
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
พระพุทธรูป



ความหมาย ที่มา และคตกิาร
สรา้ง

คติ : มหาบุรุษลักษณะ

ที่มา : ต านานพระแก่นจันทน์
≠
หลักฐาน

(ภาพสัญลักษณ์)



K.กนิษกะร.กุษาณะ 
ราว พศว.7 - 8



สัญลักษณ์
แทน

พระพุทธเจ้า



พระธรรม
“ธรรมและวินัยอันใดเรา
แสดงแล้ว บัญญัติแล้วแก่
พวกเธอ ธรรมและวินัย
อันนั้นจักเป็นศาสดาของ
เธอ โดยการล่วงแห่งเรา”



สังเวชนียสถาน “สังเวชนียสถาน 4”
+

“สถานที่แสดงปาฏิหาริย์ 4”
-เสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
-ยมกปาฏิหาริย์
-ปราบช้างนาฬาคีรี
-ทรมานพญาวานร



พระบรมสารีริกธาตุ
และพระสถูป

8 เมืองแรกเริ่ม
-ราชคฤห์
-เวสาลี
-กบิลพัสดุ์
-อัลกัปปะ
-รามคาม
-เวฎฐทีปกะ
-ปาวา
-กุสินารา



ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ

*การบูชาต้นไม้ใหญ่

“ต้นพระศรีมหาโพธ์ิเป็น
เจติยวัตถุแทนพระองค์
ได”้



รอยพระพุทธบาท

แบบเว้า และ แบบนูน



สัญลักษณ์มงคลใน
ภาพพุทธประวัติ



สัญลักษณ์มงคล
ในภาพพุทธ

ประวัติ



แนวคิดในการ
สร้าง

พระพุทธรูป



ตัวแทนองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า

พระพุทธรูปปางห้ามแก่นจันทน์ พระพุทธสิหิงค์



สร้างตามมหาบุรุษลักษณะ
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พุทธาภิเษก เพิ่มความส าคัญ



อิริยาบถของพระพุทธรูป

“ปาง”





พระพุทธรูปประจ าวัน



อา 6
จ 
15

อ 8

พ.ว 
17

ส 
10

พฤ1
9

พ.ค 
12

ศ 
21



อานิสงค์และความ
ปรารถนาจากการสร้าง



พระคันธารราษฎร์



การจ าลองพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์





อดีตพุทธ ปัจจุบันพุทธ และอนาคตพุทธ

-กลุ่มที่มี 4 องค์
-กลุ่มที่มี 5 องค์
-กลุ่มที่มี 24 องค์
-กลุ่มที่มี 28 องค์
-กลุ่มที่มีมากกว่า 28 องค์



อนาคตพุทธ



อดีตพุทธ



พระพุทธรูปในคติมหายาน

พระอวโลกเิต

ศวร



พระคู่บ้านคู่เมือง



พระพุทธรูปในฐานะ 
เอกลักษณ์ความเป็นไทย



พุทธพาณิชย์



พระพุทธรูปสมัยต่างๆ

-สมัยทวารวดี พศว. 12 – 16
-สมัยศรีวิชัย พศว. 12หรือ13 -18
-สมัยขอมในประเทศไทย พศว.12-18
-สมัยหริภุญชัย พศว. 13-18
-สมัยล้านนา พศว.19-25
-สมัยสุโขทัย พศว.19-20
-สมัยอยุธยา พ.ศ.1893 – 2310
-สมัยธนบุรี พ.ศ. 2310 – 2325
-สมัยรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325 - ปัจจุบัน



องค์ประกอบพระพุทธรูป
รัศมี หรือ เกตุมาลา

พระเกศา
อุษณีษะ

เม็ดพระศก

สังฆาฏิจีวร

ฐานหน้า
กระดาน



พระพุทธรูปศิลปะทวารวดี

ทวารวดีแท้ๆ



พระพุทธรูปประทับน่ังห้อยพระบาท



พระพุทธรูปเหนือพนัสบดี



ธรรมจักรกับกวางหมอบ



พระพุทธรูปศิลปะศรีวิชัย

พระพุทธรูปนาคปรก 
พบที่วัดเวียง อ. ไชยา 

จ. สุราษฎร์  
ต้น พศว. ๑๘



พระพุทธรูปปางสมาธินาคปรก
ศ. นครวัด พศว. ๑๗
ปจ.พช. พระนคร



พระพุทธรูปปางสมาธินาคปรก
ศ. บายน พศว. ๑๘
ปจ.พช. พระนคร



ประติมากรรมเหมือน 
พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗?



พระพุทธรูปศิลปะล้านนา

พระพุทธรูปเชียงแสน 
รุ่นแรก ส าริด 

ปจ. พช. หริภุญไชย 
ล าพูน



พระพุทธสิหิงส์ 
ศ. เชียงแสนรุ่นแรก 

ส าริด 
วัดพระสิงห์ เชียงใหม่



พระพุทธรูปศิลปสุโขทัย

4 หมวด

1. หมวดวัดตะกวน
2. หมวดใหญ่
3. หมวดพระพุทธชินราช
4. หมวดก าแพงเพชร



พระพุทธรูปปางมารวิชัย
ครึ่งหลัง พศว. ๑๙ – ต้น พศว. ๒๐

ปจ.พช. พระนคร

หมวดใหญ่
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พระพุทธชินราช ส าริด 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

พิษณุโลก
ปลาย พศว. ๑๙ หรือกลาง พศว. ๒๐

หมวดพระพุทธชินราช



พระศรศีากยมุนี



พระพุทธรูปศิลปะอยุธยา

1. ก่อนสมัยอยุธยา-อยธุยาตอนต้น (อู่ทอง)
-ศิลปะอู่ทอง รุ่นที่ 1
-ศิลปะอู่ทอง รุ่นที่ 2
-ศิลปะอู่ทอง รุ่นที่ 3

2. สมัยอยุธยาตอนกลาง
3.สมัยอยุธยาตอนปลาย









พระพุทธรูปทรงเครื่อง 
สมัยอยุธยาตอนปลาย



พระพุทธรูปศิลปะรัตนโกสินทร์

พระศรีสรรเพชญ์ พระประธานภายใน
อุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์



พระพุทธอนันตคุณอดุลยบพิตร 
สร้างปี พ.ศ. ๒๓๖๔ 
วัดราชโอรสาราม 



พระเศรษฐมุนี ศาลาการเปรียญ
วัดสุทัศนเทพวนาราม



พระพุทธรูปทรงเครื่องต้นแบบจักรพรรดิราช





พระพุทธรูปทรงเครื่องต้นแบบ
จักรพรรดิราช

วัดนางนองวรวิหาร



พระนิรันตราย สมัยรัชกาลที่ ๔
ประดิษฐาน ณ หอสุลาลัยพิมาน  

พระบรมมหาราชวัง
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พระสัมพุทธพรรณี พ.ศ. ๒๓๗๓ 
ส าริด 

พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
ในพระบรมมหาราชวัง



พระคันธารราฐ (ปางขอฝน)
งานในสมัย ร.๕

ปจ. พช. พระนคร

พระพักตร์ตาม
แบบ ร.๓



พระลีลา ประติมากรรมต้นแบบ 
พศ. ๒๕๐๐

ผลงานโดย อ. ศิลป์ พีระศรี
หอประติมากรรมต้นแบบ 

กรมศิลปากร



ประเพณีไทย



ประเพณีหลวง
- พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
- พระราชพิธีสัจจปานกาล

-พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต
-พระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน
-พระราชพิธีตรียัมปวาย    



พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

จัดขึ้นตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา และจนปัจจุบัน

มีการเปล่ียนแปลงข้ึนในสมัย รัชกาลที่ ๔

ประเพณีที่จัดขึ้นในเดือน ๖ เพื่อให้ขวัญก าลังใจแก่เกษตรกร



ข้ันตอนในการท าพิธี

พระยาแรกนาจะท าการหว่านไถ

เมื่อเสร็จพิธี จะมีการเสี่ยงทายพระโคด้วย
อาหาร ๗ อย่าง ดังนี้

ข้าวเปลือก

ข้าวโพด

หญ้า

ถั่ว

งา

น้ า

เหล้า



พระราชพิธีสัจจปานกาล

๒ ครั้งต่อปี คือ ขึ้น ๓ ค่ า เดือน ๕ และ 
แรม ๑๓ ค่ าเดือน ๑๐

รับอิทธิพลมาจากอินเดีย

ปัจจัยในการจัดพิธีมี ๕ อย่าง

๑.เสวยราชย์ ๒.ถือน้ าของข้าราชการ ๓.กลุ่มเข้าพึ่งบรมโพธิสมภาร
๔.ทหาร ๕.ที่ปรึกษาทางราชการของกษัตริย์



