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 เมื่อได้ศึกษาพระพิรุณในแง่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมเกษตร  ท าให้ทราบคติความเชื่อ
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ส าคัญที่ประกาศถือเอารูปพระพิรุณเป็นดวงตราประจ ากระทรวงอย่างเป็นทางการ 
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ข้อมูลจากคติความเชื่อ รูปแบบศิลปกรรมที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ท าให้ทราบการสื่อ
ความหมายและสัญลักษณ์ เกิดความเข้าใจเร่ืองความสัมพันธ์ของศิลปะกับความเชื่อและประเพณี-
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      กิติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยชิ้นนี้ส าเร็จได้ด้วยการช่วยเหลือจากบุคคลหลายฝ่าย  ในเบื้องต้นต้องขอขอบพระคุณ
ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี ที่ได้เห็น
ความส าคัญและคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ช่วยผลักดันให้โครงการน้ีได้รับงบประมาณปี ๒๕๕๓ 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณหัวหน้าภาควิชานายพิศาล ตันสิน ผู้สนับสนุนให้คณาจารย์ในภาคได้ท า
วิจัย จุดประกายให้เกิดการศึกษาค้นคว้า รวมทั้งบุคลากรและลูกศิษย์ที่ช่วยสืบค้นข้อมูล จึงขอขอบคุณ
ทุกท่านที่ได้มีส่วนช่วยในการท างานชิ้นนี้จนส าเร็จลุลวงด้วยดี 
 ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา บิดา มารดา ครอบครัวและเพื่อน
ทุกๆคน                 

 



สารบัญภาพ
หนา

ภาพที่ ๑ เทพประจําทิศทั้งแปด (ภาพจากหนังสือทวารบาลผูรักษาศาสนสถาน) ๑๐
ภาพที่ ๒พระพิรุณทรงหงส ประติมากรรมแกะสลักทําดวยหินทราย พบในประเทศอินเดีย

กลางตอนเหนือ (ภาพจากหนังสือการศึกษาเร่ืองหงสจากศิลปกรรมในประเทศไทย) ๑๑
ภาพที่ ๓ พระพิรุณทรงหงส สลักบนทับหลังปราสาทบันทายสรี ศิลปะขอมสมัยบันทายสรี ๑๓

(ภาพจากหนังสือศาสนาพราหมณในอาณาจักรขอม)
ภาพที่ ๔พระพิรุณทรงหงส สลักบนทับหลังดานทิศตะวันตกของโคปุระ ทิศตะวันตกของ ๑๓

ปราสาทกูพราหมณจําศีล (ภาพถายจากสถานที่จริง)
ภาพที่ ๕พระพิรุณทรงหงส สลักบนทับหลังดานทิศตะวันตกของโคปุระ ทิศตะวันตกของ ๑๔

ปราสาทกูพราหมณจําศีล (ภาพถายจากสถานที่จริง)
ภาพที่ ๖ พระวรุณ (พิรุณ) สมัยคริสตศตวรรษที่ 11 (ภาพจากหนังสือเทวนิยาย) ๑๕
ภาพที่ ๗ พระวรุณ (พิรุณ) (ภาพจากหนังสือ Indian Mythology) ๑๙
ภาพที่ ๘ พระวรุณ (พิรุณ) (ภาพจากหนังสือ The Art of Indain) ๒๑
ภาพที่ ๙ตราพระพิรุณทรงนาค ใชในกิจการชลประทาน วิดนํ้าเขามาขุดลอกคลองบึง ไขนํ้า ๒๓

(ภาพจากหนังสือมรดกวัฒนธรรมไทยสมัยพระนครทวารวดีศรีอยุธยา พ.ศ.๑๘๙๐-๒๓๑๐)
ภาพที่ ๑๐ ตราพระพิรุณทรงนาค กรมสงเสริมการเกษตร ๒๓

(ภาพจากเว็บไซตวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี)
ภาพที่ ๑๑ ตราพระพิรุณทรงนาค กรมหมอนไหม ๒๔

(ภาพจากเว็บไซตวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี)
ภาพที่ ๑๒ ตราพระพิรุณทรงนาค กรมประมง ๒๔

(ภาพจากเว็บไซตวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี)
ภาพที่ ๑๓ ตราพระพิรุณทรงนาค กรมตรวจบัญชีสหกรณ ๒๕

(ภาพจากเว็บไซตวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี)
ภาพที่ ๑๔ ตราพระพิรุณทรงนาค กรมสงเสริมสหกรณ ๒๕

(ภาพจากเว็บไซตวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี)



หนา
ภาพที่ ๑๕ ภาพจิตรกรรมบนบานหนาตางดานทิศตะวันตกของวิหาร วัดสุทัศนเทพวราราม ๒๖

(ภาพถายจากสถานที่จริง)
ภาพที่ ๑๖ ประติมากรรมพระพิรุณทรงนาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๒๘

(ภาพถายจากสถานที่จริง)
ภาพที่ ๑๗ ประติมากรรมพระพิรุณทรงนาค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ๒๘

(ภาพถายจากสถานที่จริง)
ภาพที่ ๑๘ เคร่ืองบวงสรวง ประกอบดวยเคร่ืองดอกไมสด เคร่ืองสังเวย ของหวาน-คาว ๓๒

และเคร่ืองด่ืม (ภาพถายไดรับความเอ้ือเฟอจากนายฉัตรชัย เพชรโสธร)
ภาพที่ ๑๙ ภาพถายดานขางเคร่ืองบวงสรวง ๓๒

(ภาพถายไดรับความเอ้ือเฟอจากนายฉัตรชัย เพชรโสธร)
ภาพที่ ๒๐ พราหมณเปนผูประกอบพิธี ๓๓

(ภาพถายไดรับความเอ้ือเฟอจากนายฉัตรชัย เพชรโสธร)
ภาพที่ ๒๑ คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา รวมกิจกรรม ๓๓

(ภาพถายไดรับความเอ้ือเฟอจากนายฉัตรชัย เพชรโสธร)
ภาพที่ ๒๒ นักศึกษา รวมกิจกรรมโดยพรอมเพรียง ๓๓

(ภาพถายไดรับความเอ้ือเฟอจากนายฉัตรชัย เพชรโสธร)
ภาพที่ ๒๓ คณาจารย และเจาหนาที่รวมกันโปรยดอกไมเพื่อความเปนสิริมงคล ๓๔

(ภาพถายไดรับความเอ้ือเฟอจากนายฉัตรชัย เพชรโสธร)
ภาพที่ ๒๔ นักศึกษาถวายสักการะ ๓๔

(ภาพถายไดรับความเอ้ือเฟอจากนายฉัตรชัย เพชรโสธร)
ภาพที่ ๒๕ นักศึกษารวมกันโปรยดอกไมเพื่อความเปนสิริมงคล ๓๕

(ภาพถายไดรับความเอ้ือเฟอจากนายฉัตรชัย เพชรโสธร)



บทที่ ๑ 

บทน า 

๑.ความส าคัญของปัญหา 

 สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม ประชาชนหรือแรงงานส่วนใหญ่ของสังคมเกี่ยวข้องกับการท า
นา ท าไร่ ท าสวน ท าการประมง มีชีวิตความเป็นอยู่ ความเชื่อ ความรู้สึกนึกคิด ขนบธรรมเนียมประเพณี
และการด าเนินชีวิตเกี่ยวข้องกับกับเกษตร 
   ค ณะเทคโนโลยีการเกษตร  เป็นส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี  
เป็นสถาบันที่มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการ  มีความช านาญในการปฏิบัติ มีจริยธรรมและ
คุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้น าทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีให้แก่สังคม   
 ประติมากรรมรูปพระพิรุณทรงนาค ประดิษฐาน ณ บริเวณด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี    เป็นเสมือนสัญลักษณ์ประจ าคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันเมื่อถึงก าหนดเวลาเปิดภาคการศึกษา จะมีประเพณีการ
บวงสรวงพระพิรุณของนักศึกษาใหม่เป็นประจ าทุกปี และในช่วงเวลาปรกตกิ็ยังเป็นสิ่งสักการะประจ า
หน่วยงานอีกด้วย  พระพิรุณจึงเป็นเสมือนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ในลักษณะนิเวศน์วัฒนธรรม      ( Cultural 
Ecology) ที่ได้ หล่อหลอมรวมเอาความเป็นน้ าหน่ึงใจเดียวขององค์กรเข้าไว้ด้วยกันอีกทางหนึ่ง  จากการ
สอบถามคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา กลับพบว่าไม่มีใครได้รับทราบมาก่อนถึงประวัติความเป็นมา
ของพระพิรุณที่ชาวเกษตรเคารพนับถือโดยทั่วกัน  จากความส าคัญดังกล่าวนี้ ผู้ ด าเนินงานวิจัยได้เล็งเห็น
ถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีการศึกษาวิจัย ในเร่ืองของพระพิรุณในแง่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมการเกษตร 
จึงขอน าเสนอเป็นองค์ความรู้แก่องค์กรตลอดจนบุคลากรและนักศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และ 
ประติมานวิทยา   ( Iconography) ของพระพิรุณ เพื่อที่จะเสริมสร้าง  คุณค่าในด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ขององค์กร ตามกฏบัตรเบอร์ร่า (Burra Charter) บัญญัติขึ้นโดย Australia ICOMOS ซึ่งได้จ าแนกประเภท
ของ คุณค่า ออกเป็น ๔ ด้าน คือ ด้านประวัติศาสตร์, ด้านสุนทรีย์ , ด้านวิทยาศาสตร์ , และสังคม เหล่านี้ก็



 ๒ 

เพื่อที่จะท าให้มั่นใจได้ว่าประเพณีดังกล่าว จะเป็นมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) ให้แก่องค์กร
ต่อไปภายหน้า  
 
๒.วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 การศึกษาในครั้งนี้มุ่งรวบรวมข้อมูล พระพิรุณ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มาแห่งคติความเชื่อ การ
เปลี่ยนผ่านและสืบทอดแนวคิดจากแหล่งก าเนิดสู่สังคมไทยในปัจจุบัน รวมถึงความเชื่อมโยงที่มีผลต่อ
รูปแบบศิลปกรรม ของพระพิรุณในปัจจุบัน โดยสรุปวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ดังต่อไปนี้  

              ๑.  ศึกษาที่มาแห่งคติความเชื่อ และ ความสัมพันธ์ในวัฒนธรรมการเกษตร 
๒. ศึกษาด้าน ประติมานวิทยา (Iconography) และ เปรียบเทียบในบริบทสัญลักษณ์ของพระพิรุณ

กับหน่วยงานอื่นๆ  
 ๓. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ พระพิรุณ ที่สัมพันธ์กับความเป็นมาของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร อันจะเป็นมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) ให้แก่องค์กรต่อไปภายหน้า 

๓.ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการค้นคว้าที่มาแห่งคติความเชื่อ และวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงให้
เกิดมโนคติต่อพระพิรุณในวัฒนธรรมการเกษตร เพื่อที่จะสังเคราะห์ให้เกิดองค์ความรู้แก่บุคลากรของ
หน่วยงาน รวมถึงนักศึกษาในคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี   

๔.อธิบายศัพท์ 

วิชาการศึกษาลักษณะรูปภาพ (Iconography) คือวิชาที่ว่าด้วยการพิสูจน์ ( Identification) การ
อธิบาย ( description) การแยกประเภท ( classification) และการตีความ ( tinterpretation) สัญลักษณ์ต่างๆ 
รูปภาพและทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นศิลปะแบบรูปธรรม 

วิชาการศึกษาลักษณะรูปภาพ เร่ิมในยุโรปราว พ.ศ.๒๑๐๐ ในระยะแรกเป็นเพียงการท าบัญชี
สิ่งของโบราณ เช่น พวกภาพเขียนหรืองานแกะสลักต่างๆโดยอธิบายลักษณะและสัญญลักษณ์ของวัตถุ
นั้นๆโดยเก็บรวบรวมรายละเอียดและเร่ืองราวของวัตถุนั้นๆจากวรรณคดีโบราณ เพื่อไปใช้วิเคราะห์วัตถุ
และรูปภาพโบราณต่างๆเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อจิตรกรในยุคต่อมา  



 ๓ 

ต่อมาราว พ.ศ.๒๓๐๐ วิชานี้กลายมาเป็นส่วนประกอบของวิชาโบราณคดีในการแยกประเภท
สิ่งของและลวดลายบนโบราณวัตถุที่ขุดพบราวพุทธศตวรรษที่ ๒๔ แต่ต่อมาได้ถูกน าไปใช้ในการ
ตีความหมายของสัญลักษณ์ในศาสนาคริสต์ในพุทธศตวรรษที่ ๒๕ วิชาประติมากรวิทยาก็ขยายออกไปมี
บทบาทในการศึกษาวิชาศิลปะของฝ่ายอาณาจักรในยุโรป นอกจากนั้นวิชานี้ยังได้รับความนิยมและ
น าไปใช้ในการศึกษาศิลปะทางศาสนาของโลกตะวันออกอีกต่อหนึ่งด้วย (ผาสุข อิทราวุธ,  รูปเคารพใน
ศาสนาฮินด,ู นครปฐม:แผนกบริการกลางส านักงานวิชาการ พระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
,๒๕๒๒.) 

