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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาอิทธิพลที่พระร่วงมีต่อสังคมไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงสมัยรตันโกสินทร์ด้วย
วิธีการสังเคราะห์เอกสาร ทั้งที่เปน็วรรณกรรมเรื่องพระร่วง วิทยานิพนธ์และเอกสารการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ตลอดจนผลงานการเขียนและบทความวิชาการเกี่ยวกับพระร่วง  ผลการวิจัยแยกกล่าวสรุปได้เป็น 2 ประการ 
ประการที่ 1 เป็นข้อมูลพื้นฐานเกีย่วกับพระร่วง และประการที่ 2 เป็นอิทธิพลที่พระร่วงมีต่อสังคมไทยตั้งแต่สมัย
สุโขทัยถึงสมยัรัตนโกสินทร์  ในเรือ่งข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพระร่วงพบว่า ที่มาและความหมายของ “พระร่วง” มี
หลายกระแสความคิด  ส่วนข้อมูลพื้นฐานว่าพระร่วงคือผู้ใดพบว่ามี 3 กระแส  กล่าวคือ พระร่วงเป็นเช้ือสาย
กษัตริย์ พระร่วงเป็นเจ้าแห่งไทย และพระร่วงเป็นสามัญชน  ในประการที่ 2 พบว่า พระร่วงมีอิทธิพลต่อ
สังคมไทย 6 ประเด็น กล่าวคือ 1. การจุดประกายภาพลักษณ์ผู้น าในอุดมคติของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม 
2. การที่พระมหากษตัริย์ทรงใช้ความสามารถทางสติปัญญาและความเป็นผู้น าในศูนย์กลางของอ านาจรัฐ         
3. การที่พระมหากษตัริย์ทรงใช้รปูแบบเรื่องพระร่วงในเชิงสัญลักษณ์ในบทละครปลุกใจ การตั้งช่ือพระพุทธรูป 
และการตั้งช่ือเรือรบ 4. สญัลักษณ์ของพลังความสามัคคี หยิ่งในศกัดิ์ศรีของชาติและความภาคภูมิใจในความ 
เป็นไทย 5. อิทธิพลที่ปรากฏเป็นช่ือของสถานท่ี พืช สัตว์ กีฬาพ้ืนบ้านอันเป็นประเพณีแตโ่บราณ และ             
6. ความเช่ือเรื่องวาจาสิทธิ์ของผู้มบีุญ 
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ABSTRACT 
 

The objective of the research is to identify the impact of Phra Ruang upon the Thai society 
from the Sukhothai period to the Ratanakosin period. Since the research methodology is 
documentary research, therefore all documents included oral literature and written literature 
as related to Phra Ruang were synthesized academically. These literature are also theses and 
independent studies, academic writing and essays as related to Phra Ruang. The results of the 
research are twofold, the first one is the basic data of Phra Ruang, and the second one is the 
impact of Phra Ruang upon the Thai society from the Sukhothai period to the Ratanakosin 
period. In the case of the basic data of Phra Ruang, it appeared that there are many thoughts 
concerning the backgrounds and the meanings of the word “Phra Ruang”. In the case of “Who 
is Phra Ruang”, it appeared at least three concepts; Phra Ruang was concerned in Thai 
monarchy, Phra Ruang was a Thai King, and Phra Ruang was a Thai. In the second result of the 
research, it indicated that the concept “the king of wisdom and absolute words is the ideal 
king” is the influence of Phra Ruang. The name “Phra Ruang” has the impact upon the name 
of places, plants, animals and local resources. Phra Ruang is also the important source of the 
unity of the Thai Nation. 
 

Keywords : Phra Ruang / The Impact / Thai society / The Sukhothai period /  
                The Ratanakosin period.   
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
พระร่วงเป็นวีรบรุุษที่อยู่ควบคู่กับสังคมไทยมาช้านาน โดยคติความเช่ือเรื่องพระร่วงไดจุ้ดประกายขึ้น

ตั้งแต่สมยัสุโขทัย และต่อยอดกันเรื่อยมาจนกระทั่งสมยัรัตนโกสินทร์ ด้วยเหตุนี้ อิทธิพลของพระร่วงจึง
ครอบคลมุในขอบข่ายอันกว้างขวาง พระร่วงไม่เพยีงเป็นสญัลักษณข์องกษัตริย์ที่ปกครองกรุงสุโขทัยทุกพระองค์ 
(กรมศิลปากร, 2555, หน้า 173-178) ตลอดจนกลายเป็นสญัลักษณแ์ห่งกษัตริย์ในอุดมคติโดยสมบูรณใ์นสมัย
รัตนโกสินทร์ (สมศรี ชัยวณิชยา, 2536, หน้า 181) หากแต่ยังชวนให้ซาบซึ้งในความเชื่อเรื่องผูม้ีบุญ หรือผู้มี
สติปัญญา และขนบประเพณีการต้อนรับแขกที่มาเยือนของชาวไทยแต่โบราณกาล 

ปกรณัมเกี่ยวกับพระร่วงไมเ่พียงเป็นท่ีนิยมชมชอบของชาวไทยมาเป็นเวลานาน แตย่ังไดร้ับความสนใจ
จากประชาชนทุกหมู่เหล่าชนช้ัน ไม่ว่าจะเป็นสามญัชนท่ัวไป หรือองค์พระมหากษตัริยด์ังพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ก็ตาม ส่งผลท าให้ภาพพจน์พระร่วงและอิทธิพลทีพ่ระร่วงมตี่อสังคมไทยได้
ถ่ายทอดออกมารูปแบบที่หลากหลาย อาทิ วรรณกรรมเรื่องพระร่วง ผลงานวิจัย ตลอดจนบทความวชิาการ
เกี่ยวกับพระร่วง ฯลฯ อย่างไรก็ดี เอกสารที่กล่าวไว้ข้างต้น แมจ้ะใหค้วามสนใจไปยังประเด็นตา่งๆ อาทิ 
ชีวประวัติ พระอานภุาพ คุณสมบตัิของพระร่วง ฯลฯ แต่กลับขาดความเชื่อมโยงให้อยู่ในแบบแผนอันเดียวกัน  
ด้วยเหตุนี้ การสังเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับพระร่วง นอกจากจะท าใหม้ีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพระร่วงแล้ว ยังท า
ให้ทราบถึงอิทธิพลที่พระร่วงมีต่อสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแตส่มัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ได้เป็น
อย่างดี 
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ปัญหาการวิจัย 
ปัญหาการวิจยัในครั้งนี้คือ ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพระร่วงเป็นประการใด และ พระร่วงมีอิทธิพลต่อ

สังคมไทยตั้งแต่สมัยสโุขทัยถึงสมยัรัตนโกสินทร์ประการใดบ้าง 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลที่พระร่วงมีต่อสังคมไทยตั้งแตส่มัยสุโขทัยถึงสมัย
รัตนโกสินทร ์
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. เนื้อหาสาระของข้อมูลงานวิจัย ประกอบด้วย 
    1.1 วรรณกรรมเรื่องพระร่วง ประกอบด้วย นิทานเรื่องพระร่วงจากหนังสือ “นิทานเรื่องพระร่วง 
เรื่องราวของพระร่วงที่สมบูรณ์ที่สดุ จินตนาการและความรู้ จากภูมปิัญญาไทย” จ านวน 23 ส านวน และ     
พระราชนิพนธ์พระร่วงในพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หัว 2 ส านวน คือ บทละครพูดค ากลอนพระร่วง 
และ บทละครร้องพระร่วง 
    1.2 วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ประกอบด้วย 4 ฉบับ ได้แก่ ฉบับท่ี 1 
“วรรณกรรมจากต าบลศรคีีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย” ฉบับท่ี 2 “การศกึษาการพัฒนาตัวละครในบทละครพระราช
นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัว” ฉบับท่ี 3 “คติความเชื่อเรื่องพระร่วงในงานเขียน
ประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 6 (พ.ศ. 2325–2468)” และ ฉบับท่ี 4 “วิเคราะห์คุณธรรมของ
กษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงจากนิทานและต านานพ้ืนบ้านจังหวัดสโุขทัย”  
 1.3 ผลงานการเขียนและบทความวิชาการ ประกอบด้วย 3 ฉบับ ไดแ้ก่ ฉบับท่ี 1 บทความ “พระร่วง : 
วีรบุรุษในประวตัิศาสตร์และวรีบุรษุทางวัฒนธรรม” ฉบับท่ี 2 หนังสือ “พระราชนิพนธ์พระร่วงของ
พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดศีรี สินทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หัว วรรณคดีปลุกใจใหร้ักชาติ ฉบับ
ลายพระหัตถ์ท้ังเลม่ มี ๒ ส านวน คือ ละครพูดค ากลอนแสดงต านานไทย และ บทละครร้อง” และ ฉบับท่ี 3 
ผลงานวิจัยเรื่อง “การวิจัยเอกสารประวัติศาสตร์เรื่อง เที่ยวเมืองพระร่วง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ   
พระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว เมื่อครั้งด ารงพระยศสยามมกฎุราชกุมาร พ.ศ. 2450”  
 2. แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย 3 แหล่ง ได้แก่  