พระราชพิธีเปล่ียนเคร่ืองทรงพระแก้วมรกต

เวลาเปลี่ยนเครื่องทรงจะท าขึ้น ๓ ครั้งต่อปี ดังนี้
๑.แรม ๑ ค่ าเดือน ๔
๒.แรม ๑ ค่ าเดือน ๘
๓.แรม ๑ ค่ าเดือน ๑๒



พระองค์ขณะทรงท าความสะอาดพระแก้ว

พระองค์ก าลังทรงสวมมงกุฎแด่พระแก้ว
มรกต



พระแก้วมรกต ๓ ฤดู



พระสัมพุทธพรรณี ซึ่งต้องมีการเปล่ียนพระ
เกศไปตามฤดูแบบเดียวกับพระแก้วมรกต

เหล่าพราหมณืเริ่มพิธีหลังจากพระองค์ท าการ
เปล่ียนเสร็จสิ้น



พระองค์ทรงพระสุหร่ายแด่พสกนิกรที่รว่มเข้าเฝ้า



พระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน

จัดขึ้นระหว่าง แรม ๖ ค่ าเดือน ๑๑ –แรม ๙ ค่ าเดือน ๑๑

กฐินมี ๒ แบบ คือ กฐินหลวง และกฐินพระราชทาน



พระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินทางสถลมารค พระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินทางชลมารค



พระราชพิธีตรียัมปวาย

ก าหนดการท าพิธีในช่วงเดือนอ้าย

ช่วงเวลาจัดงาน : 10 วัน

เชื่อว่าในปีหนึ่ง พระอิศวรจะลงมาเยี่ยมโลกเพียง 10 วัน
เท่านั้น

สถานที่จัดงาน : เสาชิงช้าหน้าวัดสุทัศน์ 



มูลเหตุการเกิดพิธี : ในคัมภีร์เฉลิมไตรภพ กล่าวถึงการเสี่ยง
ทายของพระอิศวรซึง่เกิดจากความกงัวลของพระอุมา

จากคัมภีร์ดังกล่าว จึงเกิดพิธีนี้ขึ้นประหนึ่งสัญลกัษณเ์ชิงเปรียบเทียบ
กับต านานที่กล่าวมา ดังนี้

เสาชิงช้า เปรียบกับ ต้นพุทรา 

ขันสาครระหว่างเสา เปรียบกับ แม่น้ าคงคา

พวกนาลิวันที่สวมหมวกนาค เปรียบกับ พญานาค 

พระยายืนชิงช้า เปรียบกับ พระอิศวร



ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
และครอบครัว



ประเพณีการเกิด

ปัจจัยการเกิดพิธีกรรมขึ้น คือ

๑.ป้องกันอันตราย ๒.เพื่อให้คลอดง่าย ๓.เพื่อปกปักรักษาลูกท่ีคลอด



การท าคลอดโดยหมอต าแย อุปกรณ์การอยู่ไฟ



การอาบน้ าเด็ก มี ๒ แบบ
๑.อาบช าระปกติ

๒.อาบแบบถือเคล็ด

การท าขวัญเด็ก
๓ วัน และ ๑ เดือน

เมือเด็กอายุได้ขวบปี
ชาย- เบี้ยจั่น
หญิง - ตะปิ้ง

พิธีโกนจุก
ชาย – ๑๒-๑๓ ปี
หญิง – ๑๑ ปี



ประเพณีการปลูกบ้าน

หลักการเลือกที่ดิน

สภาพและประวัติท่ีดิน
ลักษณะที่ดิน

ลักษณะต้นไม้และดอกไม้
แผนผังที่ดิน

ความสูงต่ าของท่ีดิน

การเลือกไม้มาประกอบบ้าน

ห้ามตัดไม้เดือนบวช คือ ๕-๑๒
ไม้ล้มทิศ ตอ. และ ตอ./น. ถือว่าดี

เสามีต้นปลายตัดตรงถือว่าดี
ตาไม้  ๑ ๓ ๕ ๗ เป็นมงคล



ทิศทางการปลูกต้นไม้

พุทรา/
ว่าน ทุเรียน/

บ่อ ๑บ่อ

ไผ่/
มะพร้าว

ยอ/สารภี
มะม่วง/
พลับ

ชัยพฤกษ์
/สะเดา/
ขนุน/พิกุล

มะขาม/
มะยม

มะกรูด



ประเพณีการบวช

เหตุผลพิธีกรรม

สืบพระศาสนา
ได้รับกาเรรียนรู้

อบรมศีลธรรมจรรยา



การบวชมี ๒ แบบ

บวชสามเณร
บวชพระ(อุปสมบท)

ขบวนแห่นาค

กรวยบูชา เทียนแพอุปัชฌาย์ ไทยทานพระอันดับ บิดามารดา นาค



การอุปสมบทในโบสถ์



ประเพณีการแต่งงาน

งานแต่งมี ๒ แบบ

วิวาหมงคล
อาวาหมงคล





พิธีปูที่นอน

ต้องมี หินบด ฟั หม้อน้ า ถั่ว งา อยู่บนเตียง



ประเพณีการตาย

ถือว่าเป็นงานท่ีส าคัญอีกงานหนึ่ง

พิธีกรรมในการท าศพ : อาบน้ าศพ โดยอายบน้ าร้อนแลเย้น ขัดผิวด้วยส้มมะกรูด ขม้ินทา



พิธีกรรมในการท าศพ : แต่งกายศพ – รดน้ าศพ – เบิกโลงและมัดตราสังข์-สวดอภิธรรม



พิธีกรรมในการท าศพ : สวดมาติกา-จูงศพสู่เชิงตะกอน 



พิธีกรรมในการท าศพ : สวดหน้าศพและฌาปนกิจ เก็บกระดูกวันรุง่ข้ึน

http://byfiles.storage.msn.com/y1ppdIe3xOCKpGvNbcaIUd5xPwf4a5P-hMsLtCtomDZm-sk5YEQi0cCLvP3pGM-yMGR?PARTNER=WRITER
http://byfiles.storage.msn.com/y1ppdIe3xOCKpGvNbcaIUd5xPwf4a5P-hMsLtCtomDZm-sk5YEQi0cCLvP3pGM-yMGR?PARTNER=WRITER


พิธีบางอย่างที่ไม่นิยมท าในงานศพ

การแห่สามหาบ
ห้ามหามลอดขื่อ

ชักฟาก ๓ ซี่ ตีหม้อ ๓ ใบ
การท าประตูป่า
การซัดข้าวสาร
ใช้ไม้ขีดทาง

ห้ามหามข้ามสวนและนา
โปรยข้าวตอก



ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับสังคม
ประเพณี ๑๒ เดือน



เดือนอ้าย : ประเพณีบุญเข้ากรรม (อีสาน)

การอยู่ปริวาสกรรมของพระสงฆ์

งานจัดขึ้นระหว่างเดือน อ้าย - เดือนสาม



เดือนยี-่เดือนสาม:ประเพณีรวบขวัญข้าว (ใต)้
ประเพณีท าบุญคูณลาน (อีสาน)
ประเพณีท าขวัญข้าวขวัญลาน (กลาง)

ประเพณีรวบขวัญข้าว (ใต้) : พิธีผูกข้าว  ท าเมื่อข้าวสุกพอเกี่ยว โดยมีหมอขวัญมาท าพิธี
ประเพณีท าบุญคูณลาน (อีสาน) : ท าเม่ือเก็บเกี่ยวข้าวเข้ายุ้งฉางเสร็จสิ้นแล้ว
ประเพณีท าขวัญข้าวขวัญลาน (กลาง) : การเชิญขวัญแม่โพสพ เพื่อเป็นการบูชาหลังเก็บข้าวเข้ายุ้งฉางแล้ว





