time some groups achieved 
self-government and finally became 
strong enough to set up independent 
states (one of the first of these was the 
Sip-song Jao Tai near the border of Tong-
king). They invaded Khmer territory and 
founded independent states in Lan Na21, 
where our northwest provinces are now 
located, and in Lan Chang, i.e. Luang Pra 
Bang and Vieng Jan.Then they went far-
ther south and founded a kingdom with 
its capital at Sukhodaya, which shortly 
before B.E. 1800 (say 1250 A.D.) gained 
control of the whole of Siam22.
 When King Anuruddha of Pagan 
ruled over Saim23 there was a much 
larger population of Tai in Lan Na and 
Lan Chang than farther south. As the Tai 
were already Buddhist24 they easily ad-
opted the Hinayana in the form practiced 
at Pagan25. After the reign of Anuruddha, 
the power of Pagan declined, while that 
of the Tai in Siam increased26, By this 
time, in the south of Siam the Khmer had 
long been intermarrying with the Lao. 
The Lao were less advanced than the 
Khmer, so for the most part they allowed 
themselves to be assimilated by them; 
only those Lao who lived in the forests 
and hills continued their old way of life. 
When the Tai population living in North-
ern Siam increased in numbers, a part of 
the Lao people living there, being less 
advanced than the Tai, were assimilated 
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1King Asoka of India reigned in the third century B.C. (A.B.G.)
2It is now believed that these people were Mon, nor Lao or Lawa; at lease the vernacular inscriptions found at 
Nagara Pathama and other Davravati sites are in Mon. (S.D.) Nagara Pathama has yielded a greater quantity of 
antiquities of Dvaravati style than any site, but there is no means of knowing whether or not it was the capital 
of Dvarawati. Drawing political conclusions from art styles in sometimes hazardous. (A.B.G.)
3The Theravada or ‘Doctrine of the Elders’ is the form of Buddhism that uses Pali as its sacred language and tries 
to adhere as closely as possible to teachings of the Buddha preserved in that language. Tha Mahayana or 
‘Greater Vehicle’ is the name of a much expanded form of Buddhism that arose in Northern India some four or 
five centuries after the Buddha’s death; it used the Sanskrit language, gave more importance to ideas of divinity 
and ritual introduced from the Brahmanical religions, and invented new doctrine freely. The adherents of this 
sect used the term Hinayana (‘Lesser Vehicle’ or ‘Inferior Vehicle’) to describe the Theravada. ‘Hinayana’ also 
includes a few sects, such as the Sarvastivada, whose doctrine, preached in Sanskrit, was mainly the same as the 
Theravada but influenced to a minor extent by the Mahayana. (A.B.G.) 
4The argument that Buddhism was introduced into Siam in the first century B.C. needs to be qualified. None of 
the stone Wheels of the Doctrine or other ‘aniconic’ symbols that have actually been discovered in Siam date 
from any earlier than the 6th century A.D., as we know from the style of their floral and other patterns, and many 
of them are a good deal later. (One of the Wheels dates from the 9th century.) Nevertheless it is possible that 
they are copies, at one or more removes, of much older objects that no longer survive. If so they may be evi-
dence, though not conclusive evidence, that Buddhism was first brough to Siam in very early times. Not a single 
example of Dvaravati art can be dated earlier than the 6th century A.D., though a few much older pieces of Bud-
dhist art, made in India or Ceylon, have been found in Siam. (A.B.G.)
5Since 1926, when Prine Damrong’s book was first published, a number of images of the Bodhisattva Avalokites-
vara of Dvaravati style have been discovered, which show that the Mahayana had at least some adherants in the 
Dvaravati area around the 8th or 9th century; and there is ample evidence that it had adherents at Pagan in Burma 
from the 11st to th e 13rd; though both places were predominantly Theravadin. (A.B.G.)

by them. The Lao therefore declined 
more and more until finally the only 
ones left were scattered populations liv-
ing in the forest, whom the Tai of the 
north called Lawa (ละวะ) and the Tai of 
the south call Lawa (ละว้า). Even now 
they can still be found in nearly every 
province of Siam27.
 When the Tai became rulers of 
Sukhodaya, which had been founded by 
the Khmer long before, both Mahayana 
Buddhism and the Brahmanical religions 
were already established there, as well 
as the use of Khmer language and script. 
Thus the peoples who now came under 
control of the Tai were for the most part 
attached to Khmer civilization and cus-

toms. The Tai knew how to pick and 
choose. When they saw some good fea-
ture in the culture of other peoples, if it 
was not in conflict with their own inter-
ests, they did not hesitate to borrow it 
and adapt it to their own requirements. 
For example they took a Khmer script 
and adapted it to produce one that 
would be suitable for the Tai language. 
In the same way the Tai who settled at 
Sukhodaya and farther south-in contrast 
to those who settled in Lan Na and Lan 
Chang – took over curtain religious and 
cultural practices from the Khmer, includ-
ing some of their linguistic and intellec-
tual habits. 

