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The purpose of this study is to investigate the culture and beliefs that inspired the  
concepts, materials, and technics of making the gold apparel and ornaments of the Royal 
Thai Elephants in the reign of King Rama IX.  The gold apparel and ornaments was made 
especially for the Royal Elephants, belonging to the King.  The Royal Thai Elephant is the 
elephant that has been conferred to the royal status on the special ceremony.  ‘The Royal 
Elephant’  will be adorned with many royal seals and insignias and symbolise great honour.  
The gold apparel and ornaments consist of Pok Kra Pong (head shawl) , Chong Kon (Ears 
Tassel), Gold Necklace, Sema (pendant), Panat (back shawl), and the body laced ornaments. 
Since ancient time to the reign of King Rama IX, the Royal Elephants are adorned with the 
gold apparel and ornaments. 
 

The data of this research were collected by studying historical data and site  
survey. It has been written that since ancient time there was many type of Royal Elephants 
such as White Elephant, War Elephant, and Royal Vehicle.  However, in the reign of King 
Rama IX, there is only one type of Royal Elephants which is the Royal White Elephant. The 
Royal White Elephant is blessed with auspicious characteristics that fit with a Royal Treatise 
on Elephant Characteristics and is also especially inspected by an elderly expert. 
 

The research found that the gold apparel and ornaments of the Royal Thai  
Elephants was derived from India and Cambodia.   In the reign of King Rama IX, only the 
Royal White Elephants’  Pok Kra Pong ( head shawl)  were adorned with Ku Dan ( gold and 
crystal ornaments) .  There are currently three ceremonious apparel for the Royal White 
Elephants:1.  The gold apparel for the ceremony held to confer Royal status, 2.  The casual 
wear for the opening of the Royal Elephants Stable at Klai Kangwon Palace, 3.  The Royal 
apparel to celebrate the Sixtieth Anniversary Celebrations of His Majesty’s Accession to the 
Throne, made especially for the Royal White elephant Phra Saveta Adulyadej Phahon.  The 
apparel made from 'Year Rabub' cloth adorned with gold and jewellery, could be analysed 
and grouped by the detail of the Panat. 
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
   
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ  

“ชา้งตน้” หมายถึงชา้งท่ีไดข้ึ้นระวางเป็นชา้งหลวงส่วนพระองคข์องพระมหากษตัริย ์เป็น 
ชา้งราชพาหนะของพระเจา้แผน่ดิน พระมหากษตัริยท่ี์กอปรดว้ยบุญญาธิการ และบงัเกิดชา้งเผอืก หรือ
ชา้งส าคญัมาสู่พระบารมี นบัเป็นสิริมงคลของบา้นเมือง มีอานุภาพดลบนัดาลใหแ้ผน่ดินอุดมสมบูรณ์ 

แต่เดิมค าวา่ “ชา้งตน้” จะหมายถึง ชา้งหลวงของพระมหากษตัริย ์ทั้งชา้งเผอืก และชา้ง 
ทรงท่ีเป็นราชพาหนะ ทั้งในเวลาปกติ และในยามศึกสงคราม โดยตั้งแต่รัชกาลท่ี 4 เป็นตน้มา “ชา้งตน้” 
จะหมายถึง “ชา้งเผือก” เป็นส าคญั ทั้งน้ีเน่ืองจากการรบดว้ยชา้งลดบทบาทความส าคญัลง เน่ืองจากมี
อาวธุยทุโธปกรณ์ สมยัใหม่เขา้มาแทนท่ี1 

การศึกษาขอ้มูลเคร่ืองคชาภรณ์ในสมยัโบราณ นบัตั้งแต่สมยัทวารวดีมาจนถึงสมยัธนบุรี 
นั้น ยากแก่การหารูปแบบเคร่ืองคชาภรณ์ในแต่ละยุคว่าเป็นเช่นไร เน่ืองจากขาดกลุ่มตวัอย่างเคร่ือง
คชาภรณ์ของจริงให้ท าการศึกษา ส่วนใหญ่หลงเหลือตวัอย่างเพียงในงานศิลปกรรม จากการสืบคน้
ขอ้มูลและหลกัฐานวตัถุ พบวา่ มีการรวบรวม ขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองคชาภรณ์ 

ชา้งตน้ในสมยัรัตนโกสินทร์ ไวค่้อนขา้งสมบูรณ์กวา่ยคุสมยัอ่ืนๆ และยงัปรากฏเคร่ือง 
คชาภรณ์ช้างต้นท่ีเคยใช้กับพระยาช้างตน้ ในรัชกาลท่ี 9 ในพระราชพิธีจริงให้ศึกษา คือ ชุดของ       
“พระเศวตอดุลยเดชพาหนภูมิพลนามนาถบารมี ทุติยเศวตกรีกมุทพรรโณภาส บรมกมลาสนวิศุทธวงศ ์
สรรพมงคลลกัษณคเชนทรชาต สยามราษฎรสวสัดิประสิทธ์ิ รัตนกญุชรนิมิตบุญญาธิการ ปรมินทรบ

                                                        
1เอกสารหลายฉบบัมีการสะกดช่ือ พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ แตกต่างกนั ช่ือท่ีปรากฏในงานวจิยัน้ี 

ตรวจสอบจาก แผ่นป้ายพระสุพรรณบฏันามชา้งตน้ของพระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ ดูรายละเอียดจาก กรมศิลปากร, 
ส านักพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, พิพิธภัณฑ์โรงช้ำงต้น สวนจิตรลดำ (กรุงเทพฯ: ส านักพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, 
2556), 192 - 193.  

1 
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พิตรสารศกัดิเลิศฟ้า”2 (ในขณะท่ีท าการศึกษาวิจยั กรมศิลปากรไดส่้งมอบเคร่ืองคชาภรณ์ของพระเศวต
อุลยเดชพาหนฯใหก้รมธนารักษ ์เกบ็รักษาในพิพิธภณัฑแ์สดงทรัพยสิ์นมีค่าของแผน่ดิน (แต่ยงัไม่มีการ
น ามาจดัแสดง) ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ส่วนกรมศิลปากรไดม้อบหมาย
ใหส้ านกัช่างสิบหมู่ ด าเนินการท าจ าลองเคร่ืองคชาภรณ์ทั้งหมดข้ึนมาใหม่อีก 1 ชุด เพื่อน าไปจดัแสดง
ชา้งในพิพิธภณัฑโ์รงชา้งตน้ สวนจิตรลดา)  

นบัตั้งแต่ ปีพทุธศกัราช 2501 จนถึงปัจจุบนั มีชา้งส าคญัมาสู่พระบารมี พระบาทสมเดจ็ 
พระเจา้อยูห่วั และไดรั้บการสมโภชข้ึนระวางจ านวน 10 ชา้ง3 

เคร่ืองคชาภรณ์ท่ีแต่งใหช้า้งเผอืกออกยนืแท่น ดงักล่าวถึงขา้งตน้ คือ เคร่ืองแต่งกาย 
ชา้งเผือก และชา้งพระท่ีนั่ง หรือท่ีเรียกเป็นค ารวมว่า พระยาชา้งตน้ เคร่ืองคชาภรณ์ดงักล่าวจะไดรั้บ
พระราชทานจากพระมหากษตัริย ์ในวนัสมโภชข้ึนระวาง ประกอบดว้ย ผา้ปกกระพอง พู่หู ทามคอ พาน
หนา้ พานหลงั ส าอาง พนาศ เสมาชาภรณ์ และเคร่ืองยศ4  

ดงันั้น การศึกษาแรงบนัดาลใจ เทคนิควิธี วสัดุท่ีใชใ้นการสร้างเคร่ืองคชาภรณ์ชา้งตน้ 
น่าจะท าให้เขา้ใจถึงความส าคญัของชา้งตน้ ผ่านทางเคร่ืองคชาภรณ์ เน่ืองจากในเอกสารเผยแพร่ต่างๆ 
มกัจะใชค้  าเรียกชา้งท่ีสมโภชข้ึนระวางเป็นชา้งตน้แลว้ว่า “พระยาชา้งตน้” ซ่ึงต าแหน่ง “พระยา” เป็น
ต าแหน่งของขนุนาง หรือผูมี้บรรดาศกัด์ิ จึงเป็นท่ีน่าสนใจวา่ชา้งตน้มียศต าแหน่งอยา่งไร เคร่ืองคชาภรณ์
สามารถบอกชั้นยศไดห้รือไม่ มีการใชง้านเหมือน หรือแตกต่างกนัอยา่งไร  

ในการศึกษาแหล่งท่ีมา แรงบนัดาลใจของรูปแบบการสร้างเคร่ืองคชาภรณ์ชา้งตน้ ในการ 
วิเคราะห์บางส่วน จะท าการคน้ควา้ศิลปกรรมสมยัโบราณท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเช่น ชา้งในงานประติมากรรม 
หรืองานจิตรกรรม เป็นขอ้มูลประกอบดว้ย เพื่อให้เขา้ใจถึงคติ และรูปแบบท่ีมาของเคร่ืองคชาภรณ์ชา้ง
ตน้ในรัชกาลท่ี 9 ไดอ้ยา่งชดัเจนยิง่ข้ึน จากการคน้ควา้ขอ้มูลเบ้ืองตน้ ปรากฏงานเขียนเก่ียวกบัชา้งตน้อยู่
ทัว่ไปเป็นจ านวนมาก แต่พบว่ายงัไม่มีงานวิชาการท่ีศึกษาวิจยัเร่ือง “เคร่ืองคชาภรณ์ชา้งตน้”  มีเพียง
การรวบรวมไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของ “ชา้งตน้” เท่านั้น ส าหรับงานดา้นประวติัศาสตร์ศิลปะมีเพียงการ
รวบรวมขอ้มูลแหล่งท่ีปรากฏงานศิลปกรรม แต่ยงัขาดการวิเคราะห์รูปแบบ และการส่ือความหมาย 
ดว้ยยุคสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไปนบัวนัเราจะสามารถพบเห็นชา้งตน้ทรงเคร่ืองคชาภรณ์ไดเ้ฉพาะในงาน

                                                        
2เร่ืองเดียวกนั, 105.   
3เร่ืองเดียวกนั, 104.  
4กรมศิลปากร, กำรสร้ำงเคร่ืองคชำภรณ์ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร,2550), 16. 
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พระราชพิธีท่ีมีอยู่จ  ากัด อีกทั้ งหลักฐาน เคร่ืองคชาภรณ์ช้างต้นท่ีอาจเก่ียวข้อง และสามารถน ามา
ท าการศึกษาเปรียบเทียบ เพื่อหาท่ีมามาแรงบนัดาลใจของช่างก็อาจเส่ือมสลาย และมีรายละเอียดการ
ซ่อมแซมท่ีเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา ดงัเช่น กระบวนพยหุ  ยาตราสถลมารคมหาราชสมยัสมเด็จพระ
นารายณ์ท่ีจิตรกรรมฝาผนัง พระอุโบสถวดัยม จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา หรืองานจิตรกรรมไทยท่ี
พระมหากษตัริยเ์สด็จประพาสตน้ ปรากฏตาม         ฝาผนงัศาสนสถานแหล่งโบราณคดีส าคญัๆหลาย
แห่ง ดงัเช่นในพระบรมมหาราชวงั เป็นตน้ ผูว้ิจยัมีความประสงคจ์ะรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ขอ้มูล
ตวัอย่างบางส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่ีมาของคติ และรูปแบบเคร่ืองคชาภรณ์ชา้งตน้ในรัชกาลท่ี 9 เพื่อท า
ความเขา้ใจแนวคิด คติของการสร้างงาน การอนุรักษภู์มิปัญญา และประวติัศาสตร์ศิลปะไทยในอีกทาง
หน่ึง 

อน่ึง การศึกษาวิจยั เคร่ืองคชาภรณ์สมยัรัตนโกสินทร์: กรณีศึกษาเคร่ืองคชาภรณ์ช้างต้น 
ในรัชกาลท่ี 9 น้ี เร่ิมท าการวิจยัในรัชสมยัของรัชกาลท่ี 9 ระหว่างท าการวิจยัไดค้าบเก่ียวระยะเวลาการ
ผลดัแผ่นดินในรัชสมยัของรัชกาลท่ี 9 เขา้สู่รัชสมยัของรัชกาลท่ี 10 ดงันั้น เพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ี
ตรงกนัตลอดเน้ือหาการวิจยัค  าท่ีใชเ้รียก พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่ หัว ในงานวิจยัฉบบัน้ี จะหมายถึง 
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินท
ราธิราชบรมนาถบพิตร หรือรัชกาลท่ี 9 เป็นส าคญั 
 
ควำมมุ่งหมำยและวตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ  

1. เพื่อศึกษาถึงแหล่งท่ีมา คติแนวความคิดการสร้างเคร่ืองคชาภรณ์ชา้งตน้ในรัชกาลท่ี 9 
2. เพื่อศึกษาถึงวสัดุ เทคนิค และรูปแบบการสร้างเคร่ืองคชาภรณ์ชา้งตน้ในรัชกาลท่ี 9 
3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบเคร่ืองคชาภรณ์ชา้งตน้ของจริง และท่ีปรากฏในงานศิลปกรรม 

เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจเคร่ืองคชาภรณ์ชา้งตน้ในรัชกาลท่ี 9 ในหลากหลายมิติ 
 
สมมุติฐำนของกำรศึกษำ  

 มีหลกัฐานเก่ียวกบัชา้งตน้ในไทย ปรากฏเป็นสตัวม์งคล และเป็นสตัวพ์ระราชพาหนะ ท่ี 
ใชท้ั้งประพาสตน้ และยามศึกสงคราม ในรัชกาลปัจจุบนัน้ี ชา้งตน้เป็นเพียงสัญลกัษณ์ของสัตวม์งคล
คู่บา้นคู่เมืองแสดงถึงพระบารมีของพระมหากษตัริย ์โดยมีเคร่ืองคชาภรณ์ และเคร่ืองอิสริยยศแสดง
ความส าคญัของต าแหน่ง กรณีศึกษาเคร่ืองคชาภรณ์ชา้งตน้ในรัชกาลท่ี 9 จึงน่าจะเป็นช่วงสมยัท่ีสามารถ
ท าการศึกษาเก็บรวบรวมหลกัฐานขอ้มูลไดค้รบถว้นกวา่ยคุสมยัอ่ืนๆ เน่ืองจากแทบไม่หลงเหลือเคร่ือง
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คชาภรณ์ของจริงให้ศึกษา นอกจากน้ี ยงัสามารถเปรียบเทียบตวัอย่างงานศิลปกรรมเคร่ืองคชาภรณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งจากยุคก่อนหน้าท าให้เขา้ใจถึงท่ีมาของพฒันาการความเปล่ียนแปลงทางด้านคติ บริบท
รูปแบบการใชง้านของเคร่ืองคชาภรณ์ชา้งท่ีเปล่ียนผา่นมาจากหลายยคุหลายสมยั 
 
ขอบเขตของกำรศึกษำ  

1. ศึกษาจากงานเอกสารทั้งเอกสารชั้นตน้ และเอกสารชั้นรองท่ีเก่ียวขอ้งกบัชา้งตน้ 
ทรงเคร่ืองคชาภรณ์ ในรัชกาลท่ี 9 

2. ศึกษารูปแบบจากเคร่ืองคชาภรณ์ชา้งตน้ของจริง หรือภาพถ่ายท่ียงัปรากฏหลกัฐานให ้
ศึกษาเปรียบเทียบ ทั้งเคร่ืองคชาภรณ์ในพิพิธภณัฑช์า้งตน้สมยัรัตนโกสินทร์ และเคร่ืองคชาภรณ์สมยั
โบราณ ท่ีจดัแสดงในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติต่างๆ เป็นตน้ 

3. ศึกษารูปแบบเคร่ืองคชาภรณ์ชา้งตน้ในงานศิลปกรรม เช่น งานประติมากรรม และ 
จิตรกรรม ซ่ึงจะคดัเลือกกรณีศึกษาท่ีมีความน่าสนใจมาเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. เพื่อท าความเขา้ใจท่ีมาของคติ และรูปแบบเคร่ืองคชาภรณ์ชา้งตน้ในรัชกาลท่ี 9 
2. เพื่อท าความเขา้ใจการส่ือความหมายเคร่ืองคชาภรณ์ชา้งตน้ในรัชกาลท่ี 9 ท่ีสะทอ้น 

แนวคิดผา่นทางการตีความรูปแบบศิลปกรรมเช่น งานประติมากรรม และจิตรกรรม ร่วมสมยั 
3. เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาใหผู้ท่ี้สนใจคน้ควา้เคร่ืองคชาภรณ์ชา้งตน้ต่อไปในอนาคต  

และเพื่อด ารงไวซ่ึ้งสรรพวิชาความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองคชาภรณ์ชา้งตน้ 
 
ขั้นตอนของกำรศึกษำ  

1. เกบ็ขอ้มูลเอกสาร 
2. ส ารวจเกบ็ขอ้มูลภาคสนาม 
3. ด าเนินการวิจยั 
4. วิเคราะห์สรุป และเสนอผลการศึกษา 
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วธีิกำรศึกษำ 
วิธีการศึกษาจะใชว้ิธีแบบพรรณนา (Descriptive Research) และวิธีวิเคราะห์ (Analytical  

Research) ตามขั้นตอนดงัน้ี 
1. ขั้นรวบรวมขอ้มูล 
    1.1 ศึกษาทบทวนวรรณกรรมท่ีมีการศึกษาเคร่ืองคชาภรณ์ชา้งตน้จากเอกสารชั้นตน้  

เ ช่น จารึก พระราชพงศาวดาร จดหมายเหตุ สมุดไทย เอกสารชั้ นรอง เช่น วรรณกรรมใน
พระพุทธศาสนา วรรณคดีไทย และเอกสารทางวิชาการท่ีกล่าวถึงช้างตน้ เช่น ขอ้มูลแหล่งโบราณ
สถานท่ีมีจิตรกรรม และประติมากรรมชา้งทรงเคร่ือง 

            1.2 เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากภาคสนาม โดยการเกบ็ขอ้มูลแหล่งโบราณวตัถุ โบราณสถาน 
ท่ีมีชา้งทรงเคร่ืองคชาภรณ์ 

2. ขั้นด าเนินการวิจยั และวิเคราะห์ 
    2.1 น าขอ้มูลท่ีไดม้าจดัเรียงเป็นระบบโดยสงัเขป 
    2.2 ศึกษาเปรียบเทียบวสัดุ เทคนิค ลวดลาย ในการสร้าง และใชง้านชา้งทรงเคร่ือง 

คชาภรณ์ 
    2.3 ศึกษาเปรียบเทียบเคร่ืองคชาภรณ์ชา้งตน้ในงานศิลปกรรม 
3. ขั้นสรุป และเสนอผลการศึกษา 

 
แหล่งข้อมูล 

1. ขอ้มูลเอกสารชั้นตน้ และชั้นรอง จากหอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ และ 
หอสมุดวงัท่าพระ เป็นตน้ 

2. ขอ้มูลจากพิพิธภณัฑต่์างๆ อาทิ 
             2.1 พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร เคร่ืองคชาธารอาวุธภณัฑส์มยัโบราณ และสมยั 

รัตนโกสินทร์ ในส่วนของพระท่ีนัง่ปฤษฎางคภิมุข และหอ้งจดัแสดงอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
               2.2 พิพิธภณัฑโ์รงชา้งตน้ (สวนจิตรลดา พระราชวงัดุสิต) จดัแสดงนิทรรศการรวบรวม
ขอ้มูลและเอกสารเก่ียวกบัเร่ืองราวของชา้งตน้จากหอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และ
ด าเนินการจดัแสดงหุ่นจ าลองชา้งสวมเคร่ืองคชาภรณ์จ าลอง และจดัท าชา้งจ าลอง 4 ตระกลูพงศ ์
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             2.3 ขอ้มูลจากพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ชา้งตน้ (ขา้งรัฐสภา ถนนอู่ทองใน บริเวณ 
เดียวกบัพระท่ีนั่งวิมานเมฆ) จดัแสดงเร่ืองราว ความเช่ือเร่ืองชา้งเผือก การจบัช้าง และพระราชพิธี
สมโภชข้ึนระวางชา้งส าคญั โดยใชอ้าคารโรงชา้งตน้ทั้ง 2 หลงั 

2.4 ส านกัทรัพยสิ์นส่ิงมีค่าของแผน่ดิน (กรมธนารักษ)์ เกบ็รักษาเคร่ืองคชาภรณ์ 
ทองค าของพระเศวตอดุลยเดชพาหนฯท่ีสร้างข้ึนตามพระราชด าริพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  

2.5 หอประติมากรรมตน้แบบ (กรมศิลปากร) จดัแสดงรูปภาพ หุ่นจ าลองชา้งตน้ และ         
เคร่ืองคชาภรณ์ (ชา้งจ าลองใชน้ าจดันิทรรศการหมุนเวียนในวนัส าคญั และสถานท่ีต่างๆ) 

2.6 พิพิธภณัฑอ่ื์นๆท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัประเดน็การศึกษาเปรียบเทียบ อาทิ พระคชาธาร 
ทองค า และแผ่นทองค าฉลุลายช้างทรงเคร่ือง จดัแสดง ณ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเจา้สามพระยา     
เป็นตน้ 

3. ขอ้มูลจากศาสนสถาน โบราณสถาน และโบราณวตัถุท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัประเดน็ศึกษา 
เป รียบเ ทียบ อาทิ  งานจิตรกรรมรูปช้างต้น เ ร่ืองรามเ กียร ต์ิในวัดพระศรี รัตนศาสดา  ใน
พระบรมมหาราชวงั เป็นตน้ 

4. บทสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเดน็การศึกษาเคร่ืองคชาภรณ์ชา้งตน้ 
 

อุปกรณ์ทีใ่ช้ในกำรค้นคว้ำ 
1. อุปกรณ์การศึกษาทัว่ไป 
2. อุปกรณ์การถ่ายภาพ 
3. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
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บทที่ 2 
 

ความเป็นมาของเคร่ืองคชาภรณ์ช้างต้น 
 

 “ชา้ง” เป็นสตัวใ์หญ่มีถ่ินอาศยัอยูใ่นป่า แต่เดิมชา้งเป็นสตัวป่์าท่ีคร้ังหน่ึงมนุษยน์ ามาเล้ียง 
เป็นพาหนะใชส้อย จาก “ชา้งป่า” จึงกลายเป็น “ชา้งเล้ียง” ซ่ึงชา้งเล้ียงจะมีถ่ินอาศยัตามมนุษยท่ี์เป็น
เจา้ของ และเม่ือเจา้ของชา้ง เป็นผูมี้อ  านาจ ผูน้ าหรือผูป้กครองชุมชนสถานะของสัตวเ์ล้ียง หรือสัตว์
พาหนะจึงไดเ้ล่ือนข้ึนตามผูเ้ป็นนาย และเพื่อใหส้ามารถจ าแนกชา้งป่าออกจากชา้งเล้ียง และจ าแนกชา้ง
ของผูน้ ากลุ่มชนออกจากช้างเล้ียงทัว่ไป ในยุคโบราณนั้น สัตวพ์าหนะของผูป้กครองชุมชน จึงมกั
เก่ียวขอ้งกบัคติชา้งท่ีเป็นพาหนะของส่ิงเหนือธรรมชาติ ดงัเช่น เทพเจา้ เกิดการประดบัประดาตกแต่ง
เคร่ืองอาภรณ์ใหแ้ก่ชา้งส าคญัเช่นเดียวกนักบัพฒันาการในดา้นอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษย ์เคร่ืองประดบั
ของชา้งไดมี้รูปแบบเปล่ียนแปลงไปตามวตัถุดิบในสภาพแวดลอ้มนั้นๆ รวมทั้งการเปล่ียนแปลงตาม
ความนิยมในแต่ละยคุสมยั นอกจากน้ีการศึกษาเคร่ืองคชาภรณ์ ควรศึกษากายภาพของชา้งท่ีไดรั้บการ
คดัเลือกใหแ้ต่งเคร่ืองคชาภรณ์ประกอบดว้ยเพื่อใหเ้ขา้ใจถึงประเภทของชา้ง และโครงสร้างร่างกายของ
ช้างท่ีช่างศิลป์ใช้เป็นแรงบันดาลใจ น ามาออกแบบเป็นเคร่ืองคชาภรณ์ได้อย่างเหมาะสมโดย
ท าการศึกษาขอ้มูลของแหล่งท่ีสันนิษฐานว่าจะเป็นท่ีมาของคติความนิยมการประดบัตกแต่งเคร่ือง
คชาภรณ์ท่ีส่งอิทธิพลใหแ้ก่เคร่ืองคชาภรณ์ในประเทศไทยโดยสงัเขป 

 
1. ข้อมูลกายภาพทัว่ไปของช้าง 

ชา้งเป็นสตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม (Mammals) มีขนาดใหญ่ท่ีสุด สูงโดยเฉล่ียเม่ือเติบโตเตม็ท่ี 
ประมาณ 8 ฟุต น ้ าหนกัโดยเฉล่ียประมาณ 3 ตนั ชา้งตวัผูเ้รียกวา่ “ชา้งพลาย” มีงา 1 คู่ โดยเฉล่ียมีงายาว 
4 - 5 ฟุต ชา้งพลายบางตวัก็ไม่มีงา เรียกว่า “ชา้งสีดอ” ส่วนชา้งตวัเมียเรียกว่า “ชา้งพงั” ไม่มีงา ชา้งพงั
บางตวัมีงาสั้นๆ เรียกวา่ “ชา้งขนาย” ตามปกติแลว้ชา้งพงัจะมีส่วนสูง และน ้าหนกันอ้ยกวา่ชา้งพลาย 

ชา้งมีอายรุะหวา่ง 80 - 150 ปี แต่ถา้ใชง้านหนกัมาก จะมีอายอุยูป่ระมาณ 60 ปีเท่านั้น ช่วง 
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ท่ีชา้งสามารถท างานหนกัไดดี้ท่ีสุด คือ ช่วงอายรุะหวา่ง 30 - 38 ปี ตามปกติแลว้ชา้งป่าจะมีอายยุนืกวา่
ชา้งบา้น เพราะชา้งป่าไดอ้าศยัอยูใ่นสภาพธรรมชาติของชา้ง ส่วนชา้งบา้นตอ้งอยูใ่นท่ีทางท่ีผูเ้ล้ียง
ก าหนดให ้และตอ้งท างานหนกัดว้ย ชา้งสามารถบรรทุกส่ิงของไดค้ร้ังละประมาณ 100 กิโลกรัม1 
 
2. เคร่ืองแต่งกายของช้างเลีย้งในอารยธรรมโบราณ 

ช้างในอารยธรรมลุ่มน า้สินธุ “ชา้งเล้ียง” เร่ิมปรากฏหลกัฐานในโบราณวตัถุเม่ือราว 2,000  
กว่าปีก่อนคริสตกาล เป็นตราประทบัรูปชา้งจ านวนหน่ึง พบท่ีเมืองโมเฮนโจดาโร (Mohenjo - daro) 
และฮารัปปา (Harappa) ในอารยธรรมลุ่มน ้าสินธุ (Indus Civilization) หรืออินเดียโบราณ ปัจจุบนัอยูใ่น
ประเทศปากีสถาน ตราประทบัน้ีอาจจะใช้เป็นเคร่ืองหมายส าคญัในการติดต่อคา้ขายกบัอาณาจกัร
ใกลเ้คียง ซ่ึงเวลานั้นมีการติดต่อคา้ขายกบัอาณาจกัรใหญ่อยา่งสุเมเรียน (Sumerian) ในอารยธรรมเมโส
โปเตเมีย (Mesopotamia) อาณาจกัรท่ีคุมการคา้ส าคญัในอ่าวเปอร์เซีย หรืออาจจะเป็นลทัธิความเช่ือของ
ชาวอารยธรรมลุ่มน ้ าสินธุ ในเร่ืองการบูชาธรรมชาติ บูชาสัตว์ในสมยันั้น ลักษณะส าคัญของตรา
ประทับรูปช้างนี้ คือ เป็นช้างเอเชีย2 ที่มี “ผ้าปูหลัง” (Saddle - Blanket) (ภาพท่ี 1) ถือเป็นหลักฐาน
ส าคญัทีบ่อกเราว่า ในช่วงเวลาน้ันได้มีการเลีย้งช้าง และฝึกช้างไว้ใช้งานในอนิเดียโบราณแล้ว3 
 

                                                        
1อารีย ์ทองแกว้, ช้าง (สุรินทร์: ภาควชิาประวติัศาสตร์ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

สถาบนัราชภฏัสุรินทร์, 2538), 30.  
2สันนิษฐานวา่ เป็นช้างเอเชีย เน่ืองจาก ชา้งในโลกน้ี มีตระกลูใหญ่อยู ่2 ตระกลู คือ ชา้งเอเชีย และชา้ง 

แอฟริกาช้างเอเชีย (Elephasmaximus) ไดแ้ก่ ชา้งท่ีอาศยัอยูต่ามป่าในประเทศไทย อินเดีย พม่า มอญ กมัพชูา ศรีลงักา 
และมาเลเซียเป็นตน้ ชา้งเอเชีย หวัเป็นโหนกมองจากขา้งหนา้จะเห็นเป็น 2 ลอน มีกะโหลกหวัใหญ่มีมนัสมองมาก จึง
เฉลียวฉลาดสามารถน ามาฝึกให้ท างาน หรือฝึกให้แสดงท่าต่างๆได ้ส่วนช้างแอฟริกา (Loxodontaafrica)ไดแ้ก่ ชา้ง
ในทวีปแอฟริกา หัวชา้งจะเลก็กวา่หัวชา้งเอเชียเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน และมีโหนกท่ีหัวเพียงลอนเดียว เป็นชา้งท่ีมีความ
ฉลาดนอ้ยกวา่ชา้งเอเชีย และชา้งแอฟริกานั้นดุร้าย ยงัไม่มีผูใ้ดน ามาฝึกใชง้าน หรือฝึกเพื่อการแสดง จาก สุทธิลกัษณ์ 
อ าพนัวงศ,์ วรรณกรรมไทย เร่ืองช้างไทย (กรุงเทพฯ: มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ, 2530), 2 - 3.  

3ปรามินทร์ เครือทอง, ช้าง เล่มหน่ึง (กรุงเทพฯ: สถาบนัพิพิธภณัฑก์ารเรียนรู้แห่งชาติ, 2553), 90.  
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3. อทิธิพลแนวคดิการสร้างเคร่ืองคชาภรณ์ในประเทศไทย 

“รูปชา้ง” เร่ิมมีบทบาทอยา่งสูง เม่ือเขา้สู่ยคุเร่ิมตน้ของ “ศาสนา” จากประเทศอินเดีย หรือ 
ประมาณ 2,000 ปีก่อน ส่วนดินแดนสุวรรณภูมิกโ็ด่งดังเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ เวลานีเ้องที่อนิเดียมี
อทิธิพลอย่างสูงต่อการเปลีย่นแปลงระบบความคิดความเช่ือ การปกครอง ผ่านคติทางศาสนาฮินดู และ
พุทธทั้งสองศาสนานี้ ไม่ได้น าเพียงปรัชญาความเช่ือมาเท่าน้ัน แต่ยังได้น าเอา “ช้าง” มาสู่สุวรรณภูมิ 
ในฐานะสัตว์สัญลกัษณ์แห่งอ านาจบารมีในรูปของ “เทพเจ้า” และผู้อุดหนุนพระพุทธศาสนา 

ความแตกต่างในความสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัชา้งจากยคุก่อนประวติัศาสตร์ สู่ยคุ 
ประวัติศาสตร์ นั้ น มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดในดินแดนสุวรรณภูมิ พบว่ามนุษย์ก่อนยุค
ประวติัศาสตร์ ซ่ึงเป็นสังคมระดบัชุมชนหมู่บา้น หรือเป็นเมืองเล็กๆ ยงัไม่มีความซบัซอ้นในเร่ืองคติ
ความเช่ือมากนัก ดงันั้น “ความจ าเป็น” ในการควบคุม หรือ “เอาชนะ” สัตวใ์หญ่อย่างชา้ง ท่ีตอ้งการ
ก าลงัคน และทรัพยากรอยา่งมากในการเล้ียงดู “ชา้งเล้ียง” จึงน่าจะอยูน่อกเหนือความตอ้งการของคน
ในยคุก่อนประวติัศาสตร์ 
 

ภาพท่ี 1 ภาพชา้งท่ีเก่าท่ีสุดตามคติความเช่ือของอินเดียในตราประทบั วฒันธรรมลุ่มน ้า 
  สินธุ พบท่ีเมืองโมเฮนโจดาโร 
ท่ีมา: ณฏัฐภทัร จนัทวิช, บรรณาธิการ, ช้างต้นสัตว์มงคลแห่งพระจักรพรรดิ เล่ม 1, 
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากรร่วมกบั ริษทัคาร์ลสเบอร์ก บริเวอร่ี (ประเทศไทย), 2539), 17.  
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ต่อมาเม่ือสงัคมมนุษยมี์ความซบัซอ้นมากข้ึน ตั้งแต่ปลายยคุเหลก็ต่อเน่ืองมาจนถึงยคุ 
ประวติัศาสตร์ ศาสนา การปกครอง การสงคราม ไดส้ร้างเง่ือนไข และความตอ้งการ “ชา้งเล้ียง” มากข้ึน 
ทั้งในการเสริมบารมี การท าสงคราม ตลอดจนการสร้างบา้นก่อเมือง ซ่ึงตอ้งอาศยัสัญลกัษณ์ และก าลงั
ของชา้งในการขบัเคล่ือนกระบวนการทางสงัคมดงักล่าว4 

จากการศึกษาเอกสารต่างๆ ทั้งจารึก จดหมายเหตุ และพงศาวดาร จะพบวา่ชา้งมีบทบาท 

ยิ่งทั้งในกิจการบา้นเมือง และในการพระพุทธศาสนา ส าหรับบทบาทในกิจการบา้นเมืองนั้นเป็นท่ี

ทราบกนัดีว่า ชา้งถูกน ามาใชเ้ป็นพาหนะในการเดินทางในป่าลึก หรือในทอ้งถ่ินทุรกนัดาร หรือในการ

ศึก การสงคราม โดยน ามาฝึกหดัใหรู้้จกัการเขา้สูร้บ และท างานอ่ืนๆ เช่น ลากไมใ้นป่า 

การจดัหาชา้งน้ี ถือเป็นงานของหลวง ดว้ยถือวา่ชา้งน้ีเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัของแผน่ดิน  

เป็นยทุธปัจจยัท่ีส าคญั เป็นแรงงานท่ีดี และเป็นสินคา้ผกูขาดของราชส านกั หน่วยงานท่ีรับผิดชอบใน

การจดัหา และควบคุมดูแลเร่ืองชา้ง คือ กรมชา้ง ซ่ึงเรียกว่า กรมพระคชบาล การคดัเลือกชา้งนั้น ก็จะ

ตรวจดูลกัษณะชา้งแต่ละเชือก ถ้าเป็นช้างธรรมดากจ็ะคัดตามความแข็งแรง ที่จะน าไปฝึกเป็นช้างศึกไว้

ใช้ในกองทัพ หรือเป็นช้างงานทั่วไป ส่วนช้างที่มีลักษณะดีถูกต้องตามลักษณะของช้างมงคลก็จะ

คัดเลือกเป็นช้างทรงขององค์พระมหากษัตริย์ และถ้าเป็นช้างที่จัดอยู่ในประเภทเป็นช้างส าคัญ หรือ

ช้างเผือกก็จะประกอบการพระราชพิธีรับ และขึ้นระวางสมโภช5เป็นพระยาช้างเผือก ซ่ึงช้างทั้งสาม

ประเภทนี ้เรียกว่า ช้างต้น6 

 

 

 

 

                                                        
4เร่ืองเดียวกนั, 85 - 86.  
5ขอ้มูลเอกสารท่ีท าการสืบคน้ บางเอกสารผูแ้ต่งใชค้  าวา่ “ข้ึนระวางสมโภช” จากการตรวจสอบใน 

เอกสารราชการของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัชา้งเผอืก และชา้งตน้ ส่วนใหญ่จะใชค้  าวา่  “การสมโภชข้ึนระวาง” 
6ณฏัฐภทัร จนัทวิช, ช้างราชพาหนะ (กรุงเทพฯ: โครงการสืบสวนมรดกวฒันธรรมไทย, 2542), 24. 
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สนันิษฐานวา่ การคดัเลือก และการแยกชา้งหลวงเป็นประเภทต่างๆ ส าหรับเป็นชา้งคู่ 

บารมีของพระมหากษตัริย ์อาทิ ชา้งทรง ชา้งส าคญั ชา้งเผือก หรือชา้งตน้ 7 น่าจะมีท่ีมา หรือไดรั้บแรง

บนัดาลใจมาจากวรรณกรรม หรือคติโบราณ ท่ีมีเร่ืองราวน่าสนใจพิเศษเหนือกวา่ชา้งโดยทัว่ไป 

3.1 ช้างในวรรณกรรมสู่แรงบันดาลใจในงานช่าง ชา้งมีอิทธิพลต่อคติความเช่ือของไทยมา 
ตั้ งแต่ยุคโบราณทั้งในด้านศาสนาอย่างพุทธประวติั และชาดกหลายเร่ืองท่ีปรากฏว่าช้างเป็นสัตว์
ศกัด์ิสิทธ์ิ และบางคร้ังปรากฏในรูปของสัญลกัษณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชนชั้นสูง โดยเฉพาะพระมหากษตัริย ์
ซ่ึงในงานวิจยัจะน าเสนอบางส่วนเป็นตวัอยา่ง ดงัน้ี  

3.1.1 ช้างแก้วในคติพระจักรพรรด ิตามคติความเช่ือทั้งในศาสนาพราหมณ์ และ 
พระพุทธศาสนา ถือว่า ชา้งเผอืกเป็นสัตวท่ี์สูงดว้ยมงคลทั้งปวง เป็นสัญลกัษณ์ทั้งธญัญาหาร ภกัษาหาร 
ผลาหาร8 และพระบารมีเกริกไกรอนัยิ่งใหญ่แก่แผ่นดิน และจะเกิดข้ึนดว้ยบุญญาบารมีแห่งองคพ์ระ
จกัรพรรดิแห่งแควน้ประเทศนั้น ดว้ยเหตุดงักล่าว  เม่ือไดพ้บชา้งเผือกเวลาใด ประชาราษฎร์ก็จะแซ่
ซ้องสาธุการน้อมเกลา้ฯ ถวายดว้ยเป็นรัตนะแห่งพระองค ์กล่าวคือ ชา้งเผือกเป็นสัตวม์งคล และเป็น
เคร่ืองมงคลชนิดหน่ึงใน “สัปตรัตนะ” แห่งพระจกัรพรรดิ  อนัไดแ้ก่ จกัรรัตนะ (จกัรแกว้) หัตถีรัตนะ 
(ชา้งแกว้) อศัวรัตนะ (มา้แกว้) มณีรัตนะ (มณีแกว้) อตัถีรัตนะ (นางแกว้) คหปติรัตนะ (ขุนคลงัแกว้) 
ปริณายกรัตนะ (ขนุพลแกว้) 
           คมัภีร์ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา กล่าวว่า พระมหากษตัริยท่ี์มีบุญญาธิการยิ่งจนได้
เป็นสมเด็จพระจกัรพรรดิราชจะบงัเกิดแกว้ 7 ประการ เป็นเคร่ืองประกอบพระบารมี เรียกว่า “แกว้
สัตตพิธรัตน์” คือ แกว้มณีโชติ จกัรแกว้ ชา้งแกว้ มา้แกว้ นางแกว้ ขนุพลแกว้ และขนุคลงัแกว้ ชา้งแกว้
ท่ีเกิดข้ึนน้ี มีอานุภาพยิง่นกั สามารถเดินทางไปรอบจกัรวาล และกลบัมาภายในเวลาอนัรวดเร็ว9 

                                                        
7ค าอธิบายช่ือเรียกของชา้งหลวงประเภทต่างๆ เม่ือพิจารณาจากขอบเขตการใหค้วามหมายของค าศพัท ์ 

ท่ีเป็นปัจจุบนัสมยั อาจไม่ครอบคลุมถึงประเภทชา้งในสมยัโบราณทั้งหมด และเพื่อความสอดคลอ้งของเน้ือหาการ
วิจยั จึงจะกล่าวถึงในบทท่ี 3 

8ธัญญาหาร ภักษาหาร ผลาหาร ส่ือความหมายถึง ชา้งเป็นสัญลกัษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ 
9กรมศิลปากร, ส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, พพิธิภัณฑ์โรงช้างต้น สวนจิตรลดา (กรุงเทพฯ: ส านกั 

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, 2556), 32 - 33. 
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          ช้างแก้ว หรือหัตถีรัตนะน้ี ยงัหมายถึง ช้างศึกท่ีมีความเฉลียว - ฉลาดว่องไว 
สามารถเอาชนะ ขา้ศึกศตัรูไดโ้ดยง่าย ชา้งแกว้จึงเป็นพาหนะคู่บุญบารมีพระเจา้จกัรพรรดิโดยเฉพาะ
เท่านั้น10 
          ในไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วงไดก้ล่าวถึง เม่ือพระมหาจกัรพรรดิไดช้า้งแกว้
มาแลว้ไดต้กแต่งดว้ยคชาภรณ์อนัประกอบดว้ยอญัมณีแกว้แหวนมีค่า 
 
     “...คราทีนั้น จิงพระญา11มหาจกัรพรรดิราชนั้น เขาจิงตบแต่งเคร่ืองประดบันิช้างน้ันให้ถ้วน 
ทัว่สารพางค์ด้วยส่ิงทั้งหลาย เป็นต้นว่าเงือนแลทองแก้วแหวนทั้งหลายแลผ้าอนัมีค่าอนัควรผจิะครณา 
เงือนทองข้าวของแก้วทั้งน้ันบ่มิได้เลย ดูรุ่งเรืองงามดัง่ดาวในเมืองฟ้า พระญาจกัรพรรดิราชนั้น ธ จิง 
ข้ึนข่ีชา้งนั้นแลว้ ธ จิงมีพระทยัใคร่ไปดว้ยอากาศ ชา้งนั้นจิงเหาะข้ึนไปบนอากาศดัง่ราชหงส์ทองอนั 
เป็นพระญาแก่หงส์ทั้งหลาย พระญาหงส์นั้นช่ือพระญาธรรมราชแล จิงฝงูร้ีพลทั้งหลายกไ็ปในอากาศ 
ดว้ยท่านดัง่เม่ือไปดว้ยกงจกัรแกว้นั้นแล…”12 
 
          ไตรภูมิกถา หรือไตรภูมิพระร่วงเป็นวรรณกรรมท่ีแพร่หลายในสมยัสุโขทยั และ
อยุธยา สันนิษฐานว่าเป็นหน่ึงในวรรณกรรมส าคญัท่ีไดรั้บอิทธิพลจากคติพระจกัรพรรดิของอินเดีย 
และมีอิทธิพลต่อแรงบนัดาลใจในการสร้างเคร่ืองคชาภรณ์ชา้งตน้ในยคุสมยัต่อๆมา 
 
 

                                                        
10อารีย ์ทองแกว้, ช้าง (สุรินทร์: ภาควชิาประวติัศาสตร์ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

สถาบนัราชภฏัสุรินทร์, 2538), 55.  
11ค าวา่  พญา หมายถึง 1. [พะยา]  (โบ) น. เจา้แผน่ดิน เช่น พญาลิไทย  2. น. ผูเ้ป็นใหญ่, ผูเ้ป็นหวัหนา้,  

(มกัใชน้ าหนา้นามอ่ืน) เช่น พญานาค พญาหงส์. ค  าวา่ พระยา หมายถึง น. บรรดาศกัด์ิขา้ราชการผูใ้หญ่สูงกวา่ “พระ” 
ต ่ากวา่ “เจา้พระยา” เช่น พระยาอนุมานราชธน จาก ส านกังานราชบณัฑิตยสภา, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ.2554, เขา้ถึงเม่ือ 9 มิถุยายน 2560, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.royin.go.th/dictionary/   

 ในตวัอยา่งท่ียกมาค าวา่ พระญา เป็นค าโบราณ แต่ดูจากบริบทค าน้ีน่าจะหมายถึงค าวา่ “พญา”  
มากกวา่ค าวา่ “พระยา” 

12พระมหาธรรมราชาท่ี 1 พญาลิไทย,  “ไตรภูมิกถา หรือไตรภูมิพระร่วง (ฉบบัตรวจสอบช าระใหม่).”   
(เอกสารในการสัมมนาเร่ืองไตรภูมิพระร่วง จดัโดย กรมศิลปากร, 19 - 21 ธนัวาคม 2526 ), 64. 
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3.1.2 ช้างเอราวณั (ไอราวตะไอราวต หรือไอวัต) ในยคุพระเวท พระอินทร์เป็นเทพ 
ส าคญัในยุคพระเวทตอนปลาย เป็นเทพแห่งสวรรค ์มีชายา คือ อินทรานี และมีบริวาร มากมายมีชา้ง
เป็นพาหนะ (ช่ือ “ไอวตั”)13 
           ในยคุพระอินทร์14 มีร่างสีเขียวมีพาหนะเป็นชา้ง 3 เชือก เชือกหน่ึงพระศิวะเป็นผู ้
ประทานใหช่ื้อวา่ เอราวณั เชือกหน่ึงพระพรหมเป็นผูป้ระทานให ้ช่ือว่า คีรีเมขลไ์ตรดายคุ และอีกเชือก
หน่ึงพระวิษณุเป็นผูป้ระทานใหช่ื้อวา่ เอกทนัตช์า้งเอราวณัเป็นชา้งท่ีมีพละก าลงัมากท่ีสุดในหมู่ ชา้งทั้ง 
3 เชือก และเป็นท่ีโปรดปรานมากท่ีสุดของพระอินทร์ เช่ือกนัว่า ชา้งเผือกน้ีเป็นเทพบุตรองคห์น่ึง เม่ือ
พระอินทร์ตอ้งการจะเสดจ็เอราวณัเทพบุตรกจ็ะแปลงกายเป็นชา้งเผอืก15 
          ซ่ึงชา้งเอราวณัน้ีเอง ไดเ้ป็นชา้งพาหนะของเทพเจา้ในยุคแรกๆ ท่ีจะปรากฏว่ามี
อิทธิพลในงานวรรณกรรม และศิลปกรรมของไทยหลายยุคหลายสมยั นอกจากน้ีพระอินทร์ท่ีทรง
พาหนะ คือ ชา้งเอราวณัยงัไดรั้บการนบัถือวา่เป็นเทพประจ าทิศ (ชาวฮินดูมีความเช่ือวา่พระอินทร์ เป็น
เทพเจา้ประจ าทิศตะวนัออก(ชา้ง))16 

3.1.3 ช้างครีีเมขล์ (ครีีเมขล์ไตรดายุค หรือครีิเมขละไตรดายุค) ชา้งพาหนะของ 
พญาวสัวดีมาร เป็นชา้งรูปร่างสูงใหญ่ ดุร้ายมาก พญามารใชข้บัข่ี เพื่อติดตามขดัขวางพระพุทธองค ์
และจะเขา้ท าร้ายพระพุทธองค ์ในขณะท่ีประทบัอยูบ่นรัตนบลัลงักใ์ตต้น้พระศรีมหาโพธ์ิ เพื่อขดัขวาง
การตรัสรู้   เม่ือวนัข้ึน 15 ค  ่า เดือน 6 แต่ไม่สามารถท าร้ายพระพทุธองคไ์ด้17 
                     ชา้งคีรีเมขลใ์นภาพเล่าเร่ืองพุทธประวติัตอนมารผจญ ทั้งในสมุดไตรภูมิ กรุงศรี
อยธุยา และท่ีปรากฏในจิตรกรรมฝาผนงัสกดัหลงัพระประธานในอุโบสถ โดยทัว่ไปช่างศิลป์มกันิยม

