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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษามโนทัศน์เรื่อง “ความศิวิไลซ์” ที่สะท้อน
ผ่านการน�ำเสนออัตลักษณ์ “วัดและวัง” ในเกาะรัตนโกสินทร์จากสารคดีท่องเที่ยว
เรือ่ ง “น�ำเทีย่ วกรุงเทพฯ ทางโบราณคดี” ของหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล ในฐานะ
สารคดีทอ่ งเทีย่ วกรุงเทพฯ เล่มแรกของไทย ทีม่ งุ่ ให้ความรูผ้ อู้ า่ นเรือ่ งประวัตกิ ารสร้าง
กรุงรัตนโกสินทร์ผ่านหลักฐานทางโบราณคดีในพระราชวังและวัดหลวง อีกทั้งเป็น
ตัวอย่างเด่นชัดเรื่องการสร้างภาพลักษณ์ “ความศิวิไลซ์” ของประเทศในสารคดีน�ำ
เที่ยวกรุงเทพฯ ยุคแรกที่มีอิทธิพลทางความคิดจากยุคจารีตเกี่ยวกับความเจริญทาง
วัฒนธรรมพุทธศาสนา รวมทั้งเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้สารคดีเป็นคู่มือน�ำเที่ยวเชิง
วิชาการ
จากการศึกษาพบว่า มโนทัศน์เรื่อง “ความศิวิไลซ์” เป็นมโนทัศน์แบบจารีตที่
ปัญญาชนราชส�ำนักสยามน�ำเสนอผ่านสารคดีวิชาการอย่างต่อเนื่อง ปรากฏเป็น
ภาพลักษณ์หลักของกรุงเทพฯ ในฐานะศูนย์กลางความเจริญทางวัฒนธรรมพุทธศาสนา
การน�ำเสนออัตลักษณ์วัฒนธรรมพุทธศาสนาในกรุงเทพฯ มุ่งแสดงให้เห็นความส�ำคัญ
ของวัดและวังในมิติเรื่องการสร้างเมือง และศูนย์กลางความรู้ของประเทศ อัตลักษณ์
ดังกล่าวปรากฏผ่านการเล่าประวัติวัดหลวงและพระราชวัง ลักษณะสถาปัตยกรรม
รวมทั้ ง พุ ท ธศิ ล ป์ ใ นฐานะหลั ก ฐานทางโบราณคดี ที่ แ สดงอารยธรรมพุ ท ธศาสนา
อันสืบทอดจากอาณาจักรสุโขทัย อยุธยา มาสู่รัตนโกสินทร์

๑
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The Concept of “Civilization”
in the early Bangkok tourist guide of Thailand
Vannaporn Phongpheng๒

Abstract
This article aims to analyze the concept of “civilization as” reflected
by the representation of the identities of “State Temples and Palaces” on
Rattanakosin Island from a documentary work entitled “Exploring Bangkok
through archaeological tour” of M.C. Phunphitsamai Ditsakun. This book is
the first Bangkok tourist guide influenced by conventional concept of
civilization produced by the Siamese court that aimed to change Thais’ viewpoint
“State about Temples and Palaces”, from being sacred spaces to being the
center of Buddhist civilization. It is clear that this book is the exemplar of
how civilization knowledge was constructed through the lens of an elite
scholar in the early Bangkok tourism period, as well as the beginning
of Bangkok tourism based on academic knowledge.
The study reveals that the concept of civilization is a conventional
concept appearing in Thai elites’ works which has been used through times.
In such a context, Buddhist Civilization is a prominent aspect of Thai
civilization appearing in this sort of work. The image of Bangkok
as a “Buddhist City” is the outstanding image in this book. The significance of
Thai Buddhism in this term is portrayed as a tool for creation of Buddhist city
and the establishment of state temples for learning by Thais. The identities of
Buddhist culture are represented by the narration of the historical backgrounds
๒
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of state temples, palaces, and Buddhist architecture. The characteristics of
Buddhist arts also portrays the continuous Buddhist civilization of Thai
kingdoms from Sukhothai, Ayutthaya to the Rattanakosin period.
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บทน�ำ
ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นต้นมา ราชส�ำนักสยามได้ผลิตบันทึกการเดินทาง
รู ปแบบต่ า งๆ จ� ำ นวนมากในรูปแบบพระราชหัต ถเลขาและจดหมายเหตุ บั น ทึ ก
การเดินทางอาจจัดเป็นต้นเค้าของการเขียนสารคดีท่องเที่ยวในแง่การจดบันทึกสิ่งที่
พบเห็น และอธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ มีสารคดีวิชาการน�ำที่เสนอประวัติศาสตร์และ
บุคคลส�ำคัญของต่างประเทศ เพื่อเปิดโลกทัศน์ของผู้อ่านชาวไทย อันแสดงให้เห็น
อิ ทธิ พ ลของบริ บ ทโลกที่มีต ่อ การเดินทางไปเจริญสัมพั น ธไมตรี การศึ ก ษาต่ อใน
ต่างประเทศ และการค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือต่างประเทศ๒ การผลิตสารคดี
วิชาการดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า “การเดินทาง” ของปัญญาชนราชส�ำนักส่งผลต่อการ
เผยแพร่ความรู้เรื่องวัฒนธรรมในมิติต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง แต่กระนั้นก็ยังไม่มีสารคดี
ที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือน�ำเที่ยวโดยตรง
จนกระทั่งหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล พระธิดาในสมเด็จกรมพระยา
ด�ำรงราชานุภาพได้ทรงนิพนธ์เรือ่ ง “น�ำเทีย่ วกรุงเทพฯ ทางโบราณคดี” ในปี พ.ศ. ๒๔๙๑
ด้วยวัตถุประสงค์ที่ได้ทรงเล่าไว้ในค�ำน�ำ  ความว่า “เพื่อนชาวต่างประเทศได้ขอให้
ข้าพเจ้าเขียนเรือ่ ง น�ำเทีย่ วกรุงเทพฯ นีใ้ ห้ ข้าพเจ้าได้เขียนและแปลเป็นภาษาอังกฤษไว้
ด้วยแล้ว แต่ยงั ไม่ได้พมิ พ์ออกเป็นเล่ม บัดนีม้ ผี เู้ อาใจใส่ในเรือ่ งราวของตัวเองมากขึน้ ”๓
จากข้อสังเกตที่ว่า ในยุคนั้นคนไทยเริ่มหันมาสนใจ “เรื่องราวของตัวเองมากขึ้น”
สะท้ อ นข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ น ่ า สนใจเกี่ ย วกั บ บริ บ ททางสั ง คมและวั ฒ นธรรมที่ ร ่ ว มสมั ย
กับสารคดีเรื่อง “น�ำเที่ยวกรุงเทพฯ ทางโบราณคดี” กล่าวคือ พระนิพนธ์สารคดี
ท่องเทีย่ วเรือ่ ง “น�ำเทีย่ วกรุงเทพฯ ทางโบราณคดี” เขียนขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๔๙๑ ร่วมสมัย
กับเหตุการณ์ส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ไทย ในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒

ดังเช่น พระนิพนธ์ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์เรื่องคองเกรส
แห่งเวียนนา คัทรินมหาราชินแี ห่งรุสเซีย คาร์ววั และก�ำเนิดอิตาลีอสิ ระ และต้นรัชกาลเอลิซะเบธที่ ๒
พระราชนิพนธ์ในกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์เรื่องนักเรียนเมืองอังกฤษ, การค้าทางทะเลในเวลาสงคราม
และเครื่องฝึกเยนตลแมนในออกซฟอดแลเคมบริช เป็นต้น
๓
“น�ำเที่ยวกรุงเทพฯทางโบราณคดีของหม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัย ดิศกุล”, ค�ำน�ำ.
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ภูมพิ ลอดุลยเดชเพิง่ ขึน้ ครองราชย์ ปี พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็นยุคหลังสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ เพิง่ สิน้ สุด
และจอมพล ป. พิบลู สงคราม กลับมาเป็นนายกฯ อีกครัง้ (ระหว่าง พ.ศ.๒๔๙๑ - ๒๕๐๐)
ทัง้ ยังเป็นยุคก่อนทีจ่ อมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์จะเริม่ พัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองท่องเทีย่ ว
ในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ การตีพิมพ์เผยแพร่สารคดีท่องเที่ยวกรุงเทพฯ แสดงให้เห็นการน�ำ
เสนอนวทัศน์เกีย่ วกับ “ความเป็นไทย”๔ ด้วยการสร้างมุมมองใหม่เกีย่ วกับการท่องเทีย่ ว
ทางวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ ยุคก่อนที่รัฐจะเข้ามาจัดการและเผยแพร่ภาพลักษณ์
“เมืองพุทธ” ของไทยและกรุงเทพฯ กล่าวคือ “วัดและวัง” สามารถเป็นแหล่งแสวงหา
ความรู้ทางอารยธรรมไทยได้ นอกเหนือจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ศูนย์รวมจิตใจ หรือ
ศูนย์กลางของชุมชน
สารคดีเรื่องอื่นที่หม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัยทรงนิพนธ์ประกอบด้วยเรื่อง
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา ยกตัวอย่างเช่นเรื่องโลกเก่า, โลกใหม่, รวมชุดสารคดี, ความเชื่อถือศาสนาและจริยธรรม, ตอบปัญหาธรรม,
ประเพณีไทย, พิธีของทุกคน, สังคมพุทธ, และสาสนคุณ หนังสือสอนพระพุทธศาสนา
แก่เยาวชน เป็นอาทิ ในบรรดาสารคดีดังกล่าว “น�ำเที่ยวกรุงเทพฯ ทางโบราณคดี”
เป็นสารคดีน�ำเที่ยวเพียงเล่มเดียวที่แสดงความสืบเนื่องเกี่ยวกับมโนทัศน์เรื่องความ
เจริ ญ ทางวั ฒ นธรรมพุ ท ธศาสนาในฐานะภาพสะท้ อ นความเจริ ญ ทางวั ฒ นธรรม
ของชาติ หรือ “ความศิวิไลซ์” อีกทั้งยังเป็นหนังสือน�ำเที่ยวกรุงเทพฯ เล่มแรก ในยุคที่
รัฐได้เริม่ ต้นฟืน้ ฟูวฒ
ั นธรรมไทยแบบจารีตหลายอย่าง หลังจากทีไ่ ม่ได้รบั การดูแลตัง้ แต่
เมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ พระนิพนธ์เล่มนี้จึงอาจนับเป็นจุด
เริ่มต้นทางความคิดเรื่องการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเกาะรัตนโกสินทร์ก่อนที่รัฐ
จะบรรจุในแผนฟื้นฟูและอนุรักษ์ ดังปรากฏเนื้อหาที่น�ำเสนอภาพลักษณ์ตามแบบ
“จารีต” และอาจจัดให้เป็นสารคดีทอ่ งเทีย่ วกรุงเทพฯเล่มแรก ทีม่ วี ตั ถุประสงค์ให้ผอู้ า่ น
ใช้เป็นคู่มือน�ำเที่ยวเชิงวิชาการดังจะอธิบายต่อไป

