
บทโหมโรง 

บันทึกเล่าเร่ือง............เที่ยวเมอืงพม่า 

- ประเทศพม่า มีช่ือเรียกท่ีถกูตอ้งตามทางการว่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า หรือ สาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมาร์ ( Republic of the Union of Myanmar ) เป็นประเทศเอกราชในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้มีพรมแดนติดกบั อินเดีย บงักลาเทศ จีน ลาว และไทย หน่ึงในสามของพรมแดน

พม่าท่ีมีความยาว ๑,๙๓๐ กิโลเมตร เป็นแนวชายฝ่ังตามอ่าวเบงกอลและทะเลอนัดามนั ดว้ยพ้ืนท่ี 

๖๗๖,๕๗๘ ตารางกิโลเมตร ประเทศพม่าเป็นประเทศท่ีใหญ่เป็นอนัดบัท่ี ๔๐ ของโลก และใหญ่เป็น

อนัดบัท่ี ๒ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้พม่ายงัเป็นประเทศท่ีมีประชากรมากเป็นอนัดบัท่ี ๒๔ ของ

โลก โดยมีประชากรกว่า ๖๐.๒๘ ลา้นคน 

- ประเทศพม่าไดรั้บเอกราช เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๑ สถาปนาเป็นสหภาพพม่า จนวนัท่ี ๑๗ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๓๒ รัฐบาลไดเ้ปล่ียนช่ือประเทศเป็น เมยีนมาร์ หมายความถึง การรวมชน ๘ เผา่ เขา้เป็น

ประเทศเดียวกนั คือพม่า (บะหม่า) ,  มอญ( มนู ) ,  ฉาน(ชาน) ,  กะเหร่ียง(กะหยี่ง) ,  กะฉ่ิน(กะฉ่ีง) ,  

ฉ่ิน(ชีง )  , คะยา(กะยา)  และยะไข่(ยะข่าย)  ชนทั้ง ๘ เผา่ น้ียงัแตกยอ่ยออกเป็น ๑๓๕ เผา่ 

- การปกครองแบ่งออกไปตามชนชาติ ๗ รัฐ โดยมีชนชาติพม่า ซ่ึงมีประมาณร้อยละ ๔๕ เป็นชนชาติ

หลกั ๑ มณฑล คือ มณฑลยา่งกุง้, มณฑลสะกาย, มณฑลมณัฑะเลย,์  มณฑลพะโค(ปะโก),                

มณฑลเอยาวดี(อิระวดี),  มณฑลมะโกย,  และมณฑลตะนาวศรี(ตะนินตาย)ี 

- เราและชาวคณะบนัเทิงธรรมทวัร์ จาํนวน ๑๙ ชีวิต รวมมคัคุเทศก ์ของบริษทัมายด ์วาเคชัน่ เป็น ๒๐ 

(รายนามผูร่้วมเดินทางในภาคผนวกทา้ยบนัทึกน้ี) ไดม้ีโอกาสไปเยีย่มเยยีนประเทศเพื่อนบา้น ท่ีมี

ความเก่ียวขอ้งพวัพนักนัมานาน ถา้ดูระยะตามประวติัศาสตร์แลว้กก็ว่า ๖๐๐ ปี เมื่อกลบัมาแลว้จึง

จดัทาํ “ บันทึกเล่าเร่ือง.....เที่ยวเมืองพม่า ” น้ีข้ึน เพื่อเป็นอนุสรณ์เตือนความจาํ และความประทบัใจ

แก่ตนเองและชาวคณะ หากมีความผดิพลาดบกพร่องประการใดเกิดข้ึน เราขอรับเอาขอ้บกพร่องนั้น

ไวด้ว้ยตนเอง ทั้งหวงัจะไดรั้บการอภยัและช้ีแนะจากท่านผูรู้้ หากความดีงามอนัใดจะพึงบงัเกิดมีข้ึน

บา้ง แมเ้พียงเลก็นอ้ยก็ตาม ขอผูมี้อุปการคุณสนบัสนุนใหเ้ราไดเ้ดินทางไปคร้ังน้ี รวมทั้งชาวคณะ

บนัเทิงธรรมทวัร์ทุกท่าน จงอนุโมทนาความดีงามอนัน้ีทุกคร้ังท่ีระลึกถึงดว้ยเทอญฯ 

                                                                                         

      พระอธิการทรงวุฒิ  ธมฺมวโร 

                                     วัดอาจาโรรังสี  

                                   ๔ มกราคม ๒๕๕๗           
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บันทึกเล่าเร่ือง..เที่ยวเมืองพม่า 

วนัที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

- เวลานดัหมายของบริษทัทวัร์ พบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา ๐๕.๐๐ น. เราไปชา้กว่าเวลานดั

หมายประมาณ ๓๐ นาที ใหร้ถไปส่งประตู ๔ ไม่พบใครเลยสกัคน จนแปลกใจ.. จาํวนัเดินทางผดิ

หรือเปล่า ? โทรศพัทห์าจอ้ย บอกว่ายงัอยูบ่นทางด่วน ค่อยอุ่นใจว่าไม่ผดิวนัและไม่ใช่คนไปล่าสุด 

พอดีคุณอญัชลีโทรฯ เขา้มา จึงทราบว่าคณะทั้งหมดรอพร้อมอยูท่ี่ประตู ๒ รีบลากกระเป๋าเดินทางไป

พบกบัคณะและพนกังานของบริษทัมายด ์วาเคชัน่ ซ่ึงรอใหบ้ริการอยู ่รีบเอาตัว๋ไปขอรับบตัรข้ึน

เคร่ือง โหลดกระเป๋า สกัพกัคณะจอ้ยมาถึง เรากบัเลก็ (ไตรสิทธ์ิ) จึงชวนกนัไปแผนกตรวจคนออก

จากเมือง เขาเห็นเราเป็นพระรีบบริการใหก่้อน เลก็ต่อขา้งหลงัเรา เสร็จแลว้เราไปยนืรออยูข่า้งใน

ประมาณ ๑๕ นาที ไม่เห็นเลก็เขา้มาสกัที เดินยอ้นออกไปชะโงกดูท่ีแถวรอตรวจผูโ้ดยสารออก

ต่างประเทศก็ไม่เห็น ไม่ทราบว่าเกิดอะไรข้ึน ข้ีเกียจรอจึงเดินไปประตูผูโ้ดยสารขาออกต่างประเทศ

ท่ีปรากฏตามบตัรท่ีนัง่ C 9 ไปนัง่พกัรออยูป่ระมาณ ๓๐ นาที เลก็เดินตามไป จึงรู้ว่าสแกนลายน้ิวมือ

ของเลก็ไม่ปรากฏเวลาตรวจสอบกบัพาสปอร์ต เจา้หนา้ท่ีเขาเกรงจะเสียเวลาคนอ่ืนจึงใหไ้ปต่อทา้ย

แถวใหม่ทุกคร้ังท่ีสแกนแลว้ไม่สาํเร็จ จึงทาํใหเ้สียเวลานาน  

- คณะของเรา ๑๙ ชีวิต รวมมคัคุเทศก ์ของบริษทัมายด ์วาเคชัน่ เป็น ๒๐ (รายนามผูร่้วมเดินทางใน

ภาคผนวกทา้ยบนัทึกน้ี) โดยสารเคร่ืองบิน บริษทัการบินไทย จาํกดั มหาชน เท่ียวบิน TG 2981 จาก

สนามบินสุวรรณภูมิ  ออกตรงเวลา ๐๗.๓๐ น. บินตรงสู่สนามบินนานาชาติ มณัฑะเลย ์ประเทศ 

Myan Mar ถึง เวลา ๐๘.๓๐ น. (เวลาประเทศพม่า ชา้กว่าประเทศไทย ๓๐ นาที ) ผา่นพิธีการตรวจ

คนเขา้เมืองของประเทศพม่าแลว้ ข้ึนรถโคช้ปรับอากาศท่ีบริษทัทวัร์จดัไวรั้บรองคณะพวกเรา

เดินทางไปวดัมหากนัดายง  

- วดัมหากนัดายง  ตั้งอยูใ่นเขตเมืองอมรปุระ (ตอนใตข้องมณัฑะเลย ์เป็นเมืองหลวงเดิมก่อนท่ีพระเจา้

มินดงจะยา้ยไปมณัฑะเลย)์  เป็นวิทยาลยัสงฆท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของพม่า มีภิกษุ-สามเณรบวชเรียนท่ีน่ี นยั

ว่าประมาณ ๓,๐๐๐ รูป คณะของเรารวบรวมปัจจยั(บนรถ) ได ้๒๕๐,๐๐๐ จ๊าด(Kyat) หรือ 

๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซ้ือขา้วสารได ้๑๐ กระสอบ ไปถึงท่ีน่ีเวลา ๑๐ นาฬิกาเศษ พระเณรกาํลงัฉนั

ภตัตาหารพอดี  มคัคุเทศกไ์ดพ้าไปถวายกบัท่านเจา้อาวาสบนโต๊ะฉนัอาหาร ท่านใหพ้รตามธรรม

เนียมแลว้ ลาท่านเดินทางต่อ 

- ถึงเชิงสะพานอเูป็ง สร้างโดยไมส้กัทอดขา้มทะเลสาบตองตะมาน มุ่งตรงสู่เจดียเ์จ๊าต่อจีซ่ึงอยูอี่กฟาก

หน่ึงของทะเลสาบ นยัว่าสะพานน้ีความยาว ๒ ก.ม.  ขุนนางนาม “อเูป็ง” เป็นแม่กองจดัสร้างสะพาน



น้ี ตามรับสัง่ของพระเจา้มินดง โดยใชไ้มส้กัจาํนวน ๑,๒๐๘ ตน้ ท่ีร้ือจากพระราชวงัเดิมท่ีกรุงองัวะ 

เรากบัเลก็เดินขา้มสะพานไปไดป้ระมาณคร่ึงหน่ึงแลว้กลบั ทะเลสาบน้ีกวา้งขวางและสตัวน์ํ้ าจืด

น่าจะอุดมสมบูรณ์ สงัเกตดูจากร้านคา้เชิงสะพาน ทอดกุง้ ปู ปลา ขายมากมายหลายร้าน ท่ีสะดุดตา

คือกุง้ฝอย(ตวัโต)ผสมแป้งทอดเป็นแพ มีขายมากมาย ทาํใหนึ้กสมยัเมื่อเป็นเด็ก ท่ีผกัไห่ก็มีอาหาร

แบบน้ีกินเป็นปกติธรรมดาทัว่ไปตลอดลาํแม่นํ้ านอ้ย ชะรอยคนแถบน้ีจะเป็นชาวอยธุยาท่ีถกูพม่า

กวาดตอ้นมาเป็นเชลยเมื่อคราวเสียกรุงกระมงั จึงนาํวิชาน้ีติดตวัสืบทอดมาจนรุ่นลกูหลาน แต่ไม่มี

โอกาสไดล้ิ้มชิมรสชาติว่าเป็นอยา่งไร ใกลเ้คียงกนัหรือไม่ เพราะไดฉ้นัอาหารเสียแลว้บนเคร่ืองบิน 

และเป็นอาหารท่ีสร้างทุกขเวทนาท่ีสุดตลอดการเดินทางคร้ังน้ี เพราะบริการดว้ยอาหารกล่องซ่ึงมี

หมแูฮม ๒ ช้ิน ขนมหวาน ๑ ช้ิน มคัคุเทศกรู้์ว่าเราฉนัอาหารหนเดียวจึงเอาของเธอมาถวายใหอี้ก ๑ 

กล่อง วนัน้ีรอดตายเพราะขา้วตม้ผดั ๒ มดัท่ีเลก็ถือติดตวัเอาไปถวายบนเคร่ืองบิน 

- ขา้มสะพานกลบัมาแลว้คณะของเราบางคนเดินชิมอาหาร(กุง้ทอด ปลาทอด) บางคนเลือกดูสินคา้ เรา

จึงชวนเลก็เขา้ไปนมสัการพระพุทธรูปในวดัตองมนิย ีซ่ึงตั้งอยูเ่ชิงสะพานอเูป็งนัน่เอง เมื่อพร้อมกนั

แลว้ จึงออกเดินทางพาคณะไปรับประทานอาหารกลางวนัท่ีร้านตม้ยาํกุง้ เป็นร้านอาหารคนไทย 

ทราบว่าเป็นคนจงัหวดัอ่างทอง แต่เราไม่มีโอกาสไดคุ้ยดว้ย เพราะนัง่ฉนันํ้ ารออยูอี่กมุมหน่ึงของร้าน 

- พร้อมแลว้เดินทางไปวดัมหามยัมุน ีพระพุทธรูปองคน้ี์สร้างข้ึนท่ีเมืองยะไข่ ซ่ึงอยูด่า้นทิศตะวนัตก

ของประเทศพม่า ติดกบับงัคลาเทศ (ปัจจุบนัคือรัฐยะไข่)โดยพระเจา้จนัทสุริยะ กษตัริยข์องชาวยะไข่

แห่งเมืองธญัญวดี  โปรดฯใหส้ร้างพระมหามยัมุนี ข้ึนในปี พ.ศ. ๖๘๙ จนถึงรัชสมยัพระเจา้มินดง 

โปรดใหอ้ญัเชิญพระมหามยัมุนี (หมายความว่า “มหาปราชญ”์ )มาไวท่ี้กรุงมณัฑะเลยเ์มื่อปี พ.ศ. 

๒๓๒๗โดยตดัแยกออกเป็นช้ินส่วน แลว้นาํมาประกอบใหม่   

- พระพุทธรูปท่ีสาํคญัและศกัด์ิสิทธ์ิในประเทศพม่า ผูห้ญิงจะเขา้ไปใกลแ้ละแตะตอ้งมิได ้(แต่

พระสงฆถ์กูเน้ือตอ้งตวัสตรีได)้ จะกราบไหวแ้ละบูชาตอ้งอยูใ่นระยะห่าง ตามท่ีเขากาํหนดไว ้แมแ้ต่

จะปิดทองก็ตอ้งฝากผูช้ายไปทาํแทน แต่ผูห้ญิงก็ยงัคงมีศรัทธาไปสกัการบูชาไม่นอ้ยกว่าผูช้าย พระ

มหามยัมุนีน้ีก็เช่นเดียวกนั เป็นท่ีเคารพนบัถือของชาวพม่ามาก และชาวพม่านิยมปิดทอง

พระพุทธรูปมาก เขาเช่ือกนัว่าการปิดทองพระคือการถวายผา้ไตรจีวรใหก้บัพระพุทธเจา้ และทองท่ี

ปิดนั้นตอ้งเป็นทองคาํแทท้ั้งส้ิน คนจะไปปิดทองพระพุทธรูปท่ีใด ตอ้งไปซ้ือทองท่ีวดันั้นๆ เท่านั้น 

เม่ือซ้ือแลว้ตอ้งผา่นการประทบัตรารับรองจากเจา้หนา้ท่ีอีกชั้นหน่ึง จึงนาํแผน่ทองนั้นเขา้ไปปิดได ้

ดว้ยศรัทธาความเช่ืออนัมัน่คงน้ี เขาจึงพากนัปิดทองพระพุทธรูปท่ีเขานบัถือว่าศกัด์ิสิทธ์ิจนไม่เห็น

เน้ือโลหะขององคพ์ระพุทธรูป เราเป็นผูโ้ชคดีท่ีมีโอกาสข้ึนไปปิดทองทั้งของเราเอง(โยมซ้ือให)้ 

และรับฝากจากสุภาพสตรีในคณะของเราดว้ย 



พิธีกรรมพิเศษอีกอยา่งของท่ีน่ี คือการถวายนํ้ าสรงพระพกัตร์พระมหามยัมุนี ซ่ึงจะทาํทุกวนัในเวลา

ประมาณ ๐๔.๐๐ น. มีประชาชนไปร่วมพิธีอยา่งคบัคัง่ทุกวนั  ออกจากวดัมหามยัมุนีแลว้เดินทางไป

ชมพระราชวงัมณัฑะเลย ์

- พระราชวงัมณัฑะเลย์ มีพ้ืนท่ีเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส ดา้นละ ๒ ก.ม. กาํแพงพระนครก่อดว้ยอิฐดินเผา 

ความสูงประมาณ ๘.๐ เมตร ความหนากว่า ๕๐ ซ.ม. นอกกาํแพงพระนครมีคูเมืองโดยรอบ กวา้ง 

๗๕ เมตร ขุดลึก ๔ เมตร สร้างโดยพระเจา้มินดง หรือ มินดุง พระมหากษตัริยรั์ชกาลท่ี ๙ แห่ง

ราชวงศอ์ลองพระยา (เสวยราชย ์พ.ศ. ๒๓๙๖  สวรรคต พ.ศ. ๒๔๒๑ )  ภายในกาํแพงเมืองเป็น

สถานท่ีตั้งทอ้งพระโรง และพระตาํหนกันอ้ยใหญ่ท่ีสร้างดว้ยไมส้กั ตกแต่งลวดลายดว้ยศิลปะฝีมือ

ช่างแกะสลกั ประดบัประดาดว้ยทองคาํ จาํนวนประมาณ ๕๐ องค ์แต่คูเมืองท่ีกวา้งขวาง และกาํแพง

เมืองอนัสูงใหญ่ปานนั้น ก็มิสามารถรักษาพระราชวงศอ์ลองพระยา และพระราชวงัมณัฑะเลย ์ ให้

รอดพน้จากอาํนาจของโลภจริต โทสจริต และโมหจริต ของมนุษยไ์วไ้ดไ้ม่ เพราะอกุศลมลูทั้งสามน้ี

หากไดเ้ขา้ครอบงาํจิตใจผูใ้ดแลว้ ยอ่มทาํใหบุ้คคลนั้นและส่ิงรอบๆ ตวัพินาศยอ่ยยบัเป็นจุลวิจุลได้

ในพริบตา จากการศึกษาประวติัศาสตร์พม่าพบว่า ราชวงศอ์ลองพระยาถึงกาลอวสาน จนพม่าตอ้ง

สูญส้ินสถาบนัพระมหากษตัริย ์ก็เพราะอกุศลมลูทั้งสามเขา้ครอบงาํพระทยัพระเจา้สีป่อ และพระ

นางศุภยลตั พระมเหสี พระราชวงัมณัฑะเลยอ์นัวิจิตรพิสดารตอ้งตกเป็นเหยือ่ทะเลเพลิงจนไร้

ร่องรอย ก็เพราะอกุศลมลูเขา้ครอบงาํจิตใจของนกัคา้สงคราม 

- กล่าวคือ หลงัจากพระเจา้มินดงสวรรคตแลว้ พระเจา้สีป่อ(ธีบอร์) ผูสื้บราชสนัตติวงศเ์ป็นรัชกาลท่ี 

๑๐ ไดเ้พียง ๘ ปี พม่าก็ตอ้งเสียเอกราชใหแ้ก่องักฤษ ในปี พ.ศ. ๒๔๒๙ (พระเจา้สีป่อกษตัริยอ์งค์

สุดทา้ยของพม่า และพระนางศุภยลตั พระมเหสี ถกูคุมพระองคไ์ปอยูเ่มืองรัตนคีรี เมืองเลก็ๆ ตั้งอยู่

บนชายฝ่ังทะเลแถวเมืองบอมเบย ์ประเทศอินเดีย) องักฤษจึงใชพ้ระราชวงัมณัฑะเลยเ์ป็นท่ีตั้งกอง

