อรณิชา สาลีกงชัย
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ทีมาและค่านิ ยมในการตังชือปื นใหญ่
หลักนิยมในการทําสงคราม คือการทําลายอีกฝ่ ายหนึงให้เสียหายมากทีสุด ขณะทีฝ่ ายเราสูญ เสีย
น้อยทีสุด อาวุธหลากหลายรูปแบบจึงถูกพัฒนาเรือยมาจนถึงป ัจจุบนั อาวุธแบบแรก ๆ เช่น หอก หลาว แหน
ดาบ ธนู ได้รบั การพัฒนาให้มอี านุ ภาพสูงกว่าเดิม สามารถทําลายฝ่ายข้าศึกได้คราวละมากๆ จนกลายมาเป็ น
Military Engine ได้แก่ เครืองยิงลูกหิน ลูกธนู และลูกศร ฯลฯ ซึงเป็ นอาวุธหลักของกองทัพในหลายประเทศ
จนกระทังมีการคิดค้นสูตรดินดํา (black power) ทีในเวลาต่อมาได้พฒ
ั นากลายมาเป็ นดินปืนหรือดินระเบิด
เพือขับกระสุนจากลํากล้องปืนใหญ่ (ศิรริ จั น์ วังศพ่าห์, 2550, น.17)
ในอดีตปืนใหญ่ หรือชือเรียกในสมัยโบราณคือ สีหนาทปื นไฟ เป็ นอาวุธทีมีอานุ ภาพในการทํา ลาย
ล้างสูง น่ าเกรงขาม สามารถทําลายข้าศึกได้ในระยะไกล เคยมีการกล่าวไว้ว่า ปืนใหญ่เปรียบได้กบั ราชาแห่ง
สนามรบและชาติใดทีได้ครอบครองอาวุธชนิดนีและนําไปใช้ในการรบมักจะได้รบั ชัยชนะ ในสงครามตังแต่สมัย
โบราณมีการนําปืนใหญ่มาใช้ในการศึกทุกครังไม่ว่าจะเป็ นการรบทางนํ า หรือ ทางบก เพราะเสียงปืนทีก้อง
กังวานสามารถทําลายขวัญของข้าศึก ปืนใหญ่จงึ เป็นอาวุธประจํากองทัพและประจําเมืองเสมอ
ประเทศไทยได้ใช้ปืนใหญ่ทําสงครามก่อนติดต่อ ค้าขายกับประเทศยุโรป อาจจะได้รับความรู้เรืองปืน
ใหญ่มาจากจีนหรืออินเดีย โดยมีส ร้างปืนใหญ่เองมาตังแต่ ต้นสมัย กรุงศรีอ ยุธยา ในรัชสมัยของสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช ได้มกี ารสร้างปืนใหญ่ใช้เอง มีโรงหล่อปืนใหญ่อยู่ที "หมู่บ้านฮอลันดา" แต่เมือปี พ.ศ.2310
ครังเสียกรุ งศรีอยุธยาครังที 2 พม่าขนเอาปื นใหญ่ไทยไปถึง 1,200 กระบอก ส่วนกระบอกใหญ่ ๆ ทีไม่
สามารถขนไปได้กร็ ะเบิดทิง ในครังนันไทยสูญเสียปืนใหญ่ไปเกือบทังหมด สืบเนืองมายังสมัย กรุงธนบุรีจงึ มี
การหล่อปืนใหญ่ขนมาทดแทนอี
ึ
กครัง และยังมีการสังซือจากต่า งประเทศ จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ในรัชสมัย
รัชกาลที 1-3 มีการสังซือปืนใหญ่จากต่างประเทศ และสร้างขึนเอง ในปีพ.ศ.2460 รัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นําปืนใหญ่จากพระบรมมหาราชวังและวังหน้า นํ า มา
จัดแบบภูมสิ ถาป ัตยกรรม ณ สนามหน้าศาลาว่าการกลาโหม โดยถือเป็ นการจัดวางปืนใหญ่โบราณหน้าศาลา
ว่าการกลาโหมเป็นครังแรก ถือเป็ นรากฐานแห่งการจัดพิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้งหมู่ปืนโบราณหน้า ศาลาว่า การ
กลาโหมในป ัจจุบนั (สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, 2549, น.104 - 105)
หมู่ปืนใหญ่โบราณเหล่านีล้วนเป็นปืนทีมีประวัตคิ วามเป็นมาทีน่าสนใจศึกษา เพราะนอกจาก จะเคย
เป็ น อาวุ ธ ประจํ า กองทัพ ในอดี ต ยัง มีร ายละเอีย ดเกี ยวกับ การสร้า งใช้ ในราชการ ลัก ษณะลวดลาย
ประจําปืน รวมถึงการตังชือทีสะท้อนค่านิยมของคนไทยในยุคสมัยนันได้
การจัดวางปืนใหญ่โบราณบริเวณหน้าศาลาว่าการกลาโหม มีการปรับปรุงภูมทิ ศั น์การจัดวางตังแต่
อดีตจนถึงป ัจจุบนั รวมทังหมด 6 ครัง ในครังที 6 ได้มกี ารปรับปรุงภูมทิ ศั น์และเปิดโอกาสให้นักท่องเทียวเข้า
มาเทียวชมปืนได้สะดวกยิงขึน โดยเริมชมตังแต่ปืนทีสร้า งในสมัยกรุงศรีอยุธยา เรียงลําดับตามปีท สร้
ี า งมา
จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ จากทางด้านถนนหลักเมือง เวียนซ้ายไปทางด้านถนนกัลยาณไมตรี นอกจากนี