๔

บทความนีใ้ ช้คำ� ว่า “ความเป็นไทย” เพือ่ กล่าวถึงลักษณะวัฒนธรรมพุทธศาสนาในฐานะ
ภาพแทน “ความศิวิไลซ์” ในกรุงเทพฯ ที่หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล อธิบายในสารคดีท่องเที่ยว
“น�ำเที่ยวกรุงเทพฯทางโบราณคดี” .
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ผู้เขียนได้ตั้งประเด็นค�ำถามว่า มโนทัศน์เรื่อง “ความศิวิไลซ์” ในงานสารคดี
ท่องเที่ยวเรื่อง “น�ำเที่ยวกรุงเทพฯ ทางโบราณคดี” คือความเจริญของวัฒนธรรม
พุทธศาสนานัน้ มีความสืบเนือ่ งทางความคิดกับมโนทัศน์เรือ่ ง “ความศิวไิ ลซ์” ในสารคดี
วิชาการยุคก่อนหน้าหรือไม่ บทความนี้จึงวิเคราะห์ประเด็นหลักสองประเด็น ได้แก่
ประเด็นแรก การเผยแพร่ความรูท้ างวัฒนธรรมไทยผ่านสารคดีวชิ าการของปัญญาชน
เชื้อพระวงศ์ หรือปัญญาชนราชส�ำนัก ที่มุ่งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ “ความศิวิไลซ์”
อันสะท้อนผ่านความเจริญรุ่งเรืองของวัฒนธรรมพุทธศาสนา ประเด็นที่สอง มโนทัศน์
ของหม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัย ดิศกุลเกี่ยวกับความเจริญทางวัฒนธรรมศาสนาที่ได้รับ
อิทธิพลจากปัญญาชนราชส�ำนักมีลักษณะอย่างไร เมื่อไปปรากฏในบริบทใหม่อย่าง
สารคดีท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

มโนทัศน์เรื่อง “ความศิวิไลซ์” ในสารคดีวิชาการยุคแรกของไทย
ในเชิงโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์จากยุคจารีต
ระหว่างสมัยรัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๓ สู่ “ยุคใหม่” เป็นผลจากบริบทโลกยุคล่าอาณานิคม
ของประเทศตะวันตกในทวีปเอเชียส่งผลให้วิธีมองโลกและสังคมไทยของปัญญาชน
ราชส�ำนักเปลี่ยนไปจากเดิม กล่าวคือเหล่าปัญญาชนที่เป็นชนชั้นสูงของประเทศ
พยายามปรับเปลี่ยนแนวคิดเรื่อง กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางของโลกสมัยจารีต ตาม
คติความเชื่อเรื่องไตรภูมิ หรืออีกนัยหนึ่งคือ กรุงเทพฯ เป็น “ศูนย์กลางจักรวาล” ของ
อาณาจักรไทยและประเทศราชทีล่ อ้ มรอบ๕ มาสูก่ รุงเทพฯเป็นส่วนหนึง่ ของโลกยุคใหม่
และมีความเจริญทางวัฒนธรรมทัดเทียมกับตะวันตก๖ การปรับเปลีย่ นจารีตในราชส�ำนัก
โปรดอ่าน อรรถจักร สัตนยานุรักษ์, การเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ของชนชั้นน�ำไทย
ตั้งแต่รัชกาลที่ ๔ ถึงพุทธศักราช ๒๔๗๕ (พิมพ์ครั้งที่ ๓, กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๑๐๑.
๖
งานวิจัยหลายเรื่องที่กล่าวถึงประเด็นนี้ ยกตัวอย่างเช่น “วัฒนธรรมไทยราชส�ำนัก”
มีคุณค่า มีพัฒนาการ และมีระเบียบแบบแผนที่ถูกจัดการผ่านกระบวนการสร้างสรรค์วัฒนธรรม
ราชส�ำนัก เช่น ต�ำราอาหารชาววัง ใน Panu Wongcha-um, What’s Thai cuisines Thai Culinary
Identity Constructing from The Rise of Tha Bangkok Dynasty To its Revival (Master
of Arts, Department of History, National University of Singapore, 2009).
๕
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ครัง้ นัน้ มีกระบวนการส�ำคัญคือ การให้ความรูท้ างสังคมและวัฒนธรรมทัง้ ของไทยและ
ต่างชาติแก่ประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้สังคมไทยก้าวทันความเปลี่ยนแปลง๗
ดังจะเห็นว่ามีการผลิตสารคดีวิชาการด้านวัฒนธรรมจ�ำนวนมากอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ยังคงลักษณะกลุ่มความรู้และวิธีคิดแบบจารีต เพื่อรักษาวัฒนธรรม
ทางสังคมแบบเดิมอยู่ส่วนหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น แนวคิดเกี่ยวกับความเจริญทาง
วั ฒ นธรรมพุ ท ธศาสนา แนวคิ ด ที่ แ สดงความส�ำคั ญ ของราชส�ำ นั ก สยามในฐานะ
ศูนย์กลางของอาณาจักรไทย ดังปรากฏในสารคดีกลุม่ ทีม่ งุ่ อธิบายความส�ำคัญ ประวัติ
ความเป็นมา และธรรมเนียมปฏิบัติของวัฒนธรรมราชส�ำนัก หรือสารคดีที่ให้ความรู้
ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สอดคล้องกับการจัดตั้งโบราณคดีสโมสร และ
อีกส่วนหนึ่งที่แสดงความก้าวหน้าของสยาม รวมถึงการเปิดโลกทัศน์สู่โลกใหม่ ดังเช่น
สารคดีที่อธิบายเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งสารคดีปกิณกะ
ต่าง ๆ เกี่ยวกับแฟชั่น ดังนี้เป็นต้น
ปัจจัยส�ำคัญที่มีผลต่อมโนทัศน์ดังกล่าวเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ทางสังคม เศรษฐกิจ การปกครอง และการศึกษาเล่าเรียนแผนใหม่ อันน�ำมาสู่
ความงอกงามของวัฒนธรรมการอ่าน และความนิยมสารคดีวชิ าการตามล�ำดับ ในระยะเวลา
นัน้ ปัญญาชนทีเ่ ป็นเชือ้ พระวงศ์ ตัง้ แต่สมัยรัชกาลที่ ๔ เป็นต้นมา ได้มงุ่ น�ำเสนอความรู้
เกีย่ วกับอารยธรรมไทย เพือ่ แสดงให้เห็นว่า ชาติไทยมีวฒ
ั นธรรมด้านต่าง ๆ มายาวนาน
ดังเช่น วัฒนธรรมทางการเมืองการปกครอง วัฒนธรรมทางศาสนา วัฒนธรรมทาง
ภาษาและวรรณคดี รวมทั้งวัฒนธรรมทางศิลปะ สารคดีวิชาการกลุ่มนี้จึงอาจนับเป็น
เครื่องมือของปัญญาชนราชส�ำนักที่มุ่งแสดงทัศนะเรื่อง “ความเจริญทางวัฒนธรรม
ของชาติ” หรือ “ความศิวิไลซ์” ทั้งชุดความรู้กลุ่มต่างๆ ในสารคดี และวัตถุประสงค์
ของการผลิตงานที่มุ่งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและต่างประเทศจ�ำนวน
มากอย่างต่อเนือ่ ง ดังตัวอย่างทีป่ รากฏในสารคดีวชิ าการกลุม่ หลักคือ กลุม่ งานเขียนที่
มุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมไทย ประกอบด้วยความรู้สาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๗

ดังปรากฏผ่านบทความที่ให้ความรู้เชิงวิชาการเรื่องพระราชพิธี, โบราณคดี, พระพุทธ
ศาสนา, ภาษาและวัฒนธรรมไทย, ความรู้เกี่ยวกับวิทยาการสมัยใหม่ และการประกอบอาชีพ ใน
หอพระสมุดวชิรญาณส�ำหรับพระนคร (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๑).

มโนทัศน์เรื่อง “ความศิวิไลซ์” ในหนังสือน�ำเที่ยวกรุงเทพฯ ยุคแรกของไทย

41

ความรูท้ างขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย เช่น พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เรือ่ งพระราชกรัณยานุสรและพระราชพิธสี บิ สองเดือน
ความรู้ทางพุทธศาสนา เช่น ต�ำนานพระแก้วมรกต, ต�ำนานพระสายน์วัดสระปทุม,
ค�ำแปลมนุษยธรรม ๔ ประการ, ธรรมวิธีนมัสการในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว, พระราชวิจารณ์เทียบลัทธิพระพุทธศาสนาฝ่ายหีนยานกับมหายานของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ, พระนิพนธ์เรื่องพุทธศาสนาจ�ำนวนมากของ
หม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัย และเรือ่ ง “ต�ำนานพระพุทธรูป” ของสมเด็จกรมพระยาด�ำรงฯ
เป็นอาทิ ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยภาคต่างๆ เช่นพระราชหัตถเลขาเสด็จ
ประพาสภายในประเทศจ�ำนวนหลายฉบับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ,
นิทานโบราณคดีของสมเด็จกรมพระยาด�ำรงฯ และ บันทึกการตามเสด็จพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่อง “ชีวิวัฒน์เที่ยวที่ต่างๆ ภาค ๗” ของสมเด็จเจ้าฟ้าภานุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภานุพันธุวงศ์วรเดช ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์
ส�ำคัญทางประวัตศิ าสตร์พทุ ธศาสนาของชาติไทย เช่น พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องพระเขี้ยวแก้วทรงพระราชนิพนธ์เมื่อเสด็จประพาส
ลังกาทวีป พ.ศ.๒๔๔๐ ความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีไทย เช่น “วิทยาวรรณกรรม” ของ
กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ เป็นต้น ความรู้เกี่ยวกับนาฏศิลป์ของไทย เช่น ต�ำรา
ฟ้อนร�ำของสมเด็จกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ความรู้เกี่ยวกับอาหารไทยชาววังเรื่อง
“แม่ครัวหัวป่าก์” ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ ความรู้เกี่ยวกับหัตถศิลป์ต่างชาติ
ที่แพร่หลายในสังคมไทย เช่น ต�ำนานเรื่องเครื่องโต๊ะและถ้วยปั้นพระนิพนธ์ของ
สมเด็จกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ และเกร็ดความรู้ศิลปะ วรรณคดี ประวัติศาสตร์
เช่น พระนิพนธ์จดหมายโต้ตอบเรื่อง “สาส์นสมเด็จ” ระหว่างสมเด็จกรมพระยาด�ำรง
ราชานุภาพ และสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เป็นอาทิ
สารคดีวิชาการเกี่ยวกับความรู้ทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ ศิลปะไทย
ประเพณี ความนิยมเฉพาะสมัย วิถชี วี ติ ความเป็นอยูข่ องคนไทยในราชส�ำนัก ภาษาและ
วรรณคดีไทย และพุทธศาสนาดังตัวอย่างข้างต้น แสดงให้เห็นความพยายามของ
ปัญญาชนราชส�ำนักทีจ่ ะรวบรวมและสร้างชุดค�ำอธิบาย เกีย่ วกับอารยธรรมไทยในฐานะ
ความรูท้ จี่ ำ� เป็นหรือความรูท้ นี่ า่ สนใจ วิธอี ธิบายและวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ในสารคดี
เหล่านี้มีลักษณะร่วมกันประการหนึ่งคือ มีลักษณะทางวรรณศิลป์หรือคุณค่าในฐานะ
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สารคดี๘ และแสดงให้เห็นมโนทัศน์เรือ่ ง “ความศิวไิ ลซ์” ตามสถานภาพของผูป้ ระพันธ์๙