๕.กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 

โครงการวิจัยนี้ ได้ใช้กรอบแนวคิดในการศึกษาพัฒนาการของงานศิลปกรรม ตามแนวทางของ 
รศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ ซึ่งได้ใช้ในโครงการศึกษาศิลปะเมืองเชียงแสน เนื่องด้วยผู้วิจัยเห็นว่าจะสามารถ
น ากรอบแนวคิดดังกล่าวมาเป็นแนวทาง ในการศึกษาพัฒนาการของงานศิลปกรรม ( ซึ่งในที่นี้หมายถึง
พระพิรุณ )โครงการน้ี ซึ่งท่านได้กล่าวไว้ในกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย “ศิลปะเมืองเชียงแสน” 
เอาไว้ว่า “พัฒนาการของงานศิลปกรรมในแต่ละยุคสมัยสามารถก าหนดอายุและหาแหล่งบันดาลใจในการ
สร้างได้ จากแหล่งที่มาของการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมท าให้สามารถบอกความเป็นมาและ
ความสัมพันธ์ทางด้านประวัติศาสตร์ของกลุ่มชนได้ว่ามีการติดต่อและรับรูปแบบมาจากที่ใด” โดย
คาดหวังว่าจะสามารถศึกษาพัฒนาการของงานช่างโดยล าดับตามยุคสมัย และจะท าให้เกิดองค์ความรู้
ความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างพระพิรุณที่มีต่อการเกษตรกรรมไทยได้มากยิ่งขึ้น (ศักดิ์ชัย สายสิงห์, 
“ศิลปะเมืองเชียงแสน วิเคราะห์งานศิลปกรรมร่วมกับหลักฐานทางโบราณคดีและเอกสารทาง
ประวัติศาสตร์”, บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ กรุงเทพฯ, ๓๕๕๑, หน้า ๕) 

๖.วิธีศึกษา 

การศึกษาเร่ืองพระพิรุณในแง่องค์ความรู้ด้านเกษตรวัฒนธรรมเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  
(Qualitative Research) โดยมุ่งศึกษาหาความสัมพันธ์ของความรู้ ความนึกคิด ที่มีผลร่วมต่อมโนคติของ
กลุ่มคนในคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี ซึ่งจัด แบ่งการศึกษา
ออกเป็น ๒ ส่วนคือ 



 ๔ 

 ๑) การศึกษาเอกสาร หนังสือ ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เพื่อน ามา ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามกรอบแนวความคิด  ของงานวิจัย 

๒) การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับประเพณีบวงสรวงพระพิรุณ 

๗.ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

              ๑.สามารถอธิบายถึงแหล่งที่มาแห่งคติความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับพระพิรุณ รวมถึงความสัมพันธ์ใน
วัฒนธรรมการเกษตร  
              ๒.เข้าใจในรูปแบบศิลปกรรม และความแตกต่างของรูปแบบพระพิรุณในแต่ละสถานที่ ซึ่ง
อธิบายได้ด้วยหลักการด้านประติมานวิทยา (Iconography) 
             ๓.เข้าใจความสัมพันธ์ ระหว่างองค์พระพิรุณกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี     

 

 

 

 



บทที ่๒ 

ความเป็นมาของศาสนาพราหมณ์-ฮินด ู

๒. ประวัติความเป็นมาของศาสนาพราหมณ์ 

ศาสนาพราหมณ์ (Brahmanism) นั้น กล่าวได้ว่าเป็นรากฐาน หรือคัมภีร์เก่าของศาสนาฮินดู 
(Hindunism)  หากแต่ถือว่าศาสนาทั้งสองแยกออกจากกัน ก็อาจแบ่งได้ว่าสมัยแรก คือศาสนา
พราหมณ์นั้น เร่ิมต้นต้ังแต่เมื่อ ๔,๕๐๐ ปีมาแล้ว  จนถึงต้นสมัยพุทธกาล (ประมาณ ๒,๕๐๐ ปีมาแล้ว)  
จากนั้นจึงเร่ิมเข้าสู่สมัยศาสนาฮินดู  ประวัติการนับถือศาสนาในประเทศอินเดีย  เท่าที่มีหลักฐานนั้น  
มีความเป็นมาเป็นขั้นเป็นตอนตามล าดับ เร่ิมตั้งแต่  

๑. สมัยกึ่งก่อนประวัติศาสตร์  คืออารยธรรมของชนเผ่าพื้นเมือง แถบลุ่มแม่น้ าสินธุ นับถือ
ลัทธิและเทพเจ้าหลายองค์  ส่วนใหญ่เป็นเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ 

๒. สมัยพระเวท  เมื่อพวกอารยันบุกเข้าไปในอินเดีย ก็ได้รับเอาความเชื่อด้ังเดิมและการนับ
ถือเทพเจ้าของชนพื้นเมือง เข้ามารวมกับเทพของตน เทพส่วนมากเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
ต่อมาได้จัดเทพเป็น ๓ พวกคือ 

 ๒.๑  เทพบนสวรรค์ เช่น วรุณ  สุรยะ  อทิติ 

 ๒.๒ เทพในท้องฟ้า เช่น รุทระ  วาตะ 

 ๒.๓ เทพบนพื้นดิน เช่น ภูเขา ต้นไม้ 

๓. สมัยมหากาพย์ (ประมาณต้นพุทธกาล-ประมาณ พุทธศตวรรษที่ ๗)  เป็นสมัยที่ลัทธิฮินดู
และศาสนาพุทธรุ่งเรือง  พร้อมทั้งมีลัทธิศาสนาของชาวท้องถิ่นปรากฏขึ้นนอกเหนือจากศาสนา
พราหมณ์ของชนชั้นสูง 

๔. สมัยปุราณะ (ประมาณพ.ศ. ๘๖๑- ๑๑๙๐)  ในสมัยนี้ลัทธิฮินดูแตกแยกเป็นนิกายต่างๆ มี
นิกายใหญ่ๆ คือ ลัทธิไศวนิกายและลัทธิไวษนพนิกาย (ผาสุข อินทราวุธ, “อิทธิพลศาสนาพราหมณ์
ในประเทศไทย”, กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๓, หน้า ๓๓-๔๓.) 
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๒.๑.  ศาสนาในอินเดีย  

หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล  กล่าวว่า  ศาสนาในอินเดียเกิดจากความเชื่อถือในสังสารวัฏหรือ
การเวียนว่ายตายเกิดได้มีขึ้นในประเทศอินเดียนานมาแล้ว ก่อนที่ชนชาติอารยันจะอพยพเข้ามาเสียอีก 
คร้ันเมื่อชนชาติอารยันได้อพยพเข้ามาในประเทศอินเดียราว ๑,๐๐๐ ปี ก่อนพุทธกาล ก็ได้น าศาสนา
พระเวทเข้ามา ศาสนาพระเวทเป็นศาสนาที่เคารพบูชาเทวดาที่เกี่ยวกับธรรมชาติ เช่น พระอินทร์เทพ
แห่งสายฟ้าและสงคราม พระวรุณเทพแห่งฝน พระพายเทพแห่งลม ฯลฯ ในศาสนาพระเวทไม่มีรูป
เคารพ เนื่องจากชาวอารยันเป็นพวกที่อพยพเคลื่อนย้ายที่อยู่ไปมา การติดต่อกับเทพเจ้าจึงมีแต่เพียง
การก่อกองไฟ ใส่ของสังเวยหรือบูชายัญลงไปในกองไฟ และมีบทสวดส าหรับอ้อนวอนบูชาเทพเจ้า
เท่านั้น ในศาสนาพระเวทยังไม่มีการเชื่อถือในการเวียนว่ายตายเกิด และเชื่อแต่เพียงว่าผู้ที่ตายไปแล้ว
จะไปอยู่กับพระยม เทพแห่งความตาย  

เมื่อพวกอารยันเข้ามาตั้งหลักแหล่งลงในประเทศอินเดีย ก็ได้น าศาสนาพระเวทเข้ามาปะปน
กับความเชื่อถือพื้นเมืองซึ่งมีมาก่อน เกิดเป็นศาสนาพราหมณ์ ยอมรับในเร่ืองเวียนว่ายตายเกิด และ
เชื่อว่ามีพระผู้เป็นเจ้าหรือมหาบุรุษหรือพรหมัณเป็นผู้สร้างโลก และสร้างสิ่งมีชีวิตทั้งปวงขึ้น ศาสนา
พรหมณ์ได้น าระบบวรรณะเข้ามาใช้ และแบ่งมนุษย์ออกเป็น ๔ วรรณะ คือ พราหมณ์  (นักบวช) 
กษัตริย์ (นักรบ) แพศย์  (พ่อค้า) และ ศูทร  (กรรมกร) ในระยะนี้มีการเชื่อถือโดยทั่วไปว่าสังสารวัฏ
หรือการเวียนว่ายตายเกิดนั้นเป็นทุกข์ การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็คือต้องกระท าตนให้ถูก
พระทัยพระผู้เป็นเจ้า เมื่อตายแล้วจะได้ไปรวมกับพระองค์ ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป เหตุน้ัน
พวกพราหมณ์คือนักบวช ซึ่งเป็นผู้สามารถติดต่อกับพระผู้เป็นเจ้าและรู้พระทัยของพระองค์อยู่แต่
เพียงจ าพวกเดียว จึงมีอ านาจมากมาย                                  

ในราวพุทธกาล จึงเกิดมีศาสนาใหม่ขึ้นในประเทศอินเดีย ๒ ศาสนาเพื่อต่อต้านศาสนา
พราหมณ์ ได้แก่ศาสนาไชนะและพุทธศาสนา ทั้งสองปฏิเสธไม่ยอมเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ 
และไม่ยอมรับระบบวรรณะ ทั้งสองศาสนามุ่งสอนให้ประชาชนไปสู่นิพพาน คือหลุดพ้นจากการ
เวียนว่ายตายเกิดโดยตนเองเช่นเดียวกัน ศาสนาไชนะมุ่งสอนไปทางด้านการทรมานร่างกาย แต่พุทธ
ศาสนามุ่งการด าเนินสายกลาง คือมัชฌิมาปฏิปทา และสอนการไปสู่ปรินิปพานด้วยการระงับกิเลส
และบ าเพ็ญทาน ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชคือราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๓ พุทธศาสนาได้
เจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่งและได้แผ่ออกไปนอกประเทศอินเดียด้วย (สุภัทรดิศ ดิศกุล,ม.จ.,  “ประวัติศาสตร์
ศิลปะประเทศใกล้เคียง”, บริษัท พิฆเณศพริ้นต้ิงเซ็นเตอร์ , กรุงเทพฯ , พิมพ์ครั้งที่ ๔, ๒๕๔๕  ,หน้า 
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๗-๘ ) จะเห็นได้ว่าในสังคมอินเดีย  พราหมณ์เป็นบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับศาสนาพราหมณ์-ฮินดูอย่าง
ใกล้ชิด  กล่าวคือเป็นผู้เชื่อมโยงแนวความคิดและการปฏิบัติตนตามความเชื่อในศาสนา เป็นสื่อกลาง
ในการติดต่อระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้า โดยพราหมณ์จะเป็นผู้สาธยายมนต์คาถาและสวดอ้อนวอนเทพ
เจ้าในพิธีกรรมต่างๆ รวมทั้งเป็นผู้ประกอบพิธีบวงสรวงเทพเจ้าให้แก่หัวหน้าตระกูลหรือปุโรหิต
ประจ าตระกูลต่างๆ (สุวิทย์ ทองศรีเกตุ, “การศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ที่มีต่อ
พฤติกรรมทางศาสนาของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช”, มหาวิทยาลัยมหิดล, ๑๕๒๔, 
อัดส าเนา หน้า ก.) 

ดังนั้น พราหมณ์  จึงหมายถึงบุคคลกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นที่ยกย่องนับถือของชาวฮินดูในประเทศ
อินเดีย  ได้อพยพเข้าสู่ประเทศต่างๆ ในเอเซียอาคเนย์ตั้งแต่สมัยโบราณ  และสืบเชื้อสายมาจนถึง
ปัจจุบัน  พราหมณ์เป็นผู้ที่ถือเพศนักบวช  ไว้ผมยาวขมวดป็นมวยผมที่ท้ายทอยและนุ่งขาวห่มขาว 
เป็นผู้ธ ารงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  เป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับพระพรหม พระ
เวท และเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู อันเป็นศาสนาดั้งเดิมที่ถือคัมภีร์พระเวท
เป็นหลัก (มนต์ ทองชัย, “๔ ศาสนาส าคัญของโลกปัจจุบัน ”, กรุงเทพ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๐, หน้า 
๘.) 

