
โปรแกรม ““เท่ียวสายม ูรู้ประวติัศาสตร ์ฟ้ืนฟเูท่ียวไทย””  

วนัเสารท่ี์ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.29 น. – 18.19 น. 

----------------------------------------- 

 

เมือ่โลกเปลีย่นผ่าน หลายเหตุการณ์เกดิขึน้รุนแรงไมค่าดคดิ  

“สิง่ยดึเหนีย่วจติใจ” หรอื “มเูตล”ู ดจูะเป็น “ทางออก” ทีเ่รยีกความเชือ่และศรทัธาใหห้ลายคนมัน่ใจเพือ่ไปต่อ 

“ความจรงิ-ความเชือ่-ศรทัธา” จงึถูกผกูโยงเขา้หากนั และกา้วขา้มยุคสมยัเขา้หาไลฟ์สไตลข์องคนทุกวยัอยา่งเป็นมติร 

 

“เคทีซี” รว่มกบั “สมาคมผูสื้อ่ข่าวเศรษฐกิจ” ภมูใิจเสนอทรปิพเิศษ  

““เทีย่วสายม ูรู้ประวติัศาสตร ์ฟ้ืนฟเูทีย่วไทย” ” 

เชญิชวนพี ่ๆ  น้องๆ สือ่มวลชนสายมทูีม่คีวามศรทัรา ใชเ้วลาว่างวนัหยุด รว่มทรปิลงพื้นทีส่รา้งรายไดใ้หชุ้มชน  

และเตมิพลงัใจเสรมิมงคลชวีติทุกย่างกา้ว ในวนัที ่9 กรกฎาคม กบั 9 สถานทีท่ีค่ดัสรรมาเพือ่พริาบสายม ู 

เตม็อิม่กบัเรือ่งราวของประวตัต่ิางๆ จากคาํบอกเล่าของผูรู้ด้า้นศลิปวฒันธรรม  

ครบรสชาตกิบัอาหารสไตลฟิ์วชนั ในบรรยากาศของรา้นทีเ่คยเป็นพระตําหนกัในวงั  

พรอ้มสมัผสัความคลาสสคิของการตกแต่งภายในอาคาร ทีเ่ปิดใหเ้ฉพาะคณะเราไดไ้ปเยอืน  

และยอ้นเวลาไปสมัผสัมหศัจรรยแ์ห่งโลกสมนุไพรไทยกบัหมอยา 5 แผ่นดนิ 

 

07.29 น. – 07.59 น.  พริาบสายมพูรอ้มกนัที ่ “เคทซี ีป็อป” ชัน้ B1 ตกึยบูซี ี2 ตน้ซอยสุขมุวทิ 33 ก่อนย่างเทา้กา้วออกจากบา้น อย่าลมืเชค็หน้า-ผม-เสื้อผา้ให้

พรอ้ม ดว้ยสีสิริมงคลของวนัเสาร์คือ ฟ้า น้ําเงนิ แต่ถ้าอยากมอีํานาจบารม ีก็ต้องสีม่วง ดํา และถ้าอยากได้คนอุปถัมภ์ช่วยเหลือ

ก็ต้องจดัส ีแดง ชมพู แต่ที่แน่ๆ สีที่ต้องห่างไกลเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าก่อนคือส ีเขยีวทุกโทน แลว้มาเตมิพลงัเสรมิโหงวเฮง้ด้วยอาหาร

เชา้มงคล ไดเ้วลาฤกษ์ดคีุณจติวด ีเพง็มาก นายกสมาคมผูส้ ือ่ขา่วเศรษฐกจิ กล่าวอะไรเลก็น้อย 

07.59 น. – 09.09 น.  เบกิฤกษ์ดว้ยเวลาลงทา้ยเลข 9 เพือ่ความกา้วหน้า ออกเดนิทางดว้ยรถโคช้ 2 ชัน้ สขีาว เสรมิอํานาจวาสนา มุง่สู่ 9 สถานทีเ่ชค็อนิทีส่ายมู

ไมค่วรพลาด พรอ้มรบัฟังเรื่องราวประวตัศิาสตร์ทีย่ดึโยงความเชื่อและความศรทัธาคู่คนไทยมาตัง้แต่อดตีถงึปัจจุบนั กบัอาจารย์นัท จุล