   2.1 วรรณกรรมเรื่องพระร่วง  
   2.2 วิทยานิพนธแ์ละการศึกษาค้นคว้าอิสระว่าด้วยเรื่องพระร่วง  
   2.3 ผลงานการเขียนและบทความวิชาการเกี่ยวกับพระร่วง  

 3. ตัวแปร ตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วย 
 ตัวแปรต้นคือ ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพระร่วง   
 ตัวแปรตามคือ อิทธิพลของพระรว่งต่อสังคมไทยตั้งแต่สมัยสโุขทัยถึงสมัยรตันโกสินทร์ 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และไดด้ าเนินการตาม 3 
ขั้นตอน คือ 
 ขั้นตอนท่ี 1 การรวบรวมข้อมลู 

ผู้วิจัยได้รวมรวมข้อมลูเกี่ยวกับพระร่วง ท้ังที่เป็นวรรณกรรมเรื่องพระร่วง วิทยานิพนธ์และการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองว่าด้วยเรื่องพระร่วง ตลอดจนผลงานการเขียนและบทความวิชาการเกีย่วกับพระร่วง 

   1. วรรณกรรมเรื่องพระร่วง ประกอบด้วย เรื่องราวเล่าขานท่ีชาวไทยได้สืบต่อกันมาด้วยปากต่อปาก 
ซึ่งกรมศิลปากรได้รวบรวมไว้ในหนังสือ “นิทานเรื่องพระร่วง เรื่องราวของพระร่วงที่สมบูรณ์ที่สดุ จินตนาการ
และความรู้ จากภมูิปัญญาไทย” จ านวน 23 ส านวน และพระราชนิพนธ์พระร่วงในพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎ
เกล้าเจา้อยู่หัว 2 ส านวน คือ บทละครพดูค ากลอนพระร่วง และ บทละครร้องพระร่วง 

   2. วิทยานิพนธ์และการศึกษาคน้คว้าอิสระว่าด้วยเรื่องพระร่วง ประกอบด้วย 4 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 
1 “วรรณกรรมจากต าบลศรีครีีมาศ จังหวัดสุโขทัย” ฉบับท่ี 2 “การศึกษาการพัฒนาตัวละครในบทละคร     
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว” ฉบับท่ี 3 “คติความเช่ือเรื่องพระร่วงในงานเขียน
ประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 6 (พ.ศ. 2325-2468)” และ ฉบับท่ี 4 “วิเคราะห์คุณธรรมของ
กษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงจากนิทานและต านานพ้ืนบ้านจังหวัดสโุขทัย”  

   3. ผลงานการเขียนและบทความวิชาการเกี่ยวกับพระร่วง ประกอบด้วย 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับท่ี 1 
บทความ “พระร่วง: วีรบุรุษในประวัติศาสตร์และวรีบุรุษทางวัฒนธรรม” ฉบับท่ี 2 หนังสือ “พระราชนิพนธ ์
พระร่วงของพระบาทสมเดจ็พระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วรรณคดปีลุกใจให้ 
รักชาติ ฉบับลายพระหตัถ์ทั้งเล่ม มี ๒ ส านวน คือ ละครพูดค ากลอนแสดงต านานไทย และ บทละครร้อง” และ 
ฉบับท่ี 3 ผลงานวิจัยเรื่อง “การวจิัยเอกสารประวัติศาสตรเ์รื่อง เทีย่วเมืองพระร่วง พระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว เมื่อครั้งด ารงพระยศสยามมกุฎราชกุมาร พ.ศ. 2450”  
 ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมลู 

วิเคราะหเ์พื่อให้ได้ข้อมลูพื้นฐานเรือ่งพระร่วงโดยใช้เทคนิคการตีความและสรุปความตามสาระส าคัญที่
เกี่ยวกับพระร่วง แล้วสังเคราะหผ์ลวิเคราะห์นั้นเพื่อให้เห็นอิทธิพลของพระร่วงที่มีต่อสังคมไทยตั้งแตส่มัยสุโขทัย
ถึงสมัยรตันโกสินทร ์
 ขั้นตอนท่ี 3 การน าเสนอข้อมูล 

ผู้วิจัยได้น าเสนอข้อมูลด้วยการพรรณนาเป็น 2 หัวข้อ ดังต่อไปนี้ 
  1. หัวข้อที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพระร่วง 
  2. หัวข้อที่ 2 อิทธิพลที่พระร่วงมตี่อสังคมไทยตั้งแตส่มัยสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทร ์  
 

สรุปผลการวิจัย 
 ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาข้อมลูพื้นฐานเกี่ยวกับพระร่วง 
 ด้วยเหตุทีเ่อกสารเกี่ยวกับพระร่วง ทั้งที่เป็นวรรณกรรมมุขปาฐะ และที่เป็นวรรณกรรมลายลักษณ์     
มีเป็นจ านวนมาก ส่งผลใหเ้กิดกระแสความคิดที่หลากหลายว่าด้วยวีรบุรุษท่านนี้ ในการนี้ ผู้วิจัยจึงไดเ้รียบเรียง
และศึกษาเอกสารเกี่ยวกับพระร่วงด้วยวิธีการจ าแนกเป็นหัวข้อย่อยต่างๆ ซึ่งนอกจากจะท าให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
พระร่วงมีความชัดเจนและเป็นระบบแล้ว ยังเป็นพื้นฐานหรือปริบทส าคัญในการศึกษาประเด็นอิทธิพลที่พระร่วง
มีต่อสังคมไทยได้อีกด้วย ผลจากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพระร่วง ตกผลึกใน 2 ประเด็น ได้แก ่     
ประเด็นที่ 1 ช่ือ “พระร่วง” ที่มาและความหมาย และ ประเด็นที่ 2 พระร่วงคือผู้ใด โดยรายละเอียด มีดังนี้ 
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1. ประเด็นท่ี 1 ช่ือ “พระร่วง” ที่มาและความหมาย  
ว่าด้วยที่มาของค าว่า “พระ” นั้น มี 2 กระแสความคิดด้วยกัน กระแสที่ 1 ให้ความว่า ค าว่า      

“พระร่วง” ได้ใช้ควบคู่กันอย่างสมบูรณเ์มื่อบุรุษช่ือ “ร่วง” ได้บวชเป็นพระภิกษ ุ ทัศนะดังกลา่วปรากฏใน
วรรณกรรมมุขปาฐะเรื่องพระร่วงเป็นส่วนใหญ่  ในขณะทีพ่ระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ครัน้ทรง  
พระราชนิพนธ์ “บทละครพูดค ากลอนพระร่วง” พ.ศ. 2460 ทรงมี “แถลงเรื่องพระร่วง ตามต านานและโดย
สันนิษฐานโบราณคดี” ในส่วนเกริน่น าเพื่อให้ความรู้เพิม่เตมิเกี่ยวกับขนบธรรมเนยีมประเพณีของชาวอริยกะแต่
เดิมมา อธิบายความแตกต่างระหว่าง 2 ค า “พ่อเมือง” กับ “เจ้าเมือง” พร้อมช้ีแจงข้อเท็จจริงในการใช้ค าว่า 
“พระ” ในช่ือของ “พระร่วง” ซึ่งในนั้น ค าช้ีแจงข้อเท็จจริงในการใช้ค าว่า “พระ” ในช่ือของ “พระร่วง” ของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัวมีความแตกต่างกับทัศนคตแิต่เดิมโดยสิ้นเชิง  อันเห็นไดจ้ากข้อความ
ที่ว่า 

... นายร่วงได้ทราบฃ่าวว่าพระเจ้าพันธุมสุริย์วงศ์จะให้จับตัว จึ่งหนีขึน้ไปบวชเปนภิกษุอยู่ที่เมืองเหนือ 
จึ่งเรียกว่า พระร่วง ไปอาไศยอยู่ทีว่ัด ณ เมืองสโุขทัย (ในท่ีนี้ฃ้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ว่า ฃ้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกับท่านผู้
รวบรวมพงศาวดารเหนือในข้ออธิบายว่า ที่เรียกว่าพระร่วงนั้นเพราะไปบวช ตามความเห็นของฃ้าพเจา้เห็นว่า 
น่าจะเรยีกพระร่วงอยู่ก่อนแล้วโดยเหตุที่ค าว่าพระนี้ ในภาษาไทยโบราณใช้เรยีกผู้นับถือท่ัวไป ภิกษุเปนท่ีนับถือ
จึ่งเรียกว่าพระ แต่พระเปนค าเรียกยกย่องคฤหัสถ์เหมือนกัน เพราะฉนั้นพ่อเมืองก็คงจะได้เรียกกันว่า พระร่วงมา
แต่ก่อนบวชแล้ว เปรียบอย่างชาวเชียงใหม่เรียกใครๆ ท่ีเขานับถือว่าเจ้าทั้งนั้น ภิกษุก็เรียกว่าตุ๊เจ้าดังนี้เปนตัว 
อย่าง) ... 