 
๒.๒  การเผยแพร่อารยธรรมอินเดียในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 

ยอร์ช เซเดส ได้แสดงแนวคิดต่อการเผยแผ่อารยธรรมอินเดียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอาไว้
ว่าได้มีกระแสการแลกเปลี่ยนอันต่อเน่ือง ระหว่างประเทศอินเดีย กับประเทศต่างๆทางทิศตะวันออก 
กระแสการแลกเปลี่ยนที่ว่านี้ ย่อมเป็นส่วนแห่งการค้าระหว่างประเทศตั้งแต่บรรพกาล ซึ่งมิได้มีแต่
ชาวอินเดียเท่านั้นที่เข้าร่วมในการค้าน้ี แต่ก็ได้ปูพื้นฐานอันเกื้อกูลส าหรับการมาในโอกา สหน้าของ
ชาวอินเดียที่มีวัฒนธรรม โดยนัยนี้จึงสมควรที่จะกล่าวถึงข้อสันนิษฐานอันส าคัญว่า พวกพราหมณ์
นั้นเองเป็นผู้น าจารีตของอินเดียมาตามค าเรียกร้องของพวกหัวหน้าชาวพื้นเมือง ที่ปรารถนาจะเพิ่มพูน
เกียรติภูมิและเสริมสร้างอ านาจตนด้วยการใช้พลังทางมายาของพวกพราหมณ์เหล่านี้ซึ่งมีชื่อเสียง คง
จะแพร่ไปโพ้นทะเลโดยอาศัยพวกพ่อค้าเป็นสื่อป่าวประกาศ ถ้าเรายอมรับค าว่า “ อารยธรรมอินเดีย ” 
ว่ามีความหมายครอบคลุมถึงความแตกต่างกันมากมายหลายที่แล้ว ก็น่าจะรวมเอาเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้เข้าไว้เป็นส่วนหน่ึงของความแตกต่างนี้ได้ ข้าพเจ้ายอมรับว่าความเห็นเช่นว่านี้ได้มีผู้คัดค้าน 
ถึงกับมีผู้กล่าวว่า “โครงสร้างพื้นฐานแบบอินเดีย ” อยู่เหนือ “ คุณลักษณะส าคัญแบบพื้นเมือง ” นั้น



 ๘  

 

 

 

เป็นความคิด “ ที่ไม่อาจยอมรับได้ ” ข้าพเจ้าตระหนักดีว่าค ากล่าวที่ข้าพเจ้าเคยน าเอามาใช้ในแต่ก่อน
เหล่านี้ อาจท าให้เกิดความเข้าใจผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อข้าพเจ้ากล่าวถึงโครงสร้างพื้นฐาน หรือเมื่อ
กล่าวถึงอารยธรรมอินเดียที่มีเหนือกัมพูชาหรืออาณาจักรใดราชอาณาจักรหนึ่ง ซึ่งรับอิทธิพลจาก
อินเดียแล้ว ข้าพเจ้าย่อมระลึกอยู่ในใจถึงเอกสารทั้งทางศิลาจารึก และโบราณคดี ที่กล่าวถึงอารยธรรม
ดังกล่าว อารยธรรมเช่นว่าน้ีเป็นอารยธรรมตามความหมายของนักปราชญ์ ศาสนา ศิลปะ ความรู้ทาง
ปรัชญาและอักษรศาสตร์เท่านั้น โครงสร้างทางสังคมก็ดี วิถีชีวิตและความเชื่อถือของประชาชน
ตลอดจนสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ อาจจะมีลักษณะดุจดังอยู่อีกโลกหนึ่ง ซึ่งไม่เคยมีใครรู้จักดีก็ได้ แต่
ก็มีทางที่จะคิดว่า ถ้าได้ศึกษาเอกสารทางศิลาจารึกอย่างจริงจัง โดยเฉพาะหลักศิลาซึ่งเป็นภาษา
พื้นเมือง อันบัดนี้ได้ถูกน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะแก่ประวัติศาสตร์ที่ล าดับเหตุการณ์และ
ประวัติศาสตร์ศิลปะเท่านั้น ก็จะเปิดเผยว่า ใน “ คุณลักษณะส าคัญแบบพื้นเมือง ” นั้น มีข้อเท็จจริง
หลายประการ แสดงให้เห็นว่าอิทธิพลของอินเดียได้ก้าวเข้ามาอย่างลึกซึ้ง เกินกว่าที่นักสังคมศาสตร์
ตั้งสมมติฐานไว้เป็นอันมาก ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่จะแยกปัญหา แล้วพิจารณาว่าสังคมพื้นเมืองสามารถ
รักษาสารัตถะแห่งร่องรอยเดิมของตนไว้ได้เพียงใด หรือว่าสังคมดังกล่าวนี้ได้รวมตัวเข้าไปบนอีก
สังคมแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นแบบอินเดียโดยแท้  ดังตัวอย่างประเทศกัมพูชาแต่โบราณได้มีการแบ่ง
ประชาชนออกเป็นชั้นต่างๆที่มีความเชี่ยวชาญในด้านกิจการงานใดอย่างหนึ่งที่ก าหนดไว้สืบต่อกันมา 
และเรียกว่า วรรณะ ตรงกับการแบ่งชั้นของอินเดียนอกจากนั้นกัมพูชายังมีการจัดพลเมืองเข้าไว้ตาม
ภารกิจของแต่ละกลุ่ม โดยเรียกแต่ละกลุ่มด้วยค าอินเดีย สิ่งเหล่านี้ย่อมช่วยให้สังคมของเขมรรวมตัว
เข้ากับสังคมอินเดียได้โดยสะดวก (ยอร์ช เซเดส,  “ชนชาติต่างๆในแหลมอินโดจีน”, โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ, พิมพ์ครั้งที่ ๓, ๒๕๓๔, หน้า ๖๔-๖๙ ) 

๒.๓ พระพิรุณตามคติของพราหมณ์ – ฮินดู   ด้านงานศิลปกรรม                                                                                          
ศิลปะอินเดีย 
 

นักปราชญ์ของอินเดียได้น าเอาธรรมชาติและภูมิประเทศของตนเองมาสร้างจินตนาการรวม
กับความเชื่อถือด้ังเดิมคือลัทธิเวทก่อเกิดเป็นเทพเจ้าต่างๆขึ้น  เพื่อเป็นตัวแทนของปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ โดยถือดินแดนแถบเทือกเขาหิมาลัยซึ่งทุรกันดาร ลี้ลับซับซ้อน เป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์
ของเทพเจ้า มีพระผู้เป็นเจ้าปกครองจักรวาลอันมีขอบเขตกว้างขวาง มีเทพเจ้าน้อยใหญ่ต่าง
ความส าคัญและฐานะลดหลั่นกันไปสถิตอยู่ทั่วไปทุกอณูของจักรวาล เพื่อสร้าง เพื่อรักษา เพื่อพิทักษ์ 
เพื่อป้องกันหรือท าลาย หากได้รับการเซ่นสรวงบวงพลีไม่ถูกต้องตามพิธีกรรมที่ได้ก าหนดไว้  อนึ่ง 



 ๙  

 

 

 

เร่ืองราวของเทพเจ้าเหล่านี้ ได้มีการจดบันทึกพรรณาไว้ใน คัมภีร์ปุราณะต่างๆ ทั้งนี้ช่างผู้สร้างรูป
เคารพของเทพเจ้า ได้อาศัยข้อมูลที่มีอยู่ในบทโศลกจากคัมภีร์ปุราณะนั่นเอง เทพเจ้าเหล่านั้นมีรูปร่าง
อย่างมนุษย์ แต่ก าหนดให้มีส่วนประกอบบางอย่างพิเศษไปจากมนุษย์สามัญ เช่น มีหลายเศียร หลาย
กร มีพาหนะส าคัญและมีเคร่ืองอุปโภคอันประเสริฐประจ าพระองค์ ทั้งนี้ทางคติศาสนาฮินดู
โดยเฉพาะไศวนิกาย ก าหนดเขาไกรลาส เป็นศูนย์กลางของจักรวาล มีพระอิศวรเป็นใหญ่กว่าเทพเจ้า
ทั้งปวง มีเทพชั้นรองท าหน้าที่พิทักษ์รักษาประตู หรือทางเข้าสู่เขาไกรลาสทั้งแปดทิศ เรียกว่า “ อัษฏิ
กบาล ” หรือ “ฏิกบาล” หรือ “โลกบาล” ประกอบด้วย  

พระอินทร์              ทรงช้างเอราวัณ ครองทิศตะวันออก (บูรพา) 
พระอัคนี                 ครองทิศตะวันออกเฉียงใต้ (อาคเนย์) 
พระอิศาน               ครองทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) 
พระวรุณ                 ทรงหงส์ ครองทิศตะวันตก (ประจิม) 
พระนิรฤศ               ครองทิศตะวันตกเฉียงใต้ (หรด)ี 
พระยม                    ทรงกระบือ ครองทิศใต้ (ทักษิณ) 
พระกุเวร                  ครองทิศเหนือ (อุดร)  

(สมชาย ณ นครพนม, มงคล ส าราญสุข, เรียม พุ่มพงษ์แพทย์, สิรินทร์ ย้วนใยดี, “ทวารบาลผู้รักษา 
ศาสนสถาน”, บริษัท อัมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน) , กรุงเทพฯ,  ๒๕๔๖, หน้า ๙-
๑๑)  



 ๑๐  

 

 

 

 

ภาพที่   ๑   เทพประจ าทิศทั้งแปด (ภาพจากหนังสือทวารบาลผู้รักษาศาสนสถาน) 

 ในคัมภีร์พฤหัสสังหิตา กล่าวว่า เทวรูปของท้าววรุณนี้ควรมีลักษณะท้องพลุ้ยเล็กน้อย นั่งบน
ราชรถที่เทียมด้วยหงส์เจ็ดตัว กรทั้งสี่นั้นจะมีดอกบัว บ่วงบาศก์ หอยสังข์ และหีบแก้วมณี  โดยมีชายา
ชื่อเคารีน่ังบนตัก ถัดมากล่าวว่าเทพวรุณมีสองกร ซึ่งกรขวาจะแสดงม่าประทานอภัย และกรซ้ายจะถือ
นาคราชที่ม้วนตัวเป็นบ่วงบาศก์ และประทับยืนบนหลังหงส์ 

หลักฐานจากประติมากรรมแกะสลักซึ่งท าด้วยหินทรายที่พบในประเทศอินเดียกลาง ตอน
เหนือก็เป็นรูปพระวรุณทรงหงส์ถือบ่วงบาศก์ (กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์, “การศึกษาเร่ืองหงส์จาก
ศิลปกรรมในประเทศไทย”, กรุงเทพฯ :องค์การค้าของส านักงานคณะกรรมการ สกสค, ๒๕๕๐,หน้า 
๒๙) 



 ๑๑  

 

 

 

 

ภาพที่  ๒   พระพิรุณทรงหงส์ ประติมากรรมแกะสลักท าด้วยหินทราย พบในประเทศอินเดีย
กลางตอนเหนือ (ภาพจากหนังสือการศึกษาเร่ืองหงส์จากศิลปกรรมในประเทศไทย) 

ศิลปะเขมร 
 

            วิวัฒนาการทางศาสนาในประเทศอินเดีย ได้เข้ามาสู่อาณาจักรขอมอย่างรวดเร็ว นิกายไศวะซึ่ง
ตั้งขึ้นในประเทศอินเดียระหว่าง พ.ศ.๑๓๕๐ -๑๔๐๐ ก็ได้ต้ังหลักฐานลงอย่างมั่นคงในอาณาจักรขอม
ในสมัยพระเจ้ายโศวรมันที่ ๑ (พ.ศ.๑๔๓๒-๑๔๔๓) อาจารย์ชาวขอมที่นับถือศาสนาพราหมณ์ลัทธิ
ไศวนิกาย อาจเดินทางเข้ามาเรียนศาสตร์กับท่านศังกราจารย์ผู้เป็นอาจารย์ส าคัญทางปรัชญาเวทานตะ 
แต่ทางด้านการสั่งสอนในลัทธิไศวนิกาย คัมภีร์เวทานตะเร่ิมมีอิทธิพลต่อมาในภายหลังคือราวต้น
พุทธศตวรรษที่ ๑๖  เท่านั้น จารึกที่ปาสาทบันทายสรีใน พ.ศ.๑๕๑๒  ได้กล่าวปกป้องการนับถือพระผู้
เป็นเจ้าองค์เดียวในปรัชญาเวทานตะอย่างเปิดเผย  

เทวดาผู้รักษาทิศและเทวดานพเคราะห์ จารึกของพระเจ้าราเชนวรมันที่ปราสาทแปรรูป ใน 
พ.ศ.๑๕๐๔ กล่าวถึงการสร้างศิวลึงค์ราเชนทรวรเมศวร พร้อมกับเทพผู้รักษาทิศ ๗ หรือ ๘ ได้กล่าวว่า 
 “ ท่านพลเทพได้สร้างรูปโคนนทิและโลกบาล (เทพผู้รักษาทิศ) อุทิศกุศลถวายแด่พระราชาผู้ทรงนาม
ว่าศรีชัยวรมัน ” ปรากฏว่ายังไม่เคยค้นพบรูปเทพผู้รักษาทิศที่มีกล่าวไว้ในจารึก มีแต่รูปเทพผู้รักษา



 ๑๒  

 

 

 