ยังมีแท่นติดแผ่นทองเหลืองจารึกชือ ประวัติความเป็ นมาทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แสดงไว้ทฐานของ
ี
ปืนใหญ่แต่ละกระบอก (สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, 2549, น.113) ป ัจจุบนั มีปืนใหญ่จดั แสดงจํานวน 40
กระบอก ดังนี
ตารางที 1 แสดงการวางปืนใหญ่ฝงทิ
ั ศเหนือ ด้านติดศาลหลักเมื อง มีปืนใหญ่ อ ยู่ในกลุ่มจํานวน
16 กระบอก โดยกําหนดหมายเลขเป็นเลขคีทังหมด
ลําดับที
ชือปื นใหญ่
1 นารายณ์สงั หาร
5 มุงดิ ทลวงฟนั (มุหงิดทะลวงฟน)
ั
9
13
17
21
25
29

มารประไลย
พระอิศวรปราบจักรวาฬ
(พระอิศ วรปราบจักรวาล)
มหาจักรกรด
อัคนิรุท
SMICVEL 1625
ปราบอังวะ

ลํา ดับที
ชือปื นใหญ่
3 แมนแทงทวน
7 ไหวอรนพ (ไหวอรรณพ)
พระกาลผลาญโลกย์
11
(พระกาฬผลาญโลก)
15

คนธรรพ์แผลงฤทธิ

19
23
27
31

ชะนะหงษา (ชนะหงษา)
เหราใจร้ายย
มังกรใจกล้า
ลมประไลยกัลป (ลมประไลยกัลป์ )

ตารางที 2 การวางปื นใหญ่ ฝงทิ
ั ศ ใต้ ด้า นติด กรมแผนทีทหาร มีปืน ใหญ่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม จํา นวน
16 กระบอก โดยกําหนดหมายเลขเป็นเลขคู่ทงหมด
ั
ลําดับที
2
6
10
14
18
22
26
30

ชือปื นใหญ่
พญาตานี
จีนสาวไส้
พระพิรุณแสนห่ า
ศิลป์ นารายณ์
พรหมมาศปราบมาร
ไวยราพฟาดรถ (ไมยราพฟาดรถ)
นิลนนแทงเขน (นิลนนท์แทงเขน)
เสือร้ายเผ่นทะยาน

ลํา ดับที
4
8
12
16
20
24
28
32

ชือปื นใหญ่
มักสันแหกค่าย (มักกะสันแหกค่าย)
พลิกพะสุธาหงาย (พลิกพสุธาหงาย)
ปล้องตันหักคอเสือ
ถอนพระสุเ มรุ
P.1009 1860
ไตรภพพ่าย
สายอสุนีแผ้วราตรี
P.1010 1860

ตารางที 3 การวางปื นใหญ่บริเ วณรอบเสาธงชาติ มีปื น ใหญ่ อ ยู่ในกลุ่มจํ า นวน 10 กระบอก
โดยกําหนดหมายเลขเป็นเลขคีและเลขคู่ตามลักษณะการวางปืนใหญ่ตามทิศเหนือและทิศใต้
ลําดับที
33
35
37
39

