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บทนํา 
 กระบวนการเรียนรูศิลปศาสตรการตอสูประจําชาติไทย มิไดเนนเฉพาะการตอสูแตเพียงอยางเดียวเทาน้ัน แตหยั่ง
ลึกไปถึงการสรางจิตสํานึก ของความเปนคนไทย จิตวิญญาณแหงชาติพันธุจะเปนเครื่องบงช้ีถึงหนาที่ และภาระอันจะตอง
ปฏิบัติตอแผนดินถ่ินเกิด 
          บุคคลที่จะบรรลุถึงจุดสุดยอด บนวิถีแหงการตอสู จะตองมีคุณธรรม จริยธรรม สติสัมปชัญญะ เปนพ้ืนฐาน จึง
สามารถแกปญหาและเหตุการณใหพนวิกฤตได  ศิลปะการตอสูจึงเปรียบเสมือนอุบาย  จักทําใหบุคคลเขาถึงสัจธรรม  ผูที่
เขมแข็ง จะไมรังแกขมเหงผูที่ดอยกวา  แตกลับปกปองคุมครอง 
            สังคมปจจุบัน    ถูกกระแสโลกาภิวัฒน    ครอบงําจนแทบไมเหลือความเปนมนุษยใหเห็น    ความรุนแรงปาเถ่ือน  
ไรมนุษยธรรม มีกลาดเกล่ือนแผนดิน   
             องคความรูดานการตอสู อาจเปนหนทางหน่ึง  ที่จุดประกายการเรียนรู เพ่ือความอยูรอดในสังคม เปนการเสริมสราง
คุณภาพชีวิตที่ดี เพ่ือพัฒนาสังคมและประเทศชาติ เปนการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาสูชุมชน ทั้งในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย ตามนัยแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ปพุทธศักราช ๒๕๔๒ 
 
 
 
 

เหตุใดจึงตองเรียนรูศิลปวัฒนธรรมการตอสู 
        เมื่อพูดถึงศิลปะการตอสูประจําชาติไทย ทุกคน 
หรือกระทั่งตางชาติ จะตองนึกถึง การตอสู มวยไทย และ
ดาบไทย เพราะการตอสูดังกลาวน้ัน เปนเอกลักษณอัน
โดดเดน เคียงคูมากับชาติไทย ซึ่งผสานกลมกลืน เปน
อันหน่ึงอันเดียวกัน กลายเปนสายเลือด 
        เลือดไทยสีแดงเขม หมายถึง  ชาตินักรบที่พรอม
จะเสียสละพลีชีพเพ่ือแผนดินชาติไทยจึงเปนหน่ึงเดียวใน
แหลมทอง ที่คงความเปนเอกราช มายาวนาน นับพันป เรา
มีภาษาพูด ภาษาเขียนตลอดจนวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม เราเปนประเทศหน่ึงในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตซึ่งเปนดินแดนที่เกือบเกาแกที่สุดของ
โลก  ดังมีหลักฐานยืนยันได 
        จากแผนดิน ที่มีมนุษยอาศัยอยู แตสมัยยุคหินเกา
ในยุคกอนประวัติศาสตรคือ พวก “ออสโตรลอยด”ตอมา 
“พวกนิกริโต” ไดอพยพเขามาในสมัยหินกลางและพวก 
“มองโกลอยด”ซึ่งอยูทางตอนเหนือของจีนไดอพยพเขามา
ในสมัยหินใหม(ยุคโลหะ)ดินแดนแถบน้ี เปนถ่ินที่อุดม
สมบูรณ ที่ไมมีก่ีประเทศในโลก มีหลักฐานของมนุษย 
ยอนหลังไปหลายหมื่นหลายลานป เรามีทรัพยากรและ
หลักฐานมากมายทั้งบนบก ในนํ้าและใตดิน ที่พรอมจะให
นักโบราณคดี ไดพิสูจนและวิจัย 



 

 

       เราไดพบซากโครงกระดูกมนุษยโบราณตลอดจน 
เครื่องใช  เครื่องมือ  ที่ทําดวยหินเปนรูป  ขวาน  หอก 
กระบอง หัวลูกศร เครื่องประดับ   ที่ทําจากเปลือกหอยท่ี
บานเกา ต.จระเขเผือก จ.กาญจนบุรี มีอายุกวา ๑๐,๐๐๐ ป 
เรามีภาพเขียนแสดงการปลูกขาว ทํานาที่ผาแตม อ.โขง
เจียม จ.อุบลราชธานี และการเล้ียงวัวที่ถํ้าวัว บนภูพระบาท 
อ .บ านผือ  จ .อุดรธานี   และที่ ภูปลาร า  จ .อุทั ยธานี  
นอกเหนือจากกระดูกของสัตว ที่นํามาฝนเปนอาวุธและ
เครื่องใช เรายังมี เทคโนโลยีทางโลหะ การทําเหมืองแร 
หลอมสําริด มาหลายพันปแลว แมกระทั่งผาทอดวยเปลือก
ไม  และใยกัญชา กวา ๗,๐๐๐ ป เราพบซากเมืองเกาหลาย
พันแหง เรียงรายอยูตามลํานํ้าใหญ ลุมนํ้าทาจีน กอน 
๑ ,๕๐๐  ปสมัยกอนประวัติศาสตรประมาณ  ๘ ,๐๐๐-
๑๐,๐๐๐ ป เรารูจักการปนภาชนะดินเผาที่แมฮองสอน 
และที่หมูบานเชียง จ.อุดรธานี รูจักการจักสานหัตถกรรม
ถักทอจากหวายและไมไผ โดยการพบเสื่อลําแพนหอศพ 
อายุประมาณ ๔,๐๐๐ป ที่ จ.กาญจนบุรี ในภาคอีสาน พบ
แหลงหัตถกรรมโลหะ ขวานทองแดง ทองเหลือง ที่บาน
ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  
      สมัยประวัติศาสตร เมื่อ ๑,๐๐๐ ป พบจารึกที่
เกาแกที่พะเนียด อ.เมือง จ.จันทบุรี ทําใหสามารถศึกษา
เรื่องราวของมนุษยไดจากบันทึก ที่เปนลายลักษณอักษร 
แทนการตีความจากศิลปะวัตถุ 
       ในยุคน้ัน ดินแดนที่ เปนประเทศไทย มีความ
เจริญกาวหนาเปนอยางมาก และตอมา ในศตวรรษที่ ๑๘ 
ชุมชนเขตน้ี ก็ไดรวมกันเปนอาณาจักรไทยในที่สุด พอ
จําแนกไดคือ อาณาจักรลานนา ประมาณ พ.ศ.๑๗๐๐-
๒๑๐๑ นําโดยพอขุนเม็งรายมหาราชอาณาจักรสุโขทัย 
ประมาณ พ.ศ.๑๗๘๐ นําโดยพอขุนบางกลางหาว (ศรี
อินทราทิตย)อาณาจักรอยุธยา ประมาณ พ.ศ.๑๘๙๓ -
๒๓๑๐ โดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่๑(พระเจาอูทอง) พระผู
สถาปนา  กรุงพระนครศรีอยุธยา  เปนราชธานี  และ
สถาปนาวัดพุทไธสวรรย เปนอนุสรณแหงการสรางชาติ
ของพระองค 