    (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว, 2520, หน้า 8) 
 เกี่ยวกับความหมายของค าว่า “ร่วง” ก็มี 2 กระแสความคิดเห็นเช่นเดียวกับท่ีมาของค าว่า “พระ” 
กระแสที่ 1 เชื่อว่า ค าว่า “ร่วง” ในช่ือของ “พระร่วง” นั้น หมายถึงกิริยาตก หรือหล่น ซึ่งปรากฏในเรือ่งราว 
เล่าขานท่ีชาวบ้านได้สืบต่อกันมาด้วยวิธีมุขปาฐะ โดยให้น้ าหนักในการอธิบายเหตุพระร่วงร่วงหล่นลงมาใน
ระหว่างทีเ่ดินทางกลับไปบ้านของสามีภรรยาชราผูเ้ป็นบิดามารดาบญุธรรม ส่วนกระแสที่ 2 ยืนยันว่า “ร่วง”  
ในที่น้ี หมายถึง รุ่งเรือง รุ่งโรจน์ กระแสความคิดที่ 2 นีป้รากฏในช่วงเวลาต่อมาในพระราชนิพนธ์ของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัวหลายฉบับ ส่วนการแสวงหาที่มาของความหมายของค าว่า “ร่วง” นั้น 
ให้น้ าหนักในวิธีการอธิบายรากศัพท์ ทั้งในภาษาสันสกฤตและภาษาบาลี หรือภาษามคธ 
 ปรากฏการณ์ที่มหีลายกระแสความคิดเห็นเกี่ยวกับท่ีมาและความหมายของช่ือเรียก “พระร่วง” 
สะท้อนความจริงท่ีว่า พระร่วงได้รบัความสนใจจากชาวสยามเป็นอันมาก ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขส าคญัท าให้
กระบวนการศึกษาพระร่วงไดส้ืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง  

2. ประเด็นท่ี 2 พระร่วงคือผู้ใด  
ส าหรับประเด็นท่ี 2 พระร่วงคือผู้ใด ยังคงปรากฏทัศนะที่แตกต่างกนั สาเหตหุนึ่งเนื่องมาจาก     

ความนิยมชมชอบ ตลอดจนความเคารพศรัทธาที่ชาวสยามมตี่อพระร่วง จากการรวบรวมและเรยีบเรยีงเอกสาร
เกี่ยวกับพระร่วง สามารถสรุปต้นก าเนิดของพระร่วงตาม 3 กระแสทัศนะ ได้แก่ กระแสทัศนะที่ 1 พระร่วงเป็น
เชื้อสายกษัตรยิ์ กระแสทัศนะที ่2 พระร่วงเป็นเจ้าแห่งไทย และ กระแสทัศนะที ่3 พระร่วงเป็นสามญัชนท่ัวไป 
ซึ่งรายละเอียด มีดังนี ้
 จากการศึกษาเอกสารในหัวข้อ “พระร่วงเป็นเชื้อสายกษัตรยิ์” พบว่า ข้อมูลเกี่ยวกับต้นก าเนิดของ 
พระร่วงที่เป็นเช้ือสายกษัตรยิ์นั้น มีความหลากหลายซึ่งแม้จะสามารถเช่ือมโยงให้อยู่ในแบบแผนอันเดยีวกัน   
แต่เมื่อสืบเสาะถึงรายละเอยีดแล้ว กลับพบว่ามีความแตกต่างกันมิใช่น้อย กล่าวคือ นอกจากทัศนะที่พระร่วงเป็น
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เชื้อสายกษัตรยิ์สโุขทัย และกษัตรยิ์แห่งเมืองหริภญุไชยนคร (ล าพูน) แล้ว ยังปรากฏความเช่ือในเรื่องทีพ่ระร่วง
เป็นเชื้อสายกษัตริย์ขอมอีกด้วย  ไม่เพียงเท่านั้น ในเรื่องพระร่วงเป็นเชื้อสายกษัตรยิ์สโุขทัย ม ี2 ทัศนะที่
แตกต่างกัน ทัศนะที่ 1 พระร่วงเปน็เช้ือกษัตริย์สโุขทัยกับนางนาค และ ทัศนะที่ 2 พระร่วงเป็นเชื้อกษัตริย์
สุโขทัยกับนางผเีสื้อ ข้อสรุปดังกลา่วแสดงให้เห็นว่า พระร่วงเป็นบุคคลที่น่าสนใจ และควรแก่การศึกษาค้นคว้า
ในหลายระดับ 
 ในขณะทีก่ระแสทัศนะที่ 2 เชื่อกันว่า “พระร่วงเป็นเจ้าแห่งไทย” ค าว่า “เจ้าแห่งไทย” ที่ใช้อาจชวน
ให้สับสนกับหัวข้อ “พระร่วงเป็นเช้ือสายกษัตริย์” เนื่องจากชาวสยามส่วนใหญ่คุ้นเคยและประทับใจในคติที่ว่า 
พระร่วง ไม่ว่าจะมตี้นก าเนิดมาจากไหน และเจรญิวัยมาเช่นไร ท้ายที่สุดก็ไปสร้างสั่งสมบญุบารมี และกลายเป็น
ผู้น าท่ียิ่งใหญ่ (เป็นเจ้า) ในแคว้นสโุขทัยแห่งไทย  ฉะนั้น เพ่ือให้มีความชัดเจนในหัวข้อต้นก าเนดิของพระร่วง 
ระหวา่งประเด็นพระร่วงเป็นเจ้าแห่งไทย กับประเด็นอื่นๆ ค าว่า “เจ้าแห่งไทย” ในที่น้ี จึงอยู่ในขอบเขตอันถูก
จ ากัดไว้ด้วยเง่ือนไข 2 ประการ  ประการที่ 1 พระร่วงปรากฏตัวในฐานะเป็นเจ้าในแว่นแคว้นแห่งใดแห่งหนึ่ง
ของไทยโดยบริบูรณ์ตั้งแตต่้น และมิได้ให้ความส าคัญในกระบวนการถือก าเนิด และเจรญิวัยดังหัวข้อยอ่ยอ่ืนๆ  
และประการที่ 2 ไม่มีการบอกเล่าถึงประวัติของบิดาหรือมารดาของพระร่วงอย่างละเอียด ผลปรากฏวา่ มีท้ัง
ข้อมูลว่าด้วยเรื่องที่พระร่วงเป็นเจา้เมืองสุโขทัย และข้อมลูเกี่ยวกับการที่พระร่วงเป็นพ่อเมืองละโว้ดังนี ้

เกี่ยวกับทัศนะที่ว่า พระร่วงเป็นเจา้เมืองสุโขทัย ปรากฏในวรรณกรรมมุขปาฐะ 6 ส านวน กอปรด้วย 
ส านวนที่ 1 “พระร่วงไดเ้ทวีพระยาง าเมือง จาก ประชุมพงศาวดารภาคที่ 61” ส านวนที ่2 “พระยาเมงราย
ตัดสินความระหว่างพระร่วงกับพระยาง าเมือง จาก พงศวาดารโยนก” ส านวนที่ 3 “พระร่วง กับ พระยาง าเมือง
ไปช่วยพระยาเมงรายสร้างเมืองเชยีงใหม่ จากพงศาวดารโยนก” ส านวนที ่4 “พระร่วงทรงอภิเษกมะกะโทเป็น
พระเจ้าฟ้ารั่ว จาก หนังสือราชาธริาช” ส านวนที ่5 “พระร่วงได้พระพุทธสิหิงค์ จาก ชินกาลมาลีปกรณ์” และ 
ส านวนที่ 6 “พระร่วงอันเชิญพระพุทธสิหิงค์มากรุงสโุขทัย จาก นิทานพระพุทธสิหิงค์ (ฉบับแปลใหม่ 2506)”  
ในขณะทีท่ัศนะที่พระร่วงเป็นพ่อเมืองละโว้ ปรากฏอย่างชัดเจนในพระราชนิพนธ์พระร่วงในพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยสอดคล้องกันในทุกส านวน จากข้อมูลที่กลา่วไว้ข้างต้น จะเห็นได้ว่า สถานท่ีที่พระร่วง
ทรงเป็นใหญ่มี 2 แห่งด้วยกัน กลา่วคือ เมืองสุโขทัย และเมืองละโว ้ซึ่งสื่อความหมายที่ว่า พระร่วงเปน็บุคคลที่มี
ความส าคญัในแวดวงกว้าง และทรงอิทธิพลต่อหลายพื้นถิ่นของสยามประเทศ 

ส่วนกระแสทัศนะที่ 3 “พระร่วงเป็นสามญัชนท่ัวไป” ปรากฏในวรรณกรรมมุขปาฐะ 4 ส านวน ได้แก่ 
ส านวนที่ 1 “พระร่วง นายกองส่วยน้ า จาก เรื่องพระเจ้าปทุมสุริยวงษ์สร้างพระนครวัดนครธม” ส านวนท่ี 2 
“พระร่วงสานชะลอมใส่น้ า จาก พงศาวดารเหนือ” ส านวนที่ 3 “พระร่วง ลูกนางผีเสื้อกับพรานป่า จาก 
พงศาวดารเมืองเชียงใหม่ ฉบับใบลานยาว เลขท่ี 1/ณ” และ ส านวนท่ี 4 “พระร่วงได้พระพุทธสหิิงค์ จาก     
ชินกาลมาลีปกรณ์”  จากการศึกษารายละเอียดในวรรณกรรมมุขปาฐะจ าพวกดังกล่าว พบว่า คติว่าดว้ยเรื่องที่
พระร่วงเป็นสามญัชนท่ัวไปไดส้ะท้อนออกมาในรูปแบบท่ีหลากหลาย ประกอบด้วย พระร่วงเป็นนายกองส่วยน้ า 
พระร่วงเป็นบุตรนายคงเครา พระร่วงเป็นบุตรของนางผีเสื้อกับพรานป่า และพระร่วงเป็นบุตรของชายสามญักับ
นางเทพธิดา 