เดือนสาม : ประเพณีกวนข้าวมธุปายาส

การกวนข้าวยาคู ท ากันในเดือน ๓ ขึ้น ๑๓-๑๔ ค่ า

การกวนเก่ียวข้องกับเหตุการณ ์๒ เหตการณ์ ในพุทธประวัติ

๑.ตอน มหากาลและจุลกาล ๒.นางวิสาขาถวายข้าวมธุปายาส



ประเพณีปอยหลวง

จัดขึ้นกลางเดือน มี.ค.-เม.ย. เริ่ม ๘ ค่ า-๑๔ ค่ า

เป็นการเฉลิมฉลองถาวรวัตถุ โดยจะมีการแห่ครัวทานแ
สังสรรค์กันในตอนเย็น



ปอยส่างสองหรืองานบวชลูกแก้วเป็นงานของชาวไทใหญ่

ปอยส่างลอง คือ การเตรียมตัวเพื่อเป็นสามเณร

ความเป็นมาของงานปอยส่างลอง มี 3 ต านาน คือ

1.เกิดจากเทวดา 2 ตนและนางฟ้า 2 ตน ร่วมเดินทางมากับ
พระพุทธเจ้าที่เสด็จลงมาโลกมนุษย์ 

2.ท าตามพุทธประวัติ ขณะที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นคฤหัสถ์

ประเพณีปอยส่างลอง

3.เกิดจากพระเจ้าอชาตศัตรใูห้บุตรไปบวชกับพระพุทธเจ้าเพื่อ
ผ่อนบาปหนักให้เป็นเบาที่พระองค์ทรงฆ่าพระบิดาตนเอง



ประกอบพีธีด้วยกัน 3 วัน ดังนี้

วันแรก เรียกว่า วันเอาส่างลอง คือแห่ลูกแก้วไปทั่วเมืองและ
สุดท้ายก็ไปรับศีลรับพรจากญาตตินเอง

วันที่สองเรียกว่า วันรับแขก คือแห่ลูกแก้วไปวัดเพื่อถวาย
เครื่องสักการะแก่พระสงฆ์

วันสุดท้าย เรียกว่า วันบวช คือวันท าการบวชเพื่อเป็นสามเณร



ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุเป็นประเพณีน าเอาผ้าไปคล้องไว้ทีเ่จดีย์พระบรมธาตุเจดีย์ วัดมหาธาตุ จ.นครศรีธรรมราช

ตรงกับเดือน 3 และเดือน 6 หรือ กุมภาพันธ์พฤษภาคม ตรงกับวันมาฆบูชาและวิสาขบชูา

ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ



เดือนสี่ : ประเพณีเทศก์มหาชาติ (กลาง)

จัดขึ้นหลังออกพรรษาถึงเดือนสี่

ผู้แต่งที่มีชื่อเสียง : ร.๔/กรมพระปรมานุชติฯ/พระยาพระคลัง(หน)และพระเทพโมลี
(กล่ิน)



เทศก์มีทั้งสิ้น ๑๓ กัณฑ์ดังน้ี

๑.กัณฑ์ทศพร (๑๙ พระคาถา)
๒. กัณฑ์หิมพานต์ (๑๓๔ พระคาถา)
๓. ทานกัณฑ์ (๒๐๙ พระคาถา)
๔. กัณฑ์วนประเวศน ์(๕๗ พระคาถา)
๕. กัณฑ์ชูชก (๗๙ พระคาถา)
๖. กัณฑ์จุลพน (๓๕ พระคาถา)
๗. กัณฑ์มหาพน (๘๐ พระคาถา)
๙. กัณฑ์มัทรี (๙๐ พระคาถา)
๑๐. กัณฑ์สักกบรรพ (๔๓พระคาถา)
๑๑. กัณฑ์มหาราช (๖๙พระคาถา)
๑๒. กัณฑ์ฉกษัตริย์ (๓๖ พระคาถา)
๑๓. นครกัณฑ์ (๔๘ พระคาถา)

*กัณฑ์ที่สนุก เช่น กัณฑ์ชูชก แหล่ ๑๒ ภาษา
กัณฑ์กุมาร แหล่ยานนาวา

กัณฑ์มหาราช แหละนางลอย 
สุดท้ายคือเทศก์อริยสัจ 



ประเพณีบุญพระเวส(อีสาน)

จัดขึ้นประมาณเดือน ๔-เดือน ๕

มีการปลูกตูบ ปลูกผาม เพื่อให้พระเทศก์ และตกแต่งเป็นเหมือนป่า และจะมีการเชิญพระอุปคุตขึ้นมาด้วย ในวันโฮม

วันพระเวส : มีการเทศก์และมีคนถวายปัจจัยตามที่จองแต่ละกัณฑ์ไว้ บางครั้งมีการแถมสมภาร

หลังจากเสร็จอาจมีการ แจกกัณฑ์หลอนและกัณฑ์จอบ



เดือนห้า : ประเพณีสงกรานต์(กลาง)

จัดขึ้นประมาณเดือน ๑๓-๑๔-๑๕ เมษายน

มีข้ึน ๓ วัน ดังนี้
๑.วันมหาสงกรานต์

๒.วันเนา
๓.วันเถลิงศก



คติ : ต านานของท้าวกบิลพรหม

วันอาทิตย์ คือ ทุงษเทวี

วันจันทร์ คือ โคราคเทวี

วันอังคาร คือ รากษสเทวี

วันพุธ คือ มณฑาเทวี

วันพฤหัสบดี คือ กิริณีเทวี

วันศุกร์ คือ กิมิทาเทวี

วันเสาร์ คือ มโหธรเทวี

นางสงกรานต์



ภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคใต้
วันที่ 1 วันสังขารล่อง 

น าพรพุทธรูปมารวมกันท่ีวัดเพื่อท าการ
สรง

วันสังขารล่อง
ท าความสะอาด รดน้ าด าหัว วันส่งเจ้าเมืองเก่า

วันที่ ๒ วันสังขารเน่า
ท าบุญบังสุกุล เป็นวันว่าง

วันเน่า
เรียม ทานขันข้าว /ขนทรายเข้าวัดและ

เริ่มเล่นน้ า
วันปราศจากเทวดา/วนัวา่ง

วันที่ ๓ วันสังขารขึ้น
เล่นสงกรานต์ รดน้ าก าหัว เชิญ

พระพุทธรูปกลับ

วันพญาวัน
สรงน้ าพระ วันรับเจ้าเมืองใหม่



เดือนหก : ประเพณีวิสาขบูชา

มีการรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ในสมันรชักาลที่ ๒ ปี ๒๓๖๐



เดือนหก : ประเพณีบุญบ้ังไฟ(อีสาน)

บุญบั้งไปเป็นไปเพื่อการขอฝน คติเกิดจากนิทานเรื่องผาแดง-นางไอ่ หรือพญาคันคาก

ปัจจุบันมีคติพุทธเข้าไปปะปน



ประกอบพีธีด้วยกัน 2 วัน ดังนี้

วันแรก เรียกว่า วันโฮม คือเอาบั้งไฟแห่รอบเมือง

วันที่สอง วันจุดบั้งไฟที่กลางนา 

ส่วนผสมบั้งไฟ

ข้ีเจีย+มาด+ถ่านไม้ เรียกว่า หม้ือ

ขนาดของบั้งไฟ

เล้ก
หม่ืน
แสน



เดือนเจ็ด : ประเพณีบุญสลากภัต(กลาง)
ประเพณีตานก๋วยสลาก (เหนือ)

ประเพณีใหญ่ เป็นการท าบุญโดยไม่เจาะจงภิกษุหรือสามเณรรปูใด



ประเพณีผีตาโขน เป็นงานประเพณีที่เกี่ยวข้องกับงานบุญพระเวสและพระธาตุศรีสองรัก

เดือนแปด : ประเพณีบุญเข้าพรรษา



1.จากเรื่องเวสสันดรชาดก ขณะที่พระเวสสันดรกับพระ
นางมัทรีออกจากป่า

2.จากต านานท้องถิ่นของเมืองเลย

ความเป็นมาของผีตาโขน

ชนิดผีตาโขน
1.ผีตาโขนใหญ่
2.ผีตาโขนเล็ก)



ประกอบพีธีด้วยกัน 3 วัน ดังนี้

วันแรก เป็นการอัญเชิญพระอุปคุตต์ที่แม่น้ าหมันโดยขบวนของเจ้าพ่อกวน

วันที่สอง เป็นการแห่พระเวส หรือแห่ผีตาโขน



วันสุดท้าย มีการฟังเทศน์มหาชาติ ที่วัดโพนชัย



เดือนแปด : ประเพณีบุญเข้าพรรษา

ตั้งแต่แรม ๑ ค่ า เดือน ๘ ถึง ๑๕ ค่ าเดือน ๑๑



ประเพณีแห่เทียนพรรษา

ประเพณีแห่เทียน ของจังหวัดอุบลราชธานี





เดือนเก้า : ประเพณีบุญข้าวประดับดิน

การท าบุญช่วงระหว่างเข้าพรรษา

เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ ตอนพระเจ้าพิมพิสารท าบุญแก่เปรต