มโนทัศน์เรือ่ ง “ความเจริญทางวัฒนธรรมพุทธศาสนา” ในสารคดีวชิ าการ
ความรู้ทางพระพุทธศาสนาในยุคจารีตมีพัฒนาการจากพระไตรปิฎก และ
การแปลหรือถ่ายทอด เผยแพร่ผา่ นจิตรกรรมฝาผนัง และจารึกอันเป็นวิธกี ารให้ความรู้
แบบโบราณ ดังเช่นการสังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก การจารึกต�ำนานทางพุทธศาสนา และพุทธประวัติจากพงศาวดารลังกาทวีป
ณ วัดพระเชตุพนฯ สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว สิ่งเหล่านี้เป็นหลักฐาน
ว่าวัฒนธรรมพุทธศาสนาในกรุงเทพฯ มีราชส�ำนักเป็นฝ่ายสนับสนุนและวางรากฐาน
ไว้นับแต่สร้างกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อพิจารณาเฉพาะมโนทัศน์เรื่อง “ความเจริญทาง
วัฒนธรรมพุทธศาสนา” ที่ปรากฏในสารคดีวิชาการเหล่านี้พบว่า สารคดีวิชาการกลุ่มนี้
ผลิตขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๔ เป็นต้นมาในรูปแบบบทความตีพิมพ์ผ่านสื่อ
สิ่งพิมพ์ ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาของไทยปรากฏในรูปแบบงานเขียนร้อยแก้วที่
แสดงกระบวนการแสวงหาค�ำตอบด้วยการส�ำรวจหลักฐานทางโบราณคดี การวิเคราะห์
วิจารณ์ และอธิบายแตกต่างกันไปตามความสนใจและความเชีย่ วชาญของกษัตริยแ์ ละ
เจ้านายในราชส�ำนัก จากการส�ำรวจในเบื้องต้นพบว่า สารคดีกลุ่มนี้เป็นกลุ่มความรู้
หลักกลุม่ หนึง่ ทีม่ พี ฒ
ั นาการอย่างต่อเนือ่ ง และสะท้อนกรอบคิดของปัญญาชนราชส�ำนัก
ทีม่ ตี อ่ การเผยแพร่ความรูด้ งั กล่าว แม้วา่ ลักษณะเนือ้ หาเกีย่ วกับวัฒนธรรมพุทธศาสนา
มีหลากหลาย แต่ภาพรวมของเนือ้ หาก็สะท้อนว่า ปัญญาชนราชส�ำนักเล็งเห็นว่าความรู้
กลุ่มนี้มีความส�ำคัญหลายประการ ดังนี้
สรตี ใจสะอาด, จดหมายเหตุรายวัน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว: ต้นเค้าการเขียนสารคดีท่องเที่ยวยุคแรกขอไทย (วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔).
๙
มีงานวิจัยที่สะท้อนมุมมองอย่างหลากหลายต่อกลุ่มข้อมูลนี้ ดังเช่น งานวิจัยที่สะท้อน
มุมมองของ “ราชส�ำนักสยาม” ต่อ “คนอื่น” ในลักษณะที่แสดงให้เห็นว่า ราชส�ำนักหรือส่วนกลางคือ
กรุงเทพฯ นั้น มีความศิวิไลซ์กว่า “คนป่า” หรือมองว่า “คนชนบท” เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่
ยอมรับอ�ำนาจจากศูนย์กลาง โปรดอ่านเพิม่ เติม ธงชัย วินจิ จะกูล, ภาวะอย่างไรหนอทีเ่ รียกว่าศิวไิ ลซ์
เมื่อชนชั้นน�ำสยามสมัยรัชกาลที่ ๕ แสวงหาสถานะของตนเองผ่านการเดินทางและพิพิธภัณฑ์ทั้ง
ในและนอกประเทศ, รัฐศาสตร์สาร, ปีที่ ๒๔, ฉบับที่ ๒ (๒๕๔๖): ๑-๖๖.
๘
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การแสดงให้ประจักษ์ว่าชาติไทยมีความเจริญทางวัฒนธรรมพุทธศาสนา
เป็นสิ่งจ�ำเป็น สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตัวอย่างแรกคือการน�ำ
พุทธศาสนาไปใช้ต่อรองอ�ำนาจของศาสนาและวัฒนธรรมตะวันตกที่หลั่งไหลเข้ามา
ในสมัยนัน้ ดังเช่น “หนังสือแสดงกิจจานุกจิ : ชาวพุทธสมัยใหม่” ของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์
ทีส่ นับสนุนความคิดและอ�ำนาจของราชส�ำนักทีว่ า่ พุทธศาสนามีความเป็นวิทยาศาสตร์
สอดคล้ อ งกั บ ความรู ้ ส มั ย ใหม่ ข องตะวั น ตกมากกว่ า ศาสนาคริ ส ต์ ที่ เ ผยแผ่ ผ ่ า น
มิชชันนารี๑๐
ตัวอย่างที่สอง กลุ่มสารคดีที่แสดงค�ำอธิบายจากคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา
ในทางหนึ่งแสดงให้เห็นความเชี่ยวชาญเฉพาะของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกทางหนึ่งแสดงให้เห็นการจัดการชุดความรู้ทางพระพุทธศาสนาเพื่อ
เผยแพร่ผา่ นสือ่ สิง่ พิมพ์สสู่ าธารณะในฐานะความรูท้ จี่ ำ� เป็นส�ำหรับชาวไทย ยกตัวอย่าง
เช่น ค�ำแปลมนุษยธรรมสี่ประการ จิตตะลักขโณบาย ต�ำนานพระสายน์วัดสระปทุม
ธรรมวิธีนมัสการ เป็นต้น
ตัวอย่างที่สาม กลุ่มสารคดีที่มุ่งอธิบายประวัติความเป็นมาและความส�ำคัญ
ของพระพุ ท ธรู ป ทั้ ง ด้ า นคุ ณ ค่ า และในฐานะที่ เ ป็ น สิ่ ง สะท้ อ นความสื บ เนื่ อ งของ
อารยธรรมไทย และความเป็นศูนย์กลางอาณาจักรไทยของกรุงเทพฯ ปรากฏเด่น
เช่ น สมั ย รั ช กาลที่ ๕ ดั ง เช่ น ต� ำ นานพระแก้ ว มรกตของพระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และต�ำนานพระพุทธรูปส�ำคัญ และเรื่องพระพุทธรูปต่างๆ
ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามของสมเด็จกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ หรือกลุ่ม
บันทึกการเดินทางที่เล่าเรื่อง “วัดและศาสนา” ในหัวเมืองต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ก็ล้วนแสดงให้เห็นสถานภาพความเป็น “เมืองพุทธ” แม้ในพื้นที่
ห่างไกลจากกรุงเทพฯ๑๑ เป็นต้น

โปรดอ่าน วสุรัตน์ ว่องไวกลยุทธ, การเกิดวาทกรรมแรกเริ่มว่าด้วยพุทธศาสนาเป็น
วิทยาศาสตร์ในไทย (วารสารชุมนุมประวัติศาสตร์), ฉบับที่ ๔, (๒๕๕๕) หน้า ๘๑-๘๒.
๑๑
โปรดอ่าน บุนนาค พยัคฆเดช, พระบรมราชาธิบายของรัชกาลที่ ๕ (พระนคร:
คลังวิทยา, ๒๕๐๕).
๑๐
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ตัวอย่างที่สี่ กลุ่มสารคดีที่มุ่งอธิบายปัญหาทางธรรม จริยธรรม และสอน
หลักธรรมอันสะท้อนให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาชีวิต และ
ปัญหาสมัยใหม่ของสังคมได้ ดังเช่นพระนิพนธ์ของหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัยเรื่อง
สาสนคุณหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เยาวชน ตอบปัญหาธรรม ความเชือ่ ถือศาสนา
และจริยธรรมฯ เป็นต้น
สารคดีเกีย่ วกับวัฒนธรรมพุทธศาสนาส่วนหนึง่ สะท้อนว่าปัญญาชนราชส�ำนัก
เผยแพร่ความรู้ทางวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาตามกรอบคิดที่ว่า พระพุทธศาสนาเป็น
เครื่องยืนยันถึง “ความเจริญ” ของชาติในมิติประวัติศาสตร์ ความมีระเบียบแบบ
แผนของจารีตประเพณีในราชส�ำนัก และความมั่นคงของราชส�ำนัก ยกตัวอย่างเช่น
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ทรงให้ความส�ำคัญแก่พระราชกรณียกิจทาง
พุทธศาสนาและการสร้างแบบแผนที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเพณีของไทยปรากฏใน
พระราชนิพนธ์พระราชพิธีสิบสองเดือน การจัดตั้งโบราณคดีสโมสรเพื่อสืบค้นเรื่อง
ราวเกี่ยวกับ “ชาติสยาม” ที่เป็นชาติเก่าแก่กว่าหนึ่งพันปี และเมืองขึ้นต่างๆ ในขณะ
ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “ทรงเน้นว่าวัฒนธรรมไทยนั้นมีความเป็น
“ไทยแท้” คือมีลักษณะเฉพาะที่สืบทอดกันมาแต่โบราณแต่ “ความเป็นไทย” นี้มี
แก่นแท้ทเี่ ป็นสากล ไม่แตกต่างจากอารยธรรมทีเ่ จริญแล้วในยุโรป โดยเฉพาะ “พระพุทธศาสนา” นั้นทรงแสดงให้เห็นว่าเป็นศาสนาที่เหนือกว่าศาสนาอื่นๆในโลก ทั้งในแง่
หลักค�ำสอนเป็นที่เป็นเหตุเป็นผล และในแง่พระชาติวุฒิขององค์พระศาสดา” ๑๒
ดังนี้เป็นต้น