การศึกษาต้นก าเนดิของพระร่วง นอกจากจะให้มาซึ่งทัศนคติที่หลากหลายในประเด็นอันเดียวกัน
แล้ว ยังสะท้อนความจริง 2 ประการ  ประการที่ 1 พระร่วงเป็นที่นิยมชมชอบของชาวสยามมาช้านาน  ตาม
กาลเวลา มนตราเสนห่าในตัวพระร่วงได้ทวีความเรื่อยไป จนพระร่วงกลายเป็นส่วนหน่ึงที่มิอาจขาดหายไปใน
ชีวิตจิตใจของผู้คนซึ่งอาศัยอยู่ในแผ่นดินสยาม ปรากฏการณ์ที่เรื่องราวเล่าขานเกีย่วกับพระร่วงมีหลายส านวน 
อีกทั้งประชาชนได้ช่วยกันอนุรักษ์ให้เรื่องเหล่านั้นคงอยู่เรื่อยมาจนถงึทุกวันน้ี เป็นหลักฐานยืนยันถึงอิทธิพลที่
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พระร่วงมีต่อสังคมไทย ตลอดจนความเป็นอมตะของพระร่วงในชีวิตจิตใจของชาวไทยทั้งประเทศ           
ประการที่ 2  การที่เรื่องราวเกี่ยวกับ “พระร่วง” มีหลายส านวน และเนื้อหาสาระในแตล่ะส านวนนั้นก็มีความ
แตกต่างกัน โดยมีปัจจัยภูมิประเทศ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีประจ าถิ่น ฯลฯ เป็นเงื่อนไขก าหนด 
สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปญัญาไทยอันเป็นเลิศ และจติวิญญาณแห่งการสรา้งสรรค์ อันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งชนชาติไทย
ยังสามารถรักษาให้คงไว้ เป็นอย่างดี 
 ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาอิทธิพลที่พระร่วงมตี่อสังคมไทยตั้งแตส่มัยสุโขทัยถึงสมัยรตันโกสินทร ์

จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับกับพระร่วง พบเห็นประเด็นที่น่าสนใจหลายประการ ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ถึงอิทธิพลที่พระร่วงมีต่อสังคมไทยในฐานะทรงเป็นพระมหากษัตริยใ์นอุดมคติ ตลอดระยะเวลากว่า 1,000 ปีท่ี
ผ่านมา นับตั้งแตส่มยัสุโขทัยจนกระทั่งสมัยรัตนโกสินทร์ 

ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับสมัพันธภาพระหว่างพระร่วงกับกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย ปรากฏในเอกสาร
หลายฉบับ อาทิ วิทยานิพนธ์เรื่อง “วรรณกรรมจากต าบลศรีครีีมาศ จังหวัดสุโขทัย” (ประจักษ์ สายแสง, 2516, 
หน้า 162-168)  พระราชนิพนธ์ “เที่ยวเมืองพระร่วง” (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หัว, 2520, หน้า 
96-97)  วิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาการพัฒนาตัวละครในบทละครพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎ
เกล้าเจา้อยู่หัว” (กันยรัตน์ สมิตะพินทุ, 2529, หน้า 18)  วิทยานิพนธ์เรื่อง “คติความเช่ือเรื่องพระร่วงใน     
งานเขียนประวัตศิาสตรไ์ทย ตั้งแตร่ัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 6 (พ.ศ. 2325-2468)” (สมศรี ชัยวณิชยา, 2436, 
หน้า 17)  บทความ “พระร่วง: วีรบุรุษในประวัติศาสตร์และวีรบรุุษทางวัฒนธรรม” (สุกัญญา สุจฉายา, 2542, 
หน้า 202)  หนังสือ “พระราชนิพนธ์พระร่วงของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรสีินทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฎ
เกล้าเจา้อยู่หัว วรรณคดีปลุกใจใหร้ักชาติ ฉบับลายพระหตัถ์ทั้งเล่ม มี ๒ ส านวน คือ ละครพูดค ากลอนแสดง
ต านานไทย และ บทละครร้อง” (สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2544, หน้า 6)  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง “วิเคราะห์
คุณธรรมของกษัตริยร์าชวงศ์พระร่วงจากนิทานและต านานพื้นบ้านจังหวัดสุโขทัย” (อัศวิน ถาวรศักดิ,์ 2551, 
หน้า 32) ผลงานวิจัยเรื่อง “การวจิัยเอกสารประวัติศาสตรเ์รื่อง เทีย่วเมืองพระร่วง พระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว เมื่อครั้งด ารงพระยศสยามมกุฎราชกุมาร พ.ศ. 2450” (จิราภรณ์ 
สถาปนะวรรธนะ และคนอื่นๆ, 2554, หน้า 89-90) และหนังสือ “นิทานเรื่องพระร่วง เรื่องราวของพระร่วงที่
สมบูรณ์ที่สดุ จิตนาการและความรู้ จากภูมิปญัญาไทย ” (กรมศลิปากร, 2555, หน้า 173-178)  ผลจากการ
สังเคราะห์เอกสารที่กลา่วมา ตกผลึกใน 2 ประเด็น ประเด็นที่ 1 ช่วงเวลาที่ไดร้ะบุในเอกสารเกี่ยวกับพระร่วง   
มีความใกล้เคียงกับช่วงเวลาที่ราชวงศ์สุโขทัยปกครองแผ่นดิน ประเด็นที่ 2 ในวรรณกรรมเรื่องพระร่วง สถานท่ี 
ที่พระร่วงปรากฏตัวนั้น ส่วนใหญเ่ป็นจังหวัดสุโขทัย โดยรายละเอียด มีดังนี ้

เกี่ยวกับช่วงเวลาที่พระร่วงปรากฏตัว ได้ระบุในวรรณกรรมเรื่องพระร่วง ทั้งที่เป็นวรรณกรรม      
มุขปาฐะ และทีเ่ป็นพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ัว ประกอบด้วย หนังสอื “นิทาน
เรื่องพระร่วง เรื่องราวของพระร่วงที่สมบูรณ์ที่สุด จินตนาการและความรู้ จากภมูิปัญญาไทย” ซึ่งรวบรวมโดย
กรมศิลปากร  พระราชนิพนธ์ “เที่ยวเมืองพระร่วง” และ พระราชนิพนธ์ “บทละครพูดค ากลอน” ทั้งนี้ ปีท่ี
ปรากฏในเอกสารจ าพวกดังกล่าว มีทั้ง พ.ศ. 500 พ.ศ. 1500 พ.ศ. 1501 พ.ศ. 1512 พ.ศ. 1767 พ.ศ. 1800 
(กรมศิลปากร, 2555, หน้า 64-125) และ พ.ศ. 1780 (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หัว, 2520, หน้า 3)  
เป็นที่น่าสังเกตว่า ข้อมลูว่าด้วยช่วงเวลาที่พระร่วงปรากฏตัว แม้จะมหีลายส านวน แต่กลับขาดความชดัเจน 
เนื่องจากเวลาที่ปรากฏนั้น นอกจากจะไมส่อดคล้องต้องกันแล้ว ยังห่างไกลกันนับหลายร้อยปี อย่างไรก็ดี ใน
จ านวนปีท่ีค้นพบรวมทั้งหมด 15 ตัวเลข พ.ศ. ที่อยู่ในระหวา่ง 1700 ถึง 1990 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ราชวงศ์สุโขทัย
ปกครองแผ่นดิน มมีากถึง 10 ตัวเลขด้วยกัน ได้แก่ พ.ศ. 1727 พ.ศ. 1751 พ.ศ. 1767 พ.ศ. 1780 พ.ศ. 1781 
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พ.ศ. 1799 พ.ศ. 1800 พ.ศ. 1819 พ.ศ. 1824 พ.ศ. 1834 ข้อสรุปดังกล่าวจุดประกายความคิดที่ว่า การที่   
พระร่วงทรงอิทธิพลและเป็นท่ีร าลกึเทิดทูนของชาวไทยในตลอดระยะเวลานานนับหลายร้อยปีน้ัน เป็นสัญญาณ
ประการหนึ่งท าให้สามารถเชื่อมโยงไปถึงราชวงศ์ใดราชวงศ์หนึ่งในอดีต ท่ีครองแผ่นดินและประชาราษฎร์ใน
ระยะเวลาอันใกลเ้คียง จึงสามารถสรุปได้ว่า ราชวงศ์สโุขทัย และ ราชวงศ์พระร่วง ในท่ีนี้ มีความหมาย         
อันเดียวกัน 