(to be continued) 
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(to be continued) 
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6The present Mahadhatu at Nagara Sri Dharmaraja was built by members of the Ceylon sect. The original one is 
hidden inside, as was discovered when the monument was restored in the Fifth Reign. (D.R.)
7The author later learned from an English colonel that votive tablets are still made of unfired clay in Tibet. He 
concluded that this practice was in accordance with Mahayana tradition, i.e. that after cremation the ashes and 
bones of a senior monk would be powdered and mixed with clay in order to make votive tablets stamped with 
figures of the Buddha or the Bodhisattvas, for the benefit of the deceased in the world to come. As his relics had 
already been cremated, the votive tablets were not fired. The author then abandoned his original surmise that 
the votive tablets were made to spread the Doctrine. (S.D.) 
8cf. above, note 5.
9It is often difficult to tell whether an image of the Buddha was made for the Theravada or the Mahayana, and 
the same is true of images of Bodhisattava Maitreya. On the other hand images of the great mythical Bodhisat-
tavas, such as Avalokitesvara (Lokesvara) and Manjusri, are specifically associated with the Mahayana. (A.B.G.)
10Only a part of the evidence for this hypothesis is epigraphic; the rest is best on deductions from chronicles.  See 
Coedes, Les Etats hinduouises d’iNdochine et d’ Indonesia. Paris, 1964, pp. 247-253. For a more up-to-date in-
terpretation of the evidence, see Coedes, Inscriptions du Cambodge, Vol. VII, Paris, 1964, pp. 164-189, especially 
pp. 166-172. (A.B.G)
11Inscription XIX. The text, which is in Khmer, bears three dates, the last of which is partly illegible. The first cor-
responds to 1022 A.D., the second to 1025 A.D., both in the reign of Suryavarman I. See Coedes, Recueil des in-
scriptions du Siam, deuxieme partie, deuxieme edition, Bangkok, n.d. (B.E. 2504), p. 10 f. (A.B.G.)
12A number of statues of Brahmanical gods of Dvaravati style or of styles contemporary with Dvaravati are known 
(A.B.G.)
13For a more up-to-date account of Anuradha’s conquests, see G.H. Luce, Old Burma. Ascona and Locust Valley, 
1969, Vol. I. Chapter II. This Monarch’s name is variously written Aniruddha, Anohrata, Anawrahta, etc. Raman-
nadesa is the Mon country in lower Burma. (A,B.G.)   
14The author cites no evidence for his statement that Anuruddha conquered Lan Na and Dvaravati. For his state-
ment that Anuruddha conquered Labapuri he cites the History of the North (พงศาวดารเหนือ), composed in 1807, 
and the Yonaka History (ต�านานโยนก), published in 1907. Apparently the entry in the former that he has in mind 
is พระราชพงศาวดารเหนือ, ฉบับหอสมุดแห่งชาติ, ส�านักพิมพ์ก้าวหน้า, Bangkok, B.E. 2506, p. 38 f. (translated by Norton in 
Legendes sur le Siam et le Cambodge, Bangkok, 1939, p. 53 f.), which is the basis of the one in the Yonaka His-
tory (เรื่องพงศาวดารโยนก, Bangkok, R.S. 126, p. 77; translate by Norton in Annales du Siam, premiere party, Paris, 
1926, p.206 ). In C.S. 220 (858 A.D.), according to the account in the History of the North, King Anoradhamancho 
(อโนรธามังฉ่อ) of Sadom (Thaton) advanced with his army to attack Lavo (Labapuri), but changed his mind when 
the King of Lavo presented one of his wives to him; and the son born to this lady and Anoradhamancho fought 
an elephant duel against the son of the King and Queen of Lavo in C.S. 431 (1069 A.D.). He must have been over 
200 years old at the time. In fact the account of the elephant duel seems to be a garbled version of the elephant 
duel between Naresvara of Siam and Uparaja of Hansavati in C.S. 954 (1592 A.D.). Such oddities, which are not 
rare in the History of the North, make us question its value as an historical source. The author of the Yonaka 
History (loc. cit.) nevertheless seem to take the account seriously, but reads the date C.S. 220 as C.S. 395 (1033 
A.D.), and identifies Anoradhamancho of Thaton with a ruler name Anoruddha or Anoraddhamenso (อโนรธามงโส) 
who is mentioned in the Mon Annals, apparently the Anawrahtaminsaw who, according to Harvey, was ruler of 
the Arakan in 1406 A.D. (Harvey, History of Burma, London, 1925, pp. 87, 91). At the same time the author of the 
Yanaka History identifies both Anoradhamancho of Thaton and Anoradhamenso of Arakan with Anuruddha of 
Pakan (who, according to Professor G.H. Luce, probably reigned from 1044 to 1077 A.D.). Professor Luce tells me 
that there is no epigraphic evidence that Anuruddha or any other king of Pagan ever conquered any territory east 
of the Salween. It is odd that the Siamese believe Anuruddha conquered a large part of Siam while the Burmese 
do not. (A.B.G.)
15The Theravada was almost extinct in northern India at this time, but was still flourishing in South India. The 
Mahayana enjoyed great favor in Bengal and Bihar in North India under the Pala dynasty (18th-12th century A.D. 
A.B.G.)
16At Pagan, in fact, Anuruddha had first to reduce the power of the Tantric sect which probably originated at the 
University of Nalanda or one of the other center of Mahayana in Bengal. After that  he was able to implant the 
Mon form of the Theravada at Pagan. (S.D.)
17It now appears that Anuruddha was anecumenical Buddhist, sympathetic to all of Buddhism. Many of the votive 
tablets he made have inscriptions in Sanskrit, and bear figures of the Bodhisattva Lokanatha (Avarokitesvara). See 
Luce, Old Burma, pp. 15-18. Others of his votive tables bear inscriptions in Pali, but Theravada Buddhism seems 
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to have been very imperfectly known to him, being based chiefly on his acquaintance with a certain number of 
Jatakas gained after his conquest of Thaton. It was only in the reign of his second successor Kyanzittha (1804-1113) 
that Theravada Buddhism became predominant at Pagan; see Luce, Old Burma, Chapter IV. If Anuruddha con-
quered Northern Siam, which he almost certainly did not (see note 14), it seems unlikely he would have planted 
Theravada Buddhism there, where at the time it was already much better known the at Pagan. As the kingdom 
of Haripunjaya (Lumpun) was an offshoot of Dvaravati, there is every reason to believe that the Mon form of the 
Theravada was implanted there around the 8th century when the kingdom was founded, and we know from in-
scriptions at Lampun that it was still flourishing there in the early 13th. (A.B.G.)
18More research is needed to discover how much of Siam, if any, was conquered by Anuruddha. (S.D.)
19The theory that the Tai of Siam came from Yun-nan can no longer be taken seriously. See F. W. Mote, ‘Problems 
of Thai Prehistory’, Social Science Review, Vol. II, No. 2. In writing about the supposed Tai kingdom between 
China and Tibet, the author was misled by 19th-century European Sinologists who translated the Chinese histories 
of the kingdom of the Nan-chao. On the basis of very flimsy evidence these scholars concluded that Nan-chao 
was a Tai kingdom (see Mote, op, cit.). It now seems pretty certain that the predominant race in Nan-chao were 
a Tibeto-Burman people who spoke a language akin to Lolo, and were therefore probably the ancestors of the 
Lolo who still form a considerable proportion of the population of Yun-nan; if there were any Tai in Nan-chao 
when it was an independent kingdom, they played an insignificant part in its affairs. More recent studies suggest 
that the principal homeland of the Tai before the beginning of the Christian Era was in the region of the present 
Chinese provinces of Kwangtung, Kwangsi and Kweichow, where there is still a large Tai-speaking population. At 
that period the Tai very likely had city-states and principalities of there own there. Various groups of there Tai 
later moved into Tongking. Some of them remained there, and the present-day Tai of Tongking are presumably 
their descendants. Other groups eventually went father west and settled in Laos. As Prince Damrong observes 
further on, the Tai of Loas were probably the ancestors of the Tai of Sukhodaya. (A.B.G.)
20As the author remarks in a footnote, it has been suggested that Shan and Syam (Siam) are the same word. This 
identification now seems fairly sure. (A.B.G.)
21This statement seems to be based on the belief which was prevalent in the early 20th century that the kingdom 
of Haripunjaya (Lampun) was rule by the Khmer. We now know it was an offshoot of Dvaravati, and it was ruled 
by a Mon dynasty, several of whose inscriptions in Pali and Mon of the 11th (?) to 13th century still servive. (A.B.G.) 
22This statement needs qualification. Sukhodaya became an independent kingdom at an unknown date, very 
likely a little before 1250 A.D., but remained quite a small state for several decades. King Ram Kamheng (r. 1279?-
1298) expanded it enormously, until the end of his reign he controlled a large part of Siam, as well as the Malay 
Peninsular, Lower Burma and parts of Laos. But he did not conquer Lan Na, with which he had an alliance; he 
probably did not conquer Lavo (Labapuri); and it is unlikely that he controlled more than a small part of North-
eastern Siam. (A.B.G.)
23cf. above, notes 14, 17.
24The author’s statement seems to be based on the belief that the Tai came from Nan-chao (see above, note 
19); and as we know from the Chinese accounts the rulers of Nan-chao professed the Mahayana. There is no 
evidence that any substantial number of Tai were Buddhists before the 13th century A.D. Even today many of the 
Tai of Laos are not Buddhists but animists. The same is true of most of the Tai of Tongking,Kweichow, Kwanghsi 
and Kwangtung. (A.B.G.)
25They almost certainly did not adopt it from Pagan (see note 17). It seems more likely they adopted it from 
Haripunjaya. Even as late as 1345 A.D. Prince Lidaiya (the future Mahadharmaraja I of Sukhodaya), in the introduc-
tion to his famous work Traibhumikatha, acknowledges his indebtedness to a monk from Haripunjaya for help in 
composing it. (A.B.G.)
26The decline in the power of Pagan after Anuruddha’s death was brief; his second successor, Kyanzittha, was the 
real consolidator of the kingdom. The author, however, may have been thinking of a considerably later period, 
in the second half of the 13th century A.D., when the kingdom of Pagan collapsed. (A.B.G.)
27It is not clear what people the author means by the ‘Lao’ (ลาว), some of whom became assimilated by the 
Khmer and some by the Tai, while others became the ancestors of the modern Lawa and Lawa. Presumably they 
were the ancient Lao (ลาว) he mentions two paragraphs earlier, with whom the Pu Tai, the Lu, the Kon, and the 
people of Luang Pra Bang, Veing Jan and the northeastern provinces of Siam were confused, with the result that 
these Tai became mistakenly Known as Lao (ลาว). (A.B.G.) The Lawa or Lawa discussed here must be the people 
of Indonesian race who had migrated to Indochina in the neolithic period. They were not Mon, nor did they use 
the Mon language of the Dvaravati kingdom. (S.D.) 
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แสงอีสาน