                                                        
13ผาสุข อินทราวธุ, ศาสนาฮินดู และประตมิาณวทิยา (กรุงเทพฯ: คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร 

, 2520), 4. 
14ยคุหน่ึงท่ีพระอินทร์เคยเป็นใหญ่ ตามความเช่ือในศาสนาฮินดู 
15ศศิภา ตนัสิทธิ, ช้างคู่แผ่นดนิ (กรุงเทพฯ: สมาคมสงเคราะห์สัตวใ์นพระบรมราชูปถมัภ,์ 2554), 13 - 14. 
16ผาสุข อินทราวธุ, ศาสนาฮินดู และประตมิาณวทิยา, 26 - 27. 
17มหาวิทยาลยัศิลปากร, คณะโบราณคดี, นิทรรศการเร่ือง “ช้าง” ในคตคิวามเช่ือของไทย, เอกสาร  

เน่ืองในวโรกาสวนัคล้ายวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2555 ณ ร้านภูฟ้า
ผสมผสาน ชั้น 4 สยามพารากอน, 29 พฤศจิกายน 2555 - 30 มิถุนายน 2556  (กรุงเทพฯ: สมาพนัธ์, 2555), 15. 
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วาดให้ชา้งคีรีเมขลท์รงเคร่ืองคชาภรณ์อยา่งชา้งศึก โดยมีพญามารประทบัอยู่บนคชาธาร18 และเคร่ือง
คชาภรณ์ของชา้งคีรีเมขลนิ์ยมลงสีทอง เน่ืองจากเป็นชา้งพาหนะของพญามารผูเ้ปรียบเหมือนกษตัริย์
ของเหล่ามารทั้งปวง   

3.1.4 ช้างตระกลูฉัททนัต์ พญาชา้งในชาดกเร่ืองหน่ึงท่ีพระพุทธองคท์รงเล่าใหภิ้กษุทั้ง 
หลายฟัง เพื่อแสดงให้เห็นถึงความประพฤติของผูมี้จิตใจสูง และจิตใจต ่า ว่าพระองคเ์คยเสวยพระชาติ
เป็นพญาชา้งฉทัทนัต ์ชา้งเผือกผูมี้ศีล และมีงางามมีรัศมี 6 สี มีนางพญาชา้งเป็นคู่ครอง 2 เชือก ช่ือนาง
ชา้งมหาสุภทัทา และจุลสุภทัทา แต่นางชา้งจุลสุภทัทาคิดว่าพญาชา้งฉัททนัตรั์กนางชา้งมหาสุภทัทา
มากกว่า จึงคิดผูกพยาบาท และหาทางแกแ้คน้โดยตั้งจิตขออธิษฐานให้ไปเกิดใหม่ เป็นอคัรมเหสีของ
พระเจา้กรุงพาราณสี และตั้งความปรารถนาให้มีนายพรานคนหน่ึงใช้ลูกศรอาบยาพิษยิงพญาช้าง
ฉัททนัตใ์ห้ถึงแก่ความตาย พร้อมทั้งตดังาทั้งคู่ของพญาชา้งดว้ย  จากนั้นไม่นานนางชา้งจุลสุภทัทาก็
ส้ินชีวิตลง และไดไ้ปเกิดใหม่ตามท่ีตั้งจิตอธิษฐานไวทุ้กประการ และระลึกชาติไดด้ว้ย จึงทูลพระเจา้
กรุงพาราณสีว่าทรงสุบินว่าไดง้าชา้งมีรัศมีงดงามมาท าแท่นบรรทม และขอให้ทรงจดัหานายพรานไป
หางาชา้งดงักล่าวในป่าหิมพานตม์าถวาย นายพรานโสนุตระอาสาเดินทางไปล่าพญาชา้ง และลอบยิง
พญาชา้งดว้ยศรอาบยาพิษ ท าให้พญาชา้งเจ็บปวดทนทุกขท์รมานมาก แต่ไม่คิดประทุษร้ายนายพราน 
เน่ืองจากเป็นชา้งมีศีลจึงอดกลั้นโทสะได ้และสอบถามนายพรานถึงเหตุท่ีมาฆ่าคน นายพรานจึงมาเล่า
เร่ืองทั้งหมดให้ฟัง พญาชา้งฉัททนัตจึ์งอุทิศงาของตน และช่วยให้นายพรานป่าเล่ือยเอางาของตนไป
ถวายพระนางสุภทัทาแลว้พญาชา้งกข็าดใจตาย19 

3.1.5 ช้างตระกลูอุโบสถ มีลกัษณะสูงใหญ่สง่างาม ผวิดงัสีทอง มีฤทธ์ิไปในอากาศก ็
ไดเ้ดิน ทางบกไดช้้ากว่าช้างตระกูลฉัททนัต์ พญาช้างอุโบสถอยู่ในป่าหิมพานต์ มีช้างสีเหลืองเป็น
บริวาร พญาชา้งอุโบสถย่อมน าเอาลูกมายกให้ภรรยาชา้งฉัททนัต์สืบๆกนัมา และถือกนัว่าพญาช้าง
อุโบสถนั้นสมควรเป็นพาหนะแห่งมหาจกัรพรรดิ20 
 

                                                        
18
 ค าความหมายคลา้ยกนั ช่ือเรียกพาหนะของพระมหากษตัริย ์ท่ีอาจปรากฏในงานวจิยัน้ี ค  าวา่ คชาธาร  

หมายถึง น. ชา้งทรง, ชา้งพระท่ีนัง่. (ป. คช + อาธาร). จาก ส านกังานราชบณัฑิตยสภา, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต 
ยสถาน พ.ศ.2554, เขา้ถึงเม่ือ 9 มิถุยายน 2560, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.royin.go.th/dictionary/ 

19มหาวิทยาลยัศิลปากร, คณะโบราณคดี, นิทรรศการเร่ือง “ช้าง” ในคตคิวามเช่ือของไทย, , 16. 
20ส.พลายนอ้ย [นามแฝง], สัตว์นิยาย (พระนคร: กา้วหนา้, 2510), 238. 
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3.1.6 ช้างปัจจัยนาค (ช้างปัจจัยนาเคนทร์) ชา้งราชพาหนะของพระเวสสนัดรแห่งแควน้ 
สีพี ซ่ึงมีเร่ืองเล่าอยู่ในเวสสันดรชาดกว่า ชา้งปัจจยันาเคนทร์ เป็นชา้งแกว้มหามงคลอนัล ้ าเลิศ ขาว
ประเสริฐดงัไกรลาศคีรี คร้ันคนขบัข่ีสู่แควน้ใด ก็จะท าให้ดินแดนนั้นมีฝนตกบริบูรณ์ ชาวแควน้สีพี   
จึงหวงแหนชา้งปัจจยันาเคนทร์มากถือเป็นสมบติัอนัประเสริฐ ต่อมาพระเวสสันดรไดพ้ระราชทานชา้ง
ปัจจยันาเคนทร์ให้แก่แควน้กลิงคราษฎร์ ซ่ึงเกิดฝนแลง้ ขา้วในนาตายหมด ประชาชนอดอยาก ท าให้
ชาวสีพีโกรธแคน้พระเวสสันดรมากท่ีพระราชทานช้างคู่บา้นคู่เมืองให้แควน้อ่ืน และเป็นเหตุให้        
พระเวสสันดรตอ้งเสด็จออกจากเมืองไปประทบัอยูท่ี่เขาวงกต และไดบ้ าเพญ็ทานบารมีอนัยิ่งใหญ่ข้ึน
ไปอีก คือ บุตรทาน21 

3.1.7 พระเศวตกญุชร (ช้างในพระสุบินของพระนางสิริมหามายา) พระนางสิริมหามายา  
เป็นมเหสีของพระเจา้สุทโธทนะแห่งเมืองกบิลพสัดุ ์ก่อนท่ีจะทรงพระครรภเ์จา้ชายสิทธตัถะ พระนาง
ทรงพระสุบินว่ามีพระเศวตกุญชร คือ ชา้งเผือกขาวผ่อง มากระท าทกัษิณาวรรต คือ เวียนขวาเป็นการ
เคารพพระนาง 3 รอบ แลว้จึงเขา้สู่พระครรภท์างดา้นขา้ง ชา้งเผอืกนั้น มีความหมายวา่ พระโพธิสัตวล์ง
มาปฏิสนธิพระยาชา้งเผือกเขา้สู่พระครรภเ์พราะตามคติอินเดียนั้น ชา้งเผือกในตระกูลสูง โดยเฉพาะ
ชา้งตระกูลอุโบสถ และตระกูลฉทัทนัตถื์อกนัว่าเป็นชา้งแกว้ราชพาหนะของพระเจา้จกัรพรรดิ มีก าลงั
และอ านาจมากสามารถเหาะเหินไปในอากาศไดอ้ย่างรวดเร็วพวกพราหมณ์ได้ท านายพระสุบินว่า     
พระนางมหามายาทรงตั้งพระครรภ ์และจะประสูติพระโอรสอย่างแน่นอน และพระโอรสพระองคน้ี์   
ถา้อยู่ปกครองบา้นเมืองก็จะไดเ้ป็นพระมหาจกัรพรรดิ ถา้เสด็จออกทรงผนวชก็จะไดเ้ป็นพระศาสดา
จากพระสุบินน้ีเองจะเห็นได้ว่าหลังสมัยพุทธกาลในขณะท่ีชาวอินเดียยงัไม่มีภาพแทนพระองค์
พระพุทธเจา้ไวเ้ป็นส่ิงท่ีเคารพบูชา ไดใ้ชรู้ปชา้ง และรูปดอกบวัเป็นสัญลกัษณ์แทนพระองคต์อนท่ียงั
ไม่ตรัสรู้ จึงกล่าวไดว้่าชา้งมีความเก่ียวขอ้งกบัพุทธศาสนามาตั้งแต่เร่ิมตน้ คือ ใชเ้ป็นสัญลกัษณ์แทน
พระพุทธองค์ นับตั้ งแต่เข้าปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระพุทธมารดา และก่อนท่ีจะตรัสรู้เป็น             
พระสัมมาสมัพทุธเจา้22 

กรณีศึกษาตวัอยา่งคติท่ีกล่าวมา ไดส้ร้างความเช่ือท่ีวา่ชา้งบางประเภทมีความพิเศษ 
กว่าชา้งอ่ืนๆ ดงัเช่น คติท่ีศาสนิกชนชาวพุทธ เขา้วดัปฏิบติัธรรมเป็นนิจ มกัจะซึมซับเร่ืองราวพุทธ
ประวติัท่ีพระพุทธองค์เคยเสวยพระชาติเป็นพญาช้างเผือก หรือในพระชาติท่ีเป็นพระเวสสันดรมี

                                                        
21มหาวิทยาลยัศิลปากร, คณะโบราณคดี, นิทรรศการเร่ือง “ช้าง” ในคตคิวามเช่ือของไทย, 17. 
22สุทธิลกัษณ์ อ ำพนัวงศ,์ วรรณกรรมไทย เร่ืองช้างไทย (กรุงเทพฯ: มูลนิธิธนำคำรกรุงเทพ, 2530), 133. 
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ชา้งเผือกคู่พระบารมี คือ ชา้งปัจจยันาค น าความอุดมสมบูรณ์มาสู่บา้นเมืองกลายเป็นสัญลกัษณ์มงคล   
ผูท่ี้ได้ครอบครองส่ิงพิเศษจะเป็นผูมี้บุญบารมียิ่งๆข้ึนไป ดังเช่น ช้างแก้วท่ีเป็นสัญลักษณ์เคียงคู่        
พระจักรพรรดิ (กษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้ งปวง) ซ่ึงปรากฏเป็นหลักฐานในเอกสาร และศิลปกรรม        
(ภาพท่ี 2)  มาจนถึงทุกวนัน้ี เม่ือมีความเช่ือว่าชา้งบางประเภทมีความพิเศษ จึงมีเคร่ืองประดบัตกแต่ง
ร่างกายท่ีพฒันาจากเคร่ืองนุ่งห่มธรรมดาในยุคแรกเช่นเดียวกบัพฒันาการตกแต่งเคร่ืองประดบัของ
มนุษยใ์นชนชั้นผูน้ าท่ีมีเคร่ืองประดบัใชแ้สดงฐานะท่ีสูงกวา่บุคคลอ่ืนๆทัว่ไป 
 

 
 
 

 

3.2 ต าราช้าง 
      คชศาสตร์ - คือ วิชาท่ีวา่ดว้ยความรู้เก่ียวกบัชา้งประกอบดว้ย ต าราคชลกัษณ์ และ 

ต าราคชกรรม 

      คชกรรม - คือ วิชาท่ีวา่ดว้ยการจบัชา้ง ฝึกหดั และสอนชา้ง คติความเช่ือ พิธีกรรม  

กิจกรรม และบทมนตร์ ท่ีใชก้บัชา้ง 

      คชลกัษณ์ - คือ ต าราท่ีวา่ดว้ยรูปพรรณสณัฐาน ของชา้งประเภทต่างๆ ทั้งลกัษณะ 

ภาพท่ี 2 ซุม้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกในรัชกาลท่ี 9 แต่ละดา้น 
กล่าวถึงแกว้เจด็ประการแห่งพระจกัรพรรดิ   
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ชา้งดี เรียกวา่ ศุภลกัษณ์ และชา้งลกัษณะร้าย เรียกวา่ ทุรลกัษณ์23 

      ตน้ฉบบัต าราคชลกัษณ์ของหอสมุดแห่งชาติ ฉบบัท่ีมีศกัราชบ่งช้ีวา่เก่าท่ีสุด ปรากฏ 

ศกัราชวา่แต่งเม่ือจุลศกัราช 1110 ตรงกบัพทุธศกัราช 2291 รัชกาลพระเจา้อยูห่วับรมโกศ ปลายสมยักรุง

ศรีอยุธยา มีนามราชวงัเมืองปรากฏอยู่ดว้ย เม่ือตรวจสอบจากหนังสือกฎหมายตราสามดวง ตอนท่ี

กล่าวถึงพระไอยการต าแหน่งนาพลเรือนแลว้ ปรากฏว่า มีบรรดาศกัด์ิ และทินนามเตม็ว่า หลวงราชวงัเมือง

สุริยชาติ เป็นต าแหน่งสมุหะพระคชบาลซา้ย24 

      ในต าราคชลกัษณ์ ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของชา้งท่ีมีลกัษณะดีไว ้4 ตระกลู รวม 90 หมู่  

คือ  

ตระกลูพรหมพงศ ์มี 10 หมู่ กบัชา้งประจ าทิศ 8 ชา้ง 

ตระกลูอิศวรพงศมี์ 8 หมู่ 

ตระกลูวิษณุพงศมี์ 8 หมู่ 

ตระกลูอคันีพงศ ์มี 4 หมู่ กบัอ านวยพงศ ์มี 14 หมู่ 

      นอกจากน้ี ยงัไดบ้อกลกัษณะชา้งโทษ เกิดในตระกลูอคันีพงศไ์ว ้มีทั้งหมด 80 หมู่  

ต ารา  คชลกัษณ์ เป็นแนวทางส าหรับการเลือกชา้งลกัษณะดี เพื่อสมโภชข้ึนระวางเป็นชา้งตน้ ส าหรับ

รัชกาลต่างๆ25 

      ความส าคญัของชา้งเผอืกไม่มีแต่เฉพาะคนไทยเท่านั้นท่ีเสาะแสวงหาประเทศต่างๆ 

ไดแ้ก่ พม่ารามญั มอญ ลาว เขมร อินเดีย ศรีลงักา ฯลฯ ต่างก็สืบเสาะแสวงหามาประกวดประขนักนั

ตั้งแต่สมยัโบราณจึงมีต าราส าหรับศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัช้างท่ีพราหมณ์ชาวอินเดียน าเขา้มาใน

แผน่ดินสยาม พม่า รามญั ลาว เขมร เรียกวา่ “ต าราคชศาสตร์” แบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคท่ีวา่ดว้ยการ

                                                        
23พิมพพ์รรณ ไพบูลยห์วงัเจริญ, พระสมุดต าราแผนคชลกัษณ์ (กรุงเทพฯ: ส ำนกัหอสมุดแห่งชำติ,  

2546), 104. 
24เร่ืองเดียวกนั, 8. 
25อำรีย ์ทองแกว้, ช้าง (สุรินทร์: ภำควชิำประวติัศำสตร์ คณะวิชำมนุษยศำสตร์ และสังคมศำสตร์  

สถำบนัรำชภฏัสุรินทร์, 2538), 62. 
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ดูรูปพรรณสัณฐานชา้งทั้งท่ีเป็นมงคล และไม่เป็นมงคล เรียกว่า “ต าราคชลกัษณ์” ส่วนอีกภาคหน่ึงเป็น

ต ารารวบรวมเวทมนตร์คาถา และพิธีกรรมเก่ียวกบักระบวนการจบัชา้ง รักษาชา้ง การบ าบดัเสนียด

จญัไรต่างๆ เรียกวา่ “ต าราคชกรรม” 

 

 
 

 

 

 

 
 

       นอกจากน้ี ต าราพระคชลกัษณ์ (ภาพท่ี 3) กล่าววา่ ในต าราสร้างโลกไดก้ล่าวถึงใน 

ไตรดายคุ พระเป็นเจา้ทั้งหลายไดม้าประชุมกนั พระอิศวรมีเทวโองการให้พระเพลิงท าเทวฤทธ์ิบงัเกิด

เป็นเปลวเพลิงออกมาจากช่องพระกรรณทั้ง 2 ขา้ง และในท่ามกลางเปลวเพลิงนั้น บงัเกิดเทวกุมารองค์

หน่ึงทรงพระนามวา่ พระพิฆเนศวร พระพกัตร์เป็นชา้งมี 2 กร กรขวาทรงตรีสูร กรซา้ยทรงดอกบวั ทรง

สังวาลยน์าคนั่งชันเข่า (ภาพท่ี 4)  พระพิฆเนศวรเป็นท่ีนับถือของพวกหมอเฒ่า ซ่ึงเป็นครูโพนช้าง 

คลอ้งชา้ง และฝึกสอนชา้ง ดงันั้นในการโพนชา้ง คลอ้งชา้ง หรือท าพิธีเก่ียวกบัชา้งผูท้  าพิธีจะบวงสรวง             

พระพิฆเนศวรก่อน โดยนบัถือเป็นเทพประจ าชา้ง ส่วนท่ีพระกรรณเบ้ืองซา้ยบงัเกิดเป็นเทวกุมารทรง

พระนามวา่ โกญจนาเนศวร (ภาพท่ี 4) ประทบัยนือยูเ่หนือกระพองชา้ง 7 เศียร ทรงมีพระพกัตร์เป็นชา้ง 

ภาพท่ี 3 “พระสมุดต าราแผนคชลกัษณ์” หอสมุดแห่งชาติ.  สมุดไทย อกัษร - ขอมไทย 
ภาษาบาลี -ไทย.  เสน้รงค.์  (หมึก,สีน ้ ายา).  จ.ศ.1110 (พ.ศ.2291).  เลขท่ี 16. 121 
หนา้.  หมวดสตัวศาสตร์.   

ท่ีมา: พิมพพ์รรณ ไพบูลยห์วงัเจริญ และคนอ่ืนๆ, พระสมุดต าราแผนคชลกัษณ์ (กรุงเทพฯ: 
ส านกัหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2546), 35. 
 



19 
 

3 เศียร มี 6 กร ท่ีกรขา้งหน่ึงบงัเกิดชา้งเผือกช่ือ เอราวณั ผูมี้ 33 เศียร 4 บาท อีกกรหน่ึงบงัเกิดชา้งเผอืก

ช่ือ คีรีเมฆคละไตรดายุค มี 3 เศียร 4 บาท ชา้งทั้งสองน้ีเป็นพาหนะของพระอินทร์ อีก 2 กรบงัเกิดมี

ชา้งเผือกเอก ชา้งเผือกโท และชา้งเผือกตรี ขา้งละ 3 ตระกูลท่ีกรซา้ยเป็น ชา้งพงั กรซา้ยเป็นชา้งพลาย 

ชา้งทั้ง 6 น้ี พระอิศวรให้เป็นพาหนะของบรรดากษตัริยผ์ูมี้บุญบารมีในโลกพิภพ ส่วนอีก 2 กรท่ีเหลือ 

บงัเกิดมีสังขท์กัษิณาวฏัอยู่ท่ีกรขา้งขวา และสังขอุ์ตราวฏัอยู่ท่ีกรขา้งซ้าย และไดเ้กิดชา้งเผือกทั้งสาม

ตระกูลนับแต่บดันั้นมา ดว้ยเหตุท่ีพระเพลิงกระท าเทวฤทธ์ิ จึงนับว่าชา้งเผือกทั้งสามตระกูลเป็นชาติ

อคันิพงศ ์อีกทั้งชา้งเผือกสามตระกูล และสังขส์องตระกูลน้ี นบัเป็นของสวสัดิมงคล เน่ืองจากเกิดจาก

กลางฝ่ามือของพระโกญจเนศวรศิวบุตร26 
 

 

 

 

 

                                                        
26กรมศิลปากร, ส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, พพิธิภัณฑ์โรงช้างต้น สวนจิตรลดา (กรุงเทพฯ:  

ส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, 2556), 18 - 19. 

ภาพท่ี 4 ภาพจากตน้ฉบบัหนงัสือสมุดไทยด า ต าราชา้ง ฉบบัรัชกาลท่ี 1 
(บน) พระพิฆเนศวร (ล่าง) พระโกญจนาเนศวร  

ท่ีมา: คณะท างาน จตุพร ศิริสัมพนัธ์ และคนอ่ืนๆ, ต าราช้างฉบับรัชกาลที่ 1 
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2545), 19. 
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      ในศิลาจารึกสมยัสุโขทยั จารึกวดัศรีชุมเป็นหน่ึงในหลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่วิชา 

ความรู้เร่ืองชา้งเป็นศาสตร์แขนงหน่ึงท่ีเป็นความรู้ท่ีไดรั้บความสนใจมาตั้งแต่สมยัโบราณ เจา้ศรีศรัทธา

ราชจุฬามณี จึงไดใ้หค้วามส าคญัในการศึกษาศาสตร์ 

      จารึกวดัศรีชุม 

      ดา้นท่ี 1 บรรทดัท่ี 79 - 80 กล่าววา่ “...เจา้ศรีศรัทธาราชจุฬามณี...  มกัเรียนคุณอนัพิเศษ  

อนัหน่ึงรู้คุณชา้ง อนัหน่ึงรู้คุณมา้...” 

      ดา้นท่ี 2 บรรทดัท่ี 1 - 3 กล่าววา่ “ไ..อนัใดกรู้็ส้ิน อนัรู้ศาสตร์ อ........อยกูต สกา จตุรงค ์ 

กระท ายนตร์ข่ีชา้ง..........คลอ้งชา้งเป็นพฤฒิบาศศาสตร์...” 

      ตามหลกัฐานดงักล่าวท่ียกมาขา้งตน้น้ี แสดงใหเ้ห็นวา่คนไทยมีวิชาความรู้เก่ียวกบัชา้ง 

ภาพท่ี 5 “ต าราชา้งวา่ดว้ยก าเนิด และลกัษณะชา้งต่างๆ.” หอสมุดแห่งชาติ. สมุดไทยด า.  
ภาษาไทย - บาลี - สันสกฤต. เส้นรงค ์(ดินสอ, หรดาล). จ.ศ.1144 (พ.ศ.2325). 
เลขท่ี 14. 111 หนา้. หมวดสตัวศาสตร์.   

ท่ีมา: คณะท างาน จตุพร ศิริสัมพนัธ์ และคนอ่ืนๆ, ต าราช้างฉบับรัชกาลที่ 1 (กรุงเทพฯ:  
กรมศิลปากร, 2545), 18. 
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เป็นอย่างดีมาแลว้ตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 19 สามารถคลอ้งชา้งตามต าราพฤฒิบาศศาสตร์ได ้ความรู้ท่ี

เก่ียวกบัชา้ง (วิชาคชศาสตร์) เป็นวิชาหน่ึงในคมัภีร์ไตรเพทของศาสนาพราหมณ์จากประเทศอินเดียท่ี

เขา้มาเป็นครูสอนขนบธรรมเนียมของบา้นเมือง และต าราวิชาการต่างๆนัน่เอง27 

 

4. หลกัฐานเคร่ืองคชาภรณ์ช้างต้นของไทย 
ในสงัคมเมืองเร่ิมแรก (ยคุโลหะ) กไ็ดมี้การคิดคน้เสาะหาส่ิงของอ่ืนๆ ท่ีคน้พบในสมยั 

ต่อๆมา ไม่ว่าจะเป็นความรู้ในการหลอมโลหะ เช่น สัมฤทธ์ิ ทองแดง ทองค า หรือเงิน หรือการหลอม

แกว้ ตลอดจนการสรรหาอญัมณีต่างๆ มาใชป้ระดิษฐ์เป็นเคร่ืองประดบัต่างๆ ท าเป็นสร้อยคอ ต่างหู 

ก าไลมือ ก าไลขอ้เทา้ แหวน เป็นตน้ และในสมยัประวติัศาสตร์ รูปแบบของเคร่ืองประดบัก็พฒันาไป

จากท่ีเรียบง่ายเป็นรูปแบบท่ีมีความงามท่ีตอ้งใชค้วามรู้ และเทคนิคท่ีซบัซอ้นยิง่ข้ึน อนัก่อใหเ้กิดศพัทท่ี์

เรียกวา่ “ถนิมพิมพาภรณ์” 

อยา่งไรกดี็ เคร่ืองประดบัร่างกายเหล่าน้ี ในระยะต่อมา เม่ือสงัคมของมนุษยใ์นยคุสังคม 

เมืองแรกเร่ิมรวมตวักนัเป็นกลุ่มชนใหญ่ มีหัวหน้าปกครองดูแล และไดเ้จริญข้ึนเป็นเมืองมีเจา้เมือง

ปกครอง และเม่ือเจา้เมืองมีอ านาจข้ึนสามารถขยายอ านาจครอบคลุมอาณาบริเวณไดก้วา้งขวางข้ึน มี

การจดัตั้งเป็นรัฐ หรืออาณาจกัร มีการติดต่อกบัคนต่างถ่ิน ทั้งท่ีอยู่ในระยะใกล ้เช่น รัฐใกลเ้คียง และ

ติดต่อกบัคนในแดนไกล อาทิ จีน อินเดีย อาหรับ เปอร์เซีย และจกัรวรรดิโรมนั ทั้งการคา้ และการ

ศาสนา เจ้าเมืองได้เปลี่ยนไปมีฐานะเป็นกษัตริย์ขึน้ ถนิมพิมพาภรณ์ หรือเคร่ืองประดับ ซ่ึงแต่เดิมเป็น

การประดับตกแต่งร่างกายเพ่ือความสวยงามแต่เพียงอย่างเดียว ก็เร่ิมแปรเปลี่ยนความหมายออกไป 

เป็นการประดับตกแต่งที่แสดงถึงฐานันดรศักดิ์ในสังคมของผู้สวมใส่ว่าเป็นชนช้ันในระดับใด เป็น

กษัตริย์ เจ้านายช้ันสูงในราชส านัก หรือขุนนาง หรือสามัญชน หรือทาส และเกิดมีการตั้งกฎเกณฑ์

ระเบียบแบบแผนในการใช้เคร่ืองประดับขึน้ในระยะเวลาต่อมาด้วย28 

                                                        
27พิมพพ์รรณ ไพบูลยห์วงัเจริญ และคนอ่ืนๆ, พระสมุดต าราแผนคชลกัษณ์ (กรุงเทพฯ: ส านกัหอสมุด 

แห่งชาติ กรมศิลปากร, 2546), 7 - 8. 
28เร่ืองเดียวกนั, 33 - 34. 
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เคร่ืองประดบัของสตัวก์ไ็ดรั้บการพฒันาเป็นส่ิงแสดงความหมาย สญัลกัษณ์ และฐานะของ 

สัตวเ์ช่นเดียวกบัเคร่ืองประดบัของมนุษย ์ซ่ึงเป็นเจา้ของ โดยจะศึกษาไดจ้ากหลกัฐานเคร่ืองประดบัท่ี

หลงเหลือทั้งเอกสารเก่ียวกบัเคร่ืองคชาภรณ์ชา้งตน้(หลกัฐานท่ีสันนิษฐานว่าจะเป็นชา้งของกษตัริย)์ และ

ในศิลปกรรมชา้ง (บางคร้ังเรียกรวมวา่ ชา้งทรงเคร่ือง เน่ืองจากไม่อาจสรุปไดว้า่เป็นเคร่ืองแต่งกายของชา้ง

ตน้หรือไม่ แต่สามารถใชเ้ป็นตวัอยา่งศึกษารูปแบบท่ีร่วมสมยั หรือเป็นแรงบนัดาลใจในงานช่าง)  

4.1 หลกัฐานเคร่ืองคชาภรณ์ช้างต้นสมัยทวารวดี 
      สมยัทวารวดี หลงเหลือหลกัฐานเก่ียวกบัเคร่ืองคชาภรณ์ใหท้ าการศึกษาไดค่้อนขา้ง 

น้อย พบปรากฏอยู่บางส่วนในงานศิลปกรรมตามแหล่งโบราณสถาน และโบราณวตัถุท่ีจะน ามาเป็น

ตวัอยา่ง ดงัน้ี 

4.1.1 คชลกัษม ีไดแ้ก่ ภาพสตรีนัง่อยูร่ะหวา่งชา้ง 2 ตวั ชา้งชูงวงข้ึนถือหมอ้น ้า และพรม 

น ้ ามายงัสตรี ความหมายโดยทัว่ไปแลว้สตรีนั้นคือ พระศรี หรือพระลกัษมี จึงเรียกว่า “คชลกัษมี” อนั

เป็นสัญลกัษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ และท่ีส าคญั คือ ความเช่ือของคนพื้นเมืองอินเดียท่ีมีมาแลว้ตั้งแต่

ก่อนพุทธกาล และไดป้รากฏอยูใ่นความเช่ือของศาสนาพราหมณ์ พุทธ และเชนส าหรับในพุทธศาสนา

นั้น ไดพ้บหลกัฐานท่ีส าคญัปรากฏอยูท่ี่สถูปสาญจี เป็นภาพเล่าเร่ืองประดบัท่ีร้ัวสถูป จดัอยูใ่นสมยัอินเดีย

โบราณท่ียงัไม่มีการสร้างรูปพระพุทธเจา้เป็นรูปมนุษย ์ไดพ้บประติมากรรมรูปสตรี และชา้ง ซ่ึงก าลงั

พรมน ้ าน้ีแทนตอนประสูติ เพราะเก่ียวขอ้งกบัตอนทรงพระสุบินของพระนางสิริมหามายาท่ีมกัปรากฏ

ชา้งร่วมอยูด่ว้ยเสมอ29 

         แผ่นจุณเจิม (คชลกัษมี) ศิลปะทวารวดีตอนต้น แผน่หินรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ท่ีมี 

หลุมต้ืนอยู่ตรงกลางลอ้มดว้ยกลีบบวั 2 ชั้นตอนบนสลกัเป็นรูปการอภิเษกของศรี หรือคช - ลกัษมี 

ประทบับนฐานบวั หตัถท์ั้งสองถือดอกบวัดา้นซา้ย และขวาเป็นรูปชา้งยนืก าลงัเทน ้ าลงมาเพื่อสรงพระ

ศรี ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ นอกจากน้ีบนแผ่นหินยงัประกอบด้วยลวดลายท่ีเป็น

                                                        
29ศกัด์ิชยั สายสิงห์, “ทวารวดี ศิลปกรรมยคุแรกเร่ิมในดินแดนไทย” (เอกสารค าสอน รายวชิา 317 403  

ศิลปะในประเทศไทยตั้งแต่พทุธศตวรรษท่ี 6 - 14  ภาควชิาประวติัศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 
2543), 156. 
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สัญลักษณ์ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ สัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ และสัญลักษณ์ของความเป็น

จักรพรรดิราช สัญลกัษณ์ความเป็นจกัรพรรดิราช ไดแ้ก่ แส้ (จามร) วชัระ ขอสับชา้ง (องักุศะ) พดัโบก 

(วาลวิชนี) ฉัตร และสัญลกัษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ ไดแ้ก่ ปลา และสังขอ์ย่างละคู่ และมีหมอ้น ้ า 

(บูรณกลศ) ในตอนล่าง ตรงมุมทั้ง 4 ท าเป็นรูปดอกบวัเส้ียวเดียว 
 

 

 

 

 

 
 

         แผน่หินดงักล่าวน้ี ไดพ้บท่ีพระปฐมเจดีย ์จงัหวดันครปฐม มีผูส้นันิษฐานวา่เป็น 

แผน่หินท่ีใชร้องรับหมอ้น ้ า (บูรณกลศ) เพื่อใชส้รงน ้ าเทพ และเทพี (อภิเษจนียะ) ในพิธีราชสูรยะ หรือ

พิธีราชาภิเษกของกษตัริยท์วารวดี เบา้ตรงกลางสันนิษฐานวา่มีไวส้ าหรับใส่เคร่ืองหอม ซ่ึงอาจใชส้ าหรับ

พราหมณ์ในการท าพิธีกรรมทางศาสนา และแผน่หินท่ีคลา้ยกนัน้ีเคยพบในรัฐยะไข่ ท่ีเมืองเวศาลี 

         ส าหรับกษตัริยท์วารวดี ไดพ้บหลกัฐานโบราณวตัถุบางประเภทท่ีส่ือความหมาย  

ถึงพิธีกรรม ต่างๆ ท่ีพระองคท์รงประกอบ เพื่อเสริมสถานะให้เสมอดว้ยเทพเจา้ นัน่คือ พิธีสูรยะ (พิธี

ราชาภิเษกของกษตัริยอิ์นเดียในสมยัโบราณ) ซ่ึงพบทั้งแผน่หิน และหมอ้น ้ าส าริด (บูรณกลศ) ท่ีอยูใ่น

ภาพท่ี 6 หินจ าหลกัภาพคชลกัษมี ดา้นขา้งมีชา้งชูงวงทรงเคร่ือง จดัแสดงใน   
              พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร นิทรรศการพิเศษเน่ืองในวนั 

อนุรักษ ์มรดกไทย พทุธศกัราช 2558 
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สภาพสมบูรณ์ นอกจากน้ียงัพบลูกเต๋ากระดูกรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ท่ีแหล่งโบราณคดีเนินมะกอก จงัหวดั

ลพบุรี อนัอาจเป็นเคร่ืองใชใ้นการประกอบพิธีราชสูรยะอีกดว้ย30 

  จากภาพชา้งสองเชือกยนืเคร่ืองคชาภรณ์ ขนาบสองขา้งพระศรี หรือพระลกัษมี  
ชา้งใชง้วงจบัหมอ้น ้า ชูข้ึน (ภาพท่ี 6) และเทลงยงัเทพี หมอ้น ้าท่ีเทน ้าออกมานั้น เห็นเป็นสายน ้า 4 สาย31 

  ถึงแมว้า่ประติมากรรมสญัลกัษณ์ของคชลกัษมีรูปน้ี ประกอบไปดว้ยรายละเอียด 
อ่ืนๆ หลายประการ แต่ส่วนท่ีเป็นรูปเทพี หรือชา้ง 2 เชือก และดอกบวัท่ีเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของ
ภาพคชลกัษมีกไ็ดป้รากฏอยูอ่ยา่งชดัเจน32 

  ชา้งทรงเคร่ืองคชาภรณ์ท่ีปรากฏบนรูปชา้งทั้ง 2 น้ี (ภาพท่ี 6) มีลกัษณะเดียวกนั  

คือ มีผา้คลุมหลงัชา้ง ลกัษณะทรงกลมสลกัเป็นรูปดอกบวับาน 1 ดอก โดยมีเกสรขนาดใหญ่เป็นจุด

ก่ึงกลาง มีเคร่ืองผกู (สายโยง) คลา้ยเกลียวเชือกคาดลงมาท่ีล าตวัชา้ง แมใ้นสมยัทวารวดีจะไม่พบเคร่ือง

คชาภรณ์ท่ีเป็นของชา้งจริง แต่สามารถอนุมานไดว้า่ในสมยัน้ี มีรูปแบบของเคร่ืองคชาภรณ์เขา้มาแลว้ 

4.1.2 ใบเสมาเล่าเร่ืองกลุาวกชาดก ภาพสลกัเล่าเร่ืองช้ินน้ี เป็นประติมากรรมท่ีสลกับน 

แผน่ใบเสมาท่ีท าดว้ยหินทราย ใบเสมาหลกัน้ี (ภาพท่ี 7) ไดม้าจากการขดุบูรณะรอบฐานเจดียพ์ระธาตุ

ยาคู บา้นเสมา ต าบลหนองแปน อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสินธ์ุ ซ่ึงเป็นเมืองโบราณสมยัทวารวดีการ

ขดุบูรณะน้ี ไดท้  าข้ึนเม่ือปี 2512 ซ่ึงไดท้  าใหพ้บใบเสมา มีลกัษณะช ารุด ปักอยูท่างทิศตะวนัออก ทิศใต ้

และทางทิศเหนือของฐานเจดียพ์ระธาตุยาคู ใบเสมาหลกัน้ี ก็มีเร่ืองราวคลา้ยกบัใบเสมาหลกัอ่ืนๆ ท่ีพบ

จากเมืองฟ้าแดดสงยาง คือ มีภาพสลกัเล่าเร่ืองอยู่บนใบเสมา และเร่ืองท่ีใชป้ระกอบในการสลกัภาพ

ส่วนใหญ่ก็เป็นเร่ืองท่ีมาจากคติท่ีเน่ืองดว้ยชาดก ใบเสมาท่ีมีรูปชา้งปรากฏอยูน้ี่ (ภาพท่ี 8) พบจากทาง

ทิศตะวนัออกของพระธาตุยาคูภายในภาพประกอบดว้ย รูปบุคคลประทบันั่งในท่าสุขอาสนะ อยู่ใต้

                                                        
30กรมศิลปากร, ส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, ศิลปะทวารวด:ี ต้นก าเนิดพุทธศิลป์ในประเทศไทย =  

Dvaravati Art: The  Early Buddhist Art of Thailand (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2552), 117.  
31สมชาติ มณีโชติ, “คติเร่ืองชา้งในพุทธศาสนาจากหลกัฐานศิลปะโบราณวตัถุแบบทวารวดี”   

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 
2524), 123.  

32เร่ืองเดียวกนั, 124. 
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ตน้ไมใ้หญ่ ซ่ึงคงเป็นตน้โพธ์ิ ประดบักายดว้ยเคร่ืองทรงแบบกษตัริย ์พระหัตถข์วาถือวชัระ และมีชา้ง

ทรงเคร่ืองคชาธารอยู่ทางขวามือของรูปบุคคลทางซ้ายมือเป็นรูปสตรี 3 นาง ทุกนางมีเคร่ืองประดบั

ศีรษะแบบมกุฏยอดแหลม ซ่ึงนางหน่ึงมีนกอยู่ในมือขวาจากการพิจารณาลกัษณะของภาพ และตรวจ 

สอบประกอบเขา้กบัคมัภีร์ชาดก วินิจฉยัไดว้่าภาพน้ีมีโครงเร่ืองมาจากคติท่ีเน่ืองในชาดกเร่ือง “กุลาวก

ชาดก” ตามคมัภีร์ชาดกอรรถกถาท่ีเป็นภาษาบาลี เพราะลกัษณะของภาพน้ีประกอบไปดว้ย พระอินทร์ 

คือ บุคคลท่ีถือวชัระ ชา้งท่ีอยู่ทางขวานั้น คือ ชา้งเอราวณั ซ่ึงเป็นชา้งพาหนะของพระอินทร์ นกแกว้ 

และนางสตรีอีก 3 นาง ซ่ึงเป็นการสร้างภาพท่ีตรงกบัเร่ืองกลุาวกชาดกมากท่ีสุด33 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                        
33เร่ืองเดียวกนั, 138 - 139. 

ภาพท่ี 7 ประติมากรรมรูปชา้ง ซ่ึงเป็นพาหนะของทา้วสกักะ จากเร่ืองกลุาวชาดก 
              สลกับนใบเสมา จากเมืองฟ้าแดดสงยาง อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
ท่ีมา: กรมศิลปากร.  พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติขอนแก่น.  เขา้ถึงเม่ือ 4 มิถุยายน 2558 
 เขา้ถึงไดจ้าก    http://www.finearts.go.th/khonkaenmuseum/parameters/km/item/โบราณวตัถุ 
ช้ินส าคญัของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ-ขอนแก่น 
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  เคร่ืองคชาภรณ์ท่ีปรากฏบนชา้งในบนใบเสมา (ภาพท่ี 7) บริเวณรอบเศียรชา้งมี 

ลกัษณะเป็นเส้นคาดคลา้ยรัดเกลา้ หรือหรืออาจเป็นผา้ปกกระพอง (ผา้คลุมศรีษะชา้ง) และตรงคอของ

ชา้งมีสายสร้อยเรียงดว้ยเม็ดกลมคลา้ยลูกประค า หรือไข่ปลา ซ่ึงเป็นลวดลายของเคร่ืองประดบัพบได้

ทัว่ไปในศิลปะทวารวดี 

4.2 หลกัฐานเคร่ืองคชาภรณ์ช้างต้นสมัยสุโขทยั 
      จากหลกัฐานแห่งความเจริญรุ่งเรืองทางศิลปวฒันธรรมของสุโขทยัท่ียงัปรากฏอยูจ่น 

ถึงทุกวนัน้ี สะทอ้นใหเ้ห็นถึงแนวทางบางประการของผูส้รรคส์ร้างศิลปวฒันธรรมสมยัสุโขทยัว่าไดมี้
ความพยายามท่ีจะน าเอาลกัษณะ และรูปแบบของศิลปวฒันธรรมจากดินแดนภายนอกหลายประการเขา้
มาผสมผสานกบัลกัษณะรูปแบบท่ีเป็นมา หรือมีอยู่แต่เดิม แลว้จึงไดมี้การหล่อหลอมให้กลายเป็น
ลกัษณะ และรูปแบบท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ของตนเองในท่ีสุด34 

ในประเทศไทยไดมี้การกล่าวถึงชา้งเผอืกเป็นคร้ังแรกท่ีมีหลกัฐานอา้งอิงชดัเจนใน 

สมยักรุงสุโขทยัจากจารึกหลกัท่ี 1 ระบุว่า พ่อขุนรามค าแหงครองกรุงสุโขทัย มักแต่งช้างเผือกตัวโปรด

ช่ือรูจาครี ด้วยเคร่ืองคชาภรณ์ แลว้พระองค์ทรงน าราษฎรออกไปบ าเพ็ญกุศลตามพระอารามใน

อรัญญิก35 และยงักล่าวถึงชา้งทั้งในฐานะสตัวท่ี์เป็นสินคา้ และเป็นพระราชพาหนะของพระมหากษตัริย์

ทั้งในยามปกติ และใชใ้นการศึกสงคราม ดงัปรากฏการถอดความจากนกัวิชาการ และผูเ้ช่ียวชาญดา้น

ภาษาศาสตร์ในศิลาจารึกหลกัท่ี 1 มีค  าศพัทเ์ก่ียวกบัเคร่ืองคชาภรณ์ของชา้งท่ีพ่อขุนรามค าแหงไดใ้ช้

ทรงในพระราชกรณียกิจต่างๆ ดงัน้ี 

 

 

 

                                                        
34ส่งศรี ประพฒัน์ทอง, บรรณำธิกำร, ถนิมพมิพาภรณ์ (กรุงเทพฯ: กองพิพิธภณัฑสถำนแห่งชำติ กรม 

ศิลปำกร, 2535.  เน่ืองในวโรกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 5 รอบ สมเดจ็พระนำงเจำ้สิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ 
วนัท่ี 12 สิงหำคม พทุธศกัรำช 2535), 113. 