กาํลงัทหาร พอเกิดสงครามโลกคร้ังท่ีสอง กองทพัญ่ีปุ่นยาตราทพัมาขบัไล่ทหารองักฤษ และยดึ

ครองพระราชวงัมณัฑะเลย ์ใชเ้ป็นค่ายทหารแทน จนกระทัง่ในปี พ.ศ. ๒๔๘๘  อนัเป็นปีสุดทา้ย

ของสงครามโลกคร้ังท่ี ๒  เคร่ืองบินทหารฝ่ายสมัพนัธมิตร นาํโดยกองทพัองักฤษ ก็ยกกองทพั 

อากาศบินว่อนเหนือพระราชวงัมณัฑะเลย ์ท้ิงระเบิดลกูแลว้ลกูเล่าใส่ฐานท่ีมัน่ของกองทพัญ่ีปุ่น 

ส่งผลใหพ้ระตาํหนกัไมส้กัประดบัประดาดว้ยทองคาํ ในพระราชวงัมณัฑะเลยท์ั้งหมด จาํนวน

ประมาณ ๕๐ องค ์มอดไหมไ้ปกบัทะเลเพลิง ส่ิงปลกูสร้างในรัชสมยัพระเจา้มินดงไม่หลงเหลือให้

เห็นอยูเ่ลยภายในพระราชวงัน้ี ท่ียงัคงปรากฏใหเ้ห็นอยูค่งมีเพียงกาํแพงพระนครเท่านั้น  พระ

ตาํหนกัทอ้งพระโรง และพระตาํหนกัอ่ืนๆ อีกประมาณ ๕-๖ องค ์ท่ีนกัท่องเท่ียวเดินชมอยูทุ่กวนัน้ี

เป็นของสร้างข้ึนใหม่ หลงัจากท่ีพม่าไดรั้บเอกราชแลว้ เฉพาะทอ้งพระโรงมีพระบรมรูปของพระเจา้



มินดงและพระมเหสีประดิษฐานไวเ้ป็นอนุสรณ์ท่ีระลึก พระตาํหนกัอ่ืนภายในว่างเปล่า พวกเราจึง

เดินชมแต่ภายนอก พระตาํหนกัใหม่ทั้งหมดน้ีเพ่ิงสร้างไดป้ระมาณ ๒๐ ปี เร่ิมชาํรุดทรุดโทรมดว้ย

กาลเวลา แต่ยงัไม่เคยไดรั้บการบูรณะเลย จากนั้น คณะของเราเดินทางไปวดัชเวนนัดอร์ 

- วดัชเวนันดอร์ (วดัไมส้กัทอง) ซ่ึงเดิมเป็นพระตาํหนกัในพระราชวงัมณัฑะเลย ์ท่ีพระเจา้มินดงเคย

ทรงใชเ้ป็นสถานท่ีทรงธรรมและปฏิบติัธรรมเป็นประจาํ และมีรับสัง่ว่าหากพระองคส์วรรคตแลว้ให้

ร้ือพระตาํหนกัน้ีไปถวายวดั เม่ือส้ินรัชกาลพระองคแ์ลว้ พระเจา้ธีบอร์(พระเจา้สีป่อ) พระราชโอรส 

จึงโปรดใหร้ื้อพระตาํหนกัน้ีมาสร้างไวใ้นวดัชเวนนัดอร์ พระตาํหนกัท่ีสร้างในรัชสมยัพระเจา้มินดง

ยงัคงเหลือเป็นหลกัฐานแสดงความวิจิตรพิสดารแห่งลวดลายและฝีมือช่างใหพ้วกเราไดเ้ห็นเป็น

ขวญัตากม็ีเพียงพระตาํหนกัไมส้กัทองท่ีวดัชเวนนัดอร์ น้ีแห่งเดียวเท่านั้น แต่เม่ือไดไ้ปเห็นแลว้ก็เกิด

ความรู้สึกสะทอ้นข้ึนในใจ เพราะดูเหมือนว่ายงัถกูปล่อยปละละเลยในการบูรณปฏิสงัขรณ์ เวลาท่ี

คณะพวกเราไปชมบงัเอิญไปพอ้งกบัคณะของท่านประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวไปชมเช่นกนั แต่คณะของท่านไปถึงทีหลงัคณะเรา พวกเราชมเสร็จแลว้จึงออก

เดินทางต่อไปวดักุโสดอ 

- วดักุโสดอ เรียกอีกอยา่งว่าวดัมหากุศล สร้างในรัชสมยัพระเจา้มินดง ทรงมีพระราชศรัทธาใน

พระพุทธศาสนาอยา่งมาก โปรดใหช่้างจารึกขอ้ความในพระไตรปิฎกลงบนแผน่หินอ่อน จาํนวน

รวม ๗๒๙ แผน่ (แกะสองหนา้) แลว้ทรงโปรดใหส้ร้างซุม้เจดียบ์รรจุแผน่หินอ่อนดงักล่าวตั้งเรียง

รายไวภ้ายในบริเวณวดั จนครบจาํนวน ๗๒๙ องค ์ภายในวดัมีพระเจดียใ์หญ่เป็นองคป์ระธาน 

ประดบัดว้ยทองคาํเหลืองอร่ามงามสะดุดตา เรานาํพาชาวคณะบนัเทิงธรรมทวัร์สวดมนตไ์หวพ้ระ 

แผเ่มตตา แลว้เดินทางต่อไปวดัมณัฑะเลยฮิ์ลล ์

- วดัมณัฑะเลย์ฮิลล์ เป็นวดัสร้างใหมอ่ยูบ่นเทือกเขามณัฑะเลย ์สูงมาก ตอ้งอาศยับนัไดเล่ือนข้ึนไป มี

พระเจดียรู์ปทรงศิลปะพม่าประดบัสีทองคาํงดงามอร่ามตา และเป็นจุดชมวิว สามารถมองเห็น

ทศันียภาพเมืองมณัฑะเลยไ์ดโ้ดยรอบ  นกัท่องเท่ียวนิยมข้ึนไปชมวิวและรอชมพระอาทิตยต์ก คณะ

ของเราไปพบกบัคณะของท่านประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่ีน่ีอีกคร้ัง เรา

นมสัการพระรัตนตรัยและเดินชมรอบพระเจดียพ์อสมควรแก่ความตอ้งการแลว้ จึงลงลิฟตม์ารอคณะ

อยูท่ี่ลานจอดรถ เพื่อเดินทางกลบัท่ีพกั 

- สรุปวันแรกท่ีเดินทางมาถึง ได้ไปท าบุญและนมสัการพระรัตนตรัยท่ีเมืองอมรปุระและ มณัฑะเลย์ 

รวม ๖ วัด และหน่ึงพระราชวัง 

- คืนน้ีพกัท่ีมณัฑะเลย ์ฮิลล ์( Mandalay Hill Hotel ) 

 



วนัที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

- ต่ืนลงมารอรถตั้งแต่เวลา ๐๓.๓๐ น. ตามเวลานดัหมาย เพื่อเตรียมตวัเดินทางไปชมพิธีลา้งพระพกัตร์พระ

มหามยัมุนี แต่รถมีปัญหา กว่าจะออกเดินทางไดก้็เวลาประมาณ ๐๔.๐๐ น. จึงไปถึงวดัพระมหามยัมุนีชา้

กว่ากาํหนดเวลา แต่ก็เป็นโชคดีของพวกเรา เพราะทางวดัก็เกิดขดัขอ้ง เร่ิมพิธีชา้กว่าปกติเกือบชัว่โมง เรา

ไปรออยูส่กัครูใหญ่ เจา้หนา้ท่ีจึงมาไขกุญแจเปิดประตู แลว้ท่านเจา้อาวาสผูเ้ป็นประธานประกอบพิธีจึง

เขา้มา พิธีน้ีใชพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีทั้งพระและฆราวาสรวมแลว้กว่า ๑๐ รูป/คน ฆราวาสดูท่าทางตอ้งเป็น

ผูใ้หญ่และแต่งกายดว้ยชุดประจาํชาติสีขาว พอไดเ้วลาเร่ิมพิธีป่ีพาทยป์ระโคมเสียงดงัอึกทึกกึกกอ้ง เร่ิม

จากประธานสงฆพ่์นนํ้ าหอม(ผสมทานาคา) ตรงพระพกัตร์ แลว้สีพระทนต ์ลา้งพระพกัตร์ เช็ดพระ

พกัตร์ ทาํอยา่งพิถีพิถนัเป็นขั้นตอน ใชเ้วลานาน เราโชคดีไดเ้ขา้ไปยนืดูอยูติ่ดกบัฐานบุษบก ไดเ้ห็น

ขั้นตอนของพิธีกรรมท่ีละเอียดอ่อนสุขุม แสดงความเคารพในพระบรมศาสดาอยา่งจริงจงั แต่เสียดายไม่

สามารถดูไดจ้นเสร็จพิธี เพราะมคัคุเทศกใ์หคุ้ณเลก็เขา้มาตาม บอกว่าจะตอ้งรีบกลบัไปท่ีพกัเพื่อเตรียม

ตวัเดินทางต่อไปพุกาม จึงกราบลาพระมหามยัมุนีออกมาดว้ยความอ่ิมเอิบเบิกบานใจ 

- ออกจากท่ีพกัเดินทางไปสนามบินมณัฑะเลย ์ อาศยัสายการบินแอร์ยา่งกุง้ ( Yangon Airways ) บินไป

เมืองพุกาม สายการบินภายในประเทศพม่าน้ีสนุกดี เวลาจะเรียกผูโ้ดยสารข้ึนเคร่ืองไม่มีเสียงตามสาย

ประกาศใหผู้โ้ดยสารทราบ ใชโ้ทรโข่งประกาศแทน พวกเราไปเป็นหมู่คณะค่อยยงัชัว่หน่อย เพราะหลาย

คนคอยช่วยกนัฟังว่าเขาประกาศเรียกสายการบินไหน และจะไปท่ีใด ท่ีสาํคญัเรามีมคัคุเทศก ์ทั้งไทย(คุณ

ตุ๊ก) และพม่า(หนูมะนาง) คอยดูแล ถา้ไปตามลาํพงัส่วนตวัท่าจะยุง่เหมือนกนั บตัรข้ึนเคร่ืองก็ไม่มี

หมายเลขท่ีนัง่ เจา้หนา้ท่ีตรวจบตัรเสร็จแลว้เดินข้ึนไปเลือกหาท่ีนัง่ตามชอบใจ เราโชคดีท่ีมีเลก็คอยช่วย

ดูแลกาํกบัตลอดเวลา และทุกเท่ียวบิน มิฉะนั้นอาจจะไดน้ัง่คู่กบัสุภาพสตรีบา้งก็ได ้เคร่ืองบินในประเทศ

ท่ีน่ีออกไม่ค่อยตรงเวลา ถา้ไม่ก่อนเวลาก็หลงั คือว่าพร้อมเมื่อไรสามารถออกไดเ้ลย สนุกดีไหม ? เราไป

ช่วงน้ีเต็มทุกเท่ียวบิน อาจเป็นเพราะช่วงการแข่งขนักีฬาซีเกมส์ ซ่ึงประเทศเมียนมาร์เป็นเจา้ภาพดว้ยก็ได ้

ใชเ้วลาบินประมาณ ๓๐ นาที  เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงสนามบินเมืองพุกาม มคัคุเทศกพ์าคณะชมตลาดเชา้

เมืองพุกาม แลว้เดินทางไปกราบนมสัการพระเจดีย์ชเวซิกอน ( SHWEZIGON  PAGODA ) 

- เมืองพุกาม หรือปะกัน่ ( BAGAN ) สถาปนาข้ึนในปี พ.ศ. ๑๖๐๐ โดยพระเจา้อโนรธามงัช่อ หลงัจาก

ปราบปรามพวกมอญลงได ้กษตัริยม์อญพระองคสุ์ดทา้ยในยคุน้ีคือพระเจา้มนูหะ (MANUHA) พวกพม่า

รับเอาวฒันธรรมมอญเขา้สู่ราชสาํนกัตั้งแต่ยคุน้ี หลงัจากพระเจา้อโนรธามงัช่อสวรรคต พระเจา้ส่อหลู่

พระราชโอรสข้ึนครองราชยต่์อมา แต่ก็ตอ้งส้ินพระชนมร์ะหว่างการก่อกบฏของพวกมอญ พระเจา้ญาณ-

สิทธานาํกาํลงัปราบปรามกบฏมอญไดส้าํเร็จ จึงสถาปนาพระองคข้ึ์นเป็นกษตัริยรั์ชกาลท่ี ๓  ( พ.ศ. 

๑๖๒๗-๑๖๕๖)  ยคุน้ีไดช่ื้อว่าเป็นยคุทองของอาณาจกัรปะกัน่(พุกาม) มีการก่อสร้างเจดียข้ึ์นมากมายใน



รัชสมยัของพระเจา้ญาณสิทธา เมื่อพระองคส์วรรคตแลว้  พระเจา้อลองสิทธู พระราชนดัดา องครั์ช-

ทายาท ก็ดาํเนินการสร้างต่อมาอีกสมยัหน่ึง จนอาณาจกัรพุกามไดรั้บสมญานามว่านครแห่งเจดีย ์๕,๐๐๐ 

องค ์ปัจจุบนัองคก์ารสหประชาชาติ ไดข้ึ้นทะเบียนนครแห่งประวติัศาสตร์น้ีเป็นมรดกโลก 

- วดัพระเจดีย์ชเวซิกอน ( SHWEZIGON  PAGODA ) ชาวพม่านบัถือว่าเป็น วดัศักดิสิ์ทธ์ิที่สุด เราไดพ้า

ชาวคณะบนัเทิงธรรมทวัร์สวดมนตท์าํวตัรเชา้ท่ีวดัน้ี แลว้กระทาํประทกัษิณรอบองคพ์ระเจดีย ์๓ รอบ 

ท่ีน่ีมีแปลกอยูอ่ยา่งหน่ึง คือดา้นหนา้ใกลพ้ระเจดียต์รงประตูทางเขา้ มีแอ่งนํ้ าเลก็ๆ เป็นรอยลึกลงในพ้ืน

หิน เสน้ผา่ศนูยก์ลางประมาณ ๕ ซ.ม. มีนํ้ าขงัอยู ่ถา้ไปดูนํ้ าในแอ่งน้ียามใดก็ตาม จะเห็นเงาของพระเจดีย ์

ปรากฏในแอ่งนํ้ าน้ีตลอดเวลา ขณะเราเดินนาํชาวคณะกระทาํประทกัษิณองคพ์ระเจดีย ์มีผูแ้สวงบุญคอย

ดกัถวายปัจจยัใหเ้รา ๑,๐๐๐ kyat  จึงใหเ้ลก็รับไว ้แลว้ส่งใหจ้อ้ยใส่ตูบ้ริจาคท่ีวดัน้ี  แลว้มคัคุเทศกพ์าไป

ฉนัอาหารท่ี River View Restaurant  ริมฝ่ังแม่นํ้ าอิระวดี (ประมาณ ๑๑.๐๐ น.)  ไดฉ้นัขา้วโพดตม้ฝักโต

เมด็ใหญ่รสหวานดีมาก ซ่ึงคุณอญัชลีซ้ือจากตลาดเชา้พุกามมาถวายใหเ้ราไดฉ้นั พืชพนัธุธ์ญัญาหารบ่ง

บอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินและนํ้ าในถ่ินนั้นๆ เราสงัเกตดูพืชผกัท่ีเขาวางขายในตลาดเชา้เมือง

พุกามแลว้ก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ ต่อจากนั้นพาเขา้ท่ีพกั AYE YAR  RIVER VIEW  RESORT ซ่ึงตั้งอยูริ่มฝ่ัง

แม่นํ้ าอิระวดี เช่นกนั พกัผอ่นกนัประมาณชัว่โมงเศษ บ่าย ๒โมง นดักนัไปวดัมนูหะ 

- วดัมนูหะ ( MANUHA  PHAYA )สร้างโดยพระเจา้มนูหะ (กษตัริยม์อญองคสุ์ดทา้ยในยคุท่ีพระ

เจา้อโนรธามงัช่อรวมมอญเขา้กบัพม่า) พระองคต์อ้งเสด็จมาอยูพุ่กามในฐานะกษตัริยเ์ชลย ทรงมีความ

อดัอั้นตนัใจ จึงนาํเอาเคร่ืองประดบัส่วนพระองคท่ี์มีอยูอ่อกขายแลว้สร้างวดัและพระเจดีย ์ภายในพระ

เจดียส์ร้างพระพุทธรูปประดิษฐานไวใ้นซุม้ทั้งส่ีทิศ มีทั้งปางประทบันัง่และไสยาสน์ ขนาดองค์

พระพุทธรูปทุกองคใ์หญ่จนติดพระวิหาร บ่งบอกถึงความรู้สึกในพระทยัของพระองคท่ี์ตอ้งตกมาเป็น

เชลยนั้น มีความอึดอดัคบัแคบพระทยัเพียงไร ศิลปินถ่ายทอดความในใจออกสู่สาธารณชนดว้ยงาน

ศิลปะ ฉนัใดก็ฉนันั้น วดัน้ีชาวพม่าจึงเรียกกนัว่าเป็น วดัที่อึดอัดที่สุด จากนั้นคณะของเราเดินทางต่อไป

วดัสพัพญัํ ู

- วดัสัพพญัญู ( THATBYINNYU  PHAYA ) สร้างโดยพระเจา้อลองสิทธู พระราชนดัดาในพระเจา้ญาณ-

สิทธา  ผูสื้บราชสนัตติวงศต่์อจากพระเจา้ญาณสิทธา วดัน้ีมีลกัษณะโดดเด่นเป็นพิเศษคือ องค์พระเจดีย์

สูงที่สุดในประเทศพม่า  คือ ๒๐๑ ฟุต ไดน้าํพาคณะญาติโยมสวดมนตแ์ผเ่มตตาหนา้พระประธาน เสร็จ

แลว้ออกเดินทางไปวดัอนนัดา 

- วดัอนันดา ( ANANDA  PHAYA ) สร้างโดยพระเจา้ญาณสิทธา องคพ์ระเจดียสู์ง ๑๗๐ ฟุต ถกูจดัอนัดบั

ว่าเป็นวดัที่สวยที่สุดในประเทศพม่า  ไดน้าํพาชาวคณะบนัเทิงธรรมทวัร์สวดมนตไ์หวพ้ระ แผเ่มตตา 

แลว้เดินทางต่อไปวดัตะมะยานจี 



- วดัตะมะยานจ ีหรือ ธรรมยางจ ี(Dhammayangyi Phaya) สร้างโดยพระเจา้นรธุ ( Narathu )ในปี พ.ศ. 