ทิศปรากฏอยู่เหนือทับหลังของปราสาทบันทายสรีหลังทิศใต้ทั้งสี่ทิศ นายโกลูเบฟ ได้กล่าวว่าองค์ทาง
ทิศตะวันออกคือพระอินทร์ทรงช้าง แต่ท่านก็เข้าใจผิดเมื่อกล่าวว่าองค์ทางทิศตะวันตกคือพระพรหม
ทรงหงส์และทรงถือลูกประค า  ทางทิศเหนืออาจเป็นรูปพระอิศวรในท่ามหาราชลีลา(นั่งชันเข่า) ทาง
ทิศใต้ก็คือพระอิศวรทรงโคนนทิ เร่ืองนี้นายกมเลศวร ภัฏฏาจารย์กล่าวว่า เทวดาที่ทรงหงส์มีพักตร์
เดียวและ 2 กรนั้น ทรงถือบ่วงบาศไม่ใช่ลูกประค า ( ภาพที่ ๓ ) ลักษณะนี้คือพระวรุณดังที่ท่านวราหมิ
หิระได้เขียนไว้ในคัมภีร์พฤหัตส หิตา บทที่ ๕๘  คาถา ๕๗  พระวรุณนี้ความจริงคือเทพผู้รักษาทิศ
ตะวันตกนั่นเอง และภาพนี้ก็สลักอยู่บนทับหลังทิศตะวันตกของปราสาทด้วย เนื่องจากเทพบนทับ
หลังทางทิศใต้ทรงถือไม้ทัณฑ์ เหตุนั้นก็คงเป็นพระยมทรงกระบือ พระยมทรงเป็นเทพผู้รักษาทิศใต้ 
ส่วนเทพอีกองค์หนึ่งคงเป็นท้าวกุเวรผู้รักษาทิศเหนือ  

บนภาพสลักนูนต่ าที่ปราสาทนครวัด มีรูปเทพผู้รักษาทิศ ๑๐  องค์สลักอยู่ ในจ านวนน้ีมีเทพ
ผู้รักษาทิศใหญ่ ๔ ทิศ เทพรักษาทิศแทรก ๔ ทิศ และเทพผู้รักษาทิศเบื้องบนและล่างอีก ๒ ทิศ ในภาพ
สลักที่ปราสาทนครวัดมีพรอินทร์ผู้รักษาทิศตะวันออกทรงช้างและถือวัชระ พระอัคนีผู้รักษาทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ทรงแรดหรือระมาด พระนิรฤติผู้รักาทิศตะวันตกเฉียงใต้ทรงรากษสและถือไม้
ทัณฑ์ พระวรุณผู้รักษาทิศตะวันตกทรงหงส์ถือบ่วงบาศ พระพายผู้รักษาทิศตะวันตกเฉียงเหนือทรงม้า
และถือธง (ธวัช) และท้าวกุเวรผู้รักษาทิศเหนือทรงสิงห์ถือดอกบัวและดาบสั้น พระยมทรงโค (ใน
ศิลปะขอมกระบือของพระยมมักมีรูปร่างเหมือนโค) เทพผู้รักษาทิศ ๑๐  องค์ยังมีพระอาทิตย์
พระจันทร์ แต่ละองค์ทรงรถเทียมม้า 2 ตัวและพระขันธกุมารมี ๖ พักตร์ ๑๒ กร ทรงนกยูงรวมอยู่ด้วย 
(สุภัทรดิศ ดิศกุล,ม.จ., “ศาสนาพราหมณ์ในอาณาจักรขอม”, บริษัท อัมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์ , พิมพ์ครั้ง
ที่ ๓, ๒๕๔๗ หน้า ๘๑) 

 



 ๑๓  

 

 

 

 
ภาพที่   ๓   พระพิรุณทรงหงส์ สลักบนทับหลังปราสาทบันทายสรี ศิลปะขอมสมัยบันทายสรี 

(ภาพจากหนังสือศาสนาพราหมณ์ในอาณาจักรขอม) 
 

คติของการสร้างรูปเทวดาผู้รักษาทิศนี้ยังพบได้ในปราสาทขอมในดินแดนไทย เช่นที่
ปราสาทเมืองต่ าจังหวัดบุรีรัมย์ ( สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖  ) เป็นต้น 

 

 

ภาพที่   ๔   รูปพระพิรุณทรงหงส์ สลักบนทับหลังด้านตะวันตกของโคปุระ ทิศตะวันตกของ
ปราสาทกู่พราหมณ์จ าศีล (ภาพถ่ายจากสถานที่จริง) 



 ๑๔  

 

 

 

                   

ภาพที่   ๕   ภาพพระพิรุณทรงหงส์ สลักบนทับหลังด้านตะวันตกของโคปุระ ทิศตะวันตก
ของปราสาทกู่พราหมณ์จ าศีล (ภาพถ่ายจากสถานที่จริง) 

๒.๔ พระพิรุณตามคตินิยมของพุทธ 

 ในสังคมชาวพุทธมีความเชื่อว่า เทวดาเป็นผู้ที่อยู่ต่างภพกับมนุษย์และมีอ านาจเหนือ
ธรรมชาติ ดลบันดาลให้เกิดสิ่งต่างๆขึ้นได้ทั้งร้ายทั้งดี  ในประเทศไทยค าว่า เทวดา เป็นค ายืมจากภาษา
บาลี ซึ่งโดยความหมายแล้วกินความตั้งแต่เทวดาหรือเทพเจ้าในศาสนาฮินดู (พราหมณ์) พุทธศาสนา 
รวมไปถึงเทวดาประจ าถิ่นตามความเชื่อพื้นเมืองด้วย 

ในดินแดนไทยค าว่า เทวดา หรือ เทพยาดา ปรากฏในจารึกสุโขทัยหลักที่ ๑ หรือ จารึกพ่อขุน
รามค าแหงมหาราชความว่า มีพระขุงผี เทพยดาในเขาอันนั้น เป็นใหญ่กว่าทุกผีในเมืองนี้...ซึ่งศิลา
จารึกนี้ ค าว่าเทวดาและผีจะใช้ปะปนกันไป โดยเชื่อว่า ค าว่า ผี น่าจะมีใช้มาก่อนค าว่าเทวดา อันเป็น
ค าในอารยธรรมอินเดียซึ่งแพร่เข้ามาในชั้นหลัง ต่อมาในจารึกสุโขทัยหลักที่ ๒ หรือจารึกวัดศรีชุม
ปรากฏว่ามีค าว่า ผีฟ้า ในที่นี้มีความหมายถึง พระเจ้าแผ่นดิน ซึ่งชี้ให้เห็นว่าคติเร่ืองการนับถือพระเจ้า
แผ่นดินในฐานะสมมติเทพมีมาอย่างน้อยตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้ว 

การเกิดขึ้นของความเชื่อเกี่ยวกับเทวดาในชั้นเดิมน้ัน คงเร่ิมจากการที่มนุษย์พิจารณาความ
เป็นไปของธรรมชาติแล้วเห็นว่า อาจมีสิ่งใดบันดาลเหตุการณ์ต่างๆดังนั้น เทวดาในระยะแรกจึง



 ๑๕  

 

 

 

สะท้อนลักษณะของธรรมชาติ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เทวดาในลักษณะนี้เป็นบุคลาธิษฐานของอ านาจ
แห่งธรรมชาตินั่นเอง เช่น พระอัคนี(ไฟ) พระวรุณ (ฝน) เป็นต้น ในระยะแรกนี้ พิธีกรรมหรือ
บวงสรวงต่อเทวดายังไม่มีความสลับซับซ้อน ดังเช่น อาจตั้งส ารับอาหารไว้กับพื้นดินแล้วเชิญเทวดา
ลงมาเสวยเพียงเท่านั้น ต่อมาเมื่อชาวอารยันได้เข้ามาตั้งรกรากในเขตประเทศอินเดียแถบลุ่มแม่น้ า
สินธุตอนบนราว ๖๕๐ ปีก่อนคริสตกาล จึงได้พัฒนาความเชื่อเกี่ยวกับเทวดาจนกลายเป็นศาสนา
พราหมณ์ขึ้น ซึ่งความเชื่อน้ีได้แพร่เข้ามาในดินแดนประเทศไทยในกาลต่อมา ความเชื่อเกี่ยวกับเทวดา
เน่ืองในศาสนาพราหมณ์นี้เองที่ท าให้พิธีกรรมหรือการบวงสรวงมีขั้นตอน และหลักการที่พิสดาร
ซับซ้อนมากขึ้น  

จากเดิมที่เทวดามีลักษณะพื้นฐานเกี่ยวพันกับธรรมชาติ ต่อมาในสมัยหลังโดยเฉพาะใน
ศาสนาพราหมณ์ เทวดาบางองค์ได้ปรากฏขึ้นในลักษณะเฉพาะตน โดยเทวดาแต่ละองค์จะมีหน้าที่
หรือลักษณะที่ส าคัญแตกต่างกันไปด้วย เช่น พระพรหมณ์ได้รับการนับถือในฐานะเทพผู้สร้าง พระ
สุรัสวดีได้รับการนับถือว่าเป็นเทพแห่งสรรพวิทยา เป็นต้น โดยนัยนี้ ลักษณะที่เป็นภาวะธรรมชาติที่
เคยมีอยู่ได้ค่อยๆเลือนไป และภาวะที่แสดงถึงความเป็นเทพเช่น ความศักดิ์สิทธิ์จะโดดเด่นขึ้นมาแทน 
อย่างไรก็ดีลักษณะเทวดาหรือเทพทั้งหลายมีร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเทวดาในฝ่ายร้ายหรือดีคือ ทรงไว้ซึ่ง
พลังอ านาจเหนือมนุษย์ 

ทั้งนี้ ในการนับถือเทวดาว่าองค์ใดมีสถานะเหนือองค์ใดหรือองค์ใดเป็นใหญ่ที่สุดนั้นจะ
แตกต่างกันไปตามท้องถิ่นหรือชุมชนเช่น ในศาสนาพรหมณ์ลัทธิไศวนิกายจะนับถือพระศิวะเป็นเทพ
เจ้าสูงสุด ส่วนลัทธิไวษณพณิกายจะนับถือพระนารายณ์เป็นเทพเจ้าสูงสุด เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
ปรากฏว่ามีคติการนับถือเทพเจ้าสูงสุดเพียงองค์เดียวแพร่หลายอยู่ด้วย 

ในวัฒนธรรมไทย สามารถจ าแนกได้ว่า ความเชื่อเกี่ยวกับเทวดามีอยู่ด้วยกัน ๓ กลุ่มคือ 

๑.เทวดาในพุทธศาสนา 

๒.เทวดาในศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู 

๓.เทวดาประจ าถิ่นหรือประจ าท้องถิ่น 

เทวดาในพุทธศาสนา คัมภีร์และอรรถกถาในพุทธศาสนาหลายเร่ืองระบุว่ามีเทวดาหรือเทพ
ต่างๆเป็นอันมากและจัดแยกเป็นกลุ่มไว้ชัดเจนดังปรากฏใน ไตรภูมิพระร่วง อันเป็นวรรณคดีส าคัญ



 ๑๖  

 

 

 

ทางพุทธศาสนาของไทย แม้แต่พระไตรปิฎก มหาวรรค สิกขาบทที่  1 แห่งภูตคามวรรค ทั้งนี้เทวดาใน
พุทธศาสนามีก าเนิดที่แตกต่างจากเทวดาในศาสนาพราหมณ์บางส่วนเกิดโดยสยมภูหรือก าเนิดขึ้นมา
เอง ทว่า การก าเนิดเป็นเทวดาได้จะต้องกระท าความดีประการต่างๆเช่น ท าบุญรักษาศีลปฏิบัติสมาธิ 
ข้อส าคัญเทวดาในพุทธศาสนาย่อมอยู่ภายใต้กฏแห่งกรรม 

เทวดาในพุทธศาสนาอาจแบ่งออกได้เป็น ๓ กลุ่มคือ สมมติเทพ คือกษัตริย์พระเจ้าแผ่นดิน 
หรือพระราชาซึ่งมีอ านาจเปรียบดุจเทวดา อุปปัติเทพ คือเทวดาผู้อยู่อีกภพหนึ่งโดยนับตั้งแต่เทวดาใน
สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาภูมิขึ้นไปตลอด ๒๖ ชั้น วิสุทธิเทพ คือ พระขีณาสพซึ่งแบ่งได้เป็น พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันต์ 

ในพระพุทธศาสนา ทวยเทพย่อมมาน้อมนมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อสดับฟังพระ
ธรรมเทศนา บางคร้ังก็จะเข้าเฝ้าทูลถามข้อธรรมะ ในแง่นี้ วิสุทธิเทพจึงทรงไว้ซึ่งสถานะที่เด่นกว่า
เทพทั้งหลาย บทบาทของเทวดาในพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์จึงแตกต่างกันอยู่ไม่น้อย เช่น 
พระอินทร์หรือท้าวสักกเทวราชเป็นผู้พิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนา กระทั่งในต านานการสร้างพระ
พุทธชินราชก็มีการกล่าวว่าพระอินทร์ลงมาช่วยหล่อจนส าเร็จ หรือท้าวสหัมบดีพรหมผู้เป็นราชาของ
พระพรหมก็มีบทบาทในการผดุงพระธรรมในพุทธศาสนา เหล่านี้เป็นต้น 

เทวดาในศาสนาพราหมณ์ฮินดู คติจักรวาลวิทยาในคัมภีร์พระเวทได้ปรากฏความคิดหลาย
ประการว่าด้วยการสร้างโลกและก าเนิดของเทวดา ซึ่งจุดร่วมของความเชื่อในพระเวทนี้ถือว่า มีเทพ
สูงสุดเพียงองค์เดียวซึ่งสร้างทุกสิ่งทั้งเทพและอสูร และเทวดาต่างๆเหล่านี้เป็นอมตะคือไม่มีสิ้นชีวิต 
ซึ่งแตกต่างจากเทวดาในพุทธศาสนาที่ยังคงอยู่ในวัฏสังสารทั้งนี้เทวดาในศาสนาพรหมณ์ยังมีอ านาจที่
ปกครองสกลจักรวาล 