35อารีย ์ทองแกว้, ช้าง (สุรินทร์: ภาควิชาประวติัศาสตร์ คณะวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์  
สถาบนัราชภฏัสุรินทร์, 2538), 61. 
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4.2.1 จารึกพ่อขุนรามค าแหง ในศิลาจารึกพอ่ขนุรามค าแหงปรากฏถอ้ยค ากล่าวถึง 
เคร่ืองประดับของช้างตน้ ซ่ึงพระมหากษตัริยใ์ช้เป็นพระคชาธาร 36เดินทางในป่าเขาเพื่อไปกราบ                    
พระนกัวิชาการดา้นภาษาศาสตร์ไดท้  าการแปลจารึก และใหค้วามหมายไว ้ดงัน้ี  

        ศิลาจารึกพอ่ขนุรามค าแหงดา้นท่ี 3 บรรทดัท่ี 19 - 22 กล่าววา่  
 

     “...เมือง คร้ันวนัเดือนดบัเดือนเตม็ ท่านแต่งชา้งเผอืกกระพ ัด ลยาง เทีย้รย่อมทองงา 
    (ซา้ย) ขวา ช่ือ รูจาครี พอ่ขนุรามค าแหงข้ึนข่ีไปนบพระ(เถิง) อรัญญิก แลว้เขา้มา...”37 
  

        ช่ือรูจาครี นั้น เป็นช่ือชา้ง เดิมอ่านไดว้า่ รูจาศรี แต่เม่ือตรวจดูจารึกอีกคร้ัง ปรากฏ 

ท่ีตวั ศ ไม่มีเสน้ท่ีจะแสดงวา่เป็น ศ ท่ีถูกตอ้ง คือ ค 38 

         ถอดความหมายค าเกีย่วกบัเคร่ืองประดับช้าง 

           จารึกพ่อขุนรามค าแหง ด้านท่ี  3 บรรทัดท่ี  19 -  22 ได้ปรากฏค าศัพท์ท่ี

นกัภาษาศาสตร์ใหค้วามหมายถึงค าศพัทเ์คร่ืองคชาภรณ์ไว ้ดงัน้ี 

1. กระพดัลยาง  

   กระพดั คือ สายรัดสัปคบั หรือกบูบนหลงัชา้ง 

   ลยาง คือ ภู่ เคร่ืองประดบัหวัชา้ง 

   หมายเหตุ ทองสืบ ศุภะมาร์ค (นักภาษาศาสตร์)ไดใ้ห้ความหมายเพิ่มเติมว่า 

ในภาษาเขมร กระพดั แปลว่า สายส าหรับผูกสัปคบั หรือกูบ สายท่ีรัดสัปคบั ซ่ึงเหน่ียวไวก้บัโคนหาง

ของชา้ง 

                                                        
36
 พระคชาธาร, คชาธาร ดูค  าความหมายคลา้ยกนั ช่ือเรียกพาหนะของพระมหากษตัริย ์(บทท่ี 2 หนา้ 13) 

37
 คณะท างาน จตุพร ศิริสัมพนัธ์ และคนอ่ืนๆ, ประมวลข้อมูลเกีย่วกบัจารึกพ่อขุนรามค าแหง, 

(กรุงเทพฯ: ส านกัหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2547), 32. 
38 พิทูร มลิวลัย ์นกัภาษาศาสตร์ ไดใ้หค้วามหมายวา่ ช้างรูจาคริิ เป็นชา้งในตระกูลท่ีดีท่ีสุด ใน คมัภีร์ 

โลกบัญญัต ิมีกล่าวไวใ้น กณัฑ์รูจาคริิ จาก  เร่ืองเดียวกนั, 52. 
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   ลยาง เป็นภาษาเขมร เขียน รยาง อ่านว่า รอเยียง หมายถึง สัปคบั เชือกพวน 

รากไทรยอ้ย 

   2. เทีย้รย่อม ทองงา (ซ้าย) ขวา 

เท้ียรยอ่มทองงา คือ ประดบัดว้ยทอง ส าเร็จดว้ยทอง 

         หมายเหตุ ดร.ประเสริฐ ณ นคร (นกัภาษาศาสตร์) อา้งอิงถึง กริสโวลด ์วา่ได ้

อธิบายวา่ เทียรยอ่ม ในศิลาจารึกแปลวา่ โดยปกติ เสมอๆ ส่วนพิทูร มลิวลัย ์(นกัภาษาศาสตร์) อธิบายวา่ 

เท้ียรยอ่ม ในภาษาอีสาน แปลวา่ ประดบัดว้ย ส าเร็จดว้ย39 

         ในกรณีศึกษาทางดา้นหลกัฐานภาษาศาสตร์ในสมยัสุโขทยั ท าใหท้ราบวา่ไดมี้ 

การน าช่ือของช้างมงคลในวรรณกรรมทางศาสนามาตั้งเป็นช่ือพระคชาธาร และมีการแต่งกายให้      

พระคชาธาร ซ่ึงเป็นชา้งพระท่ีนัง่เพื่อไปกราบ(นบ)พระ และท าให้ทราบท่ีมาของรากค าศพัทเ์ก่ียวกบั

เคร่ืองคชาภรณ์ในศิลาจารึกหลกัท่ี 1 ท่ียงัปรากฏความหมายอยู่ในภาษาเขมร และภาษาไทยถ่ินอีสาน 

ดงัท่ีนกัภาษาศาสตร์ไดเ้ทียบเคียงท่ีมาของความหมายค าโบราณ ซ่ึงอาจสันนิษฐานถึงความสัมพนัธ์การ

รับอิทธิพล คติ และแรงบนัดาลใจการสร้างเคร่ืองคชาภรณ์ในสมยัสุโขทยัท่ีน่าจะมีการแลกเปล่ียน

รูปแบบระหวา่งศิลปะสุโขทยั และศิลปะอ่ืนๆในยคุนั้น 

4.2.2 วรรณคดีไตรภูมิกถา หรือไตรภูมิพระร่วง ในวรรณคดีทางพทุธศาสนาท่ีแต่งข้ึน 
ในสมยัสุโขทยั และมีความกล่าวถึง ถนิมพิมพาภรณ์ ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบั หลกัฐานเคร่ืองคชาภรณ์ชา้ง
ตน้เท่าท่ีสามารถสืบคน้ไดใ้น“ไตรภูมิกถา หรือไตรภูมิพระร่วง” อนัพระราชนิพนธ์ข้ึนโดยพระมหา
ธรรมราชาท่ี 1 (ลิไท) เม่ือ พ.ศ.1888 ดงัน้ี 
          ความในปัญจมกณัฑ์: (สุคติภูมิ - กามภูมิ) ตอนท่ีว่าดว้ยเร่ืองหัตถีรัตนะ เม่ือมี

กล่าวถึงชา้งแกว้ คู่พระบารมีของพญามหาจกัรพรรดิราชวา่  

     “…เขาจิงตบแต่งเคร่ืองประดบันิชา้งนั้น ใหถ้ว้นทัว่สรรพางคด์ว้ยส่ิงทั้งหลาย เป็นตน้วา่เงือน 
    แลทองแก้วแหวนทั้งหลายแลผ้าอนัมีค่าอนัควร ผจิะคณนาเงือนทองเขา้ของแกว้ทั้งนั้นบ่มิไดเ้ลย  

                                                        
39เร่ืองเดียวกนั, 51. 
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    ดูรุ่งเรืองงาม ดัง่ดาวในเมืองฟ้า...”40   
 

4.2.3 หลกัฐานเคร่ืองประดับของสัตว์ในสมัยสุโขทยับนแผ่นจารึกลายเส้นวดัศรีชุม  
จังหวดัสุโขทยั 

         ประเทศไทยเร่ิมมีการใชอ้ญัมณีแพร่หลายในสมยักรุงสุโขทยั ปรากฏหลกัฐานวา่ 
มีการซ้ือขายอญัมณี โดยมีชาวอินเดียเป็นผูน้ ามาขาย สมยัโบราณผูช้ายนิยมใชเ้คร่ืองประดบัอญัมณี
มากกว่าผูห้ญิง จึงท าให้อญัมณีมีค่า และไดรั้บความนิยมแพร่หลาย จากหลกัฐานการขุดพบกรุพระ
โบราณมีการเก็บฝังมรกต ทบัทิม บุษราคมั พลอยสีม่วง โกเมน ไพฑูรย ์รวมอยู่กับแหวน เคร่ือง
ทองรูปพรรณต่างๆ ตั้งแต่สมยัลพบุรี เชียงแสน สุโขทยั อยธุยา41 

          ส่วนในดา้นลกัษณะรูปแบบของถนิมพิมพาภรณ์สมยัสุโขทยั จากหลกัฐานดา้น 
ศิลปกรรมนั้น อาจกล่าวไดว้่า นอกจากลกัษณะ และรูปแบบของศิลปะพื้นเมืองแลว้ ถนิมพิมพาภรณ์
สมัยสุโขทัยยงัน่าจะมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกับศิลปกรรมจากดินแดนภายนอกหลายอาณาจักร 
โดยเฉพาะศิลปะลงักาแบบโปลนนารุวะ ศิลปะเขมร ศิลปะพม่าแบบพกุาม ศิลปะลา้นนาสกุลช่างพะเยา 
และศิลปะอยธุยา42  

         นอกจากหลกัฐานเก่ียวกบัเคร่ืองประดบั หรือถนิมพิมพาภรณ์ของมนุษย ์ในสมยั 
สุโขทยัท่ีปรากฏในจารึก และหลกัฐานโบราณวตัถุร่วมสมยั มีถนิมพิมพาภรณ์ของสัตวใ์นสมยัสุโขทยั
ชนิดอ่ืนๆ ท่ีมีคติแรงบนัดาลใจจากชาดก หรือวรรณกรรม ซ่ึงเคร่ืองคชาภรณ์ของช้างในสมัยสุโขทัยไม่
ปรากฏหลักฐานของจริงให้ท าการศึกษาแล้ว สามารถท าการศึกษาจากรูปแบบถนิมพิมพาภรณ์ที่เป็นที่
นิยมในสมัยน้ัน หรือจากงานศิลปกรรมที่หลงเหลืออยู่ให้ศึกษา อาจพบแรงบันดาลใจในการสร้างที่เป็น
รูปแบบเดียวกนั  

         สตัวสุ์โขทยัท่ีปรากฏถนิมพิมพาภรณ์น่าเช่ือวา่ คงมีอยูห่ลายชนิดดว้ยกนั แต่เท่า 

                                                        
40ส่งศรี ประพฒัน์ทอง, บรรณำธิกำร, ถนิมพมิพาภรณ์ (กรุงเทพฯ: กองพิพิธภณัฑสถำนแห่งชำติ กรม 

ศิลปำกร,2535.  เน่ืองในวโรกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 5 รอบ สมเดจ็พระนำงเจำ้สิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ 
วนัท่ี 12 สิงหำคม พทุธศกัรำช 2535), 114. 

41วรรณรัตน์ ตั้งเจริญ, รายงานการวจิัยเร่ืองการออกแบบ และกระบวนการผลติเคร่ืองประดบัในสมัย 

กรุงศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2544), 54. 
42ส่งศรี ประพฒัน์ทอง, บรรณาธิการ, ถนิมพมิพาภรณ์, 121. 
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ท่ีมีการศึกษาพบว่าปรากฏเด่นชดัในสัตวส์องชนิดหน่ึง “มา้ และโค” โดยทั้งมา้ และโคนั้นจะประดบั

ดว้ยถนิมพิมพาภรณ์ประเภทเดียวกนั อนัไดแ้ก่กรองศอ ซ่ึงมีลกัษณะโดยส่วนรวมคลา้ยคลึงกนั แต่จะ

แตกต่างกนับา้งในส่วนรายละเอียด  

         กรองศอของโคในสารัมภชาดก (ภาพท่ี 8) กรองศอแบบแรกนั้น มกัมีลกัษณะ 
เป็นแผน่โคง้ กวา้ง รัดรอบคอ ภายในแบ่งเป็น 3 แนว แนวกลางเป็นลายลูกประค า ส่วนแนวล่างกบัแนว
บนจะเป็นวงโคง้หยกัต่อเน่ืองกนัไปตลอดแนว ท่ีก่ึงดา้นหน้ากรองศอมีลายประจ ายามส่ีกลีบเป็นตวั
ห้ามกรองศอ และใตก้รองศอมีลกัษณะคลา้ยพู่เล็กๆห้อยลงมา เช่น กรองศอของมา้ท่ีปรากฏในภาพ
ชาดกตอน“โภชาชานิยชาดก” และกรองศอของโคท่ีปรากฏในภาพชาดกตอน “สารัมภชาดก” บนแผน่
จารึกลายเส้นของวดัศรีชุม จงัหวดัสุโขทยั เป็นตน้ 
 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8  ลายเส้นจาก “สารัมภชาดก” บนแผน่จารึกของวดัศรีชุม จงัหวดัสุโขทยั 
ท่ีมา: ส่งศรี ประพฒัน์ทอง, บรรณาธิการ, ถนิมพิมพาภรณ์ (กรุงเทพฯ: กองพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติ กรมศิลปากร, 2535.  เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 
สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ วนัท่ี 12 สิงหาคม พทุธศกัราช 2535), 129. 
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         กรองศอของม้าในอาชัญญชาดก (ภาพท่ี 9) กรองศออีกแบบหน่ึงจะมีลกัษณะ 
คลา้ยกนักบัแบบแรก (ภาพท่ี 8) แต่ต่างกนัท่ีรายละเอียดภายใน คือ มีลกัษณะเป็นแผน่โคง้ กวา้งรัดรอบ
คอ ภายในแบ่งเป็น 3 แนว แนวกลางจะมีรูปคร่ึงวงกลมซอ้นทบักนัไปตลอดแนว ส่วนแนวล่างกบัแนว
บนเป็นเส้นขีดเรียงกนัไปตลอดแนว ท่ีก่ึงกลางดา้นหนา้ของกรองศอมีประจ ายามส่ีกลีบเป็นตวัหา้ม แต่
ใตก้รองศอไม่มีพูเ่ลก็ๆ หอ้ยลงมาเช่นแบบแรก เช่น กรองศอของมา้ท่ีปรากฏในภาพชาดกตอน“อาชญัญ
ชาดก” บนแผน่ภาพจารึกลายเสน้ของวดัศรีชุม จงัหวดัสุโขทยั เป็นตน้ 
 

 

  

 

 
 
 

         ทั้งน้ี กรองศอของมา้ และโคทั้งสองแบบขา้งตน้ (ภาพท่ี 8 - 9) ปรากฏในงาน 

ภาพท่ี 9 ลายเส้นจาก “อาชญัญชาดก” บนแผน่จารึก วดัศรีชุม จงัหวดัสุโขทยั 
ท่ีมา: ส่งศรี ประพฒัน์ทอง, บรรณาธิการ, ถนิมพิมพาภรณ์ (กรุงเทพฯ: กองพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติ กรมศิลปากร, 2535.  เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเดจ็
พระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ วนัท่ี 12 สิงหาคม พุทธศกัราช 2535), 129. 
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ศิลปกรรมอ่ืนๆดว้ยเช่นกนั โดยเฉพาะในศิลปะอยุธยา เช่น รัดองค์ของพระพุทธรูปทองค าพบท่ีกรุ

ปรางคป์ระธาน วดัราชบูรณะ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา และรัดองคข์องเทวรูปพระอิศวร สมยัอยธุยา 

ปัจจุบนัจดัแสดงอยูใ่นพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นตน้43  

4.2.4 หลกัฐานช้างทรงเคร่ืองทีป่รากฏบนช้างปูนป้ัน (วดัช้างล้อม จังหวดัสุโขทยั) 
                 โบราณวตัถุท่ีใชป้ระดบัสถาปัตยกรรม ชา้งปูนป้ันโบราณวตัถุท่ีไดจ้ากการขดุแต่ง 

วดัชา้งลอ้ม ในปี พ.ศ.2508 - 2512 นั้น ปัจจุบนัเก็บรักษาไวท่ี้พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติรามค าแหง จงัหวดั
สุโขทยั ในกลุ่มของโบราณวตัถุท่ีใชป้ระดบัสถาปัตยกรรม มีชา้งปูนป้ัน จ านวนทั้งส้ิน 39 เชือก เป็นชา้ง
ยืนเต็มตวัขนาดใกลเ้คียงกบัชา้งจริง ตั้งอยู่รอบฐานทกัษิณ บนฐานเขียง ชั้นท่ี 2 (ฐานทกัษิณ) และยืนหัน
หนา้ออกขา้งนอก โดยมีฐานเจดียช์ั้น ท่ี 1 (ฐานชาลา) รองรับ แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ 

         กลุ่มที ่1 ชา้งปูนป้ันธรรมดาไม่มีลวดลายประดบั  
         จ  านวน 35 เชือก  
         ขนาด ความกวา้ง 90 เซนติเมตร ความยาว 200 เซนติเมตร ความสูง 225  

เซนติเมตร 
         ลกัษณะ เป็นชา้งยนืตามการวางตวัของวดั ปัจจุบนัสภาพไม่สมบูรณ์ ตวัชา้งท า 

จาก  ศิลาแลงพอก แต่ปูนป้ันล าตวั หวั หู งา งวง ปลอ้งคอ 10 ขอ้ หาง ตน้ขา และเลบ็ทั้ง 4 ไม่มีลวดลาย

ประดบัสภาพท่ีมีปูนป้ันแลว้ คลา้ยคลึงกบัชา้งท่ีวดัชา้งลอ้ม และวดัชา้งลอ้มสุโขทยั 

         กลุ่มที ่2 ชา้งประดบัมุมเจดียท์ั้งส่ีทิศ 

         จ  านวน 4 เชือก  

         ขนาด ความกวา้ง 90 เซนติเมตร ความยาว 230 เซนติเมตร ความสูง 240  

เซนติเมตร 

         ลกัษณะ ชา้งยนืเฉียงจากแถวซา้ยธรรมดา โดยยนืหนัหนา้ไปทางทิศทั้ง 4 มี 

ลกัษณะพิเศษกวา่ชา้งปูนป้ันธรรมดา คือ ชา้งประจ าทิศทั้ง 4 เป็น “ชา้งทรงเคร่ือง” 

         ต าแหน่งของลวดลายประดับทีพ่บ 

         1. ตน้ขาหนา้ทั้ง 2 ขา้ง ขนาดความกวา้ง 14 เซนติเมตร 

                                                        
43เร่ืองเดียวกนั, 120. 
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         2. ลวดลายรัดตน้ขาหลงั ขนาดความกวา้ง 11 เซนติเมตร 

         3. ลวดลายรัดอก ขนาดความกวา้ง 14 เซนติเมตร 

         4. ลวดลายรัดงาชา้ง ขนาดความกวา้ง 12 เซนติเมตร44 (ภาพท่ี 10 - 11) 

 

 
 
 
 

 
  

                                                        
44กรมศิลปากร, การศึกษาวจิัยเร่ืองวดัช้างล้อมในอุทยานประวัตศิาสตร์ศรีสัชนาลยั อ.ศรีสัชนาลยั จ. 

สุโขทยั (กรุงเทพฯ: วิคตอร่ีเพาเวอร์พอยท,์ 2530), 50. 
 

ภำพท่ี 10 ลำยเส้นลวดลำยประดบัชำ้งประจ ำมุมทั้ง 4 ทิศ วดัชา้งลอ้ม จงัหวดัสุโขทยั              
ท่ีมำ: กรมศิลปากร, การศึกษาวจัิยเร่ืองวดัช้างล้อมในอุทยานประวตัิศาสตร์ศรีสัชนาลยั 
อ.ศรีสัชนาลยั จ.สุโขทยั (กรุงเทพฯ: วิคตอร่ีเพาเวอร์พอยท,์ 2530), 57. 
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           ลวดลายท่ีปรากฏบนชา้งทรงเคร่ืองของศิลปะสุโขทยัน้ี (ภาพท่ี 10) เป็นลายหนา้

กระดาน ส่วนของทอ้งกระดานนิยมใชล้ายประจ ายามดอกส่ีกลีบ และบางคร้ังวางสลบักบัดอกหา้กลีบ 

ทอ้งกระดานบางรูปแบบ (ลายท่ีหนา้อกภาพซา้ยบน)ใชเ้ป็นลายตาข่ายไขวก้นัมีลายประดบัคัน่ระหว่าง

จุดไขวข้องตาข่ายลกัษณะเดียวกนักบัลายราชวตัรในปัจจุบนั ลายกระหนาบชั้นในนิยมท าเป็นเส้นลวด

ประดบัดว้ยเมด็ไข่ปลา ดา้นนอกนิยมท าเป็นลวดลายกระหนก บางรูปแบบเป็นลายเมด็กลม 2 ชั้น (ลาย

ท่ีหนา้อกภาพซา้ยบน) หรือเป็นลวดลายท่ีไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะจีนอย่างลาย “หยูอ่ี” (หนา้กระดาน

ล่างของลายตรงทอ้งชา้งภาพขวากลาง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

         ชา้งปูนป้ัน วดัชา้งรอบ จงัหวดัก าแพงเพชร เป็นประติมากรรมปูนป้ันรูปชา้ง 

เพียงแห่งเดียวท่ีพบว่า ทรงเคร่ืองประดบัเช่นเดียวกบั ช้างปูนป้ันประจ ามุมทั้งส่ีทิศของวดัช้างลอ้ม 

(ภาพท่ี 11) แต่ลักษณะทรงเคร่ืองเช่นช้างกษัตริย์ สามารถเปรียบเทียบลวดลายประดับได้กับ

 

         
                         (ก)                                                                     (ข)  

 

ภาพท่ี 11 ลวดลายชา้งทรงเคร่ืองปูนป้ัน วดัชา้งลอ้ม จงัหวดัสุโขทยั 
                (ก) ลวดลายตน้ขาชา้งประจ ามุมทิศเหนือ  
                (ข) ลวดลายขาหลงัชา้งประจ ามุมดา้นทิศเหนือ 
ท่ีมา: กรมศิลปากร, การศึกษาวจัิยเร่ืองวดัช้างล้อมในอุทยานประวตัิศาสตร์ศรีสัชนาลยั  
อ.ศรีสัชนาลยั จ.สุโขทยั (กรุงเทพฯ: วิคตอร่ีเพาเวอร์พอยท,์ 2530), 59 - 60. 
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พระพุทธรูปทรงเคร่ืองสมยัอยุธยาตอนตน้ และพระพุทธรูปนาคปรก ท่ีถ ้าพระราม จงัหวดัสุโขทยั ซ่ึง

แตกต่างไปจากลวดลายปูนป้ันท่ีวดัชา้งลอ้ม ส่วนชา้งทรงเคร่ืองทองค า และชา้งส าริดนั้น เป็นศิลปะใน

สมยัอยธุยาอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงการตกแต่ง ลวดลายน่าจะข้ึนอยูก่บัความตกลงใจของช่างทอง และช่างป้ัน45 

4.3 หลกัฐานเคร่ืองคชาภรณ์ช้างต้นสมัยอยุธยา 
      หลกัฐานเคร่ืองคชาภรณ์ชา้งตน้สมยัอยธุยาตอนตน้ ศึกษาไดจ้ากบรรดาเคร่ืองทองท่ี 

พบในกรุพระปรางค์ วดัมหาธาตุ และวดัราชบูรณะ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ส่วนในสมยัอยุธยา

ตอนกลาง และอยธุยาตอนปลายนั้น แมว้่าจะไม่ปรากฏหลกัฐานหลงเหลืออยูม่ากนกั แต่สามารถศึกษา

เปรียบเทียบไดจ้ากเคร่ืองประดบัท่ีปรากฏอยูบ่นประติมากรรมทรงเคร่ือง และภาพจิตรกรรม ตลอดจน

เอกสารของชาวต่างชาติ ท่ีเขา้มาพ านกัอาศยัอยูใ่นกรุงศรีอยธุยา ท่ีจะน ามาเป็นตวัอยา่งดน้ีั 

4.3.1 เคร่ืองคชาภรณ์ในเอกสารสมัยอยุธยา สมยักรุงศรีอยธุยา ชา้งนอกจากใชเ้ป็น 
ก าลงัส าคญัในการศึกสงครามแลว้ การมีชา้งเผือกไวคู่้บารมีหลายๆเชือก ก็เป็นสาเหตุน าไปสู่การท า
สงครามได ้ดงัเช่นเหตุการณ์ในสมยัสมเด็จพระมหาจกัรพรรดิ เรียกว่า “สงคราม - ชา้งเผือก” สมเด็จ
พระมหาจกัรพรรดิข้ึนครองกรุงศรีอยธุยา เม่ือพ.ศ.2072 มีบุญญาธิการมากไดช้า้งเผือกถึง 7 เชือก กิตติ
ศกัด์ิการมีชา้งเผอืกมากน้ีปรากฏไปในนานาประเทศ พระเจา้หงสาวดีมีพระราชประสงคจ์ะไดช้า้งเผอืก
นั้น จึงรับสัง่ใหพ้วกอาลกัษณ์มีพระราชสาส์นเขา้มาขอชา้งเผอืก46  

               ความปรารถนาของกษตัริยท่ี์จะไดค้รอบครองชา้งเผอืกท าใหบ้างคร้ังน าไปสู่ 
สงครามระหว่างอาณาจกัร เช่นพม่ายกมาตีกรุงศรีอยุธยาในสมยัสมเด็จพระมหาจกัรพรรดิ เพราะขอ
ชา้งเผอืกจากไทย และไทยไม่ให ้เรียกกนัวา่สงครามชา้งเผอืก47 

        นอกจากน้ี มีหลกัฐานเก่ียวกบัชา้งศึกใน ค าใหก้ารขนุหลวงหาวดั วา่คร้ังสมยั 
สมเด็จพระนเรศวรบาดหมางกบัอุปราชา ไดซ่้องสุมพลหนีจากเมืองหงสาวดี และอุปราชายกทพัตาม
สมเด็จพระนเรศวรนั้น ไดก้ล่าวถึงการข้ึนทรงชา้งพระท่ีนั่งออกศึกหลงัจากสมเด็จพระนเรศวรเสด็จ

                                                        
45เร่ืองเดียวกนั, 53. 
46อารีย ์ทองแกว้, ช้าง (สุรินทร์: ภาควชิาประวติัศาสตร์ คณะวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

สถาบนัราชภฏัสุรินทร์, 2538), 44. 
47สุวฒัน์  อศัวไชยชาญ, ช้างไทย (กรุงเทพฯ: ปลาตะเพียน, 2555), 10.  
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กลบั    กรุงศรีอยุธยา ไดท้รงรวบรวมก าลงัพล ไปตีหัวเมืองต่างๆโดยรอบ และจดัตั้งกองทหารอาสา
ต่างชาติ ส าหรับกระบวนพิชยัสงครามท่ีเก่ียวกบัชา้งพระท่ีนัง่นั้นไดก้ล่าวถึงไว ้ดงัน้ี 
 
     “...ส าหรับกระบวนมหาพิชยัสงคราม คร้ันตั้งพร้อมแลว้จึงเกณฑช์า้งท่ีนัง่เอก ท่ีนัง่รอง และชา้งระวาง
นอกระวางใน ทั้งชา้งซา้ยขวา ทั้งดั้งทั้งกนั มีทั้งชา้งเขนชา้งแพน อนัชา้งเหล่าน้ี มีช่ือต่างๆ จึงผกู 
    เคร่ืองพระท่ีนัง่นั้นกต่็างๆ ทั้งชา้งพงัชา้งพลายมีทั้งเขน และแพน ทั้งปืนนอ้ย และปืนใหญ่ ทั้งหอก และ 
    ทวนหลงัชา้งกค็รบตวัชา้งทั้งส้ิน อนัชา้งตวัหน่ึง มีคนข่ีสามคนมีอาวธุครบตวัคน...”48 
 

                      ชา้งศึกจะสวมเส้ือเกราะคลุมตวั สวมปลอกเหล็กท่ีงาสองขา้ง และสวมเกราะท่ี
บริเวณหน้าผากถึงโคนงวง เรียกว่า “หน้าร่าห์ุ” ส่วนงวงนั้ นหากใช้ต่อสู้ก็จะมีโซ่พนัหุ้มงวงไว ้
นอกจากน้ีเทา้ทั้งส่ีตอ้งใส่เกือกเหล็กเพื่อป้องกนัขวากหนาม ชา้งทรงของแม่ทพั หรือพระมหากษตัริย ์
จึงตอ้งมีทหารถืออาวธุคอยคุม้กนัเทา้ทั้งส่ีโดยเฉพาะเรียกวา่ “จตุลงัคบาท” 49 
          กรมช้าง และกระบวนช้างศึก ประจกัษ ์ประภาพิทยากร ไดก้ล่าวไว ้ในสารคดี
เร่ือง “ชา้งในวรรณคดี” ว่าแต่เดิมนั้น ทหารชา้งเป็นกรมใหญ่ สังกดัพระกลาโหม ท่ีเรียกว่าชา้งศึกนั้น
หมายถึง ชา้งชนะงา คือ ชา้งท่ีไดรั้บการฝึกฝน มีชยัชนะศึกมาแลว้ หรือ ชา้งบ ารูงา คือ ชา้งท่ีไดรั้บการ
ฝึกในการเขา้ศึกสงคราม กรมชา้ง มี 2 กรม คือ 
          1. กรมช้างต้น หรือท่ีเรียกว่า ช้างระวางใน ประกอบดว้ย พระยาชา้งอนัมีลกัษณะ
ตามคชลกัษณ์ เช่น ชา้งเผอืก ชา้งสีประหลาด เป็นตน้ 
          2. กรมช้างนอก สงักดัพระกลาโหม เพื่อจดัเป็นขบวนชา้งศึก มีรูปร่าง ดงัน้ี 
              ชา้งดั้ง ท าหนา้ท่ีเป็นชา้งน า มีหมอชา้งนัง่คอ ควาญนัง่ทา้ย และควาญกลางนัง่
ถือหอก ชา้งดั้งเดินอยูก่ลางแนวร้ิวขา้งหนา้ 
              ช้างกนั ลกัษณะอย่างเดียวกบัช้างดั้ ง ช้างกนัเดินอยู่กลางร้ิวขา้งหลงั คือ ท า
หนา้ท่ีป้องกนัดา้นหลงั 
 

                                                        
48กรมศิลปากร, ค าให้การชาวกรุงเก่า ค าให้การขุนหลวงหาวดั และพระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับ 

หลวงประเสริฐอกัษรนิติ์, (กรุงเทพฯ: เจริญธรรม, 2515), 305. 
49สุวฒัน์  อศัวไชยชาญ, ช้างไทย (กรุงเทพฯ: ปลาตะเพียน, 2555), 15.  
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              ชา้งแทรก  ลกัษณะอยา่งเดียวกนั แต่ไม่มีควาญหลงั ชา้งแทรกท าหนา้ท่ีป้องกนั
ดา้นหลงั 
              ชา้งแซง ลกัษณะอยา่งเดียวกบัชา้งแทรก ชา้งแซงเดินเป็นร้ิวเรียงกนัทั้ง 2 ขา้ง
ตลอดแนว ตอ้งท าหนา้ท่ีช่วยชา้งแทรก 
              ชา้งลอ้มวงั เป็นชา้งผกูสัปคบัโถง มีหนา้ท่ีลอ้มพระคชาธาร มีทหารถือปืน 

            ชา้งค ้า และชา้งค่าย เรียกเตม็วา่ ชา้งตน้เชือกค่ายปลายเชือกค ้า มี 10 เชือก 
ดว้ยกนั ชา้งค่าย 6 เชือกเดินขา้งหนา้ 2 แถว และแถว 3 เชือก ชา้งค ้าเดินคลอ้ยมาขา้งทา้ย 2 แถว แถวละ 
2 เชือก ผูกสัปคบัโถง มีทหารแม่นปืนสัปคบัละคนเดินอยู่วงในของช้างลอ้มวงั ช้างน้ีท าหน้าท่ีเป็น
องครักษ ์
              ชา้งพงัคา เป็นชา้งผกูเคร่ืองมัน่ส าหรับเจา้พระยาเสนาบดี และเจา้ประเทศราช
เป็นคู่เคียงขา้งละ 4 เชือก 
              ชา้งพระไชย เป็นชา้งผูกจ าลอง หลงัคากนัยาส าหรับประดิษฐานพระพุทธรูป
เดินหนา้พระคชาธาร 
              ชา้งพระคชาธาร เป็นชา้งผกูเคร่ืองมัน่ มีท่ีขนาย ซ่ึงเรียกว่า พระคชาธาร คือ มี
เศวตฉตัร 7 ชั้นอยูก่ลางชา้ง โดยปกติในเวลาแรมรอน พระมหากษตัริยมิ์ไดป้ระทบัอยูค่อชา้งเป็นประจ า 
              พระท่ีนัง่กระโจมทอง เป็นชา้งผูกสัปคบั กูบรูปเรือนวิมาน เป็นพระท่ีนัง่รอง 
และใชป้ระทบัในเวลารอนแรมไปในกระบวนชา้ง 
              ชา้งโคตรแล่น เป็นชา้งซบัมนั เดินอยูท่า้ยกระบวนชา้ง ชา้งๆหน่ึง เวน้ระยะกนั
ชัว่เสียงสงัขแ์ตร เพื่อมิใหอ้าละวาด 
              พระคชาธาร หรือชา้งเคร่ืองมัน่ เป็นชา้งส าหรับแม่ทพัข่ีออกมาท าการรณรงค์
สงคราม ถ้าแม่ทัพเป็นพระมหากษตัริย ์ช้างทรงข้ึนระวางเป็นพระยาช้างต้นประดับด้วยคชาธาร 
เศวตฉตัร และพระแสงสรรพาวุธ คือ มีของา้ว 1 คู่ ติดอยูข่า้งละอนั ทวน 1 คู่ ติดอยูข่า้งละอนั หอกซดั    
2 คู่ ติดอยูข่า้งละ 1 คู่ พระมหากษตัริยป์ระทบัอยูบ่นคอชา้ง ท่ีกลางชา้ง กลางชา้งมีจางวางกรมพระแสง
ตน้อยู่ประจ า เรียกว่า กลางชา้ง ซ่ึงท าหน้าท่ีคอยส่งอาวุธ และโบกหางนกยูงเป็นอาณัติสัญญาณตาม   
พระราชด ารัสสั่ง ตอนทา้ยชา้งมีควาญชา้งเป็นประจ าอยู ่ควาญชา้งท าหนา้ท่ีบงัคบั และช่วยเหลือชา้งใน
ขณะท่ีชา้งขา้ศึกเขา้มาขา้งหลงั อน่ึงชา้งทรงยงัไดรั้บการพิทักษคุ์ม้กนัอยา่งแขง็แรงโดยจดัทหารประจ า
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เทา้ 2 คน คนนอกถือหอก คนในถือดาบ เรียกว่า จตุรงคบาท(จตุลงัคบาท) ซ่ึงโดยมากเป็นขา้ราชการ
กรมพระต ารวจหลวง เลือกเฟ้นจากผูมี้ฝีมือซ่ือสัตย ์และเยอืกเยน็50 

            จากขอ้มูลดงัท่ีกล่าวมา ท าใหท้ราบวา่เคร่ืองทรงชา้งพระท่ีนัง่ของ 
พระมหากษตัริยใ์นการออกศึกสงครามสมยัอยุธยานั้นเป็นเช่นไร จะเห็นไดว้่า การท าศึกสงครามใน    
ยคุโบราณแต่ละคร้ังนั้น ชา้งเป็นพาหนะท่ีส าคญัในการขนอาวธุไปท าศึกของกองทพั ดงันั้น เคร่ืองแต่ง
กายของชา้งจึงควรตอ้งมีลกัษณะรัดกุม เนน้การใชง้านมากกว่าความสวยงามเพราะเคร่ืองแต่งกายชา้ง
บางประเภท มีหนา้ท่ีป้องกนัอนัตรายแก่ชา้งพระท่ีนัง่ 

            ในสมยัอยธุยาความส าคญัของชา้งตน้ในฐานะสตัวคู่์พระบารมีไดป้รากฏให ้
เห็นในเอกสารโบราณ เช่น พระราชพงศาวดาร จดหมายเหตุของไทย และจดหมายเหตุชาวต่างชาติ ท่ี
เดินทางเขา้มาในสมยักรุงศรีอยธุยา มีตวัอยา่งหลกัฐานใน ค าใหก้ารชาวกรุงเก่า บทของ “ประเพณีเสดจ็
ออกแขกเมือง” ตามพระต าราได้มีการบรรยายถึงเคร่ืองแต่งกายช้างตน้หรือเคร่ืองคชาภรณ์ท่ีออก
รับแขกเมือง ดงัน้ี 
  
     “เม่ือมีราชทูตประจ าประเทศเขา้มาสู่พระนคร ธรรมเนียมรับราชทูตโปรดใหจ้ดัการดงัน้ี คือ  
    ในทอ้งพระโรงท่ีเสดจ็ออกหนา้ราชบลัลงัก ์(เห็นจะเป็นหนา้ท่ีนัง่บุษบกมาลา) ตั้งเศวตฉตัร 5 คนั  
    มีบงัแทรกตั้งสลบัหนา้บลัลงักล์งมา... 
 
     ...และปลูกปะร ายนืพระยาชา้งเผอืกขา้งพระมหาปราสาท ช้างเผือกนั้นแต่งเคร่ืองไหมทอง  
    ซ่ึงได้มาแต่เมืองฝร่ังเศส และมีตาข่ายปกกระพอง(เห็นจะหมายว่าตาข่ายล้อม) ทีเ่ท้าช้างใส่ก าไล 
    เคร่ืองยศ ส าหรับช้างเผือกมีสัปทน อ่างทองส าหรับน า้กนิ ถาดเงนิส าหรับใส่กล้วยใส่หญ้า ขอช้าง  
    คร ่าทอง นอกจากช้างเผือกยงัมีช้างต้นแต่งเคร่ืองพร้อมออกยืนปะร าอกี 4 ช้าง และมีมา้ตน้ออก 
    ยนืปะร า 5 มา้ ลว้นมีเคร่ืองยศ คือ อ่างทองส าหรับน ้ากิน ถาดเงินส าหรับใส่หญา้ ถัว่ ขา้ว มีสปัทน  
    และแส้ปัดคร ่ าทอง...”51 

                                                        
50สุทธิลกัษณ์ อ าพนัวงศ,์ วรรณกรรมไทย เร่ืองช้างไทย (กรุงเทพฯ: มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ, 2530), 278  

-280. 
51ค าให้การชาวกรุงเก่า ค าให้การขุนหลวงหาวดั และพระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐ 

อกัษรนิติ์, (พระนคร: กรมศิลปากร: คลงัวทิยา [พิมพจ์ าหน่าย], 2515), 270 - 271. 
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            ในปี พ.ศ.2228 พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ทรงส่ง ลาลูแบร์ เป็นราชทูตเขา้มาใน 
ประเทศไทย โดยมีคณะบาดหลวง52เยซูอิตมาในคณะทูตน้ี ตามพระราชบญัชาของพระองค ์ซ่ึงใหม้ายงั
ชมพูทวีป และประเทศจีนดว้ย บาดหลวงรูปหน่ึงในคณะดงักล่าวช่ือ กวีย ์ตาชารด(์Guy Tachard) ไดจ้ด
บนัทึกเร่ืองราวต่างๆเก่ียวกบัการเดินทาง และส่ิงท่ีไดพ้บเห็นในประเทศไทยไวอ้ยา่งละเอียดเร่ืองราวท่ี
บาดหลวงตาชาร์ด จดบนัทึก และน าไปตีพิมพใ์นช่ือเร่ืองวา่ “Voyage de Siam des pè rejesuits” ดงักล่าว
แลว้นั้น เป็นการเดินทางมาประเทศไทยคร้ังแรก53 

            บาดหลวงตาชาร์ดไดบ้นัทึกถึงรายละเอียดท่ีพบเม่ือไดรั้บพระบรมราชานุญาต 
เขา้สู่พระบรมมหาราชวงัของกรุงสยามในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยพรรณนาถึงช้าง 
สนันิษฐานวา่น่าจะเป็นชา้งส าคญั หรือชา้งตน้ เน่ืองจากมีเคร่ืองคชาภรณ์ไว ้ดงัน้ี 
 
     “…ดา้นหน่ึง เป็นท่ีพกัอาศยัของพวกทหารลอ้มวงั อีกดา้นหน่ึงมีโรงเป็นอนัมากเป็นท่ีอยูข่อง 
    ชา้ง...เราเขา้ไปลานพระราชฐานช้ันนอก เรียงตามล าดบัขบวนท่ีจดัมา ดา้นหน่ึงมีช้างศึกห้าสิบเชือก 
    แต่งคชาภรณ์ประดบัด้วยทองค าครบครัน อีกดา้นหน่ึงเป็นทหารรักษาพระองคส์องกองพนัแปรขบวน 
    อยูแ่ปดร้อยคน จากนั้นกเ็ขา้ไปในพระราชฐานช้ันสอง มีชา้งศึกแปดเชือก กบักองร้อยทหารชา้งมวัร์ข่ีมา้ 
    ถือหอก ท่าทางทะมดัทะแมงดี ในลานพระราชฐานช้ันสาม มีช้างหกสิบเชือกแต่งเคร่ืองคชาภรณ์อนัมีค่า 
    กว่าพวกแรกเสียอกี... (ภาพท่ี 12) 
    (*ในพระราชฐานชั้นท่ีส่ีไม่มีการบรรยายถึงชา้งตน้จึงละไว)้ 
 
 

                                                        
52เน่ืองจากช่ือหนงัสืออา้งอิงใชค้  าวา่ บาดหลวง แทนค าวา่ บาทหลวง จึงปรับแกค้  าใหส้อดคลอ้งกนั 
53เม่ือบาดหลวงตาชาร์ดกลบัไปถึงประเทศฝร่ังเศสแลว้ กไ็ดรั้บ พระบรมราชานุญาตพิมพเ์ผยแพร่ 

บนัทึกน้ีในปี พ.ศ.2229 (ค.ศ.1686) นั่นเอง โดยใช้ช่ือว่า “Voyage de Siam des pè re Jesuits, envoyé s par le roy aux 
Indes& a la Chine, Avec leurs observations astronomiques et leureremarques de physique, de gé ographie&d’histoire” 
“การเดินทางไปสู่ประเทศสยามของบาทหลวงคณะเยซูอิต ซ่ึงพระเจา้อยู่หัวจดัส่งไปยงัชมพูทวีป และประเทศจีน
พร้อมทั้งขอ้สังเกตของเขาทางดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ ภูมิศาสตร์ อุทกศาสตร์ และประวติัศาสตร์” พิมพท่ี์ปารีส จ านวน 
424 หนา้ มีภาพแผนท่ี และแผนผงัประกอบ จาก ตาชาร์ด, กวีย,์ บาดหลวง, จดหมายเหตุการเดินทางสู่ประเทศสยาม
ของบาดหลวงตาชาร์ด, แปลจาก Voyage de Siam des pere Jesuites, แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร (กรุงเทพฯ: กรม
ศิลปากร, 2517), ค  าน า. 
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     ...ในลานพระราชฐานช้ันทีห้่าท่ีเราเขา้ไปนั้น ปูเส่ือเน้ือละเอียดไวโ้ดยตลอดเป็นท่ีหมอบเฝ้า 
    ของขนุนางชั้น 3 ชั้น 4 และชั้น 5 ห่างจากนั้นไปเลก็นอ้ยเป็นท่ีหมอบเฝ้าของบรรดาขนุนางชั้น 2  
    บนพรมเปอร์เซีย หลงัจากท่ีไดผ้า่นขนุนางทั้งนั้นไปจนสุดลานแลว้กถึ็งเชิงบนัไดแห่งหน่ึงทาง 
    เบ้ืองขวา มีช้างสองเชือกประดบัคชาภรณ์ล้วนด้วยทองค า ทางเบ้ืองซา้ยมีมา้เปอร์เซียหกตวั ซ่ึง 
    ส่วนหน่ึงของอาน และโกลนเป็นทองค าทึบ บงัเหียนประดบัดว้ยไข่มุก เพชร ทบัทิม และมรกต 
    ทางราชทูตหยดุลงท่ีตรงน้ี และบรรดาขนุนางผูมี้ตระกลูกข้ึ็นไปในพระโรงคลั ซ่ึงพระเจา้แผน่ดิน 
    ยงัมิไดเ้สดจ็ออก...”54  

(ภาพท่ี 13)*(สนันิษฐานวา่อาจเป็นเหตุการณ์ต่อเน่ืองจากขอ้ความดงักล่าว) 
 

                                                        
54เร่ืองเดียวกนั, 44 - 45. 

ภาพท่ี 12 ภาพเขียนราชทูตฝร่ังเศสบาดหลวงตาชาร์ดเขา้เฝ้าสมเด็จพระนารายณ์มหาราช     
                แสดงการตั้งกระบวนกองทพั 4 เหล่า เป็นเกียรติยศแก่ราชทูต 
ท่ีมา: ณฏัฐภทัร จนัทวิช, บรรณาธิการ, ช้างต้นสัตว์มงคลแห่งพระจักรพรรดิ เล่ม 1, 
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากรร่วมกบัริษทัคาร์ลสเบอร์ก บริเวอร่ี(ประเทศไทย), 2539), 348. 
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             จากบนัทึกดงักล่าวเป็นหลกัฐานไดเ้ป็นอยา่งดีวา่ ในสมยัอยธุยามีการใชเ้คร่ือง 

คชาภรณ์ ท่ีท าจากทองค าอยูจ่ริง โดยใชใ้นชา้งตน้ท่ีประกอบกองพระเกียรติยศในการรับแขกบา้นแขก
เมือง แมเ้ป็นท่ีน่าเสียดายวา่ในส่วนน้ีบาดหลวงตาชาร์ดไม่ไดบ้นัทึกลวดลายของเคร่ืองคชาภรณ์ไวอ้ยา่ง
ละเอียด แต่จากบันทึกดังกล่าวท าให้ทราบว่า เคร่ืองคชาภรณ์ของช้างต้นที่ยืนอยู่ในเขตพระราชฐาน
ช้ันในตามล าดับจะมีความสวยงาม และท าจากวัสดุมีค่ามากกว่าช้างที่ยืนอยู่ในช้ันแรกของเขต
พระราชฐาน แสดงให้เห็นถึง ช้ันยศของช้างหลวงที่มีเคร่ืองคชาภรณ์แตกต่างกันไปตามฐานะ 
เช่นเดียวกบับรรดาศักดิ์ของสังคมคนช้ันสูงสมัยน้ัน 

            ส าหรับพระราชพิธี กระบวนพยหุยาตราสถลมารค และกระบวนพยหุยาตรา 
ชลมารค ในสมยัอยธุยาจดัมีข้ึนอยูส่ม ่าเสมอทุกรัชกาล แต่ท่ีส าคญั และให้หลกัฐานบนัทึกรายละเอียด
ไวช้ดัเจน คือ กระบวนพยุหยาตราเพชรพวง ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช กระบวนพยุหยาตรา

ภาพท่ี 13 ภาพเขียนสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงชา้งพระท่ีนัง่ประดบัเคร่ืองคชาภรณ์ 
               สมยัอยธุยา 
ท่ีมา: ตาชาร์ด, กวีย,์ บาดหลวง, จดหมายเหตุการเดินทางสู่ประเทศสยามของบาดหลวงตาชาร์ด,  
แปลจาก Voyage de Siam des pere Jesuites, แปลโดย สนัต ์ท. โกมลบุตร (กรุงเทพฯ: 
กรมศิลปากร, 2517), 44 - 45. 
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ดงักล่าวนั้น เป็นกระบวนพยหุยาตราใหญ่ จดัเป็นกระบวนต่าง  ๆมีทั้งสถลวิถี และชลวิถี ไดแ้ก่ กระบวนพยุ
หยาตราชา้ง กระบวนพยหุยาตรามา้ และกระบวนพยหุยาตราชลมารค ระเบียบวิธีการจดักระบวนพยหุยา
ตราเพชรพวงทั้ง  3 รูปแบบ ดงักล่าวนั้น หลกัฐานท่ีมีอยูใ่นหอสมุดแห่งชาติ ปัจจุบนัเป็นเอกสารในรูป
หนงัสือสมุดไทย ซ่ึงบนัทึกข้ึนใหม่ เม่ือพุทธศกัราช 2336 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช โดยบอกรายละเอียดไวว้่า ไดค้ดัมาจากฉบบัของเก่าคร้ังพุทธศกัราช 2219 ในรัชกาล
สมเดจ็พระนารายณ์มหาราช ดงัปรากฏขอ้ความในหนงัสือสมุดไทย หมู่พระราชพิธีเลขท่ี 263 

            กระบวนเสดจ็พระราชด าเนินโดยกระบวนพยหุยาตราแต่เดิมมี 2 แบบ คือ  

กระบวนพยหุยาตราใหญ่ และกระบวนพยหุยาตรานอ้ย กระบวนทั้ง 2 แบบน้ี มีเหมือนกนัทั้งกระบวน

พยหุยาตราสถลมารค และกระบวนพยหุยาตราชลมารค ส่วนกระบวนพยหุยาตราเพชรพวง ซ่ึงจดัอยูใ่น

กลุ่มของกระบวนพยหุยาตราใหญ่เตม็รูปนั้น ไดห้มดไปตามสภาพ และสถานการณ์ของบา้นเมือง จนถึง

สมยัรัตนโกสินทร์กไ็ม่มีการจดักระบวนพยหุยาตราเพชรพวงอีกแลว้55 

            ร้ิวกระบวนพยหุยาตราเพชรพวง เป็นกระบวนพยหุยาตราพระราชด าเนินไป  

นมสัการรอยพระพุทธบาท โดย กระบวนพยุหยาตราช้าง จดัเป็นกระบวนสถลมารคอนัยิ่งใหญ่ ใน

รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซ่ึงประกอบดว้ยกระบวนแห่ 2 กระบวน คือ กระบวนแห่หนา้ และ

กระบวนแห่หลงั และในกระบวนแห่หลงัน้ี ไดร้วมกระบวนพระท่ีนัง่ไวใ้นกระบวนดว้ย ส่วนการจดั

วางต าแหน่งต่างๆ ในแต่ละกระบวนนั้น มีแบบแผนของกระบวนโดยก าหนดต าแหน่ง ชา้ง มา้ ทหาร

ราบ คือ พลเทา้ หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงว่า ทหารเดินเทา้ ให้อยูใ่นต าแหน่งต่างๆ อยา่งสง่างาม ตามแบบ

แผนโบราณขตัติยราชประเพณี56  ซ่ึงมีตวัอยา่ง รายละเอียดร้ิวกระบวน และเคร่ืองราชอิสริยยศ (ภาพท่ี 

14) ดงัน้ี 

 

      “...เร่ิมตน้ดว้ยชา้งพระท่ีนัง่พดุตานทอง มีกรมวงั เชิญบงัสูรย ์3 คน หม่ืนจงเชิญพระทวย  

    ชาวเคร่ืองอยูง่านพดัโบก 2 คน ตามดว้ยกระบวนแห่หลงัร้ิวในขวาซา้ยพนัทนาย รวมร้ิวละ 35 คน  

                                                        
55ก่องแกว้ วรีะประจกัษ ์และนิยะดา ทาสุคนธ์,รวบรวม และเรียบเรียง, กระบวนพยุหยาตรา: ประวตั ิ 

และพระราชพธีิ (กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2531), 4 - 5. 
56เร่ืองเดียวกนั, 87. 
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    ถดัออกมาเป็นแห่หลงัร้ิวนอกขวาซา้ยดา้นละ 2 ร้ิว ซ่ึงเป็นร้ิวของเจา้กรม ปลดักรม ทหารใน สนม  

    ทหาร รักษาพระองคต์ามขวา ซา้ย รวมร้ิวละ 35 คน หม่ืนนรินทเสนี และหม่ืนศรีสหเทพเป็นผูคุ้มร้ิว...”57 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

อีกหน่ึงตวัอยา่ง ของกระบวนเสดจ็ชา้งตน้ จากค าใหก้ารขนุหลวงหาวดั (ฉบบั 

หลวง) กล่าวถึงสมเด็จพระเจา้เอกทศัเสด็จข้ึนไปนมสัการปัถวี และ(พระเจดียท่ี์เขา) พนมโยง จึงมี      

พระโองการตรัสแก่เสนาบดีผูใ้หญ่ ให้กะเกณฑ์เป็นกระบวนทพัช้าง จะโพนช้างข้ึนไปนมสัการ        

พระปัถวี 

สมเด็จพระเจา้เอกทศั ทรงพระภูษาพระมาลาป่าเป็นเคร่ืองโพน เสด็จทรง 

                                                        
57เร่ืองเดียวกนั, 89. 