        ดินแดนแหงสามอาณาจักรน้ีที่ประวัติศาสตร 
ของโลกตองกลาวขาน ในนาม “แผนดินสยาม”ขออัญเชิญ
กระแสพระราชดํารัสขององค พระบาท  สมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อคราวเสด็จทอดพระราชวัง 
เมืองโบราณอยุธยา พระราชทานธง และเน้ือเพลง “เราสู” 
แกทหาร ตํารวจ อาสาสมัคร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖  ความวา 
          การรูจักบานเมืองของตนเอง เปนเรื่องสําคัญ
ที่สุดของการวางรากฐาน แหงความรูสึกในชาติการที่เรา
จะศึกษา และรักอะไร ไดลึกซึ้ง และยืนยาว เราตองรูจักสิ่ง
ที่เราจะรักเสียกอน เราจะรักโดยไมเคยรูจัก ไมเคยเห็นน้ัน 
ยอมทําใจไดยาก และแมจะรักไดก็เพียงรักดวยอารมณ
เทาน้ัน มิใชรักดวยเหตุผล การโฆษณายอมใจก็ดี ดวย
ละครก็ดี อาจทําใหเกิดความรักชาติไดเหมือนกัน แต
เปนไปโดยผิวเผินไมแนนแควน เทากับที่เราจะพยายาม
บอกวาแผนดินของเราอยูที่ไหน เปนอยางไร มีอะไรควร
จะรักษาหวงแหน น่ีเปนเพียงขอคิดที่ช้ีใหเห็นวา “ความ
เปนไทย”และดําเนินชีวิตตามแบบฉบับของคนไทย เพ่ือคง
ความเปนไทยเอาไวใหได ถึงเวลาแลวที่เราจําเปนตอง 
สรางความรูสึกของคนในชาติเรา  ใหรักความเปนไทย
ต้ังแตอยูในวัยเด็ก   
        คนไทยเทาน้ันที่ เขาใจและทราบซึ้งในภาษา
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และศิลปะของไทย
เราเอง และก็คนไทยเทาน้ันที่จะรักษาและพัฒนามรดก
เหลาน้ัน ของเราใหเจริญยิ่งขึ้นไป “ถาเรารักษาวัฒนธรรม   
เอาไวไมได เราก็ไมสามารถรักษาความเปนไทยไวได
เชนกัน”  
         ในปจจุบัน เมืองไทยเปนแหงเดียวในโลกที่มี
พุทธศาสนาเจริญที่สุด มีวัดที่ประกอบไปดวย ศิลปะที่
งดงามวิจิตร และมีโบราณสถาน ที่แสดงถึงความรุงโรจน 
ในสมัยอดีตอยูเปนอันมาก แผนดินไทยของเราบางครั้ง
รอน บางครั้งเย็น เราก็อยูของเราได 
          ในทามกลางกระแสโลกที่แปรเปล่ียนผกผันไทย
ยังคงเปนไทยอยูไดก็ดวยความสํานึกในเอกลักษณมรดก
วัฒนธรรม ที่มีมาสืบเน่ืองชานาน เรามีศาสนาพุทธ เปน



 

 

เครื่องยึดเหน่ียวนอมนําจิตใจ มีวิถีชีวิตแบบไทย ที่ผสม
กลมกลืน ผสานสอดคลอง ดวยสุนทรียะและภูมิปญญา  
ภายใตความเช่ือถือ และคติธรรมทางพุทธศาสนา 
         จากหลักฐานศิลาจารึก หลักที่ ๒ แหงสุโขทัยได
ระบุถึงความสามารถ และความรอบรูของพระมหาเถระศรี
ธาราชาจุฬามณี 
          “ดวยรู ดวยหลาก ดวยแกลว ดวยกลา ดวยแตะ  
ดวยแรง หาคนจักเสมอมิได อาจปราบเหลาขาศึก มีเมือง
กวาง ชางหลาย ” 
         หลักฐานเหลาน้ีลวนยืนยันวา ศิลปศาสตรการ
ตอสู และการสงครามน้ัน เปนที่รับรูและถายทอดกันจาก
พระ เถราจารยซึ่ ง เปน ท่ี นับ ถือของหมู ชนแม อ งค
พระมหากษัตริยดังน้ัน พระเถระเจา จึงเหมือนตัวจักร
สําคัญอันหน่ึง ในการช้ีเปนช้ีตาย ของชาติบานเมืองในยุค
น้ัน ดังเชน 
            พระอาจารยคง แหงวัดพุทไธสวรรย 
            สมเด็จพระพลรัตน  วัดปาแกว 
            พระมหานาคแหงวัดทุงภูเขาทอง 
            พระอาจารยธรรมโชติ วัดเขานางบวช 
            ผูนําแหงบานบางระจัน 
            หลวงปูกล่ัน วัดพระญาติ 
            หลวงปูเทียม วัดกษัตราธิราช 
และอีกมากมายหลายทานดวยกัน ซึ่งมิตองสงสัยเลยวา 
คราวเสียกรุงครั้ งที่๒  (พ .ศ .๒๓๑๐)ขาศึกจึงจองฆา
พระสงฆ และทําลายวัดวาอาราม ซึ่งมีอยูในบริเวณเกาะ
เมืองกวา ๔๒๐ วัด เพ่ืออะไร อาจมีขอสงสัยวา ภิกษุใน
พระพุทธศาสนา สอนการตอสูและใชอาวุธในวัดไดหรอ  
         ในสังคมไทยสมัยโบราณ ซึ่งเปนยุครวบรวม
อาณาจักรกอต้ังนครรัฐขนาดใหญ กับภิกษุผูรอบรูในทาง
พิชัยสงครามกับจิตวิทยา สังคมน้ีจึงเปนเรื่องที่แยกกันไม
ออก โดยเฉพาะอยางยิ่ง สําหรับชาวสยามที่กําลังตอง
พัฒนาคน จากความเปน “ไทย”เผาเล็ก ขึ้นสูความเปนนคร
และอาณาจักรยอมตองอาศัยพระภิกษุผูรอบรูในพุทธ
ศาสนา  เปนผูถายทอดความรูทุกประการให   วัดจึง