เทวดาประจ าถิ่น ในประเพณีไทยเทวดาประจ าถิ่นนี้มีอยู่ด้วยกันหลายประเภท ได้แก่ เทวดาที่
คอยดูแลรักษาประจ าถิ่นที่ เช่น พระภูมิเจ้าที่ เจ้าทุ่ง เจ้าป่า เจ้าเขา ซึ่งเป็นใหญ่ในที่แห่งใดแห่งหนึ่ง
โดยเฉพาะ บ้างก็เรียกว่าเทพารักษ์ หากเป็นกรณีเทวดาที่สถิตอยู่ตามต้นไม้เรียกว่า รุกขเทวดา 
นอกจากนี้ ในหลายกรณี เมื่อบุรุษของครอบครัวหรือชุมชนเสียชีวิตลงก็อาจมีการยกย่องให้เป็นผี
บรรพบุรุษ ซึ่งอาจรวมได้เป็นเทวดาประจ าท้องถิ่นประเภทหน่ึงด้วย  

นอกจากเทวดาประจ าถิ่นที่ คติความเชื่อของไทยยังมีการนับถือเทวดาประจ าเมืองอีกด้วยโดย
เมื่อสถาปนาบ้านเมืองขึ้นคร้ังแรกก็ต้องตั้งศาลหรือหอขึ้นไว้เพื่อเป็นที่สถิตของผีบ้านผีเมือง บางครั้ง
เราก็เรียกขานเทวดาประเภทนี้ว่า ผีเสื้อเมือง หรือ พระเสื้อเมือง บ้างก็เรียกว่า ผีหลวง ทั้งนี้ ยังมีเทวดา



 ๑๗  

 

 

 

อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งได้รับการนับถือด้วยว่าเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของผู้คนเป็นอย่างมาก เช่นพระแม่คงคา 
พระแม่โพสพ เป็นต้น เทวดากลุ่มนี้ ถือเป็นสัญลักษณ์ของธรรมชาติหรือสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติ  
ส าหรับคติในการบูชาบวงสรวงเทวดานั้นสามารถพบได้ในพิธีและประเพณีหลายอย่างของไทย นัยว่า
หากเราต้องด าเนินชีวิตสัมพันธ์กับพื้นที่หรือสิ่งใดรวมถึงถ้าจะท ากิจการใดเป็นพิเศษก็จ าป็นต้อง
สังเวยบอกกล่าวให้เทวดาทราบ เพื่อความสุขสวัสดีหรือบันดาลการบรรลุผลส าเร็จตามแต่กรณี 
มิฉะนั้นหากมิได้บรวงสรวงสังเวยหรือปฏิบัติผิดจารีตธรรมเนียม เทวดาอาจจะบันดาลให้เกิด
เหตุการณ์ร้ายต่างๆได้ การบรวงสรวงสังเวยนี้มีอาทิ การต้ังศาลหรือหอ ในกรณีของเทวดาพระภูมิเจ้า
ที่ การไหว้ครูในกรณีของเทวดาแห่งศิลปวิทยาต่างๆการบวงสรวงเมื่อจะท าการตัดโค่นไม้ใหญ่ ใน
กรณีของรุกขเทวดาหรือหากคนไทยสมัยก่อนจะปลูกเรือนก็ต้องบวงสรวงท าบัตรพลีไหว้พระภูมิเจ้าที่
เพื่อขอที่ดินต่อผู้รักษาพื้นที่ก่อน บัตรพลีดังกล่าวมีหมากพลู มะพร้าวอ่อน ขนมต้ม กล้วยน้ าว้า เป็น
ต้น (นามานุกรมขนบประเพณีไทย หมวดประเพณีราษฎร์ เล่ม ๓ “คติความเชื่อ”, กรมศิลปากร
,๒๕๕๒ ,หน้า ๑๕๔-๑๕๗) 

อย่างไรก็ดี คติในการบูชาบรวงสรวงเทวดานั้นจะพบเห็นโดยมากในความเชื่อทางศาสนา
พราหมณ์และความเชื่อท้องถิ่น ในพุทธศาสนานั้น การบูชาเทวดามิได้มีระบุไว้ในพระบาลีแต่อย่างได 
และแม้ชาวพุทธจะท าการบูชาเทวดาหรือเทพ ก็จะให้สถานะด้อยกว่าพระพุทธรูป เช่นในบ้านเรือน
ทั่วไป หิ้งบูชาพระจะอยู่เหนือแท่นบูชาทวยเทพต่างๆ ในขณะที่ตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์การ
บูชาเทพมีหลักการปฏิบัติก าหนดไว้ชัดเจน ซึ่งพิธีจ านวนมากต้องให้พรหมณ์เป็นสื่อกลางในการ
ติดต่อระหว่างผู้บวงสรวงกับเทพเจ้า แม้ในสังคมไทยปัจจุบันคติการบูชาเทวดาก็มิได้เสื่อมถอยลงไป
แม้แต่น้อย ดังจะเห็นได้จากศาลเทพเจ้าขนาดใหญ่ที่มีผู้คนจ านวนมากเข้าไปสักการะกราบไหว้  

กล่าวโดยสรุป คติความเชื่อเร่ืองเทวดาหรือเทพเจ้าในสังคมไทยนี้ โดยในชั้นต้นความเชื่อ
เร่ืองเทวดาน่าจะมีอยู่ในรูปของเทวดาประจ าถิ่นหรือเทวดาที่เกี่ยวพันกับกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน
ของผู้คนอยู่แล้วคร้ันเมื่อชาวไทยยอมรับนับถือพุทธศาสนาและพรหมณ์ความเชื่อเร่ืองเทวดาจึงได้
พัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบที่ชัดเจนโดยเฉพาะในคติทางศาสนาพราหมณ์ อย่างไรก็ตาม คติเร่ืองเทวดาก็ได้
ผสานกันในพุทธศาสนา ศาสนาพรหมณ์ และความเชื่อท้องถิ่น โดยมีสัดส่วนแตกต่างกันไปตามกลุ่ม
ชนหรือพิธีกรรมต่างๆ และยังคงเป็นความเชื่อที่ด าเนินคู่ไปกับหลักการศาสนามาตราบจนปัจจุบัน  



      บทที ่ ๓ 

การศึกษารูปแบบและความหมายเชิงสัญลักษณ์ของพระพิรุณ  

 การศึกษารูปแบบของพระพิรุณในประเทศไทย จะกล่าวถึงรูปแบบตามระยะสมัยที่ปรากฏใน
ปัจจุบันทั้งในลักษณะของดวงตราสัญลักษณ์  จิตรกรรมและประติมากรรมรูปเคารพที่สร้างไว้
สักการะบูชา 

ประติมานวิทยาของพระพิรุณ 

พระพิรุณ ( สันสกฤต: वरुण) เป็นเทพแห่งฝน เป็นโลกบาล ทิศประจิม ผิวสีขาวผ่อง ถือ
บ่วงบาศและอาโภค ทรง จระเข้เป็นพาหนะ ในหนังสือพระนลค าหลวง พระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวเกล่าว่า พิรุณเป็นนามของพระสุริยะ เป็นลูกนางอทิติ พระ
วรุณย่อมรู้ว่าผู้ใดท าอะไร ย่อมรู้ว่าผู้ใดกระพริบตากี่ครั้ง ใครท าบาป เมื่อมีผู้ท าบาปพระวรุณจักใช้บ่วง
คล้องผู้นั้นไปหาพญายมราชเพื่อน าไปลงทัณฑ์ ในพระเวทเรียก เจ้าฟ้าอันอยู่ทั่วไป ภายหลังได้ฉายาว่า 
สินธุปติ แปลว่าเจ้าน้ าทั่วไป ในมหาภารตะกล่าวว่าพระพิรุณเป็นบุตรพระฤๅษีกรรทม พรหมบุตร 
พระวรุณในความเชื่อของคนไทยว่าเป็นผู้ให้ฝนให้น้ า ถือพระขรรค์ ทรงพญานาค (วิกิพีเดีย 
สารานุกรมเสร)ี 

 

ภาพที่   ๖   พระวรุณ (พิรุณ) สมัยคริสต์ศตวรรษที่ ๑๑ 
(ภาพจากหนังสือเทวนิยาย) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89


 ๑๙ 

ในคัมภีร์ไตรเภท กล่าวว่า     พระพิรุณหรือพระวรุณนั้นเป็นเทพเจ้าแห่งสายฝนเป็นบุตรของ
พระกัศยปเทพบิดร กับพระนางอทิติเทพมารดร ซึ่งท่านเป็นบุตรองค์โตสุด โดยมีพี่น้องร่วมสายโลหิต
จ านวน ๗ พระองค์  ดังนี้ 

๑.พระวรุณาทิตย์(พระพิรุณ Rain)  
๒.พระมิตราทิตย์  
๓.พระอริยมนาทิตย์  
๔.พระภคาทิตย์  
๕.พระองศาทิตย์  
๖.พระอินทราทิตย์(พระอินทร์ Indra)  
๗.พระธาตราทิตย์  
๘.พระสุริยาทิตย์(พระอาทิตย์ Sun)  

 

ภาพที่   ๗   พระวรุณ (พิรุณ)  
(ภาพจากหนังสือ Indain Mythology) 



 ๒๐ 

       รูปลักษณ์ของพระพิรุณได้มีกล่าวไว้หลายรูปนิมิตด้วยกัน ตามความเชื่อของแต่ละท่านคงเฉก                     
เช่นเดียวกับเทพเจ้าพระองค์ต่างๆที่มีนิมานรกายหลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมส าหรับการโปรด
เวไนยสัตว์ ส าหรับรูปนิมิตของพระพิรุณนั้นมีกล่าวไว้ ๕ รูปนิมิตดังนี้ 
             ๑.กายสีเมฆหมอก(เทา)ทรงเคร่ืองประดับสีเหลือง  
             ๒.กายสีขาว ทรงเคร่ืองประดับสีเขียวมรกต  
             ๓.กายสีแดง(ตามต าราของ ธิเบต เพราะเป็นวงศ์พระอาทิตย์)  
             ๔.กายสีขาว ทรงเคร่ืองประดับมุก  
             ๕.กายสีขาวทรงเคร่ืองประดับทอง  

ด้วยพระพิรุณเป็นเทพแห่งฝนจึงมีพาหนะเป็นพญานาค ซึ่งเป็นสัญญลักษณ์แห่งน้ าและความ  
อุดมสมบูรณ์ แต่บางต านานก็กล่าวว่าทรงจรเข้เป็นพาหนะ ที่พระหัตถ์ขวาจะถือพระขรรค์ชัย  (พระ
แสงดาบ) ส่วนพระหัตถ์ซ้ายจะมีลักษณะจีบนิ้วซึ่งเป็นลักษณะของการประทานอภัย(วรท) หรือ
ประทานพร แต่บางต านานกล่าวกันว่ามี ๔ กรบ้าง ๖ กรบ้าง โดยแต่ละพระหัตถ์นั้นจะทรงถือสิ่งต่างๆ 
ที่แตกต่างกันออกไป เช่น บ่วงนาคราช (นาคขดเป็นบ่วง) อาโภค (ร่ม) คนโท คันศร  แก้วมณี หอยสังข์ 
ดอกบัว หน้าที่ของพระพิรุณจะเป็นเทพที่คอยประทานฝน  โดยการท างานตามพระบัญชาของพระ
อินทร์ และมีเทพที่เป็นเสมือนเทพผู้ช่วยคือ เทพปรชันยะ(เทพผู้ประทานฝน) เทพปันชุนนะ หรือ วัสส
วลาหกเทพ (เทพแห่งเมฆฝน) สีตวลาหกเทพ (เทพแห่งความหนาวเย็น) อัพภวลาเทพ (เทพแห่งเมฆ
หมอก) วาตวลาหกเทพ (เทพแห่งลม) โดยเทพที่กล่าวมานี้จะประสานการท างานร่วมกันเพื่อให้ฝนตก
ต้องตามฤดูกาลโดยทั่วไปแล้วเราจะได้พบเห็นแต่พระพิรุณเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น  พระพิรุณทรงมี
บุตรีนามว่านางมณีเมขลา ที่รู้จักกันในนามเมขลาล่อแก้วนั่นเอง  ในทางศาสนาพราหมณ์แล้วเมื่อจะ
กระท าพิธีที่เกี่ยวกับการเกษตรก็มักอัญเชิญพระพิรุณมาร่วมงานด้วยเสมอตามความเชื่อที่ว่าจะท าให้
ฝนตกต้องตามฤดูกาลและส่งผลให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ดี วิมานของท่านต้ังอยู่ ณ สวรรค์
ชั้นดุสิต ซึ่งเป็นชั้นที่เป็นที่ประทับของพระโสดาบัน พระสกิทาคามีและพระโพธิสัตว์องค์ต่างๆ (พีระ 
อารีสม, “ต านานพระพิรุณ”, คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 



 ๒๑ 

 

ภาพที่   ๘   พระวรุณ (พิรุณ)  
(ภาพจากหนังสือThe Art of  Indain ) 