ภาพท่ี 14 กระบวนชา้งในต าราร้ิวกระบวนพยหุเพชรพวง ในสมุดไทย “ร้ิวกระบวน 
                เพช็รพวง สมเด็จพระนารายณ์มหาราช” 
ท่ีมา: พระคลงั(หน), เจา้พระยา, ลลิติพยุหยาตราเพชรพวง ลลิติกระบวนแห่พระกฐิน
พยุหยาตราทางสถลมารค และทางชลมารค (กรุงเทพฯ: สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศ
ไทยฯ, 2549), 236. 
 
 
 



44 
 

คชาธารท่ีนัง่เอก มีช่ือว่า เจา้พระยาไชยานุภาพ ประดับประดาด้วยเคร่ืองฝร่ังเศสก ามะหยี่แดงปักทอง

ขวาง มีพู่ห้อยหน้า ผ้าปกหลงั และข่ายทองกรองเชิงประดับส่ีเท้า และทองรัดงา แลว้ทรงพระแสงองักุด

ขอทองนาคราชประดบั นายทรงบาศเป็นควาญนั่งทา้ยพระท่ีนั่ง ประนมมือไปตามท่ี ตามต าแหน่ง 

บรรดามุขเสนาอ ามาตย ์แต่งตวัเคร่ืองโพนตามท่ี ตามทาง ตามต าแหน่ง ข้ึนข่ีชา้งดั้งชา้งกนัซา้ยขวาหนา้

หลงั เกณฑเ์หล่าชา้งระวางนอกระวางใน ห้อมลอ้มชา้งพระท่ีนัง่ไปตามกระบวนแห่ทั้งชา้งพลาย และ

ชา้งพงั เป็นชา้ง 1,050 ดว้ยกนั เสด็จไปถึงเขาปัถวี ข้ึนไปนมสัการพระ พร้อมดว้ยเสนาบดี มหาดเล็ก 

องคอ์คัรมเหสี พระราชบุตรบุตรี และพระสนมก านลัในเป็นอนัมาก58 จากค าบรรยายจะเห็นไดว้่ามีการ

ใชท้องค าท าเป็นเคร่ืองประดบัในหลายส่วนประกอบของเคร่ืองคชาภรณ์มาตั้งแต่ยคุโบราณ 

4.3.2 หลกัฐานลวดลายเคร่ืองคชาภรณ์ช้างต้นทีห่ลงเหลือในงานศิลปกรรมสมัยอยุธยา ใน 
สมยักรุงศรีอยธุยาเป็นยคุแห่งทองค ามากกวา่ยคุใดในประวติัศาสตร์ เพราะโดยทัว่ไป ทองค าเป็นโลหะ
มีค่า มกัจะใช้สร้างเฉพาะเคร่ืองประดับ การน าทองค ามาใช้เป็นภาชนะส่ิงของเคร่ืองใช้ต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวนั แสดงเห็นถึงความสมบูรณ์มัง่คัง่ทางเศรษฐกิจ และการมีทองค ามากมายอีกด้วย มี
หลกัฐานสรุปว่าในสมยักรุงศรีอยุธยาเป็นยุคแห่งทองค า มากกว่ายุคสมยัใด และมีหลกัฐานกล่าวว่า 
สมยักรุงศรีอยุธยาเป็นตลาดทองค า มีการท าเหมืองแร่ทองค า จากการขุดคน้ของชาวยุโรป โดยมี
หลกัฐานเขียนถึงการขดุคน้เหมืองแร่ทองค าในสมยักรุงศรีอยธุยาดว้ย59 

         สมยักรุงศรีอยธุยามีงานช่างฝีมือเก่ียวกบัเคร่ืองประดบัเกิดข้ึนงานเคร่ืองประดบั 
เป็นงานประณีตศิลป์ส าหรับพระมหากษตัริย ์และชนชั้นสูงโดยเฉพาะงานเคร่ืองประดบัท่ีท าจากทองค า 
ช่างท าเคร่ืองประดบัในสมยักรุงศรีอยุธยา เรียกช่างเงิน ช่างทอง ช่างเงิน และช่างทองจะสร้างงานไม่
ปะปนกนั พระมหากษตัริยทุ์กพระองค์มีช่างเงิน และช่างทองประจ าพระองค ์เพื่อสนองการใช้งาน
รูปแบบต่างๆ ช่างฝีมือจึงมีความส าคญัเป็นผูส้ร้างงานศิลปกรรมทุกประเภท60 
 

                                                        
58กรมศิลปากร,ส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, พพิธิภัณฑ์โรงช้างต้น สวนจิตรลดา (กรุงเทพฯ: ส านกั 

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, 2556), 57 - 58. 
59วรรณรัตน์ ตั้งเจริญ, รายงานการวจิัยเร่ืองการออกแบบ และกระบวนการผลติเคร่ืองประดบัในสมัย 

กรุงศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2544), 48. 
60เร่ืองเดียวกนั, 45. 
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         การออกแบบเคร่ืองประดบัสมยักรุงศรีอยธุยา เนน้การออกแบบโครงสร้างท่ีมี 

ศูนยก์ลางใชล้วดลายประกอบเป็นเส้นโปร่ง ยึดเหน่ียวจากแกนกลาง แกปั้ญหาการออกแบบโดยการใช้

ลายซ ้ า และการซ ้ ากบัโครงสร้างเลก็ ประกอบเป็นโครงสร้างใหญ่ ใชล้วดลายไทยท่ีตดัทอนรายละเอียด

ออก การก าหนดรูปแบบ และการออกแบบเคร่ืองประดบั โดยช่างท่ีผลิตร่วมกบัเจา้ของงานเคร่ืองประดบั 

การผลิตเคร่ืองประดบั ผลิตโดยช่างท าเคร่ืองทอง ช่างท าเคร่ืองเงินโดยเฉพาะไม่ปะปนกนั เช่นเดียวกบั

ช่างท าเคร่ืองประดบัในปัจจุบนั ผลงานเคร่ืองประดบัสมยักรุงศรีอยธุยา ไม่ปรากฏช่ือช่างผลิตเป็นฝีมือ

ช่างนิรนาม เช่นเดียวกบังานประเภทอ่ืนๆ ลายท่ีน ามาใชป้ระกอบงานเคร่ืองประดบัสมยักรุงศรีอยุธยา

แบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆได ้ 3 ประเภท คือ 

         1. ลวดลายท่ีประยกุตม์าจากลายไทย ประเภทลายกนกกา้นขด ลายกนกผกักดู  

ลายประจ ายาม ลายบวัคว  ่าบวัหงาย เป็นตน้ 

           2. ลวดลายท่ีประยุกตม์าจากธรรมชาติ เช่น ลายดอกไม ้ใบไม ้ลวดลายทั้งสอง

ประเภทปรากฏในงานเคร่ืองประดบัและงานเคร่ืองทองท่ีเป็นภาชนะใชส้อยของพระมหากษตัริย ์ซ่ึง

งานเคร่ืองทองนั้นใชว้ิธีผลิตเช่นเดียวกบัการผลิตเคร่ืองประดบั 

         3. ลวดลายงานปูนป้ันตกแต่งสถาปัตยกรรม งานเคร่ืองประดบัสมยักรุงศรีอยธุยา  

มีลวดลายเหมือนลวดลายงานเคร่ืองประดบั ยงัสรุปไม่ไดว้่าลวดลายในงานปูนป้ันไดใ้หรู้ปแบบลวดลาย

ในการท าเคร่ืองประดบั หรือลวดลายเคร่ืองประดบัเป็นตน้แบบลายให้แก่งานปูนป้ันตกแต่ง ซ่ึงผลงาน

ทั้งสอง เกิดข้ึนในยคุสมยัเดียวกนั ลายปูนป้ันตกแต่งในงานสถาปัตยกรรมเป็นลายประดิษฐผ์สมระหว่าง

ลายดอกไม้ เช่น ลายกลีบบัว ลายช่อดอกไม้ ลายดอกไม้ประดิษฐ์ผสมลายก้านขด ลายดอกไม้ท่ีมี

โครงสร้างเป็นกลีบบวั เป็นตน้61 

         เคร่ืองประดบัสมยักรุงศรีอยธุยาใชท้องค าเป็นองคป์ระกอบหลกั มีประเภททองค า 
ฝังอญัมณี และทองค าลว้นไม่ฝังอญัมณี การเจียระไนอญัมณีมีทั้งเป็นเหล่ียมหยาบ และเจียระไนหลงัเบ้ีย 
หรือหลงัเต่า การเจียระไนยงัไม่พฒันามาก เหล่ียมเจียระไนเป็นมุมต้ืนมีมุมกระทบแสงไม่มาก อญัมณีท่ี

                                                        
61เร่ืองเดียวกนั, 64 - 65. 
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เจียระไนเหล่ียมหยาบ เป็นอญัมณีประเภทเพชรซีก และมรกต การใชอ้ญัมณีประกอบโลหะรูปพรรณ
ดว้ยอญัมณีหลากสีมีมานานก่อนสมยักรุงศรีอยธุยา62 
           การผลิตเคร่ืองประดับสมยักรุงศรีอยุธยา จากหลกัฐานท่ีเหลืออยู่ ไม่ปรากฏ
วิธีการฝังอญัมณีแบบอ่ืน นอกจากการฝังอญัมณีแบบหุ้มขอบตะเข็บขา้ง และให้หนามเตยในตวัของ
ขอบตะเข็บเป็นตวัล็อคให้ อญัมณีติดแน่น เคร่ืองประดับบางช้ินใช้วิธีการดุนให้เป็นลวดลายด้วย
เคร่ืองมือดุน การดุนท าได้ง่ายเพราะโลหะรูปพรรณประเภททองค า เป็นโลหะเน้ืออ่อน ท าให้เป็น
ลวดลายไดง่้ายกวา่โลหะชนิดอ่ืน63 
           งานเคร่ืองประดบัสมยักรุงศรีอยธุยา แสดงความเด่นดา้นความประณีตของงาน
ช่างฝีมือ จากการเช่ือมทองค าประกอบเป็นลวดลาย มีความละเอียด แกปั้ญหาบริเวณว่างดว้ยการใช้
รูปแบบซ ้ า อญัมณีท่ีใช้ท าเคร่ืองประดับสมยักรุงศรีอยุธยา ได้แก่ พลอยสีแดง ทบัทิม มรกต หยก          
ตาแมว โป่งข่าม เพชร บุษราคมั นิล ไข่มุก64  ซ่ึงรูปแบบกรรมวิธีในเทคนิคเชิงช่างสมยัอยุธยานั้น มี
ความประณีตซับซ้อนจึงไม่ขอกล่าวโดยละเอียดในท่ีน้ี แต่สามารถศึกษาตวัอย่างโดยสังเขปไดจ้าก
หลักฐานโบราณวตัถุ เช่น ช้างพระคชาธารทองค าท่ีพบในกรุพระปรางค์ วดัราชบูรณะ จังหวดั
พระนครศรีอยธุยา 

         พระคชาธารทองค าจ าลอง (ภาพท่ี 15) เป็นโบราณวตัถุท่ีมีความส าคญั เคร่ือง 
ทองช้ินน้ี ถูกจดัไวใ้นธรรมเนียบโบราณวตัถุท่ีเป็นสมบติัช้ินส าคญัของชาติ เช่นเดียวกบั พระแสง 
ภาชนะรูปหงส์ จุลมงกุฎ และสุวรรณมาลา65 โดยถูกจดัอยูใ่นโบราณวตัถุ และศิลปวตัถุท่ีควบคุมการท า
เทียม66 ของกรมศิลปากร 

        ลกัษณะของโบราณวตัถุประกอบดว้ยอญัมณี สามารถถอดส่วนหวัแยกออกจาก 

                                                        
62เร่ืองเดียวกนั, 53. 
63เร่ืองเดียวกนั, 92. 
64เร่ืองเดียวกนั, 108. 
65วรีะศกัด์ิ จนัทร์ส่งแสง.  “ทวนธารกาลเวลา ตามหาเคร่ืองทองกรุงศรีฯ ”.  วารสารสารคดี.  ปีท่ี 21,  

ฉบบัท่ี 242 (เมษายน 2548): 62. 
66กรมศิลปากร.  แผ่นพบัการส่ง และน าโบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ ออกนอกราชอาณาจักร.  มปท.: กรม 

ศิลปากร, มปป. 
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ตวัได ้ลกัษณะเป็นชา้งหมอบอยู่บนฐานส่ีเหล่ียมผืนผา้รูปลายกลีบบวั งวงชูช่อใบไมค้ลา้ยใบปรือ ซ่ึง
ตกแต่งเป็นลายโปร่ง ประกอบดว้ยลายกา้นต่อดอก และลายกา้นขด ถวายเป็นพุทธบูชา บนหัวมีผา้ปก
กระพองรูปมงกุฎ ประดบัดว้ยลายดอกไม ้บริเวณหน้าอกท าเป็นแผ่นรูปสามเหล่ียมมีลายประจ ายาม 
และลายกา้นต่อดอก บนหลงัผกูสัปคบั หรือพระคชาธาร ตกแต่งดว้ยลายประจ ายามกา้นขด สายรัดประ
โคนเป็นลายกา้นขดกลีบบวั และรักร้อย ขอ้เทา้สวมปลอกลายประจ ายามกา้มปู  

        สภาพช ารุด งาทั้งสองขา้งหลุดหายไป และอญัมณีท่ีประดบัหลุดหายไป 
บางส่วน67 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                        
67จิราภรณ์ อรัณยะนาค และคนอ่ืนๆ, ผูเ้รียบเรียง, เคร่ืองทองกรุวดัราชบูรณะ ศิลปะของแผ่นดนิ  

(กรุงเทพฯ: ส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2550), 110. 

ภาพท่ี 15 พระคชาธารทองค าจ าลอง อยูใ่นพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ เจา้สามพระยา  
                จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
ท่ีมา: จิราภรณ์ อรัณยะนาค และคนอ่ืนๆ, ผูเ้รียบเรียง, เคร่ืองทองกรุวดัราชบูรณะ ศิลปะ
ของแผ่นดิน (กรุงเทพฯ: ส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2550), 111. 
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          จิตรกรรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงช้าง ในกู่ วุดจีกูพญา เมืองมินบู 
ประเทศเมียนมาร์ (ภาพท่ี 16) ประมาณปี พ.ศ. 2550 อรวินทร์ ลิขิตวิเศษกุล นกัศึกษาระดบัมหาบณัฑิต 
สาขาประวติัศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร ไดเ้ดินส ารวจหลกัฐานทางศิลปกรรม
ในเมืองต่างๆของประเทศเมียนมาร์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน ามาใชป้ระโยชน์ในงานวิทยานิพนธ์ จาก
การส ารวจเบ้ืองต้นพบว่าพื้นท่ีในเมืองสะกาย เมืองมินบู และมืองมนยวา ปรากฏหลักฐานทาง
ศิลปกรรม ซ่ึงสามารถน ามาตรวจสอบไดก้บัศิลปะแบบอยธุยาตอนปลายถึงตอนตน้รัตนโกสินทร์68 
                                   ในเบ้ืองต้นคาดว่าลักษณะของศิลปกรรมดังกล่าวท่ีพบในเมืองพม่าสามารถ
เปรียบเทียบไดก้บังานช่างในสมยัอยธุยาตอนปลาย และตน้รัตนโกสินทร์ในประเทศไทย ก าหนดอายุ
ปลายพุทธศวตรรษท่ี 23 - พุทธศวตรรษท่ี 24 ซ่ึงเป็นไปไดว้่างานช่างท่ีมีลกัษณะอย่างไทยน้ี อาจถูก
สร้างข้ึน หรือไดรั้บอิทธิพลจากช่างฝีมือชาวกรุงศรีอยธุยา เม่ือคร้ังถูกกวาดตอ้นไปดว้ยเง่ือนไขแห่งการ
สงคราม โดยอาจมีการสืบทอดลงมาในรุ่นลูก หรือหลาน69 
           จิตรกรรมภายในกู่วุดจีกูพญา เมืองมินบู พระมหากษตัริยป์ระทบัเหนือชา้งทรง
(พระคชาธาร) ตามเสด็จดว้ยกระบวนเสด็จของขา้ราชบริพาร ลกัษณะเคร่ืองทรงพระพกัตร์ และทหาร
องครักษช่์างญ่ีปุ่น เป็นลกัษณะส าคญัท่ีแตกต่างออกไปจากจิตรกรรมฝาผนงัในหอ้งอ่ืน (ภาพถ่ายโดย อู 
จอง แซน วิน เม่ือพ.ศ. 2530) 
          อรวินทร์ ลิขิตวิเศษกุล สันนิษฐานว่าภาพจิตรกรรม ดงักล่าวน่าจะเป็นภาพของ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชในความทรงจ าเชลยชาวกรุงศรีอยุธยา เม่ือจบส้ินราชธานี  โดยมีการอา้งอิง
เอกสาร พงศาวดารกรุงศรีอยธุยา ฉบบัหมอบรัดเล กล่าวถึงการจดัขบวนพยหุยาตรา คราวพระนเรศวร
ทรงท ายทุธหตัถีกบัพระมหาอุปราชความวา่ 
 
     “ใหเ้สนาภิมุข ถือพลอาสาหา้ร้อย.  ถดันั้นเป็นทหารทะลวงฟัน คู่พระทยัร้อยสามสิบคนถือ 
    ดาบเขนยีสิ่บสองคน…หนา้พระคชาธาร…”70 
 

                                                        
68อรวนิทร์ ลิขิตวเิศษกลุ, ช่างอยุธยาในเมืองพม่ารามญั หลกัฐานศิลปกรรมฝีมือช่างกรุงศรีอยธุยาใน 

เมืองสะกาย มินบู และมนยวา (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง, 2553), 18. 
69เร่ืองเดียวกนัหนา้, 19. 
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           นอกจากน้ี อรวินทร์ ลิขิตวิเศษกุล ยังใช้การเปรียบเทียบเคร่ืองแต่งกายของ       
ชนช้ันสูงบุคคลที่น่ังอยู่บนหลังช้างก าลังเสด็จเข้าสู่พระราชวังของพม่า กับบุคคลที่น่ังอยู่ภายใน
ปราสาทเห็นว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมากในเร่ืองของรูปแบบเคร่ืองแต่งกาย 
 

 
 

 

 

 
 

 
           
           ตามสมมุติฐานหากบุคคลในจิตรกรรม คือ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช รูปแบบ
ของเคร่ืองคชาภรณ์พระคชาธาร (ภาพท่ี 16) มีลวดลายน่าสนใจในการน ามาเป็นตวัอย่าง คือ สีของ
เคร่ืองคชาภรณ์ส่วนใหญ่เป็นสีแดง ซ่ึงเป็นสีพระราชนิยมสีหน่ึงของพระมหากษตัริยส์มยัโบราณ ผา้ปก
กระพองมีสีแดง เน่ืองจากภาพช ารุดท าให้ไม่แน่ชดัมีจงกลพู่หูหรือไม่ ส่วนของงามีปลอกงารัดรอบงา 
(สังเกตจาก “งา” น่าจะเป็นชา้งศึก) เคร่ืองผกูชา้งตน้มีลกัษณะคลา้ยผา้แบนๆเป็นสายพาน ช่างลงสีขาว
พื้นแดงเขียนลายดอกประจ ายามดอกส่ีกลับสลับดอกกลม มีตาบดอกกลมตรงจุดเช่ือมเคร่ืองผูก             

ภาพท่ี 16 จิตรกรรมภายในกู่วดุจีกพูญาเมืองมินบู(ภาพถ่ายโดย อู จอง แซน วิน เม่ือพ.ศ.  
                2530) 
ท่ีมา: อรวินทร์ ลิขิตวิเศษกุล, ช่างอยุธยาในเมืองพม่ารามัญ หลักฐานศิลปกรรมฝีมือช่าง
กรุงศรีอยุธยาในเมืองสะกาย มินบู และมนยวา (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิช
ช่ิง, 2553), 76. 
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ผา้พนาศมีสีผา้พื้นเป็นสีทึมทึบ ส่วนสีทอ้งผา้เป็นสีแดง มีขนาดผา้พนาศกะทดัรัดทรงส่ีเหล่ียมจตุัรัส 
คลา้ยผา้พนาศท่ีปรากฏในภาพถ่ายชา้งตน้ในสมยัรัตนโกสินทร์ 

4.4 หลกัฐานเคร่ืองคชาภรณ์ช้างต้นสมัยรัตนโกสินทร์ 
      ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ ยงัคงมีช่างสิบหมู่ หรือช่างหลวง เลียนแบบมาจากสมยักรุง 

ศรีอยธุยาแสดงถึงการส่งเสริมงานศิลปะดา้นประณีตศิลป์ และน าแบบอยา่งการท างานประณีตศิลป์ใน

สมยักรุงศรีอยุธยามาปรับปรุงดัดแปลงให้เหมาะสมกับความเป็นอยู่ในสมยันั้น การเปล่ียนแปลง

รูปแบบงานประณีตศิลป์ เร่ิมตน้ข้ึน เม่ือมีการติดต่อแลกเปล่ียนทางการทูต และการคา้กบัต่างประเทศ 

งานประณีตศิลป์ โดยเฉพาะเคร่ืองประดบัไดอิ้ทธิพลวฒันธรรมตะวนัตกแทรกอยู่ในรูปแบบของงาน 

ตั้งแต่งานท่ีมีขนาดเลก็ไปจนถึงขนาดใหญ่ งานเคร่ืองประดบัของไทยมีรูปแบบ การออกแบบ ตลอดจน

กระบวนการผลิต ตั้งแต่สมยักรุงศรีอยุธยาจนถึงสมยักรุงรัตนโกสินทร์ เป็นศิลปะเคร่ืองประดบั ท่ี       

บ่งบอกถึงความมีรสนิยมของบรรพบุรุษในอดีต แสดงออกถึงความเป็นไทยดว้ยลวดลาย และการใชสี้    

อญัมณีท่ีไม่เหมือนชาติใด แต่ทุกอย่างคงเป็นความช่ืนชมท่ียงัไม่ได้ศึกษาขอ้มูล และบนัทึกไวเ้ป็น

ประวติัศาสตร์71  หลกัฐานเคร่ืองคชาภรณ์ชา้งตน้ในสมยัรัตนโกสินทร์จะขอน ามาเป็นตวัอยา่งใน 

การศึกษาเพียงบางส่วน ดงัน้ี 

4.4.1 พระสถูปบรรจุพระบรมธาตุ ประดิษฐานบนหลงัช้าง จิตรกรรมฝาผนัง พระที ่
น่ังพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกได้ปรากฏการถ่ายทอดหลกัฐานทางคติความเช่ือท่ีน่าจะหลงเหลือตกทอดต่อๆกันมาจากสมยั
อยุธยา คติการใช้ช้างส าคญัของพระมหากษตัริยเ์ป็นสัตว์พระราชพาหนะในการอญัเชิญพระบรม
สารีริกธาตุ72 สามารถศึกษาเคร่ืองคชาภรณ์ในสมัยนั้ นได้จากตัวอย่างงานจิตรกรรมดังกล่าวน้ี 
สนันิษฐานวา่น่าจะมีท่ีมาจากพทุธประวติัตอนพทุธปรินิพพาน  
 

                                                        
71วรรณรัตน์ ตั้งเจริญ, รายงานการวจิัยเร่ืองการออกแบบ และกระบวนการผลติเคร่ืองประดบัในสมัย 

กรุงศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2544), 1. 
72ยงัปรากฏวา่ในสมยัปัจจุบนัมีประเพณีการใชช้า้งเป็นสัตวพ์าหนะในการแห่พระบรมสารีริกธาตุ  

ดงัเช่นท่ีจงัหวดัล าพนู 
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         ซ่ึงพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก โปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระธรรมปรีชา 

(แกว้) เรียบเรียง ข้ึนเม่ือพุทธศกัราช 2345 จากอรรถกถาฎีกาต่างๆ ทางพุทธศาสนา เป็นวรรณกรรม

รัตนโกสินทร์ท่ีแสดงเน้ือความละเอียดพิสดารไปจากพระไตรปิฎก จึงปรากฏเร่ืองช้างในตอน

ปรินิพพาน หรือตอนท่ีเม่ือถวายพระเพลิงแลว้บรรจุพระธาตุไวใ้นพระสถูป (ฉบบักรมศิลปากรจดัพิมพ ์

พทุธศกัราช 2520 หนา้ 36 - 37)  

 

     “พญามลัลราชทั้งหลายจึงใหป้ระดบัประดาสณัฐาคารโรงพระท่ีนัง่อนัตั้งไว ้ณ ท่ามกลาง  

    พระนคร ใหท้าไปดว้ยคนัธชาติ 4 ประการ ใหห้อ้ยยอ้ยไปดว้ยพวงบุษบามาลา มาลยั พวงเงิน  

    พวงทอง พวงแกว้ บวัขาว บวัเขียว อุบลจงกลณี สตัตบุษยส์ตัตบรรณนั้น ปักเป็นชั้นๆประทีปค ้า  

    ประทีปคนั ธูปเทียน ชวาลาทั้งปวง กใ็หจุ้ดไวใ้นสถานท่ีนั้นๆ แลว้กใ็นประดบัประดา มรรคานั้น  

    จ าเดิมแต่มกฏุพนัธนเจดียม์ามาตราบเท่าถึงสณัฐาคารโรงพระท่ีนัง่ ใหก้ั้นไปดว้ยราชวตัรฉตัรธง 

    รายตน้กลว้ย ตน้ออ้ย ธงชยั ธงประฏาก แล้วจึงอาราธนาอญัเชิญพระบรมธาตุใส่ไว้ในรางทอง  

    ยกขึน้ตั้งเหนือหลงัช้างอนัเป็นมงคล กระท าสกัการะบูชาแลว้กอ็าราธนามาตามมรรคาอนัประดบั 

    ประดาดีแลว้นั้น....” 

  

        เม่ือพิจารณา จิตรกรรมฝาผนงัท่ีพระท่ีนัง่พทุไธสวรรย ์พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  

พระนคร เขียนข้ึนระหว่างปีพุทธศักราช 2325 - 2328 มีภาพหน่ึงแสดงพระสถูปบรรจุพระบรม

สารีริกธาตุของพระพุทธเจา้ประดิษฐานอยู่บนหลงัช้าง มีเหล่าเทพยดามาเฝ้าแหนกระท าอญัชลีอยู่

โดยรอบ (ภาพท่ี 17) สันนิษฐานว่าเป็นภาพท่ีเขียนข้ึนโดยไดแ้นวทางมาจากอรรถกถาฎีกา ซ่ึงต่อมา

ปรากฏเป็นความพรรณนาอยูใ่นไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา (หรือไตรภูมิฉบบัหลวง)73 

 

                                                        
73อมรา ศรีสุชาติ. ช้างพุทธวรรณกรรม และพุทธศิลปกรรม, (กรุงเทพฯ: ส านกัพิพิธภณัฑสถาน 

แห่งชาติ กรมศิลปากร, 2550), 84. 
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        ในประเทศไทยคติความเช่ือท่ีวา่ชา้งเป็นสตัวใ์หญ่มงคลมีความศกัด์ิสิทธ์ิ จึง 

ปรากฏอยูใ่หเ้ห็นในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา จากภาพจิตรกรรมน้ี (ภาพท่ี 17) ชา้งเผือกท่ีมีกาย

สีขาวประดบัดว้ย เคร่ืองคชาภรณ์ทองค า แสดงกิริยาการหมอบอยูก่ลางกลุ่มชา้งเชือกอ่ืนๆ ซ่ึงช้างเผือก

น้ัน สวมปกกระพองด้วยผ้าสีแดงมีลวดลายขลบิริมทอง ห้อยพู่หูที่มีก้านท าจากทองค า มีผ้าคลุมหลงัสี

แดง มีเคร่ืองผูก (สายโยง)ที่ผูกเข้ากับสัปคับไว้รองรับพระสถูปที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ งาสวม

ปลอกทองค า ด้านละ 6 วง งวงชูช่อก่ิงไมท่ี้มีดอกไม ้(ดอกโบตัน๋) คลา้ยกนักบักิริยาชูช่อดอกหรือใบไม้

ของชา้งพระคชาธารทองค าท่ีพบในกรุปรางคป์ระธาน วดัราชบูรณะ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ซ่ึงส่ิงท่ี

ชา้งพระคชาธารทองค าชูอยูน่ั้น คือ กา้น หรือใบท่ีประดบัอญัมณีเป็นกนกกา้นต่อดอกมีลวดลาคล่ีคลาย

มาจากดอกโบตัน๋เช่นเดียวกนั จากหลกัฐานสนันิษฐานวา่ รูปแบบคติความเช่ือของการน าชา้งทรงเคร่ือง

ภาพท่ี 17 พระสถูปบรรจุพระบรมธาตุ ประดิษฐานบนหลงัชา้ง จิตรกรรม 
                ฝาผนงั พระท่ีนัง่พทุไธสวรรย ์
ท่ีมา: อมรา ศรีสุชาติ. ช้างพุทธวรรณกรรม และพุทธศิลปกรรม, (กรุงเทพฯ:  
ส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2550), 82. 
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คชาภรณ์ทองค ามาใช้ในงานพระพุทธศาสนา ท่ีเก่ียวขอ้งกับพระมหากษตัริย ์และพระพุทธเจา้อนั

เปรียบประดุจพระจกัรพรรดิ และมีการถ่ายทอดคติมาสู่ในยคุหลงั  

       อยา่งไรกต็าม มีขอ้จ ากดัของการศึกษาประเภทของงานจิตรกรรมกบังานเคร่ือง 

ทองท่ีเป็นโบราณวตัถุ การลงรายละเอียดลวดลายของเคร่ืองคชาภรณ์อาจมีขอ้จ ากดัมากกว่า และหาก

พิจารณาจะพบว่าในภาพจิตรกรรมท่ีน ามาเป็นตวัอย่างน้ี เคร่ืองคชาภรณ์ของพระยาช้างเผือกท่ีอยู่

ท่ามกลางชา้งอ่ืนๆจะมีลวดลายความเป็นศิลปะไทยในยุครัตนโกสินทร์คล่ีคลายมาบางส่วนแลว้ ต่าง

จากพระคชาธารทองค าท่ีพบในกรุปรางคป์ระธาน วดัราชบูรณะท่ีมีลวดลายของศิลปะอ่ืนๆ เช่น ศิลปะ

ขอม ศิลปะจีน และศิลปะสุโขทยั - ลา้นนา รวมถึงศิลปะอยธุยาเองผสมผสานอยู ่สามารถศึกษาไดจ้าก

ลวดลายดอกส่ีกลีบ ลายประจ ายาม ลายคา้งคาว ลายใบไม ้และลวดลายท่ีพบอยูบ่นโบราณวตัถุ74 

4.4.2 จิตรกรรมฝาผนังที ่วหิารน้อย วดัหน้า พระเมรุ จังหวดัพระนครศรีอยุธยา ใน 

งานพระราชพิธีต่างๆ อาทิ พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชพิธีฉัตรมงคล หรือในงาน

พระราชทานเล้ียงเพื่อเป็นเกียรติแก่พระราชอาคนัตุกะ หรือประมุขของต่างประเทศท่ีพระท่ีนัง่จกัรีมหา

ปราสาท จะตอ้งน าชา้งเผอืกแต่งเคร่ืองคชาภรณ์ไปยนืท่ีแท่นเกยชา้งดา้นตะวนัตกของ  พระท่ีนัง่ดุสิตดา

ภิรมยใ์นพระบรมมหาราชวงัเพื่อประกอบพระเกียรติยศ75  

        ในรัชกาลท่ี 3 ไดมี้การน าชา้งพระท่ีนัง่ยนืแท่นในการรับแขกเมือง ดงัปรากฏใน 

พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลท่ี 3 กล่าวถึงการท่ีพระกรุณาโปรดเกลา้ฯใหก้ปัตนั หนัตรี 

บารนี (Henry Burney) เขา้เฝ้า ไดเ้สด็จออกรับแขกเมืองเป็นการพิธีใหญ่ เจา้พนกังานตกแต่งพระท่ีนัง่

อมรินทรวินิจฉยั และจดัเจา้หนา้ท่ีต่างๆไวค้อยตอ้นรับ ก็ไดมี้การจดัท่ีเกยชา้ง นอกก าแพงยืนช้างพระที่

น่ังแต่งเคร่ืองกุดั่นผูกพนาศกะบาย 3 ช้ัน ผ้าปักหลังกันชีพ นายควาญนุ่งกางเกงสนบัเพลาสมปัก ลาย

                                                        
74สิริกานต ์ฮัน่พิพฒัน์, เคร่ืองคชาภรณ์ช้างต้น: กรณีศึกษาเคร่ืองทองช้างต้นในกรุวดัมหาธาตุ และกรุ 

วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ในรายวิชา  317741-55 INDEPENDENT STUDY การค้นควา้อิสระ, 
(สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2558), 52. 

75กรมศิลปากร, ส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, พพิธิภัณฑ์ โรงช้างต้น สวนจิตรลดา, (กรุงเทพฯ :  
ส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, 2556), 58. 
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คาดเก้ียวคาดประคด สวมเส้ือทรงประพาศ หมวกทรงประพาศ ถือขอชา้ง เชิญพระแสงของา้ว คนถือ

กนัชิงกลดหนา้ 2 หลงั 2 ถือกระบองกลึงขา้งละ 2 ถือแส้ไมห้วายขา้งละ 2 ถือแส้หางมา้ขา้งละ 1 และมี

คนถือเคร่ืองยศส าหรับพระยาชา้ง หมอ้น ้าเงิน 1 โตะ๊เงิน กลว้ย 2 หญา้ 2 ท่ีทอ้งสนามตรงประตูพิมานไชย

ศรีเขา้ไปตั้งปะร าคาดผา้ขาว ยืนพระยาชา้งตน้พลาย 2 พงั 2 และชา้งเผือกพงัเอก พงัน าแต่งเคร่ืองถมปัด 

หมอนุ่งสมปักลายคาดเก้ียวคาดประคด ควาญนุ่งกางเกงยกลายเก้ียว สวมเส้ืออตัลดั หมวกตุม้ป่ี 6 ขา้ง76 

         เร่ืองราวเก่ียวกบัชา้งส าคญั หรือชา้งตน้ ในรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้ 

เจา้อยูห่วัฯ ไดป้รากฏ อยูใ่นงานจิตรกรรมฝาผนงัท่ีวดัหนา้พระเมรุ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา77  

         ดงัเช่น ภาพจิตรกรรมชา้งส าคญั ท่ีควาญน าไปท่าน ้า อนัแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะ 

ของการนัง่ของควาญหนา้ และควาญทา้ย โดยชา้งส าคญั มีการทรงปลอกงาทองค าทรงเม็ดมะยมเป็น

เคร่ืองประดบัเพียงอยา่งเดียวก่อนลงน ้ า หรือภาพจิตรกรรมช้างต้นประดับเคร่ืองคชาภรณ์พร้อมขบวน

เคร่ืองยศ ก าลงัเดินออกจากประตูวงัเพื่อเขา้ร่วมในงานพระราชพิธี เป็นตน้ ภาพจิตรกรรมเหล่าน้ีอยูใ่น

พระวิหารสรรเพชญ ์(ภาพท่ี 18) 

        พระวิหารสรรเพชญ ์บางคนกเ็รียกวา่ “วิหารพระคนัธารราฐ” “วิหารนอ้ย” หรือ 

บางคร้ังเรียกว่า “วิหารเขียน” เพราะผนงัภายในวิหารมีจิตรกรรมฝาผนงั พระวิหารสรรเพชญ ์ตั้งอยูข่า้ง

อุโบสถ สร้างข้ึนในสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัฯ รัชกาลท่ี 378 

                                                        
76สุทธิลกัษณ์ อ าพนัวงศ,์ วรรณกรรมไทย เร่ืองช้างไทย (กรุงเทพฯ: มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ, 2530), 18  

- 19. 
77ยงัเป็นประเดน็สงสัยกนัวา่วดัน้ี เก่าแก่ถึงรัชกาลสมเดจ็พระรามาธิบดีท่ี 2 (พ.ศ.2048) ตามท่ีต านานวา่ 

ไวห้รือไม่ เร่ืองราวต่อมา ปรากฏวา่วดัน้ี เคยเป็นสถานท่ีซ่ึงพระมหาจกัรพรรดิทรงท าสัญญาสงบศึกกบัพระเจา้หงสาว
ดี  เม่ือพ.ศ.2092 ภายหลงัเสียกรุงศรีอยธุยา วดัน้ีรกร้างอยูร่ะยะหน่ึง จนในปี.พ.ศ.2378 - พ.ศ.2381 พระบาทสมเดจ็พระ
นัง่เกลา้เจา้อยูห่ัวฯ ให้เจา้พระยาไชยวิชิต (เผือก) มาท าการบูรณปฏิสังขรณ์ (ศิลาจารึกระบุรายละเอียดงานบูรณะคร้ัง
นั้นเก็บรักษาไวใ้นอุโบสถ) จาก  ภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ, คณะโบราณคดี, มหาวิทยาลยัศิลปากร, ตามเส้นทาง
งานช่างโบราณ, (กรุงเทพฯ: เอส.พี.ว.ี  การพิมพ,์ 2550), 15. 

78ระพีพรรณ ใจภกัดี, คู่มือชมศิลปะ และสถาปัตยกรรมไทย พระนครศรีอยุธยา, (กรุงเทพฯ: แสงแดด 
เพื่อนเดก็, 2548), 119. 
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4.4.3 ช้างศึกในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ส าหรับชา้งศึกนั้น ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ ใน 

รัชกาลท่ี 3 ก็ยงัปรากฏว่า มีชา้งในการสงคราม ดงัท่ี สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ 

ทรงนิพนธ์ไวใ้นนิทานโบราณคดีตอนหน่ึงวา่ 
  
     “ไทยเรายงัมีโอกาสไดร้บดว้ยชา้งมาจนในรัชกาลท่ี 3 กรุงรัตนโกสินทร์ดว้ย เม่ือ พ.ศ.2388 

    ไทยรบกบัญวนท่ีเมืองเขมร เจา้พระยาบดินทร์เดชาแม่ทพัใหญ่ตั้งอยู ่ณ เมืองอุดงใหก้องทพัหนา้ 

     ลงไปตั้งอยูท่ี่เมืองพนมเพญ็...  

     ...เจา้พระยาบดินทร์ไม่มีเรือรบพอจะต่อสู้กบัญวน จึงคิดอุบายใหร้วมชา้งรบบรรดามี 

    กบัพลราบตั้งซุ่มไวใ้นเมือง ปล่อยใหญ้วนจอดเรือส่งทหารข้ึนบกไดโ้ดยสะดวก พอญวนข้ึนอยู ่

    บนบกแลว้ กเ็ปิดประตูเมืองใหช้า้งรบออกเท่ียวไล่แทงขา้ศึก(ดูเป็นท านองเดียวกบัท่ีฝร่ังคิดใช ้ 

ภาพท่ี 18 ขบวนชา้งตน้ พร้อมเคร่ืองยศ จิตรกรรมฝาผนงั  
                ภายในพระวิหารนอ้ย วดัหนา้พระเมรุ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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    “ถงั” (Tank) ใหท้หารราบตามติดทา้ยชา้งไป กตี็ทพัญวนแตกในเวลาท่ีก าลงัหนีทพัชา้ง... 

     ...ไม่แต่ในเมืองไทย ถึงประเทศไหนๆ ท่ีเคยใชช้า้งในการรบมาแต่โบราณกาล ตั้งแต่มี 

    ปืนไฟ การใชช้า้งกเ็ส่ือมลงทุกประเทศ เปล่ียนการใชช้า้งเป็นพาหนะเป็นพื้น”79 

 

           ดังนั้ น  ในสมัยต่อมา เค ร่ืองทรงช้างศึกจึ งมีรายละเอียดบางประการท่ี

เปล่ียนแปลงไปจากสมยัโบราณ สมยัรัตนโกสินทร์บา้นเมืองสงบสุขมีศึกสงครามนอ้ยลง และมีอาวุธ

ยทุโธปกรณ์ใหม่ๆเขา้มาแทนท่ี อยา่งไรกต็าม ชา้งตน้ยงัคงมีบทบาทอยูใ่นพระราชพิธีส าคญัต่างๆ มีการ

ประดบัแต่งกายชา้งอยา่งสวยงาม ดงัน้ี 

           พระคชาธาร คือ การผูกชา้งพระท่ีนัง่ส าหรับพระมหากษตัริย ์เพื่อประทบัเสด็จ
พระราชด าเนินในพระราชพิธีต่างๆ และออกสงคราม การผกูชา้ง เรียกวา่ ผกูเคร่ืองมัน่ ใชส้ปัคบัคชาธาร
ท่ีเรียกว่า พระท่ีนัง่พุดตานทอง ตั้งกลางหลงัชา้ง ผกูโยงดว้ยเชือกใหย้ึดมัน่กบัตวัชา้งกลางพระท่ีนัง่ปัก
เศวตฉัตรคนัดาน 7 ชั้น ปักธงซ้ายขวาดา้นหน้า และตรงกลางดา้นหลงัสองขา้ง พระท่ีนั่งพุดตานผูก
ศสัตราวุธทั้งซา้ย และขวาเหมือนกนั คือ ทวน งา้ว โตมร ปืน หอกซดั มีนายทา้ยชา้งนัง่ทา้ยท าหนา้ท่ีให้
อาณติัสญัญาณ พระมหากษตัริยถื์อพระแสงของา้วรบกบัขา้ศึกบนคอชา้ง เรียกวา่ ยทุธหตัถี 
          ชา้งรบ หรือชา้งศึก ในสมยัโบราณน่าจะไม่ไดผู้กเป็นพระคชาธารปักเศวตฉัตร
เพราะเคร่ืองชา้งศึกมีเคร่ืองใชอ้ยา่งหน่ึงเป็นซองหนงัพาดกลางหลงัชา้งหอ้ยลงไปสองขา้งส าหรับเสียบ
ศสัตราวธุ เรียกวา่ คนัชีพ 
          ชา้งท่ีผูกเป็นพระคชาธารปักเศวตฉัตรก็เพื่อความสง่าสวยงามในขบวนแห่ และ
เพิ่งมีข้ึน ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี องคป์ระกอบของ คชาธารออกศึก (ภาพท่ี 19)  มีดงัน้ี 
           1. พระมหากษตัริย ์ประทบับนคอชา้งเวลาท ายทุธหตัถี 
           2. เศวตฉตัร เคร่ืองสูงลกัษณะเป็นร่มซอ้นข้ึนไป 7 ชั้นมีระบายร้ิวทอง 3 ชั้น หอ้ย 
ดอกจ าปา ใชปั้กกลางสัปคบั 
           3. กลางชา้ง ต าแหน่งพนกังานประจ ากลางชา้ง เวลาออกศึกนัง่บนเปลเชือกถกั 
ซ่ึงแขวนโยงไวก้บัเสาชา้ง พนกั ถือแพนหางนกยูง สองมือ ท าหนา้ท่ีให้อาณัติสัญญาณทพั และเป็นผู ้
ถวายพระแสงอาวธุ 

                                                        
79สุทธิลกัษณ์ อ าพนัวงศ,์ วรรณกรรมไทย เร่ืองช้างไทย (กรุงเทพฯ: มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ, 2530), 18. 
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           4. ทวน อาวธุประจ าสัปคบั 1 คู่ 
           5. งา้ว อาวธุประจ าสัปคบั 1 คู่ 
           6. โตมร อาวธุประจ าสัปคบั 1 คู่ 
           7. หอก อาวธุประจ าสัปคบั 1 คู่ 
           8. ปืนคาบศิลา อาวธุประจ าสัปคบั 1 คู่ 
           9. แพนหางนกยงู เคร่ืองโบกส าหรับใหส้ญัญาณทพัส าหรับตวัผูน้ัง่กลางชา้ง 1 คู่ 
          10. สปัคบัคชาธาร พระท่ีนัง่ของพระมหากษตัริย ์ใชต้ั้งบนหลงัชา้ง ประกอบดว้ย
ส่วนขา พนกั แผงขา้ง หรือใบปรือรูปกระจงัปฏิญานใหญ่ไวป้้องกนัอาวุธศตัรูกลางสัปคบัปักเศวตฉตัร 
ปักธงสามชาย 1 คู่ ผกูพระแสงศสัตราวธุอยา่งละคู่ สปัคบัคชาธาร เรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ เคร่ืองมัน่ 
          11. ทา้ยชา้ง ต าแหน่ง พนกังานประจ าทา้ยหลงัชา้ง มีท่ีนัง่ และสายผกูเอวกนัตก 
ท าหน้าท่ีระวงั และป้องกนัดา้นหลงั มือถือขอดา้มยาวท่ีเรียกว่า ขอเกราะ ส าหรับเก่ียวดึงหูช้างเพื่อ
บงัคบัใหเ้ล้ียว และมีคอ้นส าหรับเหวี่ยงสะโพกชา้งเพื่อเร่งใหช้า้งวิ่ง 
          12. ซองหาง เคร่ืองผกูสัปคบัเป็นสายคลอ้งโคนหางชา้ง 
          13. รัดประคน เคร่ืองผกูสปัคบัโยงล่ามรอบอกชา้ง 
          14. สายส าอาง เคร่ืองผกูสปัคบัโยงล่ามรอบคอชา้ง 
          15. สายชนัก เคร่ืองผูกคอช้างท าด้วยเชือกขมวดปม หรือห่วงห้อยพาดลงมา
เพื่อใหผู้ข่ี้ใชน้ิ้วหวัแม่เทา้คีบกนัตก 
          16. ปกกระพอง เคร่ืองปกคลุมหวัชา้ง 
          17. พู ่ท  าจากขนจามรีหอ้ยประดบัหูชา้ง80 

                                                        
80ปฏิพทัธ์ ดาระดาษ, ลายไทย ภาพไทย เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: พี.  เอ.  ลีฟวิ่ง, 2541), 262 - 263. 
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4.4.4 จิตรกรรมฝาผนังทีพ่ระทีน่ั่งทรงผนวช วดัเบญจมบพติรดุสิตวนาราม ในรัชกาล 
พระปิยมหาราชเจา้นั้น ไดเ้จริญพระราชสัมพนัธไมตรีกบันานาอารยะประเทศมากเป็นประวติัการณ์ 
โดยเสด็จไปเยือนบา้ง แลกเปล่ียนพระราชสุภสาส์นบ้าง และการส่ง ทูตน าเค่ืองราชอิสริยาภรณ์           
ราชบรรณาการมาถวายบา้ง81 
         วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2412 (วนัองัคารเดือน 6 แรม 9 ค ่า ปีมะเส็งเอกศก) เวลา 3 โมง
เชา้ บารอน อนัโธนีเปตส์ ราชทูตพิศษของกษตัริย ์ฟรานสโยเสฟแห่งออสเตรีย เดินทางดว้ยเรือก าป่ัน
รบ 2 ล า มีพระราชสาส์นแก่มาประทบัท่าต่างประเทศ ยิงสลุต 21 นัด ทหารน าหน้า 10 โหล ทหาร
ออสเตรีย 3 โล น าหนา้ราชทูตแห่ข้ึนมาประทบัเก๋งกรงนก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว 
เสด็จออกเต็มยศอย่างใหญ่ บารอน อนัโธนี เปตส์ เขา้เฝ้า ณ พระท่ีนั่งอมริทรวินิจฉัย พระยาพิพฒัน์

                                                        
81ชลธีร์ ธรรมวรางกรู และทรงวทิย ์แกว้ศรี, บรรณาธิการ, จิตรกรรมฝาผนังที่พระที่น่ังทรงผนวช วดั 

เบญจมบพติรดุสิตวนาราม (กรุงเทพฯ: มูลนิธิเบญจมบพิตร, 2543), 58. 