มโนทัศน์เรือ่ ง “ความศิวไิ ลซ์” ในสารคดี “น�ำเทีย่ วกรุงเทพฯทางโบราณคดี”
แนวคิดทีว่ า่ ความเจริญทางวัฒนธรรม คือ ความศิวไิ ลซ์ของชาติ เป็นมโนทัศน์
ส�ำคัญทีส่ บื ทอดผ่านสารคดีวชิ าการของปัญญาชนราชส�ำนักดังยกตัวอย่างแล้วข้างต้น
จึงอาจนับว่าเป็น “แนวคิดแบบจารีต” ที่มีผลต่อการสร้างสรรค์สารคดีวิชาการในยุค
ที่ สื บ ต่ อ กั น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง สารคดี วิ ช าการที่ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วข้ อ งกั บ โบราณคดี
สายชล สัตยานุรักษ์, การสร้าง “ความเป็นไทย” กระแสหลักและ “ความจริง” ที่
“ความเป็นไทย” สร้าง, (อัดส�ำเนา).
๑๒
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ยกตัวอย่างเช่น สารคดีที่แต่งขึ้นร่วมสมัยกับ “น�ำเที่ยวกรุงเทพฯ ทางโบราณคดี”
สะท้อนว่าปัญญาชนราชส�ำนักยังคงให้ความส�ำคัญกับการศึกษาหลักฐานทางโบราณคดี
ของวัดหลวงอย่างวัดพระเชตุพนฯ ปรากฏในความเรียงเบ็ดเตล็ดที่อาจจัดเป็นสารคดี
วิชาการ และผลิตขึ้นในสมัยเดียวกับ “น�ำเที่ยวกรุงเทพฯ ทางโบราณคดี” ได้แก่เรื่อง
“วัดพระเชตุพนในรัชกาลที่ ๒” พระนิพนธ์ของพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภ
พฤฒิยากร จัดพิมพ์เผยแพร่เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๗ ที่ทรงนิพนธ์ขึ้นเพื่อให้ “นักศึกษาทาง
ประวัติศาสตร์โบราณคดีได้ทราบถึงความเป็นไปของวัดพระเชตุพนในสมัยรัชการที่ ๒
ก่อนปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในรัชกาลที่ ๓”๑๓ พระนิพนธ์เรื่องนี้ได้แปลและอธิบายขยาย
ความบันทึกของนายจอน ครอว์ฟอร์ด ที่เล่าเรื่องวัดพระเชตุพนฯ เมื่อครั้งเดินทางมา
กรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. ๒๓๖๔ การคัดเลือกบันทึกการเดินทางตามทัศนะของชาวต่างชาติ
เรื่องนี้แม้ไม่ได้ต้องการให้เป็นคู่มือน�ำเที่ยวโดยตรงแต่ก็บ่งชี้ว่า วัดหลวงเป็นแหล่ง
ศึกษาทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของไทยมาตั้งแต่ช่วงต้นก่อนปี พ.ศ. ๒๕๐๐
เมื่อพิจารณาสารคดีเรื่อง “น�ำเที่ยวกรุงเทพฯ ทางโบราณคดี” ในฐานะ
ส่วนหนึ่งของสารคดีที่ให้ความรู้ทางวัฒนธรรมของพระองค์ พบว่า นอกจากอิทธิพล
ทางสังคมแล้ว ภูมิหลังของพระองค์ก็มีผลต่อการสืบทอดมโนทัศน์เรื่องวัฒนธรรม
พระพุ ท ธศาสนาเป็ นเครื่อ งสะท้อ นความเจริญของชาติ เ ช่ น กั น ตามพระประวั ติ
หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัยทรงด�ำเนินรอยตามพระราชบิดา สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพทั้งความสนใจประวัติศาสตร์และโบราณคดี ตลอดจน
การเผยแพร่ความรู้นั้นสู่สาธารณชน จากการส�ำรวจสารคดีเรื่องอื่นๆ ของพระองค์
พบว่า หลายครั้งที่ทรงแสดงทัศนะอย่างตรงไปตรงมาเพื่อเร้าให้ผู้อ่านเกิดความภาคภูมิใจ รัก และหวงแหนสมบัติของชาติ รวมทั้งกระตุ้นให้คนไทยคิดสร้างสรรค์
วัฒนธรรมไทยในทางงอกงามต่อไปด้วย ดังเมื่อครั้งทรงร่วมการประชุมโต๊ะกลม
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พระองค์มพี ระประสงค์ทจี่ ะหาค�ำตอบว่า “วัฒนธรรมคืออะไร
กันแน่?”๑๔ ทรงไม่เห็นด้วยกับประเด็นที่ว่า “จะยกเลิกวัฒนธรรมต่างประเทศให้หมด
แล้วรวมเป็นวัฒนธรรมอย่างเดียวกัน เรียกว่า สากล ตามคตินิยมพระศรีอารย์ของ
กรมหมืน่ พิทยาลาภพฤฒิยากร, พระวรวงศ์เธอ, พระนิพนธ์บางเรือ่ ง พระวรวงศ์เธอ
กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร, หน้า ๑๒.
๑๔
สารคดีน่ารู้, หน้า ๗๑.
๑๓
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ฝ่ายแดง”๑๕ แต่ทรงเห็นว่า ควรรักษาวัฒนธรรมของแต่ละชาติไว้แลกเปลี่ยนกัน
นอกจากนี้ยังทรงมีทัศนะเกี่ยวกับการรักษาวัฒนธรรมของชาติปรากฏในบทความ
สั้นๆ หลายเรื่อง ยกตัวอย่างเช่น “การพิธีใด ๆ ก็ดี ความเชื่อถืออันใดก็ดี ถ้าเราไม่ใส่ใจ
จะรู้ว่าท�ำไมเขาจึงท�ำและเชื่อเช่นนั้น แล้วก็จะไม่ได้ความรู้อะไรขึ้นเลย(...)เราจึง
ต้องค้นหาเหตุผลให้ได้เสียก่อนทีจ่ ะตัดสินใจอะไรลงไป ถ้าเราไม่ชอบอะไรก็เลิกเสียหมด
แล้วเราก็จะไม่มีอะไรเหลือเป็นของตนเองเลย และเราก็จะต้องกลายเป็นชาติที่ไม่มี
สมบัติอะไรติดตัวเลวยิ่งกว่าชาติอื่นๆ ที่เพิ่งเริ่มเกิดใหม่เสียอีก”๑๖ เป็นที่น่าสังเกตว่า
คุณค่าของวัดในฐานะศูนย์รวมอารยธรรมพุทธศาสนาของชาติไทยเป็นประเด็นที่ทรง
กล่าวไว้ในสารคดีหลายเรื่อง ยกตัวอย่างเช่น “ชาติไทยนี้ได้เจริญรุ่งเรืองมาแล้ว
อย่างใหญ่หลวง...เรามีศาสนาที่วิเศษ เรามีพงศาวดารว่า เราเลี้ยงตัวเรารอดมาได้
ด้วยดีไม่มีอะไรจะควรอาย เรามีเหตุผลในขนบธรรมเนียมของเรา เราแก้ไขให้เหมาะ
แก่ยุคแก่สมัยของเราเอง โดยไม่ต้องเอาอย่างใคร และไม่เสียหลักของไทย”๑๗ และ
อีกตัวอย่างหนึ่ง ดังกล่าวว่า
ความเจริญนั้นถ้าไม่ได้เห็นมาจากที่อื่นก่อน ความคิดก็ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นได้
รวดเร็ว ประเทศอียิปต์ก็ได้อารยธรรมมาจากบาบิลอน ยุโรปก็ได้มาจากโรม ๆ ก็ได้มา
จากกรีก เราได้จากจีนและอินเดียเช่นเดียวกัน แต่ทกุ เมืองทุกแห่งก็ตา่ งมีแบบแผนของ
ตัวเองเกิดขึ้นความคิดของตนเองจะพิสูจน์ว่าในเมืองจีนก็ดี เมืองอินเดียก็ดี ไม่มีวัด
เหมือนในเมืองไทยสักแห่งเดียว ขนบธรรมเนียมวิชาช่างทีส่ ดุ จนศาสนาซึง่ เป็นรากฐาน
ของวัฒนธรรมเพราะหนังสือทีเ่ ก่าทีส่ ดุ ก็เขียนไว้ในเรือ่ งศาสนา วัดวาอารามก็สร้างขึน้
บูชาสรวงสวรรค์เป็นเดิม กิริยามารยาทไหว้กราบก็เริ่มมาจากศาสนา ในที่สุดการเป็น
มนุษย์อยู่นี้ ก็เพราะมีศาสนาท�ำให้เรามีจิตใจสูงกว่าสัตว์สามัญ๑๘
กรอบคิดดังกล่าวปรากฏสอดคล้องกับการน�ำเสนอเนือ้ หาในหนังสือ “น�ำเทีย่ ว
กรุงเทพฯ ทางโบราณคดี” ดังจะอธิบายในล�ำดับต่อไป
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๑.
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๕.
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๐๗.
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๑๓.
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เนื้อหาส�ำคัญในสารคดีท่องเที่ยวเรื่อง “เที่ยวกรุงเทพฯ ทางโบราณคดี”
เมื่อพิจารณาหนังสือ “น�ำเที่ยวกรุงเทพฯ ทางโบราณคดี” พบว่า หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัยทรงชี้ให้มองอารยธรรมไทยตามทัศนะของปัญญาชนราชส�ำนักยุคหลัง
การเปลีย่ นแปลงการปกครอง ทีย่ งั คงสืบทอดจารีตทางความคิดของบูรพกษัตริยเ์ รือ่ ง
“ความเจริญทางวัฒนธรรมพุทธศาสนา” สะท้อนความ “ศิวิไลซ์” ของชาติไทย สิ่งที่
ต่างไปอยู่ที่การน�ำความคิดดังกล่าวมาน�ำเสนอในบริบทใหม่ คือ บริบทการท่องเที่ยว
พระองค์ทรงเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่แสดงอารยธรรมพุทธศาสนาของชาติไทยเป็นตัวแทน “ความศิวิไลซ์” ดังในเนื้อหาปรากฏว่า ความศิวิไลซ์ของกรุงเทพฯ อยู่
ที่วัดหลวงและพระบรมมหาราชวัง รวมทั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สถานที่ทั้งหมดนี้
มี ค วามส� ำ คั ญ ในฐานะศูนย์ร วมสมบัติของชาติทั้ง ในมิ ติ สัญ ลั ก ษณ์ และหลั ก ฐาน
ความงอกงามทางพุทธศิลป์ และวัฒนธรรมพุทธศาสนา วัดหลวงที่ทรงยกขึ้นมาเป็น
แหล่งท่องเที่ยว มีจ�ำนวน ๘ วัด ประกอบด้วยวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว),
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, วัดอรุณราชวราราม, วัดสุทัศนเทพวราราม, วัด
บวรนิเวศวิหาร, วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และ
วัดยานนาวา วิธที ที่ รงแนะน�ำสถานทีเ่ หล่านีแ้ สดงให้เห็นว่า แม้ยคุ แรกของการท่องเทีย่ ว
กรุงเทพฯ จะมีจุดขายที่ “วัดและวัง” ในเกาะรัตนโกสินทร์๑๙ แต่จากการน�ำเสนอแหล่ง
ท่องเที่ยวในหนังสือ “น�ำเที่ยวกรุงเทพฯทางโบราณคดี” แสดงให้เห็นว่า ก่อนหน้านั้น
ความงามของวัดไม่ได้มีจุดเด่นอยู่ที่ “แสงสะท้อนสีทองและกระจกสี” อันเป็นสิ่งแรก
ที่สามารถสร้างความประทับใจให้ผู้เยี่ยมเยือน และมีปรากฏในบันทึกการเดินทางของ
ชาวตะวันตกและตะวันออกหลายเล่มด้วยกัน๒๐ นั่นเพราะในช่วงเวลานั้น วัดวาอาราม
ต่างๆ ในเกาะรัตนโกสินทร์ยังไม่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ พระองค์ทรงน�ำเสนอตาม
มุมมองของนักโบราณคดีเป็นหลัก หรือหากน�ำเสนอเรื่องเกี่ยวกับวัด ก็ไม่ได้มีแนวคิด
สามารถอ่านเพิ่มเติมจากนิตยสาร Holiday Time in Thailand ผลิตโดยการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๖๐ เป็นต้นมา.
๒๐
ยกตัวอย่างเช่นบันทึกการเดินทางของ Anna Leonowens เรื่อง The English
Governess at the Siamese Court, Siam on the Meunam from the Gulf to Ayuthia ของ
Mazwell Sommerville, A Journalist in Siam ของ Andrew A. Freeman เป็นต้น
๑๙
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ขายทัศนียภาพของแม่น�้ำเจ้าพระยาและวัดคู่กันไป จะเริ่มมีบ้างตรงที่ทรงกล่าวแนะ
ว่า “พระปรางค์เป็นที่ขึ้นไปดูวิวบางกอกได้”๒๑ อีกทั้งยังไม่ได้กล่าวถึงวัดอื่นที่มีความ
ส�ำคัญ และมีอตั ลักษณ์เด่นด้านภูมทิ ศั น์ ดังเช่น ภูเขาทองวัดสระเกศและโลหะปราสาท
วัดราชนัดดา
ภาพรวมของแหล่งท่องเที่ยวภายในวัด ณ ช่วงเวลานั้นยังมีไม่มากนัก และ
ไม่ได้พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ดังเช่น วัดพระเชตุพนฯ ที่ทรงน�ำเสนอว่า มีจารึก
ต�ำราหลวงต่าง ๆ เพื่อให้ราษฎรสมัยก่อนได้เล่าเรียนและรักษาตัวต่อไป แสดงว่า
สมัยนั้นยังไม่ได้พัฒนาให้เป็นโรงเรียนสอนนวดแผนไทย ยังไม่ได้บูรณปฏิสังขรณ์
สวนหิน รวมทั้งพระนอนขนาดใหญ่ ทั้งนี้อาจเป็นด้วยทัศนะส่วนพระองค์ที่ทรงเลือกชู
ประเด็นตามความสนใจ ตัวอย่างต่อไปคือ วัดอรุณฯ มีสิ่งที่น่าดู ได้แก่ พระประธานที่
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงปั้นหุ่นพระพักตร์ พระพุทธรูปทรงเครื่อง
เท่าพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๒ โบสถ์คู่หน้าพระปรางค์ ๒ หลัง
มีไว้เพื่อประดิษฐานพระแก้วมรกตแต่แรกมาจากเวียงจันทร์ และที่เสด็จเข้ากรรมฐาน
ของพระเจ้ากรุงธนบุรี พระปรางค์ รูปปั้นนายนกและนายเรืองหน้าประตูทางเข้า
พระอุโบสถ ผู้เผาตนถวายพระศาสนาครั้งรัชกาลที่ ๑ และ ๒ จุดสนใจเหล่านี้
ต่างไปจากยุคการท่องเที่ยวที่มุ่งน�ำเสนอความงดงามของลายกระเบื้องพระปรางค์
ทัศนียภาพของพระปรางค์และแม่น�้ำเจ้าพระยา รวมทั้งรูปปั้นยักษ์คู่ วัดราชบพิธฯ
เป็นวัดที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ สร้างขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมพระบรมอัฐิเจ้านายก่อน
ที่จะมีการแยกไปเก็บไว้ตามวัดหลวงอื่นๆ ในขณะที่ยุคการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ จะดึง
ความงามของลายกระเบื้องประดับพระอุโบสถเป็นจุดขายส�ำคัญ ตัวอย่างสุดท้าย คือ
วัดเบญจมบพิตรฯ วัดประจ�ำรัชกาลที่ ๕ มีสิ่งที่ควรดู คือ พระอุโบสถ พระพุทธรูป
ริมพระระเบียง และพระต�ำหนักหมู่สถานที่ทรงเคยผนวช ในหนังสือไม่ได้เน้นประเด็น
เรื่องสถาปัตยกรรมที่เป็นต้นแบบการผสานศิลปะไทยและคลาสสิกตะวันตก หรือ
รายละเอียดด้านพุทธศิลป์ของพระพุทธรูปองค์เด่นๆ ซึ่งเป็นจุดเน้นที่ต่างจากการน�ำเสนอในหนังสือท่องเที่ยวยุคหลัง๒๒
๒๑