กลายเปนศูนยกลางของการศึกษาและ เปนบอเกิดของ
ศิลปกรรมทุกแขนง 
        ทั้งน้ีเพราะพระภิกษุผู เปนนักบวชในยุคตนๆ
สวนใหญมาจากนักรบ  นักปราชญ แมแตองคสมเด็จ
สัมมาสัมพุทธเจา ก็อดีตนักรบ มีเช้ือสายอยูในวรรณะ
กษัตริย ตามระบบสังคมโบราณ โดยเหตุที่อริยะปราชญ
มหามุณี สมณะนักสิทธิ์ ผูเปนพุทธสาวกสวนใหญ มักมี
อดีตเปนราชา เปนราชบุตร เปนมหาอํามาตย และขุนพล ผู
เจนจบในสรรพวิทยา ทําใหพุทธศาสนาในอดีตรุงเรือง 
เขมแข็ง  และทรงอิทธิพล ทั้งทางโลก และทางธรรม 
ฉะน้ัน สรรพ-วิทยาพิสดารมหัศจรรย  จึงถูกถายทอด 
ควบคูไปกับ 
ปรัชญาทางธรรม สูดินแดนที่พุทธสาวกไดจาริกไปถึง ซึ่ง
มีผลตอการรวมกลุมขึ้นเปนอาณาจักรสยามอยางใหญ
หลวง  ความลึกลับของศาสตรโบราณแฝงเรนมากับ
ปรัชญางอกงาม  ปรากฏกระจัดกระจายอยูในบันทึก
เก่ียวกับการพิไชยสงครามอยางเดนชัด 
        ขอยอนกลับไปสูอดีต สายใยที่ยึดโยงชนเผาไทย
เพ่ือสืบสานความเปนชาติ ศาสนา พระมหากษตริย หากไม
มีวันน้ัน เราลูกหลานไทย จะมีวันน้ีหรือ 
        ศิลปศาสตรการตอสูประจําชาติไทย การตอสู
ดวยอาวุธไทยโบราณ เปนศิลปะการปองกันตัวที่พัฒนามา
จากตํารา “พิไชยสงคราม” มีทั้งการตอสูดวยมือเปลา ที่
รูจักในปจจุบันวา “มวยไทย” และการตอสูดวยอาวุธตางๆ 
ทั้ งสั้น -ยาว  ซึ่ ง เรียกขานกันนาม  ของวิชา  “กระบี่  - 
กระบอง” 
        ตําราพิไชยสงคราม ไดมีการพัฒนาจดบันทึก
รวบรวมขึ้นเปนครั้งแรกราว พ.ศ. ๒๐๔๑ ในแผนดินของ
สมเด็จพระรามาธิบดีที่๒ (พระเชษฐาธิราช) แหงกรุงศรี
อยุธยา และไดปรบัปรุงแกไขในรัชกาลแผนดินสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช โดยนําเอาตําราของมอญและพมา เขามา
สอบทานดวย และเหตุที่ตํารานี้เปนที่หวงแหนปดบัง ใช
ฝกฝนเฉพาะผูที่เปน เจาฟาพระมหากษัตริย และแมทัพ



 

 

นายกองเทาน้ัน บุคคลสามัญ ไมมีโอกาสไดเรียนรูเปน
เด็ดขาด ครั้นเสียกรุง  
พ.ศ. ( ๒๓๑๐ ) ตนฉบับเดิมไดสูญหายไป เหลือแตที่จํากัน
ไวคนละเล็กละนอยเทาน้ัน จนถึง สมเด็จพระบวรราชเจา
มหาศักด์ิพลเสน (กรมพระราชวังบวรในรัชกาลที่๓)ได
ทรงพระกรุณาโปรดใหรวบรวมขึ้น แตก็ไมครบถวน
สมบูรณ เหมือนดังเเตกอน หลักสําคัญของตําราพิไชย
สงคราม ที่ไดรวบรวมขึ้นใหมน้ี วาดวยการรบ การตอสู 
จําแนกเปน 
๑.วาดวยเหตุแหงสงคราม 
๒.วาดวยอุบายแหงสงคราม 
๓.วาดวยยุทธศาสตร ยุทธวิธีทางการรบ เพื่อเอาชัยแก
ขาศึกรวมถึงการใชจิตราคม นิมิต ฤกษยาม รวมทั้ง เลข
ยันต โหราศาสตร และอาถรรพสาสตรตางๆ ดังเชนใน
พงศาวดารระบุวา นักรบสมัยอยุธยา จําเปน 
ตองรอบรู ในศิลปะตางๆโดยเฉพาะศาสตรในการทํา
สงคราม โดยระบุถึงพระราเมศวรวาพระองคทรงเฉลียว
ฉลาดและรอบคอบ ทรงกลาหาญในการใชอาวุธบนหลัง
ชางและหลังมา เทากับบนพ้ืนแผนดิน และยังสะทอนให
เห็น แมในวรรณกรรมเรื่อง “ขุนชาง ขุนแผน” โดยกลาววา 
     สะกดทัพจับคนทั้งปลุกผี 
     ผูกพยนตฤทธิ์กําแหงหาญ 
     ปถมังกําบังตนทนทาน 
     สะเดาะดานโซกุญแจประจักษใจ 
     ทั้งพิไชยสงครามลวนความรู 
     อาจจะปราบศัตรูไมสูได 
     ฤกษผานาทีทุกสิ่งไป 
     ทั้งเสกใบมะขามเปนตอแตน 
     ชํานาญทั้งกลศึกลึกลับ 
     คุมพลแมทัพนับต้ังแสน 
     สูศึกไดสิ้นทั้งดินแดน 
     มหาละลวยสุดแสนเสนหดี 
     จังงัง ขลังคะนองลองหน 
     ฤทธิรณแรงราวกับราชสีห 