สงฆ์หมู่ใหญ่แห่งส�านักปฏบิติัธรรมอุทยานธรรม
ดงยาง จังหวัดศรีสะเกษ  ซึ่งได้ด�าเนินโครงการ
จาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมไปยังจังหวัดต่างๆ  
ต่อเน่ืองมานานนับสิบปี กว่ายี่สิบคร้ัง  โดยใน 
ปี 2563-2564  พระอาจารย์จรัน อนงฺคโณ 
ประธานสงฆ์ ได้น�าหมู่สงฆ์ส�านัก พร้อมทั้งสงฆ์
จากวดัต่างๆ ทีท่ยอยล่วงหน้ามารวมกันทีจ่งัหวัด
ภูเก็ต (ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563)  เข้า
พ�านกัปฏบิตักิจิ  ณ พทุธอทุยานยอดเขานาคเกิด 
ช่วงวนัที ่20 ถงึ 22 พฤศจกิายน 2563  เพือ่การ
จาริกไปยังพระปฐมเจดีย ์ จังหวัดนครปฐม  
จุดหมายปลายทางโครงการประจ�าปีนี้ในวันที่ 
17 มกราคม 2564  

ภูเก็ตสู่นครปฐม
กองบรรณาธิการ

พระอาจารย์จรัน 
อนงฺคโณ ส่วนหนึ่งของเต็นท์พระจัดเตรียมถวายที่ศาลาปฏิบัติ

ธรรม พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด

 ในการนี้ มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา 
๔๕  ผู้ประสานงานในจังหวัดภูเก็ตได้จัดเตรียม
สถานทีพ่กั สถานทีป่ฏบิตัธิรรม และร่วมอปัุฏฐาก
รองรับคณะ  ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด  
รวมทั้งประสานคณะสงฆ์ หน่วยงานท้องถิ่น  
ภาคประชาสังคม และพุทธศาสนิกชน  ให้ได้มา
ร ่วมท�าบุญตักบาตร ฟ ังพระธรรมเทศนา  
และร่วมงานผ้าป่าสามัคคีที่พระอาจารย์จรัน  
อนงฺคโณ เมตตาด�าริให้จัดขึ้นเพ่ืออนุเคราะห์
โครงการพระใหญ่เมืองภูเก็ต  นอกจากน้ัน  
ผู้บริหารมูลนิธิฯ และพนักงานจ�านวนหนึ่งยัง
ติดตามร่วมขบวนจาริกธุดงค์ พร้อมกับจัด 
รถบรรทุกสิ่งของจ�าเป็นของขบวนติดตามไป
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สงเคราะห์จนถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 
28 ธันวาคม 2563  
 ทั้งนี้ พระอาจารย์จรัน อนงฺคโณ ได้แจ้ง
ยตุโิครงการขณะการจารกิถงึวัดทางสาย อ�าเภอ
บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ เม่ือวันที่ 27 
ธนัวาคม อนัเน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19  โดย

รุง่ขึน้วนัที ่28 พระเทพสทิธวิมิล เจ้าคณะจงัหวดั
ประจวบคีรีขันธ์  ได้เมตตามาให้โอวาทแด่หมู่
พระสงฆ์ในโครงการและพุทธศาสนิกชนท่ีมา
ท�าบุญตักบาตร  และร่วมส่งหมู่สงฆ์เดินทาง 
โดยรถบัสกลับสู ่อุทยานธรรมดงยาง จังหวัด
ศรีสะเกษ

หน้ากากผ้าสํารอง
เพื่อพระอาคันตุกะ

อาราธนาสงฆ์บิณฑบาต  ณ ลานหน้า
บันไดแก้ว บันไดเงิน บันไดทอง เช้าวันที่ 
21 พฤศจิกายน 2563

พระอาจารย์จรัน อนงคฺโณ นาํพทุธบริษัท
เจริญพระพุทธมนต์ในพิธีทอดผ้าป่า
สามัคคี  ณ ลานเวียนเทียน เช้าวันที่ 22 
พฤศจิกายน 2563

หมู ่สงฆ ์พุทธอุทยานฯ ร ่วมเจริญ
พระพุทธมนต์กบัหมูส่งฆ์ในโครงการฯ 
คืนวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563

วัดสีลสุภาราม(วัดใหม่หลวงปู่สุภา) 
ตําบลฉลอง จัดพิธีตักบาตรหมู่สงฆ์
ใ น โ ค ร ง ก า รฯ  เ ม่ื อ วั น ท่ี  2 3 
พฤศจิกายน 2563

ประธานมูลนิธิฯ ร ่วมขบวนจาริก 
ออกจากภูเก็ต

สุพร และมุทิตา วนิชกุล ถ่าย
ภาพร ่วมกับสงฆ ์ในขบวน 
ที่สะพาน อบต.ร ่อนทอง 
ประจวบคีรีขันธ์

คณะมลูนธิิฯ มอบน้ํายาฆ่าเชือ้แก่หมู่สงฆ์ ณ 
วัดทางสาย อ.บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ก่อนเดินทาง
กลับภูเก็ต
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LIGHT OF E-SAAN

A large group of monks of the Dharma 
Dongyang Dharma Practice Center Srisaket 
Province have carried out a project of pilgrim-
age and Dharma propagation to various prov-
inces continuously over the past ten years 
(more than twenty times). In the years 2020-
2021, Phra Ajahn Charan Anangkhano, the 
chairman of the clergy, has led the group of 
Sangha, along with monks from various tem-
ples to eventually come together in Phuket 
(from November 17, 2020) where they stay 
and work at Buddha Garden on Mt. Nakkerd. 
Then from November 20 to the 22nd 2020 
lead a pilgrimage to Phra Pathom Chedi, Na-
khon Pathom Province, the destination of this 
now annual project to begin January 17, 2021.