๑๗๐๖ ทรงสร้างพระเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า แต่ไม่แลว้เสร็จ จุดเด่นของพระเจดียท่ี์วดัน้ี

นอกจากเป็นพระเจดียข์นาดใหญ่ท่ีสุดแลว้ ศิลปะการก่ออิฐแนบเนียนมาก จนแมเ้ข็มหมุดไม่สามารถ

สอดแทรกเขา้ไปในระหว่างได ้ จึงทาํใหอ้งคพ์ระเจดียม์ ัน่คงแข็งแรงมาก แมจ้ะเกิดเหตุการณ์

แผน่ดินไหวในประเทศพม่าหลายคร้ัง แต่ก็ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อองคพ์ระเจดีย ์มีเร่ืองเล่าสืบต่อกนั

มาว่า ระหว่างการก่อสร้างนั้น พระเจา้นรธุจะเสด็จตรวจงานเป็นคร้ังคราว จะทรงเอาเข็มหมุดสอดเขา้ไป

ระหว่างรอยต่อของอิฐท่ีก่อ หากเข็มหมุดสามารถสอดเขา้ไปได ้ผูก่้ออิฐแนวนั้นจะตอ้งถกูตดัมือ มคัคุ-

เทศกย์งัพาเราไปชมแท่นหินท่ีใชต้ดัมือช่างท่ีถกูลงโทษ ผู้มีอ านาจวาสนาสามารถท าอะไรตามใจตนเอง

ได้เสมอ แต่ย่อมไม่จีรังยัง่ยืน เราพาชาวคณะสวดมนตไ์หวพ้ระแผเ่มตตา เสร็จแลว้เดินทางไปพระเจดีย ์

ชเวซนัดอว ์

- พระเจดีย์ชเวซันดอว์ สร้างโดยพระมหากษตัริยพ์ระองคห์น่ึงแห่งอาณาจกัรพุกาม  ซ่ึงไม่ปรากฏพระนาม

ชดัเจน จุดเด่นของพระเจดียน้ี์นอกจากจะเป็นท่ีประดิษฐานพระเกศาธาตุของพระสมัมาสมัพุทธเจา้ตาม

คตินิยมของชาวพมา่แลว้ หากปรารถนาจะชมทะเลเจดียเ์มืองพุกาม ก็สามารถปีนบนัไดเหลก็ข้ึนไปชมได้

องคพ์ระเจดียสู์ง ๕ ชั้น หากข้ึนไปถึงชั้นบนสุด คือชั้นท่ี ๕ จะสามารถมองเห็นทะเลเจดียเ์มืองพุกามได้

โดยรอบจนสุดสายตา ทั้งยงัสามารถมองเห็นลาํแม่นํ้ าอิระวดีทอดสายยาวไหลเอ่ือยผา่นเมืองพุกามจาก

เหนือสู่ใตไ้กลจนสุดสายตา เราตะเกียกตะกายข้ึนไปกบักลุ่มของจอ้ย จนถึงชั้นท่ี ๕ ข้ึนไปแลว้มองเห็น

วิวทิวทศัน์และทะเลเจดีย ์รวมทั้งแม่นํ้ าอิระวดี สวยงามไม่ผดิหวงั เรามองไดแ้ต่ระยะไกล ไม่กลา้มองลง

ตํ่า โยมกอบกาญจน์แอบถ่ายภาพเราไว ้๑ ภาพ ขาลงจบัราวบนัไดแน่นทั้งสองมือ ไม่กลา้กม้หนา้มองดู

เบ้ืองล่างเลย เพราะขาสัน่ ทั้งหวัใจมนัวาบหวิว ชาวคณะท่ีรอเราอยูข่า้งล่างคงมองดูดว้ยความสมเพช 

เพราะเม่ือมาถึงพ้ืนล่างแลว้ หนูมะนาง มคัคุเทศกส์าวนอ้ยชาวรัฐฉานพดูสพัยอกเราว่า “ ตอนลงมาหนู

เห็นพระอาจารยจ์บัราวบนัไดสองมือไม่ยอมปล่อยเลย”  เราตอบว่าถกูตอ้ง ตอนข้ึนไปนั้นรักพม่าเป็น

ท่ีสุด เพราะอยากมองเห็นทะเลเจดียเ์มืองพุกาม แต่ตอนลงมานั้นรักราว(บนัได)เป็นท่ีสุด เพราะกลวัความ

สูง แต่ไม่เห็นหนูมะนางแสดงความรักชาติเลย (เพราะเธอเองก็ไม่ไดข้ึ้นไป ไม่รู้ว่าข้ึนจนเบ่ือ หรือว่ากลวั

ความสูงมากกว่าเรา) เธอไม่ตอบ ไดแ้ต่อมยิม้ จากนั้นเดินทางไปวดัติโลมินโล  

- วดัตโิลมนิโล แปลว่า “เจดียฉ์ตัรตั้ง”  สร้างในสมยัพระเจา้นาตองมยา เป็นเจดียท่ี์มีความเป็นมาแปลกกว่า

เจดียอ์งคอ่ื์นๆ มีประวติัเล่าว่า พระเจา้นรปติซีตู ทรงมีราชบุตรหลายพระองค ์ทั้งท่ีเกิดแต่อคัรมเหสีและ

พระชายา เมื่อจะทรงตั้งองครั์ชทายาทสืบราชบลัลงัก ์ก็ไม่อาจตั้งราชบุตรในอคัรมเหสีไดท้นัที เพราะ

ทรงเคยรับปากพระชายาองคห์น่ึง ซ่ึงคอยบริบาลพระองคข์ณะประชวรอยา่งดียิง่ว่า จะทรงพิจารณา   

พระราชบุตรจากชายาใหข้ึ้นครองราชยด์ว้ย พระองคจึ์งตดัสินพระทยัเรียกพระราชบุตรทั้งหา้พระองคม์า



นัง่ลอ้มวง แลว้ตั้งฉตัรอนัเป็นสญัลกัษณ์กษตัริยไ์วต้รงกลาง หากฉตัรลม้ลงแลว้ปลายฉตัรช้ีไปท่ีพระราช

บุตรองคใ์ด ก็จะทรงแต่งตั้งเป็นกษตัริยสื์บราชสนัตติวงศต่์อจากพระองค ์ปรากฏว่าปลายฉตัรช้ีไปท่ี

เจา้ชายชยัสิงห์ (พระเจา้นาตองมยา) ซ่ึงเป็นพระราชบุตรอนัเกิดแต่พระชายาองคท่ี์บริบาลพระองค ์ชาว

พม่าจึงเรียกพระเจา้นาตองมยาว่า “กษตัริยฉ์ตัรตั้ง” และเม่ือทรงข้ึนครองราชยแ์ลว้ จึงสร้างพระเจดียข้ึ์น

เป็นอนุสรณ์  ณ บริเวณท่ีพระราชบิดาเอาฉตัรเส่ียงทาย จึงเรียกกนัว่า “เจดียติ์โลมินโล”เราไดพ้าชาวคณะ

สวดมนตไ์หวพ้ระ แผเ่มตตา แลว้พากนัเดินทางกลบั ถึงท่ีพกัเวลา ๑๙.๒๐ น 

- สรุปวันนีเ้ราและชาวคณะได้นมสัการพระเจดีย์และส่ิงศักด์ิสิทธ์ิในเมืองพุกาม   รวม ๗ แห่งด้วยกัน 

- อน่ึง แม่นํ้ าอิระวดี ความยาว ๒,๑๗๐ กิโลเมตร มีตน้กาํเนิดจากมณฑลยนูานของจีน ไหลเขา้พม่าท่ีรัฐ  

คะฉ่ิน แลว้ไหลผา่นกลางประเทศไปลงทะเลอนัดามนั แม่นํ้ าน้ีกวา้งขวางพอๆ กบัแม่นํ้ าโขงช่วงท่ีไหล

ผา่นตวัเมืองหนองคาย นบัว่าสร้างความอุดมสมบูรณ์ใหก้บัประเทศพม่าไดเ้ป็นอยา่งดีทีเดียว ทั้งยงักล่าว

ไดว้่าเป็นอู่อารยธรรม-วฒันธรรมของพม่ามอญท่ีสาํคญัในแถบภูมิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใตน้ี้อีกดว้ย 

วนัที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

- ออกจากท่ีพกัเพื่อเดินทางไปสนามบินพุกาม โดยสาร Yangon Airways บินไปสนามบินเฮโฮ (รัฐฉาน) 

ใชเ้วลาบิน ๔๕ นาที เคร่ืองออกจากสนามบินพุกาม ๗.๔๐ น. ถึงสนามบินเฮโฮ ๘.๒๕ น. มคัคุเทศกพ์า

ข้ึนรถโคช้ปรับอากาศท่ีเตรียมไวต้อ้นรับคณะของเรา รถวิ่งไปไดป้ระมาณ ๒๐ นาที ถึงตลาดเชา้เฮโฮ ซ่ึง

ใหญ่มากกว่าตลาดเชา้พุกาม มีของขายมากมายสารพดั ทั้งอาหารสด-แหง้ ของใช ้ผกั ผลไม ้ดอกไม ้ผูค้น

ไปจบัจ่ายซ้ือขายสินคา้มากมาย คบัคัง่ คณะของเราพากนัชมตลาดอยูป่ระมาณ ๑ ชัว่โมง จึงออกเดินทาง

ไปถึงท่ีพกั HU PIN INLAY HOTEL ซ่ึงตั้งอยูริ่มทะเลสาบอินเล เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉนัอาหารท่ีน่ี เจา้ของ

ร้านเป็นชาวไทยใหญ่ อายปุระมาณ ๗๐ ปี พดูภาษาองักฤษได ้ รู้จกัการปฏิบติัพระดีมาก ทั้งรู้วิธีทาํ

กปัปิยะพีชคามอีกดว้ย นบัว่าเขาใกลชิ้ดพระพุทธศาสนาแทจ้ริงอยา่งน่าสรรเสริญทีเดียว  

- วนัน้ีไดฉ้นัอาหารพม่าท่ีชาวคณะซ้ือจากตลาดเชา้เฮโฮเอามาถวายใหเ้ราฉนั คือปลาท่องโก๋ คู่หน่ึงยาว

เกือบ ๙ น้ิวฟุต และขนมทาํดว้ยแป้งสาลีนวดแลว้ป้ันเป็นรูปสามเหล่ียม ช้ินพอดีคาํ สอดไสม้นัผดัผสม

เคร่ืองเทศ รสหวาน-เค็ม(จาํช่ือพม่าไม่ได)้  ทอดนํ้ ามนักระทะเดียวกบัปลาท่องโก๋ ทั้งสองอยา่งน้ีเขาขาย

กินกบันํ้ าชายามเชา้ คณะของเราไปนัง่ร้านนํ้ าชา จึงซ้ือมาฝากใหเ้ราไดล้องฉนัดู รสชาติชวนชิมดีเหมือน 

กนั แต่ปลาท่องโก๋เราฉีกเอาขา้งหน่ึงแลว้ฉนัไปไดค้ร่ึงเดียว พร้อมนึกขาํๆ อยูใ่นใจ “ ประเทศพม่าอยู่

เหนือประเทศไทยมาก เมืองร่างกุ้งซ่ึงอยู่ทางตอนใต้ของพม่า อยู่ประมาณจังหวัดพิษณุโลกของเรา ปลา

ท่องโก๋ประเทศพม่าตัวใหญ่ยาวดังว่าน้ัน มาถึงไทยเราตัวเลก็ลงเหลือราว ๓ นิว้  แต่พอไปถึงปักษ์ใต้ 



- เหลือตัวเท่านิว้ก้อย ชะรอยจะเป็นสายพนัธ์ุปลาภูเขา ไม่ชอบน า้ทะเล”  ฉนัอาหารเสร็จแลว้เขา้ท่ีพกั 

มคัคุเทศกน์ดัลงเรือชมทะเลสาบอินเลเวลา ๑๓.๓๐ น. 

- ออกเดินทางจากท่าเทียบเรือเกือบบ่ายสองโมง เรือหางยาววิ่งไปในทะเลสาบอินเลย ์ประมาณ ๔๐ นาที 

ถึงวดัพระบวัเข็ม 

- วดัพองดอว์อ ูสถานท่ีประดิษฐานพระบวัเข็ม บา้งก็ว่าเป็นพระท่ีแกะข้ึนจากก่ิงไมพ้ระศรีมหาโพธ์ิ บา้งก็

ว่าแกะจากไมจ้นัทน์อายเุกือบพนัปี ลงรักปิดทอง เดิมมีขนาดเพียง ๕ ซ.ม. แต่ดว้ยศรัทธาของ

พุทธศาสนิกชนปิดทองกนัจนไม่เห็นเป็นรูปองคพ์ระ  แมภ้าพท่ีถ่ายไวใ้นวดัก็เป็นภาพท่ีถกูปิดทองจนไม่

เห็นรูปเดิมแลว้ เขามีประเพณีนาํพระบวัเข็มทั้ง ๕ องคน้ี์แห่ทางชลมารคในทะลสาบอินเล ช่วงเทศกาล

ออกพรรษา โดยเรือรูปหงส์ทาสีทองอร่ามตา ท่ีจอดอยูใ่นโรงเรือท่านํ้ าหนา้วดันั้น จะแห่ไปตามหมู่บา้น

ต่างๆ ในทะเลสาบนั้น และจะนาํพระบวัเข็มประดิษฐาน ณ หมู่บา้นนั้นๆ แห่งละหน่ึงคืนจนครบ  ทาํ

อยา่งน้ีมาชา้นาน และมีเร่ืองเล่าว่า คราวหน่ึงเมื่อนาํพระออกแห่ เกิดพายฝุนจนเรือพระบวัเข็มล่มจมลงใน

ทะเลสาบ ประชาชนช่วยกนังมข้ึนมาได ้๔ องค ์อีกองคห์น่ึงพยายามอยา่งไรก็หาไม่พบ เมื่อหมดหวงั จึง

พากนักลบัวดัพองดอวอ์ ูเมื่อมาถึงวดัพบพระองคท่ี์หายไปนั้นประดิษฐานอยู ่ณ ท่ีเดิม โดยมีสาหร่ายพนั

องคอ์ยูโ่ดยรอบ เทศกาลแห่พระปีต่อมาก็เกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกนัน้ีซํ้าอีกกบัพระองคเ์ดิมนั้น นบัแต่นั้น

มา จึงทาํพระบวัเข็มจาํลององคท่ี์ท่านไม่ปรารถนาจะไปแห่ทางชลมารคข้ึน เม่ือถึงเทศกาลแห่พระก็จะนาํ

องคจ์าํลองน้ีไปแห่แทน แต่ในยามปกติคนไปสกัการะองคเ์ดิมไดต้ลอดเวลา จุดท่ีเกิดพายฝุนฟ้าคะนอง

จนเรือแห่พระล่มสองปีติดๆ กนันั้น เขาปักเสาเป็นนิมิตไวใ้นทะเลสาบ หวัเสาทาํเป็นรูปเรือนกหงส์สี

ทอง เราผา่นไปยงัไดเ้ห็นอยูจ่นทุกวนัน้ี  

- เร่ืองราวของพระบวัเข็มไม่ค่อยปรากฏเป็นท่ีทราบกนัโดยทัว่ไปในเมืองไทย จนเมื่อปลายสมยัรัชกาลท่ี 

๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ขณะท่ีพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงผนวชอยูน่ั้น  ทรงสนิทสนม

กบัพระภิกษุชาวมอญมาก เมื่อพระ ภิกษุชาวมอญเขา้เฝ้าท่ีวดับวรนิเวศฯ คร้ังใด ก็มกันาํพระบวัเข็มเขา้มา

ถวายอยูเ่นืองๆ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงทราบประวติัความเป็นมาของพระบวัเข็ม 

มากกว่าบุคคลใดในสมยันั้น จนถึงทรงยอมรับพระบวัเข็มเขา้ในพระราชพิธีพิรุณศาสตร์ (พิธีขอฝน)  

พระบวัเข็มน้ีถือกนัว่าเป็นพระท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ อภินิหารในทางชนะศตัรูหมู่มาร และในทางบงัเกิด

ความอุดมสมบูรณ์ ลาภสกัการะ ความรํ่ ารวยอยา่งยิง่แก่ผูเ้คารพบูชา  “พระบัว เข็ม” เป็นพระท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ

แห่งหน่ึงของชาวพุทธพม่านิยมเดินทางไปกราบไหว ้ขอพร  

- เราพาชาวคณะบนัเทิงธรรมทวัร์สวดมนต ์ไหวพ้ระ แผเ่มตตา ขอพร แลว้ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก ระหว่างนั้น

มีสุภาพสตรีชาวพม่าเขา้มาถวายปัจจยั เราใหเ้ลก็รับไว ้แลว้ใส่ตูบ้ริจาคใหก้บัวดัน้ี ออกเดินทางจากวดั

พระบวัเข็มเวลา ๑๔.๒๕ น. เรือหางยาววิ่ง ๑๐ นาที เวลา ๑๔.๓๕ น. ถึงวดัอโลตอเปา 



- วดัอโลตอเปา (ALO  TAW  PAO  TEMPLE) ซ่ึงแปลว่า ปรารถนาส่ิงใดก็จะสาํเร็จสมปรารถนา (น่าจะ

ความหมายเดียวกนักบัพระนามของพระมหาโพธิสตัว ์“สิทธตัถะ” ) ภาษาทัว่ไปเรียกว่าวดัเจดียน์ํ้ าป่ัน 

เพราะอยูใ่นเขตหมู่บา้นนํ้ าป่ัน  

- ชาวพม่านิยมสร้างเจดียบ์รรจุพระเกศาธาตุ และสร้างพระพุทธเจา้ ๔ พระองคป์ระจาํทิศทั้ง ๔ หนัพระ

ปฤษฎางคใ์หก้นั คือ พระพุทธกกุสนัโธ พระพุทธโกนาคมโน พระพุทธกสัสโป และพระพุทธโคตโม  

แต่คร้ันเราถามว่าพระพุทธเจา้พระองคใ์ดประทบัประจาํอยูทิ่ศไหน ก็ตอบสบัสน บางแห่งมคัคุเทศกช์าว

พม่าเองก็ยงัหลงทิศ เราจึงไม่ถือเอาเป็นสาระสาํคญั  แต่คติความนิยมน้ีเป็นแบบเดียวกนัทัว่ทั้งประเทศ 

เราพาคณะสวดมนตไ์หวพ้ระครบทั้ง ๔ องค ์ ๔ ทิศ พร้อมถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก แลว้ออกเดินทางต่อไป    

ถึงวดังาเปจงั  เวลา ๑๖.๑๐ น. 