ภสัสร พนมวนั ณ อยุธยา นกัวชิาการอสิระดา้นศลิปวฒันธรรมและประวตัศิาสตร์ 

09.09 น. – 09.19 น.  ตัง้ตน้เชค็อนิความปังแรกที ่“ลานพลบัพลามหาเจษฎาบดินทร”์ พระบรมราชานุสาวรยี ์พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวั (รชักาลที ่

3) พระบดิาแห่งการคา้ไทย ถวายสกัการะดว้ยพวงมาลยัดอกไม ้เพือ่ความเป็นสริมิงคลดา้นโภคทรพัย์ เสรมิดวงคา้ขายรํ่ารวย เสรมิความ

มัน่คงกา้วหน้าดา้นการงาน 

09.19 น. - 09.29 น.  เดนิเทา้สู่ “วดัราชนัดดารามวรวิหาร” วดัพระอารามหลวงทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนโบราณสถาน เป็นโลหะปราสาทแห่งแรกของไทยและ

ประดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตุ 

09.29 น. - 09.49 น.   สกัการะ "พระเสฏฐตมมนีุ" พระประธานในพระอุโบสถ เพือ่เสรมิพลงัใจใหเ้ขม้แขง็มัน่คง พรอ้มฝ่าฟันและเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ในชวีติ 

ภายในพระวหิารใกลก้นั ประดษิฐานพระพุทธรปูปางหา้มสมทุร นามว่า "พระพุทธชุตธิรรมนราสพ"   

09.49 น. - 09.59 น. เคลือ่นขบวนดว้ยรถโคช้สู่ “เทวาลยัพระศรีวสนุธรา” หรอื “ศาลพระแม่ธรณีบีบมวยผม” ซึ่งสรา้งขึน้ตามพระราชดํารขิองสมเดจ็พระ

ศรพีชัรนิทราบรมราชนิีนาถ เพื่อพระราชทานน้ําดื่มใหแ้ก่ผูค้นทีส่ญัจรไปมา เมือ่ครัง้ทีก่รุงเทพฯ เริม่มน้ํีาประปาใช ้โดยพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั (รชักาลที ่6) ขณะดํารงพระยศสมเด็จพระบรมโอรสาธริาช สยามมกุฎราชกุมาร ไดถ้วายคาํแนะนําใหส้รา้งรูป 

“พระแมธ่รณบีบีมวยผม” ซึง่เป็นเทพแีห่งผนืแผ่นดนิ โดยมคีวามพเิศษตรงทีป่ลายมวยผมเป็นทางไหลของน้ําสะอาดเพื่อใหผู้ค้นไดใ้ชด้ื่ม

กนิ  

09.59 น. - 10.09 น.  เช็คอินความปังจุดที ่2 สกัการะพระแม่ธรณีบีบมวยผม ดว้ยพวงมาลยัดอกดาวเรอืง เพื่อขอขมาและอโหสกิรรม เบกิที่ทางให้ธุรกจิ

กา้วหน้า คา้ขายรํ่ารวย เหมาะมากสาํหรบัคนทีต่อ้งการขายบา้นหรอืทีด่นิ  

10.09 น. - 10.19 น. มุง่หน้าสู ่“ศาลเจ้าพ่อครฑุ” ศาลเล็กๆ อายุร่วม 100 ปี ในตรอกครุฑ ทีช่าวบ้านย่านนัน้เรยีกว่า "ศาลปู่ " กบัประวตัิและความเชื่อสบื

ต่อมายาวนาน สมยัโบราณตรอกนี้เคยมรี่องน้ํา และมคีนพบครุฑไม ้ซึ่งสนันิษฐานว่าอาจจะเป็นครุฑหน้าเรอื ลอยมาพร้อมกบัหวั

จระเขซ้้ายขวาที่ตัง้อยู่ในศาล วนัเวลาผ่านไปครุฑไมเ้ก่าสูญหาย จนมกีารบูรณะพญาครุฑองค์ใหม่ แต่ยงัคงความศกัดิส์ทิธิต์ามความ

เชื่อตัง้แต่อดตีจนถึงปัจจุบนั 



10.19 น. - 11.09 น.  เชค็อนิความปังจุดที ่3 ตัง้จติอธษิฐานและสกัการะ “องคพ์ญาครฑุ” ครุฑไมแ้กะสลกัเก่าแก่องคใ์หญ่ ดว้ยธูป พวงมาลยั 1 พวง ธญัพชื 9 