๓.รูปเคารพและสัญลักษณ์พระพิรุณในปัจจุบัน 

 รูปเคารพของพระพิรุณในสมัยปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลักษณะ
ที่เป็นสัญลักษณ์ของสถาบัน และหน่วยงานของราชการเช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่มีการสอนด้านเกษตร ซึ่งนับได้ว่าเป็นหน่วยงานส าคัญที่ให้ชน
ทั่วไปซึ่งสนใจได้รู้จักและเข้าใจถึงประวัติความเป็นมาของเทพองค์นี้อย่างกว้างขวาง ปัจจุบันปรากฏ
ในลักษณะของดวงตราสัญลักษณ์ ประติมากรรมและจิตรกรรม ดังนี้  

๓.๑ พระพิรุณในตราสัญลักษณ์ 

บริบทของการปกครองราชการแผ่นดิน สถาบันกษัตริย์ไทยนับแต่โบราณกาลได้แนวคิด
เกี่ยวกับลัทธิเทวราชาและธรรมราชา จากศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ กษัตริย์สามารถอ้างได้ว่า
พระองค์เป็นทั้งเทพเจ้าทางศาสนาพราหมณ์และเป็นพระโพธิสัตว์ อ านาจในการปกครองของ
พระองค์มีศาสนาเป็นที่รองรับสถาบันกษัตริย์ในแง่ความเป็นเทพเจ้าอันมีอ านาจศักดิ์สิทธิ์  (วิไลเลขา 



 ๒๒ 

ถาวรธนสาร, “ชนชั้นน าไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก” ด่านสุทธาการพิมพ์,กรุงเทพฯ, ๒๕๔๕ ) 
นับแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อพระเจ้าอู่ทองทรงสร้างนครหลวงขึ้นในปี พ.ศ.๑๘๙๓ (ค.ศ.๑๓๕๐) 
พระองค์ทรงต้ังชื่อเมืองว่าอโยธยาหรืออยุธยา ซึ่งเป็นชื่อเมืองของพระรามซึ่งเป็นอวตารปางหนึ่งของ
พระนารายณ์ พระองค์จึงได้รับพระนามว่า สมเด็จพระรามาธิบดี เมื่อพระรามเป็นอวตารปางหนึ่งของ
พระนารายณ์ และครุฑเป็นพาหนะของพระนารายณ์ ครุฑจึงเป็นสัญลักษณ์ส าคัญเกี่ยวกับองค์
พระมหากษัตริย์ไทย ดวงตราหรือพระราชลัญกรประจ าพระองค์จึงมีรูปครุฑประจ า ดวงตรารูปครุฑนี้
ใช้ส าหรับเป็นตราแผ่นดินด้วย และด้วยแนวคิดทางศาสนาพราหมณ์นี้เองที่ได้ดึงเอาลักษณะของเทพ
ชั้นรองต่างๆ อมนุษย์ รวมถึงสัตว์หิมพานต์ อันเป็นองค์ประกอบร่วมซึ่งสัมพันธ์กับเขาพระสุเมรุที่
เป็นแกนโลกตามอุดมคติของศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ เข้ามาท าเป็นดวงตราประจ าต าแหน่ง
ขุนนางในราชการต่างๆ เช่น ตราพระพิรุณทรงนาค ใช้ในกิจการชลประทาน, ตราหนุมานแผลงฤทธิ์
เป็นตราพระยาเดโช ใช้ในการแต่งตั้งทหารในเมืองเอก โท ตรี และหัวเมืองเล็ก ฝ่ายขวา และตรา
พระคชสีห์ เป็นตราประจ าพระยากลาโหม ในการก ากับดูแลหัวเมืองภาคใต้ เป็นต้น  

ดวงตราประจ าต าแหน่งขุนนางที่พบว่าถูกใช้ในราชการสมัยอยุธยาดวงหน่ึง ที่ใช้ในกิจการ
ชลประทาน ปรากฏเป็นรูปพระพิรุณยืนถือพระขรรค์เหยียบอยู่บนล าตัวนาค อันมีรูปแบบศิลปะที่ซึ่ง
สะท้อนงานช่างโดยทัศนศิลป์แบบอยุธยา แตกต่างออกไปจากรูปพระพิรุณที่ปรากฏในศิลปะอินเดีย 
และ ศิลปะขอม อีกทั้งยังท าให้มองเห็นถึงการคลี่คลายของกรอบแนวคิด ซึ่งแต่เดิมนั้นพระพิรุณอยู่ใน
มโนคติของเทพซึ่งดลบันดาลให้เกิดฝนที่ต้องประกอบพิธีบวงสรวง และเทพผู้รักษาทางเข้าด้านทิศ
ตะวันตกของเขาไกรลาสคือศาสนสถานแบบขอม สู่แนวคิดเชิงสัญลักษณ์ในการบริหารราชการ อันมี
พระมหากษัตริย์ที่ซึ่งเสมือนองค์อวตารแห่งพระนารายณ์ตามแนวคิดสมมุติเทพ  และเหล่าขุนนาง
ทั้งหลายเป็นผู้สนองราชโองการ ดวงตราประจ าต าแหน่งต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นมักจะพบตัวอย่างว่าถูก
สร้างขึ้นเป็นสัญลักษณ์ของเทพที่มีหน้าที่ในการดูแลด้านต่างๆซึ่งสัมพันธ์กับลักษณะของเทพแต่ละ
องค์ รวมถึงระบบจักรวาลตามคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู  



 ๒๓ 

 
ภาพที่ ๙   ตราพระพิรุณทรงนาค ใช้ในกิจการชลประทาน วิดน ้าเข้ามาขุดลอกคลองบึง ไขน ้า                  

(ภาพจากหนังสือมรดกวัฒนธรรมไทยสมัยพระนครทวารวดีศรีอยุธยา พ.ศ.๑๘๙๐-พ.ศ.๒๓๑๐) 
 
ดวงตรารูปพระพิรุณในปัจจุบัน 
 ในฐานะที่พระพิรุณได้รับการยอมรับนับถืออย่างแพร่หลายตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นต้นมา จึงมี
การน ารูปพระพิรุณไปใช้เป็นดวงตราและสัญลักษณ์ต่างๆ ดังนี้  
 
ดวงตราประจ ากรมส่งเสริมการเกษตร 

 
 

ภาพที่ ๑๐ ตราพระพิรุณทรงนาค  กรมส่งเสริมการเกษตร 
                  (ภาพจากเว็บไซต์วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี) 

 

 



 ๒๔ 

ดวงตราประจ ากรมหม่อนไหม 

 

ภาพที่  ๑๑   ตราพระพิรุณทรงนาค   กรมหม่อนไหม 
                  (ภาพจากเว็บไซต์วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี) 

 
ดวงตราประจ ากรมชลประทาน 

                                                             

 

ภาพที่  ๑๒  ตราพระพิรุณทรงนาค  กรมประมง 
                  (ภาพจากเว็บไซต์วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี) 

 



 ๒๕ 

ดวงตราประจ ากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

 

ภาพที่  ๑๓  ตราพระพิรุณทรงนาค  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
           (ภาพจากเว็บไซต์วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี) 

 
 
ดวงตราประจ ากรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 

ภาพที่   ๑๔   ตราพระพิรุณทรงนาค  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
                  (ภาพจากเว็บไซต์วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี) 

 

 



 ๒๖ 

๓.๒  จิตรกรรมรูปพระพิรุณ 

 วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ 
ให้สถาปนาขึ้นใน พ.ศ. 2350 เดิมพระราชทานนามว่า “วัดมหาสุทธาวาส” โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระ
วิหารขึ้นก่อนเพื่อประดิษฐานพระศรีศากยมุนี (พระโต) ซึ่งอัญเชิญมาจากพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุ 
จังหวัดสุโขทัย การก่อสร้างวัดมาเสร็จบริบูรณ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ใน 
พ.ศ. ๒๓๙๐ และพระราชทานนามว่า “วัดสุทัศนเทพวราราม” ปรากฏในจดหมายเหตุว่า “วัดสุทัศ
นเทพธาราม” 

            ภายในวดัสุทัศนเทพวรารามมีภาพจิตรกรรมฝาผนังปรากฏอยู่ในพระอุโบสถและพระวิหาร 
สันนิษฐานว่าเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ และการมีเขียนซ่อมในสมัยรัชกาลที่ ๔ และ ๕ เร่ืองราวที่ 
เขียนภายในพระอุโบสถเป็นเร่ืองปัจเจกพุทธและพุทธประวัติ ส่วนเร่ืองราวที่เขียนในพระวิหารเป็น  

เร่ืองอดีพพุทธและพระไตรปิฏก 

 รูปพระพิรุณเท่าที่ปรากฏในงานจิตรกรรมนั้น พบที่บานหน้าต่างวิหารด้านทิศตะวันตก  
วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร  

                                

ภาพที่ ๑๕ ภาพจิตรกรรมบนบานหน้าต่างด้านทิศตะวันตกของวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม  

(ภาพถ่ายจากสถานที่จริง)                                 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2390


 ๒๗ 

งานจิตรกรรมนี้แสดงให้เห็นว่า พระพิรุณที่บานหน้าต่างด้านทิศตะวันตกของวิหารวัดสุทัศน
เทพวราราม อยู่ในฐานะเทพประจ าทิศ ท าหน้าที่พิทักษ์รักษาโลกบาลตามคติของพราหมณ์-ฮินดู โดย
สวมเคร่ืองทรงแบบกษัตริย์ ถือพระขรรค์ ทรงพญานาคตามลักษณะประติมาวิทยา  

๓.๓ ประติมากรรมรูปพระพิรุณ 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบกิจกรรมทางเกษตร 
การเกษตร  ในประเทศไทยได้มีบันทึกเป็นหลักฐานไว้ในศิลาจารึกในสมัยสุโขทัย (เร่ิมตั้งแต่พ.ศ. 
1800  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพ่อขุนรามค าแหง  ทรงมีรัฐประศาสโยบายส่งเสริมการเกษตรหลายประการ  
ที่ส าคัญคือ  การให้ประชาชนมีอิสระในการประกอบอาชีพตามความถนัด  และที่ดินที่มีการปลูกสร้าง
ท าประโยชน์ก็จะตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ผู้ที่ปลูกสร้าง  และให้เป็นมรดกตกทอดไปถึงยังลูกหลาน ใน
สมัยนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ มีน้ าสะอาดส าหรับบริโภคตลอดทั้งปี  และเพียงพอส าหรับใช้ใน
การเกษตร 
 โดยค าว่า “เกษตร”  นั้นถูกจารึกขึ้นในประวัติศาสตร์สยามครั้งแรกในรัชสมัยสมเด็จ  
พระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) ในปีพ.ศ. ๑๘๙๓  ได้มีการจัดต้ังการปกครองแบบจตุสดมภ์ขึ้น คือ 
เวียง วัง คลัง นา  ซึ่งต าแหน่งเสนาบดีกรมนาในขณะนั้นมีชื่อเรียกว่า  “ขุนเกษตราธิบดี”  มีอ านาจทั้ง
ทางบริหารและอ านาจตุลาการใน “การจัดการเร่ืองที่ดินและชลประทาน  เพื่อเอ้ืออ านวยประโยชน์แก่
ประชาชนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  การเลี้ยงชีพ การผลิตและการค้ากับนานาประเทศ  
ภายหลังจึงมีการเปลี่ยนชื่อกรมนา  เป็นกระทรวงเกษตรพนิชการ กระทรวงเกษตราธิการ กระทรวง
เกษตรพาณิชยการ กระทรวงเศรษฐการ กระทรวงเกษตราธิการ กระทรวงเกษตร  จนมาสู่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ตามล าดับ (www.moac.go.th) 
 

http://www.moac.go.th/


 ๒๘ 

 

ภาพที่  ๑๖   ประติมากรรมพระพิรุณทรงนาค    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
(ภาพถ่ายจากสถานที่จริง) 

 

 
 

ภาพที่  ๑๗   ประติมากรรมพระพิรุณทรงนาค    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(ภาพถ่ายจากสถานที่จริง) 

 



 ๒๙ 

รูปพระพิรุณดังกล่าวมาข้างต้นนี้ เป็น ลักษณะประติมานวิทยาขององค์พระพิรุณที่ถูกสร้างขึ้น
ด้วยศิลปะแบบอยุธยา โดยสวมเคร่ืองทรง ประกอบด้วย ชฎามงกุฎ กุณฑล กรองศอ อินทรธนู ทับ
ทรวง สังวาล ปั้นเหน่ง สุวรรณกระถอบ และฉลองพระบาท ถือพระขรรค์ ซึ่งเป็นศาสตรวุธ ชนิดหน่ึง 
ใช้ส าหรับกษัตริย์และเทวดา มีลักษณะร่วมเป็นเช่นเดียวกับท่าทางของเทวดาหรือทวารบาล การยืนอยู่
บนล าตัวพญานาคซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งน้ า ย่อมเป็นการเน้นความส าคัญให้เกิดเป็นเอกลักษณ์
ของพระพิรุณซึ่งเป็นเทวดาแห่งฝน รูปแบบดังกล่าวนี้แสดงลักษณะส าคัญด้านประติมานวิทยา ซึ่ง
สัมพันธ์กับรูปแบบศิลปกรรมพระพิรุณ ซึ่งปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ทั้งในงา นจิตรกรรม และ
ประติมากรรม  