     ถอนอาถรรพกันประกอบประกันมี 
     เล้ียงผีพรายกระซิบทุกสิ่งไป........ฯ 
 
          จากจดหมายเหตุของ “ลาลูแบร” ราชทูต 
ฝรั่งเศส  บันทึกไววา ในสมัยน้ันสมเด็จพระนารายณ
มหาราช ไดจัดพระราชทูต ไปเจริญสัมพันธไมตรีกับ
ฝรั่งเศส สมเด็จพระเจาหลุยที่๑๔ ทรงมีพระดําริ จะแสดง
ความสามารถของทหาร ของพระองค ใหราชทูตไทยเห็น 
จึงตรัสใหราชทูตไทยเขาเฝา แลวใหทหารแมนปน ๕๐๐ 
นาย มายิงปนใหดู ไมมีใครยิงพลาดสักคน แลวโปรดให
ลามมาถามราชทูตไทยวา  ทหารแมนปนเหมือนด่ังน้ี 
พระนครศรีอยุธยา มีหรือไม  ราชทูตไทยตอบทันทีวา 
ทหารแมนปน ด่ังน้ีเจากรุงศรีอยุธยามิไดนับถือใชสอยเลย
แตพระองคทรงโปรดทหารดีมีวิชา อันปนยิงมา มิอาจ
ถูกตองกาย และทหารบางพวกเขาไปโดยขาศึก มิไดเห็น
ตัว ตัดเอาศีรษะนายทัพขาศึกมาถวายได ทหารบางพวกก็
คงทนตอศาสตราอาวุธตางๆจะยิง ฟน แทงประการใด ก็
มิไดเขาเน้ือหนัง ทหารมีวิชาด่ังน้ี จึงทรงกรุณาชุบเล้ียงไว
ใชสอยสําหรับพระนคร พระเจากรุงฝรั่งเศส มิไดทรงเช่ือ 
ตรัสวา อวดโอเกินนัก ทหารไทยที่มีวิชาดังกลาวมีมาใน
คณะทูตหรือไม จักไดทอดพระเนตรใหประจักษ ราชทูต
ตอบวา ทหารที่มาน้ีเปนทหารกองนอก มีวิชาบางแตเพียง
เล็กนอย หากมีพระประสงคจะแสดงใหปรากฏ 
        รุงเชาราชทูตปาน จึงใหพระเถระเจาซึ้งติดตาม
ไปดวย แตงศิษย ๑๖ คน ผูกเครื่องลวนลงเลขยันต คาถา 
ศาสตราคาม ใสกางเกง เสื้อหมวก ลวนสีแดงทั้งสิ้นแลว
กราบบังคมทูล พระเจากรุงฝรั่งเศส ใหทหารแมนปนทั้ง 
๕๐๐ ระดมยิงทหารไทยพรอมกัน 
        ดวยอํานาจแหงคุณพระรัตนตรัย และคุณบิดา
มารดา ครูบาอาจารย พลฝรั่งทั้งหลายยิงปนนกสับ ทั้งใกล
และไกล เปนหลายครั้ง เพลิงศิลาปากนกโมติด  ดินดํา 
กระสุนมิไดล่ันสักกระบอกเดียว 
        พลปนฝรั่งตางตกตะลึง งุนงงในเหตุการณ พอ
ไดยินรับสั่งใหยิงอีกปนทั้ง ๕๐๐ กระบอกก็ลั่นดังสน่ัน



 

 

หว่ันไหว แตหาถูกทหารไทยผูหน่ึงผูใดไม เปนที่โจษจัน
กันเสียงกระห่ึมในหมูทหารฝรั่งเศสและผูเฝาดู แลวตรัส
ถามราชทูต(เจาพระยาโกษาธิบดี ปาน) ทหารไทย ที่มีวิชา
คุณวิเศษเยี่ยงน้ี ในพระนครศรีอยุธยามีมากนอยเทาใด 
ราชทูตตอบอยาง องอาจ ที่แสดงใหทอดพระเนตรน้ัน เปน
วิชาอยางตํ่า อันทหารที่มีคุณวิเศษกวาน้ีในพระนคร มี
จํานวนมากมายนัก 
        ไดทรงฟงก็เช่ือ เกรงฝมือทหารไทยยิ่งนัก ตรัส
สั่งให ลาลูแบร ราชทูตฝรั่งเศส เบิกปนใหญที่ทันสมัยที่สุด 
๑๖ กระบอก เปนบรรณาการนอมเกลาถวายแดพระเจากรุง
อยุธยา (พระนารายณมหาราช) 
        จะเห็นวาวิถีชีวิตของคนไทยโบราณผูกพันอยูกับ
วัดในพระพุทธศาสนา เริ่มต้ังแตเด็กศึกษาเลาเรียนก็อยูกับ
วัด ถายทอดศิลปะวิทยาก็อยูที่ วัด จะทําการใดก็เขาวัด
ปรึกษาหาฤกษยาม แมวาระสุดทายก็หนีไมพนวัด ฉะน้ัน
สถาบันการศึกษา ทางสังคม ทางการเมือง  
และศิลปกรรมทุกแขนง จึงเกิดจากวัดทั้งสิ้น 
        การออกศึกสงครามทุกครั้ง แมทัพตองอัญเชิญ
พระพุทธรูปติดหลังชาง ไปในกองทัพทุกครั้ง จนเรียกติด
ปากวา “พระชัยหลังชาง” ธงชัยแตละองคตองมีพระอยู
ปลายยอด เรียก “พระยอดธง”เปนตน 
          ทําไมตองนําพระพุทธรูปไปดวย มีเหตุผลวา 