“น�ำเที่ยวกรุงเทพฯทางโบราณคดี”, หน้า ๒๕.
สามารถหาอ่านเพิ่มเติมจากนิตยสารท่องเที่ยวเก่าแก่ของไทยที่ผลิตอย่างต่อเนื่อง
ได้แก่ Holiday Times in Thailand และ Sawasdee ผลิตโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ
บริษัทการบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ตามล�ำดับ.
๒๒
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ในขณะทีว่ ดั พระแก้วและพระบรมมหาราชวัง วัดสุทศั นฯ และพิพธิ ภัณฑสถาน
แห่งชาติพระนคร มีรายละเอียดจุดเด่นหลากหลายคล้ายคลึงกับที่ปรากฏในหนังสือ
น�ำเที่ยวของรัฐในยุคต่อมา รายละเอียดโดยสังเขปมีดังนี้ วัดพระแก้วมีความส�ำคัญใน
ฐานะที่ประดิษฐานพระพุทธปฏิมากรแก้วมรกต และเป็นที่ประกอบพระราชพิธีส�ำคัญ
ของชาติ สิง่ ทีโ่ ดดเด่นควรค่าแก่การดูเป็นพิเศษ ได้แก่ พระอุโบสถเพราะมีลายจิตรกรรม
เรื่องมารวิชัย และพระพุทธรูปทรงเครื่อง พระมณฑปเก็บพระไตรปิฎก ปราสาท
พระเทพบิดรเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้ง ๕
พระองค์ พระเจดีย์หน้าและหลังปราสาทพระเทพบิดร นครวัดจ�ำลองที่รัชกาลที่ ๔
ทรงโปรดให้จำ� ลองถวายเก็บไว้ รูปปัน้ ช้างเผือกประจ�ำรัชกาล ศาลารายรอบพระอุโบสถ
หอราชกรมานุสรณ์และพงษานุสรณ์ข้างหลังพระอุโบสถสร้างเพื่อเก็บพระพุทธรูป
อุทิศถวายพระเจ้าแผ่นดินสมัยอยุธยาและจิตรกรรมแบบใหม่ของขรัวอินโข่ง รูปปั้น
ยักษ์และสัตว์ที่ท�ำขึ้นเพื่อเป็นผู้เฝ้ารักษาสถานที่โดยเฉพาะสิงห์คู่ที่รัชกาลที่ ๑ น�ำมา
จากเขมร หอพระนากหลังพระมณฑปที่เก็บพระอัฐิเจ้านายราชวงศ์จักรี พระวิหาร
ยอดสถานที่เก็บพระพุทธรูปพระเทพบิดรสมัยอยุธยา หอมณเฑียรธรรมที่วังหน้า
สมัยรัชกาลที่ ๑ ทรงสร้างเก็บหนังสือและพระภูษาล�ำ้ ค่า หอระฆัง หอพระคันธารราษฎร์
เก็บ “พระเรียกฝน” พระระเบียงมีรูปเขียนรามเกียรติ์ และพระปรางค์แปดองค์ ใน
พืน้ ทีเ่ ชือ่ มต่อกันนีม้ พี ระบรมมหาราชวัง พระองค์ทรงอธิบายความส�ำคัญของพระทีน่ งั่
ต่างๆ ได้แก่ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย พระที่นั่งไพศาลทักษิณ หอพระสุราลัย หอพระธาตุมณเฑียร พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน และพระที่นั่ง
จักรีมหาปราสาท วัดสุทศั นฯ มีความส�ำคัญในฐานะสถานทีป่ ระดิษฐานพระศรีศากยมุนี
จากวัดมหาธาตุสุโขทัย มีประตูพระวิหารบานกลางสลักด้วยฝีพระหัตถ์รัชกาลที่ ๒
วัดบวรนิเวศวิหารเป็นวัดทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ เคยเป็นสมภารครอง
วัด และพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ และรัชกาลที่ ๗ เคยศึกษาพระธรรมวินัย ภายในวัด
มีสิ่งที่น่าดู คือ พระพุทธชินสีห์ของเก่าสมัยรัชกาลที่ ๕ ของกรุงสุโขทัย พระรูปสมเด็จ
พระสังฆราช ๒ พระองค์ จิตรกรรมฝีมือขรัวอินโข่ง พระต�ำหนักปั้นหยาที่ประทับของ
รัชกาลที่ ๔ ตัวอย่างสุดท้าย คือ พิพิธภัณฑสถาน มีความส�ำคัญในฐานะเป็นสถานที่
รวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ภายในประกอบด้วยหอพระสมุดวชิรญาณเป็นที่
เก็บหนังสือลายมือ ตู้ทอง และหลักศิลาจารึก พระที่นั่งพุทไธสวรรค์เป็นที่ประดิษฐาน
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พระพุทธสิหงิ ค์ และพระทีน่ งั่ อิศราวินจิ ฉัยเป็นทีร่ วมเครือ่ งสัมฤทธิส์ มัยต่าง ๆ ในภูมภิ าค
สยามประเทศ
อัตลักษณ์ของเกาะรัตนโกสินทร์ยคุ ก่อนการท่องเทีย่ วกรุงเทพฯ ตามทีป่ รากฏ
ในงานเขียนชิ้นนี้จึง แสดงความส�ำคัญของวัดและวังในฐานะโบราณสถาน และ
พุทธศิลป์บางส่วนในแง่ประวัตกิ ารสร้างทีส่ ะท้อนสถานภาพ “เมืองพุทธ” ของกรุงเทพฯ
มโนทัศน์เรื่อง “ความศิวิไลซ์” ที่สะท้อนผ่านการน�ำเสนอ “อัตลักษณ์ของ
วัดและวัง”
“อัตลักษณ์ของวัดและวัง” ในบทความนีห้ มายถึง ลักษณะทางสถาปัตยกรรม
พุทธศิลป์ และของสะสมภายในพิพิธภัณฑ์ที่ผู้เขียนอธิบายในฐานะหลักฐานทาง
โบราณคดี สะท้อนให้เห็นความเจริญของวัฒนธรรมพุทธศาสนาของชาติไทยที่มี
กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลาง
เมือ่ พิจารณาอัตลักษณ์ของวัดและวัง ทีห่ ม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัยทรงน�ำเสนอ
พบว่า “สิ่งที่น่าดู” และ “สิ่งที่ควรดู” ตามทัศนะของพระองค์สะท้อนมโนทัศน์เรื่อง
ความศิวิไลซ์ของชาติ ท่านทรงชูประเด็นอัตลักษณ์ทางโบราณคดีของวัดหลวง หรือ
อีกนัยหนึ่งคือ “ความเป็นไทย” ที่สังเคราะห์จากอัตลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมและ
พุทธศิลป์ในสถานที่ท่องเที่ยว พร้อมทั้งมีวิธีอธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผล ทั้งนี้สามารถ
สรุปลักษณะวัฒนธรรมพุทธศาสนาของไทยในฐานะภาพสะท้อนความ “ศิวิไลซ์”
ของประเทศ ซึ่งมีลักษณะสอดคล้องกับอารยธรรมของประเทศที่เจริญแล้วทั้งหลาย
ในโลกในแง่ของการสืบทอด และสร้างสรรค์วัฒนธรรมผ่านยุคต่างๆ ที่แม้จะมีความเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างสังคมแต่ก็ยังรักษา “หัวใจ” ของความเป็นชาตินั้นๆ ไว้ได้
ประการแรก มี “รากทางวัฒนธรรม” อันเกิดจากการสืบทอดคติความคิดทางศาสนา
ปรากฏรูปเป็นวัด พุทธประเพณี และพุทธวิถีของคนในสังคม ประการที่สอง มี “การสร้างสรรค์วัฒนธรรม” ให้เกิดลักษณะวิวัฒน์ขึ้นด้วยสติปัญญาและความศรัทธาของ
คนในชาติ
ลักษณะการน�ำเสนอความส�ำคัญของแหล่งท่องเทีย่ วดังกล่าว แสดงความคิด
สืบเนื่องจากปัญญาชนยุคก่อนหน้าที่มีทัศนะว่า ความศิวิไลซ์ของชาติพิจารณาได้จาก
มโนทัศน์เรื่อง “ความศิวิไลซ์” ในหนังสือน�ำเที่ยวกรุงเทพฯ ยุคแรกของไทย
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ความเจริญของวัฒนธรรมพุทธศาสนา และพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ใน
ฐานะผู้น�ำทางวัฒนธรรม ดังปรากฏในหนังสือ “น�ำเที่ยวกรุงเทพฯ ทางโบราณคดี”
ที่มุ่งเสนอพระราชประวัติของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี และเจ้านายองค์ส�ำคัญ
ในฐานะผู้น�ำการสร้างราชธานี
มรดกทางวัฒนธรรมไทย ๓ ยุค: สุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์
ความสื บ เนื่ อ งของอารยธรรมพุ ท ธศาสนาของชาติ ไ ทยจากยุ ค สุ โ ขทั ย
อยุธยา มาสู่รัตนโกสินทร์ปรากฏผ่านค�ำอธิบายประวัติและความส�ำคัญของวัดหลวง
และพระบรมมหาราชวังในฐานะหลักฐานทางโบราณคดีที่สะท้อนประวัติศาสตร์
การสร้ า งกรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ ใ ห้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางของวั ฒ นธรรมพุ ท ธศาสนาในยุ ค
รัตนโกสินทร์ ดังความสรุปต่อไปนี้
หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัยทรงอธิบายเหตุแห่งการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ว่า
เป็นเพราะลักษณะภูมิศาสตร์ของกรุงธนบุรีไม่เหมาะส�ำหรับการศึกที่ยังคงมีอยู่ตลอด
ในระยะแรก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑ จึงทรงย้ายราชธานีมาฝั่ง
ตะวันออก แล้วทรงสร้างวัดและวังหลวงตามแบบกรุงศรีอยุธยา ประเด็นต่อมาคือ
การรวบรวมพระพุทธรูปส�ำคัญสมัยต่างๆ ซึ่งแสดงความสืบเนื่องของอารยธรรมไทย
รวมถึงความรุ่งเรืองในอดีตของอาณาจักรพุทธบริเวณพื้นที่ประเทศไทย ยกตัวอย่าง
เช่น พระพุทธรูปส�ำคัญสมัยสุโขทัย อันได้แก่ “พระศรีศากยมุนี” ที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑ ทรงโปรดให้อัญเชิญมาจากพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุ
กรุงสุโขทัย “เพราะทางเมืองเหนือถูกทิ้งร้างด้วยการสงคราม พระพุทธรูป เทวรูป
และสถานที่ต่างๆ ทรุดโทรมหักพังไปด้วยไม่มีใครรักษาได้ ถึงสมัยตั้งกรุงเทพฯ แล้ว
จึงโปรดให้เก็บสิง่ ของทีก่ ระจัดกระจายมารักษาไว้ในพระนคร”๒๓ นอกจากนีแ้ ล้วยังทรง
น�ำเสนอว่า กษัตริย์กรุงรัตนโกสินทร์ได้สร้างนวลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม และ
พุทธศิลป์ชนิ้ เอกด้วย ดังปรากฏในเรือ่ งการสร้างจิตรกรรมฝาหนังแสดงภาพรามเกียรติ์
ณ อุโบสถวัดพระแก้ว ความว่า “พระระเบียงเป็นที่ส�ำหรับคนพักในวันพระอุโบสถ
หรือ วันที่มีการงานจึงมีรูปเขียน (เรื่องรามเกียรติ์) ไว้ให้ดูอย่าง Gallery”๒๔ และ
๒๓
๒๔
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การสร้างวัดใหม่แทนวัดร้างที่มีแต่เดิม ดังเช่น วัดเบญจมบพิตรที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ทรงโปรดให้สร้างขึ้นแทนที่วัดร้างเพื่อขยายเมือง รวมทั้ง
โปรดให้นายช่างปั้นจ�ำลองพระพุทธชินราช พระพุทธรูปที่นับถือกันมาครั้งกรุงสุโขทัย
เป็นพระประธานและหลักเมืองใหม่ในครั้งนั้นด้วย การเล่าประวัติยังแสดงให้เห็นว่า
สถาปัตยกรรมชิ้นเอกในวัดเบญจมบพิตรที่โดดเด่นคือ “พระอุโบสถและพระระเบียง
ส�ำหรับตั้งพระพุทธรูปต่างๆ ที่สรรเสริญว่างาม สมเด็จกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ
เป็นผู้หาถวาย”๒๕ ประเด็นต่อมา คือการสืบสานพันธกิจ “สร้างบ้านแปงเมือง”
อย่างต่อเนือ่ ง ดังปรากฏในประวัตวิ ดั อรุณราชวรารามทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ ๓ ทรงสร้างต่อจากรัชกาลที่ ๒ เพือ่ “เป็นทีเ่ ชิดชูแก่พระนคร”๒๖ ล�ำดับต่อไปคือ
การคัดเลือกศิลปะทีส่ วยงามจากต่างประเทศอันนับเป็นส่วนหนึง่ ของการ “สร้างเมือง”
ดังปรากฏเป็นวิถปี ฏิบตั ขิ องประเทศผูช้ นะสงคราม ทีจ่ ะเลือกรับหรือจ�ำลองวัฒนธรรม
และศิ ล ปะจากเมื อ งอื่ น มาผสานเข้ า กั บ วั ฒ นธรรมของตน ดั ง ความตอนหนึ่ ง ว่ า
“รูปสิงห์คู่หน้าพระอุโบสถ (ยังมีรอยทองติดอยู่) เป็นคู่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๑ ทรงน�ำมาจากเมืองเขมรเมือ่ เสด็จกลับเข้ามาทรงราชย์ คูอ่ นื่ โปรดให้จำ� ลอง
ตั้งให้ครบที่”๒๗
การสร้างเมืองกรุงเทพฯ ให้เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรไทยสมัยรัตนโกสินทร์
ข้างต้นยังสะท้อนภาพลักษณ์ “กษัตริย์ศิลปิน” ดังปรากฏในค�ำอธิบายประวัติสถานที่
ส่วนหนึง่ ทีส่ ะท้อนภาพลักษณ์ พระมหากษัตริยไ์ ทยผูม้ อี จั ฉริยภาพด้านงานช่าง รวมทัง้
พระราชทัศนะก้าวหน้าจึงสามารถสร้างสรรค์นวศิลป์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนไทย
รุ่นหลัง ปรากฏในค�ำอธิบายต่อไปนี้ รัชกาลที่ ๒ ทรงแสดงฝีพระหัตถ์สร้างพุทธศิลป์
ณ วัดสุทัศนเทพวราราม ความว่า “ทรงแกะสลักบานประตูพระวิหาร (บานกลาง) ด้วย
พระองค์เอง”๒๘ ตัวอย่างที่สอง ได้แก่ นครวัดจ�ำลอง ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ความว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ โปรดให้จำ� ลองมาถวายทอดพระเนตร
แล้วโปรดให้ตั้งไว้บนลานพระมณฑปนั้น”๒๙ และตัวอย่างสุดท้าย วัดยานนาวาเป็น
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙

“น�ำเที่ยวกรุงเทพฯทางโบราณคดี”, หน้า ๓๐.
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๔.
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘.
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๖.
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖.
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วัดที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๓ โปรดให้สร้างรูปส�ำเภาจีนแทนพระสถูปเจดีย์เพราะ
“ต่อไปลูกหลานจะไม่ได้เห็นส�ำเภาเช่นนี”้ ๓๐
การสร้ างสรรค์พุท ธศิล ป์ และสถาปัต ยกรรมในอาณาบริ เวณวั ด หลวง
พระราชวัง และวังเก่า แสดงวิถปี ฏิบตั ขิ องชาวไทยพุทธทีพ่ งึ กระท�ำพุทธบูชาเพือ่ สืบทอด
พระศาสนา และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพกษัตริย์ การสร้างพระพุทธรูป
ถวายบูรพกษัตริย์ ปรากฏในค�ำอธิบายเรือ่ งวัดพระแก้ว ความตอนหนึง่ ว่า “พระพุทธรูป
ทรงเครื่องใหญ่ ๒ พระองค์นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชชกาลที่ ๓ ทรงสร้าง
อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชชกาลที่ ๑ และที่ ๒ และถวายพระนามว่า
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ และพระพุทธเลิศหล้านภาลัย”๓๑ อีกตัวอย่างหนึ่งคือ
หอราชกรมานุสรณ์ และพงษานุสรณ์ ๒ หลัง ข้างพระอุโบสถวัดพระแก้ว พระเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ ๔ ทรงสร้างส�ำหรับประดิษฐานพระพุทธรูป “อุทิศถวายเท่าจ�ำนวนพระเจ้าแผ่นดินในกรุงศรีอยุธยาหลัง ๑”๓๒ การสร้างพุทธศิลป์ และแหล่งศึกษาเล่าเรียน
ถวายอุทิศพระเจ้าแผ่นดินกรุงรัตนโกสินทร์ ดังเช่นทรงอธิบายไว้ว่า ขรัวอินโข่ง
(พระภิกษุ) ผู้มีชื่อว่าคิดเขียนอย่างแบบฝรั่ง (คือมี perspective ไม่แบน ๆ อย่างไทย)
เป็นผูเ้ ขียนอีกหอ ๑ อุทศิ ถวายพระเจ้าแผ่นดินกรุงรัตนโกสินทร์๓๓ และอีกตัวอย่างหนึง่
คือเหตุแห่งการสร้างหอพระสมุดวชิรญาณ สมเด็จกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ
ทรงรับพระบรมราชโองการจากรัชกาลที่ ๕ จัดตัง้ หอพระสมุดวชิรญาณเพือ่ “อุทศิ ถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชชกาลที่ ๔ ตามพระนามเมื่อทรงพระผนวชเป็น
พระภิกษุว่า “วชิรญาณ”๓๔ ซึ่งในเวลานั้นยังเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑสถานบริเวณ
วังหน้า
นอกจากวัดแล้วยังมีพระราชวัง ลักษณะเด่นของ “วังหน้า” มีความพิเศษ
และโดดเด่นตรงที่เป็นศูนย์กลางของแหล่งความรู้ทางโบราณคดีในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ในหนังสือเล่มนี้ได้จ�ำแนกประเภทของสะสมในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติตาม
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
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ยุคสมัยต่างๆ ทั้งนี้เพื่ออธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจว่ากรุงเทพฯ นั้นมีของเก่าล�้ำค่าสะสมอยู่
จ� ำ นวนมาก ดั ง ทรงแบ่ง ยุค สมัยเครื่อ งสัม ฤทธิ์ที่ร วบรวมได้ จ าก “ภาคพื้ น สยาม
ประเทศ” ออกเป็น ๗ ยุค ได้แก่ ทวาราวดี ศรีวิชัย ลพบุรี เชียงแสน สุโขทัย ศรีอยุธยา
และรัตนโกสินทร์ ทั้งนี้ทรงสรุปประวัติและหลักฐานทางโบราณคดีของแต่ละยุคไว้
สั้นๆ เช่น สมัยทวาราวดีให้ดูหลักฐานจากพระปฐมเจดีย์ที่เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๕๐๐
หรือ B.C.43 สมัยศรีวิชัยมีเมือง Palembang เป็นศูนย์กลางและขยายอิทธิพลมาเมือง
ไชยา สมัยลพบุรีมีขอมเป็นใหญ่ สมัยเชียงแสนมีชาวล้านนาได้รับอิทธิพลจากอินเดีย
ทางบก จนถึง “อาณาจักรไทย” เริ่มในสมัยสุโขทัย ท่านทรงอธิบายตามแนวคิดทาง
ประวัติศาสตร์สมัยเก่าที่ว่า “เป็นสมัยที่ไทยลงมาตั้งตัวจากเหนือได้แล้ว พ.ศ.๑๘๐๐
A.D.1257”๓๕ สมัยอยุธยา หรือ “กรุงเก่า” และสมัยรัตนโกสินทร์ นอกจากชุดเครื่องสัมฤทธิ์ดังกล่าวแล้ว ยังทรงอธิบายเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยเรื่องของสะสมชุดอื่นๆ ใน
พระราชมณเฑียร ได้แก่ ห้องมหัคภัณฑ์ (เงินทองที่ขุดได้), เครื่องหิน, ห้องราชยาน,
ห้องดนตรี, ห้องการเล่น, ห้องผ้า, ห้องถ้วยชาม, ห้องอาวุธ, ห้องเครื่องเรือนไทย
และตัวอย่างของไทยต่างๆ
นอกจากประเด็นเรื่อง จารีตทางวัฒนธรรม และการสร้างสรรค์วัฒนธรรม
แล้ว ทรงขยายภาพเปรียบเทียบระหว่างศิลปะไทยและศิลปะของชาติอื่น เพื่อชี้ให้
เห็นความเป็นสากลของวัฒนธรรมพุทธศาสนา อันสะท้อนผ่านศิลปะภายในวัดและ
คติเรื่องการเผยแพร่ความรู้จากวัดสู่สังคม ดังพบว่า มีการเปรียบเทียบอัตลักษณ์
ของพุทธศิลป์ของไทยกับต่างประเทศ ปรากฏหลายแห่ง ได้แก่ “รูปต่างๆ เช่น ยักษ์
และสัตว์ครึ่งคน (inhuman) ท�ำขึ้นเพื่อสมมติให้เป็นผู้เฝ้าสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ จะได้
เป็นที่เกรงกลัวแก่คนอันธพาล เช่นเดียวกับ unicon ในอังกฤษ และมนุษย์สิงห์ใน
พะม่า”๓๖, “จิตรกรรมฝาผนัง ณ พระระเบียงอุโบสถวัดพระแก้ว มีลกั ษณะเป็น Gallery
แบบฝรั่ง”๓๗ และ “ความก้าวหน้าของการจัดการศึกษาในวัดพระเชตุพน มีลักษณะเป็น
“public school”๓๘
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๓.
“น�ำเที่ยวกรุงเทพฯทางโบราณคดี”, หน้า ๘.
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙.
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๔.
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“ภาพลักษณ์เมืองพุทธ” ที่สะท้อนผ่านต�ำนานและเกร็ดประวัติ
การเลือกเล่าประวัติและความส�ำคัญของวัด ด�ำเนินตามชุดความรู้ที่ปัญญาชนราชส�ำนักได้เคยเผยแพร่ ในหนังสือเล่มนีก้ ล่าวถึงพระราชประวัตขิ องพระเจ้าตากสิน
ตอนทรงนั่งกรรมฐานจนเสียพระจริต และมีหลักฐานพระแท่นอยู่ภายในวัดอรุณราชวราราม ต�ำนานพระพุทธรูปส�ำคัญของชาติไทย ได้แก่ พระแก้วมรกต และพระ
พุทธสิหงิ ค์ รวมถึงเรือ่ งเล่าเกีย่ วกับความศรัทธาของชาวพุทธในชุมชนเก่าของกรุงเทพฯ