ชือปื นใหญ่
มารกระบิล
ปี ศาจเชือดฉีกกิน
ไทใหญ่ เ ล่นหน้า
ขอมดําดิน

ลํา ดับที
34
36
38
40

ชือปื นใหญ่
ไฟมหากาล
ธรณีไหว
ยวนง่าง้าว
ฝรังร้ายปื นแม่น

ในประเทศไทย การจารึกชือของปืนน่าจะมีมาตังแต่ครังกรุงศรีอยุธยา เพราะมีการกล่าวเกียวกับปืน
ใหญ่ทมีี ชอหลายกระบอก
ื
ปรากฏในพระราชพงศาวดารและเอกสารโบราณฉบับต่าง ๆ ปืนใหญ่สมัยอยุธยาที
หลงเหลืออยู่ในป ัจจุบนั มีชอของปื
ื
นจารึกอยู่ บางกระบอกมีขนาดของกระสุนและตํา แหน่ งทีตังของปืนในทัพ
ซึงแสดงถึงหน่วยกรมกองทีดูแลรักษาปืนกระบอกนัน ๆ ด้วย ในสมัย กรุงรัตนโกสินทร์นิยมจารึกชือของปืน
พร้อมทังขนาดกระสุน ดินดํา บางกระบอกมีการบอกตําแหน่ งทีตังของปืนว่าอยู่ในความดูแลของกรมกองใด
นอกจากนี ยัง มีการจารึก พระนามาภิไ ธยย่อ ของพระมหากษัตริย์ พระราชลัญ จกรของพระมหากษัต ริย์
บริษทั ผูผ้ ลิต ปีทสร้
ี างปื น ฯลฯ ชือของปื นเกือบทังหมด มีหลักฐานว่าพระมหากษัตริย์พระราชทานไว้ ซึงมี
รูปแบบแตกต่างกันออกไปตามพระราชนิยมของพระมหากษัตริย์ไทยในอดีต (ศิริรจั น์ วังศพ่าห์, 2550, น.26 - 29)
สําหรับปืนใหญ่หน้าศาลาว่าการกลาโหมทัง 40 กระบอก สามารถจําแนกทีมาของชือได้ดงั นี
1. ทีมาจากตัวละครในวรรณคดีเรืองรามเกียรติ
ทีมาจากตัวละครในวรรณคดีเรืองรามเกียรติ คือ ชือปืนใหญ่ทีมีชือของตัว ละคร ตลอดจนเรืองราว
เหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเกิดขึนในเรืองรามเกียรติ มีดงั นี
พรหมมาศปราบมาร ไวยราพฟาดรถ (ไมยราพฟาดรถ) นิลนนแทงขน (นิลนนท์แทงเขน)
และมารกระบิล
2. ทีมาจากเทพเจ้า
ทีมาจากเทพเจ้า คือ ชือปืนใหญ่ ทีมีชอของเทพเจ้
ื
าทีคนไทยให้ความเคารพนับถือ รวมไปถึงอาวุธ
ของเทพ มีดงั นี
นารายณ์สงั หาร พระพิรุณแสนห่า พระกาลผลาญโลกย์ (พระกาฬผลาญโลก)
พระอิศวรปราบจักรวาฬ (พระอิศวรปราบจักรวาล) ศิลป์ นารายณ์ และมหาจักรกรด
3. ทีมาเกียวกับความเชือเรืองไตรภูมิ
ทีมาเกียวกับความเชือเรืองไตรภูมิ คือ ชือปืนใหญ่ทมีี ส่วนหนึงของชือปรากฏอยู่ในแนวคิดเรืองไตร
ภูมิ เช่น ชือสถานที ชือเทวดา เหตุการณ์ทเกิ
ี ดขึน เป็นต้น มีดงั นี
คนธรรพแผลงฤทธิ ถอนพระสุเมรุ ไตรภพพ่าย และลมประไลยกัลป (ลมประไลยกัลป์)