- ประการหน่ึง เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจ 
- ประการสอง เพ่ือตองการท่ีจะบอกใหรูวา พระองค
ตอสู  ปกปองรักษาผืนแผนดินน้ี  เ พ่ือถวายแด
พระพุทธศาสนา ถวายพระพุทธเจา ใหเปนดินแดน
ของศาสนา 

- ประการที่สาม เพ่ือตองการช้ีใหเห็นวา พระองคไป
รบศึกครั้งใด มิใชเพ่ือความโหดราย แตทําไปเพ่ือ
ปกปองประชาชนและบวรพระพุทธศาสนา ยุค
สมัย      รัตนโกสินทร น้ัน มีอารยธรรมตะวันตก 
เ ริ่ ม เข ามา เบ งบานในบ าน เมือง เรา  ในที่สุ ด
พระมหากษัตริ ย ต อง ถึงขนาดออกบรรพชา
อุปสมบท เพ่ือฟนฟูและปกปองพุทธศาสนา ถึง

ขนาดรัชกาลที่ ๖ พระองคทรงจัดต้ัง “กองเสือปา” 
และเอาคําสั่งสอน ใน  พระพุทธศาสนา ไปเทศน
อบรมเสือปา ที่เรียกวา “เทศนาเสือปา”  

 ทรงเนนความเสียสละ ความสันโดษ ทายสุดทรง
ยกยองพระพุทธศาสนาถึงขั้นเปล่ียนธงชาติขึ้นมาเปน “ธง
ไตรรงค” 
                สแีดง        หมายถึง        ชาติ 
                สีขาว        หมายถึง        ศาสนา 
                สีนํ้าเงิน    หมายถึง        พระมหากษัตริย 
        จะเห็นวาพระองคทรงเนนพระพุทธศาสนาไว
อยางชัดเจน หมายความวา แผนดินไทยน้ี ถาจะมีการสื
อตอแผนดิน องครัชทายาท จะตองเปน    พุทธมามะกะ
เทาน้ัน 
        ลัทธิความเช่ือ ความเรนลับมหัศจรรย เปนสิ่งที่
นารู นาศึกษา ความเปล่ียนแปลงในอดีตจําเปนตองรู หาก
เรา ทาน ไมรูจักอดีต ก็เหมือนเดินเรือในทองทะเล โดย
ปราศจากเข็มทิศ และหางเสือ 
         ปจจุบันความเจริญ และเทคโนโลยีของโลก 
ตะวันตกเจริญกาวหนา ไมมีใครสามารถปฏิเสธได แตสิ่ง
เหลาน้ี หาไดยกระดับจิตของคนปจจุบันใหสูงขึ้นไดไม มี
แตทําใหหลงใหล ในวัตถุนิยม มุงแตความสุขทางโลก จน
เกินขอบเขตของความสมดุลย ตามกฎแหงธรรมชาติ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม เปนมรดกของ
คนไทย ที่บรรพบุรุษมอบให ไฉนเลยเราจึงทอดทิ้ง ทําลาย 
ทั้งๆที่สิ่งเหลาน้ีมีความเหมาะสมกับสังคมมนุษย และวิถี
ชีวิตของแผนดินน้ี    ที่ช่ือ “ไทย” 
        ทุกชาติ  ทุกภาษา  ตางก็มีสถาบัน  อันเปนที่
ยอมรับของสังคม ดวยกันทั้งน้ันเปรียบเสมือนกับ อนุสรณ
สถานที่ควรรําลึกและจดจํา อันนับเปนเกียรติภูมิของ
แผนดิน ที่ควรยกยองและศึกษา ตัวอยางเชน 
        ถาพูดถึงสถาบันที่ยิ่งใหญ และเชิดหนาชูตาของ
คนจีน ในอดีต เราทานก็จะตองนึกถึง “วัดเสาหลิน” ญี่ปุน 
ก็หนีไมพน “สํานักโคโดกัน”  
อินเดีย ก็ตองสํานัก ทิศาปาโมกข เมืองตักศิลา 



 

 