- วดังาเปจงั ( Nga  Phe  Kyanng ) หรือเรียกกนัอีกช่ือหน่ึงว่าวดัแมวลอดบ่วง วดัน้ีไดรั้บการประกาศให้

เป็นโบราณสถานท่ีเก็บรักษาพระพุทธรูป และบุษบก รวมทั้งธรรมาสน์ ของเก่าลวดลายวิจิตรพิสดาร

งดงามตามาก โดยเฉพาะบุษบกประดิษฐานพระพุทธรูปประมาณ ๒๐ องคน์ั้นช่างงดงามเสียน่ีกระไร 

สอบถามจากมคัคุเทศกไ์ดค้วามว่า ในยามบา้นเมืองเกิดกลียคุคบัขนั (สนันิษฐานว่าน่าจะเป็นช่วงพม่าเสีย

เอกราชใหแ้ก่องักฤษในสมยัพระเจา้สีป่อ) ผูมี้ศรัทธากอปรดว้ยปัญญา เกรงว่าส่ิงมีค่าควรเมืองประมาณ

ราคามิไดเ้ช่นน้ีจะพินาศยอ่ยยบั ตกเป็นเหยือ่กิเลสตณัหาของเหล่าพาลชน จึงช่วยกนัขนลงเรือเอามาซ่อน

ไวใ้นทะเลสาบอินเลน้ี นบัเป็นบุญกุศลของอนุชนรุ่นหลงัเช่นเรา ท่ีไดม้ีโอกาสไปชมเล่นเป็นขวญัตาและ

กาํลงัใจ ในความวิริยะอุตสาหะของบรรพชนชาวมอญพม่าผูม้ีศรัทธาในบวรพุทธศาสนา ประดิษฐศ์ิลปะ

อนัวิจิตรบรรจงถวายเป็นพุทธบูชา เราไดรั้บความกรุณาจากโยมอญัชลีถ่ายภาพคู่กบับุษบกจนครบเกือบ

ทุกองค ์ทั้งไดน้าํพาคณะสวดมนตไ์หวพ้ระแผเ่มตตา เท่ียวชมกนัจนเพลินตาและอ่ิมใจแลว้จึงลงเรือหาง

ยาวออกเดินทางจากวดังาเปจงั เวลา ๑๖.๔๕ น. เรือพาผา่นทุ่งมะเขือเทศท่ีชาวอินเลทาํสวนปลกูในนํ้ า

จาํนวนนบัร้อยไร่ เราคะเนเอาเองว่าสามารถเก็บผลผลิตไปขายเล้ียงชาวพ้ืนดินรัฐฉานไดท้ั้งรัฐ  เรือเขา้

เทียบท่าท่ีพกัเวลา ๑๗.๑๐ น.  

- คืนน้ีพกัท่ี HU PIN INLAY HOTEL เขาปลกูเป็นบงักาโลเรือนไมห้ลงัเด่ียวยืน่ลงไปในทะเลสาบ 

ทั้งหมดประมาณ ๔๐ หลงัเห็นจะได ้เดินเช่ือมถึงกนัไดทุ้กหลงั เราพกัหลงัท่ี ๒๑ ประมาณ ๕ ทุ่มคร่ึง

ไฟฟ้าดบั จนตีสามคร่ึงไฟฟ้าจึงสว่างอีกคร้ัง  เรามีไฟฉายแต่ไม่มีถ่าน จะเขา้หอ้งสุขาตอ้งคลาํทางเปะปะ 

เลก็นอนอยูเ่รือนหลงัติดกนัยงัไดย้นิเสียงตอนเราลุกข้ึนทาํธุระส่วนตวั คืนน้ีนิมิตเห็นนาย ประวิทย ์ลา

จากเราไปสู่ปรโลกอยา่งมีความสุข  เม่ือกลบัมาถึงวดัสอบถามเร่ืองราวดู การก็เป็นไปตรงตามนิมิตนั้น 

- วันนีค้ณะของเราได้นมสัการส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ๓ วัด ชมตลาดเช้าเฮโฮ อีกหน่ึงแห่ง 

 



วนัที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

- เราออกจากเรือนพกัประมาณ ๐๖.๓๐ น. ดูวิวทิวทศัน์ของทะเลสาบอินเลยามเชา้ และเดินชมภายใน

บริเวณ HUPIN INLAY ซ่ึงมีพ้ืนท่ีกวา้งขวาง ภูมิทศัน์สวยงาม ดา้นทิศตะวนัออกติดทะเสสาบอินเลอนั

เวิ้งวา้งกวา้งขวางจุดสุดสายตา ดา้นทิศตะวนัตกมีภูเขาลกูหน่ึงตั้งโดดเด่นอยู ่มีวดัและพระธาตุเจดียศิ์ลปะ

พม่าตั้งอยูบ่นยอดเขานั้น มีพระจาํพรรษาอยู ่๑ รูป ระหว่างนั้นชาวคณะเรากาํลงัรับประทานอาหารเชา้ 

เราจึงชวนเลก็เดินข้ึนไปนมสัการพระธาตุบนเขานั้น ภูเขาไม่สูงมากนกั มีบนัไดเดินข้ึนไปพอดีเหง่ือซึมๆ 

ก็ถึงพระเจดีย ์ไม่ไดจ้ดช่ือวดัไว ้สมมติใหช่ื้อว่า  HUPIN  INLAY  PHAYA ตามช่ือท่ีพกัก็แลว้กนั เพราะ

เท่าท่ีพิจารณาดูแลว้น่าจะเป็นวดัในอุปถมัภข์องโรงแรมน้ี หรือเจา้ของโรงแรมอาจจะมีศรัทธาสร้างเองก็

ได ้ ไหวพ้ระเสร็จแลว้เดินชมวิวอยูบ่นนั้น มองเห็นทศันียภาพของทะเลสาบกวา้งไกลกว่ามองจากพ้ืน

ล่างมาก ไดช้มพระอาทิตยอุ์ทยัพน้ขอบทะเลสาบดว้ย 

- เวลา ๐๗.๑๕ น. รถโคช้พาคณะของเราออกเดินทางจาก HU PIN INLAY HOTEL ไปสนามบินเฮโฮ เพื่อ

เดินทางต่อไปร่างกุง้ โดยสายการบินเดิม คือ Yangon  Airways  เคร่ืองออกจากสนามบินเฮโฮเวลา 

๐๙.๑๐ น. ใชเ้วลาบิน ๑.๑๐ ช.ม. ถึงสนามบินร่างกุง้เวลา ๑๐.๒๐ น. สนามบินใหญ่ ผูโ้ดยสารมาก คาดว่า

ทั้งนกัท่องเท่ียวทัว่ไปและผูม้าร่วมการแข่งขนักีฬาซีเกมส์  กว่าคณะของเราจะออกจากสนามบินร่างกุง้

เดินทางต่อไปไดก้็ ๑๐.๔๕ น. โดยรถโคช้ปรับอากาศท่ีมารอใหบ้ริการคณะของเรา พาไปฉนัอาหารท่ี

ภตัตาคาร Bangkok Kitchen Thai Restaurant เวลา ๑๑.๓๐ น. ทราบว่าภตัตาคารน้ีเดิมเป็นของคนไทย แต่

เปิดในช่วงทีพม่ายงัปิดประเทศ ไม่ค่อยมีคนใชบ้ริการ จึงขายกิจการ แต่ไม่ไดถ้ามรายละเอียดว่าผูรั้บช่วง

ต่อนั้นเป็นชาติใด แต่คาดคะเนจากรสชาติอาหาร ต้มย  ากุ้งนาง กุ้งนางเผา แกงจืด แกงเขียวหวานปลาขูด 

น า้พริกกุ้ง ปลาทอด ย  ากุ้งแห้ง  ตาํรับใกลเ้คียงไทยๆ  อ่ิมหนาํสาํราญกนัแลว้มคัคุเทศกพ์าเดินทางไปวดั

พระนอนเจาทตัจี 

- วดัพระนอนเจาทัตจ ี( KYAUK  HTAT  GYI ) คณะเราไปถึงท่ีน่ี เวลา ๑๒.๕๕ น. ชาวไทยนิยมเรียกว่า 

พระนอนตาหวาน เป็นพระนอนท่ีสวยท่ีสุดในประเทศพม่า องคพ์ระมีความยาว  ๒๑๐ ฟุต ประวติัการ

ก่อสร้างระบุว่าเร่ิมสร้างในปี พ.ศ. ๒๔๕๐  โดยเจา้อาวาสในสมยัท่ีสร้างนั้นปรารถนาจะใหเ้ป็นพระนอน

ท่ีสวยงาม มีชีวิตชีวา แต่ช่างทาํช่วงบน คือตั้งแต่พระศอและพระพกัตร์ตั้งฉากกบัองคพ์ระไสยาสน์ ท่าน

จึงใหทุ้บช่วงบนดงักล่าวแลว้ทาํใหม่  ทั้งกาํชบัใหส้ร้างเหมือนพระพุทธเจา้ทรงพระชนมอ์ยู ่มาแลว้เสร็จ

ในยคุของเจา้อาวาสรูปต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ รวมใชเ้วลาในการก่อสร้างทั้งส้ิน ๕๙ ปี วนัท่ีคณะพวก

เราไปชมกนัน้ีพระเพ่ิงสร้างเสร็จสมบูรณ์ได ้๔๗ ปี 

- คตินิยมชาวพม่า-มอญ เขาเช่ือว่าพระพุทธเจา้ยงัทรงพระชนมชี์พอยู ่ฉะนั้น การสร้างพระพุทธรูปเขาจึง

ทาํเหมือนกบัมีชีวิตวิญญาณ เช่น นิยมทาริมฝีพระโอษฐใ์หแ้ดง แสดงถึงสีพระโลหิต พระพกัตร์จะยิม้



แยม้ มีพระโลมจกัษุ(ขนพระเนตร)ทั้งบนและล่าง ดวงพระเนตรจะปรากฏแววพระเนตรใหเ้ห็นเช่นคนมี

ชีวิต อยา่งน้ีเป็นตน้ พระนอนเจาทตัจีองคน้ี์ ทราบว่าพระเนตรดาํนั้นสัง่ทาํมาจากหินประเทศอิตาลี         

พระเนตรดารา(แววตา) ปรากฏเห็นชดัจนผูไ้ปกราบสามารถสมัผสัรู้สึกได ้

- เมื่อแรกไปถึง เราลงจากรถจะเดินเขา้ไปในวิหารพระนอนเจาทตัจี เด็กหนุ่มชาวพม่าแต่งกายดว้ยชุด

ประจาํชาติ ซ่ึงเป็นพ่อคา้เจา้ของแผงขายดอกไมอ้ยูท่างเขา้วิหาร นาํดอกไมห้น่ึงกาํมาถวายเราตรงประตู

ทางเขา้เพื่อใหเ้รานาํไปบูชาพระ ดว้ยความเคารพนอบนอ้มอยา่งมีสมัมาคารวะ เราประทบัใจในศรัทธา

และกิริยามารยาทของเขามาก ตอนออกมาก่อนจะข้ึนรถ จึงชวนชาวคณะถ่ายภาพร่วมกบัเขาไวเ้ป็นท่ี

ระลึก 

- คณะของเราออกจากวดัพระนอนเจาทตัจี เวลา ๑๓.๓๕ น. ไปยงัท่ีพกั Kandawgyi Palace, Yangon , 

Myanmar. ใหญ่โตหรูหรามาก สมกบัใชเ้ป็นสถานท่ีรับรองแขกเมืองประจาํเมืองหลวง มคัคุเทศกน์ดัพา

ไปนมสัการพระธาตุเจดียช์เวดากอง เวลา ๑๖.๐๐ น. 

- พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง ( SHWEDAGON  PAGODA )  ตั้งอยูบ่ริเวณเนินเขา สิงฆตุตระเมืองร่างกุง้  

ซ่ึงในมยัเม่ือแรกพระพุทธองคท์รงตรัสรู้นั้น ร่างกุง้เป็นเพียงเมืองเลก็ ๆ ปรากฏช่ือว่า อสิตันชนะ หรืออีก

ช่ือหน่ึงว่า โอกกะละ มีพระเจา้โอกกะละปะ กษตัริยม์อญ เป็นผูป้กครอง 

- ประวติัการสร้างพระเจดียน้ี์มีเน้ือเร่ืองสืบเน่ืองกบัพุทธประวติั กล่าวคือ หลงัจากพระบรมศาสดาทรง

ตรัสรู้พระอนุตตรสมัมาสมัโพธิญาณ ณ โคนตน้พระศรีมหาโพธ์ิ ในวนัวิสาขปุรณมี ก่อนพุทธศก ๔๕ ปี

นั้น ทรงเสวยวิมุตติสุขอยูบ่ริเวณตน้พระศรีมหาโพธ์ินั้นอยูต่ลอด ๗ สปัดาห์ ในสปัดาห์ท่ี ๔ ทรงประทบั 

ณ โคนตน้เกด (ราชายตนะ)  ซ่ึงอยูท่างทิศทกัษิณของตน้พระศรีมหาโพธ์ิ  ขณะนั้นมีนายพาณิช ๒ คน 

คือ ตปุสสะ และ  ภัลลกิะ ผา่นมา ไดเ้ห็นพุทธกิริยาลกัษณาการแลว้ เกิดศรัทธาเล่ือมใส จึงนอ้มนาํเอาขา้ว

สตัตุกอ้นสตัตุผงเขา้ไปถวาย พระองคท์รงรับอาหารดงักล่าวจากพ่อคา้ทั้งสองเสวยเป็นปฐมบิณฑบาต

หลงัจากตรัสรู้ พ่อคา้ทั้งสองแสดงตนเป็นอุบาสก ถึงสรณคมน์ทั้งสอง คือพระพุทธ กบัพระธรรม (เพราะ

ยงัไม่มีพระสงฆ)์ เรียกว่า เทฺววาจิกอุปาสก ก่อนใครๆในโลก แลว้ทั้งสองขอพรดว้ยการขอประทานของ

ท่ีระลึก พระพุทธองคจึ์งทรงยกพระหตัถข้ึ์นลบูพระเกศ เสน้พระเกศาติดพระหตัถม์า ๘ องค ์ทรง

ประทานใหต้ปุสสะ และภลัลิกะ สองพานิชนั้นแลว้ จึงกราบทูลลาหลีกไป 

- ตปุสสะและภัลลิก ทั้งสองนี้เป็นพ่อค้าชาวมอญ จงึน าเส้นเกศานี้มาทูลเกล้าฯ ถวายพระเจ้าโอกกะละปะ 

พระเจ้าแผ่นดินในคร้ังนั้น แล้วทรงโปรดคดัเลือกสถานที่บนเขาสิงฆตุตระ นอกประตูเมืองอสิตันชนะให้

เป็นที่สร้างพระมหาธาตุเจดีย์บรรจเุส้นพระเกศา พระบรมธาตุเจดียช์เวดากองไดรั้บการบูรณปฏิสงัขรณ์ 

ต่อเติมเป็นลาํดบัมา จนปัจจุบนัมีความสูง ๓๒๖ ฟุต 



- อน่ึง ก่อนท่ีจะมาสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง เพ่ือบรรจุเส้นพระเกศา ดังกล่าวนี ้มีเร่ืองพิสดารท่ี

ควรพูดถึงเพ่ือเป็นเคร่ืองเสริมศรัทธาของพุทธศาสนิกชน และความอัศจรรย์ของพระพุทธศาสนา ซ่ึงจะ

ขอกล่าวถึงในวันท่ีไปนมสัการพระเจดีย์โบตาทาว ในวันท่ี ๑๖ ธันวาคม  

- ชาวคณะบนัเทิงธรรมทวัร์ไปถึงพระมหาธาตุเจดียช์เวดากอง เวลา ๑๖.๓๐ น. ถอดรองเทา้และถุงเทา้ฝาก

ไวก่้อนข้ึนลิฟท ์เพ่ือไปนมสัการพระบรมธาตุ  

- เม่ือข้ึนไปถึงลานพระบรมธาตุเจดียฝ์นโปรยลงมา เรามีอาการของไขห้วดัอ่อนๆ เป็นพ้ืนฐานอยูแ่ลว้ตอ้ง

รีบหลบละอองฝน พอฝนขาดเมด็จึงชวนชาวคณะเลือกไดศ้าลาหลงัหน่ึงซ่ึงตั้งเรียงรายอยูร่อบองคพ์ระ

บรมธาตุ นาํพาสวดมนต ์ไหวพ้ระ แผเ่มตตา แลว้เลยนัง่ภาวนาต่ออยูท่ี่นั้น ปล่อยใหช้าวคณะเดินชมวิว

ทิวทศัน์และความสวยงามยามคํ่าท่ีแสงไฟกระทบสีทององคพ์ระบรมธาตุ ทาํใหสี้ทองคาํยิง่งดงามเหลือง

อร่ามตา จนเวลา ๑๘.๐๐ น. เราจึงออกมายงัจุดนดัหมายบนลานพระเจดียน์ั้น เดินทางกลบัถึงท่ีพกั 

๑๘.๔๕ น. 

- วฒันธรรมประเพณีชาวพม่ามอญเขาปลกูฝังกนัมาอยา่งเหนียวแน่นดีมาก ดว้ยความเคารพในพระบรม

ศาสดา รวมหมายถึงพระรัตนตรัย เขาไม่สวมรองเทา้แมถุ้งเทา้เขา้ไปในเขตพุทธสถานท่ีสาํคญัทุกสถานท่ี 

คณะของเราก็ปฏิบติัตามวฒันธรรมประเพณีอนัดีงามของเขาทุกแห่งท่ีไปมาแลว้ นบัแต่วนัแรก คือวดั

มหากนัดายง เมืองอมรปุระ เป็นตน้มา จนมณัฑะเลย ์พุกาม ยา่งกุง้ และท่ีจะไปอีกในวนัขา้งหนา้ คือ    

หงสาวดีและอินทร์แขวน ในยคุท่ีองักฤษเขา้ครอบครองเมอืงยา่งกุง้ ฝร่ังตานํ้ าขา้วไม่เคารพวฒันธรรม

ประเพณีอนัน้ีของชาวพม่า พระภิกษุรูปหน่ึงจึงอดอาหารประทว้งอยูเ่ดือนเศษจนกระทัง่มรณภาพ 

องักฤษจึงยอมปฏิบติัตาม อนุสาวรียข์องภิกษุรูปนั้นยงัปรากฏเป็นอนุสรณ์อยูก่ลางเมืองร่างกุง้จนปัจจุบนั 

น้ีแสดงใหเ้ห็นนํ้ าใจของภิกษุรูปนั้นว่า ท่านยอมสูญเสียอิสรภาพเฉพาะทางดา้นการเมืองการและ

ปกครอง แต่ไม่ยอมเสียอิสรภาพทางดา้นจิตใจ โดยเฉพาะการพระพุทธศาสนาแลว้ยงัมีธรรมาธิปไตย

แนบแน่นอยูใ่นจิตใจเป็นอมตะชัว่กลัปาวสาน แมชี้วิตก็สละถวายเป็นพุทธบูชาได ้

- การเดินทางมาเยี่ยมชมเมืองพม่าในวันท่ี ๔ เราได้นมสัการส่ิงศักด์ิสิทธ์ิในเมืองร่างกุ้งรวม ๒ วัด 

 

 

 

 

 



วนัที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

- ออกเดินทางจาก Kandawgui  Palace, Yangon, Myanmar เวลา ๐๘.๒๕ น. เพื่อเดินทางไปหงสาวดี            
(พะโค) โดยรถโคช้ปรับอากาศ ระยะทางร่างกุง้-หงสาวดี ประมาณ ๘๐ ก.ม. เราพาชาวคณะสวดมนตไ์หว้
พระยามเชา้บนรถ  