จากประเภทของเกร็ดต�ำนานและเรื่องเล่าข้างต้น มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์
“เมืองพุทธ” อันสะท้อนความเจริญของอารยธรรมพุทธศาสนา ประกอบด้วย ส่วนแรก
ต�ำนานพระแก้วมรกตและพระพุทธสิหิงค์ และส่วนที่สอง เรื่องเล่าเกี่ยวกับ “นายนก
และนายเรือง” เมื่อพิจารณาต�ำนาน และเกร็ดประวัติเหล่านี้ในฐานะความรู้แทรกเพื่อ
ขยายให้เข้าใจประวัติความเป็นมาของวัดและวัง วิธีที่ท่านทรงเลือกใช้ดังกล่าว มีส่วน
เสริมให้เข้าใจมโนทัศน์เรื่องความศิวิไลซ์ตามจารีตได้อีกทางหนึ่ง ดังนี้
“ต�ำนานพระแก้วมรกต” เนือ้ หาทีท่ รงสรุปมานัน้ สอดคล้องกับเรือ่ ง “ต�ำนาน
พระแก้วมรกต” พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๔, รัชกาลที่ ๕๓๙ และพระนิพนธ์เรือ่ ง “ต�ำนาน
พระพุทธรูปส�ำคัญ”ของสมเด็จกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ๔๐ หม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัย
ได้ทรงแทรกต�ำนานที่ผู้อ่านชาวไทยคุ้นเคยกันดีเพื่อแสดงให้เห็นลักษณะเฉพาะของ
วัฒนธรรมพุทธศาสนาในประเทศไทย ในฐานะส่วนหนึ่งของสายธารอารยธรรม
พุทธศาสนาแบบเถรวาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื้อหาที่พระองค์ทรงสรุปมานั้น
ในแง่ ห นึ่ ง เป็ น การให้ ค วามรู ้ ท างประวั ติ ศ าสตร์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งอาณาจั ก ร
พุทธยุคเก่าก่อนการสถาปนาอาณาจักสยาม เรื่อยมาจนสมัยรัตนโกสินทร์ บทบาท
พระมหากษัตริยแ์ ละธรรมเนียมการประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิส์ ทิ ธิเ์ พือ่ เป็น “ใจเมือง”
ความงามของพุทธศิลป์ การสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมและหัตถศิลป์อันสืบเนื่องมา
โปรดอ่านเพิ่มเติมใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ต�ำนานพระแก้ว
มรกต (การพิมพ์พระนคร : โรงพิมพ์ศาสนศึกษา, ๒๔๙๔) และ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว, ต�ำนานพระแก้วมรกต (พระนคร : บรรณาคาร, ๒๕๐๔).
๔๐
สมเด็จกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ, ต�ำนานพระพุทธรูปส�ำคัญ (พระนคร : โรงพิมพ์
โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๖๘).
๓๙
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จากความศรัทธาทีม่ ตี อ่ พระแก้วมรกต รวมถึงพระบารมีของบูรพกษัตริยไ์ ทยทีส่ ามารถ
ครอบครองพระแก้วมรกตได้ยาวนานกว่าอาณาจักรใดๆ๔๑ กรอบความคิดเช่นนีป้ รากฏ
ในการเล่า “ต�ำนานพระพุทธสิหิงค์”๔๒ ด้วยเช่นกัน ดังเห็นได้จาก เนื้อความที่ว่า
แต่เดิมพระพุทธสิหิงค์เป็นสมบัติของพระเจ้าแผ่นดินลังกา เหตุที่พระพุทธรูปองค์นี้
ตกทอดมายังอาณาจักรไทยก็เพราะ “พระเจ้านครศรีธรรมราช” ทรงขอมาถวายแก่
“สมเด็จพระร่วง” เจ้ากรุงสุโขทัย ระยะเวลาระหว่างนั้นยาวนานหลายร้อยปี กว่าที่
พระพุทธสิหิงค์จะตกทอดมาสู่กรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่ ๑ ด้วยพระบารมีและ
ฝีมือการรบของกรมพระราชวังบวรฯ ที่ทรงปราบพม่าได้ส�ำเร็จ โดยนัยนี้แสดงให้เห็น
ว่า “อาณาจักรไทย” เป็นศูนย์กลางอ�ำนาจมาหลายยุค และพระมหากษัตริย์ล้วนทรง
พระบารมีจึงได้พระพุทธสิหิงค์มาครอบครอง แม้จะเกิดเหตุให้พระพุทธรูปองค์นี้ไป
ประดิษฐาน ณ เมืองอื่นบ้าง แต่ด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช ก็ท�ำให้พระพุทธสิหิงค์กลับมาสู่อาณาจักรไทยอีกครั้ง สิ่งที่น่าสนใจ
นอกเหนือจากประเด็นเรื่องการสืบทอดขนบการครองเมืองโดยมีพุทธศาสนาเป็นจุดเริ่มต้นของอารยธรรมพุทธ และพระบารมีของกษัตริย์ไทยแล้ว ต�ำนานพระพุทธสิหิงค์
ทีท่ รงแทรกนีย้ งั แสดงให้เห็นว่า กรุงรัตนโกสินทร์มพี ระพุทธรูปประจ�ำชาติอนั ศักดิส์ ทิ ธิ์
ที่นับถือกันในหมู่อาณาจักรพุทธยุคเก่าอย่างแพร่หลายประดิษฐานภายใน “ใจเมือง”
มากกว่าหนึ่งองค์
ประเด็นสุดท้าย ได้แก่ ความศรัทธาของชาวพุทธในระดับชุมชน องค์ผู้ประพันธ์ทรงน�ำเสนอเรือ่ ง “ความศรัทธา” ในระดับชุมชน ผ่านการเล่าประวัตวิ ดั อรุณฯ
ในฐานะชุมชนดัง้ เดิม เรือ่ งของ “นายเรืองและนายนก” พระองค์ทรงเขียนแทรกไว้สนั้ ๆ
เพียงว่า รูปปั้นของนายนกและนายเรืองนั้นมีประวัติว่าเป็น “ผู้เผาตนเองถวายแก่
พระศาสนาในรัชชกาลที่ ๑ และที่ ๒ อยู่สองข้างหน้าประตูเข้าไปในลานพระอุโบสถ”๔๓
เนื้อความดังกล่าวตรงกับที่กรมพระยาด�ำรงฯ ทรงเคยวิเคราะห์ไว้ในพงศาวดาร
โปรดอ่านเพิ่มเติมใน ธรรมทาส พานิช, วัฒนธรรมพุทธศาสนาของชาวไทยในต�ำนาน
พระแก้วมรกต (กรุงเทพฯ :อรุณวิทยา : ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๔๒).
๔๒
หม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัย ทรงเล่าต�ำนานตามที่ปรากฏในเรื่อง ต�ำนานพระพุทธรูป
ส�ำคัญ, อ้างแล้ว, หน้า ๔๕-๔๙.
๔๓
“น�ำเที่ยวกรุงเทพฯทางโบราณคดี”, หน้า ๒๕.
๔๑
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กรุงรัตนโกสินทร์ สมัยรัชกาลที่ ๒ จากวิธีการเล่าเรื่องดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
หม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัยน่าจะได้เคยทรงอ่านด้วย๔๔ อีกทั้ง “เรื่องเล่า” ดังกล่าวน่าจะ
เป็นทีร่ จู้ กั กันดีเพราะมีจารึกสองแผ่นบอกเล่าเหตุการณ์อย่างละเอียด๔๕ และกลายเป็น
ส่วนหนึง่ ของประวัตวิ ดั อรุณราชวรารามในยุคต่อมา๔๖ แม้จะเป็นเพียงเนือ้ ความประโยค
เดียวแต่ก็แสดงให้เห็นว่า ประเด็นเรื่อง “ความศรัทธา” ที่ปรากฏแทรกในประวัติวัด
สะท้อนอิทธิพลของพุทธศาสนาความศรัทธาในระดับต่างๆ ของชาวพุทธ เรื่องความศรัทธาในบริบทของสังคมไทยนี้จึงสามารถตีความได้หลายแบบ และน�ำไปสู่การแสดงออกอย่างหลากหลายตาม “ปัญญา” ของพุทธศาสนิกชน อีกทางหนึ่งได้สะท้อน
ความส�ำคัญของวัดอรุณฯ ในฐานะศูนย์กลางชุมชน ที่นอกจากกษัตริย์เป็นผู้น�ำใน
การสร้างและบูรณะแล้ว ประชาชนก็มสี ว่ นส�ำคัญอย่างมากทีท่ ำ� ให้ความเป็นศูนย์กลาง
แห่งศรัทธายังคงด�ำรงอยู่ได้