พมา ซึ่งเปนคูสงคราม กับเรามายาวนานนับรอยป ก็มี
สถาบันที่ยกยอง คือ “สํานักตาคะญี” 
แลว ไทย ละ ถาในอดีต ทุกคนตองรูจักกันเปนอยางดี
แนนอน เพราะนอกจากจะเปนสถาบันสอนการตอสู และ
ศิลปะวิทยาการทุกแขนงแลว ยังเปนอนุสรณ แหงการ
สรางชาติของ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒  
ปฐมกษัตริยแหงกรุงศรีอยุธยา หรือรูจักกัน ในนาม “วัด
พุทไธสวรรย”  
         ภาพประวัติศาสตรจารึกไววา พระองคอพยพ
ผูคนหนีโรคระบาด มาสรางแผนดินใหม ณ ทุงหนอง-
โสน ต.สําเภาลม หรือเวียงเหล็ก เมื่อพุทธศักราช ๑๘๙๓ 
เมื่อสถาปนาพระนครศรีอยุธยา เสร็จแลว จึงสรางวัดพุท
ไธสวรรย ณ สถานท่ี ที่พระองคประทับบัญชาการ เพ่ือ
เปนอนุสรณแหงการสรางชาติ สรางแผนดิน สั่งสอน
อบรม ศิลปะวิทยาการทุกแขนง แมกระทั่ง ยุทธศาสตร 
ยุทธวิธี ทางการตอสู และการปกครอง 
        แมแต องคสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระ
เอกา-ทศรถ พระเจาตากสิน พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก  
และสมเด็จกรมพระราชวังบวรราชเจามหา    
สุรสิงหนาถ ตลอดจนขุนพล ขุนทัพทั้งปวงก็ศึกษาเลา
เรียนจากวัดน้ีทั้งสิ้น บริเวณลานวัดคลาคลํ่าไปดวยเหลา
ทหาร ที่กําลังขะมักเขมน อยูกับการฝกซอมอาวุธ เพ่ือ
เตรียมความพรอมไวในยามศึก พระสงฆองคเจาก็เทศนา
อบรม ญาติโยม อุบาสก อุบาสิกา ใหต้ังตัวอยูในความไม
ประมาท ต้ังมั่นอยูใน ทาน ศีล ภาวนา ประชาชนท่ัวไป
ตางเดินซื้อขายแลกเปล่ียน คาขายกันอยางหนาช่ือ ตาบาน 
        วัดพุทไธสวรรย อันเคยเปนที่พํานักจําพรรษา
ของอริยวงศา คุณปรมาจารย (หลวงปูทวด เหยียบนํ้าทะเล
จืด)ในแผนดินพระเอกาทศรถ 
        วัดพุทไธสวรรย อันเปนวัดที่พระอุบาลีประทับ  
และนําพระสงฆ ไปสืบทอด พุทธศาสนาในลังกา จนได
ช่ือวา “อุบาลีวงศ หรือ สยามวงศ” 

        วัดพุทไธสวรรย อันเปนที่ประทับของสมเด็จ
พระพุทธโฆษาจารย พระอาจารย ของสมเด็จพระนารายณ
มหาราช และเปนวัดที่สมเด็จพระเพทราชาทรงผนวช  
          บัดน้ี วัดพุทไธสวรรย เกือบจะกลายเปนวัดราง 
มีแตซากปรักหักพัง และเสียงแซสรองของเหลานกกา สิ่ง
เหลาน้ีไดปลุกสํานึก จิตตกภวังคไปถึงอดีต “คนไทยน้ี! 
สิ้นฝมือแลวหรอ!บานเมืองถึงไดยอยยับถึงเพียงน้ี” เพราะ
สิ้นคิดไมก่ีคน วัดวาอาราม ปราสาทราชมณเฑียรอันวิจิตร 
ใหญโตโอฬาร ตองพลันสูญสิ้น ทุกสิ่งอยาง อันเปน ความ
รุงเรือง ศิลปวัฒนธรรม สถาปตยกรรม ฯลฯ ที่สรางสม
เพ่ิมพูนกันมา ดวยชวงเวลาอันยาวนาน กวา ๔๑๗ ปหมด
สิ้นเพียงน้ี  
 

ดาวเดือนดินฟาจะอาเพท     
 อุบัติเหตุเกิดทั่วทุกทิศาน 
มหาเมฆจะลุกเปนเพลิงกาฬ   
 เกิดนิมิตพิสดารทุกบานเมือง 
พระคงคาจะแดงเดือดด่ังเลือดนก  
 ผีเมืองน้ันจะออกไปอยูไพร 
พระเสื้อเมืองจะเอาตัวหนี   
 พระกาฬกุลีจะเขามาเปนไส 
พระธรณีจะตีอกไห    
 อกพระกาฬจะไหมอยูเกรียมกรม 
จะบังเกิดทรพิศมิคสัญญี   
 ฝูงผีจะว่ิงเขาปลอมคน 
กรุงประเทศราชธานี   
 จะบังเกิดพระกาฬกุลีทุกแหงหน 
จะอางวางอกใจท้ังไพรพล   
 จะสาละวนทั่วโลกหญิงชาย 
จะรอนอกษมาประชาราษฎร   
 จะเกิดเข็ญเปนอุบาทน้ันมากหลาย 
จะรบราฆาฟนกันมากมาย   
 ฝูงชนจะลมตายกันเปนเบือ 
ทางนํ้าจะแหงเปนทางบก   
 เวียงวังจะรกเปฯปาเสือฯ............. 



 

 

        น่ีคือความตอนหน่ึง   จากเพลงยาวพยากรณ   
กรุงศรีอยุธยา   ซึ่งไมทราบวากวีผูใดเปนผูแตง   และแตง
ขึ้นเมื่อใด   แตชาวกรุงศรีอยุธยา   ไดอานเพลงยาวนี้กัน
อยางแพรหลาย   อานแลว   ก็บังเกิดความกลัว   จับขั้ว
หัวใจ 
        ดวยอายุแผนดิน   กรุงศรีอยุธยาจะถึงกาลขาด   
จึงอาเพศเห็นประหลาดนิมิต 

- พระประธานวัดพนังเชิง นํ้าพระเนตรไหลลงมา
จรดพระนาภี 

- ในวันน้ันพระศรีสรรเพชญน้ันเลา   พระบรม
ไตรโลกนารถระอุระแตก   ดวงพระเนตรตกลง
มาที่ตักเปนอัศจรรย 