ประเพณี – พิธีกรรมเกี่ยวกับพระพิรุณ 

ประเพณีต่างๆ ของไทย  บางประเพณีก็ได้รับประเพณีดั้งเดิมจากอินเดีย และยังคงสืบทอด
ประพฤติปฏิบัติต่อๆ กันมา ซึ่งบางประเพณีมีมาตั้งแต่สมัยอถรรพเวท บางประเพณีก็ได้รับจากศาสนา
พราหมณ์ฮินดูทั้งทางเหนือและทางใต้ของอินเดียผสมกันส าหรับเมืองไทยอาจได้รับมาจากทั้งทาง
อินเดียเหนือและใต้ผสมกัน  ดังเช่น  ในรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้มีพระราชพิธีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ที่กล่าวไว้ในหลักฐานสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เช่น  พระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสินทร์  หมายรับสั่งต่างๆ ซึ่งพระราชพิธีและพิธีทั้งหลายที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาจัด
ขึ้นตามพระราชประเพณี   เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่สิริราชสมบัติ พระบรมวงศ์และตัวพระองค์
เอง  รวมทั้งประเทศชาติและประชาชน  และเพื่อเป็นการบูชาเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู อันเป็น
ที่มาของความศักดิ์สิทธิ์ในสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้แก่ 

พระราชพิธีพิรุณศาสตร์   

พระราชพิธีพิรุณศาสตร์ กระท าในเดือน 9 ซึ่งในช่วงนี้เป็นฤดูฝนจะต้องตกลงมา  มิฉะนั้น
แล้วข้าวกล้าในนาจะเสียหายได้  จึงต้องจัดขึ้นเว้นแต่ในปีใดที่ฝนตกต้องตามฤดูกาล  ในการพระ
ราชพิธพิรุณศาสตร์นี้นับเป็นการมงคลที่แสดงให้เห็นถึงพระบรมโพธิสมภารบารมี แสดงให้เห็นว่า
พระมหากษัตริย์เอาใจใส่ต่อการประกอบอาชีพของราษฎรถึงแม้ว่าช่วงเวลาที่ท าพิธีนี้อาจจะไม่อยู่ใน
เดือนเก้า ก็ตาม ถ้ามีความจ าเป็นก็อาจจัดให้มีพิธีขอฝนเป็นการเฉพาะก็ได้ เพื่อสนองความต้องการ
ของราษฎรให้พ้นจากความเดือดร้อน  

กล่าวได้ว่า  พิธีนี้ได้รับอิทธิพลจากประเพณีโบราณของอินเดียโดยตรงในพระเวทได้พูดถึง
เทพเจ้าแห่งฝน ลม คือมารุต พระอินทร์ วรุณ  ในพระพุทธศาสนาได้พูดถึงเร่ืองเกี่ยวกับทุพภิกขภัย 



 ๓๐ 

ความแห้งแล้ง มีการอาราธนาพระสงฆ์ให้สวดพระปริตรก าจัดภัยนี้  จนเกิดฝนตก (นายบ ารุง ค าเอก ,  
“อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น”, ศักดิโสภาการพิมพ์, หน้า ๕๒, 
๑๒๗) 

การบวงสรวงพระพิรุณ 

      เร่ืองราวของพระพิรุณ เทพเจ้าแห่งน้ าและฝนของไทยนั้น เกิดจากความเชื่อตามศาสนา
พราหมณ-์ฮินดู และความเชื่อในทางพุทธศาสนา เชื่อว่าเมื่อโลกมนุษย์ร้อนแห้งแล้ง ต้นไม้เห่ียวเหลือง
เฉาตายเพราะขาดฝน ก็จะมีการบวงสรวง พระพิรุณเทพ เพราะเชื่อว่า ท่านมีฤทธิ์มีอ านาจ สามารถ
ประทานให้เกิดฝนตก  โดยท่านเป็นผู้ควบคุมกระแสน้ าและยังให้แม่น้ าไหลหลั่งเติมสู่มหาสมุทร อีก
ทั้งยังเก็บกักน้ าในห้วงอากาศไว้ในก้อนเมฆ เพื่อเอาไว้ประพรมลงสู่สวรรค์ บรรยากาศ และโลก
มนุษย์ นอกจากนั้นชาวฮินดูโบราณยังนิยมสักการบูชายกย่องให้ท่านเป็นเทพแห่งความซื่อสัตย์สุจริต 
จนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติว่าหากจะให้ค ามั่นสัญญากัน ต้อดื่มน้ าสาบานอ้างพระพิรุณเป็นพยานรู้
เห็น และเชื่อว่าถ้าฝ่ายใดทรยศต่อน้ าสาบาน พระพิรุณจะช่วยจัดการลงโทษผู้นั้น จึงถือเป็นต้นก าเนิด
ของพิธีถือน้ าพิพัฒน์สัตยา 
     การท าการบวงสรวงบูชาพระพิรุณเทพนี้สามารถท าได้ หากต้องการขอพรจากเทพเทวะ 
โดยปรารถนาที่จะขอพรความเจริญรุ่งเรืองความส าเร็จในหน้าที่การงาน  หรือปรารถนาความส าเร็จ 
นอกจากนั้นยังสามารถขอพรให้พืชไร่ออกดอกออกผลงดงามบริบูรณ์  ไม่แล้งไม่เกิดความเสียหาย  
          การที่จะบวงสรวงบูชาพระพิรุณเทพเมื่อพบเหตุอัปมงคลต่าง ๆ ก็ท าได้  ซึ่งลางอัปมงคลนั้น
เป็นไปในลักษณะ เช่น หากคุณท าธุรกิจเกี่ยวกับพืชไร่ต่าง ๆ  แล้วพบว่าผลไม้นั้นมีรสขื่น ฝาด   หรือ
ผิดปกติ ไปจากเดิม            หรือดอกไม้ที่คุณปลูกนั้นผลิตดอกออกผลผิดปกติไปจากเดิม หรือพบว่ามี
ฝนแล้งผิดปกติ หรือฝนชุกผิดปกติจนก่อให้เกิดความเสียหาย 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  (อังกฤษ : Rajamangala University of Teachnology)  เป็น
ระบบมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย  สังกัด  ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ในปี  2549  ได้
มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย   โดยสกอ.  ผลปรากฏว่า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ  ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยดีเด่นในด้านการเรียนการสอน  และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี  ได้รับการจัดอันดับดีเด่นในด้านการเกษตร (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี)  



 ๓๑ 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี จึงเป็นมหาวิทยาลัยที่มี
ความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมเกษตรมาอย่างยาวนาน ผู้บริหารทุกท่านเล็งเห็นถึงความส าคัญในการ
สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร และนักศึกษาจึงได้จัดให้มีกิจกรรมบวงสรวงพระพิรุณ ของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรีเป็นประจ าทุกปีการศึกษา เพื่อ
ความเป็นสิริมงคลแก่องค์กรมาโดยตลอด การจัดกิจกรรมทุกคร้ังมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 
ร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก โดยมีนายฉัตรชัย เพชรโสธร (พงศกร สุขแสงแก้ว) ศิษย์เก่าท าหน้าที่
พราหมณ์เป็นผู้ประกอบพิธี 

เคร่ืองบวงสรวง ประกอบด้วย 
เคร่ืองดอกไม้สด  ประกอบด้วย บายศรีหลัก ๙ ชั้น  บายศรีตอ บายศรีธรรมจักร บายศรี

พรหม บายศรีเทพ บายศรีปากชาม พานพุ่มดอกไม้สด   พวงมาลัยดอกไม้สด 
เคร่ืองสังเวยเทพ ประกอบด้วย   มะพร้าวอ่อน   กล้วยน้ าว้า   ขนมต้มแดง ขนมต้มขาว ขนม

ถ้วยฟู ขนมชั้น ขนมทอง (ทองหยิบ, ทองหยอด, ฝอยทอง, เม็ดขนุน) เผือกต้ม  มันต้ม นมข้นหวาน 
เนยแข็ง  น้ าผึ้ง อ้อย   แกงบวชมัน   แกงบวชฟักทอง ถั่วเขียวคั่ว งาด าคั่วพอหอม   งาขาวคั่ว   ผลไม้  
ขนมเปี้ยะ ขนมกง  มะตูมเชื่อม ขนมถั่ว  ขนมงา  ขนมหูช้าง  ขนมคันหลาว  

ของคาว ประกอบด้วย  หัวหมูพร้อมขาและหาง  หมูนอนตอง ไก้ต้มพร้อมเคร่ืองใน เป็ด
ต้มพร้อมเคร่ืองใน ปลาช่อนต้ม  ปูทะเลต้ม กุ้งต้ม น้ าจิ้ม หมากพลู บุหรี่   แกงเผ็ด แกงจืด   ข้าวสวย
 เคร่ืองดื่ม ประกอบด้วย  สุราโรงหรือสุราสี  น้ าเปล่า  น้ าชา  น้ าแดง 

ของสดส าหรับโปรยเพื่อเป็นสิริมงคล ประกอบด้วย   ดอกบัวและกลีบ   กุหลาบและกลีบ 
ดาวเรืองฉีก ดอกรัก  ดอกบานไม่รู้โรยฉีก ถั่วเขียว งาขาว  งาด า  ข้าวตอก 

เคร่ืองบูชา ประกอบด้วย  ธูปหอม   เทียนใหญ่ เทียนท าน้ ามนต์  
ล าดับขั้นตอนการเตรียมงาน 
๑. ท าความสะอาดองค์เทวรูป 
๒. ท าความสะอาดสถานที่ที่จะใช้ท าพิธีบวงสรวง 
๓. จัดโต๊ะบวงสรวงพร้อมปูผ้าขาวตลอดแนวและจับจีบผ้าขาวรอบโต๊ะ โดยตั้งโต๊ะให้อยู่ตรงกลาง    
    ระหว่างองค์เทวรูปที่จะท าพิธี  ความสูงของโต๊ะควรอยู่ระหว่างเอวของคนปกติ  
๔.  จัดเตรียมเคร่ืองบวงสรวงพร้อมจัดวางให้สวยงามและเป็นระเบียบ  
๕. เมื่อได้ฤกษ์ก็เร่ิมท าพิธี  
๕.๑ ผู้กระท าพิธีบูชาพานครู แล้วเร่ิมท าน้ ามนต์ 
๕.๒ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาองค์เทวรูป 



 ๓๒ 

๕.๓ ผู้กระท าพิธีกล่าวโองการบูชาเทพยดาอัฏฐทิศ 
๕.๔ ผู้กระท าพิธีกล่าวบทชุมนุมเทวดา 
๕.๕ ผู้กระท าพิธีกล่าวโองการบูชาฤกษ์ 
๕.๖  ผู้กระท าพิธีกล่าวประกาศบวงสรวงเทวดา 

 

ภาพที่ ๑๘ เคร่ืองบวงสรวงประกอบด้วยเคร่ืองดอกไม้สด เคร่ืองสังเวย ของคาว-หวาน และเคร่ืองดื่ม  
(ภาพถ่ายได้รับความเอื้อเฟื้อจากนายฉัตรชัย เพชรโสธร) 

 

ภาพที่ ๑๙ ภาพด้านข้างเคร่ืองบวงสรวง 
(ภาพถ่ายได้รับความเอื้อเฟื้อจากนายฉัตรชัย เพชรโสธร) 



 ๓๓ 

 

ภาพที่ ๒๐ พราหมณ์เป็นผู้ประกอบพิธี 
(ภาพถ่ายได้รับความเอื้อเฟื้อจากนายฉัตรชัย เพชรโสธร) 

 

ภาพที่ ๒๑ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม 
(ภาพถ่ายได้รับความเอื้อเฟื้อจากนายฉัตรชัย เพชรโสธร) 

 

ภาพที่ ๒๒ นักศึกษา ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง 
(ภาพถ่ายได้รับความเอื้อเฟื้อจากนายฉัตรชัย เพชรโสธร) 



 ๓๔ 

 

ภาพที่ ๒๓ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมกันโปรยดอกไม้เพื่อความเป็นสิริมงคล 
 (ภาพถ่ายได้รับความเอื้อเฟื้อจากนายฉัตรชัย เพชรโสธร) 

 

 

ภาพที่ ๒๔  นักศึกษาถวายสักการะ 
(ภาพถ่ายได้รับความเอื้อเฟื้อจากนายฉัตรชัย เพชรโสธร) 



 ๓๕ 

 

ภาพที่ ๒๕ นักศึกษาร่วมกันโปรยดอกไม้เพื่อความเป็นสิริมงคล 
 (ภาพถ่ายได้รับความเอื้อเฟื้อจากนายฉัตรชัย เพชรโสธร) 

 
จากการศึกษาด้านเอกสารและงานศิลปกรรมท าให้พบว่า ยังมีความเกี่ยวเนื่องปรากฏใน

ประเพณี-พิธีกรรม และความเชื่อตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยปัจจุบันคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญญบุรีก็ยังคงสืบทอดคติความเชื่อว่าพระพิรุณ เป็นเทพเจ้าแห่งน้ า เป็นผู้
บันดาลให้ฝนตก มีพญานาคเป็นพาหนะ พระหัตถ์ขวาถือพระขรรค์ พระหัตถ์ขวาประทานพร โดยมี
ความหมายว่า พระพิรุณทรงมีพระเมตตาประทานพรให้มีความอุดมสมบูรณ์ และเมื่อมีความเชื่ออย่าง
นั้น  จึงตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นสถาบันการสอนด้านเกษตร ด้วยความเคารพต่อองค์
พระพิรุณ ทางสถาบันได้จัดให้มีการบวงสรวง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่องค์กร หรืออีกมุมมองหนึ่ง
เป็นเร่ืองของการสร้างขวัญและก าลังใจแก่คณาจารย์ บุคคลากรและนักศึกษาจนท าให้เกิดเป็น
ประเพณีสืบทอดกันมา 