เดือนสิบ : ประเพณีบุญข้าวสาก

ท าหลังบุญข้าวประดับดิน ๑๕ วัน โดยท ารับกับข้าวเป้ฯ ๒ 
ส ารับ คือ ห้อข้าวใหญ่และห่อข้าวน้อย



ประเพณีบุญเดือนสิบ เป็นประเพณีการท าบุญให้แก้ผู้ล่วงลับไปแล้วของทางภาคใต้

ประเพณีสารทเดือนสิบ



1ขนมดีซ าหรือเมซ าหรือขนมเจาะหู ใช้แทนสตางค์

ขนมที่ใช้ในงานมีทั้งสิ้น 5 อย่าง ดังนี้
5 desserts in this rite as follows

2.ขนมลา ใช้แทน เสื้อผ้า

3.ขนมบ้า ใช้แทนลูกสะบ้า

5.ขนมกง หรือ ขนมไข่ปลาใช้แทน
สตางค์

4.พองหรือข้าวพอง ใช้แทนแพ



ขั้นตอนของพิธี ดังนี้
Rite process as follows

ตอนเช้า น าอาหารไปตั้งไว้ที่ร้านเปรต

จากนั้นพระจะมาสวดอทฺุสส่วนกุศลแด่ผู้ตาย

พิธชีิงเปรต

บ้างก็วางไว้ตรงต้นไม้หรือไม่ก็นอกวดั

สุดท้าย คือ การถวายเพลพระ



ประเพณีอุ้มพระด าน้ า เป็นประเพณีที่เชื่อว่าจะท าให้บ้านเมืองอุดม
สมบูรณ์

สถานที่มีชื่อเสียง คือ จังหวัดเพชรบูรณ์

ประเพณีอุ้มพระด าน้ า



เดือนสิบเอ็ด : ประเพณีบุญออกพรรษา

๑๕ ค่ า เดือน ๑๑

มีการตักบาตรเทโวโรหณะ



สถานที่มีชื่อเสียง คือ วัดสังกัสรัตนคีรี จ. อุทัยธานี

คติ : มาจากตอนพระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดงึส.์

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ



ประเพณีว่ิงควาย

ประเพณีวิ่งควาย เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวชลบุรี เชื่อว่าเป็นการให้วัวควายพักผ่อนจาการท านาท าไร่

สถานที่มีชื่อเสียง คือ จังหวัดชลบุรี



ประเพณีชักพระ

ประเพณีชักพระ เป็นพิธีท่ีจะแห่พระพุทธรูปรอบเมืองเพื่อให้ผู้คนสักการะและถวายภัตตาหาร

ตรงกับเดือน 11 หรือ ตุลาคม หรือ วันออกพรรษา



การชักพระมี 2 แบบ ดังนี้

1.ทางบก

2.ทางน้ า

1.ทางบก

2.ทางน้ า

ขนมแทงต้ม



เชื่อว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้า และยังเป็นการบูชาพญานาค

ประเพณีไหลเรือไฟ

http://travel.tlcthai.com/1269/attachment/20081021092457
http://travel.tlcthai.com/1269/attachment/20081021092457


ประเพณีโยนบัวเป็นประเพณีของชาวจงัหวัดสมุทรปราการที่มีมายาวนานแล้ว

คติ : เพื่อเป็นการบูชาสักการะหลวงพ่อโตวัดบางพลีใน จ.สมุทรปราการ

ประเพณีโยนบัว



ประเพณีเดือนสิบสอง

ประเพณีลอยกระทงและเผาเทียนเล่นไฟ

ประเพณีเผาเทียนเล่นไฟ เป็นงานประเพณีใหญ่ของชาวสุโขทัย

จัดขึ้นที่ จ.สุโขทัย

ระยะเวลาจัดงาน 3 วัน



เชื่อว่าเป็นการบูชาพระพุทธบาทและพระเจดีย์จุฬามณี ตลอดจนบูชาและขอขมาพระแม่คงคา

ประกอบพีธีด้วยกัน 3 วัน ดังนี้

วันแรก เป็นการบวงสรวงพระแม่ย่าและขบวนแห่สักการะพ่อขุน
รามค าแหง

วันที่สอง ตอนเย็นมีงานข้าวขวัญวันเล่นไฟ



วันสุดท้าย ลอยกระทงพระราชทาน 
เผาเทียนเล่นไฟ จุดตะไล ฯลฯ



ประกอบพีธีด้วยกัน 3 วัน ดังนี้

วันแรก เรียกว่า วันดา คือ วัดซื้อของเพื่อเตรียมไปท าบุญ

วันที่สอง จะไปท าบุญที่วัด พร้อมทั้งท ากระทงไปไว้วัด

วันสุดท้าย เป็นวันลอยกระทงและกลางคืนจะมีงานแหโ่คม

ประเพณียี่เป็ง





คติความเชื่อ



การตั้งชื่อ



ลักษณะการตั้งชื่อของคนไทย

สมัยสุโขทัย – นามนั้นเน้นในเรื่องของความเข้มแข็งและสามารถ
ปลดแอกจากขอมได้

สมัยอยุธยา-ธนบุรี – เน้นถึงอ านาจและฐานันดรที่เทียบเท่าเทพเจ้า
ส่วนนามสามัญชนจะอิงธรรมชาติ

สมัยรัตนโกสินทร์ ร.๑-๓ นามเพียงสั้นๆอย่างสามัญชน
ร.๔-๗ ยึดหลักนามทักษาปกรณ์ 

ส่วนสามัญชน เน้นแยกแยะชัดเจนนามชายและหญิง
ช่วงประชาธิปไตยช่วงต้น กลับไปยึดหลักนามทักษาปกรณ์ 
โดยเฉพาะช่วงจอมพล ป.พิบูลสงคราม



อาทิตย์
ครุฑนาม

อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ

จันทร์
พยัคฆนาม
ก ข ค ฆ ง

อังคาร
สิงหนาม

จ ฉ ช ฌ ญ

ศุกร์
อัชนาม

ษ ส ห ฬ อ
นามทักษาปกรณ์

พุธ
สุนัขนาม

ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

ราหู
คชนาม

ย ร ล ว ศ

พฤหัสบดี
มุสินาม

ป ผ ฝ ภ ม

เสาร์
นาคนาม
ต ถ ท ธ น

๑.บริวาร คือ บริวารพวกพ้อง ๒.อายุ คือ เลี้ยงง่าย อายุยืน
๓.เดช คือ อ านาจ กล้าหาญ ๔.ศรี คือ สิริ ศรีสง่า
๕.มูละ คือ หนักแน่นมั่นคง ๖.อุตสาหะ คือ ขยันขันแข็ง
๗.มนตรี คือ ปัญญาความคิด ๘.กาลกิณี



การสัก



คติการสักของไทย
1.เพิ่มเสน่ห์ความดึงดูด
2.การสักที่มาใช้กับทางราชการ
3.การสักในบริบทของการลงโทษ
4.การสักในบริบทของอ านาจศักด์ิสิทธิ์ในด้านต่างๆ



ลักษณะและความส าคัญของรูปรอยการสัก

ทุ สะ นิ มะ

หัวใจอิติปิโส

รูปสักขนาด
ใหญ/่ดอกบัว ๕ 
ดอก

นะหน้าทอง



แนวคิดโบราณ
-เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้ท าแต่

ความดี

แนวคิดสมัยใหม่
-เลียนแบบ

-ก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่
-สัญลักษณ์ที่แสดงออกทางจิต

วิญญาณ
-สัญลักษณ์ขององค์การ

-เครื่องหมายต่อต้านทางสังคม
-อนุสรณ์ความรัก

-เพื่อความสวยงาม ตามสมัยนิยม



ความเชื่อเกี่ยวกับ
ธรรมชาติ



พระอาทิตย์ทรงกลด พระจันทร์ทรงกลด

รุ้งกินน้ า ดาวตก

http://www.wallpapergate.com/data/media/1283/Rainbow_007.jpg
http://www.wallpapergate.com/data/media/1283/Rainbow_007.jpg