Phuket to Nakhon Pathom
Editorial

Phra Ajahn 
Charan
Anangkhano 

Part of the tents being prepared for the offerings, at 
the Dharma Hall of Buddha Garden on Mt. Nakkerd

 The Phraphutthamingmongkhon Sattha 
45 Foundation Phuket coordinator provides 
accommodation and a place to practice 
meditation. They then joined the group at the 
Buddha Garden on Mt. Nakkerd where they 
coordinated with the sangha local authorities, 
civil society and Buddhism society to join in 
with the “making merit” ceremony, listening 
to the sermon and the festival of cloth unity 
that Phra Ajahn Charan Anangkhano had 
kindly designed to support the Phuket Big 
Buddha Project. 
 In addition, the administrators of the 
Foundation along with a number of employ-
ees also followed the pilgrimage with a truck 
of essential supplies to support the procession 
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until its’ arrival in the province of Prachuap 
Khirikhan on December 28, 2020.
 Phra Ajahn Charan Anangkhano then 
announced the termination of the project with 
the pilgrimage to the temple Bangsaphan 
District Prachuap Khirikhan on December 27 
due to the COVID-19 situation. The next day, 

the 28th, Phrathep Sitthiwimon Prachuap 
Khirikhan’s senior priest led a sermon for the 
monks of the project that included the dona-
tion of alms to the monks, by the Buddhists 
who also attended. Finally fare welling the 
monks who then travelled by bus back to 
Dharma Dongyang Park, Srisaket Province.

Spare cloth mask for 
the guests.

Inviting for monks alms at the courtyard 
in front of the staircase, silver staircase 
and golden staircase, on the morning 
of the 21st November 2020

Phra Ajahn Charan Anangkhano bring-
ing Buddhists to prosper in Buddha’s 
mantra during the unity ceremony at 
the Vienthian courtyard morning on 
November 22, 2020

Monks of the Buddha Garden on Mt. 
Narkkerd joined in the prosperity of 
the Buddha’s mantra with the visi-
tant monks on November 22, 2020.

Wat Silsupharam (Wat Mai Luang-
phor Supha), Chalong sub-district 
offering alms to monks in the 
project 23 November 2020.

Chairman of the Foundation joined 
the pilgrimage out from Phuket

S u p o r n  a n d  M u t h i t a 
Vanichakul photographed 
with monks in the proces-
s ion at the Or-bor- tor  
Ronthong Bridge, Prachuap 
Khirikhan.

taffs of the Foundation giving disinfectant 
to monks at Wat Thangsai, Bangsaphan 
district, Prachuap Khirikhan on 28 Novem-
ber 2020 before returning to Phuket.
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mantra during the unity ceremony at 
the Vienthian courtyard morning on 
November 22, 2020

Monks of the Buddha Garden on Mt. 
Narkkerd joined in the prosperity of 
the Buddha’s mantra with the visi-
tant monks on November 22, 2020.

Wat Silsupharam (Wat Mai Luang-
phor Supha), Chalong sub-district 
offering alms to monks in the 
project 23 November 2020.

Chairman of the Foundation joined 
the pilgrimage out from Phuket

S u p o r n  a n d  M u t h i t a 
Vanichakul photographed 
with monks in the proces-
s ion at the Or-bor- tor  
Ronthong Bridge, Prachuap 
Khirikhan.

taffs of the Foundation giving disinfectant 
to monks at Wat Thangsai, Bangsaphan 
district, Prachuap Khirikhan on 28 Novem-
ber 2020 before returning to Phuket.
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แสงก่อนพุทธ

ความเชือ่ในการทรงเจ้านัน้อาจเรยีกอกีอย่างว่า 
parapsychology ค�านี้แปลได้ว่า เกินหรือนอก
เหนือวิชาจิตวิทยา จิตวิทยาท�านองนี้พูดถึง 
การทรงเจ้าโดยตรงดังได้มีการท�าวิจัยและ
ค้นคว้า เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า psychical 
research หรือ SPR (การวิจัยทางจิต) คนท่ี
ติดต่อกับโลกอื่น เรียกกันว่า คนทรงผี หรือ  
phychic เป็นผู้รู้เรื่องผิดธรรมดาและเรื่องเกิน
วิสัยท่ัวไปของจิต อีกทั้งเรียกร้องให้จิตวิทยา
ทั่วไปเปิดใจกว้าง ยอมรับสิ่งอยู่นอกเหนือวิชา

ของตัวเองอีกด้วย  บางทีเรียกย่อๆ ว่า Psi เป็น
ความหยัง่รูท้ีค่นทีไ่ม่ใช่ Psychic (ไซคกิ) ไม่มทีาง
ทราบได้ เท่าทีท่ราบ โจเซฟ สตาลิน ประมขุของ
สหภาพโซเวียต เป็นไซคิกด้วย ไซคิกเชื่อใน
เทพยดาชั้นสูงของผู ้ตายหรือเทพารักษ์ว ่า 
สามารถท�าให้เห็นในสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปมองไม ่
เห็น บางทีเรียกไซคิกนี้ว่า a sensitive (ผู ้มี
อารมณ์อ่อนไหวในใจ) วิชาพาราไซโคโลยีมีสอน
ที่มหาวิทยาลัยเยล เบิร์กลี่ และคอร์แนล

ร่างทรง-คนทรง : เท็จหรือจริง(3)
นพพร สุวรรณพานิช

การจากไปของพระเยซู ประทับใจโลกทั้งปวงยิ่งกว่าการฟื้นคืนชีพของพระองค์เสียอีก
                                                                             ปอล วาเลรี

ลําผีฟ้า ประเพณีการรักษาโรคของชาวอีสาน
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การมองดรู่างทรงน้ันต้องมองดทูีห่น้าฉาก
ของเขาด้วย เช่น สถานที่ตั้ง หรือแสงไฟ สี เสียง 
เครื่องเรือน  ภาพที่ปรากฏ ดังเช่น เสื้อผ้า  
ทรงผม เครื่องประดับ และกริยาท่าทาง ดุหรือ
อ่อนโยน นิสัยดีหรือไม่ ส่วนหลังฉากน้ันเป็น 
ส่วนหน่ึงของอัตตะ (Identity) ข้อน้ีมักปกปิด 
ไม่แสดงออกมา อาจเป็นความลับอย่างหนึ่ง 
ของคนทรง

โดยทั่วไป ต้องมองดูการเป็นร่างทรงว่ามี
เงือ่นไขใดๆ บ้าง อะไรคือจุดหกัเหให้เป็นคนทรง 
การเข้าสู่ร่างทรงนั้นมีพิธีกรรมเช่นใด ความเชื่อ
ในไสยศาสตร์มผีลอย่างไร กระน้ันกต็าม คนทัว่ๆ 
ไปมีความเชื่อมั่นในเรื่องผีสางเทวดาอยู่แล้ว อีก
ทั้งศาสนาพุทธถือกันว่า วิญญาณมีลักษณะเป็น
นามธรรม คล้ายกับพลังงานอย่างหน่ึงและมี 
การเกิดดับอยู่ตลอดเวลา