ตรงกันข้ามกับความสลบัซับซ้อน และรายละเอียดที่ชวนให้สับสนใน “ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาที่พระร่วง
ปรากฏตัว” ข้อมลูเกี่ยวกับสถานที่ท่ีพระร่วงปรากฏตัวกลับเรียบง่ายและมคีวามชัดเจนกว่ามาก โดยสถานท่ีที่
พระร่วงปรากฏตัวนั้น ดังทีพ่บเหน็ในหนังสือ “นิทานเรื่องพระร่วง เรื่องราวของพระร่วงที่สมบูรณ์ที่สดุ 
จินตนาการและความรู้ จากภูมิปญัญาไทย” ของกรมศิลปากร  พระราชนิพนธ์ “บทละครพดูค ากลอน พระร่วง” 
ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  วิทยานิพนธ์เรื่อง “วรรณกรรมจากต าบลศรีคีรมีาศ จังหวดัสุโขทัย” 
เขียนโดย ประจักษ์ สายแสง  หนงัสือ “สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ” ของมูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรม
ไทย และหนังสือ “พระร่วง” ของอุทัย ไชยานนท์ ประกอบด้วย จังหวัดสุโขทัย จังหวัดล าพูน จังหวัดลพบุรี และ
กรุงกัมพูชา  อย่างไรก็ดี ไม่ว่าพระร่วงจะถือก าเนิด เจริญวัย ตลอดจนการลี้ภยัจากอ านาจฝ่ายขอมในที่แห่งใด 
(จังหวัดสุโขทัย จังหวัดล าพูน จังหวัดลพบุรี) ท้ายที่สดุ ท่านก็ไดไ้ปบวชเป็นพระภิกษุอยู่ในวัดแห่งหนึ่งในจังหวัด
สุโขทัย และทรงเป็นใหญ่ปกครองประชาราษฎร์ในผืนแผ่นดินอันเดยีวกันนี ้
 กระบวนการศึกษาพระร่วงมไิดยุ้ตแิต่เพียงประเด็นการเช่ือมโยงระหว่างพระร่วงกับกษัตริย์ใน
ราชวงศ์สุโขทัย  จากผลงานศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของ อัศวิน ถาวรศักดิ์ (2551, หน้า 108-110, 139-171)   
ที่มีช่ือว่า “วิเคราะห์คณุธรรมของกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงจากนิทานและต านานพ้ืนบ้านจังหวัดสโุขทัย” พิสูจน์ให้
เห็นว่า กษัตริย์ทุกพระองค์ในราชวงศ์สุโขทัย หรือราชวงศ์พระร่วงนัน้ล้วนเปี่ยมด้วยคณุธรรมอันสูงส่ง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในหลักทศพิธราชธรรมและหลักราชสังคหวัตถุ ผลการวเิคราะห์ที่กล่าวมา ไม่เพียงสะท้อน             
พระมหากรุณาธคิุณของกษัตรยิ์ในราชวงศ์สุโขทัยทีย่ังคงสถิตอยู่ในหวัใจชาวไทยทุกๆคน หากแต่ยังบ่งบอกถึง
อิทธิพลที่พระร่วงมีต่อสังคมไทยแต่โบราณโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจดุประกายภาพลักษณ์ที่ท่านเป็นผู้น าในอุดม
คติของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม 
 คติความเช่ือเรื่องพระร่วงที่ปรากฏในสังคมไทย ภายใต้การปกครองของราชวงศ์จักรี สมัยรัตนโกสนิทร ์
เป็นสาระหลักในวิทยานิพนธ์เรื่อง “คติความเช่ือเรื่องพระร่วงในงานเขียนประวตัิศาสตรไ์ทย ตั้งแตร่ัชกาลที่ 1 ถึง 
รัชกาลที่ 6 (พ.ศ. 2325-2468)” ของ สมศรี ชัยวณิชยา โดยเริ่มตั้งแต่รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลก รัชการที่ 1 ในลักษณะการเขียนและการอธิบายแบบ “จารึก” (พงศาวดาร)  ส่วนคติความเช่ือเรื่องพระ
ร่วงท่ีพบเห็นในสมัยรัชกาลที่ 4 และ รัชกาลที่ 5 สะท้อนให้เห็นถึงพลังความสามารถของกษัตริย์ในดา้นการใช้
สติปัญญา และความเป็นผู้น าในศนูย์กลางอ านาจรัฐ ต่อมา ในสมัยรชักาลที่ 6 กระแสความตื่นตัวในเรือ่งชาติรัฐ 
และสภาพปัญหาทางการเมืองทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนกระบวนการเรียนรู้ของรัชกาลที่ 6 ส่งผลท าให้
พระองค์ทรงสร้างคติความเช่ือเรื่องพระร่วง ในรูปแบบสญัลักษณ์ของความเป็นเอกภาพของชาติรัฐ ซึ่งมีรูปธรรม
อยู่ท่ีชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย์ โดยทรงน าคตคิวามเชื่อเรื่องพระร่วงมาพระราชนิพนธ์เป็นบทละคร  
ปลุกใจ ตั้งเป็นช่ือพระพุทธรูป และตั้งเป็นช่ือเรือรบ เป็นต้น 
 สามารถกล่าวได้ว่า อิทธิพลที่พระร่วงมีต่อสังคมไทยในสมัยรตันโกสนิทร์ได้ขยายขอบเขตให้กว้าง
กว่าเดิมและมีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น พระร่วงไมเ่พียงเป็นสญัลกัษณ์ของพระมหากษัตริย์ในอุดมคติ หากแต่
ยังเป็นสัญลักษณ์ของพลังความสามัคคี หยิ่งในศักดิ์ศรีของชาติ ตลอดจนภาคภูมิใจในความเป็นไทท่ีแท้จริงการที่
เรื่องราวเกี่ยวกับพระร่วงเป็นท่ีนิยมชมชอบมิใช่เฉพาะในหมู่สามัญชนท่ัวไปเพียงชนช้ันเดียว แต่ยังเปน็ท่ีสน
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พระทัยในองค์พระราชาแห่งราชวงศ์จักรี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่วั       
รัชกาลที่ 6 สะท้อนบทบาทส าคญัของพระร่วง ซึ่งเปรียบเสมือนสายสัมพันธ์ท าให้ชนช้ันปกครองและสามัญชน
ชาวไทย ขยับมาใกล้ชิดกันเพิม่ในอีกระดับหนึ่ง พระร่วงเป็นกษัตรยิใ์นอุดมคติทีเ่ป็นทีเ่ทิดทูนพระเกียรติของทั้ง
ชนช้ันปกครองและสามญัชนท่ัวไป  ในขณะที่ชาวสยามแต่โบราณกาล ประสงค์ที่จะใหผู้้น าของตนมีคณุลักษณะ
ดังพระร่วง จึงช่วยกันอนุรักษ์เรื่องราวของท่านเอาไว้ให้เป็นแบบอย่าง องค์พระราชาแห่งราชวงศ์จักรีกท็รงหมั่น
เพียรยิ่งในการครองใจประชาราษฎร์โดยธรรม ทรงศึกษาแบบอย่างกษัตริย์ในอุดมคติ ซึ่งมพีระร่วงเปน็สัญลักษณ์ 
เพื่อท่ีจะสามารถเข้าถึงความรู้สึกนึกคิดของประชาชน ดังเห็นได้ชัดเจนจากพระอตุสาหะของพระบาทสมเดจ็  
พระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว รัชกาลที ่6 ที่ทรงตั้งพระทัยศึกษาและพระราชนิพนธ์เรื่องราวของพระร่วงไวใ้นรูปแบบ
ที่หลากหลาย 
 การสังเคราะห์ข้อมลูที่กล่าวไว้ข้างต้น เพียงพอส าหรับข้อสรุปที่ว่า พระร่วงมีอิทธิพลต่อสังคมไทยมา
ช้านาน โดยเริม่ก่อรากสร้างฐานตัง้แต่สมัยสุโขทัย และได้ต่อยอดกันเรื่อยมาจนกระทั่งสมัยรตันโกสินทร์ เสน่ห์
ของพระร่วงไมไ่ด้ถูกจ ากัดเฉพาะในประเด็นทีพ่ระองค์เป็นสัญลักษณ์แห่งกษัตริย์ในอุดมคติ อิทธิพลของพระร่วง
ยังได้สะท้อนออกมาอย่างเป็นรูปธรรมและในมติิอื่นๆ อาทิ พระร่วงเกี่ยวเนื่องกับประวัติความเป็นมาของสถานท่ี 
พืช และแหล่งทรัพยากรในท้องถิ่นต่างๆ ดังเห็นได้จากวรรณกรรมมุขปาฐะว่าด้วยทีม่าของ “โซกพระร่วงลอง
ดาบ” “โซกพระร่วงลองพระขรรค์” “ไม้ช าระพระร่วง” “ข้าวตอกพระร่วง” หรือเรื่องทีพ่ระร่วงนิยมการเล่นว่าว
ซึ่งพบเห็นในนิทานเรื่อง “พระร่วง อรุณราชกุมาร จาก ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 1” (กรมศลิปากร, 2555, หน้า 
69-70) โดยแสดงให้เห็นถึงหนึ่งในรูปแบบการบันเทิงของชาวสยาม คือ การเล่นว่าว อันเป็นขนบประเพณีที่มีมา
แต่โบราณกาล ตลอดจนเรื่องปลาพระร่วง ซึ่งนอกจากจะสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ในพื้นถิ่นต่างๆ ท่ัวทุกภาคของ
ประเทศไทยท่ีปลาชนิดนีไ้ด้อยู่อาศัยและสืบต่อสายพันธ์ุแล้ว ยังบ่งบอกความเชื่อเรื่องสัมพันธภาพระหว่างปลา
กับน้ าของคนโบราณได้อยา่งชัดเจน กล่าวคือ ในการด ารงชีพน้ัน สรรพสิ่งต้องอาศัยซึ่งกันและกัน ปลาและน้ า
เป็นของคู่กันโดยธรรมชาติ หากผละตัวออกจากน้ า ปลาจะสิ้นชีพ แต่เมื่อใดที่มีน้ าโอบอ้อม ปลาแมจ้ะไม่สมบูรณ์ 
(มีแต่ก้าง) แต่ก็สามารถฟื้นชีพและมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างเข้มแข็งได้ ฯลฯ จากตัวอยา่งที่กล่าวมา สังเกตได้ว่า 
สังคมไทยในช่วงเริ่มแรกที่พระร่วงทรงอิทธิพลนั้น เป็นสังคมชนบท ซึ่งประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคี ส่วน
บริเวณที่พวกเขาอาศยันั้น ก็อุดมไปด้วยแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในแบบ “ในน้ ามีปลาในนามีข้าว” ไม่เพียง
เท่านั้น จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับพระร่วง ยังพบเห็นคติอีก 2 ประการ ซึ่งนอกจากจะท าให้ทราบถึงอิทธิพล
ที่พระร่วงมีต่อสังคมไทยอยา่งต่อเนื่องแล้ว ยังแสดงให้เห็นภมูิปัญญาอันล้ าเลิศทีค่นโบราณพยายามสง่ต่อมายัง
คนรุ่นหลัง ประกอบด้วย ความเชื่อเรื่องผู้มีบญุ หรือผูม้ีสติปัญญา และ ขนบประเพณีการต้อนรบัแขกท่ีมาเยือน 
 ความเชื่อเรื่องผูม้ีบุญ หรือผู้มสีติปญัญา ปรากฏในวรรณกรรมมุขปาฐะเรื่องพระร่วงแทบทุกฉบับ 
โดยมตี้นตอว่า พระร่วงเป็นนายกองส่วยน้ า ท าหน้าที่ควบคุมบ่าวไพร่ในการขนส่งน้ าเสวยไปถวายแด่เจ้ากรุงขอม  
พระร่วงเห็นว่า การบรรจุน้ าในโอง่ที่ชาวไทยได้ปฏิบตัิกันมาแต่เดมิ นอกจากจะท าให้การขนส่งน้ ายากล าบากแล้ว 
ยังบรรจุน้ าได้ด้วยปริมาณน้อย จึงคิดวิธีสานชะลอมใส่น้ าแทน ด้วยฤทธ์ิวาจาสิทธิ์ พระร่วงสามารถท าให้น้ าท่ี
บรรจุในชะลอมเหล่านั้นไม่รั่วไหลออกมา เมื่อเจ้ากรุงขอมทราบเรื่องดังกล่าว ทรงเข้าพระทัยว่า พระร่วงเป็นผู้มี
บุญ จ าต้องถูกก าจัด มิฉะนั้น จะแข็งข้อไม่ยินยอมอยู่ภายใต้อ านาจของขอมอีกต่อไป จากสาระที่กล่าวมา 
สะท้อนความจริงท่ีว่า ในทัศนะของคนโบราณ ผู้มีบญุหมายถึงผู้มสีตปิัญญา และมีวาจาสิทธ์ิ ว่าสิ่งใดกจ็ะเป็นไป
ตามดังนั้น  ในความเป็นจริง แนวความคิดที่ยกย่องผูม้ีสติปัญญา ไมไ่ด้ปรากฏในสมัยของพระร่วง (สมยัสุโขทัย) 
หรือท่ีประเทศไทยเป็นครั้งแรก ชาวอินเดียได้ค านึงถึงคติดังกลา่วมาเป็นเวลานาน “หโิตปเทศ” หนังสอืทีแ่ปลมา
จากนิทานสุภาษติที่มีชื่อเสียงและนับว่าเก่าแก่ท่ีสุดของประเทศอินเดียเลม่หนึ่ง ช่ือว่า “คัมภีร์ปญัจตนัตระ” 
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นอกจากจะให้คตสิอนใจทีล่ึกซึ้งเกีย่วกับการปฏิบตัิตนส าหรับผู้น าและผูบ้ริหารแล้ว ยังเตือนสตเิหลา่บัณฑิต
ทั้งหลายให้ระลึกถึง “วิทยา” ในฐานะ “ทรัพย์อันประเสริฐแท้” ในข้อความหลายตอน ที่ว่า “... ระหว่างสรรพ
ทรัพย์ท้ังหลาย ท่านย่อมว่าวิทยาเป็นทรัพย์ประเสริฐแท้, เพราะตลอดกาล ใครจะแย่งเอาไปมิได้ ซื้อขายมิได้ 
และเป็นสมบตัิอันมิท าลาย ...” และ“... ศาสตรวิทยาอันเผยสิ่งลีล้ับ เป็นเครื่องส่องความรู้ทั้งสิ้น ตัดขอ้สงสัยเป็น
อเนกให้ศูนย์หมด; ผู้ใดไม่มี ผู้นั้นกเ็ป็นคนบอดโดยแท้ ...” (เสฐียรโกเศศ นาคะประทีป, 2551, หน้า 1-2) 
 ในขณะทีข่้อมูลว่าด้วยอิทธิฤทธ์ิวาจาสิทธิ์ของพระร่วง ทีว่่าสิ่งใดก็เปน็ไปตามดังนั้น ปรากฏใน
วรรณกรรมมุขปาฐะเรื่องพระร่วงหลายฉบับ จนกลายเป็นอัตลักษณท์ี่ท าให้ตัวละครเอกพระร่วงมีความโดดเด่น
พิเศษ ซึ่งผู้อ่านจะมิอาจหลงลมืหรอืสับสนกับตัวละครอื่นๆ ได้  เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว 
ทรงพระราชนิพนธ์ “บทละครพูดค ากลอนพระร่วง” ใน พ.ศ. 2460 ก็ทรงอนุรักษอ์ัตลักษณ์ประการนีไ้ว้ 
เพียงแต่ทรงแสดงออกในรูปแบบที่แตกต่างกับเค้าโครงเดมิ กล่าวคอื ในวรรณกรรมมุขปาฐะ ฤทธิว์าจาสิทธิ์
หมายถึงปรากฏการณ์ที่พระร่วงตรัสสิ่งใด หรือทรงประสงค์ให้สิ่งใดเป็นเช่นไร ก็เป็นไปตามนั้นทุกประการ และ
อิทธิฤทธ์ิดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์ของพระร่วงเพียงผู้เดียว วาจาสิทธิพ์ระร่วงในพระราชนิพนธ์ขององค์รัชกาลที่ 6 
ปรากฏในตอนท่ีนักคุม้ขุนนางขอมยินยอมให้ชาวเมืองละโว้บรรจุน้ าเสวยในชะลอม และพวกเขาจะท าหน้าท่ี
ขนส่งกลับไปยังกรุงขอมด้วยตนเอง นักคุ้มขุนนางขอมไม่เช่ือว่าพระร่วงจะสามารถปฏิบัติดังท่ีลั่นวาจาไว้ได้     
จึงย้ าเตือนสติพระร่วง ว่า “อย่าอวดดีแต่ปากนะท่านหนา” (พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หัว, 2520, 
หน้า 32) ในโอกาสนี้ พระร่วงได้ทรงประกาศเจตนารมณ์และความหยิ่งในศักดิ์ศรีของชาติไทยอย่างชัดเจนว่า 
“เราเปนไทยไม่ไร้ซึ่งสัจจา” (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ัว, 2520, หน้า 32)  นอกจากน้ัน อิทธิพลที่
พระร่วงมีต่อชาวละโว้ยังได้ถ่ายทอดจากค าพูดของหลวงเมืองที่เป็นบริพารของพระร่วง ท่ีว่า “... นายเราท่านมี
บุญมาก กล่าวอะไรสมปากอย่างเต็มที่ ...” (พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2520, หน้า 43) และจาก
การสนทนาระหว่างนักคุ้มกับนักแก้วฝ่ายขอม ท่ีว่า “... อีกว่าเป็นผู้เรืองฤทธิ์ ชาวละโว้จงรักภักดี จนกล่าวว่ามี
วาจาสิทธิ์ จะบัญชาว่าไรไดเ้ป็นนติย์ คนท าตามจิตทุกเมื่อไป ...” (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว, 
2520, หน้า 46)  ฉะนั้น ในทัศนะของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หัว อิทธิฤทธ์ิวาจาสิทธิ์ไม่ใช่
ปรากฏการณ์อัศจรรย์ทีว่่าสิ่งใดก็เป็นไปตามดังนั้น พระองค์กลับทรงเห็นว่า วาจาสิทธ์ิมีความหมายเดยีวกันกับ
การมั่นในวาจา และพูดค าไหนเปน็ค านั้นเสียมากกว่า อน่ึง วาจาสิทธิ์มิใช่เป็นสัญลักษณ์ของพระร่วงเพียงผู้เดียว
ดังท่ีปรากฏในวรรณกรรมมุขปาฐะ แต่กลับถูกตคีวามในเชิงนามธรรมเป็นอัตลักษณ์ของชาวชนชาติไทยที่
ภาคภูมิใจใน     ความเป็นไทอย่างแท้จริง  
 สามารถกล่าวได้ว่า ปรัชญา ทัศนะ หรือความคดิ หล่อเลี้ยงความเปน็ตัวของตนในลักษณะการส่งต่อ 
จากสมัยหนึ่งสู่อีกสมัยหนึ่ง จากสงัคมหนึ่งสู่อีกสังคมหนึ่ง จากรุ่นสู่รุน่ จากบรรพบุรุษสู่บุตรหลาน ฉะนั้น ทัศนะ
ทุกๆ ทัศนะ ความคิดทุกๆ ความคดิที่ปรากฏอยู่ทุกวันนี้หรือจะปรากฏในอนาคตข้างหน้า ล้วนแตเ่ป็นการสืบ
ทอดมาจากโบราณกาล อีกท้ังแสดงออกมาในรูปแบบท่ีหลากหลาย อันเป็นผลมาจากการขยายผลต่อความคิด
ดั้งเดิมที่เรียกกันว่า “อนุภาคต้นแบบ” “ต้นฉบับ” หรือ “อาร์คีไทพ์” (Archetypes) ในภาษาอังกฤษ อย่างไร  
ก็ตาม “... ต้นแบบหลังจากท่ีได้รบัการถ่ายทอดและแพร่กระจายไป ก็เกิดการปรับเปลี่ยนในรายละเอียด
ปลีกย่อยตามสภาพแวดล้อมทางประวัติศาสตร์ สังคม และภมูิประเทศ เหตุการณ์ ดังที่เราพบอยู่ในปัจจุบัน...” 
(ก่ิงแก้ว อัตถากร, 2553, หน้า 1) กรณีวาจาสิทธ์ิพระร่วงก็เช่นเดียวกัน เมื่อน าทัศนะเกี่ยวกับการมีฤทธิ์วาจาสิทธ์ิ
ของ พระร่วง ทั้งที่ปรากฏในวรรณกรรมมุขปาฐะเรื่องพระร่วง และที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์ของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว มาประสานต่อกัน จะเห็นได้ว่า วาจาสิทธ์ินั้น ที่แท้ก็เป็นการขยายผล
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จากปรากฏการณ์ทีเ่คยเกดิขึ้นซ้ ารอยกันไปมาในอดีต ที่ว่า บุคคล หรือกลุ่มคน ผู้มีความสามารถพิเศษในการ
พยากรณเ์หตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และได้เปล่งความรู้สึกนึกคิดของตนให้เป็นท่ีประจักษ์ด้วยค าพูดวาจา 