ภาพท่ี 19 รูปจ าลองชา้งพระคชาธาร(ชา้งศึก) จดัแสดง ณ หอ้ง 508  
  พระท่ีนัง่ปฤษฎางคภิมุข (เคร่ืองอาวธุ) ในพิพิธภณัฑสถาน 

                แห่งชาติพระนคร 
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โกษา พระยาราชานุประพันธ์ น าราชทูตเข้าเฝ้า ราชทูตถวายพระราชสาส์น พระบาทสมเด็จ                    
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว เสด็จลงจากพระท่ีนั่งเศวตฉัตร ประทบับนพระแท่นถมรับพระราชสาส์น 
เวลา 5 โมงเชา้เสด็จข้ึน แลว้โปรดเกลา้ฯ ให้ราชทูตกบัขนุนาง 58 คนไปรับพระราชทานของเล้ียงท่ีเก๋ง
กรงนก82(ภาพท่ี 20) 
 

 
 
 
 
 

 
     
    ตวัอยา่งภาพถ่าย พระยาชา้งตน้ในสมยัรัชกาลท่ี 5 เม่ือมีพระราชพธีิรับพระราช 

อาคนัตุกะจะออกมายนืโรงท่ีเกยขา้งพระท่ีนัง่จกัรีมหาปราสาท83 (ภาพท่ี 21 ) 

                                                        
82
 เร่ืองเดียวกนั, 59. 

83ณฏัฐภทัร จนัทวิช, บรรณาธิการ, ช้างต้นสัตว์มงคลแห่งพระจักรพรรดิ เล่ม 1, (กรุงเทพฯ: กรม 
ศิลปากรร่วมกบั ริษทัคาร์ลสเบอร์ก บริเวอร่ี (ประเทศไทย), 2539), 161. 

 

ภาพท่ี 20 จิตรกรรมฝาผนงัท่ีพระท่ีนัง่ทรงผนวช วดัเบญจมบพิตรฯ แสดงจุดท่ีชา้งตน้ทรง 
                เคร่ืองคชาภรณ์ประจ าการยนืรับพระราชอาคนัตุกะ 
ท่ีมา: ชลธีร์ ธรรมวรางกรู และทรงวิทย ์แกว้ศรี, บรรณาธิการ, จิตรกรรมฝาผนังทีพ่ระทีน่ั่ง
ทรงผนวช วดัเบญจมบพติรดุสิตวนาราม (กรุงเทพฯ: มูลนิธิเบญจมบพติร, 2543), 58. 
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        ส่วนการเสดจ็พระราชด าเนินเป็นกระบวนพยหุยาตราในงานพระราชพิธีต่างๆ 

นั้น เป็นธรรมเนียมในพระราชส านักอย่างหน่ึง ซ่ึงถือเป็นประเพณีโบราณนับแต่สมยัสุโขทยั สมยั
อยธุยา สืบมาถึงสมยัรัตนโกสินทร์ กย็งัคงด าเนินรอยตามขนบธรรมเนียมประเพณีนั้นตลอดมา เพียงแต่
ได้มีการแก้ไขลดหย่อน เพิ่มเติม เปล่ียนแปลงบา้งตามสภาวธรรม ทั้งน้ีสืบเน่ืองมาจากอารยธรรม
ตะวนัตก เขา้มาสู่ประเทศไทยพร้อมๆกบัไดน้ าเทคโนโลยีสมยัใหม่เขา้มาดว้ย ท าให้องคป์ระกอบการ
พระราชธรรมเนียมในราชส านกับางอยา่งเปล่ียนรูปไปจากเดิมโดยล าดบั เช่น ในสมยัตน้รัตนโกสินทร์ 
พระเจา้แผ่นดินจะเสด็จพระราชด าเนินออกจากพระบรมมหาราชวงัไปในระยะทางใกล้ๆ  ไม่ประทบั
แรมระหว่างทาง เช่น เสด็จพระราชด าเนินจากพระท่ีนั่งในพระบรมมหาราชวงัไปยงัวดัพระศรีรัตน
ศาสดาราม การเสด็จนั้ นจะเสด็จ โดยประทับพระราชยาน มีเจ้าพนักงานหามแห่เป็นกระบวน             
พระเกียรติยศ แต่ในปัจจุบนัพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั จะประทบัในรถยนตพ์ระท่ีนัง่เสด็จพระราช
ด าเนินไป โดยมีรถยนต์ตามเสด็จเป็นกระบวน ดว้ยเหตุน้ี พระราชพิธี และธรรมเนียมต่างๆ ในราช
ส านักส่วนท่ีเก่ียวกบักระบวนแห่เสด็จรูปแบบต่างๆก็หมดความจ าเป็นไปโดยปริยาย ความรู้เก่ียวกบั
กระบวนเสดจ็ในพระราชพิธีจะมีปรากฏอยูแ่ต่ในเอกสารท่ีบนัทึกไวเ้ท่านั้น 

        พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรัชกาลปัจจุบนั (รัชกาลท่ี 9) ทรงสนพระราชหฤทยั 

ภาพท่ี 21 พระยาชา้งตน้ในสมยัรัชกาลท่ี 5 ยนืท่ีเกยขา้งพระท่ีนัง่จกัรีมหาปราสาท 
ท่ีมา: ณฏัฐภทัร จนัทวิช, บรรณาธิการ, ช้างต้นสัตว์มงคลแห่งพระจักรพรรดิ เล่ม 1, 161. 
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ท่ีจะจรรโลงขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมไทยโบราณให้ย ัง่ยืนสืบไป พระองค์ทรงเขา้       
พระราชหฤทยัดีว่า วฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ของชาตินั้นเป็นสัญลกัษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองของ
ประเทศประการหน่ึง อีกทั้งยงัเป็นหลกัฐานบ่งบอกใหท้ราบว่าชาติไทยเป็นชาติท่ีมีอารยธรรมเก่าแก่ มี
ประวติัการมาชา้นานอย่างยิ่ง พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงมีพระราชประสงคท่ี์จะส่งเสริม และ
รักษาวฒันธรรมอนัดีงามของชาติเหล่านั้น ใหด้ ารงอยูสื่บไป ในขณะเดียวกนัก็ไดท้รงคิดคน้ และฟ้ืนฟู
ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามของชาติ ซ่ึงละเลยกนัมาชา้นานข้ึนมาใหม่อีกคร้ัง เพื่อให้ประชาชน
ในชาติ มีความรู้ และเขา้ใจในส่ิงท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของไทยอย่างแทจ้ริง ซ่ึงจะยงัให้เกิดความรู้สึก
ภาคภูมิใจในมรดกวฒันธรรมอนัส าคญั และเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ ทั้งยงัเป็นการอนุรักษ ์และเผยแพร่
วฒันธรรมของไทย อนัมีมาแต่โบราณกาลใหช้าวโลกไดรู้้จกั และสถิตด ารงอยูคู่่กบัชาติไทยสืบไป84 

        เคร่ืองประดบัตกแต่งร่างกาย และอาภรณ์สมยัน้ี วิวฒันาการไปตามลกัษณะของ 
เส้ือผา้ และทรงผมท่ีไดรั้บอิทธิพลจากตะวนัตก มีการสั่งซ้ือสั่งท าเคร่ืองประดบัจากนอกประเทศมีฝร่ัง
เขา้มาเปิดหา้งร้านจ าหน่ายรวมทั้งผลิต และออกแบบดว้ยหลายแห่ง ในขณะท่ีร้านของคนจีน แขก และ
ไทยก็ขยายตวัข้ึน ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ท าใหเ้คร่ืองประดบัแบบใหม่ๆ ไดรั้บความนิยมมากข้ึนเป็น
ล าดบัโดยเฉพาะในหมู่เจา้นายขา้ราชการ และพอ่คา้คหบดีท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพฯ เคร่ืองประดบัแบบเก่า
ตามความเช่ือ และประเพณีเดิม ยงัคงนิยมอยูใ่นหมู่ราษฎรทัว่ไปโดยเฉพาะชาวชนบท85 

       การกล่าวถึงความเป็นมาของเคร่ืองคชาภรณ์ชา้งตน้ ในยคุสมยัโบราณเพื่อให ้
ทราบถึงคติ แรงบนัดาลใจ และรูปแบบท่ีสืบทอดต่อมายงัเคร่ืองคชาภรณ์ชา้งตน้ในสมยัรัตนโกสินทร์ 
และในสมยัรัชกาลท่ี 9 ซ่ึงจะท าใหเ้ขา้ใจถึงการรับอิทธิพลรูปแบบศิลปะ การเลือกใชว้สัดุ รวมถึงหนา้ท่ี
การใช้งานเคร่ืองคชาภรณ์ชา้งตน้ในโอกาสวาระพระราชพิธีต่างๆท่ีผ่านมาโดยสังเขป ลกัษณะบาง
ประการท่ียงัคงรูปแบบเดิม หรือแตกต่างนั้น มีเหตุ และปัจจยัจากพฒันาการทางสังคม และความนิยม
ในแต่ละยุคสมยั โดยขอ้สันนิษฐานดงักล่าวท่ีจะไดค้น้ควา้หาค าตอบจากงานวิจยัการศึกษาวิเคราะห์ 
เคร่ืองคชาภรณ์สมยัรัตนโกสินทร์: กรณีศึกษาเคร่ืองคชาภรณ์ชา้งตน้ในรัชกาลท่ี 9  

                                                        
84ก่องแกว้ วรีะประจกัษ ์และนิยะดา ทาสุคนธ์, รวบรวม และเรียบเรียง, กระบวนพยุหยาตรา: ประวตั ิ 

และพระราชพธีิ (กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2531), 6 - 7. 
85ส่งศรี ประพฒัน์ทอง, บรรณาธิการ, ถนิมพมิพาภรณ์ (กรุงเทพฯ: กองพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ กรม 

ศิลปากร, 2535.  เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
วนัท่ี 12 สิงหาคม พทุธศกัราช 2535), 166. 
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บทที่ 3 
 

เคร่ืองคชาภรณ์ช้างต้นในรัชกาลที่ 9 
 

การศึกษาวิจยัเคร่ืองคชาภรณ์ชา้งตน้ในรัชกาลท่ี 9 ซ่ึงควบคู่มากบัเร่ืองราวเก่ียวกบัคติ 
ความเช่ือเร่ืองช้างเผือกเป็นช้างช้างมงคล ซ่ึงไดก้ล่าวถึงท่ีมาท่ีตกทอดสืบต่อกนัมาตั้งแต่ยุคโบราณ       
ทั้งคติ และแรงบนัดาลใจของรูปแบบการสร้างเคร่ืองคชาภรณ์ โดยยงัคงมีเกณฑใ์นการพิจารณาชา้งตาม
ต าราโบราณเพื่อแยกวา่ชา้งศุภลกัษณ์ หรือทุรลกัษณ์ เป็นอยา่งไร เน่ืองจากเช่ือว่าชา้งนั้นสามารถใหคุ้ณ 
และโทษแก่ผูค้รอบครองได้ เม่ือไดช้้างท่ีตอ้งตามคชลกัษณ์มาแลว้ มีพระราชพิธีข้ึนระวางสมโภช      
ช้างส าคญัเป็นช้างต้น ได้รับพระราชทานเคร่ืองคชาภรณ์ และยศตามต าแหน่ง ตามประเภทของ           
ชา้งหลวงท่ีมีการจ าแนกแลว้ และก่อนท่ีจะทราบว่าเคร่ืองคชาภรณ์ของชา้งตน้ในรัชกาลท่ี 9 มีรูปแบบ
เช่นไร จึงควรทราบท่ีมาของชา้งตน้ และประเภทของชา้งหลวงในรัชกาลท่ี 9 ดงัท่ีน าเสนอไปในบทท่ี 1 
และบทท่ี 2 แลว้ว่าการใชง้านชา้งเพื่อกิจการส าคญัของหลวงต่างๆไดล้ดบทบาทลงในประเทศไทย 
ประเภทการใชง้านของชา้งหลวง จึงมีอยูน่อ้ยลงไปดว้ย การจ ากัดความ และความหมายของช้างหลวง 
และช้างต้นในสมัยรัชกาลที่ 9 จึงมีความแตกต่างกับช้างหลวง และช้างต้นในยุคโบราณ จึงไดน้ าเสนอ
ขอ้มูลของชา้งตน้ในรัชกาลท่ี 9 มาไวใ้นบทท่ี 3 เพื่อให้เขา้ใจท่ีมา และรูปแบบของการจดัสร้างเคร่ือง
คชาภรณ์ในรัชกาลท่ี 9 ไดดี้ยิ่งข้ึน ซ่ึงในบทท่ี 3 น้ี พบว่าในพระราชพิธีต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งจะมีท่ีมาของ
แรงบนัดาลใจในการสร้างเคร่ืองคชาภรณ์ชา้งของพระมหากษัตริยแ์ทรกอยูใ่นบริบทต่างๆ ซ่ึงไดร้วบ
รวบน ามาเสนอไว ้ดงัน้ี 
 
1. ประเภทของช้างต้น และรูปแบบเคร่ืองคชาภรณ์ช้างต้นในรัชกาลที่ 9 

ชา้งนั้น กเ็ช่นเดียวกบัสตัวโ์ลกทัว่ไปท่ีมนุษยเ์องใหค้วามสนใจศึกษารูปลกัษณะไดอ้ยา่ง 
ละเอียดจนสามารถแบ่งช้างออกตามลกัษณะดีเป็นมงคล และลกัษณะเป็นอปัมงคล ดงัปรากฏต ารา      
คชลกัษณ์ ชา้งท่ีมีลกัษณะเป็นชา้งมงคลนั้น ก็จะถูกคดัเลือกออกมาเฉพาะ น ามานอ้มเกลา้ฯ ถวายเป็น
ช้างตน้ เพื่อเป็นราชพาหนะแห่งองค์พระมหากษตัริย ์กล่าวว่าช้างท่ีมีลกัษณะดีนั้นจะให้คุณแก่ผูเ้ป็น
เจา้ของ บางลกัษณะกเ็หมาะแก่การเป็นชา้งศึก จึงถูกคดัเลือกไปฝึกหดัเพื่อใหรู้้จกัการต่อสูด้ว้ยพละก าลงั
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กลา้แข็ง ช้างท่ีมีลกัษณะเป็นมงคล ซ่ึงเป็นท่ีปราถนาอย่างยิ่งมาแต่สมยัโบราณ คือ ช้างเผือก หรือ         
ช้างส าคัญ ซ่ึงเม่ือพบแลว้จะถูกน ามาน้อมเกลา้ฯ ถวายแด่พระมหากษตัริยเ์พื่ออประกอบพระราชพิธี 
และสมโภชข้ึนระวางเป็น พระยาช้างต้น ดงันั้น ค  าวา่ ช้างต้น จึงหมายถึง ชา้งหลวงของพระเจา้แผน่ดิน 
ซ่ึงแต่เดิมหมายถึง ทั้งชา้งเผือก และชา้งทรงท่ีเป็นราชพาหนะ ทั้งในเวลาปกติ หรือเป็นชา้งศึกในยาม
สงคราม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยหลัง ตั้งแต่ รัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา ช้างต้นจะหมายถึง ช้างเผือก เป็น
ส าคัญ เน่ืองจากการรบด้วยช้างนั้น หมดความส าคญัลง เพราะมีอาวุธยุทธภัณฑ์ท่ีทนัสมยัเกิดข้ึน
มากมาย ลกัษณะของชา้งเผือกนั้น มีปรากฏในต าราคชลกัษณ์ ซ่ึงราชส านักไทย โดยคณะพรามหณ์
พฤฒิบาศ น าความรู้น้ีมาจากอินเดีย และน ามาสู่ราชส านกัเพื่อใชต้รวจดูลกัษณะชา้งมงคล ซ่ึงเรียกว่า    
คชลกัษณ์ รวมทั้งเพื่อประกอบพระราชพิธี และข้ึนสมโภชระวางเป็นพระยาชา้งตน้ มานานหลายร้อยปี 
ตราบจนปัจุบนั1 

1.1 การจ าแนกประเภทของช้างต้นในรัชกาลที่ 9 
    ในการจดัท าเคร่ืองคชาภรณ์ในรัชกาลท่ี 9 กรมศิลปากรไดจ้ดัท าเคร่ืองคชาภรณ์โดยได ้

ศึกษา และยึดหลกัเกณฑ์ในการสร้างตามรูปแบบโบราณ ซ่ึงชา้งตน้ในรัชกาลท่ี 9 ท่ีมีการสมโภชข้ึน
ระวางแลว้จะเป็นชา้งท่ีผ่านการพิจารณาว่าเป็น “ชา้งเผือก” ตามต าราคชลกัษณ์โดยใชเ้กณฑพ์ิจารณา 
คือ 

    ช้างเผือก หมายถึง ชา้งลกัษณะท่ีดีตอ้งตามต าราคชลกัษณ์อยางสมบูรณ์ มีลกัษณะ  
อนัเป็นมงคล 7 ประการ คือ ตาขาว เพดานขาว เลบ็ขาว ผิวหนงัสีขาว หรือสีหมอ้ใหม่ ขนขาว ขนหาง
ขาว และอณัฑโกศขาว2  
                          ช้างส าคญั หมายถึง ชา้งท่ีไม่ไดอ้ยูจ่ดัอยูใ่นประเภทชา้งเผอืก แต่เป็นชา้งทีมีลกัษณะ 
อวยัวะส่วนต่างๆ ดีเป็นมงคลเป็นส่วนมาก แมจ้ะไม่สมบูรณ์ดงัต าราคชลกัษณ์  

     เม่ือมีการพบชา้งส าคญั ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบติักนัมาแต่โบราณ ท่ีจะไม่กล่าววา่ 
ช้างนั้นเป็นช้างเผิอก และเป็นชั้นใด เอก โท หรือตรี จนว่าจะไดรั้บกราบบงัคมทูลให้ทรงทราบฝ่า
ละอองธุลีพระบาทเสียก่อน และจะเรียกว่าช้างส าคัญ ไปจนกว่าจะได้รับการข้ึนสมโภช และ
รับประทานออ้ยแดงจารึกนามแลว้ จึงเรียกวา่ “ช้างเผือก” 

                                                        
1ณฏัฐภทัร จนัทวิช, ช้างราชพาหนะ (กรุงเทพฯ: โครงการสืบสวนมรดกวฒันธรรมไทย, 2542), 13. 
2ผูส้นใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัชา้งเผอืก (หนา้ 6 - 8) ใน กรมศิลปากร, ส านกัพิพิธภณัฑสถาน 

แห่งชาติ, พพิธิภัณฑ์โรงช้างต้น สวนจิตรลดา (กรุงเทพฯ: ส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, 2556), 6. 
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     นอกจากน้ี ความหมายในพระราชบญัญติัรักษาชา้งป่า พทุธศกัราช 2464 ในรัชสมยั 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั ก าหนดชา้งท่ีมีลกัษณะพิเศษไว ้3 ชนิด ตามาตรา 4 ไดอ้ธิบาย
ค าศพัทว์า่ 

     “ช้างส าคญั” ใหพ้ึงเขา้ใจวา่ชา้งท่ีมีมงคลลกัษณะ 7 ประการ คือ ตาขาว เพดานปาก 
ขาว เลบ็ขาว ขนขาว พื้นหนงัขาว หรือสีคลา้ยหมอ้ใหม่ ขนหางขาว และอณัฑโคตร์ขาว3 หรือสีคลา้ย
หมอ้ใหม่ 

     “ช้างสีปลาด” (ชา้งสีประหลาด) ใหพ้ึงเขา้ใจวา่ ชา้งท่ีมีมงคลลกัษณะอยา่งหน่ึงอยา่ง 
ใดใน 7 อยา่ง ท่ีก าหนดไวใ้นมงคลลกัษณะของชา้งส าคญั 

     “ช้างเนียม” ใหพ้ึงเขา้ใจวา่ ชา้งท่ีมีลกัษณะ 3 ประการ คือ พื้นหนงัด า งามีลกัษณะดงั 
รูปปลีกลว้ย และเลบ็ด า4 

1.2 รูปแบบเคร่ืองคชาภรณ์ช้างต้นในรัชกาลที่ 9 
     จากการศึกษาขอ้มูล พบวา่การจดัสร้างเคร่ืองคชาภรณ์ชา้งตน้ในรัชกาลท่ี 9 ไดรั้บ 

การสืบทอดแบบแผน คือ 
     ประเภทที่ 1: ช้างเผือก หรือช้างพระที่น่ัง จะไดรั้บพระราชทานใหใ้ชเ้คร่ืองกดุัน่ เป็น 

ชุดเคร่ืองแต่งกายของชา้งเผือก ตาข่ายท าดว้ยกุดัน่ คือ ลูกปัดแกว้เจียระไนประดบัตุง้ต้ิงทองค า หรือแกว้
แกมทอง   

     ประเภทที่ 2: ช้างต้น หรือช้างของพระมหากษัตริย์ที่ไม่ได้เป็นช้างพระที่น่ัง พระราชทาน  
เป็นเคร่ืองถมปัด ตาข่ายท าดว้ยถมปัด คือ โลหะทองแดง ถมดว้ยน ้ายาผสมลูกปัดสี ป่นใหเ้ป็นผงถมใหเ้ป็น
สี และลวดลายต่างๆ  

     ประเภทที ่3: ช้างดั้ง หรือช้างศึก พระราชทานเป็นเคร่ืองลูกพลู ส่วนตาข่าย ท าดว้ย 
ผา้ปักด้ินทองฉลุเป็นลวดลาย มีพู่ห้อยเรียงรายตามส่วนต่างๆ เช่น พู่ห้อยท่ีตาข่าย ขา้งตะเกียบหู ขอบ
ชายของพนาศ ขา้งซองหาง เป็นตน้5  

    ประเภทท่ี 1 ชา้งเผอืก หรือชา้งพระท่ีนัง่ จะพระราชทานใหใ้ชเ้คร่ืองกดุัน่ ส่วน 

                                                        
3อณัฑโคตร์ขาว หรือบางทีใชค้  าวา่ อณัฑโกศขาว 

4กรมศิลปากร, ส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, พพิธิภัณฑ์โรงช้างต้น สวนจิตรลดา (กรุงเทพฯ: ส านกั 
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, 2556), 10 

5กรมศิลปากร, การสร้างเคร่ืองคชาภรณ์ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2550), 20. 
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ประเภทท่ี 2 ชา้งตน้ (ในประเภทท่ี 2 เม่ือชา้งตน้ในท่ีน้ีไม่ไดห้มายถึงชา้งเผอืก และชา้งพระท่ีนัง่กน่็าจะ
หมายถึง ชา้งสีปลาด ชา้งเนียม หรือชา้งศุภลกัษณ์อ่ืนๆ ตามต าราชา้ง) ซ่ึงจะพระราชทานให้ใชเ้คร่ือง
ถมปัด ส่วนประเภทท่ี 3 ชา้งดั้ง หรือชา้งศึก พระราชทานเคร่ืองลูกพลู  
                          เคร่ืองคชาภรณ์ ทั้งเคร่ืองกุดัน่ เคร่ืองถมปัด และเคร่ืองลูกพลู ต่างก็มีองคป์ระกอบของ
เคร่ืองคชาภรณ์คลา้ยกนัจะแตกต่างกนัเฉพาะวสัดุ และรูปแบบท่ีน ามาใช ้ซ่ึงมีค่าสูงมากนอ้ยกวา่กนัตาม
ชั้นยศท่ีไดรั้บพระราชทาน6  

    ในรัชกาลท่ี 9 ไม่ปรากฏตวัอยา่งชา้งตน้ประเภทท่ี 2 และ 3 น้ี ท่ีเป็นชา้งพระท่ีนัง่  
(ประจ าพระองค์) หรือช้างศึก ท่ีสามารถใช้เป็นตวัอย่างในการศึกษาขอ้มูลได้ เน่ืองจากยุคสมยัท่ี
เปล่ียนแปลงไปมีการใช้งานช้างน้อยลง อีกทั้งไม่มีการสงครามท่ีใช้ช้างในการท าศึกอีกต่อไป ใน
งานวิจัยนี ้จึงมุ่งเน้นการศึกษารูปแบบคชาภรณ์ของช้างเผือกในรัชกาลที่ 9 ซ่ึงจัดอยู่ในประเภทที ่1 เป็น
ส าคญั 
 
2. พระราชพธีิการสมโภชขึน้ระวางช้างส าคญั และยศช้าง ในรัชกาลที่ 9 

การก าหนดจดัพระราชพิธีสมโภชข้ึนระวางชา้งส าคญัน้ี ไม่มีก าหนดแน่นอนวา่จะจดัก่ีวนั  
ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของยคุสมยันั้นๆ และพระราชอธัยาศยัของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว เช่น 
ในรัชสมยัของพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยั จดังาน 5 วนั คือ สมโภชข้ึนระวางพระราชทาน
นามชา้ง 4 วนั และสมโภชข้ึนโรงใน 1 วนั ในสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลา้เจา้อยูห่วั สมโภชข้ึน
ระวางพระเศวตวชิรพาหฯ จดังาน 4 วนั คือ สมโภชข้ึนระวางพระราชทานนามชา้ง 3 วนั และสมโภช
ข้ึนโรงใน 1 วนั ในรัชกาลปัจจุบนั (รัชกาลท่ี 9) มีการสมโภชข้ึนระวางชา้งส าคญับางชา้งเพียง 1 วนั 
โดยรวบพระราชพิธีน้อมเกลา้ฯ ถวายชา้งส าคญั และพระราชพิธีสมโภชข้ึนระวางไวใ้นวนัเดียวกนั 
ไดแ้ก่ พระศรีเศวตศุภลกัษณ์ฯ พระเศวตศุทธวิลาสฯ และพระวิมลรัตนกิริณีฯ7  

การศึกษาขอ้มูลในเร่ืองของวนัในพระราชพิธีสมโภชข้ึนระวางชา้งส าคญั เพื่อใชเ้ป็น 
ขอ้มูลขั้นตน้ในการวิเคราะห์เคร่ืองคชาภรณ์ว่ามีการใชง้านเคร่ืองคชาภรณ์อย่างไรในพระราชพิธี เช่น 
เคร่ืองคชาภรณ์ ท่ีใชใ้นการสมโภชข้ึนระวางชา้งส าคญั มีการพระราชทานแก่ชา้งส าคญั จ านวนก่ีชุด 

                                                        
6เร่ืองเดียวกนั, หนา้เดียวกนั.  
7กรมศิลปากร, ส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, พพิธิภัณฑ์โรงช้างต้น สวนจิตรลดา, (กรุงเทพฯ: ส านกั 

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, 2556), 143. 
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รูปแบบของชุดหากพบท่ีมีรูปแบบแตกต่างกนัออกไปมีชุดรูปแบบใดบา้ง เป็นตน้ และแมจ้ะพบว่าไม่มี
ขอ้มูลมากพอท่ีจะหาขอ้สรุปจากหลกัฐานท่ีกล่าวมาไดใ้นบางประเด็น แต่ก็ท าให้ทราบว่าพระราชพิธี
สมโภชข้ึนระวางชา้งส าคญัในแต่ละรัชกาลท่ีผา่นมาเคยมีการจดังานพระราชพิธีมากกวา่หน่ึงวนั รวมถึง
ในรัชกาลท่ี 9 กเ็ช่นเดียวกนั 

เน่ืองจากในพระราชพธีการสมโภชข้ึนระวางชา้งส าคญัมีรายละเอียดหลายขั้นตอน ในงาน 
วิจยัน้ี จึงไดน้ าตวัอยา่งมาเพียงบางส่วนเพื่อใหเ้ขา้ใจถึงควาส าคญัของชา้งส าคญัท่ีสมโภชข้ึนระวางเป็น
ช้างตน้ ซ่ึงในพระราชพิธีไดรั้บเคร่ืองคชาภรณ์ประจ าต าแหน่งจากพระมหากษตัริย ์ ความเช่ือเร่ือง
ชา้งเผือกเป็นสัตวม์งคลท่ีเกิดข้ึนจากพระบารมีของพระมหากษตัริย ์ในแต่ละรัชกาลไดป้รากฏในการ
พระราชพิธีต่างๆ ซ่ึงเป็นคติท่ีมีส่วนส าคญัท าใหช้า้งตน้ หรือชา้งเผอืกไดรั้บการปฏิบติั และไดรั้บเคร่ือง
แต่งกายท่ีแตกต่างกบัชา้งเล้ียง ชา้งใชง้านทัว่ๆไป ดงัจะยกตวัอยา่งความส าคญัของชา้งเผอืก ดงัน้ี 

2.1 พธีิจับเชิง เม่ือไดมี้การตรวจลกัษณะชา้งเป็นชา้งส าคญั และกราบบงัคมทูล เพื่อขอ 
นอ้มเกลา้ฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ให้เป็นพระราชพาหนะ เม่ือทรงตอบรับแลว้ ก็จะต้องมี
การท าพิธีจับเชิงช้างก่อนที่จะน าขึน้น้อมเกล้าฯถวาย การจบัเชิงชา้งน้ีก็เพื่อการขอขมาลาโทษแก่ชา้ง
ส าคญัท่ีจะไดเ้ป็นใหญ่เป็นโต ต่อไป8 (ภาพท่ี 22) 
 

                      จม่ืนสิริวงัรัตน์ หรือเฉลิม คชาชีวะ (ผูช้  านาญการคชลกัษณ์ของส านกัพระราชวงั) 
ไดก้ล่าวถึงคติความเช่ือในเร่ืองของความศกัด์ิสิทธ์ิ ความส าคญัของชา้งเผอืกไว ้ดงัน้ี 

 

     “…ท าไมถึงตอ้งกราบชา้ง กเ็พราะวา่ เม่ือการไดม้าจนถึงขั้นจบัเชิงแลว้ กถื็อวา่เป็นชา้งส าคญั 
    หรือชา้งเผอืกแลว้กไ็ด ้เม่ือเป็นชา้งเผอืกเกียรติศกัด์ิของ ช้างเผือกเท่ากบัเจ้าฟ้าพระองค์หน่ึง น่ีเป็น 
    ประการหน่ึงทีพ่วกเรากรมช้างถือกนั ประการทีส่อง ตามต าราสอนให้เรารู้ว่าช้างเผือกมีเทพยดา 
    รักษาประจ าอยู่ทุกๆส่วนร่างกายของตวัช้าง 
     ฉะนั้น ก่อนท่ีเราจะไปล่วงเกินผกูมดัรัดรึงชา้ง ซ่ึงมีคุณวิเศษ 2 ประการ ดงักล่าวแลว้เราจึง 
    ตอ้งไปกราบขอประทานอภยัเสียก่อน...”9 

                                                        
8มหาดไทย, กระทรวง, พระราชพธีิสมโภชช้างเผือก 3 เชือก ณ จังหวดัเพชรบุรี พ.ศ.2521 (กรุงเทพฯ:  

บพิธการพิมพ,์ 2521), 56. 
9เร่ืองเดียวกนั, 57. 
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2.2 ฐานะของช้างเผือก ชา้งเผอืกเป็นราชพาหนะคู่พระบารมีของพระมหากษตัริย ์มีฐานะ 
เทียบเท่าเจ้านายช้ันเจ้าฟ้า ดังจะเห็นได้จากพระกรรม์ภิรมย์ คือ ฉัตร 5 ช้ัน ท าดว้ยผา้ขาวลงยนัต์ มี          
3 องค์ ด้วยกันคือ พระเสนาธิปัต พระฉัตรชัย และพระเกาวพ่าห์ เป็นเคร่ืองสูงท่ีใช้กางเชิญน า             
พระราชยาน เวลาเสด็จพระราชด าเนินโดยกระบวนพยุหยาตรา และใช้พระกรรม์ภิรมยส์วมถุงเขา้
กระบวนพระอิสริยยศแห่น าเสด็จพระราชวงศช์ั้นเจา้ฟ้า ในพระราชพิธีโสกนัต ์เป็นตน้ ในพระราชพิธี
สมโภชข้ึนระวางชา้งส าคญั ก็ใชพ้ระกรรมภิ์รมยส์วมถุงแห่น าเช่นเดียวกนั นอกจากน้ียงัเห็นไดจ้ากท่ี
พราหมณ์ อ่านค าฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง และกาพย์ขับไม้ ซ่ึงถือว่าเป็นของสูงจะมีเฉพาะพระราช
พิธีส าคัญๆ ไดแ้ก่ การสมโภชพระมหาเศวตฉตัร และเคร่ืองศิริราชกกุธภณัฑใ์นพระราชพิธีฉตัรมงคล 
พระราชพิธีสมโภชข้ึนระวางชา้งส าคญั และพระราชพิธีท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ เป็นพิเศษ เช่น     

ภาพท่ี 22 กรมชา้ง และชา้งส าคญัในพิธีจบัเชิง 
ท่ีมา: พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ชา้งตน้ 
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ค าฉนัทดุ์ษฎีสังเวย และกาพยข์บัไมส้มโภชพระพุทธมหามณีรัตนปฎิมากร เน่ืองในพระราชพิธีสมโภช
กรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี เป็นตน้10 

2.3 พธีิอ่านฉันท์ดุษฎสัีงเวยกล่อมช้าง และกาพย์ไม้ประกอบซอสามสาย การกล่อมชา้ง ใน 
สมยัโบราณชา้งทุกเชือกท่ีอยูใ่นกรมชา้งจะตอ้งผา่นพิธีคชศาสตร์สมโภชเฉลิมฉลองเป็นการรับขวญั 

      การรับขวญั คือ การกล่อมชา้ง เป็นพระราชพิธีใหญ่ กระท าดว้ยการเหตุ 2 ประการ 
              1. ปัดรังควาน เป็นพิธีไสยศาสตร์ ขบัไล่ผร้ีายท่ีสิงอยูป่ระจ าตวัชา้งท่ีเคยอยูใ่นป่า 
              2. ปลอบใจชา้ง ถือวา่ชา้งเป็นสตัวฉ์ลาด สามารถเขา้ใจภาษามนุษยจึ์งกล่อมดว้ยถอ้ยค า
ไพเราะ เพื่อใหค้ลายความดุร้าย 
              การกล่อมชา้ง มีประวติัเป็นมาตั้งแต่สมยัพระเจา้จนัทรคุปตมหาราชกษตัริยฮิ์นดู แห่ง
นครปาตลีบุตร หลงัพทุธกาลประมาณ 250 ปี ชาวอินเดียมีบทเพลงกล่อมชา้งป่าท่ีจบัได้11 

เน้ือความในค าฉนัทดุ์ษฎีกล่อมชา้งเป็นการสรรเสริญเทพเจา้ และขอพรอ าลาไพรท่ี 
ชา้งเคยอาศยัอยู ่การไดช้า้งเชือกนั้นมาสู่พระบารมีพระมหากษตัริย ์ชมเมืองท่ีชา้งจะมาอยู ่และสอนชา้ง 
ซ่ึงคลา้ยกบัสอนคน ทั้งน้ี เน่ืองจากช้างเป็นสัตวฉ์ลาดกว่าสัตวอ่ื์นๆ สามารถฝึกได ้และเขา้ใจภาษา
มนุษย ์และชอบความอ่อนโยนเช่นเดียวกบัคน 
              ส่วนกาพย์ขับไม้ นิยมแต่งเป็น 5 แผด(ผะแด แปลว่า ค า เป็นภาษาเขมร เพราะเร่ืองชา้ง
ไดรั้บมาจากเขมรตั้งแต่สมยัอยธุยา)12 
  ส าหรับสังคมไทย ถือว่าเป็นของสูงศักดิ์ ใช้เฉพาะพระราชพธีิที่ส าคัญๆ เท่านั้น ไดแ้ก่   
พระราชพิธีสมโภชพระมหาเศวตฉตัร พระราชพิธีสมโภชเดือน และข้ึนพระอู่ของสมเด็จพระเจา้ลูกเธอ 
และพระราชพิธีสมโภชข้ึนระวางชา้งส าคญั พบท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองคชาภรณ์ คือ ในส่วนของกาพยไ์ม ้
   ลกัษณะค าประพนัธ์ นิยมแต่งเป็น 5 บท แต่ละบทเรียกวา่ แผด 
   แผดท่ี 1 เป็นบทขอพร 
   แผดท่ี 2 เป็นบทลาไพร 

                                                        
10สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ  เล่ม 17, ช้างเผือก, เขา้ถึงเม่ือ 17 ธนัวาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก  

http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK17/chapter1/t17-1-l2.htm 
11กรมวชิาการ, ศึกษาธิการ, กระทรวง, เร่ืองประชุมค าฉันท์ดุษฎสัีงเวยกล่อมช้าง (กรุงเทพฯ: คุรุสภา 

ลาดพร้าว, 2533), 99. 
12สุจิตรา  กล่ินเกษร, สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 17 (2556): 21. 
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   แผดท่ี 3 เป็นบทชมเมือง 
แผดท่ี 4 เป็นบทสอนชา้ง 
แผดที ่5 เป็นบทชมเคร่ืองคชาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน 

 

ตัวอย่าง บทชมเคร่ืองคชาภรณ์ ในรัชกาลท่ี 9  
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั โปรดเกลา้ฯ ใหส้มเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าสิรินธรเทพ 

รัตนราชสุดา นิพนธ์ฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง และกาพยข์บัไมถ้วายในการพระราชพิธีสมโภชข้ึน
ระวางพระศรีนรารัฐราชกิริณี และชา้งส าคญั 3 ชา้ง เมืองเพชรบุรี13 
 

  กาพยข์บัไมก้ล่อม พระศรีนรารัฐราชกิริณี 
   สรรพลงกตแก้ว  แกมกาญจน์ 
   เภทพสัตร์จัดลายลาน เลิศพร้อม 
   พู่พรายรัตนก าราล เรืองกนก 
   ขอพกซองหางค้อม คร ่าล้วนเลอสุวรรณ 
      บุญญาอนัใด 
   มาชกัน าให ้  แต่ในปางบรรพ ์
   จ่ึงมีอลงัการ  ท่ี ธ ประทาน 
   วิเศษส่ิงสรรพ ์  ลว้นฝีมืออนั 
   หาใดไป่ทนั  ไป่เทียมเทียบทาน 
      ชนักแนบเนา 
   รัตคนล าเพา  กระวนิแกมกาญจน์ 
   ผ้าตาดคลุมหลงั  ลวดลายกระจัง 
   ถ่องแดงแสงฉาน  ข่ายคชาธาร 
   ฝีมือโบราณ  ห้อยปกกระพอง 
      สมบติัยศศกัด์ิ 
   กเ็ป็นประจกัษ ์  เลิศล ้าล ายอง 

                                                        
13กรมศิลปากร, ส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, พพิธิภัณฑ์โรงช้างต้น สวนจิตรลดา (กรุงเทพฯ:  

ส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, 2556), 151. 
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   ทั้งเคร่ืองแห่แหน ถูกตามแบบแผน 
   นิยมระรอง  ทรัพยค์ฤงคารทอง 
   อนัแม่ครอบครอง เป็นศรีตระกลู 
      เฉลิมพระยศ 
   พระคุณปรากฏ  พระเดชเพิ่มพนู 
   ดว้ยพระเมตตา  ต่อปวงประชา 
   ทรงเอ้ือเก้ือกลู  น าไทยไพบูลย ์
   ไพรีเส่ือมสูญ  กลบัจิตภกัดี 
            (เพลงมหาชยั)14 
    

             อย่างไรก็ตาม หากจะศึกษาเคร่ืองคชาภรณ์จากบทกลอนก็เป็นหลกัฐานเอกสารท่ีมี
ความน่าสนใจอีกหลกัฐานหน่ึง ส าหรับผูท่ี้คิดจะศึกษาเคร่ืองคชาภรณ์ชา้งตน้ในสมยัโบราณท่ียงัขาด
หลกัฐานเคร่ืองคชาภรณ์ของจริง แต่หากพิจารณาบางประการบทกลอนจะมีขอ้จ ากัดในเร่ืองของ      
ฉนัทลกัษณ์ท่ีจะใชใ้นการบรรยายรูปแบบ ลวดลายท่ีปรากฏ จึงน่าจะแต่งข้ึนเพื่อขบักล่อมใหเ้กิดความ
งดงามทางวรรณศิลป์เป็นส าคญั ส าหรับการศึกษาเคร่ืองคชาภรณ์ในรัชกาลท่ี 9 ไดย้กตวัอย่างน ามา
ประกอบบางส่วน เพื่อให้ประจกัษถึ์งความส าคญัของเคร่ืองคชาภรณ์อนัเป็นเคร่ืองแสดงฐานะ และ     
ยศศกัด์ิของชา้งตน้ สัตวม์งคลของพระมหากษตัริยไ์ทย ในสมยัตน้รัตนโกสินทร์ มีปรากฏในพระราช
พงศาวดารในแต่ละรัชกาล ถึงหนา้ท่ีของชา้งเผอืก คือ 

     ชา้งเผอืก ไดรั้บการยกยอ่งไม่ตอ้งปฏิบติัราชการอ่ืนใด นอกจากแต่งเคร่ืองคชาภรณ์ 
ออกยืนแท่นเพ่ือแสดงพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานพระราชพิธีส าคัญ ไดแ้ก่ 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชพิธีฉตัรมงคล รวมทั้งในการออ
กรับราชทูตต่างประเทศ หรือในงานพระราชทานเล้ียงเพื่อเป็นเกียรติแก่พระราชอาคนัตุกะ ผูเ้ป็น
ประมุขของต่างประเทศ15 
 

                                                        
14กรมวชิาการ, ศึกษาธิการ, กระทรวง, เร่ืองประชุมค าฉันท์ดุษฎสัีงเวยกล่อมช้าง (กรุงเทพฯ: คุรุสภา 

ลาดพร้าว, 2533), 22 -23. 
15กรมศิลปากร, การสร้างเคร่ืองคชาภรณ์ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2550), 15. 
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2.4 การพระราชทานเคร่ืองคชาภรณ์ในพระราชพธีิสมโภชขึน้ระวางช้างส าคญั พระราชพิธี 
จะท าในโรงชา้งชัว่คราว ซ่ึงเรียกว่า โรงสมโภชโรงนอก หรือจดัในโรงชา้งถาวร ซ่ึงสร้างใหช้า้งอยูเ่ป็น
โรงพระราชพิธีสมโภชข้ึนระวางก็ได ้พระราชพิธีประกอบดว้ย พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวทรงหลัง่
น ้ าพระพุทธมนตท่ี์ศีรษะชา้ง ทรงเจิม พระราชทานเคร่ืองคชาภรณ์ (ภาพท่ี 23) จารึกนามชา้งส าคญัท่ี
ไดรั้บพระราชทานลงในออ้ยแดง แห่ชา้งส าคญัเขา้สู่โรงพระราชพิธี พระสงฆเ์จริญพระพุทธมนตช์า้ง
ส าคญัอาบน ้ า ตกับาตร เล้ียงพระ ข้ึนระวาง พราหมณ์อ่านฉนัทส์ังเวยดุษฎีกล่อมชา้ง ขบัไมป้ระกอบซอ
สามสาย เวียนเทียน และมีมหรสพสมโภชเป็นเสร็จพิธี ถา้ท าพิธีสมโภชระวางท่ีโรงนอกแลว้ เม่ือจะน า
ชา้งเขา้อยูใ่นโรงถาวร จะท าพิธียนืโรงอีกคร้ังหน่ึงคลา้ยกบัการข้ึนบา้นใหม่16

   
 

 
 
 

 
 
                           ตวัอยา่ง พระราชพิธีนอ้มเกลา้ฯ ถวาย และสมโภชข้ึนระวางชา้งส าคญั พระศรีเศวตศุภ
ลกัษณ์ฯ จดัทุกขั้นตอนภายในวนัเดียว คือ วนัท่ี 7 พฤษภาคม พทุธศกัราช 2519 
 

                                                        
16มหาดไทย, กระทรวง, พระราชพธีิสมโภชช้างเผือก 3 เชือก ณ จังหวดัเพชรบุรี พ.ศ.2521, (กรุงเทพฯ:  

บพิธการพิมพ,์ 2521), 20. 

ภาพท่ี 23 พระราชพิธีสมโภชข้ึนระวาง ชา้งส าคญั จงัหวดัเพชรบุรี 3 ชา้ง 
                พทุธศกัราช 2521 
ท่ีมา: พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ชา้งตน้  
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     “…พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั พระราชทานเคร่ืองต้นคชาภรณ์ให้ จม่ืนสิริวงัรัตน์ 
    เชิญไปพระราชทานแต่งนางพระยาช้างต้น พร้อมด้วยเสมาทองมีสายไปคล้องคอ แลว้ทรง 
    พระสุหร่ายทรงเจิมแผน่ป้ายพระสุพรรณบฏันามนางพระยาชา้งตน้...”17 
 

                           เคร่ืองคชาภรณ์พระยาช้างเผือก ชา้งตน้นั้น มียศเทียบชั้นเจา้ฟ้า จึงตอ้งมีอาภรณ์ 
ส าหรับชา้งตน้เป็น เคร่ืองอิสริยยศ18 ภาพตน้ร่างส่วนประกอบเคร่ืองคชาภรณ์โดยพระเทวาภินิมมิต19 
(ภาพท่ี 24)  

 
 
 

 

                                                        
17กรมศิลปากร, ส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, พพิธิภัณฑ์โรงช้างต้น สวนจิตรลดา (กรุงเทพฯ:  

ส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, 2556), 145. 
18เคร่ืองอสิริยยศ คือ เคร่ืองหมายแสดงเกียรติยศท่ีพระมหากษตัริยท์รงสร้างข้ึน เพื่อพระราชทานแก่ 

พระบรมวงศานุวงศ ์ขุนนาง และขา้ราชการ เพื่อประกอบเกียรติยศตามฐานนัดรศกัด์ิ ยศชั้นตามต าแหน่งหนา้ท่ี หรือ
เพื่อเป็นบ าเหน็จความชอบ โดยมีระเบียบประเพณีการพระราชทานเคร่ืองอิสริยยศท่ีเป็นแบบแผน สืบเน่ืองกนัมาแต่
โบราณ กล่าวคือ เคร่ืองอิสริยยศท าดว้ยทองค าเป็นของพระราชทาน ตั้งแต่ขุนนางชั้นพระยาข้ึนไป ขอ้มูลจากกรม
ศิลปากร, เคร่ืองทองรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: คติ, 2555), 98 - 99. 