อย่างและน้ําแดง 1 ถว้ย (ไมแ่นะนําใหบ้นบานศาลกล่าว) จากนัน้ลาน้ําแดงทีถ่วายมาดืม่เพื่อความเป็นสริมิงคล รบัผงธูปขี้เถ้าไปผสมน้ํา

อาบเพื่อขบัไล่สิง่ช ัว่รา้ย อาถรรพ์ คุณไสย มนต์ดาํ เสรมิอํานาจวาสนา นําความเจรญิรุ่งเรอืงและยศถาบรรดาศกัดิส์ู่ชวีติและหน้าทีก่าร

งาน มเีมตตามหานิยม คา้ขายด ีมโีชคลาภและปกป้องภยัอนัตราย 

11.09 น. - 11.19 น. ลอ้หมนุต่อไป “ศาลหลกัเมืองกรงุเทพมหานคร” ศาลเก่าแก่อายุ 240 ปี ทีส่รา้งขึน้พรอ้มกบัการสถาปนากรุงรตันโกสนิทรเ์ป็นราชธานี

ตามธรรมเนียมพิธพีราหมณ์ว่า ก่อนสร้างเมอืงจะต้องทําพิธยีกเสาหลกัเมอืงในที่อันเป็นชยัภูมสิําคญั เพื่อเป็นสริมิงคลแก่การสร้าง

บา้นเมอืง 

11.19 น. - 11.59 น.  เชค็อนิความปังจุดที ่4 ณ ศาลหลกัเมืองกรงุเทพมหานคร สกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธิด์ว้ยดอกบวั ภายในอาคารหอพระพุทธรูป ใส่บาตรพระ

ประจาํวนัเกดิ ซึง่เชือ่วา่เป็นการสะเดาะเคราะห ์และช่วยหนุนดวงเสรมิความมัน่คงในชวีติ ศาลาจาํลอง จุดเทยีน ธูป กล่าวคําอธษิฐาน ผูก

ผา้แพร ๓ ส ีที่องค์หลกัเมอืงจําลอง อาคารศาลหลกัเมอืง นําพวงมาลยัดอกดาวเรอืงถวายองค์พระหลกัเมอืง อาคารศาลเทพารกัษ์ นํา

พวงมาลยัถวายเทพารกัษ์ทัง้ 5 ประกอบดว้ย พระเสื้อเมอืง พระทรงเมอืง พระกาฬ-ไชยศร ีเจา้เจตคุปต์และเจา้หอกลอง แลว้เตมิน้ํามนั

ตะเกยีงพระประจําวนัเกดิเพยีงครึ่งขวด เพื่อความสว่างไสวเจรญิรุ่งเรอืงในชวีติ ส่วนน้ํามนัตะเกยีงอีกครึ่งขวดใหเ้ติมทีต่ะเกยีงสะเดาะ

เคราะห ์เพือ่ใหส้ิง่ทีไ่มด่ทีุกขโ์ศกโรคภยัออกไปจากตวัเรา จากนัน้รบัน้ําพุทธมนต์ไวพ้รม อาบ ดื่ม เพื่อเสรมิความมัน่คงใหช้วีติราบรื่น สุข

สมหวงั พบความเจรญิกา้วหน้าในชวีติ  

11.59 น. – 12.09 น. ไดเ้วลาเตมิพลงักายก่อนยา้ยไปมกูนัต่อ เดนิทางไป “ร้านเดวา มานัวร”์ (Deva Manor) เดมิเป็น   พระตําหนักใหญ่แห่งวงัปากคลอง

ผดงุกรงุเกษม ทีป่ระทบัของพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระจนัทบุรนีฤนาถ ชายาหมอ่มเจา้อปัษรสมาน กติยิากร 

12.09 น. – 13.49 น.  เชค็อนิความปังจุดที ่5 ณ ร้านเดวา มานัวร ์เต็มอิม่กบัเมนูอาหารเสรมิดวงดา้นความรกั การงาน การเงนิ ปรุงดว้ยสตูรต้นตํารบัของวงั

ปากคลองผดุงกรุงเกษม ท่ามกลางบรรยากาศใน              พระตําหนักใหญ่ ปิดทา้ยมื้ออาหารด้วยการรบัฟังเรื่องราวประวตัิศาสตร ์

ความเป็นมาของ           พระตําหนกั จากพนัเอกเฟ่ืองวชิชุ ์อนิรุทธเทวา ผูบ้รูณะพระตําหนกัใหญ่ วงัเทเวศร ์ 