4. ทีมาจากชัยชนะ
ทีมาจากชัยชนะ คือ ชือปืนใหญ่ทนํี าไปใช้ในการศึกสงครามแล้วนําชัยชนะกลับมา โดยตังชือตามชน
ชาติทไทยสามารถชนะในการศึ
ี
กแต่ละครัง มีดงั นี
พญาตานี ชะนะหงษา (ชนะหงษา) และปราบอังวะ
5. ทีมาเกียวกับความน่ าสะพรึงกลัว
ทีมาเกียวกับความน่าสะพรึงกลัว คือ ชือปืนใหญ่ทตัี งชือให้มคี วามน่าสะพรึงกลัว ต่อผูท้ พบเห็
ี
นและ
ได้ยนิ มีดงั นี
ไหวอรนพ (ไหวอรรณพ) พลิกพะสุธาหงาย (พลิกพสุธาหงาย) มารประไลย อัคนิรุท
ปล้องตันหักคอเสือ สายอสุนีแผ้วราตรี ไฟมหากาล ปีศาจเชือดฉีกกิน และธรณีไหว
6. ทีมาเกียวกับสัตว์
ทีมาเกียวกับสัตว์ คือ ชือปืนใหญ่ทมีี ชอสั
ื ตว์ในนิยาย หรือสัตว์ใหญ่ทมีี ความน่าสะพรึงกลัว มีดงั นี
เหราใจร้าย มังกรใจกล้า และเสือร้ายเผ่นทะยาน
7. ทีมาจากชาติ พนั ธุต์ ่าง ๆ
ทีมาจากชาติพนั ธุต์ ่าง ๆ คือ ชือปืนใหญ่ทชาติ
ี พนั ธุเ์ หล่านี มีความเกียวข้องกับชนชาติไทย มีดงั นี
แมนแทงทวน มักสันแหกค่าย (มักกะสันแหกค่าย) มุงดิ ทลวงฟ ัน (มุหงิดทะลวงฟ ัน)
จีนสาวไส้ ไทใหญ่เล่นหน้า ยวนง่าง้าว ขอมดําดิน และฝรังร้ายปืนแม่น
8. ทีมาจากปี ทีสร้าง
ทีมาจากปีทสร้
ี าง คือ ชือปืนใหญ่ทผูี เ้ ขียนสันนิษฐานว่าปืนใหญ่ดงั กล่าวอาจไม่มกี ารจารึกชือทีเป็ น
ภาษาไทยไว้บนกระบอกปืน เนืองจากเป็นปืนใหญ่ทสร้
ี างในต่างประเทศ จึงมีชอที
ื เป็ นภาษาอังกฤษและปีท ี
สร้างจารึกไว้ มีดงั นี
P.1009 1860 P.1010 1860 และ SMICVEL 1625
ทีมาของชือปืนใหญ่ทงั 8 กลุ่มข้างต้นสามารถสรุปโดยเรียงลํา ดับจากมากไปหาน้อยได้ดงั ตาราง

ตารางที 4 แสดงความถีและค่าเฉลียร้อยละของทีมาของชือปืนใหญ่หน้าศาลาว่าการกลาโหม

ที มาของชื อ
1. ทีมาเกียวกับ ความน่ าสะพรึงกลัว
2. ทีมาจากชาติพนั ธุต์ ่าง ๆ
3. ทีมาจากเทพเจ้า
4. ทีมาเกียวกับ ความเชือเรืองไตรภูม ิ
5. ทีมาจากตัว ละครในวรรณคดีเ รืองรามเกียรติ
6. ทีมาเกียวกับ สัตว์
7. ทีมาจากชัย ชนะ
8. ทีมาจากปี ท ีสร้าง