19พระเทวาภินิมมิต (พ.ศ. 2431 - 2485) เป็นศิลปินเอกท่านหน่ึงในสมยัรัชกาลท่ี 5 - 7 แห่งกรุง 
รัตนโกสินทร์ ช่ือเดิมวา่ ฉาย เทียมศิลป์ชยั  ขอ้มูลจาก เร่ืองเดียวกนั, 186. 

ภาพท่ี 24 ภาพตน้ร่างส่วนประกอบต่างๆของเคร่ืองคชาภรณ์โดยพระเทวาภินิมมิต 
ท่ีมา: กรมศิลปากร, ส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, พพิธิภัณฑ์โรงช้างต้น 
สวนจิตรลดา (กรุงเทพฯ: ส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, 2556), 186. 
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     เคร่ืองคชาภรณ์ท่ีแต่งใหช้า้งเผอืกออกยนืแท่น ดงักล่าวถึงขา้งตน้ คือ เคร่ืองแต่งกาย 
ชา้งเผือก และชา้งพระท่ีนั่ง หรือท่ีเรียกเป็นค ารวมว่า พระยาชา้งตน้ เคร่ืองคชาภรณ์ดงักล่าวจะไดรั้บ
พระราชทานจากพระมหากษตัริย ์ในวนัสมโภชข้ึนระวาง ประกอบดว้ย  
                            1. ผา้ปกกระพอง20  
                            2. พูหู่21  
                            3. ทามคอ22  

              4. พานหนา้23  
              5.พานหลงั24 
 
 
 

                                                        
20ผ้าปกกระพอง คือ ผา้ท่ีใชค้ลุมศรีษะชา้ง บริเวณขโมด และเลยไปถึงไหล่ ผา้ปกกระพองน้ี ท าดว้ยผา้ 

เยียรบบั เป็นแผ่นรูปทรงคลา้ยกลีบบวั มีนุ่นหรือส าลีบุอยูภ่ายใน เยบ็ตรึงคลา้ยผา้นวมตลอดผืน ผา้ส่วนท่ีเลยข้ึนไป
คลุมศรีษะชา้งถึงไหล่ไม่มีนุ่น หรือส าลี ส่วนดา้นกวา้งของผา้ปกกระพอง มีตาข่ายห้อยลงมาท่ีหนา้ผาก เรียกวา่ อุบะ
หนา้ชา้ง  

21พู่หู ตามต าราจะท าจากขนจามรีสีขาวตามโบราณราชประเพณี โคนพูส่อดอยูใ่ตจ้งกลทองทรงบวัคว  ่า 
รัดรวบส่วนดา้นบนของพู ่หอ้ยอยูบ่ริเวณตะเกียบหูชา้งซา้ย ขวา สายจงกลพูหู่น้ีมีสายต่อข้ึนไปผกูกบัผา้ปกกระพอง 

22ทาม หรือทามคอ เชือกถกัเป็นแผน่แบนเหมือนสายพานใชว้นรอบคอชา้ง ส่วนปลายเชือกทั้งสองขา้ง 
มีห่วงส าหรับยดึพานหนา้ เชือกทามคอหุ้มดว้ยผา้ตาด หรือผา้ทอดยกดก ลายร้ิว ลายเขม้ขาบ หรือผา้แดง และประดบั
ดว้ยตาบท าเป็นดอกประจ ายามทองค าลงยา ขอ้มูลจาก กรมศิลปากร, การสร้างเคร่ืองคชาภรณ์ (กรุงเทพฯ: กรม
ศิลปากร, 2550),16. 

23พานหน้า คือ เชือกลกัษณะเดียวกบัทามคอ ใชว้นรอบอกชา้ง ส่วนปลายทั้ง 2 ขา้งมีห่วงส าหรับยดึกบั 
พานหลงั และทามคอ (รวมถึงรัดประโคน) เชือกพานหนา้ตอ้งหุม้ดว้ยผา้ตาด และประดบัดว้ตาบเหมือนกบัทามคอ 

24พานหลงั คือ เชือกลกัษณะเดียวกบัทามคอ และพานหนา้ แต่เป็นเส้นคู่ มีเส้นโยงอยูใ่กลท้า้ยชา้ง 1  
เส้น พานหลงัน้ีจะวางทอดอยูบ่นหลงัชา้งปลายทั้ง 2 ขา้ง มีห่วงส าหรับใชย้ึดกบัพานหนา้ และทามคอทางดา้นศีรษะ
ชา้ง อีกขา้งหน่ึงยึดกบัทามคอท่ีทา้ยชา้ง ขอ้มูลจาก กรมศิลปากร, การสร้างเคร่ืองคชาภรณ์ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร
,2550), 16. 
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              6. ส าอาง25 
              7. พนาศ26  
              8. เสมาคชาภรณ์27  

และเคร่ืองยศ28 
จากการคน้ควา้ต ารา หรือเอกสารหลายฉบบัพบวา่ มีการเรียกช่ือส่วนประกอบต่างๆ 

ของเคร่ืองคชาภรณ์แตกต่างกนัในคชาภรณ์บางช้ิน เช่น ในเอกสารโบราณกบัในสมยัปัจจุบนั เพื่อให้
ทราบวา่รูปแบบของเคร่ืองคชาภรณ์ในยคุโบราณ มีรูปแบบใด และในรัชสมยัปัจจุบนัเคร่ืองคชาภรณ์ใน
รัชกาลท่ี 9 มีช่ือเรียกตามต าแหน่งการใชง้านเคร่ืองคชาภรณ์เหมือน หรือมีความแตกต่างเปล่ียนแปลง
ไปอย่างไร ตวัอย่างเช่น จากภาพตน้ร่างส่วนประกอบต่างๆของเคร่ืองคชาภรณ์โดยพระเทวาภินิมมิต 
(ภาพท่ี 22) จะพบว่ามีส่วนประกอบเคร่ืองคชาภรณ์ท่ีเรียกว่า รัดประคน(รัดคน)29 และวลัยงา30 ท่ีมีการ

                                                        
25
 ส าอาง (ค์) ต  าราบางเล่มเรียก ระวิง หรือซองหางชา้ง  คือ อุปกรณ์อยา่งหน่ึงท าดว้ยเหลก็เส้นตีเป็นวง 

โคง้รูปคลา้ย “ขอสร้อย”…มกัท าให้เป็นรูปอย่างกระหนกตวัเหงา ...ใชส้ าหรับคลอ้งไวใ้ตโ้คนหางชา้ง ขอ้มูลจาก 
จุลทศัน์ พยาฆรานนท์, “อศัวอลงการ คชสารอลงกรณ์,”ใน ศรีชไมยาจารย์ พพิธินิพนธ์เชิดชูเกยีรติ ศาสตราจารย์ ดร. 
ประเสริฐ ณ นคร และศาสตราจารย์วิสุทธ์ บุษยกุล, วินัย พงศ์ศรีเพียร, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: เฟ่ืองฟ้า พร้ินต้ิง, 
2546), 216. 

26พนาศ เอกสารบางฉบบั เรียกวา่ ผา้พนาศ พนาด หรือพะนาด คือ ผา้คลุมหลงัชา้ง ผา้ปกหลงัชา้งกเ็รียก 
27สายสร้อยคอห้อยเสมาทอง (ในสมยัโบราณพระราชทานทองกอ้น ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธ 

เลิศหลา้นภาลยั รัชกาลท่ี 2 พระราชทานพระธ ามรงค์ส าหรับผูกคอช้าง รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 6 พระราชทานเสมาอักษรพระปรมาภิไธยทองค าลงยาราชาวดีส าหรับห้อยคอ รัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่ัว รัชกาลท่ี 7 พระราชทานกอ้นแร่ทองค าใหญ่ มีสายพร้อมผูกคอท าขวญัพระยา
ชา้ง ส าหรับในสมยัพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบนั พระราชทานเสมาทองมีสายส าหรับ
คลอ้งคอ) ขอ้มูลจาก กรมศิลปากร, ส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, พิพิธภัณฑ์โรงช้างต้น สวนจิตรลดา (กรุงเทพฯ: 
ส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, 2556), 150. 

28กรมศิลปากร, การสร้างเคร่ืองคชาภรณ์, 16. 
29รัดประคน เอกสารบางฉบบั เขียนวา่ ประโคน รัดประโคน หรือรัดคน เป็นสายรัดออ้มรอบตวัชา้งท า 

หนา้ท่ี โยงสัปคบั หรือเคร่ืองปูลาดไม่ใหโ้ยกเอียงทางดา้นขา้งของชา้ง โดยบางคร้ังพบวา่ถูกเรียกรวมอยูใ่น เคร่ืองผูก
ไปในคราวเดียว เคร่ืองผกู อาทิ ทามคอ พานหนา้ พานหลงั โยงพานหลงั  

30วลยังา หรือ สนบังา เป็นเคร่ืองประดบังา  
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กล่าวถึงบา้ง หรือบา้งคร้ังละเวน้ไวไ้ม่ถูกกล่าวถึงในเอกสารเก่ียวกบัเคร่ืองคชาภรณ์ สันนิษฐานว่าอาจ
ถูกน ามาใชแ้ต่งใหแ้ก่ชา้งเผอืกตามวาระความเหมาะสม ในบทท่ี 3 น้ี จึงไดแ้ทรกค าอธิบาย และช่ือเรียก
ของคชาภรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองคชาภรณ์ชา้งตน้ (ชา้งเผือก) ในรัชกาลท่ี 9 แต่ละส่วนเอาไวท้ั้งเก่า 
และใหม่ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาของผูท่ี้สนใจต่อไปเบ้ืองหนา้  ส่วนในบทที่ 4 เพ่ือไม่ให้เกิดความ
สับสนจะใช้ช่ือเรียกส่วนต่างๆของคชาภรณ์ที่ปรากฏการเรียก จากหน่วยงานผู้จัดสร้างเคร่ืองคชาภรณ์
ในรัชกาลที่ 9 เท่าน้ัน  
 
3. หลกัฐานเคร่ืองคชาภรณ์ช้างต้นในรัชกาลที่ 9  

ในรัชกาลท่ี 9 มีภาพชา้งตน้แต่งเคร่ืองคชาภรณ์ปรากฏเผยแพร่อยูน่อ้ยมาก ส่วนใหญ่จะเป็น 
ภาพของพระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ (คุณพระเศวตฯใหญ่) โดยปรากฏภาพคุณพระเศวตฯเล็กท่ีเป็น
ชา้งเผือกชา้งอ่ืนๆแต่งเคร่ืองคชาภรณ์ในงานพระราชพิธีส าคญัอยูไ่ม่มากนกั ท่ีมีปรากฏอยู่ส่วนใหญ่จะ
เป็นภาพจากงานสมโภชข้ึนระวางชา้งส าคญั จึงไดท้  าการลงพื้นท่ีภาคสนามเพื่อหาขอ้มูลจากประเด็น
ดงักล่าวเพิ่มเติม จากการคน้ควา้รวบรวมขอ้มูลพบว่ามีวาระการจดัสร้างเคร่ืองคชาภรณ์ชา้งตน้ในรัชกาล
ท่ี 9 ดงัน้ี 

3.1 วาระที ่1: ชุดสมโภชขึน้ระวางช้างส าคญั 
     จากการลงพื้นท่ีเกบ็ขอ้มูลท่ี พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ชา้งตน้ (THE ROYAL  

ELEPHANT NATIONAL MUSEUM) ท่ีอยู่ ถนนอู่ทองใน ในบริเวณเดียวกบัพระท่ีนั่งวิมานเมฆ จดั
แสดงขอ้มูลของชา้งตน้ ภายในพิพิธภณัฑจ์ดัแสดงเร่ืองราว เก่ียวกบัความเช่ือเร่ืองชา้งเผือก การจบัชา้ง 
และพระราชพิธีสมโภชข้ึนระวางชา้งส าคญั  

     พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ชา้งตน้ จดัแสดงขอ้มูลส่วนใหญ่ เป็นคติ และโบราณวตัถุ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชา้งในรัชกาลต่างๆ ในส่วนของชา้งตน้ในรัชกาล 9 มีการจดัแสดงชา้งจ าลองท่ีไดรั้บการ
สมโภชข้ึนระวางชา้งส าคญั ในอาคารท่ี 2 ทางเจา้หนา้ท่ีพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ชา้งตน้ ไดอ้นุเคราะห์
ขอ้มูล และภาพถ่ายมาบางส่วน31  

     จากการสัมภาษณ์ ภาสพล กนิษฐสุต เจา้พนกังานช านาญงานพิพิธภณัฑ ์(พิพิธภณัฑ 

                                                        
31ภาพดา้นหลงัป๊ัมหมึกสีน ้าเงินมีขอ้ความวา่ “พระราชทาน” เป็นภาพในพระราชพิธีสมโภชข้ึนระวาง 

ชา้งตน้ในจงัหวดัต่างๆมาจ านวนหน่ึง  
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สถานแห่งชาติ ช้างต้น) ให้ข้อมูลว่า เคยพบเห็นเคร่ืองคชาภรณ์ประมาณปี พ.ศ.2529 - 2530 ท่ี
สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นชุดสมโภชข้ึนระวางช้างส าคัญในรัชกาลท่ี 9 โดยเคยพบเห็นอยู่ในห้อง
ราชูปโภค ในพระบรมมหาราชวงั จากการสอบถามพบวา่หอ้งราชูปโภคหอ้งดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัแสดงให้
บุคคลทัว่ไปเขา้ชม โดยเคร่ืองคชาภรณ์ท่ีเคยพบเห็นมีเพียงชุดเดียว และไม่แน่ใจว่าเป็นของชา้งตน้ชา้ง
ใด ปัจจุบนัไม่มีการพบเห็นเคร่ืองคชาภรณ์ดงักล่าวแลว้32 

     จากการติดตามเกบ็ขอ้มูลเคร่ืองคชาภรณ์ชา้งตน้ในรัชกาลท่ี 9  ชุดจดัสร้างในวาระ  
ท่ี 1 หรือชุดสมโภชข้ึนระวางชา้งส าคญั พบว่ามีอุปสรรคในการเขา้ถึงขอ้มูลหลกัฐาน เน่ืองจาก เคร่ือง
คชาภรณ์เป็นเคร่ืองแต่งกายของชา้งตน้ ซ่ึงเป็นชา้งเผอืกของพระมหากษตัริย ์เคร่ืองประดบัส่วนใหญ่จึง
ท าจากของมีค่า เช่น ทองค า อญัมณี และของหายากอยา่งขนจามรี อีกทั้งมีความส าคญัในดา้นท่ีเป็นสัตว์
ศักด์ิสิทธ์ิคู่บ้านคู่เมือง เคร่ืองคชาภรณ์ก็เป็นของท่ีได้รับพระราชทาน จึงถูกเก็บรักษาไวใ้นเขต
พระราชฐาน หรือในความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐท่ีไดรั้บมอบหมายให้ดูแลรักษา ไม่สามารถ
อนุญาตให้เขา้ไปท าการศึกษาตวัหลกัฐาน คือ เคร่ืองคชาภรณ์ได้โดยตรง นอกจากน้ี พบว่าเคร่ือง
คชาภรณ์ชุดสมโภชข้ึนระวางชา้งส าคญัมีการใชง้านในพระราชพิธีหลายสิบปีมาแลว้  

     จากขอ้จ ากดั ในการเขา้ถึงขอ้มูลหลกัฐานชั้นตน้ หรือหลกัฐานปฐมภูมิ (Primary  
sources) น้ี จึงปรับเปล่ียนมาท าการศึกษาหลกัฐานชั้นรอง หรือหลกัฐานทุติยภูมิ (Secondary sources) 
คือ ท าการศึกษาจากภาพถ่ายท่ีไดรั้บการอนุเคราะห์มาใชเ้พื่อการศึกษาวิจยั ซ่ึงจะจดัเรียงล าดบัจากปีท่ีมี
ชา้งส าคญัไดรั้บการสมโภชข้ึนระวางเป็นชา้งตน้เชือกแรกในรัชกาลท่ี 9 ดงัน้ี 
 

             1.  ช้างเผือกคู่พระบารมีล าดับที ่1: พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ 
                  ๏ พระเศวตอดุลยเดชพาหน ภูมิพลนามนาถบารมี ทุติยเศวตกรีกมุทพรรโณภาส  

บรมกมลาสนวิศุทธวงศ ์สรรพมงคลลกัษณคเชนทรชาต สยามราษฎรสวสัดิประสิทธ์ิ รัตนกญุชรนิมิต
บุญญาธิการ ปรมินทรบพิตรสารศกัดิเลิศฟ้า ๚ะ๛  

                                                        
32สัมภาษณ์ ภาสพล กนิษฐสุต, เจา้พนกังานช านาญงานพิพิธภณัฑ ์(พิพิธสถานแห่งชาติ ชา้งตน้), 18  

พฤษภาคม 2559. 



77 
 

 
 

 
 

         พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ ชา้งพลายเผอืกโท ลูกเถ่ือน นายแปลก ฟุ้งเฟ่ือง คลอ้งได ้
ท่ี จงัหวดักระบ่ี เม่ือพ.ศ.2499 พลโท บญัญติั เทพหสัดิน ณ อยธุยา ประธานคณะกรรมการองคก์ารสวน
สัตวแ์ห่งประเทศไทย น้อยเกลา้ฯ ถวาย เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2501 เป็นชา้งส าคญัในตระกูล
พรหมพงศ์ จ  าพวกอฏัฐทิศ ช่ือ กมุท สมโภชข้ึนระวาง ณ โรงช้างตน้ พระราชวงัดุสิต เม่ือวนัท่ี 11 
พฤศจิกายน พ.ศ.250233  

        ในปีพ.ศ. 2547 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระเศวตอดุลยเดชพา 
หนฯ ไปยนืโรง ณ โรงชา้งตน้ วงัไกลกงัวล อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และประกอบพระราช
พิธีโรงชา้งตน้  เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2547 และเม่ือวนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ.2553 พระเศวตอดุลยเดชพา
หนฯ ลม้34(ภาพท่ี 25) 

                                                        
33สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ  เล่ม 17, ช้างเผือก,  เขา้ถึงเม่ือ 17 ธนัวาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก                             

http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK17/chapter1/t17-1-l2.htm 
34กรมศิลปากร, ส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, พพิธิภัณฑ์โรงช้างต้น สวนจิตรลดา (กรุงเทพฯ:  

ส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, 2556), 107. 

ภาพท่ี 25 พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ ปี พ.ศ.2502 
ท่ีมา: พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ชา้งตน้ 
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             2.  ช้างเผือกคู่พระบารมีล าดับที ่2: พระเศวตวรรัตนกรีฯ (พลายภูบาลรัตน์) 
                   ๏ พระเศวตวรรัตนกรี นพีสีสิริพิงคนัทย ์เอกาทศัมงคลสุลกัษณ์ ศุภนัขเนตราทิ

โควรรณ พิษณุพรรณอคัรคชาธาร อฏัฐกุลสารดามพหัสดิน ปรมินทรมหาราชพาหน สยามประชาชน
สวสัดิคุณ เดชอดุลยเลิศฟ้า ๚ะ๛  
 

 
 

 
 

         พระเศวตวรรัตนกรีฯ ชา้งพลายเผอืกลูกบา้น ตกลูกท่ีบา้นนายแกว้ ปัญญาคง ต าบล 
อ่อนใต ้อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ พนัต ารวจเอกนิรันดร ชยันาม ผูว้า่ราชการ จงัหวดัเชียงใหม่ 
นอ้มเกลา้ฯ ถวาย สมโภชข้ึน ระวาง ณ จงัหวดัเชียงใหม่ เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม พ.ศ.250935  

         เม่ือเสร็จการพระราชพธีิสมโภชแลว้ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทรงพระกรุณา 
โปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระเศวตวรรัตนกรีฯ ยนืโรงในสวนสตัวเ์ชียงใหม่ ประกอบกบัมีพระต าหนกัภูพิงคร์าช
นิเวศน์เป็นท่ีประทบัท่ีเชียงใหม่แลว้ไม่จ าเป็นตอ้งยา้ยมายนืโรงท่ีกรุงเทพมหานครอีก (ตามโบราณราช
ประเพณี ภายหลงัการข้ึนสมโภชระวางชา้งส าคญัแลว้ ชา้งนั้นจะตอ้งยนืโรง ณ โรงชา้งตน้ ภายใน

                                                        
35สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ เล่ม 17 .ช้างเผือก.  เขา้ถึงเม่ือ 17 ธนัวาคม 2559. เขา้ถึงไดจ้าก 

http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK17/chapter1/t17-1-l2.htm 

ภาพท่ี 26 พระเศวตวรรัตนกรีฯ (พลายภูบาลรัตน์)  และแม่ค าป้อ 
ท่ีมา: พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ชา้งตน้ 
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พระราชวงัอนัเป็นท่ีประทบัของพระมหากษตัริย)์ และท่ีส าคญัเพื่อเป็นม่ิงขวญัของชาวเมืองเชียงใหม่ 
พระเศวตวรรัตนกรีฯ ลม้แลว้ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ เม่ือพทุธศกัราช 251036(ภาพท่ี 26)  
 

               3.  ช้างเผือกคู่พระบารมีล าดับที ่3: พระเศวตสุรคชาธารฯ 
                     ๏ พระเศวตสุรคชาธาร บรมนฤบาลสวามิภกัด์ิ ศุภลกัษณเนตราทิคุณ ทศกลุวิศิษฏ 

พรหมพงศ ์อดุลยวงศดามพหตัถี ประชาชนะสวสัดีวิบุลยศกัด์ิ อคัรสยามนาถ สุรพาหน มงคลเลิศฟ้า ๚ะ๛  
 

 
 

 
 

         พระเศวตสุรคชาธารฯ ชา้งพลายเผอืก ลูกเถ่ือน นายเจะ๊เฮง หะระดี ก านนัต าบลกา 
รอ อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา ไดลู้กชา้งพลดัแม่ พนัต ารวจเอก ศิริ คชหิรัญ ผูว้า่ราชการจงัหวดัยะลา 
นอ้มเกลา้ฯ ถวาย เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม พ.ศ.2511 เป็นชา้งส าคญัในตระกลูพรหมพงศจ์ าพวกชา้ง 10 หมู่  

                                                        
36กรมศิลปากร, ส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ชา้งตน้, ช้างต้นคู่พระบารม ี  

ในรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช, (กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ ์(1977) จ ากดั, 2522), 16. 

ภาพท่ี 27 พระเศวตสุรคชาธารฯ ปี พ.ศ.2511 
ท่ีมา: พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ชา้งตน้  
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หรือทศกลุ ช่ือดามพหตัถี สมโภชข้ึนระวาง ณ จงัหวดัยะลา เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ.251137 ในวนัท่ี 25 
กนัยายน พ.ศ. 2520 พระเศวตสุรคชาธารฯ ลม้  ณ โรงชา้งตน้ สวนจิตรลดา พระราชวงัดุสิต38(ภาพท่ี 27) 
 

             4.  ช้างเผือกคู่พระบารมีล าดับที ่4: พระศรีเศวตศุภลกัษณ์ฯ (พงัแต๋น) 
                  ๏ พระศรีเศวตศุภลกัษณ์ อรรครัตนกริณี ดามพหัสดีพิษณุพงศ์ ด ารงสุทธสกนธ์         

สุคนธชาติ เฉลิมราชกฤดาบารมี ศรีตรังคพิเศษสุทธ์ิ อุดมสารเลิศฟ้า ๚ะ๛  
 

 
 

 
 
 
 

                                                        
37สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ เล่ม 17 .ช้างเผือก.  เขา้ถึงเม่ือ 17 ธนัวาคม 2559. เขา้ถึงไดจ้าก  

 http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK17/chapter1/t17-1-l2.htm 
38กรมศิลปากร, ส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, พพิธิภัณฑ์โรงช้างต้น สวนจิตรลดา (กรุงเทพฯ:  

ส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, 2556), 109. 

ภาพท่ี 28 พระศรีเศวตศุภลกัษณ์ฯ (พงัแต๋น)  
ท่ีมา: กรมศิลปากร, ส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, พพิธิภัณฑ์โรงช้างต้น
สวนจิตรลดา (กรุงเทพฯ: ส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, 2556), 110. 
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          พระศรีเศวตศุภลกัษณ์ฯ ชา้งพงัเผอืก ลูกเถ่ือน ช่ือเจา้แต๋น กรมป่าไมไ้ดม้าจากอ าเภอ  
พนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดน้ าไปเล้ียงไว ้ณ วนอุทยานเขาช่อง จงัหวดัตรัง ผูว้่าราชการจงัหวดั
ตรัง และอธิบดีกรมป่าไมไ้ดน้้อมเกลา้ฯ ถวาย เป็นชา้งส าคญัในตระกูลวิษณุพงศ ์จ าพวกอฏัฐคช ช่ือ 
ดามพหัสดินทร์สมโภชข้ึนระวาง ณ โรงชา้งตน้ สวนจิตรลดา พระราชวงัดุสิต เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 
พ.ศ.251939  คืนวนัจนัทร์ท่ี 20 กนัยายน พ.ศ.2520 พระศรีศุภลกัษณ์ฯ ลม้40(ภาพท่ี 28) 
 
                          5. ช้างเผือกคู่พระบารมีล าดับที ่5: พระเศวตศุทธวลิาสฯ (พลายบุญรอด) 

                 ๏ พระเศวตศุทธวิลาศ อัฏฐคชชาติพิษณุพงศ์ด ารงประภาพมหิมันตามรพรรณ
ไพศิษฏ ์ผลิตวรุตตมมงคล ดาลศุภผลสวสัดิวิบุล อดุลยลกัษณ์เลิศฟ้า ๚ะ๛  

 

 
 
 

                                                        
39สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ  เล่ม 17, ช้างเผือก, เขา้ถึงเม่ือ 17 ธนัวาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก  

http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK17/chapter1/t17-1-l2.htm 
40กรมศิลปากร, ส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, พพิธิภัณฑ์โรงช้างต้น สวนจิตรลดา (กรุงเทพฯ:  

ส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, 2556), 110. 

ภาพท่ี 29 พระเศวตศุทธวิลาสฯ (พลายบุญรอด) 
ท่ีมา: พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ชา้งตน้  
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         พระเศวตศุทธวิลาศฯ ชา้งพลายเผอืก ลูกเถ่ือน ช่ือบุญรอด คนงานของกรมป่าไมไ้ด ้
พบลูกช้างท่ีป่าบริเวณแม่น ้ าแควน้อย จงัหวดักาญจนบุรี ต่อมาได้น ามาเล้ียงไว ้ณ อุทยานเขาเขียว 
จงัหวดัชลบุรี อธิบดีกรมป่าไมไ้ดน้อ้มเกลา้ฯ ถวาย เป็นชา้งส าคญัในตระกูลวิษณุพงษ ์จ าพวกอฏัฐคช 
ช่ือดามพหสัดินทร์ สมโภชข้ึนระวาง ณ โรงชา้งตน้ พระต าหนกัจิตรลดารโหฐาน พระราชวงัดุสิต เม่ือ
วนัท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ.252041 ปัจจุบนัทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระเศวตศุทธวิลาศฯ ยืนโรง ณ โรง
ชา้งตน้ ศูนยอ์นุรักษช์า้งไทย อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล าปาง42(ภาพท่ี 29) 
 

             6.  ช้างเผือกคู่พระบารมีล าดับที ่6: พระวิมลรัตนกริิณฯี (พงัขจร) 
                  ๏ พระวิมลรัตนกิริณี กมุทศรีพรรณโศภิต อฏัฐทิศพงศก์มลาสน์ อรรคราชทิพยพา 

หน ถกลกิตติคุณก าจร อมรเลิศฟ้า ๚ะ๛  
 

 
 

 

                                                        
41สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ  เล่ม 17, ช้างเผือก, เขา้ถึงเม่ือ 17 ธนัวาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก  

http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK17/chapter1/t17-1-l2.htm 
42กรมศิลปากร, ส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, พพิธิภัณฑ์โรงช้างต้น สวนจิตรลดา (กรุงเทพฯ:  

ส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, 2556), 112.   

ภาพท่ี 30 พระวิมลรัตนกิริณีฯ (พงัขจร) 
ท่ีมา: พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ชา้งตน้  
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         พระวิมลรัตนกิริณีฯ ชา้งพงัเผอืก ลูกเถ่ือน ช่ือ ขจร นายปรีชาและนางพิมพใ์จ วาร 
วิจิตรไดม้าจากจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และไดน้ ามาเล้ียงไวท่ี้บา้น ณ ทุ่งสีกนั กรุงเทพฯ นายปรีชา และ
นางพิมพใ์จ วารวิจิตร ไดน้อ้มเกลา้ฯ ถวาย เป็นชา้งส าคญัในตระกูลพรหมพงศจ์ าพวกอฏัฐทิศ ช่ือกมุท 
สมโภชข้ึนระวาง ณ โรงชา้งตน้ พระต าหนกัจิตรลดารโหฐาน พระราชวงัดุสิต เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 
พ.ศ.252043    

         ในปีพ.ศ. 2538 ส านกัพระราชวงัไดย้า้ยพระวิมลรัตนกิริณีฯไปยนืโรง ณ โรงชา้งตน้     
พระต าหนกัภูพานราชนิเวศน์ จงัหวดัสกลนคร จนถึงปัจจุบนั44(ภาพท่ี 30) 
 

             7.  ช้างเผือกคู่พระบารมีล าดับที ่7: พระศรีนรารัฐราชกริิณฯี (พงัจิตรา) 

                  ๏ พระศรีนรารัฐราชกิริณี จิตรวดีโรจนสุวงศ ์พรหมพงศ ์อฐัทิศพิศาล พิเสฐธาร 
ธรณิพิทกัษ ์คุณารักษกิตติก าจร อมรสารเลิศฟ้า ๚ะ๛  
 

 
 
 

                                                        
43สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ  เล่ม 17, ช้างเผือก, เขา้ถึงเม่ือ 17 ธนัวาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก  

http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK17/chapter1/t17-1-l2.htm 
44กรมศิลปากร, ส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, พพิธิภัณฑ์โรงช้างต้น สวนจิตรลดา (กรุงเทพฯ:  

ส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, 2556), 112. 

ภาพท่ี 31 พระศรีนรารัฐราชกิริณีฯ (พงัจิตรา) 
ท่ีมา:  พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ชา้งตน้  
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          พระศรีนรารัฐราชกิริณีฯ ชา้งพงัเผอืก ลูกเถ่ือน ช่ือจิตรา นายมาย ิมามุ ราษฎร บา้นก ู
มุง หมู่ท่ี 7 ต  าบลจะแนะ อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธิวาส ไดลู้กชา้งพลดัแม่บนเทือกเขากือซา นายวชัร 
สิงคิวิบูลย ์ผูว้่าราชการจงัหวดันราธิวาส น้อมกลา้ฯ ถวาย เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ.2520 เป็นช้าง
ส าคญัในตระกูลพรหมพงศ ์จ าพวกอฏัฐทิศ ช่ือ อญัชนั สมโภชข้ึนระวาง ณ จงัหวดันราธิวาส เม่ือวนัท่ี 
24 สิงหาคม พ.ศ. 252045 

         ในปีพ.ศ.2538 ส านกัพระราชวงัไดย้า้ยพระวิมลรัตนกิริณีฯไปยนืโรง ณ โรงชา้งตน้      
พระต าหนกัภูพานราชนิเวศน์ จงัหวดัสกลนคร จนถึงปัจจุบนั46 (ภาพท่ี 31) 
 
                           8.  ช้างเผือกคู่พระบารมีล าดับที ่8: พระเศวตภาสุรคเชนทร์ฯ (ช้างพลายภาศรี) 

                   ๏ พระเศวตภาสุรคเชนทร์ นวเมนทรพาหน สุทธวิมลวิษณุพงศ ์คุณธ ารง ดามพ 
หสัดินทร์ สุพชัรินทร์อนนัตพล คชมงคลเลิศฟ้า ๚ะ๛  

 

 
 

 
 

                                                        
45สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ  เล่ม 17, ช้างเผือก, เขา้ถึงเม่ือ 17 ธนัวาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก  

http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK17/chapter1/t17-1-l2.htm 
46
 กรมศิลปากร, ส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, พพิธิภัณฑ์โรงช้างต้น สวนจิตรลดา (กรุงเทพฯ:  

ส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, 2556), 114. 

ภาพท่ี 32 พระศรีนรารัฐราชกิริณีฯ (พลายภาศรี) อาย ุ2 ปีเศษ 
ท่ีมา:  มหาดไทย, กระทรวง, พระราชพธีิสมโภชช้างเผือก 3 เชือก ณ 
จังหวดัเพชรบุรี พ.ศ.2521 (กรุงเทพฯ: บพธิการพิมพ,์ 2521), ม.ป.น. 
 



85 
 

           พระเศวตภาสุรคเชนทร์ฯ ชา้งพลายเผอืก ลูกเถ่ือน ช่ือภาศรี นายสุรเดช มหารมย ์
เจา้ของไร่ภาศรี ใกลเ้ข่ือนแก่งกระจาน อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี ไดม้าจากชาวบา้นกะเหร่ียงบา้น
หนองปืนแตก ต าบลสองพี่น้อง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี นายศุภโยค พาณิชยว์ิทย ์ผูว้่าราชการ
จงัหวดัเพชรบุรี นอ้มเกลา้ฯ ถวายสมโภชข้ึนระวาง ณ จงัหวดัเพชรบุรี เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ.2521 
เป็นชา้งส าคญัในตระกลูวิษณุพงษ ์จ าพวกอฏัฐคช ช่ือ ดามพหสัดินทร์47  

           ปัจจุบนั พระเศวตศุทธวิลาศฯ ยนืโรง ณ โรงชา้งตน้ ศูนยอ์นุรักษช์า้งไทย อ าเภอ 
หา้งฉตัร จงัหวดัล าปาง48(ภาพท่ี 32) 
 

             9.  ช้างเผือกคู่พระบารมีล าดับที ่9: พระเทพวัชรกริิณฯี (ช้างพงัขวญัตา) 
                  ๏ พระเทพวชัรกิริณี ตามพหสัดีพิษณุพงศ ์โสตถิธ ารงวิสุทธิลกัษณ์ อ านรรฆคุณสบ

สกนธ์ วิมลสารโศสิต พิบุลกิตต์ิเลิศฟ้า ๚ะ๛  
 

 
 
 
 

                                                        
47สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ  เล่ม 17, ช้างเผือก, เขา้ถึงเม่ือ 17 ธนัวาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก  

http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK17/chapter1/t17-1-l2.htm 
48
 กรมศิลปากร, ส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, พพิธิภัณฑ์โรงช้างต้น สวนจิตรลดา (กรุงเทพฯ:  

ส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, 2556), 112. 

ภาพท่ี 33 พระเทพวชัรกิริณีฯ (ชา้งพงัขวญัตา) อาย ุ1 ปี 2 เดือนเศษ 
ท่ีมา:  มหาดไทย, กระทรวง, พระราชพธีิสมโภชช้างเผือก 3 เชือก ณ 
จังหวดัเพชรบุรี พ.ศ.2521 (กรุงเทพฯ: บพธิการพิมพ,์ 2521), ม.ป.น. 
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          พระเทพวชัรกิริณีฯ ชา้งพงัเผอืกลูกเถ่ือน ช่ือขวญัตา พระปลดับุญส่ง ธมัมปาโล      
เจา้อาวาสวดัเขาบนัไดอิฐ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ไดม้าจากนายสนิท ศิริวานิช ก านนัต าบล
เขานอ้ย อ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ นายศุภโยค พาณิชยว์ิทย ์ผูว้่าราชการจงัหวดัเพชรบุรี 
นอ้มเกลา้ฯ ถวาย สมโภชข้ึนระวาง ณ จงัหวดัเพชรบุรี เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ.2521 เป็นชา้งส าคญั
ในตระกลูวิษณุพงศ ์จ าพวก อฏัฐคช ช่ือดามพหสัดินทร์49 

          ปัจจุบนั พระเทพวชัรกิริณีฯ ยนืโรง ณ โรงชา้งตน้ พระต าหนกัภูพานราชนิเวศน์  
จงัหวดัสกลนคร จนถึงปัจจุบนั50(ภาพท่ี 33) 
 

                   10.  ช้างเผือกคู่พระบารมีล าดับที ่10: พระบรมนขทัศฯ (ช้างพลายดาวรุ่ง) 
                     ๏ พระบรมนขทศั วชัรพา่หน์พิษณุพงศ ์โสตถิธ ารงอฏัฐคช ดิเรกยศอนนัตคุณ อดุล 

สารเลิศฟ้า ๚ะ ๛  
 

 
 
 
 

 
                                                        

49สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ  เล่ม 17, ช้างเผือก, เขา้ถึงเม่ือ 17 ธนัวาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก  
http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK17/chapter1/t17-1-l2.htm 

50กรมศิลปากร, ส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ชา้งตน้, ช้างต้นคู่พระบารม ี  
ในรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช, (กรุงเทพมหานคร: รุ่งศิลป์การพิมพ ์(1977) จ ากดั, 2522), 48. 

ภาพท่ี 34 พระบรมนขทศัฯ 
ท่ีมา: กรมศิลปากร, ส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, พพิธิภัณฑ์โรงช้าง
ต้นสวนจิตรลดา (กรุงเทพฯ: ส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, 2556), 118. 
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          พระบรมนขัทศัฯ ชา้งพลายเผอืกเลบ็ครบ ลูกเถ่ือน ช่ือดาวรุ่ง พระปลดับุญส่งธมัม 
ปาโล เจา้อาวาสวดัเขาบนัไดอิฐ ไดม้าจากราษฎร อ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ไดน้ ามาเล้ียง
ไวท่ี้วดัเขาบนัไดอิฐ คู่กบัชา้งพงั “ขวญัตา” นายศุภโยค พาณิชยว์ิทย ์ผูว้่าราชการจงัหวดัเพชรบุรี นอ้ม
เกลา้ฯ ถวาย สมโภชข้ึนระวาง ณ จงัหวดัเพชรบุรี เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ.2521 เป็นชา้งส าคญัใน
ตระกูลวิษณุพงศ์ จ  าพวกอฏัฐคช ช่ือครบกระจอก เป็นชา้งท่ีมีเล็บครบ 20 เล็บ คือเทา้ละ 5 เล็บทั้ง 4 
เทา้51 พระบรมนขัทศัฯ ลม้ ณ โรงชา้งตน้ สวนจิตรลดา ในปี พ.ศ. 252352(ภาพท่ี 34) 
 

3.2 วาระที ่2: ชุดล าลอง (ใช้ในงานเปิดโรงช้างต้นทีว่งัไกลกงัวล อ าเภอหัวหิน จังหวัด 
ประจวบคีรีขันธ์) 

     ภาสพล กนิษฐสุต เจา้พนกังานช านาญงานพิพิธภณัฑ ์(พิพิธสถานแห่งชาติ ชา้งตน้) 
ไดใ้ห้ขอ้มูลว่า ชุดคชาภรณ์ท่ีคุณพระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ ใช้แต่งคร้ังยืนโรง ณ วงัไกลกงัวล อ าเภอ
หวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์นั้น (ภาพท่ี 35) เป็นชุดท่ีจดัท าข้ึนชัว่คราว เพื่อเร่งใชใ้นงานสมโภชโรง
ชา้งตน้แห่งใหม่ ซ่ึงลกัษณะชุดดงักล่าวน้ี คุณภาสพล กนิษฐสุต ไดเ้คยพบเห็นชุดรูปแบบเดียวกนัท่ี 
ศูนยอ์นุรักษ์ช้างไทย อ าเภอห้างฉัตร จงัหวดัล าปาง (ภาพท่ี 36) สันนิษฐานว่า น่าจะตดัข้ึนในคราว
เดียวกนัส าหรับชา้งเจริญวยัท่ีสมโภชข้ึนระวางแลว้ แต่ไม่แน่ชดัว่าไดต้ดัชุดลกัษณะน้ีส่งไปยงัชา้งตน้ท่ี
ยนืโรงท่ีอ่ืนครบทุกชา้ง หรือไม่53  

     ชุดคชาภรณ์ล าลองน้ี ประกอบดว้ย ผา้ปกกระพอง พูหู่ ทามคอ พนาศ พานหนา้ พาน 
หลงั และส าอาง 
 

                                                        
51สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ  เล่ม 17, ช้างเผือก, เขา้ถึงเม่ือ 17 ธนัวาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก  

http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK17/chapter1/t17-1-l2.htm 
52กรมศิลปากร, ส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, พพิธิภัณฑ์โรงช้างต้น สวนจิตรลดา (กรุงเทพฯ:  

ส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, 2556), 118. 
53สัมภาษณ์ ภาสพล กนิษฐสุต, เจา้พนกังานช านาญงานพิพิธภณัฑ ์(พิพิธสถานแห่งชาติ ชา้งตน้), 18  

พฤษภาคม 2559. 
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     ส าหรับศูนยอ์นุรักษช์า้งไทย อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล าปาง เป็นศูนยอ์นุรักษช์า้งไทย 
ในพระอุปถมัภข์องสมเด็จพระพี่นางเธอเจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ก่อตั้ง
เม่ือปี พ.ศ.2536 เป็นสถานท่ีดูแลชา้งตน้ หรือชา้งส าคญัของพระมหากษตัริย ์ถึง 6 ชา้งในพื้นท่ีของโรง
ชา้งตน้ ซ่ึงเป็นเพศผูท้ ั้งหมด ประกอบดว้ย พระเศวตภาสุรคเชนทร์ฯ พระเศวตศุทธวิลาสฯ ส่วนอีก         
4 ชา้ง เป็นชา้งท่ียงัไม่ไดส้มโภชข้ึนระวาง ประกอบดว้ย ขวญัเมือง ยอดเพชร วนัเพญ็ และทองสุก อีก     
4 ชา้ง อยูท่ี่โรงชา้งตน้ ภายในเขตพระราชวงัภูพานราชนิเวศน์ จงัหวดัสกลนคร เป็นชา้งพงัทั้งหมด คือ 
พระวิมลรัตนกิริณีฯ พระศรีนรารัฐราชกิริณีฯ พระเทพวชัรกิริณีฯ และพงัมด54 
 

                                                        
54สัมภาษณ์ ภาสพล กนิษฐสุต, เจา้พนกังานช านาญงานพิพิธภณัฑ ์(พิพิธสถานแห่งชาติ ชา้งตน้), 18  

พฤษภาคม 2559. 

ภาพท่ี 35 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั กบัพระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ ณ  
               โรงชา้งตน้ วงัไกลกงัวล อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ปีพ.ศ.2547 
ท่ีมา: พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ชา้งตน้  
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3.3 วาระที ่3: ชุดจัดสร้างเพ่ือถวายในพระราชพธีิฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  
(จัดสร้างเฉพาะแก่พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ) 

     เคร่ืองคชาภรณ์ท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู ่โปรดเกลา้ฯพระราชทานแก่ พระเศวต 
อดุลยเดชพาหนฯ เม่ือแรกสมโภชข้ึนระวางนั้น ปัจจุบนัมีขนาดเลก็มาก หากน ามาแต่งอีกจะไม่งดงาม
เช่นเดิม เร่ืองน้ี พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวทรงมีพระบรมราชวินิจฉยัด้วยพระองคเ์อง แสดงถึงพระ
ปรีชาญาณอนัสูงส่งยิง่ ยากจะพรรณนาไดถู้กถว้น ดว้ยไดมี้หนงัสือส านกัพระราชวงั ท่ี พว.  0001/1076 
ลงวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ พุทธศกัราช 2549 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ไดมี้พระบรมราชโองการโปรด
เกลา้ฯ ใหก้รมศิลปากรจดัสร้างเคร่ืองคชาภรณ์ชุดใหม่ เพื่อพระราชทานพระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ55 
 
 
 

                                                        
55กรมศิลปากร, การสร้างเคร่ืองคชาภรณ์ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2550), 23. 