อุปราคา ดาวหาง

ฟ้าฝน บั้งไฟพญานาค



ความเชื่อเกี่ยวกับ
เทวดา



เทวดาแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม

๑.เทวดาในศาสนาพุทธ
๒.เทวาดาในศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู
๓.เทวดาประจ าถิ่น

๑.เทวดาในศาสนาพุทธ



๒.เทวดาในศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู



๓.เทวดาประจ าถิ่น

พระภูมิ

รุกขเทวดา

ผีบรรพบุรุษ

http://www.postjung.com/
http://www.postjung.com/


เทวดาประจ าเมือง



แม่โพสพ แม่ธรณี

แม่ซื้อทั้ง ๗ วัน

แม่นางกวัก

http://www.postjung.com/
http://www.postjung.com/
http://www.postjung.com/
http://www.postjung.com/
http://www.postjung.com/
http://www.postjung.com/
http://www.postjung.com/
http://www.postjung.com/
http://www.postjung.com/
http://www.postjung.com/
http://www.postjung.com/
http://www.postjung.com/
http://www.postjung.com/
http://www.postjung.com/


ความเชื่อเกี่ยวกับสัตว์



ครุฑ

ก าเนิดข้ึน ๔ แบบ
๑.อัณฑพุชะ
๒.ชลาพุชะ
๓.สังเสทชะ
๔.โอปปาติกะ

รูปแบบของครุฑมี ๕ แบบ
๑.ตัวเป็นคนมีปีก

๒.ตัวเป็นคน หัวเป็นนก
๓.ตัวเป็นคน หัวและขาเป็นนก

๔.ตัวเป็นนก หัวเป็นคน
๕.รูปร่างเป็นนกทั้งตัว

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Thai_Garuda_Emblem_(Government_Gazette_Ver.)_001.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Thai_Garuda_Emblem_(Government_Gazette_Ver.)_001.jpg


ครุฑกับสถาบันพระมหากษัตริย์

ธงมหาราชาใหญ่ ธงราชินีใหญ่

เสด็จออกสีหบัญชร

เรื่อพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ

ตราประจ าแผ่นดิน

http://www.postjung.com/
http://www.postjung.com/


นาค

นาคมี ๔ ตระกูล
๑.วิรูปักขะ      ผิวสีทอง
๒.เอราปักถะ    ผิวสีเขียว
๓.ฉะพยาปุตตะ  ผิวเล่ือมลาย/สีรุ้ง
๔.กัณหาโคตมะ  ผิวสีด า

นาคที่เกิดในเดรัจฉานภูมิ มี ๒ จ าพวก
๑.ถลชะ
๒ชลชะ



ช้าง

พระวิมลรัตนกิริณี กมุทศรีพรรณโศภิต อัฏฐ
ทิศพงศ์กมลาสน์ อรรคราชทิพยพาหน ถกล

กิตติคุณก าจร อมรสารเลิศฟ้า

ธงช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่น 
(ธงราชทูต)



ปลา

ปลาอานนท์

ชามกระเบื้องเคลือบ



นกแสก จิ้งจก ค้างคาว

แมงมุม จระเข้
ปลวก



โฉลก ฤกษ์ยาม 
ลางสังหรณ์ อุบาทว์



โฉลก มาจาก โยคฺค หรือ โยคฺย หรือ โชค

เช่น   โฉลกสี
“วันอาทิตย์สิทธิโชคโฉลกดี นุ่งสีแดงทรงเป็นมงคล

วันจันทร์นั้นควรสีนวลขาว จะยืนยาวชันษาสถาผล
อังคารม่วงช่วงแสงสีแดงปน เลิศล้นหรือชมพูพักตรา
วันพุธสุดสงวนชวนนุ่งเขียว ไม่เปล่าเปลี่ยวสบเล่ห์เสน่หา
วันเสาร์ทรงด าอันล้ าเลิศ หรือม่วงด าประเสริฐศรีใส
นุ่งห่มตามวันไว้กันภัย โชคชัยสรรเสริญเจริญตา”

สุนทรภู่

“พุธวารสารสวัสดิ์สรอ้ย ศรีนิล

เขียวคู่องค์อมรินทร์ หยาดฟ้า
ทรงดาบพิชัยยุทธลิน ลาลาศ
ยกพยุหกลาศกล้า วากว้างชิงไชย”

ต าราพิชัยสงครามเก่า



ฤกษ์ยาม

ยามอบูากองสตูรหนึง่เป็นตารางดงันี้

ยามตรีเนตร

ของหาย ตก๑ ได้ไม่ได้เท่ากัน
ตก๒ จะมิได้คืน
ตก๓ จะได้คืน

เป็นไข้หรือตาย   ตก๑ ไม่หาย
ตก๒ จะพานตาย
ตก๓ จะตาย

ค้าขาย ตก๑ ได้เสียเท่ากัน
ตก๒ ไม่ได้
ตก๓ ได้โดยสบาย

ยามอุบากอง

“ศูนย์หนึ่ฃอย่าพึงจร    แม้นราญรอนจักอปัรา

สองศูนย์จักยาตรา จะได้ลาภสวัสดี
ปลอดศูนย์พูนสวัสดิ์ ภัยพิบัติลาภบ่มี
กากะบาทตัวอัปรีย์ แม้จรลีจะอันตราย
สี่ศูนย์วิบูลย์ผล แม้นจรดลให้ลาภหลาย
จงจ าอย่าเคล่ือนคลาย เช้าเที่ยงสายแลบ่ายเย็น”



ลางสังหรณ์

อาการเขม่น เขม่นนัยน์ตา หู ปาก แขนละไหล่

อาการจาม เช้า- โชคลาภ รับข่าวดี
สาย- รับข่าวจากมิตรสหาย
บ่าย – เรื่องดีจากเพศตรงข้าม
เย็น - มีคนมาให้ช่วย

ลางสังหรณ์จากสัตว์ ตุ๊กแก / จิ้งจก / หนู / นกแสก / ปลวก / งู



อุบาทว์

หลักฐานแสดงถึงคติดังกล่าว ดังนี้ เช่น
ในสมัยพุทธกาล อันกล่าวถึงพระพุทธเจ้าให้พระอานนท์ไปพรม

น้ ามนต์ที่เมืองไพศาลี

ในพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ กล่าวว่า
“ในปีพ.ศ.๒๐๓๑ สมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าเสด็จไปเอาเมืองทวาย แล

เม่ือจะเสียเมืองทวายนั้น อุบาทว์เป็นหลายประการ โคตกลูกตัวหนุ่งเป็น ๘ เท้า ไก่ฟักไข่
ออกตัวหนึ่งเป็น ๔ เท้า ไก่ฟักไข่สามดวงออกเป็น ๖ ตัว อนึ่งข้าวสารงอกเป็นใบ อนึ่งในปี
เดียวนั้น สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จนฤพาน ณ เมืองพิศณูโลก”



อุบาทว์เกี่ยวกับมนุษย์

ในค าฉันท์สอนหญิง กล่าวว่า

“  ยามกินอย่ากินเติบ ค่อบป้อนเปิบให้สบาย

เข้าตกลงเรี่ยราย ไม่สู้ดีอัปรีย์ตน
เค้ียวข้าวดังจับๆ จะอาภัพวิบัติคน

ซดแกงเหมอืนเสียงกรน ดังโฮกๆกระโชกลม
..................

บ้างนอนเป็นท่ายักษ์ ย่อมชั่วนักคนจัญไร
มือสอดเข้าไว้ใน ระหว่างขาท่าอัปรีย์

..................
นอนดีจะมีทรัพย์ กิตติศัพท์เห็นศักดิ์แสง

ค าสอนให้นอนตะแคง เอาแขนพาดไปตามสกนธ์”



อุบาทว์เกี่ยวกับสัตว์

“    หนึ่งแร้งแลงูหมู่นกแสก นกยางแกรกบินวับจับเคหา

อีกปลวกผึ้งรุ้งกินน้ าซึ่งธารา พวกหมู่ห่าเหล่านี้ลงเรือนใคร
จะร้ายดีต้องห้ามไปตามทิศ ท่านกล่าวกิจฟังกระแสแก้สงสัย

เบื้องบูรพ์ว่าจะสูญซึ่งโภไค โทษจัญไรโทมนัสวบิัติเยียน
..................... ...................... 

........................ ......................”