บทสรุป
การศึกษามโนทัศน์เรือ่ ง “ความศิวไิ ลซ์” ในสารคดีทอ่ งเทีย่ วกรุงเทพฯ ยุคแรก
ของไทยเรื่อง “น�ำเที่ยวกรุงเทพฯทางโบราณคดี” แสดงให้ประจักษ์ถึงพันธกิจส�ำคัญ
ของสารคดีวิชาการที่ผลิตโดยปัญญาชนราชส�ำนักในฐานะเครื่องมือให้ความรู้เกี่ยวกับ
ความเจริญของวัฒนธรรมพุทธศาสนาของชาติไทย หม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัย ดิศกุล
ทรงสร้างชุดค�ำอธิบายเกี่ยวกับ “ความศิวิไลซ์” ตามจารีตความคิดที่สอดคล้องกับ
โปรดอ่านเพิ่มเติมใน สมเด็จกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ, พระราชพงศาวดาร
กรุงรัตนโกสินทร์รชั กาลที่ ๒ : พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ,
พิมพ์ครั้งที่ ๖ (กรุงเทพฯ:กรมศิลปากร, ๒๕๑๑).
๔๕
โปรดอ่านค�ำปริวรรตในบทความ “เล่าเรือ่ ง: นายเรืองและนายนกผูเ้ ผาตัว” บทความ
นี้นวพรรณ ภัทรมูล ได้ปริวรรตภาษาเก่าสมัยต้นรัตนโกสินทร์ซึ่ง อาจารย์ประสาร บุญประคอง
เคยปริวรรตเผยแพร่ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๖ ตอนที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๑๗) จาก http://www.
sac.or.th/main/article_detail.php?article_id=96&category_id=19, สืบค้นเมื่อ ๒๓ กรกฎาคม
๒๕๕๘
๔๖
ดังเช่นมีในหนังสือ “ประวัติวัดอรุณราชวราราม” รวบรวมและเรียบเรียงโดย
กรมศิ ล ปากร ทั้ ง นี้ ไ ด้ อ ้ า งอิ ง จากจดหมายเหตุ รั ช กาลที่ ๑ และพงศาวดารกรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์
รัชกาลที่ ๒, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒.
๔๔
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ปั ญ ญาชนราชส� ำ นั ก ในยุ ค ก่ อ นหน้ า เรื่ อ งการสร้ า งและสื บ สานขนบวั ฒ นธรรม
พุทธศาสนา ดังปรากฏผ่านค�ำอธิบายประวัตกิ ารสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ให้เป็น “เมืองพุทธ”
ความรู้ทางโบราณคดี ประวัติผู้สร้างและเหตุการณ์ส�ำคัญที่สะท้อนภาพความสืบเนื่อง
ของอารยธรรมพุทธศาสนา รายละเอียดทางสถาปัตยกรรม พุทธศิลป์ และของสะสม
ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครที่มีลักษณะสอดคล้องกับเนื้อหาในสารคดีที่ผลิต
โดยราชส�ำนัก ตลอดจนภาพลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ ที่มีลักษณะผสมผสานกัน
ระหว่างผู้น�ำทางวัฒนธรรม และผู้น�ำในการศึก ความกตัญญูต่อบูรพกษัตริย์ และ
พระบารมีของพระมหากษัตริย์ ความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปส�ำคัญดังเช่นพระแก้ว
มรกตและพระพุทธสิหิงค์ ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน สารคดีท่องเที่ยวเล่มนี้
จึงอาจนับเป็น “จุดเชื่อมต่อ” ของการสร้างชุดความรู้แบบจารีตในบริบทการท่องเที่ยว
เชิงวิชาการยุคแรกของไทย ทั้งยังแสดงวิธีปรับเปลี่ยนมุมมองของผู้อ่านที่มีต่อ
“วัดและวัง” ในฐานะศูนย์รวมจิตใจและประเพณีเกี่ยวกับชีวิต มาสู่สถานที่ท่องเที่ยว
ที่เป็นศูนย์กลางความรู้ทางอารยธรรมพุทธศาสนา ความสัมพันธ์ระหว่างการสร้าง
และสืบสานมโนทัศน์แบบจารีตในบริบทใหม่ดังกล่าวนี้ เป็นเครื่องชี้ชัดว่า “วัดและวัง”
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ ของประเทศไทย และเป็นตัวแทนความเจริญของ
ชาติมาตั้งแต่เริ่มสถาปนาอาณาจักรไทย เรื่อง “น�ำเที่ยวกรุงเทพฯ ทางโบราณคดี”
ยังสะท้อนว่า หม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัยทรงริเริ่มใช้สารคดีท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรมพุทธศาสนา ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมการท่องเที่ยว
ของคนไทยให้มีความ “ศิวิไลซ์” ตามแบบอารยชน
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