การติดต ่อกับวิญญาณท�าได ้โดยเชิญ
เทวดาในกระจกหรือแก้ว เพื่อถามปัญหา  
(อาทาสปัญหา) บางครั้งก็เชิญเทวดามาเข้าทรง 
(กุมารีปัญหา) ส่วนผู้ที่เข้าสู่สมาธิเป็นผู้ปฏิบัติ 
ช้ันสูง คนไทยมักเช่ือในลาง บางทีก็เช่ือในของ
ขลัง กล่าวโดยรวมเป็นวิธีที่คนทั่วไปเข้าถึง โดย
ใช้การภาวนาหรือขอร้องอ้อนวอน บางทีก็ใช้
เครื่องสังเวย เช่น หัวหมู หรือการฟ้อนร�า บ้างก็
ใช้การเข้าทรง ซึ่งก็เป็นการบอกกล่าวเพื่อขอ
ความช่วยเหลืออย่างหนึ่ง

ร่างทรงทีเ่ป็นครขูองผมีกัเรยีกว่า “พระศรี
อาริยไตร” “พระพรหมเอราวัณ” มีพลังอ�านาจ
มาก มักช่วยผู้ถูกผีเข้า  จึงแตกต่างจากร่างทรง
สมัยใหม่ที่มักเป็นผู้ท�านาย เช่น การดูดวงหรือ 
ใบ้หวย มีสภาพอาจคล้ายหมอดูแม้อาจบอกว่า
เป็นการเตือน ก็ตาม ข้อน่าสังเกตอีกอย่างหนึ่ง 
คนที่มาพ่ึงบริการของคนทรงมักเป็นคนช้ันล่าง 

และคนชัน้กลางในบางส่วน บางครัง้มีนายทหาร
ชัน้สูงซึง่เคยก่อการรฐัประหาร และผข้ีาราชการ
ชั้นสูงอยู่ด้วย แม้กระทั่งผู้น�าประเทศยังมีความ
เชื่อเช่นนี้

หากถามว่าร่างทรงก่อนที่จะเป็นคนทรง
นั้นมีการศึกษาอย่างใด และขั้นไหน เท่าที่มี 
การศึกษาจากเจ้าทรง 22 คน   9คนไม่ได้ศึกษา 
เล่าเรียน อีก 6 คนจบป.4 1คนจบปวช. ที่เหลือ
ไมเ่กินม.3  ยังไม่มผีู้จบจากมหาวทิยาลยั  อาชีพ
ส่วนใหญ่เกือบคร่ึงหนึ่งท�านาหรือท�าสวน  บ้าง
รับจ้างและค้าขายของช�า  มีอยู่รายหนึ่งรับจ้าง
เลี้ยงหมู เกินกว่าร้อยละ 70 เป็นผู้มีอาการป่วย
มาก่อน ส่วนใหญ่บอกว่า ถูกท�าโดยผีคิดว่าผีจะ
ท�าร้าย ท�าให้คลุ้มคลั่ง  มีสองคนที่เป็นชาวฮินดู 
ส ่วนใหญ่มีเชื้อจีน มักเป็นหญิงราวร้อยละ  
70 กว่า ส่วนที่เป็นชายมีจ�านวนไม่มากนัก 
จากการส�ารวจทั้งหมด 20 คน

ข้อที่น ่าสังเกตก็คือ มีค่าไหว้ครู เป็น
จ�านวนไม่เกิน 30 บาท แต่มีเงินค่าบริจาค
มากกว่าหลายสิบเท่า  รายได้มักมาจากงาน
ประจ�าปีของส�านักทรง คนทรงไทยมักมีส�านัก
ทรง แต่ที่อังกฤษและอเมริกา เป็นบุคคลที่ทรง
เจ้าไม่เป็นส�านักทรงอย่างไทย ค่าทรงเป็นค่าใช้
จ่ายที่คนไปดูการทรงอุดหนุน ก็คือ ธูป เทียน 
ดอกไม้ น�้ามันเติมตะเกียง และการท�าบุญตาม
วัดตลอดจนสร้างโรงเรียนและทอดผ้าป่า เงิน
ส่วนใหญ่ท่ีได้มักเป็นการปรับสถานที่ เช่น การ
สร้างห้องเพิ่ม หรือสร้างอาคาร

ร่างทรงจะถือศีลกินเจในเวลาเช้า และใน
วันพระ ส่วนในตะวันตกไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้
โดยตรง แต่มื้อเท่ียงและเย็นมักกินชอ หรือเน้ือ
สัตว์  เวลาที่ถือศีลแปดและท�าสมาธิ คือวันพระ
อนัเป็นวนัทีง่ดการเข้าทรง  การเข้าทรงแต่ละคร้ัง 
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การมองดรู่างทรงนัน้ต้องมองดทูีห่น้าฉาก
ของเขาด้วย เช่น สถานที่ตั้ง หรือแสงไฟ สี เสียง 
เคร่ืองเรือน  ภาพที่ปรากฏ ดังเช่น เสื้อผ้า  
ทรงผม เครื่องประดับ และกริยาท่าทาง ดุหรือ
อ่อนโยน นิสัยดีหรือไม่ ส่วนหลังฉากนั้นเป็น 
ส่วนหนึ่งของอัตตะ (Identity) ข้อนี้มักปกปิด 
ไม่แสดงออกมา อาจเป็นความลับอย่างหนึ่ง 
ของคนทรง

โดยท่ัวไป ต้องมองดูการเป็นร่างทรงว่ามี
เงือ่นไขใดๆ บ้าง อะไรคอืจุดหกัเหให้เป็นคนทรง 
การเข้าสู่ร่างทรงนั้นมีพิธีกรรมเช่นใด ความเชื่อ
ในไสยศาสตร์มผีลอย่างไร กระนัน้ก็ตาม คนทัว่ๆ 
ไปมีความเชื่อมั่นในเรื่องผีสางเทวดาอยู่แล้ว อีก
ท้ังศาสนาพุทธถือกันว่า วิญญาณมีลักษณะเป็น
นามธรรม คล้ายกับพลังงานอย่างหนึ่งและมี 
การเกิดดับอยู่ตลอดเวลา

การติดต ่อกับวิญญาณท�าได ้โดยเชิญ
เทวดาในกระจกหรือแก้ว เพื่อถามปัญหา  
(อาทาสปัญหา) บางครั้งก็เชิญเทวดามาเข้าทรง 
(กุมารีปัญหา) ส่วนผู้ที่เข้าสู่สมาธิเป็นผู้ปฏิบัติ 
ชั้นสูง คนไทยมักเช่ือในลาง บางทีก็เช่ือในของ
ขลัง กล่าวโดยรวมเป็นวิธีที่คนทั่วไปเข้าถึง โดย
ใช้การภาวนาหรือขอร้องอ้อนวอน บางทีก็ใช้
เครื่องสังเวย เช่น หัวหมู หรือการฟ้อนร�า บ้างก็
ใช้การเข้าทรง ซึ่งก็เป็นการบอกกล่าวเพื่อขอ
ความช่วยเหลืออย่างหนึ่ง