อุบาทว์เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน

-พระสงฆ์ท าบาตรตกหน้าบ้าน ต้องนิมนต์
พระมาสวดแก้

-ห้ามข้ามแม่เตาไฟ
-ห้ามปลูกต้นไม้กวาดหลังคาบ้าน
-ห้ามนอนเวลาพระอาทิตย์ก าลังจะตกดิน

อุบาทว์ควรเว้นเก้าสิ่ง

“อนึ่งจงเว้นอุบาทว์เหล่าทั้งเก้าสิ่ง
หนึ่งมหิงส์ เมียสองอย่าปอง
ทาสสาม เรือนสี่ วิฬาร์ห้า
อีกบุตราเจ็ดคนมลทินมี
สุนัข แปดม้า คชาเก้า
แต่ล้วนเหล่าแรงร้ายเร่งหน่ายหนี
จะถอยถดยศศักดิ์ ชักอัปรีย์
เป็นราคีดังกล่าวเรื่องราวมา”



อัญมณี



เพชร
อ านาจ ร่ ารวย

ทับทิม
ความส าเร็จ ลาภ
ยศ อายุยืน

มรกต
กล้าหาญ 
ป้องกันภัย

ไพฑูรย์
เทวดาคุ้มครอง 
ป้องกันฟืนไฟ

โกเมน
สุขภาพดี อายุยืน

เพทาย
ร่ ารวย ร่มเย็น

นิล
เมตตา สมหวัง

บุสราคัม
มีเสนห์ การเงิน

มุกดาหาร
เรื่องความรัก

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_zW4pIvy0An8/TSAlLZEr5vI/AAAAAAAAADI/yXnL3bJFnVs/s1600/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%95.jpg&imgrefurl=http://chead2535.blogspot.com/2011/01/blog-post.html&usg=__HTZTB64A2LUWYbvL_niSB7IT1c4=&h=300&w=353&sz=12&hl=th&start=1&zoom=1&tbnid=hESFXOqVT2el6M:&tbnh=103&tbnw=121&ei=uVVKT_qPL4eJrAelstSiDw&prev=/images?q=%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%95&um=1&hl=th&sa=N&gbv=2&tbm=isch&um=1&itbs=1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_zW4pIvy0An8/TSAlLZEr5vI/AAAAAAAAADI/yXnL3bJFnVs/s1600/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%95.jpg&imgrefurl=http://chead2535.blogspot.com/2011/01/blog-post.html&usg=__HTZTB64A2LUWYbvL_niSB7IT1c4=&h=300&w=353&sz=12&hl=th&start=1&zoom=1&tbnid=hESFXOqVT2el6M:&tbnh=103&tbnw=121&ei=uVVKT_qPL4eJrAelstSiDw&prev=/images?q=%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%95&um=1&hl=th&sa=N&gbv=2&tbm=isch&um=1&itbs=1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://kulsrisuwan.com/wp-content/uploads/2012/02/%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C.jpg&imgrefurl=http://kulsrisuwan.com/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A5-3.html&usg=__ttzzcIpGZ4eU845g9leBLnuY5pU=&h=300&w=285&sz=20&hl=th&start=1&zoom=1&tbnid=1OpyfeBm-xm86M:&tbnh=116&tbnw=110&ei=DFZKT7KIIon4rQel1ZDUDw&prev=/images?q=%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%91%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C&um=1&hl=th&sa=N&gbv=2&tbm=isch&um=1&itbs=1
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การละเล่นไทย



บทร้องสะท้อนวิถีชีวิตตั้งแต่เด็กๆ

บทร้องแสดงความรักแม-่ลูก

“นอนไปเถิดแม่จะกล่อม นวลละม่อมแม่จะไกว
ทองค าแม่อย่าร่ าร้องไห้ สายสุดใจเจ้าแม่เอย”

บทร้องแสดงความสนุกสนานเพลิดเพลิน

“ตะลุ้งตุ้งแช่ เขาแห่ยายมา มาถึงศาลา เขาก็วางยายลง

แม่ใครมา น้ าตาใครไหล ได้เบี้ยสองไพ ติดก้นแม่มา”

บทร้องแสดงพัฒนาการของเด็ก

“ถ้าตั้งไข่ล้ม จะต้มไข่กิน ไข่พลัดตกดิน ใครอย่ากินไข่เน้อ”



การละเล่นของเดก็เลก็

การละเล่นแต่ละภาคมีความแตกต่างกันบ้างดเนื้อหาและวิธีการเล่น
ดังนี้

การละเล่นแมงมุม
“แมงมุมเอย ขยุ้มหลังคา แมวกินปลาหมากัดกะโพ้งก้น” หรือ

“แมงมุมเอย ขยุ้มหลังคา ลูกเจ็บหนักหนา วางลูกเสียเถิด”

การละเล่นจ้ าจี้/จ้ ามู่มี่และจุ้มจี้
“จ้ าจี้มะเขือเปราะ กระเทาะหน้าแว่น พายเรืออกแอ่น กระแท่นต้นกุ่ม 
สาวสาวหนุ่มหนุ่ม อาบ น้ าท่าไหน อาบน้ าท่าวัด เอาแป้งท่ีไหนผัด 
เอากระจกที่ไหนส่อง เย่ียมๆ มองๆ นกขุนทองร้องวู้”

หรือ
“จ้ าจี้เม็ดขนุน ผู้ใดมีบุญ ได้กินส ารับ ผู้ใดผลุบผลับ กินรางหมาเน่า 
ส้มมะล้ิน ส้มมะแป้น มะปราง ออกดอก มะกอกออกฝัก ผัวไม่รัก จะ
โทษเอาใคร”

และ
“จ้ าจี้จ้ าจวด พาลูกไปบวช ถึงวัดถึงวา ครั้นสึกออกมา สัพพะลุ่น
จุนจู๋”



การละเล่นของเดก็โต   เริ่มมีผลแพ้ชนะมาตัดสิน มีการพนันขันต่อ แบ่งแยกชัดเจนว่าเป็นของผู้ชายหรือ
ผู้หญิง ทั้งยังเป็นกุศโลบายให้ออกก าลังและสะท้อนสภาพวิถีชีวิตอีกด้วย

ม้าก้านกล้วย ตีลูกล้อ

ตีไก่



ดีดลูกแก้ว หมากเก็บ

เดินกะลา

เล่นตุ๊กตา
เล่นหม้อข้าวหม้อแกง



ตีไก่
กระโดดเชือก

ขี่ม้าส่งเมือง รีรีข้าวสาร

เป่ากบ



การละเล่นของผู้ใหญ่
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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมไทย



ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนสถาน 
ประเภทวัด



*เวฬุวนาราม วัดแห่งแรก
ทางพระพุทธศาสนา 

*รุกขมูละเสนาสนะ

* เกิดพุทธานุญาตให้สร้าง
วัดขึ้น



ประเภทของวัด

1.1 พระอารามหลวง 

ชั้นเอกราชวรมหาวิหาร/วรมหาวิหาร/ราชวรวิหาร
ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร/วรมหาวิหาร/ราชวรวิหาร/วรวิหาร
ชั้นตรี ราชวรวิหาร/วรวิหาร/ ไม่มีสร้อยนาม

1.2.วัดราษฎร์

1. วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามวาสี

2. ส านักสงฆ์



สถาปัตยกรรมส าคัญภายในศาสนสถาน



พื้นที่ภายในวัด
๑. พุทธาวาส
๒. สังฆาวาส
๓. ธรณีสงฆ์



สถาปัตยกรรมส าคัญภายในเขตพุทธาวาส



- อาคารส าคัญภายในวัด
- พระอุโบสถ/อุโบสถ/โบสถ์/สิม
- อุโบสถ ≠ วิหาร
- รูปทรงไม่มีกฎเกณฑ์ เน้นเรื่อง “สีมา”

อุโบสถ



- เครื่องบ่งชี้ขอบเขตการท าสังฆกรรม
- เสมาคู่ – เสมาเดี่ยว บ่งชี้ฐานานุศักดิ์

ของวัด
- สนฐ. ต าแหน่งทิศทั้ง ๘ ของใบเสมา 

น่าจะเริ่มขึ้นในสมัยสุโขทัย
- การก าหนดเพื่อในสงห์ท าสังฆกรรม

อย่างพร้อมเพียง

เสมาและซุ้มเสมา



- พัทธสีมา
- วิงสุงคามสีมา

- อุทกเขปสีมา หรือ อุทกุกเขปสีมา 

ประเภทเสมา



เสมาลอย หรือ เสมานั่งแท่น

การประดิษฐานใบเสมา

เสมาบนก าแพงแก้ว
เสมาติดผนัง



เสมาแบบแท่ง

การประดิษฐานใบเสมา

เสมาแบบพิเศษ

เสมาจารบนพื้น



- เจดีย์ มาจาก “เจติยะ” = สิ่งที่ใช้เป็นอนุสรณ์ให้ระลึกถึง
- สิ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ หรือ ตัวแทนองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า
- ในพุทธกาลมี ๔ แบบ คือ
ธาตุเจดีย์ บริโภคเจดีย์