- เวลา ๑๐.๔๕ น. ถึงหงสาวดี แวะไหวพ้ระวดัไจ้ปุ่น (  Kyaik Pun  Pagoda ) ซ่ึงเป็นวดัมอญ มคัคุเทศก์
อุตสาห์เล่าว่า พระราชธิดาทั้ง ๔ ของกษตัริยม์อญพระองคห์น่ึงทรงสร้างพระพุทธรูป ๔ องค ์ผนิพระ
พกัตร์ไปยงัทิศทั้ง ๔ หนัพระปฤษฎางคใ์หก้นั พระเจดียส์ร้างอยูบ่นภูเขาซ่ึงไม่สูงมาก  มีบนัไดเดินข้ึนไป
สะดวกสบาย เชิงบนัไดและลานจอดรถขา้งล่างมีร้านคา้ขายของท่ีระลึกมากมาย คนคา้ขายท่าทางเป็นคน
มอญ พดูไทยกนัทุกคน เราพาชาวคณะสวดมนตไ์หวพ้ระแลว้ลงมาจะข้ึนรถ เด็กสาวคนหน่ึงถือพดัเขา้มา
ถวาย พร้อมพดูว่า “หนูถวายหลวงพ่อ เอาไวบ้งัแดด”  คุณตุ๊ก มคัคุเทศกข์องบริษทัมายด ์วาเคชัน่ พดูเสริม
ข้ึนว่า เขาจะถวายพระอาจารยต์ั้งแต่ตอนข้ึนไปแลว้ แต่พระอาจารยไ์ม่รับ เราจึงตอบไปว่า “ ขอโทษ 
อาตมาไม่ทราบ นึกว่าคุณมาบอกขายสินคา้จึงไม่ไดส้นใจ เพราะจะรีบเดินข้ึนไปไหวพ้ระ” เราเห็นศรัทธา
และความจริงใจของเขา จึงบอกว่า “พดัน้ีจะเอากลบัเมืองไทยไปเป็นท่ีระลึกนะ” ความจริงเราเห็นพระ
เมืองพม่าถือพดัแบบน้ีทุกองคเ์วลาเดินบิณฑบาต ตั้งแต่วนัแรกท่ีมาถึงเมืองมณัฑะเลย ์แต่ไม่ทราบว่าเขา
ถือทาํไม และก็ไม่ไดคิ้ดจะถามใคร เพ่ิงจะมาเขา้ใจจากเด็กสาวคนท่ีเอาพดัมาถวายเราวนัน้ีเอง 

- เมืองหงสาวดีมีตน้ตาลกนัมาก ท่ีน่ีจึงมีตาลเฉาะและนํ้ าตาลกอ้นขาย ออกจากวดัน้ีแลว้เขาพาไปฉนัอาหาร
ท่ีภตัตาคารเจา้สวั ( Kyaw  Swa Restaurant ) เมืองหงสาวดี คุณตุ๊กซ้ือขา้วโพดตม้ นํ้ าตาลกอ้น และลอน
ตาลไปใหฉ้นั ลอนตาลอ่อนดีมาก ขา้วโพดตม้ก็หวานไม่แพเ้มืองพกุาม นํ้ าตาลกอ้นทั้งหอมและหวาน แต่
เราฉนัไม่ไดม้ากเพราะทาํใหไ้อ เหลือติดกลบัมาจนถึงเมืองไทย เอาใหผู้ใ้หญ่บา้นคาํข่าชิม ยงัติดใจ 

- เวลา ๑๑.๕๐ น. ออกจากภตัตาคารเจา้สวั มาไหว ้พระเจดีย์ชเวมอว์ดอว์ ( Shwemawdaw  Pagoda ) หรือ
พระธาตุมุเตา หน่ึงในหา้มหาสถานศกัด์ิสิทธ์ิของพม่า องคพ์ระธาตุน้ีสูง ๓๗๓ ฟุต คราวหน่ึงเกิด
แผน่ดินไหว(ไม่ไดถ้ามว่าปี พ.ศ. เท่าใด) ปลียอดพระธาตุซ่ึงก่อดว้ยอิฐตนัตกลงมา แต่ไม่ถึงลานพระเจดีย์
และไม่แตกทาํลาย ตะแคงคา้งอยูต่รงมุมหน่ึงของฐานพระธาตุ เมื่อเขาทาํการบูรณะต่อยอดองคพ์ระธาตุ
ใหส้มบูรณ์ดงัเดิม ส่วนท่ีตกลงมาก็ปล่อยใหอ้ยูส่ภาพเช่นนั้น และสร้างเจดียอ์งคเ์ลก็บนปลียอดท่ีตะแคง
อยูน้ี่ ปรากฏเห็นจนปัจจุบนั เราพาชาวคณะสวดมนตไ์หวพ้ระ แผเ่มตตา เวลา ๑๓.๑๓ น. ออกเดินทางไป
ชมพระราชวงัพระเจา้บุเรงนอง 

- ก่อนจะพาชมพระราชวงัพระเจา้บุเรงนอง เราอยากจะพดูถึงเร่ืองเมืองหงสาวดี ซ่ึงมีประวติัศาสตร์อั น
ยาวนาน มคีวามเก่ียวขอ้งพวัพนักบัประเทศไทย พม่า และมอญ ทั้งดา้นการเมือง ศิลปะ และวรรณกรรม มี
คติเป็นท่ีศึกษา และเช่ือว่าหลายท่านคงเคยไดย้นิไดฟั้งมาบา้ง แต่อาจจะสบัสนใน เหตุการณ์  จึงขอยอ้น
ร้อยอดีตของเมืองหงสาวดีมาเพื่อท่านผูส้นใจใคร่ทราบโดยสงัเขป ดงัน้ี 

- กรุงหงสาวดี เคยเป็นราชธานีท่ีรุ่งเรืองทั้งของมอญและพม่าในอดีต ราว พ .ศ. ๑๙๐๐ พวกมอญกอบกูเ้อก
ราชคืนจากพม่า (หลงัจากสูญเสียใหแ้ก่พระเจา้อโนรธามงัช่อ แต่คร้ัง พ.ศ. ๑๖๐๐ ) ตั้งราชธานีมอญใหม่ท่ี
เมาะตะมะ  และในปี พ.ศ. ๑๙๑๒ พญาอ ู(พระราชบิดาของพระยานอ้ย หรือพระเจา้ราชาธิราช) จึงยา้ยราช



ธานีมาอยูท่ี่พะโค หรือหงสาวดี   ในรัชสมยัพระเจา้ราชาธิราชน้ีเมืองหงสาวดีเป็นศนูยก์ลางการคา้แถบ 
เบงกอลท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองมาก ในขณะเดียวกนั ก็ได้ทาํสงครามขบัเค่ียวกบัพม่า คือพระเจา้มิงคอง คน
ไทยเรียกว่าพระเจา้ฝร่ังมงัฆอ้ง หรือพระเจา้มณเฑียรทองแห่งกรุงองัวะ เป็นเวลายาวนาน 

- ขุนพลคนสาํคญัของพระเจา้ราชาธิราช คือสมิงพระราม   คร้ังหน่ึง มงั รายกะยอชะวา พระราชโอรสพระ
เจา้มณเฑียรทอง ยกกองทพัมาประชิดติดแดนหงสาวดี  สมิงพระรามออกไปรบรับ เผอิญชา้งพลาย
ประกายมาศของสมิงพระรามติดหล่ม  สมิงพระรามจึงถกูคุมตวัไปจองจาํไวใ้นองัวะฐานะเชลย 

- ฝ่ายพระเจา้กรุงตา้ฉิง เสวยราชยอ์ยู ่ณ กรุงจีน มีทหารเอกช่ือกามะนี มีความสามารถในการรําเพลงทวนสู้
รบฉกาจมาก วนัหน่ึงก็ยกกองทพัมาประชิดติดพระนครอั งวะของพระเจา้มณเฑียรทอง แจง้ว่าใหเ้ร่งจดั
ทหารฝีมือดีมารําเพลงทวนสูร้บกบักามะนี หากทหารของพระเจา้กรุงองัวะแพ ้ก็ตอ้งยอมตกเป็นเมืองข้ึน
ของกรุงจีน หากทหารของกรุงองัวะชนะ ก็จะยกกองทพักลบั พระเจา้มณเฑียรทอง ใหอ้อกประกาศหาตวั
ผูส้ามารถกอบกูพ้ระนครคร้ังน้ี หากใครสา มารถรบรับสูก้บักามะน้ีไดจ้ะแบ่งราชสมบติัใหก่ึ้งหน่ึง พร้อม
จะจดัใหอ้ภิเษกกบัพระราชธิดา แต่ก็หามีผูใ้ดขนัอาสาไม่   

- สมิงพระรามถกูคุมตวัอยูใ่นท่ีจองจาํ ไดย้นิข่าวก็ไม่ปรารถนาจะรับอาสา ทั้งท่ีรู้ว่าตนอาจสามารถ ดว้ย
เหตุผลว่าจะไม่ยอมเป็นคน “หาบสองบ่า อาสาสองเจ้า” แต่คร้ันเวลาล่วงเลยไปจนใกลถึ้งกาํหนดวนัท่ีพระ
เจา้กรุงตา้ฉิงยืน่คาํขาด สมิงพระรามจึงทบทวนดูว่า หากพระเจา้กรุงตา้ฉิงยดึองัวะไดแ้ลว้ ท่ีไหนเลยจะไม่
ล่วงไปเอากรุงหงสาวดีดว้ย ตนเองก็ตอ้งตกมาเป็นเชลยเขาอยูเ่ช่นน้ี  เห็นทีกรุงหงสาวดีก็จะตอ้งพลอยยอ่ย
ยบัไปดว้ยเช่นกนั เม่ือคิดเห็นเช่นดาํรินั้นแลว้จึงอาสาพระเจา้มณเฑียรทองรําเพลงทวนสูก้บักามะนีจนได้
ชยัชนะ พระเจา้มณเฑียรทองดีพระทยั จึง พระราชทานตาํแหน่งพระมหาอุปราช และจดัการ ใหอ้ภิเษกกบั
พระราชธิดา แต่ก่อนสมิงพระรามจะรับสนองพระมหากรุณาดงักล่าวนั้น ไดข้อ สญัญากบัพระเจา้กรุง    
องัวะ ๒ ขอ้ คือ   

   “ โปรดประทานสญัญาแก่ขา้บาท  มิใหใ้ครบงัอาจเรียกตวัขา้                                             
      ว่าเชลยเยย้หยนัหวัน่วิญญาณ์  จะขอกลบัหงสาธานี                                                                                           
      อีกอน่ึงขอประทานขอ้สญัญา  แมน้องคร์าชาธิราชเรืองศรี                                               
      ยกกองทพัข้ึนมาราวี   ต่อตีองัวะพระนคร                                                                 
      ขา้ไม่ขอต่อรบทั้งสองฝ่าย  ดว้ยเจา้นายมีพระคุณมาแต่ก่อน                                                                 
      แมน้ศึกอ่ืนหม่ืนมาไม่อาวรณ์  จะต่อกรรบสูกู้แ้ผน่ดิน ” 

 พระเจา้กรุงองัวะพระราชทานสญัญานั้น ทั้ง ทรงกาํชบัว่า หากใครบงัอาจเรียกสมิงพระรามว่า
เชลยแลว้ไซร้ จะตอ้งโทษถึงประหารชีวิต 

- สมิงพระรามอยูด่ว้ยพระราชธิดาพระเจา้กรุงองัวะ จนใหก้าํเนิดบุตรชายคนหน่ึง คงจะเป็นหลานตาคน
แรกหรืออยา่งไรไม่ทราบ จึงเป็นท่ีโปรดปรานของพระเจา้มณเฑียรท องมาก ขนาดวนัหน่ึงทรงอุม้พระ
ราชนดัดาออกทอ้งพระโรงว่าราชการงานเมืองดว้ย จนเกิดเร่ืองข้ึน 



   “ จอมเอยจอมขตัติยะ   ครองบุรีองัวะราชฐาน                                             
      อุม้นดัดาออกทอ้งพระโรงธาร  ฟังบอกราชการแลว้บญัชา  
      ฝ่ายพระราชนดัดาเป็นทารก  เกาะองัสาควา้พระศกเล่นเกศา  
      จอมกษตัริยต์รัสดุกุมารา  เอะ๊ไอล้กูเชลยกลา้ควา้หวัก ู                             
      ตรัสแลว้ระลึกคาํสมิงพระราม  ว่าเชลยเขาหา้มไม่ยอมอยู ่    
       ตกพระทยัทาํไฉนก็สุดรู้  เสด็จคืนเขา้สู่มณเฑียรชยั ” 

(ปราชญด์นตรีไทยไดป้ระดิษฐเ์พลงพม่าเห่(เถา) ทั้งทางดนตรีและทางร้องไวส้องทาง คือ คุณครู
หลวงประดิษฐไ์พเราะ ทางหน่ึง และคุณครูมนตรี ตราโมท อีกทางหน่ึง แลว้นาํบทกลอนตอนน้ีบรรจุเป็น
เน้ือร้อง ไพเราะมาก จดัอยูใ่นเพลงเถาชั้นสูงเพลงหน่ึง) 

- สมิงพระรามทั้งเสียใจ ทั้งอายเสนานอ้ยใหญ่ จึงหนีกลบัไปหงสาวดีตามสญัญาในคืนวนันั้น แต่ก่อนจะไป
ก็ไปลาเมียดว้ยความอาลยัรัก แต่พระนางบรรทมหลบัอยู ่คร้ันจะปลุกเล่าแถลงแจง้ความก็จะเสียการ จึงลา
นางดว้ยตวัอกัษร ความว่า 

   “ หยบิกระดาษวาดอกัษรฉะออ้นสัง่ นํ้ าตาหลัง่ไหลหยดรดอกัษร     
       แลว้สอดไวใ้ตเ้ขนยท่ีนางนอน  พิศพกัตร์ทอดถอนหฤทยั  
       ค่อยตระโบมโลมลบูจูบสัง่ลา  นางจะรู้กายาก็หาไม่  
       หกัจิตออกนอกหอ้งทนัใด  ควบมา้หนีไปในไม่ชา้ ” 

- พงศาวดารมอญในยคุน้ีไดถ้กูนาํมาแปลเป็นวรรณกรรมไทยคร้ังแรกเม่ือปลายกรุงศรีอยธุยา ในช่ือเร่ือง     
ราชาธิราช แต่ตน้ฉบบัเดิมถกูเผาทาํลายในคราวเสียกรุงคร้ังท่ีสอง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา-
โลกมหาราช ทรงมีพระราชดาํริว่า เร่ืองราชาธิราชน้ีมีคติดี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหเ้จา้พระยา
พระคลงั(หน) เป็นแม่กองแปลและเรียบเรียงใหม่อีกคร้ัง ปรากฏเป็นวรรณกรรมชั้นยอดของไทยเร่ืองหน่ึง 

- ต่อมา สมเด็จเจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ ์ทรงพระนิพนธพ์งศาวดาร เร่ืองราชาธิราชเป็นบทละคร 
(บทกลอนท่ีเรายกมากล่าวถึงเบ้ืองตน้นั้น จึงเป็นพระนิพนธข์องสมเด็จเจา้ฟ้าพระองคน์ั้น) กรมศิลปากร
นาํเร่ืองราชาธิราชมาจดัแสดงเป็นละครพนัทาง ใหป้ระชาชนชมเป็นตอนๆ หลายคร้ัง ตอนท่ีไดรั้บความ
นิยมมากก็เห็นจะเป็นตอนสมิงพระรามอาสา จนถึง สมิงพระรามหนี คีตศิลปินไทยจึงแต่งทาํนองเพลง
มอญร้องไห ้ประกอบบท ตอนสมิงพระรามเขียนจดหมายอาํลาอาลยัเมีย การแสดงในปี พ.ศ. ๒๔๙๕  ครู
เหน่ียว ดุริยพนัธ ์ไดน้าํวิธีขบัร้องเพลงมอญร้องไหแ้บบมีเสียงสะอ้ืนเขา้ประกอบบทกลอนตอนน้ี เป็นคร้ัง
แรก เรียกความสะเทือนใจและนํ้ าตาจากผูช้มไดไ้ม่นอ้ย 

- อน่ึง ประเพณีมอญร้องไหเ้ศร้าโศกในงานศพของชาวรามญันั้นมีมานานแลว้ และเมื่อชาวมอญอพยพ
โยกยา้ยเขา้มาอยูท่ี่สามโคก ปทุมธานี กไ็ดน้าํมาถือปฏิบติั จนเป็นประเพณีในราชสาํนกัและราษฎรทัว่ไป 
สืบต่อกนัมาอยูร่ะยะหน่ึง  



- เมื่อพดูถึงสายสมัพนัธไ์ทยและรามญั จากพงศาวดาร สู่วรรณกรรมและคีตศิลป์มาถึงตรงน้ีแลว้ ศิลปะ
มอญท่ีคนไทยรับเอามาเป็นขนบประเพณีของไทย ท่ีควรกล่าวถึงอีกเร่ืองหน่ึงคือ ป่ีพาทยม์อญ 

- ป่ีพาทยม์อญ คงจะสืบสานมากบัชาวรามญัท่ีอพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารสยามประเทศ แต่คร้ังกรุง
ศรีอยธุยา จนถึงสมยักรุงรัตนโกสินทร์ แลว้ปราชญศ์ิลปินไทยก็ประพนัธเ์พลงไทยสาํเนียงมอญใชบ้รรเลง
กนัจนเป็นท่ีนิยมทัว่ไป เอกลกัษณ์ของวงป่ีพาทยม์อญ คือ ป่ีมอญ ซ่ึงมีเสียงโหยหวน  ฆ้องมอญ มี
ลกัษณะเฉพาะเป็นรูปโคง้เหมือนฝักมะขามวางในแนวตั้ง เสียงลกูฆอ้งมีเอกลกัษณ์พิเศษคือไม่มีเสียงฟา
และเสียงที ดา้นเสียงตํ่า   ตะโพนมอญ และ เปิงมางคอก เคร่ืองประกอบจงัหวะดนตรีท่ีมีเสียงทุม้ กอ้ง
กงัวาน เดิมทีเดียวนิยมใชบ้รรเลงในงานมงคล ตราบจนงานพระบรมศพสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย ์  
พระราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๕ ซ่ึงพระองคท์รงพระดาํริว่า พระ
ราชมารดาของพระองคน์ั้นทรงมีเช้ือสายมอญ  จึงทรงโปรดใหน้าํวงป่ีพาทยม์อญมาบรรเลงในงานพระ
บรมศพ ปรากฏว่าทาํนองเพลงและเสียงเคร่ืองดนตรีเขา้กบับรรยากาศ จึงเป็นท่ีนิยมกนัแพร่หลายสืบ
ต่อมา จากวงัสู่วดั(งานศพในวดั)  สู่บา้น(ตั้งศพท่ีบา้น)  ศิลปินไทยก็คิดแต่งทาํนองเพลงมอญข้ึนใช้
บรรเลงและขบัร้องในงานศพ สนองความนิยมแห่งขนบ ประเพณีเป็นการเฉพาะ เร่ิมแต่เพลงเร็วมอญ
สาํหรับรับ-ส่งพระ เพลงประจาํวดั-ประจาํบา้น เพื่อใชใ้นการประโคมศพ และฌาปนกิจศพ เป็นตน้ 
ภาพลกัษณ์ของวงป่ีพาทยม์อญจึงกลายเป็นวงป่ีพาทยท่ี์ใชบ้รรเลงเฉพาะงานศพสืบเน่ืองแต่บดันั้นมา แต่ป่ี
พาทยม์อญยคุปัจจุบนัดูจะเปล่ียนไป เรามีโอกาสไดฟั้งเวลาไปงานศพในบางพ้ืนท่ี บรรเลงกนัเสียจนทน
ฟังเกือบไม่ได ้ คีตศิลปินสมยัน้ี ประยกุตแ์ละประหยดักนัจนเสียเอกลกัษณ์และสูญส้ินดนตรีรส แต่คงจะ
เป็นเฉพาะบางวงท่ีเราไดป้ระสบมาเท่านั้น 