- พระเจดียวัดราษฎรบูรณะ   กาบินมาเสียบตายอยู
ปลายยอด โดยอาเพศ 

- บรรดาเตา   ตะพาบ   ซึ่งอยูในลํานํ้า   ตางเดิน
เกล่ือนกลาดบนทองถนนทั่วพระนคร 

- รูปพระนเรศวรเจาในโรงแสงใน   กระทืบพระ
บาทสน่ันไปท่ังสี่ทิศ   อากาศวิปริตไปตางๆ
นานา    บอกเหตุ   ลางจะเสียกรุง   น่ีคือบันทึก
พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา    ในเกือบจะหนา
สุดทาย   ต้ังแตขาศึกลอมกรุงขุนนางใหญนอย
อาสาออกรบบแตกยับเยินเขามา   ที่สุดจนขุน
นางจีน   ขุนนางแขก   ขุนนางฝรั่ง   ขุนนางมอญ   
ขุนนางลาว   และนายโจรทายซอง   ชวนกันออก
อาสาตีกองทัพขาศึก   ก็มิไดชัยชนะ   กับถูกฆา
ฟนลมตายแตกเขามาสิ้น   ขางฝายในกรุงนันเลา
เกิดผูรายชุกชุม   โจรปลนมิไดขาด   คนอดหิว
โซเปนอันมากที่หนีไปหาขาศึกก็เนืองๆ   แลว
ขาศึกก็ทําสะพานทํานบรอเขามา   ขุดอุโมงครุง
เชิงกําแพง และต้ังปอมศาลาดิน   ต้ังคายวัดแม
นางปลื้ม   วัดศรีโพธิ์   ขางในกรุงจึงใหชักปน
ปราบหงสาออกไปต้ังรับที่ริมทาทราย   กระสุน
แรกประจุดินนอย   ตํ่าไปถูกตล่ิง   ครั้นประจุดิน
มากขึ้นโดงขามวัดศรีโพธิ์ไป 

- แลววาระสุดทาย.................ของ................กรุงศรี
อยุธยา................ก็มาถึง 

   
 เพลาบาย ๔ โมง   ขาศึกยิงปนปอมสูง   วัดกา
รอง   วัดนางปล้ืม   ระดมเชามาในกรุงเอาเพลิงจุดเช้ือ ที่
รากกําแพง   ครั้นเพลาค่ํากําแพงทรุดขาศึก ก็เขากรุงได   
เขาพระราชวังและวัดพระศรีสรรเพชญกวาดเอากษัตริยขัต
ติยวงศและทาวพระยาเสนาบดี   อพยพครอบครัวทั้งปวง
ไป 
วันน้ัน   คือ   วันอังคาร เดือน ๕ ขึ้น ๙ ค่ํา ปกุน   นพศกจุล
ศั กร าช  ๑๑๒๙    ตรง กับ วันอั งค ารที่  ๗  เ มษายน 
พุทธศักราช ๒๓๑๐   ค่ําคืนน้ัน   พระจันทรทอแสงอยู
เหนืออยุธยา   เมื่อขาศึกเผากําแพงเมืองทรุดเขากรุงได   อีก
ไม ก่ี ช่ัวโมงตอมา     ไฟนรกก็โหมไหมไปทั่วทั้งกรุง   
ทหารโจรจากบานมุกโซไป   ก็ไลฟนทุกคนที่ขวางหนา   
มุงไปทําลายพระราชวังหลวง   และวัดพระศรีสรรเพชญ   
โดยกวาดสมบัติสารพัด   แมกระทั่งพระศรีสรรเพชญ   
พระพุทธรูปทองคําองคใหญมหึมา   ก็ถูกเผาหลอมเอา
ทองคําไป   ตามทองถนนหนทาง   เกล่ือนไปดวยซากศพ   
กล่ินคาวเลือดคละคลุง   มีแตเสียงหวีดรองของเด็กและ
ผูหญิง 
 วันกรุงแตกน้ันมีผูคนหนีขาศึกแออัดอยูราวหน่ึง
แสนหน่ึงหมื่น   คนจํานวนน้ีถูกขาศึกฆาตายไปกวาครึ่ง 
 บาทหลวงชาวฝร่ังเศสคนหน่ึงช่ือวา   เซนตเยอร
บริไกด   นักสอนศาสนาในสมัยกรุงศรีอยุธยา   ไดเขียน
รายงานถึงคณะตางประเทศท่ีกรุงปารีส   เลาถึงเหตุการณ   
ในวันกรงุแตก   ตอนหน่ึงวา 
 ขาศึกไดจับขาพเจา   และมองซิเออรดาบรากา   
กับพวกเขารีตไปยัง   วัดทาใหม   ขาศึกเที่ยวเอาไฟเผา
บานเมือง   ทุบตอยขาวของ   และฆาฟนผูคนทั่วไปหมด
.......   ไมเลือกวา หญิง ชาย มีเงิน ไมมีเงิน ก็ฆาเสียสิ้น   
แมหญิงต้ังครรภก็พนันขันตอ   ผาทองออกดู   นาสังเวช
และสลดหดหูยิ่งนัก   แตขาศึกพยายามฆาพวกพระสงฆ



 

 

มากกวา   และฆาเสียนับไมถวน   ขาพเจาเห็นขาศึกฆา
พระสงฆ   ในเชาวันน้ัน กวา ๒๐ องค 
 เมื่อขาศึกเผาบานเมืองตลอดจนพนะราชวังและ
วัดวาอารามสิ้นแลว   จึงเตรียมการยกกลับไป   ทัพขาศึก
ออกจากกรุงเมื่อ ๑๕ เมษายน      ศริสตศักราช ๑๗๖๗ 
(พ.ศ.๒๓๑๐) 
 สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช   พรอมดวยทหาร
หาญผูกลาทั้งหลาย   ไดทรงลําบากตรากตรํา   กอบกูผืน
แผนดิน   คนไทยจึงมีบาน มีเมือง มีแผนดินมาจนถึง
ปจจุบัน 
 
กรประนมกมเกลานาวดวงจิต   
                             นอมอุทิศฝากกายถวายเศียร 
รําลึกคุณบรรพไทยไดพากเพียร 
                             ไดร่ําเรียนรบสูกูชาติไทย 
แตโบราณนานมาไทยกลาแกรง 
                             ขันแข็งเพลงอาวุธสุดเปรียบได 
อยุธยาตกอับยอยยับไป 
                          เหตุมิใชคนไทยไรฝมือ 
เพราะแตกความสามัคคีธานีลม 
                          ประเทศจมแตไทยไมไรช่ือ 
วิชาการดาบไทยไดฝกปรือ 
                          ไดยึดถือกอบกอตอกันมา 
นครศรีอยุธยาธานี 
                          จึงไมสิ้นคนดีด่ังที่วา 
เอกราชชาติไทยไดคืนมา 
                          ดวยวิชาดาบไทยไดเจือจุน 
รําบวงหมูชิตอัญชลี 
                          บรรพชนทานที่เคยเก้ือหนุน 
จงสถิตดูดวยชวยเอาบุญ 
                          การุญลูกไทยในปจจุบัน 
บันดาลดลจิตซื่อถือสัจจะ 
                          มีพละเริงแรงแข็งขยัน 
ใหดาบไทยคูไทยไปนิรันดร 