ธรรมเจดีย์ อุเทสิกะเจดีย์

เจดีย์



เจดีย์

สถูปสาญจี เจดีย์ในยุคแรก

เจดีย์รุวัลเวฬิ ศรีลังกา

เจดีย์ช้างล้อม สุโขทัยเจดีย์ พัฒนาการจากหลุมฝังศพ



เจดีย์ มักถูกใช้เป็นประธานของวัด



รูปแบบของเจดีย์ในประเทศไทย

เจดีย์ทรงระฆังหรือทรงลังกา

เจดีย์ทรง
ปราสาทยอด



เจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูมหรือ
เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์

เจดีย์เพิ่มมุมหรือย่อมุม



เจดีย์ทรงปรางค์
ปราสาทขอม



เจดีย์ทรงบัวเหลี่ยม



เจดีย์แบบพิเศษ

เจดีย์ทรงน้ าเต้า เจดีย์เหลี่ยม



- ใช้ท าสังฆกรรมร่วมกับ
ฆราวาส

- ใช้เก็บรวบรวม
พระพุทธรูปส าคัญ

- ในอดีตมักวางใน
ต าแหน่งด้านหน้าเจดีย์
ประธาน

- มีมากกว่าหนึ่งหลังได้

วิหาร



พระวิหาร

พระวิหารหลวง

รูปแบบของวิหาร



พระวิหารทิศ



พระวิหารราย



พระวิหารน้อย

พระวิหารแกลบ



พระวิหารคต



หอระฆัง - หอกลอง



ศาลาราย



พระระเบียง



สถาปัตยกรรมส าคัญภายในเขตสังฆาวาส



กุฏิ

- กุฎี / คันธกุฎี



กัปปิยกุฏิ



หอภัคตัคค หรือ หอฉัน

วัจจกุฎี หรือ 
เว็จกุฎี



ศาลาการเปรียญ

- “บาเรียน” พระที่ได้เรียน 
หรือ พระนักเรียน

- อาคารที่พระภิกษุเล่า
เรียน



หอไตร
- หอ = เรือน + ไตร = พระไตรปิฎก
- เรียกอีกอย่างว่า “หอธรรม หรือ     

หอพระธรรม”



ศาลาท่าน้้า



พื้นที่ธรณีสงฆ์





วัดประจ ารัชกาล



ร.๑ - วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม

ร.๒ - วัดอรุณราชวราราม



ร.๓ - วัดราชโอรสาราม

ร.๔ - วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม



ร.๕ - วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

ร.๖ - วัดบวรนิเวศวิหาร



ร.๗ - วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

ร.๘ - วัดสุทัศเทพวราราม



ร.๙ - วัดบวรนิเวศวิหาร



ประวติัศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี
ในประเทศไทย 



ก่อนประวตัิศาสตร์ 





ศิลปกรรมต่างๆที่พบในประเทศไทย 

จ าแนกรูปแบบเป็น  
 - จติรกรรม 
 
 - ประติมากรรม 
 
 - สถาปัตยกรรม 

จ าแนกสมัยได้ ดงันี ้
 - สมัยทวารวด ี
 - สมัยศรีวชัิย 
 - สมัยขอมในประเทศไทย 
 - สมัยหริภุญไชย 
 - สมัยสุโขทยั 
 - สมัยล้านนา 
 - สมัยอยุธยา 
 - สมัยรัตนโกสินทร์ 

ก่อน พศว.19 

หลงั พศว.19 



จิตรกรรม 



คอสอง 

บริเวณช่อง
หน้าต่าง 

ผนังหุ้มกลอง 

ผนังแป 

ลกัษณะการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง 



ไตรภูมจิักรวาล 

มารผจญ 



ผนังแปทั้งสองข้าง 



1. เตมย์ีชาดก 

3. สุวรรณสามชาดก 

2.มหาชนกชาดก 

4. เนมริาชชาดก 



5. มโหสถชาดก 

7.จันทกมุารชาดก 

6.ภูริทตัชาดก 

8.นารทชาดก 



9.วิฑูรชาดก 10.เวสสันดรชาดก 



ไตรภูมิจักรวาล 



ภูเขาสัตตบริภัณฑ์ : ยุคนธร, อสิินธร, กรวกิ, สุทศัน, เนมนิทร, วนัินตกะ และ อสักรรณ 



จิตรกรรมบนแผงคอสอง วหิารน า้แต้ม วดัพระธาตุล าปางหลวง อ. 
เกาะคา จ. ล าปาง 
 พ.ศ. ๒๐๗๕ 

เป็นแผ่นไม้น ามาประกอบที่
คอสอง อาจเป็นการ

ประกอบให่คราวบูรณะ 

การเขยีนให้ความสมจริง
พอสมควร เกีย่วกบั

อากปักริิยา การแต่งกาย  
รวมทั้งลกัษณะปราสาท

บ้านเรือน 



จติรกรรมฝาผนังวหิารลายค า วดัพระสิงห์  
อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 

 ราวคร่ึงแรก พศว. ๒๕ 



จิตรกรรมฝาผนงัวหิารจตุัรมุข วดัภูมินทร์  
อ. เมือง จ. น่าน 

 ราวคร่ึงแรก พศว. ๒๕ 

ภาพเขียนสาวเมืองน่าน ในท่าทางท่ีงาม
อยา่งพื้นบา้น 



จิตรกรรมฝาผนัง กรุพระปรางค์วดัราชบูรณะ จ. อยุธยา  
อยุธยาตอนต้น รัชกามสมเดจ็พระรามาธิบดทีี ่๒ ( เจ้าสามพระยา) 