ภาพท่ี 36 สนันิษฐานวา่เป็นภาพพระเศวตภาสุรคเชนทร์ฯ แต่งเคร่ืองคชาภรณ์  
                ล าลอง ณ ศูนยอ์นุรักษช์า้งไทย จงัหวดัล าปาง 
ท่ีมา: พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ชา้งตน้  
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     ไดจ้ดัสร้างเพื่อถวายในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบติัครบ 60 ปี พทุธศกัราช 2549  
เพื่อพระราชทานให้คุณพระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ แต่งประดบัออกรับเสด็จพระประมุขต่างประเทศท่ี
เสดจ็มาถวายพระพรชยัมงคล ณ พระนัง่จกัรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวงั56  

     เม่ือคณะช่างด าเนินการสร้างเคร่ืองคชาภรณ์ส าเร็จตามแบบเรียบร้อยแลว้ ในวนัท่ี 31  
พฤษภาคม พุทธศกัราช 2549 อธิบดีกรมศิลปากรไดน้ าคณะท างาน พร้อมดว้ยเคร่ืองคชาภรณ์ชุดใหม่
ไป ณ โรงชา้งตน้ ในวงัไกลกงัวล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เพื่อทดลองแต่งเคร่ืองคชาภรณ์ชุดใหม่ให้
พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ และตรวจสอบรายช้ินให้ครบถว้น เป็นเคร่ืองคชาภรณ์ท่ีงดงาม แต่งได้
เหมาะสมกับร่างกายอันโตใหญ่ของพระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ ตามพระราชประสงค์ของ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทุกประการ57 

     เคร่ืองคชาภรณ์ ของพระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ ท่ีจดัสร้างโดยส านกัช่างสิบหมู่  
ประกอบดว้ย 

1. ผา้ปกกระพอง    2. ตาข่ายกดุัน่    
3. ภู่จามรี (พูหู่)    4. ทามคอ    
5. สร้อยเสมาคชาภรณ์   6. เสมาคชาภรณ์    
7. ห่วงสายพาน    8. ตาบ 
9. พานหนา้    10. พนาศ (ผา้คลุมหลงั) 
11. คนัชีพ    12. พานหลงั 
13. สายยดึพานหลงั   14. ส าอาง 
15. วลยั (สนบังา)58 

 
             กล่าวไดว้่า เคร่ืองคชาภรณ์ชุดน้ี เป็นเคร่ืองยศคชาภรณ์ชา้งตน้ท่ีงดงาม โดยส่วนท่ีท า

ดว้ยทองค ามีน ้ าหนกัประมาณ 6 กิโลกรัม เหมาะสมกบัร่างกายท่ีสมบูรณ์ใหญ่โตของพระเศวตอดุลย

                                                        
56โครงการส่วนพระองคส์วนจิตรลดา, พพิธิภัณฑ์โรงช้างต้น สวนจิตรลดา, เอกสารเผยแพร่ (แผน่ 

พบั), (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., ม.ป.ป.), ม.ป.น.. 
57กรมศิลปากร, การสร้างเคร่ืองคชาภรณ์ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2550), 29. 
58ส านกัช่างสิบหมู่, กรมศิลปากร, กระทรวงวฒันธรรม, ช่างศิลป์ไทยเทดิไท้องค์ราชัน (กรุงเทพฯ:  

โรงพิมพส์ านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ, 2557), มปน. 
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เดชพาหนฯ ซ่ึงเป็นชา้งเผือกคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว อยา่งยิ่ง นบัเป็นชา้งตน้ชา้งแรก
ในสมยัรัตนโกสินทร์ท่ีไดรั้บพระราชทานเคร่ืองคชาภรณ์ชุดท่ี 2 ส าหรับพระยาชา้งตน้ท่ีเจริญวยัแลว้ 
ภายหลงัจากพระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ ลม้ลงเม่ือวนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ.2553 ณ โรงชา้งตน้ พระราชวงั
ไกลกงัวล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ส านกั
พระราชวงัน าเคร่ืองคชาภรณ์พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ ชุดน้ี ส่งมอบให้ส านักทรัพยสิ์นมีค่าของ
แผน่ดิน กรมธนารักษ ์กระทรวงการคลงัเม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2556 เพื่อเกบ็รักษา และเตรียมน าออกจดั
แสดงให้ประชาชนไดช้มต่อไป ดังนั้น เคร่ืองคชาภรณ์พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ ชุดน้ี จึงถือเป็น
ทรัพยสิ์นมีค่าของแผ่นดินสมยัรัตนโกสินทร์ท่ีควรค่าแก่การรักษาเป็นมรดกทางศิลปวฒันธรรมของ
ชาติสืบไป59  

          เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2559 สัมภาษณ์ สมศกัด์ิ ฤทธ์ิภกัดี (ภณัฑารักษช์ านาญการ 
ส่วนจดัแสดงทรัพยสิ์นมีค่าของแผน่ดิน ส านกัทรัพยสิ์นมีค่าของแผน่ดิน กรมธนารักษ)์ ซ่ึงไดใ้หข้อ้มูล
ว่า ปัจจุบนั ยงัไม่มีการน าเคร่ืองคชาภรณ์ชา้งตน้ของคุณพระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ ออกจดัแสดง โดย
ก าลงัพิจารณาดูความเหมาะสมของพื้นท่ีจดัแสดง เพราะเคร่ืองคชาภรณ์ชา้งตน้มีขนาดใหญ่ จะตอ้งท า
การปรับเปล่ียนช้ินงานจดัแสดงช้ินอ่ืนๆดว้ย) แต่เน่ืองจากเคร่ืองคชาภรณ์มีความทรงคุณค่าทั้งในดา้น
การใชง้านท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระมหากษตัริย ์ในดา้นคุณค่างานศิลปกรรม และจดัท าโดยวสัดุท่ีมีราคา จึงมี
ระบบรักษาความปลอดภยัเป็นอย่างดีอยู่ในห้องมัน่คง (คลงัเก็บวตัถุส ารองจดัแสดง) ส าหรับการเก็บ
เคร่ืองคชาภรณ์ มีการรักษาความช้ืน เก็บในกล่องกระดาษ และมีช่องเก็บวตัถุ แต่หากมีโลหะท่ีท า
ปฏิกิริยากบักรดกจ็ะบรรจุในกล่องไร้กรด การรักษาสภาพตอ้งมีคณะกรรมการตรวจสอบวสัดุในการท า
ความสะอาด เพื่อให้มีผลกระทบต่อวตัถุน้อย เน่ืองจากความจ าเป็นท่ีกล่าวมา ส านักทรัพยสิ์นของ
แผน่ดิน กรมธนารักษ ์จึงไดอ้นุเคราะห์ขอ้มูลเป็นภาพถ่ายมาแทน60  

         ซ่ึงในส่วนของภาพถ่ายเคร่ืองคชาภรณ์ท่ีไดรั้บมาจากส านกัทรัพยสิ์นมีค่าของ 
แผน่ดิน กรมธนารักษจ์ะไดใ้ชใ้นการวิเคราะห์รูปแบบ และลวดลายในบทท่ี 4 ต่อไป 

                                                        
59สมศกัด์ิ ฤทธ์ิภกัดี, เคร่ืองคชาภรณ์พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ เคร่ืองประดบัช้างต้นสมัยรัตน 

โกสินทร์ในรัชกาลที่ 9, ศาลาเคร่ืองราชอิสริยยศ เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์กรมธนารักษ์, เขา้ถึงเม่ือ 9 
มีนาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก http://emuseum.treasury.go.th/article/501-elep.html 

60สัมภาษณ์ สมศกัด์ิ ฤทธ์ิภกัดี, ภณัฑารักษช์ านาญการส่วนจดัแสดงทรัพยสิ์นมีค่าของแผน่ดิน ส านกั 
ทรัพยสิ์นมีค่าของแผน่ดิน กรมธนารักษ,์ 25 พฤษภาคม 2559. 
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 แหล่งศึกษาเคร่ืองคชาภรณ์จ าลอง (จากของจริง) จากการลงพื้นท่ีเกบ็ขอ้มูลส ารวจ 

พิพิธภณัฑพ์บว่ามีการจ าลองชา้งตน้ทรงเคร่ืองคชาภรณ์ ในรัชกาลท่ี 9 ซ่ึงจะช่วยให้ผูท่ี้สนใจสามารถ
ชมตวัอยา่งเคร่ืองคชาภรณ์ชา้งตน้ไดอี้กรูปแบบหน่ึง พบมี ดงัน้ี 
 

1. ชา้งตน้จ าลองจดัแสดงในอาคารท่ี 2 พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ชา้งตน้ 

 
 
 

ภาพท่ี 38 ชา้งจ าลองทรงเคร่ืองคชาภรณ์ชุดสมโภชข้ึนระวางชา้งส าคญั 
 

ภาพท่ี 37 พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ ทรงเคร่ืองคชาภรณ์ท่ีจดัท าข้ึนใหม่ 
ท่ีมา: กรมศิลปากร, การสร้างเคร่ืองคชาภรณ์ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2550), 81. 
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2. ชา้งตน้จ าลองในโรงตน้แบบ กรมศิลปากร 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 40 ชา้งจ าลองพระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ ทรงเคร่ืองคชาภรณ์ 
 

ภาพท่ี 39 ชา้งจ าลองพระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ  กบัรูปเล่มอธิบาย 
                “การสร้างเคร่ืองคชาภรณ์ และรูปจ าลองชา้งส าคญั” 
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3. ชา้งตน้จ าลองใน พิพิธภณัฑโ์รงชา้งตน้ สวนจิตรลดา  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 42 ชา้งจ าลองพระเศวตอดุลยเดชพาหนฯแต่งเคร่ืองคชาภรณ์ สวนจิตรลดา 
ท่ีมา: โครงการส่วนพระองคส์วนจิตรลดา, พพิธิภัณฑ์โรงช้างต้น สวนจิตรลดา,  
เอกสารเผยแพร่(แผน่พบั), (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., ม.ป.ป.), ม.ป.น. 

ภาพท่ี 41 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เสดจ็พระราชด าเนินทอดพระเนตร 
               ในโรงชา้งตน้สวนจิตรลดา ทั้ง  2  อาคาร 
ท่ีมา: โครงการส่วนพระองคส์วนจิตรลดา, พพิธิภัณฑ์โรงช้างต้น สวนจิตรลดา, 
เอกสารเผยแพร่(แผน่พบั), (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., ม.ป.ป.), ม.ป.น. 
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การคน้ควา้ขอ้มูล จากหลกัฐานเอกสาร ภาพถ่าย และการสมัภาษณ์เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ 
งานเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองคชาภรณ์ชา้งตน้ ไดข้อ้สรุปจากหลกัฐานท่ีปรากฏว่า เคร่ืองคชาภรณ์ชา้งตน้ใน
รัชกาลท่ี 9 ชุดท่ี จดัสร้างข้ึนเพื่อการใชง้านในพระราชพิธี มีอยู่ 3 ชุดดว้ยกนั (ใชเ้กณฑจ์ากชุดท่ีไดรั้บ
การพระราชทานชุดอยา่งเป็นทางการ หรือสามารถสืบคน้หลกัฐานจดัสร้างชุดได)้ ดงัน้ี เคร่ืองคชาภรณ์ 
จดัสร้าง วาระที่ 1: ชุดสมโภชขึ้นระวางช้างส าคัญ (มีชา้งไดรั้บพระราชทานในพระราชพิธี ทั้งหมด       
10 ช้าง แต่ไม่ทราบแน่ชัดว่ามีการพระราชทานให้ช้างแต่ละช้างทั้งหมดก่ีชุด ก่ีรูปแบบ เน่ืองจากมี
ตวัอย่างภาพถ่ายอยู่จ  ากดั) เคร่ืองคชาภรณ์ จดัสร้าง วาระที่ 2: ชุดล าลอง (ใช้ในงานเปิดโรงช้างต้นที่       
วังไกลกังวล อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) แตกต่างจากชุดท่ีจดัสร้างในวาระท่ี 1 และ 3 
เน่ืองจากท าจากวสัดุท่ีราคาไม่สูงมากใชผ้า้เป็นส่วนประกอบหลกั  ส่วน เคร่ืองคชาภรณ์ จดัสร้าง วาระ
ที่ 3: ชุดจัดสร้างเพ่ือถวายในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (จัดสร้างเฉพาะแก่พระเศวต
อดุลยเดชพาหนฯ) มีการจดัท าข้ึนเพียงแค่ชุดเดียว ซ่ึงชุดจดัสร้างวาระท่ี 2 และชุดจดัสร้างวาระท่ี 3 เป็น
เคร่ืองคชาภรณ์ท่ีสร้างข้ึนโดยค านึงถึงความเหมาะสมกบัวยั และสรีระท่ีเจริญวยัของชา้งตน้(ชา้งเผอืก) 
ดงัท่ีจะน าเสนอการวิเคราะห์ต่อไปในบทท่ี 4โดยล าดบั 

ภาพท่ี 43 ชา้งตน้ในรัชกาลท่ี 9 (จ าลอง โลหะส าริด) ประดบัอยูโ่ดยรอบเรือนยอด 
  บรมมงัคลานุสรณีย ์สร้างข้ึนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลท่ี 9 ครองราชสมบติั 
  ครบ70 ปี ณ พระท่ีนัง่อนนัตสมาคม 
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บทที่ 4 
 

การวเิคราะห์เคร่ืองคชาภรณ์ช้างต้นในรัชกาลที่ 9 
 

จากการคน้ควา้ขอ้มูลในบทท่ี 3 ท าใหท้ราบวา่ “ชา้งตน้” ในรัชกาลท่ี 9 มีเหลืออยูเ่พียง 
ประเภทเดียว คือ “ชา้งเผือก” ซ่ึงไม่ไดใ้ชง้านเป็นชา้งพระท่ีนัง่ หรือชา้งใชใ้นการสงครามเช่นเดียวกบั
ตน้กรุงรัตนโกสินทร์ ดงันั้น จึงมีเคร่ืองคชาภรณ์ของชา้งตน้เพียงประเภทเดียวใหท้ าการศึกษาวิเคราะห์ 
จากขอ้สรุปดงักล่าว การศึกษาเคร่ืองคชาภรณ์ชา้งต้น จึงควรระบุช่ือเรียกตามการจ าแนกประเภทย่อย
ของชา้งตน้ เพื่อให้เกิดความชดัเจน “การศึกษาเคร่ืองคชาภรณ์ชา้งตน้ในรัชกาลท่ี 9” ในบทท่ี 4 น้ี จึง
หมายถึงการศึกษา “เคร่ืองคชาภรณ์ของชา้งเผือก” เน่ืองจากเป็นผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากขอ้มูลการคน้ควา้วิจยั
ตามจากบทท่ี 3 และดงัท่ีน าเสนอไปแลว้ในบทท่ี 3 ว่ารูปแบบเคร่ืองคชาภรณ์ของชา้งเผือกจะไดรั้บ
พระราชทาน คือ เคร่ืองกุดัน่1 ซ่ึงพบว่าในรัชกาลท่ี 9 ไดจ้ดัสร้างตามรูปแบบท่ีตกทอดกนัมาตั้งแต่ใน
รัชกาลก่อนๆ แต่มีการออกแบบเคร่ืองคชาภรณ์บางช้ินเพื่อให้เกิดความสวยงามเหมาะสมกบัรัชกาล 
และยุคสมยั การวิเคราะห์หลกัฐานจึงเป็นการศึกษาลวดลาย รูปแบบ ของเคร่ืองคชาภรณ์ และการจดั
กลุ่ม  
 
1. การวเิคราะห์รูปแบบ และลวดลายเคร่ืองคชาภรณ์ในรัชกาลที่ 9 

จากการคน้ควา้วิจยัในบทท่ี 3 พบวา่เคร่ืองคชาภรณ์ในรัชกาลท่ี 9 มีทั้งหมด 3 ชุด จดัสร้าง 
ข้ึนเพื่อประโยชน์การใชง้านในต่างวาระ โดยจะแยกวิเคราะห์ตามล าดบัการจดัสร้าง ดงัน้ี วาระที่ 1: ชุด
สมโภชขึ้นระวางช้างส าคัญ ซ่ึงมีชุดคชาภรณ์เป็นกลุ่มตวัอย่างให้ศึกษามากกว่าการจดัสร้างคร้ังอ่ืนๆ 
สามารถน ามาวิเคราะห์ลวดลาย และรูปแบบท่ีพบ โดยท าการจดักลุ่ม วาระที่ 2: ชุดล าลอง (ใช้ในงาน
เปิดโรงช้างต้นที่วังไกลกังวล อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) จากการสัมภาษณ์ ท าให้ทราบว่า
เคร่ืองคชาภรณ์ชุดล าลองน้ี มีการจดัสร้างลกัษณะเดียวกนัมากกวา่ 1 ชุด แต่จากหลกัฐานภาพถ่ายท่ีมีอยู่
ไม่ก่ีภาพ ประกอบกบัการพิจารณาวา่เคร่ืองคชาภรณ์ชุดล าลองน่าจะมีการจดัสร้างข้ึนพร้อมกนัในคราว

                                                        
1น าเสนอไวใ้นบทท่ี 3 หวัขอ้ 3.1.2 รูปแบบเคร่ืองคชาภรณ์ชา้งตน้ในรัชกาลท่ี 9  
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เดียว มีรูปแบบของวสัดุ และลวดลายท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกั จึงจะไม่จ าเป็นตอ้งใชว้ิธีวิเคราะห์ดว้ยการ
จดักลุ่ม ส่วนการจดัสร้างเคร่ืองคชาภรณ์ วาระที่ 3: ชุดจัดสร้างเพ่ือถวายในพระราชพิธีฉลองสิริราช
สมบัติครบ 60 ปี (จัดสร้างเฉพาะแก่พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ) ในชุดการจดัสร้างเคร่ืองคชาภรณ์ชุด
สุดทา้ยในรัชกาลท่ี 9 น้ี มีขอ้มูลหลกัฐานชดัเจนว่ามีการจดัสร้างเพียงชุดเดียว ซ่ึงจะวิเคราะห์หลกัฐาน
รูปแบบ และลวดลายท่ีมีอยูบ่นเคร่ืองคชาภรณ์  

1.1 วาระที ่1: ชุดสมโภชขึน้ระวางช้างส าคญั 
     นบัตั้งแต่ปีพทุธศกัราช 2521 จนถึงปัจจุบนั ไม่ปรากฎวา่มีการจดัพระราชพิธีข้ึนระวาง 

สมโภชชา้งส าคญัข้ึนอีก ถึงแมว้่าจะมีการพบชา้งส าคญัอีกหลายชา้ง แต่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวก็
โปรดเกลา้ฯ ใหเ้ล้ียงไว ้ณ ศูนยอ์นุรักษช์า้งไทย จงัหวดัล าปาง2 

ในส่วนของภาพถ่ายจากพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ชา้งตน้ เน่ืองจากภาพถ่ายในพระราช 
พิธีสมโภชข้ึนระวางชา้งส าคญั ไดมี้การถ่ายภาพชา้งเผอืกชา้งแรกเม่ือปี พ.ศ.2502 ขอ้มูลภาพท่ีมีอยู ่จึงมี
ลกัษณะเป็นฟิล์มภาพถ่าย ผูว้ิจยัไดรั้บการอนุเคราะห์ขอ้มูลโดยการถ่ายภาพจากฟิล์มภาพถ่ายท่ีมีอยู่
จ  านวนหน่ึง ดว้ยวิธีการดงักล่าวภาพท่ีไดจ้ะมีความแตกต่างกบัการใชง้านหลกัฐานจากไฟลภ์าพดิจิทลั
ในสมยัปัจจุบนัท่ีสามารถใช้งานความความละเอียด และคมชัดไดโ้ดยตรง การวิเคราะห์ขอ้มูลจึงมี
ขอ้จ ากัด ในเร่ืองของจ านวนหลักฐานภาพถ่าย ความคมชัด มุมจ ากัดของภาพในการใช้วิเคราะห์
องคป์ระกอบของเคร่ืองคชาภรณ์ และจากการการสืบคน้ขอ้มูลท่ีเขา้ถึงได ้พบว่ามีสร้างเคร่ืองคชาภรณ์
ชุดล าลองท่ีใชใ้นการเปิดโรงชา้งตน้ ท่ีวงัไกลกงัวล อ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ในปีพ.ศ.
2547 จึงไดพ้ิจารณาน าภาพถ่ายชุดเคร่ืองคชาภรณ์ท่ีพบอยู่ระหว่างช่วงเวลาการสมโภชข้ึนระวางชา้ง
ส าคัญ ปีพ.ศ. 2502 จนถึงช่วงเวลาก่อนการสร้างเคร่ืองคชาภรณ์ชุดล าลองในปี พ.ศ.2547 มา
ประกอบการวิเคราะห์อยูใ่นชุดจดัสร้างวาระท่ี 1 คร้ังน้ีดว้ย      

โดยผูว้ิจยัใชก้ารสืบคน้ภาพจากหนงัสือ และจากส่ือออนไลนเ์พิ่มเติมมาส่วนหน่ึง  
เพื่อให้มีตัวอย่างหลักฐานมากพอในการวิเคราะห์ขอ้มูลชุดสมโภชข้ึนระวางช้างส าคญัคร้ังน้ี ซ่ึง
ภาพถ่ายท่ีไดม้าเพิ่มเติม สันนิษฐานว่าบางภาพมิไดเ้ป็นภาพของชา้งเผอืกในงานพระราชพิธีสมโภชข้ึน
ระวางชา้งส าคญั แต่เป็นภาพชา้งเผือกทรงเคร่ืองคชาภรณ์อยู่ในเขตพระราชฐานในสถานท่ีต่างๆ แต่
พิจารณาจากวสัดุ และรูปแบบของตวัชุด เป็นรูปแบบเดียวกบัชุดท่ีไดรั้บพระราชทานในงานพระราชพธีิ

                                                        
2กรมศิลปากร, ส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ชา้งตน้, ช้างต้นคู่พระบารม ี  

ในรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช, (กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ ์(1977) จ ากดั, 2522), 50. 
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สมโภชข้ึนระวางช้างส าคัญ หรืออาจเป็นชุดท่ีมีการจัดสร้าง เพื่อใช้งานในพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษา หรืองานพระราชพิธีส าคญัอ่ืนๆ แมจ้ะไม่พบขอ้มูลการจดัสร้างเคร่ืองคชาภรณ์ในวาระดงัท่ี
กล่าวมาอยา่งเป็นทางการ แต่สืบคน้พบบทความของ หม่อมราชวงศ์คกึฤทธ์ิ ปราโมช ไดเ้ขียนถึงชา้งเผอืก
ทรงเคร่ืองคชาภรณ์ท่ีรับราชการถวายงานแด่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัในรัชกาลท่ี 9 ไว ้ดงัน้ี  
 
     “…แต่คุณพระกรั็บราชการมาไดร้ะยะหน่ึงเป็นปกติ ในวนัเสดจ็ออกมหาสมาคมใน 
    พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา หรือในเวลาท่ีมีการรับแขกเมืองคนส าคญับนพระท่ีนัง่จกัรี 
    มหาปราสาท คุณพระกแ็ต่งเตม็ยศแบบพระยาช้างต้นไปยืนแท่นอยู่ข้างพระทีน่ั่งอมรินทร 

    วนิิจฉัย3 ไดเ้รียบร้อย…”4 
  

                          ขอ้ความดงักล่าวท าให้ทราบแน่ชดัว่าหลงัการสมโภชข้ึนระวางแลว้ ยงัมีการใชเ้คร่ือง
คชาภรณ์เพื่อให้ช้างเผือกแต่งเขา้รับราชการยืนแท่นในพระราชพิธีส าคญัต่อๆมา เร่ืองของการแต่ง
คชาภรณ์เขา้รับราชการของชา้งตน้ในรัชกาลท่ี 9 หม่อมราชวงศ์คึกฤทธ์ิ ปราโมช ไดเ้ล่าไวใ้นบทความ
อีกคร้ังหน่ึงวา่ 

 
      “…พระเศวตฯ ท่ีเขาดิน5 ก าลงัเป็นชา้งหนุ่มเตม็ท่ี ปรากฏวา่ตกมนัมาหลายปีแลว้ ในงาน 
    พระราชพธีิเฉลมิพระชนมพรรษาน้ัน เป็นธรรมเนียมทีพ่ระยาช้างต้นจะต้องแต่งเคร่ืองยศไป 
    ยืนแท่นอยู่ทีข้่างพระทีน่ั่งอมรินทรวนิิจฉัยในพระบรมมหาราชวงัในวนัพระราชพธีิ หนา้ท่ีน้ีเคย 
    ตกเป็นของพระเศวตฯ ท่ีเขาดินมาหลายปี จนถึงวนัเฉลิมพระชนมพรรษาปีกลายน้ี พระเศวตฯ เขาดิน 
    กไ็ปยนืแท่นตามปกติ แต่เกิดอาละวาดฉุนเฉียวข้ึนมาแทงเอารถยนตต์ ารวจพงัไปคนัหน่ึง 
     ถึงวนัพระชมพรรษาปีกลายนี ้พระเศวตฯ เขาดนิไม่ได้ไปยืนแท่นตามเคย ทางราชการ 
    ได้ให้พระเศวต อกีเชือกหน่ึง ซ่ึงเลีย้งอยู่ทีส่วนจิตรลดาไปท าหน้าทีแ่ทน คุณพระเศวตสวนจิตรฯ 

                                                        
3จากค าบรรยายดงักล่าว สันนิษฐานวา่เป็นพระท่ีนัง่ดุสิตาภิรมย ์เพราะตั้งอยูริ่มก าแพงทางดา้นทิศ 

ตะวนัตกเฉียงเหนือของพระท่ีนัง่อมรินทรวนิิจฉยั (มไหยสูรยพิมาน) เน่ืองจากพระท่ีนัง่ดุสิตาภิรมย ์มีเกยพระคชาธาร
อยูท่างทิศตะวนัออก 

4หม่อมราชวงศคึ์กฤทธ์ิ ปราโมช, ช้างในชีวิตของผม, (กรุงเทพฯ: ดอกหญา้ 2000, 2549), 45. 
5พระเศวตฯท่ีเขาดิน หมายถึง พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ 
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     จึงมีความประพฤติเรียบร้อยเพราะยงัเป็นชา้งเดก็...”6 
 

จากขอ้มูลดงักล่าวน้ี ท าใหท้ราบวา่ หากพระยาชา้งตน้ท่ีเป็นชา้งเผอืกล าดบัท่ี 17 มีเหตุ 
ไม่สามารถรับราชการถวายงานได ้ทางราชการก็จะน าชา้งเผือกช้างอ่ืนๆท่ีมีความเหมาะสม มาแต่ง
เคร่ืองคชาภรณ์ (ภาพท่ี 44) ท าหนา้ท่ียนืแท่นถวายงานแทน แสดงใหเ้ห็นถึงความส าคญัของชา้งเผอืกท่ี
ตอ้งแต่งเคร่ืองคชาภรณ์ประจ าการถวายงานแด่พระมหากษตัริย ์เพื่อแสดงถึงพระเกียรติยศในงานพระ
ราชพิธีส าคญัต่างๆ  
 

 
 

 
 

 

                                                        
6เร่ืองเดียวกนั, 33. 
7ชา้งเผอืกท่ีจะออกงานพระราชพิธี หรือไปยนืในโรงชา้งตามเสดจ็ฯใกลชิ้ด เป็นไปตามพระราช 

อธัยาศยั เน่ืองจากในเอกสารส่วนใหญ่มกัจะใชค้  าว่า “ตามพระราชประสงคข์องพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว” หรือ
หากมีการเปล่ียนแปลงกน่็าจะข้ึนกบัความจ าเป็นของสภาวการณ์นั้นๆ 

ภาพท่ี 44 ลายเสน้เคร่ืองแต่งตวัชา้งส าคญั 
ท่ีมา: ณฏัฐภทัร จนัทวิช, บรรณาธิการ, ช้างต้นสัตว์มงคลแห่งพระจักรพรรดิ เล่ม 1, 
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากรร่วมกบั ริษทัคาร์ลสเบอร์ก บริเวอร่ี(ประเทศไทย), 2539), 145. 
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ขอ้มูลท่ีปรากฏในเอกสารเผยแพร่ส่วนใหญ่ มีขอ้สงัเกตวา่ไม่ไดก้ล่าวถึงจ านวนท่ีแน่ 
ชดัของเคร่ืองคชาภรณ์ท่ีใชใ้นพระราชพิธีการสมโภชข้ึนระวางชา้งส าคญัในรัชกาลท่ี 9 วา่มีจ านวนก่ีชุด 
ก่ีรูปแบบ และรูปแบบแตกต่างกนัมีบทบาทใชง้านในช่วงเวลาใด หรือวนัใดของวนัพระราชพิธี จาก
จ านวนหลกัฐานภาพถ่ายส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ีไม่เพียงพอท่ีจะสรุปประเด็นดงักล่าว อย่างไรก็ตาม
จากการพิจารณาตวัหลกัฐานเท่าท่ีมีอยู่ สามารถจัดกลุ่มแยกตามตวัเองรูปแบบเคร่ืองคชาภรณ์ได้
บางส่วน 

เม่ือพิจารณาขอ้มูล ประกอบกบัหลกัฐาน พบวา่มีเคร่ืองประดบัของชา้งในชุดจดัสร้าง 
เคร่ืองคชาภรณ์วาระท่ี 1: ชุดสมโภชข้ึนระวางชา้งส าคญั ประดบัอยูบ่นร่างกายของชา้งเผอืก 5 ส่วน คือ  

1.  ศีรษะชา้ง มีคชาภรณ์ คือ ผ้าปกกระพอง  
2.  หูชา้ง มีคชาภรณ์ คือ จงกลพู่หู เป็นเคร่ืองประดบัมีพูห่อ้ยบริเวณหูชา้ง  
3.  ล าคอชา้ง มีคชาภรณ์ คือ ทามคอ และเสมาคชาภรณ์ (สร้อยทองค า มีจ้ีท าเป็นใบ 

เสมามีตราสญัลกัษณ์ประจ ารัชกาล) บางคร้ังพบทั้งทามคอ และสร้อยเสมาบนคอชา้งเผอืก 
4.  ล าตวัชา้ง มีคชาภรณ์ คือ พานหน้า รัดประคน และพนาศ (ผ้าคลุมหลงัช้าง) 
5.  ส่วนทา้ยของชา้ง มีคชาภรณ์ คือ พานหลงั ส่วนทา้ยชา้งมีโลหะรูปตวั U เรียกวา่ 

ส าอาง 
จากการศึกษาหลกัฐานเคร่ืองคชาภรณ์จากชุดสมโภชข้ึนระวางชา้งส าคญัตาม 

องคป์ระกอบแต่ละส่วนบนตวัชา้ง ซ่ึงส่วนใหญ่มีส่วนประกอบของคชาภรณ์เหล่าน้ีครบถว้น หากจะมี
ขอ้แตกต่างก็จะอยู่ในส่วนของลวดลาย หรือรูปทรงเพียงเล็กน้อย เม่ือพิจารณาทีละส่วนโดยละเอียด 
พบว่าส่ิงท่ีแตกต่างกนัในคชาภรณ์ท่ีปรากฏบนตวัชา้ง สามารถน ามาใชเ้ป็นเกณฑ์ในการจดักลุ่ม คือ 
“รูปแบบลวดลายของพนาศ (หรือผ้าคลุมหลงัช้าง)” ซ่ึงเป็นคชาภรณ์ส่วนท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในบรรดา
ส่วนประกอบของเคร่ืองคชาภรณ์ ดงัจะไดน้ ามาเป็นเกณฑก์ารวิเคราะห์ในการจดักลุ่ม ดงัน้ี 
 

1.1.1 รูปแบบที ่1: กลุ่มทีใ่ช้ผ้าเยยีรบับเป็นวสัดุในการท าพนาศ  
         ผ้าเยยีรบับ ผา้ไหมทอยกดอกถ่ีๆ ดว้ยไหมสีควบไหมทอง (ไหมหุม้ดว้ยทอง 

แล่ง) ทอใหเ้ห็นลายทองมากกว่าสีพื้น “เยยีรบบั” เป็นค าในภาษาเปอร์เซีย คงมาจากค าว่า Zara  แปลว่า 
ทอง ค าว่า baft แปลว่า ทอ ดงันั้น Zarabaft จึงหมายถึงผา้ทอดว้ยทอง) มกัใชเ้ป็นการแต่งกายของชน
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ชั้นสูงในราชส านกั เช่น ใชเ้ป็นผา้นุ่งจีบ เส้ือผูห้ญิง และเส้ือผูช้าย ภายหลงัใชเ้ป็นเส้ือแต่งตวัละครไทย 
ในสมยัรัตนโกสินทร์ใชเ้ป็นผา้นุ่งแบบหนา้นาง หรือโจงกระเบน8 

         ผ้ายก สามารถจ าแนกออกเป็นผา้เยยีรบบั เขม้ขาบ อตัลตั แต่การรับรู้ของชาว          
สยามสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้นั้น จะรู้จกั “ผา้ยก” คือ ผา้ท่ีทอจากโรงทอหลวง หรือผา้ท่ีทอจาก       
หัวเมืองทางภาคใตข้องประเทศไทย หากเป็นผา้ท่ีสั่งทอ หรือน าเขา้มาจากท่ีอ่ืนนั้น จะเรียกว่า เยียรบับ 
เข้มขาบ อัตลัต  ตามแต่ท่ีมาของผา้ (ภาพท่ี 45) แต่ปัจจุบันมักใช้ค  าว่า ผ้ายก  ซ่ึงแปลจากศัพท์
ภาษาองักฤษว่า Brocade โดยหมายรวมถึงผา้ทั้งหมดทุกประเภทท่ีกล่าวมา9  ภายหลงัมีผา้เยียรบบัท่ีทอ
ดว้ยไหมทองปลอมเรียก เยียรบับปลอม ผา้ชนิดน้ี  สีไม่สุกใส ใชไ้ม่นานกห็มอง และด าในท่ีสุด10 
 

 
 
 
 

 
 
 

                                                        
8วบูิลย ์ล้ีสุวรรณ, พจนานุกรมผ้า และเคร่ืองทอ, พิมพค์ร้ังท่ี 2  (กรุงเทพฯ:  เมืองโบราณ, 2559), 263 - 264.  
9มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, สถาบนัไทยศึกษา, ผ้าห่อคมัภีร์ ในพพิธิภัณฑ์พระพุทธวถิีนายก วดักลาง 

บางแก้ว นครชัยศรี (ปทุมธานี: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2556), 23. 
10วบูิลย ์ล้ีสุวรรณ, พจนานุกรมผ้า และเคร่ืองทอ, 265. 

ภาพท่ี 45 ตวัอยา่งผา้เยยีรบบัท่ีสัง่ทอหรือน าเขา้มาจากรัฐอุตตรประเทศ (เมืองพาราณสี)  
               ทอยกทองสลบัเงินบนพื้นม่วง  
ท่ีมา: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, สถาบนัไทยศึกษา,  ผ้าห่อคมัภีร์ ในพพิธิภัณฑ์พระพุทธวถีินายก  
วดักลางบางแก้ว นครชัยศรี (ปทุมธานี: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2556), 25 - 26. 
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1.1.1.1 ตัวอย่างเคร่ืองคชาภรณ์ในรัชกาลก่อนที่ใช้พนาศท าจากผ้าเยยีรบับ  
จากการสืบคน้ขอ้มูล ภาพถ่ายท่ีหอจดหมายเหตุ พบภาพถ่ายชา้งเผือกทรงเคร่ืองคชาภรณ์ใน พระราช
พิธีสมโภชข้ึนระวางชา้งส าคญัสมยัรัชกาลท่ี 7 ซ่ึงมีค  าบรรยายภาพจากหอจดหมายเหตุ ดงัน้ี 
                           รัชกาลท่ี 7 เสด็จมณฑลฝ่ายเหนือ พ.ศ.2469 พิธีรับ และข้ึนสมโภช              
พระเศวตคชเดชน์ดิลก (เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ)11 (ภาพท่ี 46) 
                           พระเศวตคชเดชน์ดิลก แต่งเคร่ืองคชาภรณ์ ผา้ปกกระพองท าจากผา้
เยียรบบัทรงสามเหล่ียมกลีบบวั มีลายหนา้กระดานทองคัน่ระหว่างผา้ปกกระพอง และตาข่ายกุดัน่แกว้
เจียระไน ขา้งตะเกียบหูทั้งสองขา้ง มีจงกลพู่หูจามรีสีขาว มีทามคอ และพานหน้าท าเป็นเส้นแบนๆ
คลา้ยสายพานหุ้มผา้ตาดมีห่วงเช่ือมโยง กับสายรัดประคนด้านล่าง และพานหลงั พนาศท าจากผา้
เยยีรบบัมีชายครุย (ตุง้ต้ิงเลก็ๆ) ดา้นขา้งล าตวั ซ่ึงน่าจะเป็นรูปแบบท่ีตกทอดมายงัการเคร่ืองคชาภรณ์ใน
รัชกาลท่ี 9 ดว้ยเช่นกนั 

 

 
 
 

 
 

                                                        
11ค าบรรยายใตร้หสัภาพถ่าย หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

ภาพท่ี 46 พระราชพิธีข้ึนสมโภชระวางชา้งส าคญัในรัชกาลท่ี 7 พระเศวตคชเดชน์ดิลก 
                กบัชา้งแม่แต่งเคร่ืองคชาภรณ์ 
ท่ีมา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
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1.1.1.2 กลุ่มตัวอย่างเคร่ืองคชาภรณ์ในรัชกาลที ่9 รูปแบบที่ 1 ที่ใช้พนาศท า 
จากผ้าเยียรบับ 

              1. รูปแบบที ่1: ตัวอย่างที ่1 เคร่ืองคชาภรณ์พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ 
(ภาพท่ี 47) 

 

 
 

 
 

     ผ้าปกกระพอง ผา้ปูปกไวบ้นตระพองชา้ง ท าจากผา้มนัเงาสันนิษฐาน 
ว่าเป็นผา้เยียรบบั รูปแบบโดยทัว่ไปท าเป็นผา้ทรงสามเหล่ียมกลีบบวั ถดัลงมาของผา้ปกกระพอง ปิด
ประดบัดว้ยลายหนา้กระดานกระจงัฐานพระคัน่ระหว่างตวัผา้ กบัตาข่ายอุบะหนา้ชา้ง (ทรงสามเหล่ียม
หน้าจัว่) ตวัตาข่ายท าจากลูกปัดแกว้เจียระไน หรือแกว้แกมทอง บนตาข่ายจุดท่ีสายสร้อยไขวท้บักนั    

ภาพท่ี 47 เคร่ืองคชาภรณ์พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ (รูปแบบท่ี 1: ตวัอยา่งท่ี 1) 
ท่ีมา: พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ชา้งตน้ 
 

รูปแบบท่ี 1
พนาศ ท า
จากผา้
เยยีรบบั 
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ทุกจุดประดับด้วยดอกประจ ายามทองฝังพลอย ห้อยด้วยพวงอุบะทองฝังพลอยลายใบเทศ (ตุง้ต้ิง
ทองค า) รวมเรียกวา่ “ตาข่ายกดุัน่”  

     จงกลพู่หู ลกัษณะเป็นพู ่ท าจากขนจามรีตามโบราณพระราชประเพณี มี     
สีขาวโคนพูส่อดอยูใ่ตจ้งกลทองทรงบวัคว  ่ารัดรวบส่วนดา้นบนของพูข่นจามรี หอ้ยอยูบ่ริเวณตะเกียบหู
ชา้งทั้งสองขา้งซา้ย และขวา สายจงกลพูหู่น้ีมีสายต่อข้ึนไปผกูกบัผา้ปกกระพอง 

     พานหน้า ใชว้นรอบอกชา้งท าจากสายผา้ หรือเชือกถกัเป็นแผน่แบน 
เหมือนสายพานสีขาวมีร้ิวสีเป็นแกนกลางของผา้  

     รัดประคน ใชเ้ป็นสายรัดออ้มรอบตวัชา้ง(ดา้นล่าง) จากในภาพสายรัด 
ประคนมีลกัษณะรูปแบบเดียวกบัพานหนา้ คือ ท าจากผา้ เป็นแผ่นแบนคลา้ยสายพานสีขาวมีร้ิวสีเป็น
แนวยาวตรงแกนกลางของผา้  

     พนาศ (ผ้าคลุมหลงัช้าง) เป็นส่วนประกอบของเคร่ืองคชาภรณ์ท่ีใชใ้น 
การจดักลุ่มคร้ังน้ี จากภาพของพนาศในรูปแบแรกน้ี ใชว้สัดุ คือ ผา้เยียรบบั ซ่ึงเป็นผา้โบราณท่ีใชใ้น
ราชส านกัตามโบราณพระราชประเพณีเป็นทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้ จากภาพมีสีอ่อนหากไม่ใช่ผา้เยียรบบัก็
น่าจะเป็นผา้ตาดทอง และตรงทอ้งผา้มีลกัษณะป่องนูนข้ึน น่าจะมีคนัชีพ (ท าเป็นกระเป๋าสองดา้นบน
พนาศ สมยัก่อนไวใ้ส่อาหารชา้ง และอาวุธ ปัจจุบนัไวใ้ส่เคร่ืองใชท้ัว่ไป) ทอ้งมีการผา้ขลิบริมชายผา้ส่ี
ดา้น พื้นผา้ลอ้มดว้ยผา้เยียรบบัมีลวดลายน่าจะเกิดจากการทอดว้ยไหมทอง หรือไหมเงิน ชายผา้ดา้น
นอกส่ีดา้นขลิบริมชายผา้ส่ีดา้นเช่นเดียวกนัแต่มีขนาดใหญ่กวา่ ขอบผา้ดา้นนอกประดบัชายครุย (บา้งก็
เรียกตุง้ต้ิง) โดยรอบทั้งผนืผา้ ในภาพจะเห็นวา่ พนาศจะมีขนาดเลก็เม่ือเทียบกบัสดัส่วนของตวัชา้ง  
 
       ตารางท่ี 1 แสดงพนาศรูปแบบท่ี 1: ตวัอยา่งท่ี 1 พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ 
 

 

เคร่ือง
คชาภรณ์ 

 

รูปทรง 
 

วสัดุ 
 

ลวดลาย 
 

พนาศ 
(ผา้คลุม 
หลงัชา้ง) 

ส่ีเหล่ียมผนืผา้ - ทอ้งผา้ท าจากผา้
เยยีรบบั หรืออาจเป็นผา้
ตาดทองมีสีอ่อน 
- ผา้พื้นดา้นล่างท าจาก
เยยีรบบัสีเขม้มีลวดลาย 

- ทอ้งผา้เน่ืองจากเป็นสี
อ่อนจึงมองไม่เห็นลวดลาย 
- ผา้พื้นมีลวดลายจากไหม
ทอ แต่จากภาพมองเห็นไม่
ชดัวา่เป็นลายใด 
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                2. รูปแบบที ่1: ตัวอย่างที่ 2 เคร่ืองคชาภรณ์พระเศวตสุรคชาธารฯ (ภาพท่ี 48) 
 

 
 
 
 

  
      ผ้าปกกระพอง ปูปกอยูบ่นตระพองชา้ง ท าจากผา้เยยีรบบั หรืออาจเป็น 

ผา้อตัลตั (จดัอยู่ในผา้ทอทองชนิดเดียวกบัผา้เยียรบบัทอดว้ยไหมเงินไหมทอง แต่มียกดอกลายห่างๆ
กนั) รูปทรงสามเหล่ียมกลีบบวัขอบผา้ดา้นในท าชายครุยสีทอง ขลิบริมทบัดว้ยผา้สีขาวตลอดส่วนโคง้
ของสามเหล่ียม ส่วนล่างของผา้ปกกระพอง มีหนา้กระดานท าจากผา้เป็นแผ่นแบนๆ มีลายประจ ายาม
ทองค าประดบัอยู่บนทอ้งผา้ ความยาวเท่ากบัฐานผา้ปกกระพอง ลายลูกกระหนาบบน ล่างดว้ยแถว    
เม็ดประค าทองค า ริมนอกเป็นทองกระจงั รวมเรียกว่าลายกระจงัฐานพระใชค้ัน่ระหว่างผา้กบัตาข่าย
หนา้ชา้ง ตาข่ายอุบะท าจากลูกปัดแกว้ จุดท่ีสายสร้อยไขวท้บักนัทุกจุดประดบัดว้ยดอกประจ ายามทอง
ฝังพลอยหอ้ยอุบะใบเทศ (ตุง้ต้ิงทองค า)  
 
 

ภาพท่ี 48 เคร่ืองคชาภรณ์พระเศวตสุรคชาธารฯ (รูปแบบท่ี 1: ตวัอยา่งท่ี 2) 
ท่ีมา:  พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ชา้งตน้  
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      จงกลพู่หู เชือกสีแดงท่ีใชห้อ้ยพูหู่ ผกูติดอยูก่บัปกกระพอง พูหู่อยูต่รง 
ตะเกียบหูชา้งทั้งสองขา้งซา้ย และขวา โคนพูส่อดติดกบัจงกลทองทรงบวัคว ่า ถดัลงมาเป็นผา้คลุมพู ่ท า
จากผา้สี(ขาว) เงินยวง โดยถูกรัดรวบมาจากส่วนดา้นบนร่วมกบัพู่ขนจามรี ลกัษณะท าเป็นกลีบดอก
โผล่มาจากปากจงกลทอง ดูคลา้ยกลีบบวัหุม้ตวัพูจ่ามรีสีขาว  

     ทามคอ ปกติจะท าจากเชือกหนงัส าหรับมดัคอชา้งป่า เม่ือเป็นชา้งหลวงใช ้
วนรอบคอชา้งเชือกทามคอหุ้มดว้ยผา้แดง (สันนิษฐานว่าเป็นผา้ก ามะหยี่) ส่วนปลายเชือกมีห่วงสีทอง
ส าหรับยดึเคร่ืองผกู 

     พานหน้า น่าจะเป็นเชือก หรือผา้สายพานแบนๆท่ีภายในมีการบุนวม  
ภายนอกมีผา้หุม้อีกชั้นท าจากผา้มนัสีเงินยวง  

     พานหลงั ท าจากวสัดุรูปแบบเดียวกบักบัพานหนา้ คือ ผา้สีเงินยวง ปลาย 
เชือกมีห่วงสีทอง ไวย้ดึเคร่ืองผกู 

     พนาศ (ผ้าคลุมหลงัช้าง) จากภาพของตวัพนาศท าจากผา้เยยีรบบัทรง 
ส่ีเหล่ียมผืนผา้ ทอ้งผา้เป็นลายกุดัน่ทองพื้นเหลือง ทั้งส่ีดา้นของทอ้งผา้ขลิบดว้ยผา้สีขาวประดบัดว้ย
วสัดุทรงกลมสีด าโดยรอบเวน้ระยะช่องระหว่างกนัไฟเล็กนอ้ย พื้นผา้ท าจากผา้เยียรบบัทองลายกุดัน่
พื้นแดง ชายผา้ดา้นในทั้งส่ีดา้นประดบัดว้ยชายครุยสีทองขลิบดว้ยผา้สีขาวเป็นริมขอบนอก  
 
       ตารางท่ี 2 แสดงพนาศรูปแบบท่ี 1: ตวัอยา่งท่ี 2 พระเศวตสุรคชาธารฯ 
 

 

เคร่ือง
คชาภรณ์ 

 

รูปทรง 
 

วสัดุ 
 

ลวดลาย 
 

พนาศ 
(ผา้คลุม 
หลงัชา้ง) 

ส่ีเหล่ียมผนืผา้ - ทอ้งผา้ท าจากผา้
เยยีรบบัลายทองพื้น
เหลือง 
 - ผา้พื้นท าจากผา้
เยยีรบบัลายทองพื้นแดง 

- ทอ้งผา้ไม่มีลวดลาย 
- ผา้พื้นมีลวดลายจากไหม
ทอ แต่จากภาพมองเห็นไม่
ชดัวา่เป็นลายใด 
 

 
 



107 
 

                3. รูปแบบที ่1: ตัวอย่างที่ 3 เคร่ืองคชาภรณ์พระเศวตภาสุรคเชนทร์ฯ (ภาพท่ี 49) 
 

 
 
 

 
 

     ผ้าปกกระพอง ปกอยูบ่นตระพองชา้ง สนันิษฐานวา่ท าจากผา้เยยีรบบั  
รูปแบบโดยทัว่ไปท าเป็นผา้ทรงสามเหล่ียมกลีบบวั ตรงส่วนฐานของผา้ทรงกลีบบวั ปิดประดบัดว้ยลาย
หนา้กระดานกระจงัฐานพระ (น่าจะใชท้อ้งกระดานท าจากผา้คลา้ยสายพานแบนๆ และตวักระจงัท าจาก
ทองค า) ใชค้ัน่ระหว่างตวัผา้ทรงกลีบบวักบัตาข่ายอุบะหน้าชา้ง (ตาข่ายทรงสามเหล่ียมหนา้จัว่) จาก
ภาพตวัตาข่ายท าจากลูกปัดแกว้เจียระไน บนตาข่ายจุดท่ีสายสร้อยไขวท้บักนัทุกจุดประดบัดว้ยดอก
ประจ ายามทองฝังพลอย ห้อยดว้ยพวงอุบะทองลายกระจงัฝังพลอย ตรงส่วนปลายสุดของตาข่ายท าเป็น
จ้ีทรงคลา้ยใบโพธ์ิ หรือกลีบบวั เพื่อใชบ้อกระยะจบ 

     จงกลพู่หู มีสายเชือกหอ้ยผกูลงมาจากปกกระพอง หอ้ยอยูบ่ริเวณตะเกียบ 
หูชา้งทั้งสองขา้งซา้ย และขวา โคนพูส่อดอยูใ่ตจ้งกลทองทรงบวัคว  ่า มีผา้คลุมพูรั่ดรวบส่วนดา้นบนพู่
ขนจามรีสีขาว  

     พานหน้า จากภาพท าจากผา้สีขาว ทรงแบนๆคลา้ยสายพาน คาดออ้ม 
รอบหนา้อกของชา้ง  

ภาพท่ี 49 เคร่ืองคชาภรณ์พระเศวตภาสุรคเชนทร์ฯ (รูปแบบท่ี 1: ตวัอยา่งท่ี 3) 
ท่ีมา: กรมศิลปากร, การสร้างเคร่ืองคชาภรณ์ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2550), 14. 
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      พนาศ (ผ้าคลุมหลงัช้าง) จากภาพพนาศ ท าจากผา้เยยีรบบัทรงส่ีเหล่ียมผนืผา้  
สันนิษฐานว่าทอ้งผา้น่าจะเป็นสีเหลือง หรือสีทอง จากภาพชายผา้ทั้งส่ีดา้นขลิบดว้ยผา้ทอง หรือด้ิน
ทอง พื้นผา้ท าจากผา้เยียรบบั สันนิษฐานว่าท าจากผา้เยียรบบัลายทองพื้นแดง ซ่ึงเป็นสีท่ีนิยมใชใ้น
พนาศท่ีท าเป็นผา้พื้น เพื่อให้ตดักบัสีของทอ้งผา้ท่ีนิยมใชสี้อ่อน ชายผา้ดา้นนอกส่ีดา้นขลิบดว้ยผา้ทอง 
หรือด้ินทอง เช่นเดียวกนั จากภาพตรงชายผา้ทั้งสองดา้นของทอ้งประดบัดว้ยชายครุย หรือตุง้ต้ิงทอง
ขนาดเลก็ ขอ้สังเกต คือ แมจ้ะท าจากผา้เยียรบบัเช่นเดียวกบัชุดอ่ืนๆในกลุ่มน้ี แต่สังเกตว่าในภาพจะมี
ขนาดสัดส่วนของเคร่ืองคชาภรณ์ทุกช้ินท่ีใหญ่กวา่ชุดเคร่ืองคชาภรณ์ท่ีน ามาศึกษาจากพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติชา้งตน้ ท่ีระบุชดัเจนวา่เป็นชุดในวนัสมโภชข้ึนระวางชา้งส าคญั  