ความสามารถในการพยากรณ์เหตกุารณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ถือเปน็คุณสมบัติประการหนึ่งของ
นักปราชญ์โบราณ เมื่อ ค.ศ. 190 ประเทศจีนตกอยู่ในสถานภาพ 3 ก๊ก กอปรด้วย วุยก๊ก-ภายใต้การบญัชา
ของโจโฉ ง่อก๊ก-ภายใต้การบรหิารของพระเจ้าซุนกวน และจ๊กก๊ก-ซึง่มีเล่าปีเ่ป็นประมุข ก๊กท้ังสามได้ตอ่สู้กัน
อย่างรุนแรงเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่ ท่ามกลางบรรยากาศอันร้อนแรง และตึงเครียดในยามศึกสงครามนั้น      
มีบุรุษท่านหนึ่งได้ชื่อว่าเป็นนักปราชญ์-ผู้สามารถอ่านผู้คนและพยากรณส์ถานการณ์ในอนาคตได้อย่างแม่นย า 
คือท่านสุมาเต็กโช อาศัยอยู่ในเขตเมืองซงหยง ท่านเป็นผู้แนะน าใหเ้ล่าปี่ไปรับเชิญขงเบ้งมาเป็นที่ปรึกษาของ
ฝ่ายตน เพราะทราบแจ้งในความเก่งกาจของขงเบ้ง ที่ว่า “... time of two persons, Sleeping-Dragon and 
Blooming-Phoenix …” แปลว่า “... เป็นกาละส าหรับบุรุษ 2 ท่าน คือ ฮกหลง (ขงเบ้ง) และ ฮองซู (บังทอง) 
...” และ “… if only one of them could be got to help me all would be well ...” (Brewitt Taylor, 
2005, volume 1, chapter 36, p. 338) แปลว่า “... หากได้รับความช่วยเหลือจาก 1 ใน 2 ท่านผู้นั้น งานใหญ่
ย่อมส าเร็จลุล่วงด้วยดี...” ในความเป็นจริง หลังจากท่ีเล่าปีไ่ด้ขงเบง้มาเป็นท่ีปรึกษา พลังอ านาจระหว่างก๊กท้ัง
สามก็มีความสมดลุเสมอกันในทันที เล่าปี่มีฐานการทหารและอ านาจต่อรองในศึกสงครามเทียมเท่ากบัโจโฉ และ
พระเจ้าซุนกวน เขาไมต่้องหลบหนีโจโฉ หรือเกรงกลัวต่อฝ่ายพระเจ้าซุนกวนดังที่เคยเป็นมา จึงเห็นได้ว่า 
ระหว่างค าพยากรณ์ของท่านสมุาเต็กโชกับ ความเป็นจริงมิได้มีช่องว่างแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี แม้ท่านสุมาเต็กโช
จะทราบแจ้งในสติปัญญาของขงเบ้ง แต่ด้วยประจักษ์ในเรื่องราวท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ท่านจึงสามารถพยากรณ์
ชะตากรรมของขงเบ้งในฐานะเป็นท่ีปรึกษาของเล่าปี่ ท่ีว่า “...Though Sleeping-Dragon has found his 
lord, he has not been born at the right time. It is a pity ...” (Brewitt Taylor, 2005, เล่ม 1, chapter 
37, p. 343) แปลว่า “... แม้ฮกหลง (ขงเบ้ง) จะพบเจ้าของตนแล้ว แต่ท่านมิได้ถือก าเนิดในกาละทีเ่หมาะสม
คู่ควร ล้วนเป็นเรื่องที่น่าเสยีดาย ...” ซึ่งบันทึกในประวัติศาสตร์จีน ว่าด้วยเรื่องที่ขงเบ้งเสียชีวิต และไม่สามารถ
ท าให้ความใฝ่ฝันของเล่าปี่กลายเปน็ความจริง เป็นหลักฐานยืนยันถึงความแม่นย าในค าพดูของท่านสุมาเต็กโช
เพิ่มอีกครั้งหน่ึง 