รวม

ความถี

ค่าเฉลี ยร้อยละ

9
8
6
4
4
3
3
3

22.50
20.00
15.00
10.00
10.00
7.50
7.50
7.50

40

100

จากตารางแสดงให้เห็นว่า ทีมาของชือปืนใหญ่ ห น้ าศาลาว่าการกลาโหม ทีพบมากทีสุดคือ ทีมา
เกียวกับความน่าสะพรึงกลัว พบร้อยละ 22.5 รองลงมาคือ ทีมาจากชาติพนั ธุ์ต่ าง ๆ พบร้อยละ 20 ทีมาจาก
เทพเจ้า พบร้อยละ 15 ทีมาเกียวกับความเชือเรืองไตรภูมแิ ละทีมาจากตัวละครในวรรณคดีเรืองรามเกียรติ
พบร้อยละ 10 ส่วนทีมาของชือปืนใหญ่ชอปื
ื นใหญ่ หน้า ศาลาว่า การกลาโหมทีพบน้อยทีสุดคือ ทีมาเกียวกับ
สัตว์ ทีมาจากชัยชนะ และทีมาจากปีทสร้
ี างพบร้อยละ 7.5
ชือปืนใหญ่ หน้า ศาลาว่า การกลาโหมทัง 40 กระบอก นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงทีมาของชือยัง
สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมทีสะท้อนจากการตังชือ เนืองจากภาษาสามารถสะท้อนความรู้สกึ นึกคิดและการมอง
โลกของผู้ใช้ภ าษานั น ๆ ดังนั นเมือวิเคราะห์ทีมาของชือปืนใหญ่ ห น้า ศาลาว่า การกลาโหมก็จะทําให้เห็น
ความคิด ความเชือ และค่านิยมต่าง ๆ ของคนไทยในยุคสมัยนัน โดยค่านิยมทีสะท้อนจากการตังชือปืนใหญ่
หน้าศาลาว่าการกลาโหม สามารถแบ่งได้ดงั นี
1. ค่านิ ยมเกียวกับการข่มขวัญศัตรู
จากทีมาของชือปืนใหญ่ หน้า ศาลาว่า การกลาโหม ลักษณะคําทีปรากฏจากการตังชือมากทีสุดคือ
คําทีมีความหมายเกียวกับความน่ าสะพรึงกลัว มีการตังชือให้มีความน่ าสะพรึงกลัว ให้ดูน่า เกรงขาม ต่อผู้ท ี
พบเห็นและได้ยนิ คล้ายกับพิธตี ดั ไม่ข่มนาม ทีเป็นการทําพิธที างไสยศาสตร์ก่อนออกสงครามโดยหาไม้ทมีี ชอื
เหมือนหรือสําเนียงคล้ายชือข้าศึกมาตัดให้ขาดเพือเอาชัย อีกทังชือทีตังเสมือนเป็นการแสดงอานุภาพในการ
ทําลายล้างของปืนใหญ่แต่ละกระบอก ยิงชือมีความน่าสะพรึงกลัวมากเท่าไหร่ ก็ยงข่
ิ มขวัญศัตรูได้มากเท่านัน
เช่น
- ไหวอรนพ (ไหวอรรณพ) หมายถึง ห้วงนํา, ทะเล หรือมหาสมุทรต้องสันสะเทือน