จิตรกรรมภาพอดตีพุทธเจ้า 



ภาพไตรภูมโิลกสันฐาน 

จติรกรรมภายใน พระต าหนักพระ
พุฒโฆษาจารย์  

วดัพุทไธสวรรย์ จ. อยุธยา 
  อยุธยาตอนปลาย 



ภาพเวสสันดรชาดก ภาพกนินรี-กนินร 



จิตรกรรมฝาผนัง ภายในอุโบสถ  
วดัใหญ่สุวรรณาราม จ. เพชรบุรี   

อยุธยาตอนปลาย 



ตรงข้ามพระประธาน 



จิตรกรรมฝาผนัง ภายในอุโบสถ  วดัเกาะแก้วสุทธาวาส จ. เพชรบุรี  อยุธยาตอนปลาย 

ไตรภูมโิลกสันฐาน 



สวรรค์ช้ันดาวดงึส์ พุทธประวตั ิตอน มารผจญ 



อษัฎมหาสถาน 



สัตตมหาสถาน 



จิตรกรรมฝาผนัง ภายในอุโบสถ  วดัช่องนนทรี  กรุงเทพฯ อยุธยาตอนปลาย 



มารผจญ 

ชาดก 



ภาพจิตรกรรม เร่ือง ไตรภูมโิลกสันฐาน  
ภายในหอไตรวดัระฆงัโฆสิตาราม 



จิตรกรรมฝาผนังภายใน 
พระอุโบสถ 

วดัดุสิตาราม ธนบุรี 



ภาพเทพชุมนุม 

ภาพพุทธประวตั ิ 
ตอน แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ  



เนมริาชชาดก มโหสถชาดก 



ภาพเคร่ืองบูชาและของมงคล
แบบจีนจิตรกรรมฝาผนัง

ภายในพระอุโบสถ 
วดัราชโอรสาราม ธนบุรี 



จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ 
วดับวรนิเวศวหิาร 



จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ 
วดัราชประดษิฐ์ฯ 



ลกัษณะและรูปแบบงานเขียน
จิตรกรรมไทย 



สีท่ีใชใ้นการเขียน 

ลกัษณะของการเขียน 

งานเขียนระบายสีน ้ากาว 

งานเขียนน ้ายาลงรักปิดทอง 

งานเขียนระบายสีก ามะลอ 

สีท่ีไดจ้ากดิน 
สีท่ีไดจ้ากพืช 
สีท่ีไดจ้ากสัตว ์

สีท่ีไดจ้ากสารประกอบ 



การฝึกหัดเขียนภาพ 



กระหนก 

กระหนกสามตัว 



นารี 



กระบี่ 



ภาพจับ 



คชะ 





ภาพเขียนสีฝุ่น 



ภาพเขียนสีในสมุดข่อย 
จิตรกรรม สกลุช่างลา้นนา 



ตู้พระธรรมลายรดน ้า 



ลายก้ามะลอ 



วิธีการเขียนลายรดน ้า 

ท้าความสะอาดพื นผิว 

ปรุลวดลาย 

เขียนหรดาล 



แรเส้น รายละเอียดของภาพ ถมหรดาล เช็ดรักและถอนรัก 

ปิดทอง หลังจากรดน ้า การซ่อมส่วนไม่สมบูรณ ์



ตู้พระธรรม ลายรดน ้า 



ประตมิากรรมในศาสนาฮนิดู



พระนารายณ ์๔ กร                    

พบที ่อ.ไชยา จ. สุราฎร ์ฯ              
พศว. ๙ - ๑๐

ปจ. พช. พระนคร

-อยูใ่นวรรณะกษตัรยิ ์

กีรฏีมงกุฎ   =   กษตัรยิ ์

ผา้คาดวงโคง้

นุ่งผา้โธตยีาว

ตะบอง

ประตมิานวทิยา

-ม ี๔ กร ถอื จกัร/ สงัข ์ /
คฑา/กอ้นดนิหรอืภูม ิ
บางคร ัง้พบวา่ถอื

ตะบอง

ลทัธไิวษณพนิกาย





พระนารายณ ์พบทีศ่รเีทพ จ. เพชรบูรณ์

พศว. ๑๒ – ๑๓
ปจ. พช. พระนคร

จุดส าคญั

นุ่งแบบสมพตสัน้ หรอืถกเขมร แตส่ ัน้กวา่ = ทอ้งถิน่

ท่ายนืตรภิงัค ์ -ศรเีทพ เป็นแหล่งทีม่มีาต ัง้แตยุ่คกอ่น ปว
ศ. และพบ วธ.ทุกศาสนา

ไหล่

สะโพกหรอืเอว

ขาหรอืเขา่

- การไมส่ลกัเคร ือ่งทรง สนฐ.วา่อาจ
ทรงเคร ือ่งของจรงิเป็นได้



พระกฤษณะยกเขาโควรรธนะ พบทีศ่ร ี

เทพ จ. เพชรบูรณ ์

พศว. ๑๒ – ๑๓ ปจ. พช. พระนคร
สวมหมวก

ทรงกระบอก

ยนืเอยีงตน

ยกมอืขา้งหน่ึงขึน้ไปดา้นขา้ง

นุ่งสมพต

พระกฤษณะ = อวตารของพระนารายณ์

ตอน กฤษณาวตาร ๑ ในนารายณส์บิปาง

*สรา้งขึน้เพือ่ลดบทบาทเทพชัน้รอง

๒ กร

ประตมิานวทิยา



ศวิลงึค ์พบทีท่่าชนะ จ. สุราษฎรฯ์ 
พศว. ๑๑ – ๑๒ ปจ. พช. พระนคร

ศวิลงึค ์= พระศวิะ

ลทัธทิีน่บัถอืพระศวิะ เรยีกวา่ ไศวนิกาย

ศวิลงึค ์ม ี๒ ประเภทหลกัๆ คอื 

ไมม่หีน้าตา 

มหีน้าตาดงัเชน่ ตย.นี ้เรยีกวา่ เอกมุขลงึค ์

หน้าพระศวิะ

ชฎามงกุฎ

พระจนัทรเ์สีย้ว

พระเนตรที ่

๓

ประกอบดว้ย ๓ สว่น

๑. รุทรภาค

๒. วษิณุภาค

๓. พรหมภาค



พระอรรถนารศีวร พบทีอ่บุลราชธานี  พศว. ๑๒ – ๑๓                      
ปจ. พช. อบุลราชธานี

คต ิ: เป็นการรวมพลงัของเทพทางฮนิดู

เกดิจาก พระศวิะกบัพระอมุารวมรา่งกนั

ความเชือ่เพือ่เป็นการรกัษาสมดุลในชวีติ

ซกีขวา = พระ
ศวิะ

พระจนัทร ์

เสีย้ว

พระมสัสุ

การนุ่ง

ผา้

ซกีซา้ย = พระอุ
มา

พระถนั

นุ่งผา้ยางกรอม

ขาคลา้ยกระโปรง

http://image.ohozaa.com/show.php?id=213253bb2494459ee4d4c94457babe88
http://image.ohozaa.com/show.php?id=213253bb2494459ee4d4c94457babe88


พระสุรยิเทพ พบทีศ่รเีทพ จ. เพชรบูรณ ์

ประมาณ พศว. ๑๒ – ๑๓ ปจ. พช. พระนคร

หมวกทรงกระบอก ๘ เหลีย่ม

นุ่งกระโปรงส ัน้ โธตสี ัน้

เชอืก

มี

ประภามณฑล

ตา่งหู คลา้ยทวาราว

ดี



พระคเศณ พบทีศ่รมีโหสถ จ. ปราจนีบุร ี
ประมาณ พศว. ๑๒ – ๑๓

สภาพหกัพงัหมด แตย่งัรูว้า่เป็นชา้ง

สนฐ. วา่ เป็นเร ือ่งความเชือ่ลทัธคิณปต ิหรอื 

คาณปัตยะ

เป็นชิน้ทีใ่หญท่ีสุ่ด



ภาพพุทธประวตั ิตอน ยมกปาฏหิารยิ ์

และตอนเสดจ็โปรดพุทธมารดา               

พบทีน่ครปฐม

ตอน เสดจ็โปรดพุทธมารดา

ตอน ยมกปาฏหิารยิ ์



ประตมิากรรมภายในถ า้พระโพธสิตัว ์จ.สระบุร ี



ตอน พญาฉทัทนัตถ์วายงา

ภาพปูนป้ันประดบัฐานเจดยีจ์ุลประโทน พศว. ๑๓ -๑๔ ตอน สูรูปชาดก



ใบเสมาเล่าเร ือ่ง เกีย่วกบัพุทธประวตัิ



ใบเสมาเล่าเร ือ่ง เกีย่วกบัชาดกอืน่ๆ



พระศวิะ

ศวินาฏราช อมุามหเศวร



พระวษิณุ

วษิณุอนนัตศายณิปทมะ-นาภะ



พระวษิณุ

รามาวตาร

กฤษณาวตาร



วามนวตาร กูรมาวตาร



พระพรหม

พระพรหมทรงหงส ์



พระอมุา

มหษิสุรมรรทนี



พระลกัษมี

พระภูมเิทวี



พระสรสัวดี

พระคเณศ

พบในเขมรเสยีสว่นใหญ่

พระขนัทกุมาร พบรว่มกบัภาพพระศวิะ



เทพประจ า

ทศิ

เทพประจ ำทศิทัง้ 

๘

พระกเุวร(สงิห)์

พระอสิำน 

(โค)

พระอนิทร ์

(ชำ้งเอรำวณั)

พระอคันี

(ระมำด)

พระยม  

(กระบอื)

พระนิรฤต ิ

(รำกษส)

พระวรณุ  

(หงส)์

พระพำย   

(มำ้)



เทพประจ าทศิ



ทวารบาล

นนทเิกศวร มหากาล



นางอัปสรและเทพธิดา



ภาพสลกัในศาสนาพุทธ



พระพุทธเจา้และ      

พุทธประวตัิ



พระวชัรธร นางปรชัญาปารมติา

พระโพธสิตัว ์

อวโลกเิตศวร



ภาพเล่าเร ือ่งอืน่ๆและภาพสตัวต์า่งๆ



ฤาษี

โยคทกัษณิามูรติ



นาค มกร



ครุฑ หงส ์



สงิห ์ หน้ากาลหรอื     เกยีรตมิุข



เทวรูปพระอศิวร ส ารดิ

ปจ. พช. พระนคร

-พระพกัตรสุ์นทรยีภาพแบบหมวดใหญ่

-ก าหนดอายุชว่งสมยั พญาลไิท

-มจีารกึวดัป่ามะมว่ง หลกัอกัษรขอม 
เกีย่วขอ้งกบัการมเีทวรูปฮนิดู