                          ดํารงมั่นคูฟาธาตรี 
ดาบเอยดาบไทย 
                          เคยยิ่งใหญทั่วถิ่นแผนดินสยาม 
ไดปราบศึกศัตรูคูสงคราม 
                         ปราบเสี้ยนหนามแผนดินถิ่นไทยมา 
ครั้งโบราณนานมาออกหนาทัพ 
                          ขวับ ขวับ หวดซาย ปายขวา 
เหมือนหญาแพรกแหลกไปในพริบตา 
                           ดาวด้ินมรณาดวยดาบไทย 
คมดาบน้ีที่ปกปองคุมครองเขต 
                             ในประเทศเขตขันธอันยิ่งใหญ 
ไดรวมพ่ีรวมนองของชาวไทย 
                          ขอเทิดไวเหนือหลา ช่ัวฟาดิน 
ตกถึงเหลาลูกหลานทหารกลา 
                          วันเวลาลวงลับกลับลืมสิ้น 
นึกถึงรางที่ยอยยับทับถมดิน 
                          ทานยอมสิ้นชีพเพ่ือเหลือปฐพี 
เราจะรักษาชาติศาสนกษัตริย 
                          จะยืนหยัด แลกชีวิตไมคิดหนี 
ถิ่นของเราจะไมใหใครยํ่ายี 
                          จะยอมพลีชีพเชนบรรพไทย 
ถูกเขารานตองรนมาถึงน่ี 
                          จะเปนที่สุดสิ้นในถิ่นใหม 
ขอพวกเราเพื่อนพองพ่ีนองไทย 
                          จงรวมใจสมัครสามัคคี 
ขางหนาเลาภูเขารอบเปนขอบขันธ 
                          ขางหลังน้ันนํ้าลอมไมยอมหนี 
ทานต้ังหลักปกลงที่ตรงน้ี 
                          ในถิ่นที่บากบั่นมุงมั่นมา 
แผนดินน้ีเราหวงด่ังดวงใจ 
                          ขอเทพไทปกปองชวยรักษา 
สิ่งศักด์ิสิทธิ์พระสยามเทวา 
                          ชวยรักษาใหไทยรอดปลอดภัยพาล 
สรวมชีพบังคมบรมบาท 



 

 

                          พระอิศโรธิราชเรืองศรี 
ขาพระบาท ขอประทานพระบารมี 
                          ปกเกลาประชาชีชาวไทย 
ใหอยูเปนสุขสําราญ 
                          ปราศจากภัยพาลนอยใหญ 
ปลอดจากอุบาทจัญไร 
                          ประสุขโชคชัยวัฒนา 
มันผูใดคิดรายทําลายชาติ 
                          ทําลายพระบวรศาสนา 
ทําลายพระบรมเดชา 
                          ขอเทวาอยาไวซึ่งชีวิต 
จงสังหารผลาญแผลงดวยสายฟา 
                ฟาดผาลงไปใหศักด์ิสิทธิ์ 
มอดมวยบรรลัยดวยเทวฤทธิ์ 
               ใหสาสมความคิดไมเวนตัว 
กูจะปกปองขอบขัณฑสีมา    
 พระสยามเทวาบัญชาไว 
กรุงศรีเคยคละคลุงดวยสีเลือด  
 แผนดินเคยลุกเดือดเลือดโลมไหล 

แตไทยยังคงนานความเปนไท  
 ไมมีใครวิญญาณกูจะสูเอง 
เอาไปเถิดแผนดินถาสิ้นชาติ    

 เอาไปเถิดชีวาตยถาตักษัย 
เอาไปเถิดพวกขาถาสิ้นใจ   
 เอาไปเถิดประเทศไทย ถาไรคน 

 
 ศิลปะศาสตรการตอสูประจําชาติไทย   เปน
เอกลักษณและความภูมิใจของคนไทยทุกคน   ซึ่งใน
ปจจุบันกระแสโลกาภิวัตน   ไดทําใหเยาวชนสวนใหญลืม
เลือนในความมีคาของสิ่งเหลาน้ี   แมแตขาวตางชาติ   ยัง
แสดงความหวงใยวา   คนไทยกําลังจะทําลายตัวเอง   ดวย
ความหลงงมงายในของตางชาติ    
 ถึงเวลาที่มีความจําเปน   ในการดําเนินโครงการ
สืบสานศิลปะศาสตรการตอสุประจําชาติไทย   เพ่ือสืบ
สานและพัฒนาศิลปะ   การตอสูประจําชาติแกคนไทย   

โดยมีจุดประสงคใหชาวไทยตระหนักรูวา  ศิลปะแขนงน้ี
มิใชเปนเพียงกีฬาที่ใชฝกเลนเพ่ือความสนุกสนานเทาน้ัน   
แตในอดีตของความเปนชาติไทย   เปนวิชาการตอสูของ
นักรบ   ที่ใชปกปองบานเมือง   รักษาและคงความเปนเอก
ราชของชาติมาชานาน   และเปนที่นาภูมิใจเปนอยางยิ่งที่
ศิลปะการตอสูแขนงน้ี   นับเปนหน่ึงเดียวในโลก   ที่เคียง
คูมากับสายเลือดไทยมายาวนานนับพันป   ในขณะที่เพ่ือน
บาน   ซึ่งเปนประเทศคูสงครามอันสําคัญยิ่งของไทยใน
อดีตตองตกอยูภายใตการยึดครองของชาติมหาอํานาจ
ตะวันตก   วิชาน้ีจึงสูญสิ้นไปอยางนาเสียดาย                                                      
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