เมื่อพูดถึงศิลปะในการท าศึกสงครามในยุคสามก๊ก เรามิอาจปฏเิสธบทบาทส าคัญของขงเบ้ง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศิลปะการท าศกึอันเนื่องมาจากการสามารถคาดเดาความรูส้ึกนึกคิดของผูบ้ังคับบัญชาฝ่าย
ตรงข้าม  ด้วยเหตุนี้ ขงเบ้งท าให้  โจโฉต้องลิม้รสแห่งความอัปยศในหลายโอกาส ตลอดจนท าให้จิวยีต่อ้งอาเจียน
เป็นโลหติจนเสียชีวิต ความยิ่งใหญ่ของบุรุษผู้นี้ ยังได้แสดงออกจากการที่เขาแตกฉานในโหราศาสตร์จนหาผู้
เปรียบเสมอมไิด้ อาทิ ครั้นร่วมมือกับพระเจ้าซุนกวนเพื่อต้านฝา่ยโจโฉ ณ ศึกผาแดง ขงเบ้งได้พิจารณาดวงดารา
ประจ าตัวของโจโฉ แล้วเห็นว่า ชะตากรรมของโจโฉยังไม่ถึงจุดสิ้นสุด จึงสั่งให้กวนอูไปรับศึกระหว่างทางที่โจโฉ
หลบหนี เพราะขงเบ้งรู้ดีว่า กวนอูจะไม่ท าลายชีวิตโจโฉที่เป็นผู้มีบญุคุณแก่ตน ต่อมา เมื่อจิวยี่พ่ายแพ้ในการเปิด
ศึกโจมตเีมืองเสฉวน ก็ล้มป่วยหนกัและเสียชีวิต แม้ขงเบ้งจะยังไมไ่ด้รับข่าวการจากไปของจิวยี่ แตเ่พียงมองดู
ดวงดาราบนท้องฟ้า เขาก็สามารถคาดเดาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ “... The night of Zhou Yu’s death, Zhuge 
Liang was gazing up at the heavens when he saw a star of general fall to the earth. “Zhou Yu 
is dead”, said he with a smile ...” (Brewitt Taylor, 2005, volume 1, chapter 57, p. 520) แปลว่า 
“... ในค่ าคืนท่ีจิวยี่เสียชีวิต จูกดัเหลียงก าลังจับจ้องชมนภาสวรรค์ เมื่อเขาเห็นดวงดาราประจ าตัวของแม่ทัพผู้นั้น
ตกลงมาสู่โลก เขาก็เอ่ยวาจาพร้อมด้วยรอยยิ้มที่ว่า “จิวยี่ตายแล้ว”...” หรือกรณีที่ขงเบ้งวิเคราะหด์วงดาวที่
ประดับนภาลยัและสามารถสัมผสัถึงการจากไปของตนเอง ซึ่งก าลังจะมาถึงในอีกไม่ช้า “... Ill as he was, 
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Zhuge Liang that night went forth from his tent to scan the heavens and study the stars. They 
filled him with fear. He returned and said to Jiang Wei, “My life may end at any moment” ...” 
(Brewitt Taylor, 2005, volume 2, chapter 103, p. 409) แปลว่า “... ด้วยอาการเจ็บป่วย คืนน้ัน           
จูกัดเหลียงเดินออกมาจากท่ีประจ าการเพื่อส ารวจนภาสวรรค์ และวเิคราะห์หมู่ดาว ทั้งหมดล้วนสร้างความ  
เกรงกลัวต่อเขา เขากลับเข้าไปยังที่พัก และพูดกับเกียงอุยว่า “ชีวิตของข้าอาจจบลงได้ทุกเมื่อ” ...” จากตัวอย่าง
ที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่า การมีฤทธิว์าจาสิทธิ์ของพระร่วงและปรากฏการณ์ที่บุคคล หรือกลุ่มคน มีความสามารถ
พิเศษในการพยากรณ์เหตุการณ์ทีจ่ะเกิดขึ้นในอนาคต มโีอกาสเชื่อมโยงให้อยู่ในแบบแผนอันเดยีวกันได้ ในกรณี
นี้ อิทธิฤทธ์ิวาจาสิทธิ์เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความเป็นนักปราชญข์องพระร่วง  การที่พระร่วงท าใหก้้างปลามี
ชีวิตต่อไปได้ก็เพราะพระร่วงทราบดีในกฎธรรมชาติที่ว่า ปลาจะอยูไ่ม่ได้หากขาดแคลนน้ า จึงท าให้ปลามีชีวิต
ด้วยการน าสู่แวดล้อมท่ีคู่ควร หรือเรื่องที่พระร่วงท าให้พระยาเดโชด าดินฝ่ายขอมกลายเป็นแผ่นศลิา (หรือขอม
ด าดิน) ก็เช่นเดียวกันพระร่วงเป็นผู้มีสติปัญญา จึงสามารถประเมินสถานภาพของฝ่ายศตัรู คือพระยาเดโชด าดิน 
ซึ่งเดินทางมาสโุขทัยเพียงล าพัง และแม้จะมีเปา้หมายก าจัดพระร่วงแต่เขากลับไม่เคยรูจ้ักพระร่วงมากอ่น ฉะนั้น 
ผลการพ่ายแพ้ของพระยาเดโชด าดินจึงเป็นสิ่งที่พระร่วงทรงสามารถคาดเดาได้ ทั้งหมดที่กล่าวมา ท าให้ประจักษ์
ในความที่ว่า ชาวไทยโบราณสามารถสัมผัสกับคติว่าด้วยคุณสมบตัิของนักปราชญ์หรือผูม้ีบุญได้อย่างลกึซึ้ง 
เพียงแต่มีการปรับเปลี่ยนในรายละเอียดปลีกย่อยให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางประวัติศาสตร์ สังคม 
และภมูิประเทศแห่งสยามมากยิ่งข้ึน 
 ส่วนขนบประเพณีการต้อนรับแขกท่ีมาเยือนนั้น ปรากฏในวรรณกรรมมุขปาฐะเรื่องพระร่วงหลาย
ส านวน อาทิ เรื่อง “พระร่วงได้เทวีพระยาง าเมือง” (กรมศลิปากร, 2555, หน้า 95-99) เรื่อง “พระยาเมงราย
ตัดสินความระหว่างพระร่วงกับพระยาง าเมือง” (กรมศลิปากร, 2555, หน้า 100-103) เรื่อง “พระร่วงได้     
พระพุทธสิหิงค”์ (กรมศลิปากร, 2555, หน้า 124-132) ฯลฯ โดยแสดงออกอย่างชัดเจนในตอนท่ีพระยาร่วง
เสด็จไปเยี่ยมเยือนพระสหายและได้รับการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติ รายละเอียดดังกล่าวไดร้ับความสน
พระทัยจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นอันมาก พระองค์ทรงถ่ายทอดไวใ้นพระราชนิพนธ์   
“บทละครพูดค ากลอนพระร่วง” ในตอนท่ีพระร่วงต้อนรับนักคุ้มชาวขอมที่มาเจรจาเรื่องการขนส่งส่วยน้ า   
เสวย ท่ีว่า 
 

  … เปนธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณ, ใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับอย่างเลิศดี, ตามมี
และตามเกิดใหเ้พลินเพลิดกายากว่าจะกลับ... 

     (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว, 2520, หน้า 23) 
 

 เช่นเดียวกับกรณีการสืบแสวงหาอนุภาคต้นแบบของผูม้ีอิทธิฤทธ์ิวาจาสิทธิ์ ขนบประเพณีการต้อน 
รับแขกที่มาเยือนของชาวไทยมีเคา้เงื่อนมาจากประเพณีการให้ทานแก่ผู้ขอของชาวอินเดียแต่เดมิ และเกี่ยวเนื่อง
กับความเชื่อเรื่องเทพ   เทวาทดสอบน้ าใจมนุษย์ กล่าวคือ ชาวอินเดียเช่ือกันว่า เทพเทวามักจะปลอมตัวเป็น
ขอทานเพื่อพิสูจน์ความบรสิุทธ์ิ และความซื่อสัตย์ของมนุษย์ทั่วไป จึงส่งผลให้ชาวชาตินี้หมั่นท าบุญให้ทานด้วย
ความคิดที่ว่า เทพเทวาองค์ศักดิส์ทิธ์ิอาจซ่อนตัวอยู่ในร่างของขอทานผู้นี้ก็เป็นได้ ความเชื่อดังกล่าวแผ่อิทธิพลใน
สังคมอินเดยีอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเพณีการต้อนรับแขกที่มาเยือนให้เป็นอยา่งดี ฉะนั้น    
“หิโตปเทศ” หนังสือแปลมาจาก “คัมภีร์ปญัจตันตระ” ซึ่งถือเป็นคมัภีร์ที่เก่าแก่ท่ีสุดของอินเดีย จึงเตอืนสติผู้
เป็นเจ้าของบ้านท้ังหลายในการที่ว่า “... ผู้เป็นแขก แม้จะต่ าช้า มาถึงเรือนผู้มสีกุลแมสู้งศักดิ์ ควรเจ้าบ้านจะ
รับรองตามคณุานรุูป เพราะแขกมเีทวดาทั้งสิ้นประจ าตัว ...” (เสฐียรโกเศศ นาคะประทีป, 2551, หนา้ 23)   
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การที่วัฒนธรรมอินเดียมีอิทธิพลมากมายต่อประเทศในภาคพื้นตะวนัออก เป็นเหตุท าให้ประเพณดีังกล่าว
กลายเป็นกฎการปฏิบัติที่ชาวตะวนัออกได้สืบทอดกันเรื่อยมา ส าหรบัประเทศไทยก็เช่นเดยีวกัน มีการท าบุญให้
ทานอีกทั้งต้อนรับแขกผู้มาเยือนดว้ยความยินดไีม่ว่าเขาผู้นั้นจะมาในฐานะอะไร ขนบประเพณีที่งดงามดังกล่าว
ได้อนุรักษ์และสืบทอดกันเรื่อยมาจนกระทั่งกลายเป็นเอกลักษณ์ประการหนึ่งของชาวไทยและประเทศไทยใน
ฐานะเป็น “เมืองแห่งรอยยิม้” หรอื “Land of Smiles” ในสายตาชาวโลก 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
    ส าหรับหน่วยงานทางการศึกษา ผลการวจิัยครั้งนี้ อาจน าไปประยกุต์ใช้ในการจัดการศึกษาของ
ท้องถิ่น ของพื้นท่ีที่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระร่วง โดยเฉพาะในหลักสตูรของวิชาที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น ด้วยความ  
มุ่งหมายในการส่งเสริมความรักและสร้างเจตคติอันดีงามต่อท้องถิ่น 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
    ส าหรับหน่วยงานในการพัฒนาสังคม ควรมีการวิจัยผลสัมฤทธ์ิของสื่อต่างๆ ที่น าเรื่องพระร่วงไปใช้
ในการสร้างความสามัคคีของชนในชาติ ทั้งที่ปรากฏในวรรณกรรม เพลงไทยสากล เพลงพื้นบ้าน ค าขวัญ และ
ส านวนต่างๆ 
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