- เราพาท่านผูอ่้านฟุ้ งซ่านมากเกินไปเสียแลว้กระมงั? ..หากจะเป็นท่ีรําคาญใจไปบา้งก็ตอ้งขออภยั  มาเท่ียว
ชมพระราชวงัพระเจา้บุเรงนองต่อกนัดีกว่า 

- ต่อมา ปี พ.ศ. ๒๐๗๐ พวกชาวเขาเขา้ปลน้กรุงองัวะ พม่าตอ้งถอยหนีมาอยูท่ี่ต่าวน์หงู่  (พม่าเสียเอกราช
คร้ังแรก) 

- คร้ันถึง พ.ศ. ๒๐๗๔ พระเจา้ตะเบงชะเวต้ี ยดึเมืองเมาะตะมะ และเมืองหงสาวดีจากมอญได ้มอญเสียเอก
ราชคร้ังท่ีสอง กษตัริยม์อญพระองคสุ์ดทา้ยในยคุน้ีคือ พระเจา้ทาคายพิุน 

จากนั้นมาจงึเป็นยุคของพระเจ้าบุเรงนอง ผู้ชนะสิบทิศ  

- พระเจา้บุเรงนอง (Bayinnaung) กษตัริยพ์ระองคท่ี์ ๓ ในราชวงศต์องอ ูเป็นบุตรหญิงสามญัชน ประสูติ

เม่ือวนัพุธ ข้ึน ๑๒ คํ่า เดือนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๐๕๙  ก่อนพระเจา้ตะเบงชะเวต้ี  ๑ เดือน ประวติัเล่าว่า เมื่อ
พระเจา้ตะเบงชะเวต้ี (Tabinshwehti ) ประสูติ มีการสืบเสาะหาแม่นม ไปพบหญิงชาวบา้นคนหน่ึงกาํลงั
ใหน้มบุตรอยู ่ถกูตอ้งตามลกัษณะท่ีตอ้งการ จึงนาํตวัหญิงนั้นเขา้ถวายเป็นแม่นมของพระเจา้ตะเบงชะเวต้ี 
บุตรของหญิงนั้นคือ บุเรงนอง จึงไดเ้ขา้มาอยูใ่นราชสาํนกั และไดเ้ป็นทหารเอกคู่พระทยัของพระเจา้
ตะเบงชะเวต้ี พระมหากษตัริยพ์ระองคท่ี์ ๒ แห่งราชวงศต์องอ ูในกาลต่อมา 



- หลงัจากพระเจา้ตะเบงชะเวต้ีสวรรคต ดว้ยพระชนมายเุพียง ๓๔ พรรษา เมื่อ วนัพุธท่ี ๑ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๐๙๓ ดว้ยถกูทหารรับใชค้นสนิทชาวมอญ ช่ือสมิงสอทุต  ตดัพระศอ หลงัจากส้ิน สงครามคราวเสีย
สมเด็จพระสุริโยทยั ไดเ้พียง ๓ เดือน บุเรงนองจึงปราบดาภิเษกข้ึนครองราชย ์ในปี พ .ศ. ๒๐๙๔ พร้อม
สร้างพระราชวงัท่ีใหญ่โตข้ึนท่ีกรุงหงสาวดี ช่ือ “กมัโพชธานี” ( Kamboza  Thadi  Palace ) พระราชวงัน้ีมี
พ้ืนท่ีครอบคลุมพระเจดียช์ะเวมอวด์อว ์มีประตูเมืองทั้ง ๔ ทิศ ดา้นละ ๕ ประตู รวม ๒๐ ประตู สร้างโดย
ประเทศราชท่ีเป็นเมืองข้ึน และตั้งช่ือประตูตามช่ือหวัเมืองประเทศราชนั้นๆ  

- สมเด็จพระนเรศวรของไทยเคยประทบัอยูใ่นพระราชวงัน้ีเมื่อทรงพระเยาว ์กล่าวคือ ในคราวสงคราม
ชา้งเผอืก พระเจา้บุเรงนองทรงขอสมเด็จพระนเรศวร ซ่ึงพระชนมายเุพียง ๙ พรรษา ไปอยูห่งสาวดี เพื่อ
เป็นตวัประกนั เม่ือปี พ.ศ. ๒๑๐๗ และเสด็จกลบัถึงกรุงศรีอยธุยาเมื่อปี พ.ศ. ๒๑๑๕  

-  พระเจา้บุเรงนองเสวยราชยอ์ยู ่ ๓๐ ปี จึงสวรรคต ดว้ยพระโรคชรา ในปี พ .ศ. ๒๑๒๔  เมื่อพระชามาย ุ
๖๕ พรรษา หลงัส้ินรัชกาลพระเจา้บุเรงนอง พระเจา้นนัทบุเรง ข้ึนครองราชย ์สามญัลกัษณะแห่งสจัธรรม
ก็ปรากฏข้ึนแก่กรุงหงสาวดี คือถกูกองทพัพวกยะไข่และตองอ ูอดีตหวัเมืองประเทศราช เขา้บดขยี้ทาํลาย
จนพระราชวงัมอดไหมร้าพนาสูร ไร้ร่องรอยแห่งความรุ่งเรือง  จนล่วงกาลผา่นมาประมาณ ๔๐๐ ปี อาจ
กล่าวไดว้่าประวติัศาสตร์ชาติพม่าลืมพระราชวงัแห่งน้ีไปแลว้กไ็ด ้ จวบจนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยอืนพม่า ทรงรับสัง่ถามถึงพระราชวงัแห่งน้ี (ตามคาํบอกเล่าของมคัคุเทศกพ์ม่า 
ซ่ึงเราสนันิษฐานว่า เมื่อคราวเสด็จเยอืน ปี พ .ศ. ๒๕๒๙ ) เพราะสถานท่ีน้ีนอกจากจะเป็นพระราชวงัของ
พระมหากษตัริยพ์ระองคส์าํคญัของหงสาวดีแลว้ ยงัเคยเป็นท่ีประทบัของสมเด็จพระนเรศวรเม่ือทรงพระ
เยาวอี์กดว้ย ทั้งมีหลกัฐานแสดงไวช้ดัเจนว่า พระธาตุเจดียช์ะเวมอวด์อว ์ก็อยูใ่นเขตพระราชฐาน ทางดา้น
หนา้ท่ีประทบัของพระเจา้บุเรงนอง และพระองคท์รงเคารพนบัถือ ทรงกราบไหวบู้ชาทั้งก่อนบรรทมและ
หลงัจากต่ืนบรรทมทุกวนั  

- ดงันั้น รัฐบาลพม่าจึงใหก้องโบราณคดีทาํการสาํรวจตรวจคน้จนพบซากพระท่ีนัง่ของพระราชวงัเดิม และ
ปี พ .ศ. ๒๕๓๓ จึงไดส้ร้างจาํลองไวใ้หค้นรุ่นเราไดเ้ห็นเพียง ๒ พระตาํหนกั คือ ส่วนท่ีใชเ้ป็นสถานท่ี
ออกว่าราชการงานเมือง ท่ีเรียกว่า “กมัโพชธานี” และส่วนท่ีเป็นตาํหนกัท่ีบรรทม เรียกว่า “บลัลงักผ์ึ้ง” 
และก็สร้างลงบนฐานรากเดิมท่ีขุดคน้พบซากเสาไมส้กัท่ีรอดหลงเหลือจากการถกูไฟกลืนกินเพราะฝังอยู่
ใตดิ้น แลว้ก็เอามาตั้งประกบกบัเสาใหม่ซ่ึงทาํดว้ยคอนกรีตไวเ้ป็นสกัขีพยานยอ้นรอยอดีต และรัฐบาลก็
คงทาํไดเ้พียงเท่าน้ี เพราะเขตพระราชวงัเดิมนั้นกวา้งขวางใหญ่โตมาก ทั้งพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ก็ถกูยดึครองและ
ใชป้ระโยชน์เพ่ือการอ่ืนไปเรียบร้อยแลว้ มคัคุเทศกพ์าคณะเราไปชมกนัแต่ส่วนท่ีเรียกว่า “กมัโพชธานี” 
ถึงจะเป็นของท่ีสร้างจาํลองข้ึนมาใหม่ ก็ดูโอ่อ่าตระการตา พากนัถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก แลว้จึงออกเดินทาง 

เร่ืองราวของเมืองหงสาวดีในยคุสมยัพระเจา้บุเรงนอง เป็นท่ีเล่ืองช่ือลือชาใน วงวรรณกรรมไทย 
ในนาม  ผู้ชนะสิบทิศ ดว้ยปลายปากกาของ ยาขอบ 

- เวลา ๑๔.๐๐ น. ออกจากพระราชวงัพระเจา้บุเรงนอง สกัครู่รถก็พาข้ึนสะพานขา้มแม่นํ้ าสะโตง (ซิต
ตาวน์) ท่ีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงพระแสงปืนตน้ขา้มแม่นํ้ าสะโตงถกูสุรกรรมา แม่ทพัพม่า

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%98
http://th.wikipedia.org/wiki/1_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%89


เสียชีวิต เพ่ือใหผู้ส้นใจประวติัศาสตร์ชาติไทย ไดรั้บทราบถึงพระกฤดาภินิหารของอดีตพระบูรพมหา
กษตัราธิราชของไทย จึงจะขอสรุปเร่ืองราวยน่ยอ่พอใหท้ราบ ดงัน้ี 

- ไทยเราเสียกรุงศรีอยธุยาคร้ังท่ี ๑ ใหแ้ก่พระเจา้บุเรงนอง เมืองหงสาวดี  เมื่อวนัท่ี ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๑๑๒  
ในรัชสมยัของพระมหินทราธิราช คร้ันปี พ.ศ. ๒๑๒๔ พระเจา้บุเรงนองสวรรคต พระราชโอรสพระองค์
ใหญ่ คือพระเจา้นนัทบุเรง ข้ึนเสวยราชยสื์บสนัตติวงศต่์อมา คร้ันถึงปี พ.ศ. ๒๑๒๖ พระเจา้กรุงองัวะเป็น
กบฏต่อเมืองหงสาวดี พระเจา้นนัทบุเรงจึงเกณฑท์พัจากบรรดาหวัเมืองประเทศราช (รวมถึงกรุงศรีอยธุยา
ดว้ย) ใหไ้ปช่วยปราบปรามกบฏพระเจา้องัวะ สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช (สมเด็จพระสรรเพชญท่ี ๑ 
บางแห่งเรียกพระสุธรรมราชา) ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้มเด็จพระนเรศวร ซ่ึงขณะนั้นทรงครอง
เมืองพิษณุโลกอยู ่คุมกองทพัไปแทน สมเด็จพระนเรศวรทรงเดินทพัไปชา้ๆ ดว้ยตอ้งการจะถ่วงเวลาให้
การปราบปรามพระเจา้องัวะเสร็จส้ินเสียก่อนท่ีพระองคจ์ะไปถึง เป็นเหตุใหพ้ระเจา้นนัทบุเรงทรงแคลง
พระทยัว่าไทยจะไปเขา้ขา้งกรุงองัวะ จึงทรงวางแผนกบัพระยามอญสองคน คือพระยาเกียรติและพระยา
ราม ว่าเมื่อสมเด็จพระนเรศวรเดินทพัมาถึงเมืองแครง ซ่ึงเป็นชายแดนติดต่อกบัไทย ใหจ้ดัทาํพิธีตอ้นรับ
เป็นกลลวง แลว้หาทางกาํจดัสมเด็จพระนเรศวรเสีย พระยามอญทั้งสองไดน้าํความลบัน้ีไปแจง้ใหพ้ระ
มหาเถรคนัฉ่อง ซ่ึงเป็นอาจารยข์องตนทราบ พระมหาเถรคนัฉ่องน้ีเป็นท่ีเคารพนบัถือของสมเด็จพระ
นเรศวร คร้ันพระองคเ์สด็จถึงเมืองแครง เม่ือวนัข้ึน ๑ ค ํ่า เดือน ๖ ปีวอก ก็เขา้ไปนมสัการพระมหาเถรคนั
ฉ่อง พระมหาเถรก็ขยายแผนการของพระเจา้กรุงหงสาวดีนนัทบุเรงใหท้รงทราบ พระองคจึ์งมีรับสัง่ให้
เรียกแม่ทพันายกอง กรมการเมือง เจา้เมืองแครง รวมทั้งพระยาเกียรติ พระยาราม และทหารมอญมา
ประชุมพร้อมกนั แลว้นิมนตพ์ระมหาเถรคนัฉ่อง กบัทั้งพระสงฆม์าเป็นสกัขีพยาน ทรงแจง้เร่ืองใหค้นทั้ง
ปวงท่ีมาชุมนุม ณ ท่ีนั้นทราบว่า พระเจา้กรุงหงสาวดีคิดประทุษร้ายต่อพระองค ์จากนั้นพระองคไ์ดท้รง
หลัง่นํ้ าลงสู่แผน่ดินดว้ยสุวรรณภิงคาร (พระนํ้ าเตา้ทองคาํ) ประกาศแก่เทพยดาฟ้าดินว่า        " ด้วยพระเจ้า
หงสาวดี มิได้อยู่ในครองสุจริตมิตรภาพขัตติยราชประเพณี เสียสามคัคีรสธรรม ประพฤติพาลทุจริต คิดจะ
ท าอันตรายแก่เรา ตั้งแต่นีไ้ป กรุงศรีอยธุยาขาดไมตรีกับกรุงหงสาวดี มิได้เป็นมิตรร่วมสุวรรณปฐพี
เดียวกันดุจดังแต่ก่อนสืบไป " นบัเป็นการประกาศอิสรภาพจากการเป็นประเทศราชของกรุงหงสาวดีนบั
แต่บดันั้น แลว้พระองคท์รงยกทพัขา้มแม่นํ้ าสะโตง หมายจะไปตีเอากรุงหงสาวดี พอดีทราบข่าวว่า
กองทพัหงสาวดีปราบปรามกบฏไดช้ยัชนะ กาํลงัเดินทพักลบัเมือง ทรงเห็นว่าการคร้ังน้ียงัไม่สมคะเน จึง
ถอยทพักลบั พร้อมทั้งใหก้องกาํลงัทหารกระจายบอกพวกครัวไทยท่ีตอ้งตกมาเป็นเชลยในคราวเสียกรุง 
พากลบับา้นเมืองไดร้าวหมื่นเศษ  

- ฝ่ายพระมหาอุปราชา (พระราชโอรสพระเจา้นนัทบุเรง) ทรงทราบเหตุ จึงแต่งใหสุ้รกรรมา เป็นทพัหนา้ 
พระองคเ์ป็นทพัหลวง ยกพลติดตามกองทพัสมเด็จพระนเรศวร มาทนักนัท่ีฝ่ังแม่นํ้ าสะโตงเม่ือทพัสมเด็จ
พระนเรศวรทรงขา้มแม่นํ้ ามาแลว้ สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนนกสบัยาวเกา้คืบ ยงิขา้มแม่นํ้ า
สะโตง ซ่ึงกวา้งราว ๖๐๐ เมตร ถกูสุรกรรมาตายบนคอชา้ง ทั้งทพัหนา้และทพัหลวงจึงเลิกทพักลบัเมือง 
หงสาวดี 



-  เร่ืองดงักล่าวมาน้ีมคัคุเทศกส์าวนอ้ยชาวเมียนมาร์ยอมรับความจริง แต่ประวติัศาสตร์ชาติพม่าไม่ได้
บนัทึกไวใ้นพระราชพงศาวดาร  และจุดตรงท่ีสมเด็จพระนเรศวรทรงพระแสงปืนนกสบัถกูสุรกรรมาตาย
บนคอชา้งนั้นอยูห่่างไกลจากสะพาน สะพานน้ีมีป้อมทหารรักษาความปลอดภยัอยูเ่ชิงสะพานฝ่ังหงสาวดี 
เพราะเก่ียวเน่ืองดว้ยเป็นจุดยทุธศาสตร์การรักษาความปลอดภยัของประเทศ  เขาจึงหา้มถ่ายภาพ เราได้
ร้องขอมคัคุเทศกส์าวนอ้ยว่า ตอ้งการเก็บภาพไวเ้ป็นท่ีระลึกประกอบประวติัศาสตร์ชาติไทยว่าแม่นํ้ า     
สะโตงนั้นยงัคงมีอยูจ่ริง และเราไดม้าเห็นแลว้ เธอจึงแนะอุบายว่า เอาไวว้นัเดินทางกลบั(จากพระธาตุ
อินทร์แขวน) เธอจะบอกใหโ้ชเฟอร์ขบัรถชา้ๆ แลว้ใหค้ณะเราถ่ายภาพบนรถ และคณะเราก็ไดภ้าพแม่นํ้ า
สะโตง สมปรารถนา ในวนัท่ี ๑๖ ธ.ค. ๕๖ ดว้ยความภาคภูมิใจในพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช 

- คร้ันถึงปี พ.ศ. ๒๑๓๕ พระเจา้นนัทบุเรง โปรดใหพ้ระมหาอุปราชา นาํกองทพัทหารสองแสนส่ีหมื่นคน
มาตีกรุงศรีอยธุยา สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระเอกาทศรถ พระอนุชา ทรงยกกองทพัไปรบ
รับ พบกบัทพัพระมหาอุปราชา ท่ีหนองสาหร่าย สุพรรณบุรี ทรงชา้งนามเจา้พระยาไชยนุภาพ กระทาํยทุธ
หตัถีกบัพระมหาอุปราชา เจา้พระยาไชยานุภาพไดที้เสยพลายพทัธกอ ชา้งทรงของพระมหาอุปราชาข้ึนได ้
สมเด็จพระนเรศวรจึงทรงใชพ้ระแสงของา้วฟันพระมหาอุปราชาเขา้ท่ีพระองัสะขวา ส้ินพระชนมอ์ยูบ่น
คอชา้งพลายพทัธกอ เหตุการณ์ตอนน้ี สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส สมเด็จ
พระสงัฆราชพระองคท่ี์ ๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ผูท้รงพระนิพนธ ์ลิลิตตะเลงพ่าย ไดถ้วายพระเกียรติ
พระมหาอุปราชาดว้ยสุนทรีรสแห่งโคลงส่ีสุภาพ ความว่า 
   “ อุรารานร้าวแยก   ยลสยบ 

   เอนพระองค์ลงทบ   ท่าวดิน้ 

   เหนือคอคชซอนซบ   สังเวช  

   วายชีวาตม์สุดสิน้   สู่ฟ้า เสวยสวรรค์” 

ดงันั้น กองทพัเมืองหงสาวดีจึงแตกพ่ายกลบัไป และไม่กลา้ยกมารุกรานกรุงศรีอยธุยาอีกเป็นเวลา

ยาวนาน พระเกียรติยศของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปรากฏเจดียย์ทุธหตัถี ณ อนุสรณ์ดอนเจดีย ์จน

ปัจจุบนั  เอะ๊....มาเท่ียวเมืองพม่า เหตุไฉนพากลบักรุงศรีอยธุยาเสียแลว้ จะอา้งว่าเพราะความรักชาติก็ใช่ 