13.49 น. – 14.09 น. ช่วงบ่ายเปลีย่นบรรยากาศมุ่งหน้าย่านเสาชงิช้า ทีต่ ัง้ของสถาปัตยกรรมแห่งความเชื่อ-ความศรทัธาของนานาศาสนาในไทย เริม่ด้วย 

“เทวสถานโบสถพ์ราหมณ์”  เทวสถาน วดั หรอืโบสถ์ของศาสนาพราหมณ์-ฮนิดู ทีม่คีวามสําคญัมากทีสุ่ด ในบรรดาวดัฮนิดูทัง้หมดใน

ประเทศไทย และไดร้บัรางวลัอนุรกัษ์ศลิปสถาปัตยกรรมดเีด่น ประเภทปชูนียสถานและวดัวาอาราม 

14.09 น.- 14.49 น.  เชค็อนิความปังจุดที ่6 ณ เทวสถานโบสถพ์ราหมณ์ สกัการะองค์เทพศกัดิส์ทิธิ ์ด้วยชุดบชูาใหญ่ ไดแ้ก่ ดาวเรอืง มะนาว ธูป กะเพรา 

ออ้ย น้ําเปล่า นมสด หมากพล ูโดยนําออ้ยและนมสด สกัการะพระพิฆเนศวร เทพแห่งปราชญ์ เทพแห่งความสําเรจ็ นําดาวเรอืง มะนาว 

หมากพล ูสกัการะพระพรหม เทพผูส้รา้ง ใหช้วีติการงานมัน่คง รุ่งเรอืงตลอดปี นํากะเพราสกัการะพระนารายณ์ เทพผูร้กัษาธรรม และ

อธฐิานขอเรือ่งสุขภาพ พระอิศวร เทพผูป้ระทานพร พระศิวลึงค ์เพือ่ใหก้ารงาน การเงนิสมดงัปรารถนา  

โดยภายในเทวสถานมโีบสถ ์3 หลงั สถานพระอิศวร ภายในมเีทวรูปพระอศิวรประทบัยนื เป็นองค์ประธานอยู่กลางแท่น ส่วนทีล่ดตํ่าลง

มา ประดษิฐานเทวรปูประทบันัง่ของพระแมอุ่มาเทว ีพระพรหม พระศวิะ และมรีูปปั้นโคนนทกิระหนาบสองขา้งของแท่น สถานพระมหา

วิฆเณศวร หรอืพระคเณศ หรอืพระพฆิเนศวร (โบสถ์กลาง) มเีทวรูปพระพฆิเนศวร 5 องค์ ตามรูปแบบศลิปะสมยัสุโขทยั สถานพระ

นารายณ์ (โบสถ์รมิ) ประดษิฐานบุษบกสามองค์เคยีงกนัจากซ้ายไปขวา พระลกัษม ีเทวรูปพระนารายณ์ ตามรูปแบบศลิปะสมยัสุโขทยั 

และพระภมูเิทว ี  

14.49 น. - 14.59 น. ไปกนัต่อที ่“โบสถเ์ทพมณเฑียร” สมาคมฮินดสูมาช สรา้งขึน้โดยศาสนิกชนชาวฮนิดแูละชาวภารตะ 

(ชาวอินเดยี) ในประเทศไทย เพื่อรวมใจชาวภารตะให้เป็นหนึ่ง ในนาม "ฮนิดูสภา" ซึ่งต่อมา                ได้เปลี่ยนเป็น "สมาคมฮนิดู

สมาช"   

14.59 น. - 15.39 น.  เชค็อนิความปังจุดที ่7 ณ โบสถเ์ทพมณเฑียร สมาคมฮนิดสูมาช ภายในมเีทวรปูหนิอ่อนประดษิฐานอยู่หลายองคด์ว้ยกนั สกัการะเทวปฏิ

มาของพระผูเ้ป็นเจา้และเทพยดา อนัเป็นทีเ่คารพของชาวฮนิดู ซึ่งนํามาจากประเทศอนิเดยี เพื่อประดษิฐานทีโ่บสถ์แห่งนี้ โดยส่วนใหญ่

เมือ่ไหวอ้งคเ์ทพอนัศกัดิส์ทิธิด์ว้ยความศรทัธาแลว้ หลายคนนิยมขอพรเรื่องความรกัจาก “พระวิษณุและพระแม่ลกัษมี” ดว้ยความเชื่อ