บทที่ ๔ 

บทสรุป 

 ในการศึกษาพระพิรุณในแง่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมการเกษตรนี้  ผู้วิจัยใคร่กล่าวสรุปผล
การศึกษาด้านแนวความคิด คติความเชื่อ รูปแบบศิลปกรรม และประเพณีและพิธีกรรม ตามล าดับ 
ดังนี้ 

แนวความคิดและคติความเชื่อเกี่ยวกับพระพิรุณ 

 พระพิรุณเป็นที่รู้จักในวัฒนธรรมเกษตรว่าเป็นเทพที่ดลบันดาลให้ฝนตก ส่วนพระยานาคก็
เป็นสัตว์ที่ชื่อว่าให้น้ า จึงสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ในการเพาะปลูก เร่ืองราวของพระวรุณ หรือ พระ
พิรุณมีคติความเชื่อตามศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และความเชื่อในทางพุทธศาสนา  โดยความเชื่อทาง
พุทธศาสนา เชื่อว่าพระพิรุณเทพอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เป็นเทพบริวารของพระอินทร์ มีหน้าที่
รับค าบัญชาจากพระอินทร์อีกทอดหน่ึง และความเชื่อตามศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ในสมัยพระเวท (ยุค
ต้นของศาสนาพราหมณ์ ) จะนับถือพระพิรุณเป็นเทพที่ยิ่งใหญ่ ในท้องฟ้า ทรงดลบันดาลให้ฝนตกลง
มาเป็นน่านน้ าเพื่อยังชีวิตทั้งปวงให้คงอยู่  

รูปแบบศิลปกรรม 
งานศิลปกรรมรูปเคารพพระพิรุณ ที่ปรากฏในตราสัญลักษณ์ จิตรกรรมและประติมากรรม

นั้น  จะเห็นได้ว่ามีลักษณะเฉพาะตัว ความแตกต่างนั้นขึ้นอยู่กับแนวความคิดและคติความเชื่อในการ
สร้างงานศิลปกรรม  ที่เห็นได้เด่นชัด มีดังนี้ 

๑.ศิลปกรรมในศิลปะอินเดียและศิลปะเขมร เชื่อว่าพระพิรุณ เป็นเทพในสมัยพระเวท ท า
หน้าที่เป็นเทพรักษาทิศตะวันตก  

๒.ตราสัญลักษณ์พระพิรุณทรงนาค เชื่อว่าการเอาพระพิรุณและนาคมาอยู่ด้วยกันเพราะทั้ง
สองเกี่ยวเนื่องกับฝนและความอุดมสมบูรณ์ของการเกษตร 

๓.งานจิตรกรรม พระพิรุณฝาผนังวัดสุทัศนเทพวราราม เชื่อว่าเป็นความเชื่อตามศาสนา
พราหมณ-์ฮินดู โดยเชื่อว่าพระพิรุณท าหน้าที่เป็นโลกบาลรักษาทิศตะวันตก   

๔. งานประติมากรรม พระพิรุณ  มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เป็นงานประติมากรรมประจ าหน่วยงานและกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร   



 ๓๗ 

ประเพณีและพิธีกรรม 

การประกอบพิธีบวงสรวงพระพิรุณของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญญบุรี กล่าวได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของการแสดงออกทางพิธีกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี 
ในพิธีมีทั้งบุคคล วัตถุสิ่งของ รวมถึงสิ่งที่มองไม่เห็นเช่นบรรยากาศ เสียงดนตรีหรือเสียงพูด เป็นต้น 
และเมื่อพิจารณาแล้วสามารถเชื่อได้ว่าเป็นภาพสะท้อนของการยอมรับพระพิรุณของคณาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษา ได้เป็นอย่างดี และท าให้กลายเป็นหัวใจของวัฒนธรรมองค์กรในที่สุด  

สรุปพระพิรุณกับวัฒนธรรมการเกษตร  

คติความเชื่อของฮินดูและพุทธนั้นได้หลอมรวมกัน ด้วยแนวคิดของการปกครองตามลัทธิ
เทวราชา และธรรมราชา ดังจะเห็นได้จากการประกอบพระราชพิธีต่างๆที่ซึ่งพระมหากษัตริย์ตั้งแต่
คร้ังสมัยอยุธยาได้ประกอบเป็นพระราชกรณียกิจ และบางประเพณียังคงสืบเนื่องต่อมาจนถึงปัจจุบัน
ได้แก่พิธีจรดพระราชนังคัลหรือพระราชพิธีแรกนาเป็นต้น ดังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว  ทรงพระราชนิพนธ์เอาไว้ในหนังสือ “พระราชพิธีสิบสองเดือน”  ซึ่งเป็นประเพณีที่ซึ่ง
พระมหากษัตริย์จะเป็นผู้ประกอบพิธี ส่วนใหญ่ก็เป็นไปเพื่อให้แผ่นดินมีความสมบูรณ์และเพื่อความ
เจริญงอกงามของพืชพันธุ์ธัญญาหาร พระราชพิธีต่างๆ    และในกรณีถ้าฝนไม่ตก พระเจ้าแผ่นดิน
ยังคงต้องมีพระราชภาระที่จะต้องประกอบ “ พระราชพิธีพิรุณศาสตร์  ” หรือ ขอฝนเดือนสิบเอ็ด แต่
จากการตรวจสอบรายละเอียดพิธีดังกล่าวจากสารานุกรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย -  ภูมิปัญญาข้าวไทย 
จัดท าโดย ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ตั้งข้อสังเกตุเอาไว้ว่าไม่ได้
กล่าวถึง เทวรูปที่เป็นรูปพระพิรุณประกอบในพิธีเอาไว้แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามเราก็ยังสามารถ
มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างพระพิรุณในด้านวัฒนธรรมการเกษตรดังชื่อที่ปรากฏอยู่ในพระราชพิธี
นั้นเอง 



      ภาคผนวก 

๑. ประวัติ โรงเรียนเกษตรกรรมปทุมธานี 

คณะกรรมการจังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์ที่จัดการศึกษาวิชาอาชีพแผนกเกษตรกรรม
ขึ้น เพราะเท่าที่จัดสอนอยู่ในโรงเรียนประชาบาลต าบลต่างๆนั้นไม่ค่อยได้ดีสมความมุ่งหมาย ควร
แก้ไขโดยการจัดต้ังโรงเรียนประถมวิสามัญแผนเกษตรกรรม โดยจัดเป็นประเภทกินอยู่หลับนอนใน
โรงเรียน ทางจังหวัดจึงได้ชี้แจงความประสงค์นี้ และขอความช่วยเหลือในเร่ืองการเงิน ค่าใช้สอย และ
ครูที่จะต้องสอน ไปยังกระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงธรรมการเดิม)กระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบ
ด้วยและยินดีส่งเสริมและช่วยเหลือในเร่ืองครูและค่าใช้สอยอื่นๆ เมื่อคณะกรรมการจังหวัดได้ทราบ
เช่นน้ัน ก็เลือกสถานที่ ที่จะจัดตั้งโรงเรียน เห็นว่าเหมาะสมควรที่จะจัดตั้งโรงเรียนนี้ก็คือ บ้านของ
หลวงราชกิจเภนิกร ต าบลบึงทะเลสาบ (ต าบลประชาธิปัตย์) อ าเภอรังสิต (ธัญญบุร)ีจังหวัดปทุมธานี
โดยคิดค่าเช่าปีละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมทั้งที่นาและที่สวน ก าหนดให้เช่า ๒ ปี เนื้อที่ทั้งหมด ๑๒๕ ไร่ ๑ 

งาน ๒๘ ตารางวา จัดเป็นโรงเรียนขึ้นให้ชื่อว่า “โรงเรียนประถมวิสามัญศึกษาแผนกเกษตรกรรม 
จังหวัดประทุมธานี” เปิดรับนักเรียนจากต าบลต่างๆตั้งแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๔๗๗ และเปิดสอน
ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๔๗๗ โดย นายยงยุทธ พึ่งภพ ป.ม.ด ารงต าแหน่งครูใหญ่ และมีครูน้อย
๕คน ได้ด าเนินการสอนเร่ือยมา จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๔๗๗ ทางราชการได้ย้าย นายยง
ยุทธ พึ่งภพ ไปด ารงต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนเกษตรกรรมนครปฐม และได้แต่งตั้งให้ นายต่อ ทับทิม
ทอง พ.ป.ด ารงต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนนี้ 

ในระยะ ๓ ปีแรกรู้สึกว่าโรงเรียนนี้เจริญดี เพราะมีเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่เอาใจใส่ตรวจตราเข้มแข็ง
โดยเฉพาะพระสารสาสน์ประพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(กระทรวงธรรมการเดิม)
ได้เอาใจใส่เป็นพิเศษ มาตรวจโรงเรียนมิเว้นในแต่ละเดือน แลละยิ่งกว่านั้น เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ใน
จังหวัดต่างๆไปติดต่อราชการที่กระทรวง ก็ได้สั่งให้มาดูกิจการของโรงเรียนนี้ เพื่อให้น าไปคิดจัดตั้ง
ในจังหวัดของตนต่อไป  

การเช่าที่ดินน้ี เมื่อครบก าหนดสัญญาเช่า ๒ ปีแล้ว กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ทางโรงเรียน
ยืมเงินซื้อที่ดินจากเจ้าของเดิม ซึ่งคิดเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท และให้โรงเรียนหารายได้ ส่งใช้เงินยืมนี้
เป็นรายปีๆละ ๑,๐๐๐ บาท ต่อมาลดให้ใช้เงินยืมปีละ ๕๐๐ บาท 



เมื่อต้นปี พ.ศ.๒๔๗๙ โรงเรียนแปรสภาพเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชาย ประกาศนียบัตรจังหวัด 
นักเรียนประถมวิสามัญศึกษาแผนกเกษตรกรรมนี้ ก็ยังเข้าร่วมเรียนในสถานที่เดียวกัน โดยแบ่งแยก
ห้องเรียน หากแต่อยู่ในความปรกครองของครูใหญ่คนเดียวกัน จนกระทั่งถึงต้นปี พ.ศ.๒๔๘๒ 
กระทรวงศึกษาธิการได้รับโอนโรงเรียนประถมวิสามัญศึกษาแผนเกษตรกรรมนี้ ซึ่งตั้งและด ารงด้วย
เงินช่วยการประถมศึกษามาเป็นโรงเรียนรัฐบาล ให้จัดการศึกษาตามแผนกการศึกษาของชาติ ตาม
แนวการจัดการศึกษาในอาชีวศึกษาและเรียกชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนเกษตรกรรมปทุมธานี” ซึ่ง นายต่อ 
ทับทิมทอง ด ารงต าแหน่งครูใหญ่ต่อไป ในตอนนี่โรงเรียนได้รับเงินงบประมาณประจ าปี ให้สร้าง
บ้านพักครู บ้านพักภารโรง คอกสัตว์ โรงเก็บเคร่ืองมือต่างๆ กิจการของโรงเรียนได้เจริญขึ้น
จนกระทั่ง เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๘๖ นายต่อ ทับทิมทองครูใหญ่โรงเรียนนี้ ทางการได้
ย้ายไปด ารงต าแหน่ง ครูโรงเรียนพาณิชยการ และแต่งตั้งให้นายธีระ กัณฑษา ป.ป.ก. ป.ม. ด ารง
ต าแหน่งครูใหญ่ ต่อมาเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๔ โรงเรียนนี้ได้เปิดสอน ชั้นมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลายขึ้น 
และได้สร้างหอนอนเพิ่มเติมขึ้นอีก ๑ หลัง เพื่อให้พอเพียงแก่ปริมาณของนักเรียน ครั้งเมื่อวันที่ ๑
เมษายน ๒๔๕๙ ทางราชการได้ย้ายนายธีระ กัณฑษา ไปด ารงต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนเกษตรกรรม
ชลบุรี และแต่งตั้งนาย นคร ประเสริฐศิลป์ ด ารงต าแหน่งครูใหญ่ จนกระทั่งปัจจุบันน้ี มีจ านวน
นักเรียน ๒๑๐ คนครู ๑๑ คน รู้สึกว่ากิจการของโรงเรียนนับว่าเจริญก้าวหน้าขึ้นตามล าดับ  

จากหนังสืออนุสรณ์ “เกษตร”ปี ๒๔๔๖ ทรงวุฒิ แผ้วสถานเรียน 
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สมชาย ณ นครพนม, มงคล ส าราญสุข, เรียม พุ่มพงษ์แพทย์, สิรินทร์ ย้วนใยดี, ทวารบาลผู้รักษา 
                                       ศาสนสถาน, บริษัท อัมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน) : 
                                       กรุงเทพฯ, ๒๕๔๖. 
สุวิทย์ ทองศรีเกต,ุ การศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ท่ีมีต่อพฤติกรรมทางศาสนาของ  
                                       พุทธศาสนิกชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช, มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๔. 
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