หรือเพราะตวัอกัษรพาไปก็ถกู กลบัมาเท่ียวเมืองหงสาวดีต่อกนัดีกว่า 

- เมื่อขา้มสะพานมาแลว้รถจอดพกัท่ีร้านอาหารแห่งหน่ึงเพื่อใหช้าวคณะไดถ่้ายเททุกข ์และเติมความพร่อง
ใหก้ระเพาะ ดว้ยนํ้ าชาและของจุกจิก ประมาณ ๓๐ นาที รถออกจากร้านนํ้ าชาสกัครู เวลา ๑๖.๐๐ น. ถึง
ลานจอดรถท่ีจะตอ้งเปล่ียนไปข้ึนรถ ๖ ลอ้ (มคัคุเทศกพ์ม่าเรียกรถขนหม)ู เพ่ือข้ึนไปพระธาตุอินทร์แขวน  

- การข้ึนไปนมสัการพระธาตุอินทร์แขวนก่อนหนา้น้ีตอ้งเดิน หรือไม่ก็ตอ้งนัง่เสล่ียงท่ีพวกกะเหร่ียง(มอญ)
รับจา้งแบกข้ึนไป ปัจจุบนัมีรถ ๖ ลอ้ บริการ รถทุกคนัไม่มีหลงัคา มีเกา้อีมา้ยาววางขวางกบัตวัรถ จดัเป็น
แถวใหผู้โ้ดยสารนัง่ บางคนัมีพนกัพิง แต่บางคนัไม่มี  เขามีไวบ้ริการหลายสิบคนั   

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%87


- มคัคุเทศกแ์นะนาํชาวคณะเราใหจ้ดัสมัภาระท่ีจาํเป็นตอ้งใชร้ะหว่างพกับนยอดเขาพระธาตุอินทร์แขวน  
๒ คืนใส่กระเป๋าใบเลก็นาํข้ึนไป เพ่ือความสะดวกในการเดินทางข้ึนเขา ส่วนกระเป๋าใบใหญ่และสมัภาระ
อ่ืนๆ ใหเ้ก็บไวใ้นรถโคช้ซ่ึงจะจอดรอเราอยูท่ี่ลานจอดรถ คุณตุ๊กและหนูมะนางติดต่อรถคนัท่ีค่อนขา้ง
ใหม่และมีพนกัพิง เรานัง่ดา้นหนา้ขา้งคนขบัพร้อมกบัโยมประเทือง ส่วนเลก็นัง่เหยยีดเทา้ไปบนเบาะ
หลงัคนขบั ชาวคณะนอกนั้นนัง่บนเกา้อ้ียาวกระบะหลงัดงักล่าวแลว้ ออกจากท่าจอดรถ เวลา ๑๖.๒๕ น. 
วิ่งไปสกัพกัใหญ่ตอ้งจอดระหว่างทาง เพื่อรอรถท่ีสวนลงมา เสียเวลาประมาณ ๒๐ นาที ไปถึงลานจอดรถ
บนพระธาตุเวลา ๑๗.๕๐ น. มคัคุเทศกบ์อกว่ารถเพ่ิงเปิดบริการวิ่งไดป้ระมาณ ๒ เดือนมาน้ี ทางไกลและ
ลาดชนัมากในหลายช่วง บางช่วงยงัอยูร่ะหว่างการก่อสร้าง ถา้รถสภาพไม่ดีและโชเฟอร์ไม่ชาํนาญแลว้ดู
น่าจะอนัตรายมาก  

- มคัคุเทศกพ์าเขา้พกัท่ี Kyaikhto  Hotel เราพกัหอ้ง ๒๑๐๗ เขา้หอ้งไดค้รู่เดียวฝนเทลงมาขนาดหนกั นึกใน
ใจว่าชาวคณะของเราช่างโชคดีแท ้หากเทลงมาขณะเดินทางละก็ คงจะเจ็บไขไ้ดป่้วยกนัเป็นระนาว ทั้ง
กระเป๋าสมัภาระก็ตอ้งเปียกปอนเสียหาย บุญกุศลเก้ือกลูคํ้าจุนโดยแทเ้ทียว เรามีอาการไม่ค่อยดีเน่ืองจาก
หวดั จึงไม่ออกจากหอ้งเลย บอกชาวคณะว่าคืนน้ีเราไม่ข้ึนไปไหวพ้ระธาตุละ จะพกัผอ่น แต่หอ้งท่ีเราพกั
อยูริ่มสุดทา้ย มองเห็นพระธาตุอินทร์แขวนชดัเจนตลอดเวลา ไม่มีอะไรบดบงัเลย เราแยม้ผา้ม่านมองดู
พระธาตุแลว้สวดมนต ์ทาํวตัร นัง่ภาวนา ทั้งเชา้และเยน็อยูใ่นหอ้งนั้น อยา่งสะดวกสบาย 

- สรุปการเดินทางในวันท่ี ๕ เราได้นมสัการสถานศักด์ิสิทธ์ิในเมืองหงสาวดี ๒ แห่ง และพาท่านผู้อ่านย้อน
รอยอดีตพงศาวดารมอญ-กรุงหงสาวดีไปเกือบ๑,๐๐๐ ปี พร้อมกับชมพระราชวังพระเจ้าบุเรงนอง เสียจน
เพลียใจ เห็นว่าถึงเวลาท่ีควรจะต้องพักผ่อน จึงขอกล่าวค าว่า........ ราตรีสวสัดิ ์

                

 

วนัที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

- เราต่ืนแต่ ๐๓.๓๐ น. นัง่ภาวนาบา้ง นอนบา้ง จนใกลส้างจึงแยม้ม่านหนา้ต่างทาํวตัรเชา้บูชาองคพ์ระธาตุ

อินทร์แขวน ตอนสายออกจากหอ้งตามเวลานดัหมาย เพ่ือจะพากนัเดินข้ึนไปนมสัการพระธาตุ ซ่ึงตอ้ง

เดินจากท่ีพกัไปอีกประมาณ ๕๐๐ เมตร มองเห็นคล่ืนฝงูชน ทั้งชาวพม่า มอญ และนกัท่องเท่ียว ทยอยเดิน

ลงมาจากลานพระธาตุ ผา่นหนา้ท่ีพกัของเราต่อเน่ืองไม่ขาดสายปานสายนํ้ าไหล ดว้ยความศรัทธาเล่ือมใส

ของพวกเขาท่ีประทบัแนบแน่นอยูใ่นจิตใจอยา่งไม่ตอ้งบอกสอน เม่ือวานเขาใชเ้วลาทั้งวนัเดินทางจาก

หมู่บา้นแต่ละทอ้งถ่ิน มุ่งสู่พระธาตุอินทร์แขวน กว่าจะถึงก็เยน็ค ํ่า เม่ือมาถึงแลว้บา้งก็นัง่สวดมนต ์บา้งก็

นัง่ภาวนา เม่ือถกูความง่วงครอบงาํแลว้ก็พากนันอนบนลานหินนั้นอยา่งมีความสุข ต่ืนเชา้ข้ึนมากราบลา

องคพ์ระธาตุแลว้ ต่างก็มุ่งหนา้เดินทางกลบัถ่ินฐานของตนดว้ยจิตใจแจ่มใสเบิกบาน กว่าจะถึงเคหาของ

แต่ละคนก็คงจะบ่ายคํ่า   



- เป็นปกติวิสยัของสงัคม เมื่อคนไปประชุมมาก ณ ท่ีใด ของกินของใชม้ีขายสารพดั ชาวเขาชาวเราแถบ

แถวน้ีจึงมีอาชีพ มีรายได ้ทาํมาหากินคา้ขายกนัดว้ยความยิม้แยม้แจ่มใสเบิกบาน แมบ้รรดาเหล่านกัพรต 

ทั้งสมณะ และฤาษี ก็เดินภิกขาจารกนัดูขวกัไขว่ ทาํใหเ้รานึกถึงบทสวดสรรเสริญคุณพระบรมศาสดา ท่ีว่า 

“มหาการุณโิก นาโถ อตฺถาย... (หิตาย....สุขาย....) ซ่ึงแปลความว่า พระบรมโลกนาถ ประกอบแล้วด้วย

พระกรุณาอันใหญ่ ยงับารมีท้ังสิน้ให้เตม็แล้ว เพ่ือประโยชน์แก่สัตว์ท้ังปวง... (เพ่ือเกือ้กูลสัตว์ท้ังปวง.....

เพ่ือความสุขแห่งสัตว์ท้ังปวง......)  พระองคเ์สด็จไปในท่ีใด (หมายความว่าผูใ้ดยอมรับเอาพระสทัธรรม

ของพระองคไ์ปประดิษฐาน นาํไปประพฤติ นาํไปปฏิบติั ) แลว้ ประโยชน์ทั้งสามยอ่มเกิดแก่สถานท่ีนั้นๆ 

แก่หมู่สตัวน์ั้นๆ อยา่งชดัเจน แมดิ้นแดนชมพทูวีปซ่ึงเป็นถ่ินกาํเนิดพระบรมศาสดา และพระพุทธศาสนา 

เมื่อเกือบสามพนัปีมาแลว้ คนฮินดใูนประเทศอินเดียและเนปาลยคุปัจจุบนัก็ยงัไดรั้บอานิสงส์แห่งพระ

มหากรุณาทั้งสามนั้นอยา่งเต็มท่ี คิดไปแลว้ก็บงัเกิดความภูมิใจและความอศัจรรยใ์นพระมหากรุณาของ

พระองคย์ิง่นกั.. อะไรกนัน่ี ?....เราชกัจะฟุ้ งซ่านเพอ้ฝันไปคนเดียวอีกแลว้ พอถึงเวลานดัหมายฝนตกลงมา

อีก เราจึงรีบหลบเขา้หอ้งพกั จนเวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. เศษ จึงออกมาเพื่อไปฉนัอาหารท่ีภตัตาคาร  

Kyaikhto  Restaurant  ของ  Kyaikhto  Hotel ท่ีเราพกันัน่เอง 

- บ่ายโมงเศษเรานดักนัข้ึนไปไหวพ้ระธาตุอีกคร้ัง ถึงคนส่วนใหญ่จะกลบักนัไปแลว้แต่ช่วงเชา้ จนเหลือ

บางตา แต่ก็ยงัดูพลุกพล่าน  

- องคพ์ระธาตุอินทร์แขวนเป็นเจดียท่ี์ตั้งอยูบ่นกอ้นหิน ซ่ึงซอ้นอยูบ่นหนา้ผาอยา่งหม่ินเหม่มาเป็นเวลานบั

พนัปี มคัคุเทศกช์าวพม่ากรุณาเล่าว่า กอ้นหินซ่ึงเป็นฐานขององคพ์ระธาตุนั้นเป็นกอ้นหินท่ีพระอินทร์นาํ

พระฤาษีตนหน่ึงไปเลือกเอามาจากเมืองบาดาล แลว้นาํมาตั้งไวท่ี้หนา้ผาแห่งน้ี เพ่ือประดิษฐานพระเกศา

ธาตุของพระสมัมาสมัพุทธเจา้ท่ีฤาษีตนนั้นครอบครองอยู ่จึงเรียก พระธาตุอินทร์(น ามา)แขวน 

- พระธาตุอินทร์แขวน เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิสาํคญัอีกแห่งหน่ึงของเมืองพม่า ท่ีผูห้ญิงจะเขา้ไปใกลไ้ม่ได ้ 

เราไหวพ้ระธาตุพร้อมปิดทองเสร็จแลว้หลบเขา้ไปนัง่ภาวนาอยูใ่นศาลาท่ีเขาจดัไวใ้กลอ้งคพ์ระธาตุ เขาจดั

ท่ีส่วนหน่ึงไวส้าํหรับพระสงฆโ์ดยเฉพาะ ฆราวาสก็นัง่กนัเกือบเต็ม เรานัง่ภาวนาอยูน่ัน่ประมาณ ๑ 

ชัว่โมง แต่ไม่ค่อยสงบเท่าไร เพราะแมลงวนัเยอะมาก มนัมารุมตอมเคร่ืองบูชาท่ีเขานาํมาไหวพ้ระธาตุ 

(กลว้ย มะพร้าว สม้ และผลไมอ่ื้นๆ) แลว้มนัก็พาลมารุมตอมคนดว้ย เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงนมสัการ

ลาพระธาตุ  เลก็รอเราอยูจึ่งเดินกลบัลงมาพร้อมกนั เราเขา้หอ้งพกัแลว้ไม่ออกมาอีกเลย นัง่ทาํวตัรเยน็ อยู่

ในหอ้งสบายดี 

 

 

 



วนัที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

- เราต่ืนแต่ ๐๔.๐๐ น.  แยม้ผา้ม่านนัง่หนัหนา้มองพระธาตุ ภาวนาและทาํวตัรเชา้ ในหอ้ง เชา้วนัน้ี ลม

ค่อนขา้งแรง อากาศเยน็สบาย ทอ้งฟ้าโปร่ง มองเห็นพระธาตุอินทร์แขวนชดัเจนสวยงาม เรากราบลาพระ

ธาตุ จดัเก็บสมัภาระแลว้ออกจากหอ้งพกั เวลา ๐๖.๕๐ น. เดินไปข้ึนรถหกลอ้ กว่ารถจะออกไดก้็ ๗.๒๓ 

น. เท่ียวลงเร็วหน่อยเพราะรถไม่ค่อยมาก และไม่ตอ้งเสียเวลาจอดรอหลีกรถสวน ถึงลานจอดรถบสัเวลา 

๐๘.๐๐ น. ใหเ้วลาชาวคณะเขา้หอ้งสุขาในวดัท่ีรถไปอาศยัจอดอยูน่ั้น จึงออกเดินทางเม่ือเวลา ๐๘.๑๖ น. 

- เวลา ๑๐.๒๐ น. ถึงร้านอาหาร Century  Restaurant เมืองหงสาวดี ฉนัอาหารท่ีน่ี เสร็จแลว้เดินทางไป

นมสัการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (Schwe  Tarueng) 

- พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลยีว (Schwe  Tarueng) ความยาว ๑๘๐ ฟุต พระพกัตร์อมยิม้ บรรทมหนุนพระ

เขนยท่ีประดบัประดาดว้ยมุก ลวดลายและฝีมืองดงามมาก ประวติักล่าวไวว้่ามีอายกุว่า ๑,๐๐๐ ปี พระนอน

องคน้ี์สร้างอยูบ่นภูเขา แต่ไม่สูงมาก มีบนัไดเดินข้ึนไป ตรงทางเขา้ก่อนข้ึนไปไหวพ้ระมีร้านคา้ขายของท่ี

ระลึกสองขา้งซา้ย-ขวามากมายหลายร้าน เราพาชาวคณะสวดมนตไ์หวพ้ระ แผเ่มตตาเสร็จแลว้หามุม

ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก มคัคุเทศกช์าวพม่า(หนูมะนาง) พาชาวคณะมาเลือกซ้ือสินคา้ร้านท่ีเธอคุน้เคย และ

รับรองทั้งคุณภาพและราคา เป็นพิเศษ สินคา้ท่ีน่ีราคาไม่แพง ชาวคณะของเราเพลิดเพลินบนัเทิงใจกบัการ

จบัจ่ายซ้ือสินคา้ ใชเ้วลาเลือกซ้ือสินคา้ท่ีน่ีกนัเกือบ ๒ ชัว่โมง จนหนูมะนางกระซิบกบัเราว่า “ พระ

อาจารย์ค่ะ ร้านท่ีขายของให้คณะเราวันนีค้งจะต้องปิดร้านไปหลายวัน เพราะเอาสินค้าท่ีตุนไว้มาขายให้

คณะเราหมดแล้ว ” เราชอบใจฝีมือแกะสลกัพระพุทธรูปของเขาสวยงามมาก อดใจไม่ได ้จึงซ้ือ

พระพุทธรูปแกะสลกัดว้ยไมแ้ก่นจนัทน์มา ๒ องค ์องคห์น่ึงเป็นพระมหามยัมุนี 

- เวลา ๑๓.๓๕ น. จึงออกเดินทางต่อไปวดัโบตาทาว ซ่ึงอยูใ่นเมืองร่างกุง้ แต่ก่อนจะออกจากเมืองหงสาวดี

รถตอ้งข้ึนสะพานขา้มแม่นํ้ าสะโตง เราก็ไม่ลืมทวงสญัญากบัหนูมะนาง ตั้งแต่วนัเดินทางไป และคณะเรา

ก็ไดถ่้ายภาพแม่นํ้ าสะโตงสมปรารถนา 

- เวลา ๑๕.๕๐ น. ถึงวดัโบตาทาว 

- พระเจดีย์โบตาทาวน์ (Botataung Phaya) แปลว่า นายทหารหน่ึงพนันาย วดัโบตาทาวน ์ตั้งอยู่

ริมแม่นํ้ าร่างกุง้ พระเจดียโ์บตาทาวน์น้ีมีประวติัเก่ียวพนัต่อเน่ืองกบัพระมหาธาตุเจดียช์เวดากอง ดงัเราได้

พดูเกร่ินไวแ้ลว้ในบนัทึกวนัท่ี ๑๓ ธนัวาคม 

- กล่าวคือ เม่ือพานิชชาวรามญัทั้งสองไดรั้บประทานเสน้พระเกศาจากพระบรมศาสดาจาํนวน ๘ องค ์แลว้ 

ก็เดินทางกลบัเมืองอสิตนัชนะโดยทางเรือ ล่วงลาํแม่นํ้ าร่างกุง้มาข้ึนบกท่ีท่านํ้ าแห่งน้ี พระเจา้โอกกะลาปะ

ทรงทราบก็เกณฑท์หารหน่ึงพนันายไปเขา้แถวรับเสด็จพระเกศาธาตุ ณ สถานท่ีแห่งน้ี ก่อนท่ีจะอญัเชิญ

ไปประดิษฐานในเมือง ราษฎรท่ีน่ีจึงขอแบ่งเสน้พระเกศาธาตุจาํนวน ๒ องคเ์พื่อสร้างพระเจดียบ์รรจุไว ้



ณ ท่ีแห่งน้ีเป็นอนุสรณ์ พระองคป์ระทานใหแ้ลว้ ทรงตั้งจิตอธิษฐานว่าปรารถนาจะไดเ้สน้พระเกศาไป

สร้างพระมหาธาตุเจดียบ์รรจุไวเ้ป็นท่ีเคารพสกัการบูชาของพุทธศาสนิกชนตราบจนส้ินพุทธนัดร ครบทั้ง 

๘ องค ์เมื่อเดินทางไปถึงเมืองแลว้เปิดผอบดู ก็ปรากฏเสน้พระเกศาครบจาํนวน ๘ องคต์ามคาํอธิษฐาน จึง

ไดส้ร้างพระมหาธาตุเจดียช์เวดากองบรรจุไว ้ดงัท่ีทราบกนัดีอยูแ่ลว้ 

- ฝ่ายประชาชนก็พากนัสร้างวดัและพระเจดียบ์รรจุเสน้พระเกศาธาตุจาํนวน ๒ องคท่ี์ไดรั้บแบ่งมานั้น ณ 

สถานท่ีแห่งน้ี  แลว้จึงตั้งช่ือเป็นอนุสรณ์แก่นายทหารหน่ึงพนันายนั้นว่า โบตาทาวน์ ฉะนั้น เจดียโ์บตา

ทาวน์ จึงสร้างข้ึนก่อนพระมหาธาตุเจดียช์เวดากอง 

- ในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ กองทพัฝ่ายพนัธมิตรนาํเคร่ืองบินมาท้ิงระเบิดถล่มเมืองร่างกุง้ ถกูพระเจดีย ์