ว่าองคเ์ทพทัง้สองจะประทานความรกัอนับรสิุทธิท์ ีเ่ป็นนิรนัดรแ์ก่ผูท้ ีต่ ัง้จติอธษิฐานจรงิจงั ใหไ้ดส้มหวงัดัง่ใจหมาย 

 

15.39 น. - 15.49 น.  เดนิทางต่อไปวดัไทย ศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนกนับา้ง “วดัสุทศันเทพวรารามราชวรมหาวิหาร” พระอารามหลวงชัน้เอก ที่มี

เพยีงไมก่ีแ่ห่งของประเทศไทย และถอืเป็นวดัประจาํรชักาลที ่8 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://www.wongnai.com/articles/worshiping-lord-shiva
https://www.wongnai.com/articles/worshiping-lord-shiva


15.49 น. - 16.29 น.  เชค็อนิความปังจุดที ่8 ณ วดัสทุศันเทพวรารามราชวรมหาวิหาร สกัการะพระพทุธตร-ีโลกเชษฐ ์พระพุทธรปูปางมารวชิยั พระประธาน 

ภายในพระอุโบสถทีย่าวทีสุ่ดในประเทศไทย สรา้งขึน้ในสมยัรชักาลที ่3 เดนิเทา้ไปดา้นหลงัพระอุโบสถ สกัการะพระกร่ิงใหญ่ ดว้ยธูป 

เทยีนและดอกบวั 1 ดอก ถือว่าเป็นพระพุทธคุณรกัษาโรค ขอพรเป็นกําลงัใจใหสุ้ขภาพ พลามยัแขง็แรง ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ แต่

นอกจากความเชือ่แลว้ เหนืออื่นใดสุขภาพดสีรา้งไดด้ว้ยตนเอง สกัการะท้าว          เวสสวุรรณหรอืในภาษาพราหมณ์เรยีกว่า “ทา้วกุเวร” 

ดว้ยธปูและกุหลาบแดง 9 ดอก ขอพรโชคลาภ ทาํมาคา้ขึน้ ป้องกนัภยัจากสิง่ทีม่องเหน็และมองไม่เหน็ ทา้วเวสสุวรรณเป็นอธบิดแีห่งอสูร 

หรอืเจา้แห่งภูตผปีีศาจทัง้หลาย และยงัเป็นหนึ่งในท้าวจตุโลกบาลทัง้สี่ ผู้คุ ้มครองดูแลโลกมนุษย์ สถิตบนสวรรค์ชัน้จาตุมหาราชกิา 

ประทบัทางทศิเหนือมอีสรู รากษสและภตูผปีีศาจเป็นบรวิาร  

16.29 น. - 16.39 น. แวะพกัเหนื่อยใหช้ื่นใจ ยอ้นเวลาไปกบัโลกสมุนไพรไทยกนัสกันิด ที ่“บ้านยาหอม ซานทิส” (BAAN YA HOM zantiis) ของหมอยา 5 

แผ่นดนิ (ยาหอมสุคนธโอสถ ตรามา้) ทีส่บืสานมรดกครอบครวัจากรุ่นสู่รุ่น ในบา้นไมเ้ก่าอายุกว่ารอ้ยปี สถาปัตยกรรมไทยผสมโคโลเนียล 

ท่ามกลางความสงบ     ร่มรืน่ของตน้ไมน้านาชนิด 

16.39 น. - 17.39 น.  เชค็อนิปิดทา้ยจุดที ่9 เอาใจสายม ูณ บ้านยาหอม ลิ้มรสขนมคาวหวานของไทยทีม่อีตัลกัษณ์และกลิน่หอมอบอวลของสมุนไพร และจบิ

ความชื่นใจใหค้ล่องคอดว้ยเครื่องดื่มสูตรเฉพาะของบ้านยาหอม เสรมิเฮง ให้ทุกสิง่ราบรื่น สําเรจ็สมปรารถนา ทัง้การงาน การเงนิและ

ความรกั แลว้ลองลิม้ยาหอมรอ้น เครือ่งดืม่ซกิเนเจอรท์ีช่่วยบาํรุงสมอง ช่วยการไหลเวยีนโลหติ ขบัลมในกระเพาะ และปรบัสมดุลธาตุ  

17.39 น. - 18.19 น.  อ่ิมบญุ อ่ิมตา อ่ิมใจ แลว้เหยยีดกาย พกัสายตาบนรถ เคลือ่นขบวนสู ่“เคทซี ีป็อป” สุขมุวทิ 33  
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