- ธรณีไหว หมายถึง แผ่นดินไหว
- มารประไลย หมายถึง ความฉิบหาย ความตาย ความย่อยยับของศัตรู
- เสือร้ายเผ่นทะยาน หมายถึง เสือร้ายทีพุง่ ทะยายไปข้างหน้าอย่างไม่เกรงกลัว
2. ค่านิ ยมเกียวกับชาติ พนั ธุ์
จากทีมาของชือปืนใหญ่หน้าศาลาว่าการกลาโหม การตังชือปืนใหญ่ท นิี ยมรองลงมาคือ การตังชือ
เกียวกับชาติพนั ธุ์ สะท้อ นให้เห็น ค่านิย มเกียวกับชนชาติต่า ง ๆ ทีมีความเกียวข้องกับ ประเทศไทย โดย
ศ.นพ.สําราญ วังศพ่าห์ ได้อธิบายถึงความหมายของชือปืนแต่ละกระบอกไว้ เช่น
- จีนสาวไส้ หมายถึง ท่าร่ายรําของอาวุธชาวจีน ซึงมีท่ว งทีน่าเกรงขาม (คล้ายกับจะสาวไส้
ศัตรูออกมาได้)
- ฝรังร้ายปืนแม่น หมายถึง ชาวยุโรปทีเข้ามาค้าขายและเจริญสัมพันธไมตรีกบั ไทย ซึงมัก
ใช้ปืนเป็นอาวุธ
- ไทใหญ่เล่นหน้า หมายถึง เล่นหน้าเป็นการต่อสูแ้ บบหนึงของชาวเหนือ มีท่า รํา ยัว หลอก
แลบลิน และเล่นหน้า (เสมือนหนึงเพือให้คู่ต่อสูโ้ กรธเผลอตัวจนเพลียงพลําในการต่อสู)้
3. ค่านิ ยมเกียวกับเทพเจ้า
ค่านิยมเกียวกับเทพเจ้าเป็นอีกค่านิยมหนึงทีสะท้อน จากการตังชือของชือปืนใหญ่ แสดงให้เห็นถึง
ความศรัทธาเกียวกับ เทพเจ้า ในศาสนาพราหมณ์ ทคนไทยให้
ี
ความเคารพนับถือตังแต่สมัย สุโขทัย เรือยมา
จนถึงป ัจจุบนั มีหลักฐานปรากฏทังในพงศาวดาร ตลอดจนการสร้างเทวรูปไว้สกั การะบูชา เช่น
- นารายณ์สงั หาร : พระนารายณ์ หรือ พระวิษณุ ในคัมภีร์ปรุ าณะเป็นหนึงในพระเป็นเจ้าทัง
สาม ทีพราหมณ์ให้ความเคารพนับถือ มีหน้าทีเป็นผู้สงวนโลก คือเมือมีบาปกรรมหนาแน่ น
ในโลกเมือใด ก็อวตารลงมาช่วยเสียครังหนึง (โครงการอนุรกั ษ์ตําราไทย, 2544, น.20)
- พระพิรุณแสนห่า : พระพิรุณ หรือ พระวรุณ เป็นเทพแห่งฝนและนํ าทังหลาย เป็ นผู้รกั ษา
ความสุขสวัสดีแห่งมนุ ษย์ทงปวง
ั
มีพระสมุทร พระคงคาเทวี ลํานํ า สระ นํ าพุ เป็ นบริวาร
(ประจักษ์ ประภาพิทยากร, 2529, น.113)
- พระกาลผลาญโลกย์ (พระกาฬผลาญโลก) : พระกาล หรือ พระมหากาล เป็ นอีกชือหนึง
ของพระอิศวร (โครงการอนุรกั ษ์ตําราไทย, 2544, น.26)
- พระอิศวรปราบจักรวาฬ (พระอิศวรปราบจักรวาล) : พระอิศวร หรือ พระศิวะ เป็ นเทพเจ้า
ทียิงใหญ่สูงสุด มีอานุภาพทังในการทําลายล้างโลก และดัดแปลงแก้ไขให้ดขี นึ มีทงความดี
ั
และความร้าย (โครงการอนุรกั ษ์ตําราไทย, 2544, น.23)