ร่างทรงทีเ่ป็นครขูองผมีกัเรยีกว่า “พระศรี
อาริยไตร” “พระพรหมเอราวัณ” มีพลังอ�านาจ
มาก มักช่วยผู้ถูกผีเข้า  จึงแตกต่างจากร่างทรง
สมัยใหม่ที่มักเป็นผู้ท�านาย เช่น การดูดวงหรือ 
ใบ้หวย มีสภาพอาจคล้ายหมอดูแม้อาจบอกว่า
เป็นการเตือน ก็ตาม ข้อน่าสังเกตอีกอย่างหนึ่ง 
คนท่ีมาพ่ึงบริการของคนทรงมักเป็นคนชั้นล่าง 

และคนชัน้กลางในบางส่วน บางครัง้มีนายทหาร
ชัน้สูงซึง่เคยก่อการรฐัประหาร และผีข้าราชการ
ชั้นสูงอยู่ด้วย แม้กระท่ังผู้น�าประเทศยังมีความ
เชื่อเช่นนี้

หากถามว่าร่างทรงก่อนที่จะเป็นคนทรง
นั้นมีการศึกษาอย่างใด และขั้นไหน เท่าที่มี 
การศึกษาจากเจ้าทรง 22 คน   9คนไม่ได้ศึกษา 
เล่าเรียน อีก 6 คนจบป.4 1คนจบปวช. ที่เหลือ
ไมเ่กินม.3  ยังไม่มผีู้จบจากมหาวทิยาลยั  อาชีพ
ส่วนใหญ่เกือบคร่ึงหนึ่งท�านาหรือท�าสวน  บ้าง
รับจ้างและค้าขายของช�า  มีอยู่รายหนึ่งรับจ้าง
เลี้ยงหมู เกินกว่าร้อยละ 70 เป็นผู้มีอาการป่วย
มาก่อน ส่วนใหญ่บอกว่า ถูกท�าโดยผีคิดว่าผีจะ
ท�าร้าย ท�าให้คลุ้มคลั่ง  มีสองคนที่เป็นชาวฮินดู 
ส ่วนใหญ่มีเชื้อจีน มักเป็นหญิงราวร้อยละ  
70 กว่า ส่วนท่ีเป็นชายมีจ�านวนไม่มากนัก 
จากการส�ารวจทั้งหมด 20 คน

ข้อที่น ่าสังเกตก็คือ มีค่าไหว้ครู เป็น
จ�านวนไม่เกิน 30 บาท แต่มีเงินค่าบริจาค
มากกว่าหลายสิบเท่า  รายได้มักมาจากงาน
ประจ�าปีของส�านักทรง คนทรงไทยมักมีส�านัก
ทรง แต่ท่ีอังกฤษและอเมริกา เป็นบุคคลท่ีทรง
เจ้าไม่เป็นส�านักทรงอย่างไทย ค่าทรงเป็นค่าใช้
จ่ายท่ีคนไปดูการทรงอุดหนุน ก็คือ ธูป เทียน 
ดอกไม้ น�้ามันเติมตะเกียง และการท�าบุญตาม
วัดตลอดจนสร้างโรงเรียนและทอดผ้าป่า เงิน
ส่วนใหญ่ท่ีได้มักเป็นการปรับสถานท่ี เช่น การ
สร้างห้องเพิ่ม หรือสร้างอาคาร

ร่างทรงจะถือศีลกินเจในเวลาเช้า และใน
วันพระ ส่วนในตะวันตกไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้
โดยตรง แต่มื้อเท่ียงและเย็นมักกินชอ หรือเน้ือ
สัตว์  เวลาที่ถือศีลแปดและท�าสมาธิ คือวันพระ
อนัเป็นวนัท่ีงดการเข้าทรง  การเข้าทรงแต่ละครัง้ 
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ต้องอาบน�้าท�าร่างให้บริสุทธิ์ แล้วจึงเปลี่ยนชุด 
ในกรณีท่ีเป็นหญิงที่มีประจ�าเดือนหรือช่วงที่มี
รอบเดือน จะยุติการทรงเหตุเพราะร่างกายไม่
สะอาด  ในอังกฤษและอเมริกาไม่มีข้อห้าม 
ดังกล่าว

คนทรงเจ้าแบบอินเดียนั้น มักแต่งกาย
แบบอินเดีย ใส่ส่าหรีสีเหลือง ส�าหรับผู้หญิง มี
ชายกระโปรงสีทอง มีสร้อยคาดที่ศีรษะ และ 
เจิมหน้าผาก ทาสีแดงระหว่างคิ้ว มีก�าไร 2 ข้าง
ด้วย  ถ้าเป็นคนทรงจีน เช่นท่ีวัดพนัญเชิงเป็น
พระจีน สวมเสื้อคอแหลม กางเกงสีเหลือง ถือ
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ในตะวันตก ผู้เข้าทรงและผู้รับบริการเชื่อ
มัน่ในไกด์ (guide) หรอืผู้น�าทาง ไกด์ในทีน่ีบ้างที
เรยีกกนัว่า เทพผูพ้ทิกัษ์ เป็นผูท้ีใ่ห้คณุ ไม่ให้โทษ 
เป ็นท่ีปรึกษาในเร่ืองอนาคตและความรัก  
สามารถที่จะท�าให้ผู ้ดูนั้นกลายเป็นร่างทรง  
ชาวกรีกโบราณนั้นเชื่อในเรื่องนี้ ไกด์สามารถที่
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จะเปลีย่นวถีิชวีติของคนได้หากได้รบัการร้องขอ
บางทีก็เรียกไกด์ได้หลายอย่าง เช่น หัวหน้าเทพ 
(archangel) ไกด์ทางวิญญาณ (spiritual 
guides) ไกด์ความปีต ิ(joy guides) คนเฝ้าประต ู
(door-keepers) เป็นต้น

ในอเมรกิา มผีูค้้นพบว่า คนทีส่ะกดจตินัน้
สามารถเปลีย่นเสยีงตนเองได้ตามสมควร  แต่ยงั
เป็นบุคคลเดียวกันอยู่ การสะกดจิตกระท�าโดย
เครื่องวัด มิใช่กระท�าด้วยความรู้สึกเฉพาะตัว 
และวดัจาก Vocal cords และ larynx หรอืสาย
ที่แสดงเป็นสุ้มเสียงและโรคที่เกิดในช่องคอ  
นักจิตวิทยาเชื่อว่า ผู้ที่ถูกทรงเจ้าสามารถสะกด
จติตวัเองได้ทุกคนในสถานการณ์ดงักล่าว  ขึน้อยู่
ว ่าการทรงเจ้านั้นการสะกดจิตหนักเบาหรือ 
ปานกลาง โดยทั่วไปร่างทรงนั้นเกิดจากการ
สะกดจิตขนาดเบา

การเขียนเรื่องนี้ท�าให้นึกถึง เหยา อันเป็น
พิธีกรรมของคนไข้ชาวผู้ไทย ชาวย้อ ชาวโส้หรือ
กะโส้ (กะโซ่) บางทีเรียกว่า เยา ในเขตโคราช 
พูดว่า ล�าผีฟ้า  เหยา คือ ผู้เข้าทรงจะติดต่อกับ 
ผีด้วยกลอนล�า มีแคนเป็นเครื่องดนตรี ชาวบ้าน
ส่วนใหญ่ออกไปท�าไร่ท�านา ผ่านห้วยหนองคลอง
บึง อาจล่วงเกินผี จึงต้องขอโหรและติดต่อ
ส่ือสารให้ทราบ  การสะกดจิตเป็นขนาดเบา 
และไม่ลึก