โบตาทาวน์เป็นรูลึกลงไปตรงท่ีบรรจุเสน้พระเกศาธาตุ เมื่อบา้นเมืองสงบชาวพม่าไปสาํรวจพบเสน้พระ

เกศาท่ีบรรจุอยูใ่นผอบซอ้นกนัหลายชั้น พร้อมทั้งวตัถุส่ิงของมีค่าท่ีคนในคร้ังนั้นมีศรัทธานาํมาถวายเป็น

พุทธบูชาบรรจุอยูใ่นองคพ์ระเจดีย ์เมื่อรัฐบาลพม่าทาํการบูรณะในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงนาํเอาเสน้พระเกศา

ธาตุใส่ผอบตั้งไวบ้นมณฑปครอบแกว้ใส ใหค้นไปสกัการบูชาไดม้องเห็นเป็นท่ีเสริมศรัทธาดว้ยความอ่ิม

เอิบประทบัใจ ทั้งวตัถุส่ิงของมีค่าก็ตั้งเรียงรายไวใ้นตูติ้ดผนงัภายในองคพ์ระเจดีย ์ใหผู้ไ้ปนมสัการไดเ้ห็น

ชมเล่นเป็นขวญัตา 

- น่าภูมิใจไหมพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย เร่ืองราวท่ีเก่ียวเน่ืองดว้ยพระบรมศาสดาสมัมาสมัพุทธเจา้ ซ่ึงล่วง

กาลผา่นมาแลว้กว่า ๒,๐๐๐ ปี ก็มาปรากฏหลกัฐานข้ึนชดัเจนยนืยนัประวติัของพระศาสดา มีศาสดาของ

ศาสนาใดในโลกน้ีบา้ง ท่ีมีพระประวติัชดัเจนปานน้ี 

- ความสาํคญัของวดัโบตาทาวน์ นอกจากจะมีพระเจดียบ์รรจุเสน้พระเกศาของพระพุทธเจา้ดงักล่าวแลว้ ยงั

มีส่ิงท่ีดึงดูดนกัแสวงบุญอีก ดงัน้ี 

- พระนางอพูญา เป็นพระพุทธรูปทองคาํปางมารวิชยั พุทธศิลป์งดงามยิง่นกั หนา้ตกักวา้งประมาณ ๓๐ น้ิว 

สร้างในสมยัพระเจา้มินดง เดิมอยูเ่มืองมณัฑะเลย ์ เมื่อองักฤษยดึเมืองมณัฑะเลยไ์ดใ้นปี พ.ศ. ๒๔๒๙ ก็

นาํพระพทุธรูปองคน้ี์ไปไวท่ี้กลักตัตา แลว้กเ็ชิญเสด็จต่อไปยงัพิพิธภณัฑว์ิคตอเรีย และแอลเบิรต ์ประเทศ

องักฤษ จึงรอดพน้จากเหยือ่ระเบิดในคราวสงครามโลกคร้ังท่ีสอง เมื่อพม่าไดรั้บเอกราช จึงขอรับคืนมา 

รวมเวลาพระพุทธรูปองคน้ี์เสด็จจาริกไปอยูใ่นปกครองขององักฤษเป็นเวลานานถึง ๖๐ ปี ปัจจุบนั

ประดิษฐานอยูท่ี่วดัโบตาทาวน์ ในวิหารดา้นขวามือ (ถา้เราหนัหนา้เขา้หาองคพ์ระเจดีย)์  ขณะเราไปวดั 

โบตาทาวน์เขากาํลงัซ่อมปิดทองภายนอกองคพ์ระเจดีย ์คณะของเราเขา้ไปนมสัการเสน้พระเกศา ชมวตัถุ

มีค่าภายในองคพ์ระเจดีย ์ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกสมประสงคแ์ลว้ จึงพากนัมาสวดมนตไ์หวพ้ระ แผเ่มตตาใน

วิหารพระนางอพูญา 



- ท่ีวดัแห่งน้ีนอกจากส่ิงท่ีทรงคุณค่าควรแก่การกราบไหวบู้ชาเพ่ือนอ้มรําลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ดงักล่าว

มาแลว้ ยงัมีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีคนทุกยคุทุกสมยัใส่ใจเคารพบูชาอีกสองอยา่งคือ เทพทันใจ และ เทพกระซิบ 

ประดิษฐานอยูใ่นวิหารอีกสองหลงั แต่เราเห็นว่าเป็นความเช่ือนอกหลกัธรรมคาํสอนของพระพุทธศาสนา 

จึงไม่ไดเ้ขา้ไปสมัผสั ขณะชาวคณะบนัเทิงธรรมทวัร์ของเราไปทาํความเคารพขอพรจากเทพทั้งสองนั้น 

เราจึงกระทาํประทกัษิณรอบองคพ์ระเจดียโ์บตาทาวน์ถวายเป็นพุทธบูชา  ๓ รอบ แลว้ชมทศันียภาพ

บริเวณรอบองคพ์ระเจดีย ์รอชาวคณะ จนเวลา ๑๗.๐๐ น. จึงออกเดินทางไปสนามบินร่างกุง้ 

- สรุปวันสุดท้ายของการเยือนประเทศเมียนมาร์ เราได้นมสัการส่ิงศักด์ิประจ าชาติท่ีเรามาเยือน ๒ แห่ง 

- เมื่อถึงสนามบินเตรียมเช็คอิน แสดงพาสปอร์ตและเอกสารเพื่อเดินทางกลบัสยามประเทศ และโหลด

กระเป๋า ปรากฏว่ากระเป๋าของชาวคณะเราออกลกู-หลาน-เหลน (ตอนไปซ้ือของท่ีวดัชเวตาเลียว เมือง   

หงสาวดี) จนนํ้ าหนกัเกินพิกดัไปกว่า ๑๐๐ กก. แต่ก็ไดรั้บความกรุณาจากเจา้หนา้ของบริษทัการบินไทย 

ประจาํสนามบินร่างกุง้ อนุญาตใหผ้า่นไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม หนูมะนาง มคัคุเทศกส์าวนอ้ย

ชาวรัฐฉานอุตสาห์ยนืรอส่งคณะเราอยูน่อกหอ้งกระจกจนลบัสายตา เมื่อพวกเราเดินเขา้ไปยงัหอ้ง

ผูโ้ดยสารขาออก  

- ชาวคณะเราเดินทางกลบัดว้ยบริษทัการบินไทย มหาชน จาํกดั เท่ียวบิน TG 306 ซ่ึงตามกาํหนดเวลาออก

จากสนามบินร่างกุง้  ๑๙.๓๐ น. แต่ปรากฏว่าเคร่ืองบินลาํท่ีเราจะอาศยักลบันั้นร่อนลงท่ีสนามบินร่างกุง้

เมื่อเวลา ๑๙.๓๐ น. สอบถามไดค้วามว่า เคร่ืองบินเสียเวลามาจากสุวรรณภูมิ เพราะรอผูโ้ดยสารต่อเคร่ือง

จากต่างประเทศ เจา้หนา้ท่ีประกาศเรียกผูโ้ดยสารข้ึนเคร่ืองเวลา ๑๙.๔๕ น. ผูโ้ดยสารเต็มลาํ กว่าจะ

เรียบร้อยและออกจากสนามบินร่างกุง้ไดก้็เป็นเวลา ๒๐.๑๗ นาที เคร่ืองบินพาผูโ้ดยสารเหินฟ้ามาถึง

สนามบินสุวรรณภูมดิว้ยความปลอดภยั เป่ียมดว้ยความอ่ิมเอิบเบิกบานใจและสุขสวสัดี เมื่อเวลา ๒๑.๔๗ 

น. ลงจากเคร่ืองแลว้พากนัไปเขา้แถวแสดงตนเป็นคนไทยกลบัประเทศ รอรับกระเป๋า แลว้รํ่ าลาแยกยา้ย

กนักลบัสู่วิมานของตนดว้ยความหรรษาร่าเริง 

 

 

 

 

 

 



บทส่งท้าย ............บันทึกเล่าเร่ือง....เที่ยวเมืองพม่า 

สรุปตลอดระยะเวลา ๗ วนัเต็ม เราและคณะบนัเทิงธรรมทวัร์ไดม้ีโอกาสไปเยีย่มชมสถานท่ีสาํคญัในประเทศ

เมียนมาร์รวม ๒๘ แห่ง คือ พุทธศาสนสถาน ๒๔ แห่ง พระราชวงั ๒ แห่ง และตลาดเชา้อีก ๒ แห่ง ดงัน้ี 

ที่ วนั/เดือน/ปี สถานที ่ เมอืง ความส าคญั หมายเหตุ 
๑. ๑๐ ธ.ค. ๕๖ วดัมหากนัดายง   อมรปุระ วิทยาลยัสงฆ ์  
๒. ๑๐ ธ.ค. ๕๖ วดัตองมนิย ี อมรปุระ พุทธสถาน เชิงสะพานอเูป็ง 
๓. ๑๐ ธ.ค. ๕๖ พระมหามยัมุน ี มณัฑะเลย ์ วดัยะไข่ มหาสถานส าคญั(๔) 
๔. ๑๐ ธ.ค. ๕๖ พระราชวงัมณัฑะเลย์ มณัฑะเลย ์ พระราชวงัสุดทา้ยของพม่า โบราณสถาน 
๕. ๑๐ ธ.ค. ๕๖ วดัชเวนันดอร์ มณัฑะเลย ์ พระตาํหนกัไมส้กัทอง  
๖. ๑๐ ธ.ค. ๕๖ วดักุโสดอ มณัฑะเลย ์ พระไตรปิฎกจารึกหินอ่อน  
๗. ๑๐ ธ.ค. ๕๖ วดัมณัฑะเลย์ฮิลล์ มณัฑะเลย ์ พุทธสถาน/จุดชมวิว  
๘. ๑๑ ธ.ค. ๕๖ ตลาดเช้าเมอืงพุกาม พุกาม   
๙. ๑๑ ธ.ค. ๕๖ วดัพระเจดีย์ชเวซิกอน พุกาม ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุด มหาสถานส าคญั(๒) 

๑๐. ๑๑ ธ.ค. ๕๖ วดัมนูหะ พุกาม อึดอดัท่ีสุด  
๑๑. ๑๑ ธ.ค. ๕๖ วดัสัพพญัญู พุกาม องคพ์ระเจดียสู์งท่ีสุด  
๑๒. ๑๑ ธ.ค. ๕๖ วดัอนันดา พุกาม วดัท่ีสวยท่ีสุด  
๑๓. ๑๑ ธ.ค. ๕๖ วดัตะมะยานจ(ีธรรมยางจี) พุกาม พระเจดียใ์หญ่ท่ีสุด  
๑๔. ๑๑ ธ.ค. ๕๖ พระเจดีย์ชเวซันดอว์ พุกาม ชมวิวทะเลเจดีย ์  
๑๕. ๑๑ ธ.ค. ๕๖ วดัตโิลมนิโล พุกาม พุทธสถาน วดักษตัริยฉ์ตัรตั้ง 
๑๖. ๑๒ธ.ค. ๕๖ ตลาดเช้าเฮโฮ รัฐฉาน  ตลาดเชา้ 
๑๗. ๑๒ธ.ค. ๕๖ วดัพองดอว์อ ู รัฐฉาน พระบวัเข็ม ทะเลสาบอินเล 
๑๘. ๑๒ธ.ค. ๕๖ วดัอโลตอเปา รัฐฉาน พระเจดียน์ํ้ าปัน ทะเลสาบอินเล 
๑๙. ๑๒ธ.ค. ๕๖ วดังาเปจงั รัฐฉาน บุษบกงดงามมาก ทะเลสาบอินเล 
๒๐. ๑๓ ธ.ค.๕๖ วดั HUPIN  INLAY  PHAYA รัฐฉาน  ท่ีพกัริมทะเลสาบ 
๒๑. ๑๓ ธ.ค.๕๖ วดัพระนอนเจาทัตจ ี ร่างกุง้ พระนอนสวยท่ีสุดในพม่า พระนอนตาหวาน 
๒๒. ๑๓ ธ.ค.๕๖ พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง ร่างกุง้  มหาสถานส าคญั(๑) 
๒๓. ๑๔ธ.ค. ๕๖ วดัไจ้ปุ่น หงสาวดี วดัมอญ  
๒๔. ๑๔ธ.ค. ๕๖ พระเจดีย์ชเวมอว์ดอว์ หงสาวดี ในเขตพระราชวงัเดิม มหาสถานส าคญั(๓) 
๒๕. ๑๔ธ.ค. ๕๖ พระราชวงัพระเจ้าบุเรงนอง หงสาวดี  โบราณสถาน 
๒๖. ๑๕ธ.ค. ๕๖ พระธาตุอนิทร์แขวน รัฐมอญ  มหาสถานส าคญั(๕) 



๒๗. ๑๖ ธ.ค.๕๖ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลยีว หงสาวดี   
๒๘. ๑๖ ธ.ค. ๕๖ พระเจดีย์โบตาทาวน์ ร่างกุง้ พระธาตุเจดียอ์งคแ์รก  

 มหาบูชาสถานสาํคญัสูงสุดของชาวพม่าและมอญ รวม ๕ แห่ง ซ่ึงชาวพม่าและรามญัปรารถนาใฝ่ฝันไป

สกัการบูชา เรียงตามลาํดบัดงัน้ี 

๑. พระมหาธาตุเจดียช์เวดากอง เมืองร่างกุง้ 

๒. พระธาตุเจดียช์เวซิกอน เมืองพุกาม 

๓. พระธาตุเจดียช์เวมอวด์อว ์กรุงหงสาวดี 

๔. พระมหามยัมุนี วดัยะไข่ เมืองมณัฑะเลย ์

๕. พระธาตุอินทร์แขวน รัฐมอญ 

 คณะของเราไดมี้โอกาสไปบูชาจนครบทั้ง ๕ มหาสถาน การไดม้ีโอกาสไปเยีย่มชมประเทศเพื่อนบา้น

สหภาพเมียนม่าร์ของเราคร้ังน้ี นบัว่ามีประโยชน์แก่ตวัเรามาก ทาํใหว้ิสยัทศัน์ท่ีเรามีต่อประเทศเพ่ือนบา้นน้ี

กวา้งขวางข้ึน ไดค้วามรู้ความเขา้ใจทั้งดา้นการพระพุทธศาสนาและประวติัศาสตร์พม่า-มอญชดัเจนข้ึน เขา้ใจวิถี

ชีวิตของเขาถ่องแทข้ึ้น บงัเกิดทิฏฐานุคติตามควรแก่สติและปัญญาของเรา ทั้งยงัไดส้ิ้นขอ้กงัขาท่ีคา้งคาใจเร่ือง

หน่ึงมาเป็นเวลานาน กล่าวคือ เราไดท้ราบข่าวมานานแลว้ว่าพระทางภาคเหนือของไทยบริโภคอาหารในเวลา

วิกาลกนัจนเป็นปกติธรรมดา และก็อา้งว่าไดรั้บอิทธิพลธรรมเนียมน้ีมาจากประเทศพม่า เรารู้จกัพระทอ้งถ่ิน

ภาคเหนือบางองค ์สอบถามเร่ืองราวดูก็รับรองว่าเป็นเช่นนั้นจริง แต่จากการสงัเกตดูพฤติการณ์และสอบถามจาก

มคัคุเทศกช์าวพม่าแลว้ เธอยนืยนัว่าไม่เป็นความจริง พระพม่าไม่ไดบ้ริโภคอาหารในยามวิกาล แต่พระเมืองพม่า

บิณฑบาตไดท้ั้งวนั คือตอนเชา้และก่อนเพล บิณฑบาตรับภตัตาหาร ส่วนตอนเยน็บิณฑบาตรับปัจจยัและ

อาหารแหง้ แต่การบิณฑบาตตอนเยน็นั้นเราไม่เห็นเลยตลอดการเดินทาง 

 การเดินทางไปคร้ังน้ี เราไดรั้บความอุปการะค่าใชจ่้ายทั้งหมดจากโยมอญัชลี  ตวงทวีทรัพย ์นบัตั้งแต่เดิน

ทางออกจากวดัในวนัท่ี ๙ จนกลบัถึงวดัในวนัท่ี ๑๗ ธนัวาคม ทั้งยงัไดรั้บความอนุเคราะห์ดว้ยดีจากสมาชิกชาว

คณะบนัเทิงธรรมทวัร์ทุกท่านระหว่างการเดินทาง โดยเฉพาะเลก็(ไตรสิทธ์ิ) ซ่ึงคอยดูแลเราอยา่งใกลชิ้ดโดย

ตลอด บุญกุศลใดๆ อนัจะพึงบงัเกิดมีข้ึนแก่เราแลว้ไซร้ ขออานิสงส์ทั้งหลายพึงสมัฤทธ์ิผลแก่สหายธรรมทุกท่าน 

ตลอดกาลทุกเมื่อเทอญฯ  

 

 

 



ภาคผนวก 

บนัทึกเล่าเร่ือง............เท่ียวเมืองพม่า 

                 รายนามชาวคณะบนัเทิงธรรมทวัร์  เดินทางไปสหภาพเมียนมาร์ ๑๐ – ๑๖ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖     

ที่ ช่ือ – สกุล หมายเหตุ 
๑. พระอธิการทรงวุฒิ  ธมฺมวโร วดัอาจาโรรังสี จ.สกลนคร 
๒. คุณอญัชลี  ตวงทวีทรัพย ์ กรุงเทพฯ 
๓. คุณพรทิพย ์ ชยัสถาผล กรุงเทพฯ 
๔. คุณอารีย ์ พรศาลนุวฒัน ์ เชียงใหม่ 
๕. คุณเยาวนี  รุ่งวรกุล เชียงใหม่ 
๖. คุณประเทือง  เยน็เยอืก บางแสน  ชลบุรี 
๗. คุณรัชนีกร  เยน็เยอืก บางแสน  ชลบุรี 
๘. คุณอุษา  โชคสุวรรณกิจ กรุงเทพฯ 
๙. คุณจงกลกรณ์  ชยัสถาผล กรุงเทพฯ 

๑๐. คุณณัฐภสัสร  ชยัสถาผล กรุงเทพฯ 
๑๑. คุณพนูสุข  อาภรณ์พฒันา เสลภูมิ ร้อยเอด็ 
๑๒. คุณสมปอง  เฉตระการ เสลภูมิ ร้อยเอด็ 
๑๓. คุณกอบกาญจน์  กมลมาตยากุล เสลภูมิ ร้อยเอด็ 
๑๔. คุณมนสัชยั  อาภรณ์พฒันา เสลภูมิ ร้อยเอด็ 
๑๕. คุณไตรสิทธ์ิ  อาภรณ์พฒันา นครปฐม 
๑๖. คุณอรุณี  อาภรณ์พฒันา นครปฐม 
๑๗. คุณดารณี  อาภรณ์พฒันา นครปฐม 
๑๘. คุณไพศาล  อิสระ เสลภูมิ ร้อยเอด็ 
๑๙. คุณประจีนดา  อิสระ เสลภูมิ ร้อยเอด็ 
๒๐. คุณกิตติพร  วงษแ์กว้ บ. มายด ์วาเคชัน่ 

                                                                           

        พระอธิการทรงวุฒิ  ธมฺมวโร 

                                       วัดอาจาโรรังสี  

                                     ๔ มกราคม ๒๕๕๗ 

                                                    

                                                                                               