4. ค่านิ ยมเกียวกับวรรณคดีไทย
วรรณคดีเป็นสิงทีอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคสมัย เป็นสิงทีสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมในยุคสมัยนัน ๆ
ได้เป็นอย่างดี และมีอทิ ธิพลต่อความคิด ความเชือ โดยชือทีปรากฏในการตังชือปื นใหญ่นัน มาจากวรรณคดี
เรืองรามเกียรติ และไตรภูมโิ ลกวินิจฉยกถา ซึงเป็นวรรณคดีทประพั
ี
นธ์ขนในรั
ึ ชสมัยของพระบาทสมเด็จ พระ
พุท ธยอดฟ้ าจุ ฬ าโลก จึง อาจเป็ น ส่ ว นสํ า คัญ ทีทํา ให้มีก ารตังชื อตามตัว ละคร เหตุ ก ารณ์ หรือ สถานที
ต่าง ๆ ทีปรากฏวรรณคดี เช่น
- คนธรรพแผลงฤทธิ : คนธรรพ์ คือ ชาวสวรรค์พวกหนึง เป็ นบริวารท้า วธตรฐ มีความ
ชํานาญในวิชาดนตรีและขับร้อง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542, น.217)
- ถอนพระสุเมรุ : เขาพระสุเ มรุ คือ ภู เขาลูกหนึงตั งอยู่ต รงกลางจักรวาล มีภูเขาอืน ๆ
แวดล้อมอยู่ 7 ชัน เรียกว่า สัตบริภณ
ั ฑ์ ระหว่างภูเขามีทะเลชือ สีทนั ดร ใต้เขาพระสุเมรุลง
ไปเป็นบาดาลเป็นทีตังของเมืองนรก (นาค ใจอารีย,์ 2507, น.212-213)
- ไวยราพฟาดรถ (ไมยราพฟาดรถ) : ไมยราพ เป็นบุตรมหายักษ์ ญาติกับทศกัณฐ์ มีกายสี
ม่วงอ่อน ครองเมืองบาดาล อาวุธคือกล้องยาเส้น ร่างกายคงทนต่ออาวุธและถอดดวงใจไว้
ในตัวแมลงภู่ (สุมาลีน พึงพันธุ,์ 2532, น.53)
- นิล นนแทงขน (นิล นนท์แทงเขน) : นิล นน บุต รพระเพลิง เป็ นพระยาวานร มีกายสี
หงสบาทหรือสีหงเสนเจือเหลือง หัวโล้น ปากอ้า (ประพันธ์ สุคนธะชาติ และ อิศรา สุขุมาล
จันทร์, 2512, น.59)
5. ค่านิ ยมเกียวกับชัยชนะ
การได้รบั ชัยชนะในศึกสงครามแต่ะละครังถือเป็นความภาคภูมใิ จ และในอดีตอาจจะหมายถึงการที
ไม่ตกเป็นเมืองขึนของชาติใด การตังชือปืนใหญ่จากการไปศึกสงครามและนํ า ชัย ชนะกลับมา จึงเป็ นการให้
เกียรติและยกย่องเชิดชูทสามารถเอาชนะศั
ี
ตรูได้ เช่น
- ปราบอังวะ : สันนิษฐานว่าน่ าจะได้โดยเสด็จเป็นแม่ทพั ไปรบกับพม่า ครังทีได้เมืองทวาย
ปีพ.ศ.2335 และพระราชทานชือภายหลังเพือเป็นทีระลึกในชัยชนะเช่นเดียวกับปืนชะนะหงสา
(สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, 2549, น.123)
จากการศึกษาทีมาและค่านิยมในการตังชือปืนใหญ่หน้าศาลาว่าการกลาโหมทัง 40 กระบอก พบว่า
มีความสอดคล้องกับค่านิยมทีสะท้อนออกมา กล่าวคือ ทีมาทีปรากฏจากการตังชือมากทีสุดคือ ทีมาเกียวกับ
ความน่าสะพรึงกลัว ซึงสอดคล้องกับค่านิยมทีปรากฏมากทีสุดคือ ค่านิยมเกียวกับการข่มขวัญศัตรู เพราะการ
ตังชือให้มคี วามน่ าสะพรึงกลัว ให้ดูน่าเกรงขาม เป็ นการข่มขวัญศัตรูได้อกี ทางหนึง ทีมาและค่านิย มเกียวกับ
ชาติพนั ธุ์ ได้สะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมในอดีต ทีไทยมีการติดต่อค้าขาย หรือเจริญสัมพันธไมตรีกบั ชนชาติ
ต่าง ๆ ทีมาเกียวกับความเชือเรืองไตรภูมแิ ละตัวละครในวรรณคดีเรืองรามเกียรติ ได้สะท้อนค่านิยมเกียวกับ

วรรณคดีไทยทีปรากฏในยุคสมัยนันและมีอทิ ธิพลต่อ ระบบความคิด ความเชือของคน หรือทีมาและค่านิยม
เกียวกับเทพเจ้าก็แสดงให้เห็นถึงความเชือของคนไทยทีแม้จะนับถือศาสนาพุทธ แต่กม็ คี วามเชือ มีการเคารพ
นับถือเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ รวมถึงพิธกี รรมต่าง ๆ ทีปฏิบตั สิ บื ทอดกันมาตังแต่สมัยสุโขทัย นอกจากนี
ทีมาและค่านิยมเกียวกับชัยชนะแสดงให้เห็นถึงการยกย่อง สรรเสริญ และให้เกียรติ ผู้ทีได้รับชัยชนะหรือทํา
คุณงามความดีให้กบั ประเทศ
ทังหมดนีได้สะท้อนให้เห็นถึง มุมมอง ความคิด ความเชือ สภาพสังคม และวิถชี วี ติ ของผูค้ นในสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้นได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี ศิร ริ ัจน์ วัง ศพ่า ห์ (2550, น.286) ได้ก ล่า วไว้ว ่า ปื นใหญ่
โบราณเป็ นวัต ถุ โบราณแบบหนึง ทีสะท้อ นให้เห็นถึง ประวัติศ าสตร์ของความเข้มแข็ง ของชาวไทย และ
ยังแสดงถึงพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทย ทีทรงจัดหาอาวุธยุทธภัณฑ์ชนิดนีขึนมาเพือปกบ้านป้ อง
บ้านเมือง
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