เหยาเป็นการบอกโดยผีด้วยคนทรง แต่ไม่
ท�าเป็นทางการ  การกระท�าแบบเป็นทางการท�า
กันในทิเบต โดยปกติ วัดส�าคัญๆ ในทิเบตมี
คนทรงอยู่แล้ว  แต่ถ้าดาไลลามะเกิดอาการ 
ล้มป่วย ก็เป็นการทรงแบบทางการ เรียกกันว่า 
ค�าพยากรณ์ของรัฐ (state oracle)

(จบ)
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LIGHT BEFORE BUDDHISM

Spiritual beliefs may also be called 
“parapsychology” this word can be  
translated as beyond orthodox scientific 
psychology i.e. Hypnosis, telepathy.  
Society for Psychotherapy Research, 
(S.P.R.) use methods that overlap into 
Parapsychology such as Hypnotism. 
People who interact with other worlds 
are called psychics. A psychic is a person 
that claims to know of information hid-
den from the five senses and to be able 
to communicate with spirits or ghosts. 
Mediums are studied under parapsychol-

ogy. Sometimes referred to as Psi, it is 
the intuition that Psychics have, that 
non-psychic people cannot know. As is 
known, Joseph Stalin, head of the Soviet 
Union believed in the psychic’s abilities 
to see things that others could not. He 
took the words of the greatest Psychic at 
the time, Wolf Messing, very seriously. 
Stalin even began to fear Messing’s  
powers. Parapsychology is taught at Yale, 
Berkeley and Cornell. 

To look at the Medium, must  look 
the entire environment that surrounds 

MEDIUM : FAKE OR REAL (3)
Nopphorn  Suwanphanit

Christ’s death has impressed the world more than his resurrection.
                                                                        Paul Valery

Lam Phi-fa the rite of  northeast’s desease treatment
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them, such as the location, the lighting, 
the sounds and the decor. The Medium’s 
appearance ,  c loth ing ,  ha i r s ty le ,  
accessories and posture, whether calm 
and inviting or not. Behind the facade is 
the ego (true identity) and this is often 
concealed and not revealed, one of the 
secrets of a medium.

In general, you need to look at the 
medium as to whether there are any 
conditions. What is the turning point of 
becoming a medium? What kind of ritual 
is there to enter into for the medium to 
see? How does belief in superstition 
work? Still, the average person holds 
beliefs in nymphs. Likewise, Buddhism 
holds that spirits are abstract in nature, 
it is similar to energy and that is  
constantly being lit and extinguished.

Communicating with the spirits can 
achieved by inviting angels through the 
use of a mirror or glass and answering 
questions (Athasa Panha) or sometimes 
inviting angels to inhabit the Medium and 
use them as a mouthpiece (Kumaree 
Panha). Those that can enter into this 
level meditation are high practitioners. 
Thai people tend to believe in omens, 
some believe in talismans. Overall, it is a 
way people feel connected. Using prayer 
or intercession, sometimes sacrifices such 
as a pig’s head or a dance of certain  
patterns, all are a signal, a call for help.

The spirit that is the teacher of the 
ghost is often called “Phra Sri-ariya-
mettrai”

“Phra Phrom Erawan” and is very 
powerful, one who will often help  
people who have become possessed by 
demons. But this is different from  

modern figures often a seer such as for-
tuneteller or humbling the lottery. It has 
a condition that might be like a seer, 
even though it might say it was a warning. 
Examples of people who come to rely 
on the service of a medium are usually 
the less educated lower class but  
sometimes middle class people also. Or 
a high-ranking military officer before  
starting a coup may contact a former 
high-ranking government official’s ghost. 
So even the leaders of the country may 
have this belief.

When twenty-two mediums were 
asked about the levels they attained with 
their education. Nine people did not 
study, 6 graduated from year 4, 1  
graduated from vocational certificate  
and of the rest year 9 was the highest 
level achieved. There were no university 
graduates. Almost half of the professions 
were either farming or gardening. Some 
worked in the grocery industry and one 
was employed to raise pigs. More than 
70% are people who have had a previous 
severe illness. Most say was made by 
ghosts, thought the ghosts would hurt 
Mad there are two of them who are  
Hindus. Most have Chinese ancestry. 70% 
were females compared with just 30% 
males.

It is noteworthy that the fee is no 
more than 30 baht for worshiping  
teachers, but dozens of times more is 
required as a donation. Income usually 
comes from an annual event hosted by 
the Bureau of Mediums. Thailand would 
have a Bureau of Mediums but in England 
and America the mediums are generally 
not organized. To support the Medium, 
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the audience must pay to attend the 
ritual by providing the incense, candles, 
flowers and Oil filled lamps. They also 
need to make merit at temples, as well 
as building schools and offering robes 
and alms to the Monks. Most of the 
money earned is for improvements such 
as, more buildings and adding more 
rooms.

Mediums practice vegetarianism in 
the mornings and on the holy days but 
in the West there is no record of this 
practice. Lunch and dinner meals  
usually contain meat. Time to do  
meditation and Yom Kippur 8, the day of 
the monk (holy day). The Medium should 
bathe and purify the body and change 
their clothing before communicating with 
a spirit. In the case of women, there 
would be no communication with the 
spirits during her menstruation period, as 
the body is deemed “unclean” during 
this time. In England and America there 
are no such prohibitions.

The Indian mediums dress in local 
indigenous style donning a yellow sari for 
women there is a golden hem. With a 
necklace on their head and anointing the 
forehead red colour between the  
eyebrows, there are two profits as well, 
during the ritual. If it were a Chinese  
style of ritual, for example, at Wat  
Phanancherng, a Chinese monk would 
wear a V-neck shirt, yellow pants and 
hold a necklace of beads. If they are 
Chinese Medium in Thailand they would 
be dressed like a character from a  
Chinese opera such as Zhang Hui, an 
honest person wearing black headband 
and shoes. In addition, they may also 

introduce His Highness Lao Pi and Guan 
Yu as well. As the author, I still haven’t 
found who plays the role of “Zhuge  
Liang”, a key character of the opera. If it 
is a Thai medium then they will be 
dressed in ancient costumes, wearing a 
loincloth with a golden belt ensuring the 
medium is unique. In England and  
America, the body is usually covered in 
black or dark colors. Yet in Thailand, it is 
prohibited to wear black clothes as it is 
seen as “impure” likewise, during their 
menstrual cycle, women are also  
prohibited from even watching, for the 
same reason. 

To be a medium of the Zhang Hui 
in Thailand is similar to that in Taiwan. 
Because Gargantuan Show pep often 
raised his face and stroked his mustache. 
In Thailand, he likes to speak Chinese 
mixed with Thai and the gods’ language. 
In the case of an Indian, it is often spoken 
in a manner similar to Indian and deity 
languages along with Thai. If they are Thai 
women tend to speak with a big voice 
and loud accent like a man. 

Interesting, the ceremony of  
receiving the Khan there are five  
khans, physical evidence, pity, memory, 
thinking and spirit and is a combination 
of Buddhism and rituals to make it more 
sacred. During the ceremony of receiving 
the Khan, the medium will use rice 
sprouts, beans, sesame seeds, rice and 
fresh flowers as well as three different 
colors of fabric. The medium is the 
teacher who will accept Khan, the one 
who will hold it. Interestingly, there is no 
dress rule for receiving Khan but they are 
usually dressed in white. Making this 
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ceremony more acceptable nonetheless 
some mediums use the word Khan. There 
was a young Christian woman, who while 
viewing the reception of Khan, had a 
bowl placed on her head by one of those 
receiving Khan. She physically refused 
and stated that she did not want to be 
hypnotized or placed into a trance. She 
added: to be possessed by spirits may be 
true, it is an evil and dangerous truth. In 
the west, there is no ceremony to receive 
Khan, as is the case in Thailand. The 
subordinates must participate in this  
annual ritual, accepting as a servant every 
year, or risk getting physically sick or  
suffering mental health issues. 

In Thailand there is an assistant or 
mentor helping the medium. Their role 
would be ensuring the incense and 
candles not to go out, holding a bowl  
of holy water or as an interpreter to  
translate the medium’s words for the 
service recipient if necessary. This  
assistant or mentor is often a husband, 
nanny, sister, mother of the Medium. If 
none are available at the time, a student 
will act as the assistant. They will speak 
in a low voice, use polite expressions, 
and perform in a calm manner. In the 
west, as far as we know, there are no 
assistant.

In the West, the Medium and the 
client trust in the guide sometimes called 
“Guardian deity” they are the one who 
give advice never criticize. They are a 
consultant who foretells the future and 
love life who able to turn the viewer into 
a medium. The ancient Greeks also  
believed in this. A guide is able to change 
a person’s l i festyle i f requested,  

sometimes and may referred to as the 
archangel, spir it guide, joy guide,  
doorkeeper, etc.

In America, it has been discovered 
that the Medium is able to change their 
voice during the ritual whilst performing 
in a hypnotic state. Seemingly acting 
without emotion and using a voice as  
if produced by another’s larynx or  
passing through diseased vocal chords. 
Psychologists believe that the mediums 
can hypnotize themself, as anyone in 
such situations would perform in this 
manner under hypnosis, either heavy or 
moderate. It is generally believed that 
the medium performs under moderate 
hypnosis.

This writing reminded me of Yhao, 
the ritual of the Thai people for the sick 
and unwell.  People (Kaseo) sometimes 
called Yao or in in Korat district “Lam 
Phi-fa”. Yhao are the ones who will  
contact the ghost with the Lam poem 
and ‘Khan’ using a musical instrument. 
Most of the villagers go out farming or 
fishing to the creek, canal or pond. Now 
this may offend ghosts therefore need to 
consult an astrologer and confirm that 
the hypnosis required is light and not 
deep. A ghost through a medium tells 
Yhao, informally.

Formal acts are performed in Tibet, 
usually in the major temples of Tibet 
where there is already a medium. But if 
the Dalai Lama were to get sick, then a 
State Official known as the Prophecy of 
the State or, State Oracle would perform 
this ritual.

(END)
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จดหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด
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แสงไพศาล

LIGHT OF PAISAL 

ของใหม่
พระไพศาล วิสาโล 

New stuff
Phra Paisal Visalo

In today’s world we love change,  
something new. We do not like copies or 
yesterday’s fashions or trends. Clothes 
have to be changed all the time mobile 
phones need to be updated, their cases 
need to be changed even more often. 
Even our Facebook profile page has to 
be changed, some people change theirs 
almost every week.
 Today, “new” is popular, Keeping 
the status quo, not changing leaves us 
feeling are lives are monotonous. We 

สมยัน้ีเราชอบอะไรท่ีใหม่ๆ อะไรท่ีซ�า้เดิมเราจะ
ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่  เสือ้ผ้ากต้็องเปลีย่นอยูเ่รือ่ย 
เคสใส่โทรศพัท์มอืถือกต้็องเปลีย่นบ่อยๆ  แม้แต่
หน้าโปรไฟล์ในเฟซบุ๊กก็เปล่ียน บางคนเปล่ียน
กันแทบทุกอาทิตย์
 สมยันีเ้รานยิมสิง่ใหม่ๆ  อะไรทีม่นัเหมอืน
เดมิ เรารูส้กึว่ามนัซ�า้ซากจ�าเจ เราไม่ค่อยให้ความ
รู้สึกที่ดีกับสิ่งที่ท�าอะไรซ�้าๆ เท่าไหร่  แต่ที่จริง
ชีวิตคนเราอยู่ได้เพราะความซ�้าไปซ�้ามานี่แหละ  
เราอยู่ได้เพราะลมหายใจ และลมหายใจเราก็มี
แค่เข้ากับออกเท่านั้น  หัวใจของเราก็เหมือนกัน 
มันก็เต้นเข้าเต้นออก เข้าออกเข้าออกนั่นแหละ  

ถ้าหากว่าลมหายใจของเราเกดิแปรเปลีย่นไป อนั
นี้แหละเป็นปัญหา  หรือการที่หัวใจของเราเกิด
เต้นผิดปกติไม่เหมือนเดิม อันนี้ปัญหาแล้ว 
เราต้องขอบคุณความซ�้า ซ�้าเดิม เพราะมันท�าให้
เราอยู่ได้ มันท�าให้เรามีชีวิตได้ต่อไป

rarely feel good about repetitive things 
but in fact, our survival depends on rep-
etition to continue. We are alive because 
of our repetitive breathing. Inhale, exhale, 
inhale, exhale. Our hearts are the same 
it beats. rests, beats, rests. In, out, in and 
out
 If our breathing changes, we have 
a problem. If our hearts are not beating 
repeatedly, we have a problem.
 We have to appreciate repetition; 
it allows us to exist, it keeps us alive.
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ว่าด้วยความยิ่งใหญ่
คนโง่ เห็นว่าตนยิ่งใหญ่

จึงจมอยู่ในตัวตนอันกระจ้อยร่อย
ท่ามกลางเอกภพอันไร้ขอบเขต

คนฉลาด เห็นว่าธรรมชาติยิ่งใหญ่
หวาดกลัวและเทิดทูนธรรมชาติ

ส่วนใดที่ตนเข้าไม่ถึงจึงโยนไว้ในอุ้งหัตถ์ของภูติผีและพระเจ้า
คนเจ้าปัญญา เห็นว่าความบริสุทธิ์ยิ่งใหญ่

เพราะทั้งตน ธรรมชาติ และวิญญาณทั้งหลาย
ล้วนมีเป้าหมายสูงสุดที่ความบริสุทธิ์

   

GREATNESS
The foolish assume themselves to be great,

Not realizing that they are the dust of unbounded nature.
Little and temporary creatures are they.
The clever recognize nature’s greatness,

And sacrifice to her;
They leave the inexplicable event in His hands.
The wise recognize purity as the greatest state,

Knowing that all of mankind and all creatures are heading toward
The real Purity.

บัวสามแบบ

THREE LOTUSES

ไชย ณ พล อัครศุภเศรษฐ์,คนโง่ คนฉลาด คนเจ้าปัญญา (พิมพ์ครั้งที่ 27),สำ�นักพิมพ์ศย�ม, หน้� 28, 2559
Chai Na Pol A., The Foolish The Clever The Wise (27th edition), Sayam Publishing House, P. 29, 2016
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