     เคร่ืองคชาภรณ์ของพระเศวตภาสุรคเชนทร์ฯใน (ภาพท่ี 47) อาจเป็นชุดท่ี 
การตดัข้ึนใชง้านภายหลงั (แต่สืบคน้ไม่พบเอกสารขอ้มูลท่ีชดัเจนในส่วนน้ี มีเพียงบางส่วนของบทความ 
ของ หม่อมราชวงศ์คึกฤทธ์ิ ปราโมช ท่ีกล่าวถึงชา้งเผือกคุณพระเศวตฯเล็กจากวงัสวนจิตรลดา ท่ีท า
หนา้ท่ีประจ าต าแหน่งของชา้งเผอืกแต่งคชาภรณ์ไปยนืแท่นในพระบรมมหาราชวงัแทนคุณพระเศวตฯ
ใหญ่ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ในช่วงท่ีคุณพระเศวตฯใหญ่ก าลงัตกมนั ซ่ึงยงัไม่แน่ชดั
ว่าคุณพระเศวตฯเลก็ท่ียืนแท่นแทนคุณพระเศวตฯใหญ่ในบางวาระแทจ้ริงแลว้มีก่ีชา้ง (อาจมีการสลบั 
กนัท าหนา้ท่ีหลายชา้ง) หรือจากภาพท่ีพระเศวตภาสุรคเชนทร์ฯ แต่งเคร่ืองคชาภรณ์ในสถานท่ี ท่ีน่าจะ
เป็นในเขตพระราชฐาน อาจเป็นชุดท่ีชา้งเผือกชา้งอ่ืนๆ ใชแ้ต่ร่วมงานในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา แต่
ไม่ไดท้  าหนา้ท่ียนืแท่นในพระบรมมหาราชวงั ซ่ึงขอ้น้ียงัเป็นเพียงการสนันิษฐาน) 
 

       ตารางท่ี 3 แสดงพนาศรูปแบบท่ี 1: ตวัอยา่งท่ี 3 พระเศวตภาสุรคเชนทร์ฯ 
 

เคร่ือง
คชาภรณ์ 

 

รูปทรง 
 

วสัดุ 
 

ลวดลาย 
 

พนาศ 
(ผา้คลุม 
หลงัชา้ง) 

ส่ีเหล่ียมผนืผา้ - ท าจากผา้เยยีรบบั 
สนันิษฐานวา่ทอ้งผา้
น่าจะเป็นสีเหลือง หรือสี
ทอง 
- ท าจากผา้เยยีรบบัจาก
ภาพสนันิษฐานวา่ผา้พื้น
มีพื้นแดง 

- จากภาพทอ้งผา้มองเห็น
ลวดลาย 
- ผา้พื้นมีลวดลายจากไหม
ทอ แต่จากภาพมองเห็นไม่
ชดัวา่เป็นลายใด 
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                4. รูปแบบที ่1: ตัวอย่างที่ 4 เคร่ืองคชาภรณ์พระศรีนรารัฐราชกริิณฯี (ภาพท่ี 50) 
 

 
 
 
 
 
 

     ผ้าปกกระพอง ปูปกอยูบ่นตระพองชา้ง สนันิษฐานวา่ท าจากผา้เยยีรบบั  
ทรงสามเหล่ียมกลีบบวั ส่วนฐานของผา้ปกกระพอง ปิดประดบัดว้ยลายหนา้กระดาน ส่วนใหญ่ท าเป็น
กระจงัฐานพระคัน่ระหว่างตวัผา้กบัตาข่ายอุบะหนา้ชา้ง (ตาข่ายท าเป็นทรงสามเหล่ียมหนา้จัว่ห้อยลง
หนา้ชา้ง) ตวัตาข่ายจะท าจากลูกปัดแกว้เจียระไน หรือแกว้แกมทอง (ตามอยา่งรูปแบบโบราณ) บนตา
ข่ายจุดท่ีสายสร้อยไขวท้บักนัทุกจุดจะประดบัดว้ยดอกประจ ายาม หอ้ยดว้ยตุง้ต้ิง  

     จงกลพู่หู มีเชือกหอ้ยโยงจากผา้ปกกระพอง จงกลพูหู่หอ้ยอยูบ่ริเวณ 
ตะเกียบหูชา้งทั้งสองขา้งซา้ย และขวา โดยจงกลทองท ารูปทรงบวัคว  ่า หรือทรงกรวย ลกัษณะรัดรวบ
ส่วนดา้นบนของพู ่มีผา้คลุมพูหู่รองอีกชั้นก่อนถึงพูข่นจามรีสีขาว  

     ทามคอ ปกติจะท าจากเชือกหนงั ใชว้นรอบคอชา้ง จากภาพชา้งหลวง 
ทามคอจะหุม้ดว้ยผา้แดง หรือผา้ตาดทอง ส่วนปลายเชือกมีห่วงส าหรับยดึเคร่ืองผกู 
 

ภาพท่ี 50 เคร่ืองคชาภรณ์พระศรีนรารัฐราชกิริณีฯ (รูปแบบท่ี 1: ตวัอยา่งท่ี 4) 
ท่ีมา: กรมศิลปากร, ส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, พพิธิภัณฑ์โรงช้างต้น 
สวนจิตรลดา (กรุงเทพฯ: ส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, 2556), 148. 
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    พานหน้า ท าจากผา้ลกัษณะคลา้ยสายพานสีขาว ปลายเชือกทั้งสองขา้งมี 
ห่วงส าหรับยดึกบัพานหลงั และรัดประคน  

    รัดประคน ใชเ้ป็นสายรัดออ้มรอบตวัชา้ง (ดา้นล่าง) จากในภาพสายรัด 
ประคนมีลกัษณะแบบเดียวกบัพานหนา้ คือ ท าจากผา้สีขาวแบนๆคลา้ยสายพาน  

    พนาศ (ผ้าคลุมหลงัช้าง) รูปทรงส่ีเหล่ียมผนืผา้ ท าจากผา้เยยีรบบั จากภาพ 
ทอ้งผา้เห็นความมนัเงาของผา้ จากภาพทอ้งผา้ค่อนขา้งสั้น เม่ือเทียบกบัขนาดของผา้พื้น ชายผา้ส่ีดา้น
ของทอ้งผา้ขลิบดว้ยผา้ทอง หรือด้ินทอง ผา้พื้นส่วนใหญ่มกัใชผ้า้เยยีรบบัคนละสีกบัทอ้งผา้ ชายผา้ดา้น
นอกส่ีดา้นมกัจะขลิบดว้ยผา้ทอง หรือด้ินทอง ชายผา้ท่ีท้ิงตวับริเวณทอ้งชา้งทอ้งทั้งสองดา้นประดบั
ดว้ยชายครุย หรือตุง้ต้ิงขนาดเล็ก ความยาวโดยรวมของพนาศจะมีขนาดค่อนขา้งใหญ่ เม่ือเทียบกบั
สดัส่วนของตวัชา้ง  
 
       ตารางท่ี 4 แสดงพนาศรูปแบบท่ี 1: ตวัอยา่งท่ี 4 พระศรีนรารัฐราชกิริณีฯ 
 

 

เคร่ือง
คชาภรณ์ 

 

รูปทรง 
 

วสัดุ 
 

ลวดลาย 
 

พนาศ 
(ผา้คลุม 
หลงัชา้ง) 

ส่ีเหล่ียมผนืผา้ - ทอ้งผา้มีความมนัเงาท า
จากผา้เยยีรบบั 
 - ผา้พื้นมีความมนัเงาท า
จากผา้เยยีรบบั 
- ทอ้งผา้กบัผา้พื้นใชผ้า้
คนละสี 

- จากภาพมองไม่เห็น
ลวดลาย 
- จากภาพมองไม่เห็น
ลวดลาย 
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                            5. รูปแบบที ่1: ตัวอย่างที ่5 เคร่ืองคชาภรณ์ช้างเผือกในรัชกาลที่ 9 (ภาพท่ี 51 
- 56) 
 

 
 
 

 
 

     ภาพเคร่ืองคชาภรณ์แยกช้ินมีสภาพค่อนขา้งเก่า เป็นเคร่ืองคชาภรณ์ท่ีถูกน า 
มาใชใ้นเอกสารวิชาการเผยแพร่ทัว่ไป แมว้่าจะไม่ทราบแน่ชดัว่าเป็นชุดของชา้งตน้ชา้งใด  แต่สามารถ 
สันนิษฐานไดจ้าก สร้อยเสมาคชาภรณ์ท่ีมีตราสัญลกัษณ์พระมหามงกุฎ อุณาโลมเปล่งรัศมีทรงกลม
ขนาดเลก็แบบเดียวกบัท่ีจะพบในกลุ่มเคร่ืองคชาภรณ์รัชกาลท่ี 9 ท่ีใชต้ราสัญลกัษณ์ดงักล่าวประดบับน
พนาศ  

     ผ้าปกกระพอง (ภาพท่ี 51) ท าจากผา้เยยีรบบัสีทอง เน่ืองจากความเก่าจึงไม่ 
แน่ชดัว่ามีลวดลายใด ตวัผา้ท ารูปทรงสามเหล่ียมเป็นแผ่นคลา้ยกลีบบวั (ในหนังสือการสร้างเคร่ือง
คชาภรณ์ระบุว่า มีนุ่น หรือส าลีบุภายในเยบ็ตรึงคลา้ยผา้นวมตลอดผนื ผา้ส่วนท่ีเลยข้ึนไปคลุมศีรษะถึง

ภาพท่ี 51 ผา้ปกกระพองประดบัตาข่ายกดุัน่ (รูปแบบท่ี 1: ตวัอยา่งท่ี 5) 
ท่ีมา: กรมศิลปากร, การสร้างเคร่ืองคชาภรณ์ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2550), 18. 
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ไหล่ไม่มีนุ่น หรือส าลี12 เขา้ใจว่าน่าจะหมายถึงส่วนยอดแหลมของผา้ทรงกลีบบวั) ตรงริมขอบผา้ขลิบ
ดว้ยด้ินทอง ชั้นนอกสุดขลิบริมดว้ยผา้ขาวตลอดความโคง้ของกลีบบวั ส่วนล่างของผา้ทรงกลีบบวั 
ตลอดความยาวของดา้นกวา้ง มีหนา้กระดานท าจากผา้เป็นแผ่นแบนๆคลา้ยสายพาน ทอ้งกระดานท า
จากผา้สีขาวมีเส้นร้ิวสีแดง สีน ้ าเงิน เดินเส้นอยู ่มีดอกประจ ายามทองฝังพลอยสีขาวประดบัเรียงอยูบ่น
ทอ้งกระดาน ทั้งหมด 7 ดอก เวน้ระยะห่างช่องไฟ เท่าๆกนั ส่วนลายลูกกระหนาบทั้งดา้นบน และ
ดา้นล่าง ท าลายกระจงัฝังพลอยสีขาว หรือเรียกรวมว่า ลายกระจงัฐานพระ ต่อจากหนา้กระดานเป็นตา
ข่ายอุบะหนา้ชา้งท าจากลูกปัดแกว้เจียระไน บนตาข่ายจุดท่ีสายสร้อยไขวท้บักนัทุกจุดประดบัดว้ยดอก
ประจ ายามทองค าฝังพลอยห้อยอุบะแกว้เจียระไน ตรงตุม้ท าจากทองค าลายกระจงัตาออ้ยไส้กระจงัฝัง
พลอยสีขาว อุบะดอกประจ ายามมี 35 ดอก ไม่รวมอุบะแกว้ (ไม่มีดอกประจ ายาม) ท่ีหอ้ยอยูใ่ตฐ้านแถว
หนา้กระดานลายกระจงัฐานพระ ส่วนดอกประจ ายามทองค าดอกเด่ียวท่ีประดบัตรงปลายสุดของตาข่าย
เพื่อบอกระยะหยดุไม่มีอุบะแกว้ห้อยตุม้กระจงัตาออ้ย แต่ดอกตุม้ใชเ้ป็นจ้ีรูปทรงใบโพธ์ิกลีบบวั หรือ
กลีบบวัขนาดใหญ่ ตรงกลางจ้ีย่อขนาดเล็กลงมากว่าฐานทองค ารูปทรงเดียวกนัอีกชั้นหน่ึง จากภาพ
น่าจะมีการลงยาราชาวดีสีขาวบนพื้นจ้ี แลว้ฝังพลอยสีขาวเมด็เลก็ๆหลายเมด็เตม็จ้ี 
 

 
 
 
 

                                                        
12กรมศิลปากร, การสร้างเคร่ืองคชาภรณ์ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2550), 6 

ภาพท่ี 52 จงกลพูหู่ (รูปแบบท่ี 1: ตวัอยา่งท่ี 5) 
ท่ีมา: กรมศิลปากร, การสร้างเคร่ืองคชาภรณ์ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2550), 17. 
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                  จงกลพู่หู ร้อยดว้ยเชือกสีแดงท่ีใชห้อ้ยพูหู่ส าหรับผกูติดกบัผา้ปกกระพอง  
ขั้วพู่ท  าจากจงกลทองค าทรงบวัคว  ่า หรือหรือทรงกรวย ท าลวดลายเป็นกลีบขนุนกลางกลีบลงยา
ราชาวดีสีเขียว รอบปากจงกลพู่ท  าลายหยกัแหลมขนาดเล็ก ถดัจากจงกลพู่มีผา้คลุมพู่ท  าจากผา้สีแดง
บางๆร้อยรวบเขา้กบัจงกล และพูท่  าจากขนจามรีสีขาว (ภาพท่ี 52) 
 

 
 
 
 

                               เสมาคชาภรณ์ (ภาพท่ี 53) ประกอบด้วยสร้อยคอทอง ลายของสร้อย
สันนิษฐานวา่เป็นลายส่ีเสา (ลายน้ี สามารถขยายเป็นหกเสา แปดเสา แลว้แต่ขนาดของตวั  าสร้อย) ปลาย
สร้อยทั้งสองดา้น ดา้นหน่ึงท าห่วงกลม อีกดา้นท าห่วงวงรีเก่ียวตะขอรูปตวั S ตวัสร้อยทองสอดเขา้
ดา้นบนของเสมาท่ีเป็นทรงกระบอกลงยาพื้นสีขาวตรงกลางท าร้ิวสีแดงเป็นเกลียวคาดบนทรงกระบอก 
ส่วนดา้นขา้งทั้งสองดา้นของทรงกระบอกท าเป็นลายกรวยเชิงลงยาดว้ยสีแดง และสีเขียวแก่ ดา้นขา้ง
ของทรงกระบอกมีเมด็มะยมทอง ลงยาตรงร่องดว้ยสีแดงดา้นละลูกร้อยแยกช้ินจากตวัเสมา (จ้ีใบเสมา)  

ภาพท่ี 53 เสมาคชาภรณ์ (รูปแบบท่ี 1: ตวัอยา่งท่ี 5) 
ท่ีมา: กรมศิลปากร, การสร้างเคร่ืองคชาภรณ์ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2550), 17. 
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ส่วนตวัเรือนเสมาท าจากทองค าลงยาสลกัรูปตราสัญลกัษณ์พระมหามงกฎุ อุณาโลม13(ใตอุ้ณาโลมสลกั
คลา้ยเลข ๙ ไทย) บนพระมหามงกุฎ อุณาโลมลงยาดว้ยสีขาว สีน ้ าเงิน สีแดง และสีเขียว  ตรงขอบทั้ง
สองดา้นของเสมาท าเป็นรูปพญานาค หรือตวัเหงาลงยาส่วนล าตวัดว้ยสีขาว และสีแดง ตรงส่วนหัวท่ี
โคง้ลงทั้งสองดา้นลงยาสีแดง สีเขียว และสีเหลือง ดา้นล่างท่ีตวัเหงามาบรรจบกนั ท าดอกซีก (หรือดอก
ประจ ายามคร่ึงซีก) มีส่วนประกอบ คือ เกสรดอกกลม กลีบดอกเป็นลายกระจงัตาออ้ย ลงยาดว้ยสีเขียว 
สีแดง และสีขาว 
 

 
 
 
 

   ทามคอ ท าจากผา้สีขาวแบนๆ คลา้ยสายพาน (จากภาพดา้นในผา้น่าจะมี 

                                                        
13สมยัโบราณใชท้องค ากอ้นหอ้ยสร้อยคอ ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยั 

พระราชทานพระธ ามรงคห์้อยสายสร้อยแทนทองค ากอ้น ถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว โปรด
เกลา้ฯพระราชทานเสมาทองค าลงยาสลกัอกัษรพระบรมนามาภิไธยยอ่ จนถึงรัชกาลปัจจุบนั ยงัคงพระราชทานเสมา
ทองค าลงยา แต่เปล่ียนเป็นสลกัตราพระมหามงกุฎอุณาโลม ขอ้มูลจาก กรมศิลปากร, การสร้างเคร่ืองคชาภรณ์  
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2550), 16. 

ภาพท่ี 54 พานหนา้ และทามคอ (รูปแบบท่ี 1: ตวัอยา่งท่ี 5) 
ท่ีมา: กรมศิลปากร, การสร้างเคร่ืองคชาภรณ์ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2550), 19. 
 

 

ทามคอ 

 

พานหนา้ 
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เชือกเป็นแกน) ลายกลางผา้เยบ็ดว้ยแถบเส้นตรงเป็นเส้นร้ิวสี ตรงกลางมีเส้นสีด า สีฟ้า และสีแดงรอบ
นอกของเสน้สีกระหนาบดว้ยด้ินทอง ตีเสน้คู่14 ประดบัดว้ยตาบท าเป็นดอกประจ ายามทองค าฝังพลอยสี
ขาว ปลายเชือกทั้งสองขา้งมีห่วงสีทองมีเชือกสีขาวมดัไวด้า้นหน่ึง ส าหรับผกูวนรอบคอชา้ง และใชย้ดึ
ติดกบัพานหนา้  

   พานหน้า ท าจากวสัดุลกัษณะเดียวกบัทามคอ (ภาพท่ี 54) แต่มีขนาดท่ี 
ยาวกวา่ และใชว้นรอบอกชา้ง ปลายเชือกทั้งสองขา้งใชย้ดึไวก้บัทามคอ และพานหลงั 
 

 
 

 

 
 

    พานหลงั (ภาพท่ี 55)  ท าจากวสัดุลกัษณะเดียวกบัทามคอ และพานหนา้  
แต่เป็นเส้นคู่ส่วนปลายของผา้ทั้งสองดา้น ดา้นหน่ึงมีห่วงสีทอง มีเชือกสีขาวมดัไวเ้พื่อใชผู้กกบัพาน
หนา้ และทามคอดา้นศีรษะชา้ง ส่วนอีกดา้นมีผา้แบบเดียวกนัท าเป็นช้ินสั้นๆเยบ็โยงเช่ือมผา้ทั้งสองเสน้

                                                        
14ทามคอ หรือเชือกทามคอ ตอ้งหุม้ดว้ยผา้ตาด หรือผา้ทอยกดอก ลายร้ิว ลายเขม้ขาบ หรือผา้แดงกไ็ด ้  

ขอ้มูลจาก  กรมศิลปากร, การสร้างเคร่ืองคชาภรณ์ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2550), 16. 
 

ภาพท่ี 55 พานหลงั และส าอาง (ซองหาง) (รูปแบบท่ี 1: ตวัอยา่งท่ี 5) 
ท่ีมา: กรมศิลปากร, การสร้างเคร่ืองคชาภรณ์ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2550), 19. 
 

 

พานหลงั  

ส าอาง 
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ท่ีขนานไวด้ว้ยกนัส่วนปลายของผา้ประดบัดว้ยตาบทองฝังพลอยสีขาว ถดัมาเป็นห่วงสีทองท่ียดึปลาย
ดา้นหน่ึงของตะขอรูปตวั U ขนาดเลก็ เพื่อใชเ้ก่ียวกบัส าอาง (ซองหาง)  

   ส าอาง (ภาพท่ี 55) ส่วนดา้นล่างสุดของทา้ยชา้งท าเป็นห่วงขนาดใหญ่รูป 
ตวั U มกัท าส่วนปลายแต่ละดา้นเป็นรูปกระหนกตวัเหงา ใชส้ าหรับคลอ้งใตโ้คนหางชา้ง เพื่อช่วยร้ัง
สายพานหลงั 
 

 
 
 
 

    พนาศ (ผ้าคลุมหลงัช้าง) (ภาพท่ี 56) สนันิษฐานวา่ทอ้งผา้ท าจากผา้เยยีรบบั  
ทรงส่ีเหล่ียมผนืผา้ เน่ืองจากผา้มีความเก่ามากท าใหม้องไม่เห็นวา่ทอ้งผา้มีสีหรือลวดลายใด ชายผา้ทั้งส่ี
ดา้นขลิบดว้ยผา้ทอง หรือด้ินทอง ตรงทอ้งผา้ส่วนท่ีหอ้ยลงมาทั้งสองดา้นจากรอยต่อของผา้ สนันิษฐาน
วา่น่าจะท าเป็นคนัชีพ (กระเป๋าท่ีสมยัก่อนไวใ้ส่อาหาร หรืออาวธุ) ผา้พื้นท าจากผา้เยยีรบบัทองลายกุดัน่
พื้นแดง (สังเกตจากการขยายไฟลภ์าพตรงรอยพบัของผา้) ชายผา้ทั้งส่ีดา้น ดา้นในขลิบดว้ยผา้ทอง หรือ
ด้ินทอง ริมนอกขลิบดว้ยผา้สีเขียวทั้งส่ีดา้น ชายผา้ท่ีหอ้ยลงตรงทอ้งชา้งทั้งสองขา้งประดบัดว้ยชายครุย 
หรือตุง้ต้ิง  
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 56 พนาศ หรือผา้คลุมหลงัชา้ง (รูปแบบท่ี 1: ตวัอยา่งท่ี 5) 
ท่ีมา: กรมศิลปากร, การสร้างเคร่ืองคชาภรณ์ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2550), 18. 
 

จากรอยพบัเดิมน่าจะ
เป็นผา้ลายกดุัน่พื้นแดง 
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      ตารางท่ี 5 แสดงพนาศรูปแบบท่ี 1: ตวัอยา่งท่ี 5 เคร่ืองคชาภรณ์ชา้งเผอืกในรัชกาลท่ี 9 
 

 

เคร่ือง
คชาภรณ์ 

 

รูปทรง 
 

วสัดุ 
 

ลวดลาย 
 

พนาศ 
(ผา้คลุม 
หลงัชา้ง) 

ส่ีเหล่ียมผนืผา้ - สนันิษฐานวา่ทอ้งผา้ท า
จากผา้เยยีรบบั 
- ผา้พื้นท าจากผา้เยยีรบบั
ลายทองพื้นแดง 

- จากภาพทอ้งผา้มองไม่
เห็นมีลวดลาย 
- ผา้พื้นมีลวดลายจากไหม
ทอทอง แต่จากภาพมอง 
เห็นไม่ชดัวา่เป็นลายใด 

 
      วเิคราะห์สรุป รูปแบบที ่1: กลุ่มทีใ่ช้ผ้าเยยีรบับเป็นวสัดุในการท าพนาศ  

(ผ้าคลุมหลังช้าง) จากขอ้มูลดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า “ผา้เยียรบบั” ท่ีใชใ้นการท าพนาศของชา้งเผือก
เป็นผา้ชั้นสูง ใชง้านในราชส านักสยามมาชา้นาน มีความนิยมน ามาใชง้านปรากฏหลกัฐานเป็นอย่าง
นอ้ยตั้งแต่สมยัอยธุยา และเป็นผา้ท่ีใชใ้นราชส านกัตั้งแต่สมยัโบราณตราบจนปัจจุบนั และหากท าการ
สืบคน้เอกสารเก่ียวกบัผา้ไทยโบราณจะพบว่ามีการก าหนดให้ใชง้านในกลุ่มผูสู้งศกัด์ิ และขุนนางชั้น
ผู ้ใหญ่ หรือขุนนางผู ้ใกล้ชิด เน่ืองจาก ท่ีได้รับพระราชทานผ้าเยียรบับในการแต่งกายเข้าเฝ้า
พระมหากษตัริย ์หรือเพื่อแต่งออกงานในพระราชพิธีส าคญั ในสมยัโบราณผา้เยียรบบัสามารถบอกถึง
บรรดาศกัด์ิ และยศศกัด์ิของผูส้วมใส่ เน่ืองจากผา้ชนิดน้ีมีราคาแพงมีกฎมณเฑียรในเร่ืองของการแต่ง
กาย บุคลธรรมดาจึงไม่น ามาใชง้าน 

      จากขอ้มูลท่ีไดน้ าเสนอมา ท าใหท้ราบวา่ ผา้เยยีรบบัเป็นผา้น าเขา้เน้ือดี  
ทอดว้ยไหมทอง หรือไหมเงินนิยมในการตดัเยบ็ท าผา้ปกกระพองชา้ง และพนาศ (ผา้คลุมหลงัชา้ง) มา
แต่โบราณ ซ่ึงช้างเผือกมีชั้ นยศเทียบเท่ากับ “เจ้าฟ้า” และมีหน้าท่ีแต่งเคร่ืองคชาภรณ์ด้วยชุด
พระราชทานยืนแท่นในพระบรมหาราชวงั ซ่ึงแมใ้นสมยัปัจจุบนั หากสืบคน้ภาพถ่ายเก่าของชา้งตน้ 
หรือชา้งเผอืกท่ียนืแท่นออกรับแขกเมืองในสมยัโบราณจะพบวา่ส่วนใหญ่แต่งกายดว้ยเคร่ืองคชาภรณ์ท่ี
ใชพ้นาศท าจากผา้เยียรบบั การใชพ้นาศท่ีท าจากผา้เยียรบบัไดรั้บการสืบทอดมาแต่โบราณ ในสมยั
ปัจจุบนัใชเ้ป็นผา้ตดัเยบ็ เคร่ืองใช ้ส าหรับพระมหากษตัริย ์และพระบรมวงศท่ี์ทรงใชพ้ระเศวตฉัตร 7 
ชั้น และในรัชกาลท่ี 9 ผา้เยียรบบัยงัคงใชจ้ดัสร้างเคร่ืองคชาภรณ์ชา้งเผือก เพื่อความสง่างามแสดงถึง
พระเกียรติยศของพระมหากษตัริย ์ 
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1.1.2 รูปแบบที ่2: กลุ่มทีใ่ช้พนาศประดับตราสัญลกัษณ์พระมหามงกฎุ อุณาโลม 
                                    จากการศึกษาพบว่า การน าตราท่ีส่ือความหมายถึงพระมหากษตัริยม์าใชแ้สดง
สัญลกัษณ์บนพนาศของชา้งตน้ หรือชา้งเผอืกในแต่ละรัชกาล มีมาก่อนสมยัรัชกาลท่ี 9 พบตวัอยา่งการ
จดัสร้างเคร่ืองคชาภรณ์ท่ีมีตราพระราชลัญจกรประจ ารัชกาล ปรากฏแลว้อยา่งนอ้ยในสมยัรัชกาลท่ี 7 
ซ่ึงไดน้ าตวัอย่างรูปแบบชุดเคร่ืองคชาภรณ์ของพระเศวตคชเดชน์ดิลกฯ ในพระราชพิธีสมโภชข้ึน
ระวางชา้งส าคญั โดยมีรายละเอียดของตราพระราชลญัจกร (ภาพท่ี 57) ดงัน้ี  

1.1.2.1 ตัวอย่างเคร่ืองคชาภรณ์ในรัชกาลก่อนที่ใช้พนาศประดับตราของ 
พระมหากษัตริย์ 

                          

 
 
 

 
 

 

ผา้พนาศ มี
ตราพระราช
ลญัจกร
รัชกาลท่ี 7 

ภาพท่ี 57 ตราพระราชลญัจกรบนพนาศของพระเศวตคชเดชน์ดิลกฯ  
                ในรัชกาลท่ี 7 
ท่ีมา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
 
ท่ีมา :   

ส าอาง 

ท าเป็น
กระหนกตวั

เหงา 

ปกกระพองท า
จากผา้เยยีรบบั
ลายราชวตัร 

ติดตาข่ายกดุัน่ 

มีจงกล 

พูหู่ 

และขนจามรี 

เคร่ืองผกูหุม้
ผา้ตาด 

ประดบัตาบ
ดอกประจ า

ยาม 

ผา้พนาศมี
ขอบชายผา้ 
และประดบั
ชายครุย 
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                                      พระราชลัญจกร ประจ าพระองค์ รัชกาลที่  7 พระบาทสมเด็จ
พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั เรียกว่า พระราชลญัจกร พระแสงศร เป็นรูปพระแสงศร 3 พระองค ์ คือพระแสง
ศร พรหมาสตร์ พระแสงศรประลยัวาด และพระแสงศรอคันีวาด เหนือราวพาดพระแสงเป็นตรามหา
จกัรีบรมราชวงศ ์ภายใตพ้ระมหาพิชยัมงกุฎ เบ้ืองซา้ย และเบ้ืองขวาของราวพาดพระแสง ตั้งบงัแทรก
สอดแทรกด้วย ลายกนกอยู่บนพื้นตอนบนของ ดวงตราพระแสงศร 3 องค์น้ี เป็นสัญลกัษณ์ของ         
พระบรมนามาภิไธยว่า “ประชาธิปกศกัดิเดชน์” ซ่ึงมาจากความหมายของศพัทค์  าสุดทา้ยของวรรคท่ีว่า 
เดชน์ แปลวา่ ลูกศร15 

                           จากหลกัฐานท่ีพบท าใหท้ราบวา่รูปแบบการจดัสร้างเคร่ืองคชาภรณ์นั้น มี 
ลกัษณะแบบแผนท่ีสืบทอดกนัมาทั้งส้ิน แต่ก็มีการเพิ่มเติมรูปแบบใหเ้ขา้กบัรัชสมยั และลวดลายความนิยม
มากข้ึน อยา่งไรก็ตาม มีความแตกต่างระหวา่งตราบนพนาศของชา้งเผอืกในรัชกาลท่ี 7 กบัตราบน พนาศใน
รัชกาลท่ี 9 เน่ืองจากตราบนพนาศในรัชกาลท่ี 9 เป็น “ตราสัญลกัษณ์” ไม่ใช่ “ตราพระราชลญัจกร” 

                        ตราสัญลกัษณ์พระมหามงกฎุ (อุณาโลม) สนันิษฐานวา่ท่ีมาของพระ 
มหามงกฎุ มาจาก พระมหาพิชัยมงกฎุ และทั้งพระมหาพิชยัมงกฎุ และอุณาโลม (ภาพท่ี 58) ปรากฏเป็น
ตราท่ีพระมหากษตัริย์หลายรัชกาลได้น ามาประกอบในตราสัญลกัษณ์แทนองค์พระมหากษตัริย ์มา
ตั้งแต่ตน้กรุงรัตนโกสินทร์ เน่ืองจากเป็นเคร่ืองราชกกธุภณัฑ ์ท่ีส าคญัในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

 

 
 
 

                                                        
15ส านกัหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัรามค าแหง, พระราชลญัจกรประจ ารัชกาลที ่1 - 9 | พระราชลญัจกร 

ทีใ่ช้ในรัชสมยัปัจจุบัน, เขา้ถึงเม่ือ 31 มีนาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.lib.ru.ac.th/journal/kingseal-office.html. 

ภาพท่ี 58 พระราชลญัจกรประจ าพระองครั์ชกาลท่ี 1  
ท่ีมา: ส านกัทรัพยสิ์นมีค่าของแผน่ดิน กรมธนารักษ ์
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           พระมหาพิชยัมงกฎุ องคท่ี์น าเขา้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สร้าง 
ข้ึนคร้ังแรกโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลท่ี 1 เป็นพระมหามงกุฎทองค าลงยา
ประดบัเพชร และไดใ้ชเ้ป็นเคร่ืองราชกกธุภณัฑม์าแลว้ทุกรัชกาล16  

           ส่วนพระมหาพิชยัมงกฎุหรือ พระมหามงกฎุ ในสมยัรัชกาลท่ี 9 น้ี พบ 
มีการให้ความหมายพระมหามงกุฎ หรือพระมหาพิชัยมงกุฎ ในตราสัญลกัษณ์ของโครงการส่วน
พระองค ์สวนจิตรลดา ซ่ึงน่าจะสามารถส่ือความหมายของพระมหามงกุฎ ท่ีพบบนพนาศของชา้งเผอืก
ในรัชกาลท่ี 9 ไดบ้างส่วน ดงัน้ี 

          “พระมหาพิชยัมงกฎุ” หมายถึง พระมหากษตัริย ์เน่ืองจากโครงการ 
ส่วนพระองคส์วนจิตรลดา เป็นโครงการท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงเป็นเจา้ของ 

         “รัศมี” แสดงถึง พระมหากรุณาธิคุณในการท่ีทรงใหก้ารสนบัสนุน และ 
พระราชทานความช่วยเหลือ (แก่เกษตรกร) 17 (ภาพท่ี 59) 
 

 
 
 

 

                                                        
16
 อมรดรุณารักษ ์(แจ่ม สุนทรเวช), จม่ืน, พระราชกรณียกจิในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัว  

เล่ม 11 เร่ืองพระราชประเพณี (ตอน 3) (กรุงเทพฯ:  องคก์ารคา้คุรุสภา, 2514), 88. 
17
 โครงการส่วนพระองค ์สวนจิตรลดา, ความหมายของตราสัญลกัษณ์, เขา้ถึงเม่ือ 19 มิถุนายน 2560,  

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.lib.ru.ac.th/journal/kingseal-office.html. 
 

ภาพท่ี 59 ตราสัญลกัษณ์โครงการส่วนพระองค ์สวนจิตรลดา 
ท่ีมา: โครงการส่วนพระองค ์สวนจิตรลดา, ความหมายของตราสัญลกัษณ์, เขา้ถึงเม่ือ 
19 มิถุนายน 2560, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.lib.ru.ac.th/journal/kingseal-office.html. 
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              ดังนั้ น ในความหมายของตราสัญลักษณ์ท่ีปรากฎบนพนาศของ
ช้างเผือกในรัชกาลท่ี 9 จึงน่าจะมีความหมายถึง ช้างเผือกของพระมหากษัตริย์ หรือช้างเผือกท่ี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นเจา้ของ ส่วนรัศมีท่ีเปล่งบนตราพระมหามงกฎุ อุณาโลม จึงน่าจะหมายถึงพระ
บารมีของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัแผไ่พศาล เน่ืองจากชา้งเผอืกเป็นชา้งมงคลสัญลกัษณ์ของความ
อุดมสมบูรณ์ ท าใหบ้า้นเมืองร่มเยน็เป็นสุข 

1.1.2.2 กลุ่มตัวอย่างเคร่ืองคชาภรณ์ที่ใช้พนาศประดับตราสัญลกัษณ์พระมหา 

มงกฎุ  อุณาโลม 

1. รูปแบบที ่2: ตัวอย่างที ่1 เคร่ืองคชาภรณ์พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ  
(ภาพท่ี 60)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 60 เคร่ืองคชาภรณ์ พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ (รูปแบบท่ี 2: ตวัอยา่งท่ี 1) 
ท่ีมา: พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ชา้งตน้ 
 

รูปแบบท่ี 2  
พนาศ 

 ประดบัตรา
สัญลกัษณ์ 
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    จากภาพถ่ายพระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ ทรงเคร่ืองคชาภรณ์  ยนืแท่นเกย 
หนา้พระท่ีนัง่ดุสิตาภิรมย ์ในพระบรมมหาราชวงั (ภาพท่ี 60) สนันิษฐานวา่เป็นของภาพพระเศวตอดุลย
เดชพาหนฯ หรืออาจเป็นภาพถ่ายของพระเศวตฯเลก็สวนจิตรลดาตามบนัทึกของหม่อมราชวงศคึ์กฤทธ์ิ 
ปราโมช ท่ีมายืนแท่นแทนพระเศวตฯอดุลยเดชพาหนฯ ในพระบรมมหาราชวงัดงัท่ีไดน้ าเสนอมาแลว้
ก่อนหน้าน้ี อย่างไรก็ตาม ชา้งเผือกในภาพก็เป็นหน่ึงชา้งเผือกในรัชกาลท่ี 9 เน่ืองจากรูปแบบเคร่ือง
คชาภรณ์ท่ีปราฏ ดงัน้ี  

   ผ้าปกกระพอง ผา้ปูปกไวบ้นตระพอเป็นทรงสามเหล่ียมกลีบบวัสีเหลือง  
ถดัลงมาจากผา้ปกกระพอง ปิดประดบัดว้ยหนา้กระดานลายกระจงัฐานพระคัน่ระหวา่งตวัผา้ กบัตาข่าย
อุบะหน้าชา้ง (ทรงสามเหล่ียมหน้าจัว่) ตวัตาข่ายท าจากลูกปัดแกว้เจียระไน หรือแกว้แกมทอง จุดท่ี
สายสร้อยไขวท้บักนัทุกจุด มกัจะประดบัดว้ยดอกประจ ายามทองฝังพลอย หอ้ยพวงอุบะ  

   จงกลพู่หู จากภาพโคนพูส่อดอยูใ่ตจ้งกลทองทรงบวัคว  ่า หรือทรงกรวย ไม่ 
เห็นผา้คลุมพู่หู ตวัจงกลทองรัดรวบส่วนดา้นบนของพู่ขนจามรีสีขาว ห้อยอยู่บริเวณตะเกียบหูชา้งทั้ง
สองขา้งซา้ย และขวา สายจงกลพูหู่น้ี มีสายต่อข้ึนไปผกูกบัผา้ปกกระพอง 

                 ทามคอ น่าจะวา่มีตวัเชือกอยูด่า้นในหุม้ดว้ยผา้แดง ปลายเชือกทั้งสองขา้ง 
มกัจะมีห่วงสีทอง ส าหรับผกูวนรอบคอชา้ง และใชย้ดึติดกบัพานหนา้ 

   รัดประคน ใชเ้ป็นสายรัดออ้มรอบตวัชา้ง จากภาพ ท าเป็นสายแบนๆคลา้ย 
สายพาน ท าจากผา้สีขาว นิยมท าผา้มีร้ิวแถบเยบ็ประดบับนผา้ โดยน่าจะหุม้เชือกไวด้า้นในอีกชั้นหน่ึง 

   พานหลงั ท ารูปแบบเดียวกบัรัดประคน หรือรัดประคนท าจากผา้สีขาวมี 
ลกัษณะสายแบนๆคลา้ยสายพาน แต่เป็นเส้นคู่ มีเส้นโยงอยูใ่กล้ๆ ทา้ยชา้ง 1 เส้นท าจากผา้ชนิดเดียวกนั 
ปลายของผา้ดา้นหน่ึงมีห่วงสีทอง มีเชือกสีขาวมดัไวเ้พื่อใชผ้กูกบัพานหนา้ และทามคอ ดา้นศีรษะชา้ง ส่วน
อีกดา้นปลายของผา้ยดึปลายดา้นหน่ึงของตะขอรูปตวั U ขนาดเลก็ เพื่อใชเ้ก่ียวกบัส าอาง (ซองหาง)  

   ส าอาง ส่วนดา้นล่างสุดของทา้ยชา้งท าเป็นห่วงขนาดใหญ่ทรงตวั U มกัท า 
ส่วนปลาย แต่ละดา้นเป็นรูปกระหนกตวัเหงา ใชส้ าหรับคลอ้งใตโ้คนหางชา้ง เพื่อช่วยร้ังสายพานหลงั 
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   พนาศ (ผ้าคลุมหลงัช้าง) ในกลุ่มน้ีท าทรงส่ีเหล่ียมผนืผา้ สนันิษฐานวา่ท า 
จากผา้ก ามะหยี่18 และทอ้งผา้ท าจากผา้สีขาว ตรงกลางผา้ เยบ็ดว้ยผา้สีน ้ าเงิน ตรงส่วนท่ีห้อยลงท่ีทอ้ง
ชา้งทั้งสองดา้นปักไหมเหลืองรูปตราสัญลกัษณ์พระมหามงกุฎ อุณาโลม รัศมีท่ีเปล่งออกมาจากยอด
พระมหามงกฎุ มีขนาดเลก็ทรงกลม พื้นผา้ลอ้มดว้ยผา้ก ามะหยีสี่เหลือง ขอบผา้ดา้นนอกส่ีดา้นขลิบดว้ย
ผา้สีขาว ชายผา้ดา้นท่ีหอ้ยลงมาอยูข่า้งทอ้งชา้งประดบัชายครุย หรือตุง้ต้ิงทอง ในภาพจะเห็นวา่ พนาศมี
ขนาดสดัส่วนพอดีกบัตวัชา้ง  
 
      ตารางท่ี 6 แสดงพนาศรูปแบบท่ี 2: ตวัอยา่งท่ี 1 พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ 
 

 

เคร่ือง
คชาภรณ์ 

 

รูปทรง 
 

วสัดุ 
 

ลวดลาย 
 

พนาศ 
(ผา้คลุม 
หลงัชา้ง) 

ส่ีเหล่ียมผนืผา้ - ทอ้งผา้ท าจากผา้สีขาว 
- ตรงกลางท าจากผา้สีน ้ าเงิน
ปักไหมสีเหลือง 
 - ผา้พื้นท าจากผา้เยยีรบบัลาย
ทองพื้นแดง 
*สนันิษฐานวา่ท าจากผา้
ก ามะหยี ่หรือผา้เน้ือหนาอ่ืนๆ 

- ทอ้งผา้ไม่มีลวดลาย 
- ตรงกลางท าจากผา้สีน ้ า
เงินไม่มีลวดลาย แต่ปัก
ไหมสีเหลืองตราสญัลกัษณ์
พระมหามงกฎุ อุณาโลม 
- ผา้พื้นไม่มีลวดลาย 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
18ก ามะหยี ่ผา้ชนิดหน่ึง มีขนฟูอ่อนนุ่ม มนัระยบัดา้นเดียวมกัมีไหมผสม ขอ้มูลจาก วบูิลย ์ล้ีสุวรรณ,  

พจนานุกรมผ้า และเคร่ืองทอ, พิมพค์ร้ังท่ี 2  (กรุงเทพฯ:  เมืองโบราณ, 2559), 82. 
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2. รูปแบบที ่2: ตัวอย่างที ่2 เคร่ืองคชาภรณ์พระเศวตสุรคชาธารฯ  
(ภาพท่ี 61)   
 

 
  
 
 

 
   ผ้าปกกระพอง ผา้ปูปกไวบ้นตระพองชา้ง รูปทรงสามเหล่ียมทรงกลีบบวั  

ถดัลงมาของผา้ปกกระพอง ปิดประดบัดว้ยลายหนา้กระดานกระจงัฐานพระคัน่ระหว่างตวัผา้กบัตาข่าย
อุบะหนา้ชา้ง(ตาข่ายสามเหล่ียมหนา้จัว่) ตาข่ายท าจากลูกปัดแกว้เจียระไน หรือแกว้แกมทอง บนตาข่าย
จุดท่ีสายสร้อยไขวท้บักนัทุกจุดประดบัดว้ยดอกประจ ายามทอง หอ้ยดว้ยพวงอุบะทอง  

   จงกลพู่หู มีเชือกหอ้ยโยงจากผา้ปกกระพอง หอ้ยอยูบ่ริเวณตะเกียบหูชา้งทั้ง 
ขา้งซา้ย และขวา จงกลทองท าทรงบวัคว  ่า หรือทรงกรวย รัดรวบส่วนดา้นบนของพูจ่ามรีสีขาว  

   เสมาคชาภรณ์ ประกอบดว้ยสร้อยคอ กบัเสมาทอง (จ้ี)  
      พานหน้า ท าจากสายผา้แบนๆคลา้ยสายพานสีขาว โดยทัว่ไปปลายเชือกทั้ง
สองขา้งมีห่วงส าหรับยดึกบัพานหลงั  

ภาพท่ี 61 เคร่ืองคชาภรณ์พระเศวตสุรคชาธารฯ (รูปแบบท่ี 2: ตวัอยา่งท่ี 2) 
ท่ีมา: กระปุกดอทคอม, เปิดเร่ืองเล่าพระเศวตสุรคชาธารฯ ช้างเผือกประจ ารัชกาลที ่9,
เขา้ถึงเม่ือ 19 มิถุนายน 2560, เขา้ถึงไดจ้าก https://hilight.kapook.com/view/143597 
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   พานหลงั ใชว้สัดุลกัษณะแบบเดียวกบัพานหนา้ แต่เป็นเสน้คู่ มีเสน้โยงอยู ่
ใกล้ๆ ทา้ยชา้ง 1 เส้นท าจากผา้ชนิดเดียวกนั ปลายของผา้ดา้นหน่ึงมีห่วงสีทอง มีเชือกสีขาวมดัไวเ้พื่อใช้
ผกูกบัพานหนา้ ดา้นศีรษะชา้ง ส่วนอีกดา้นปลายของผา้ยดึเก่ียวกบัส าอาง (ซองหาง)  

   พนาศ (ผ้าคลุมหลงัช้าง) ทรงส่ีเหล่ียมผนืผา้ จากภาพมีดา้นกวา้งของตวัผา้ 
นอ้ยกว่าพนาศอ่ืนๆเลก็นอ้ย จากภาพสีขาวด า ตรงทอ้งผา้ไม่แน่ชดัวา่มีส่วนประกอบของผา้แยกตามสีก่ี
ชั้น โดยปกติแลว้ ทอ้งผา้จะตอ้งเป็นสีขาว ตรงกลางท าจากสีน ้าเงินปักไหมเหลืองรูปตราสัญลกัษณ์พระ
มหามงกุฎ อุณาโลม และผา้พื้นจะเป็นสีเหลือง รัศมีท่ีเปล่งออกมาจากยอดพระมหามงกุฎมีขนาดเล็ก
ทรงกลม ขอบผา้ดา้นนอกส่ีดา้นมีการขลิบริมผา้ ชายผา้ดา้นท่ีห้อยลงมาขา้งทอ้งชา้งประดบัชายครุย 
เหมือนกบั (ภาพท่ี 60) 
 

       ตารางท่ี 7 แสดงพนาศรูปแบบท่ี 2: ตวัอยา่งท่ี 2 พระเศวตสุรคชาธารฯ 
 

 

เคร่ือง
คชาภรณ์ 

 

รูปทรง 
 

วสัดุ 
 

ลวดลาย 
 

พนาศ 
(ผา้คลุม 
หลงัชา้ง) 

ส่ีเหล่ียมผนืผา้ - สนันิษฐานวา่ท าจากผา้
ก ามะหยี ่หรือผา้เน้ือหนาอ่ืนๆ 
-ไม่แน่ชดัวา่พนาศชุดน้ีมีสีของ
ผา้ครบ 3 สี หรือไม่ 
- ตรงกลางท าจากผา้สีเขม้ และ
ปักตราสัญลกัษณ์ดว้ยไหม 

- ผา้พื้นไม่มีลวดลาย 
- ตรงกลางท าจากผา้สีเขม้
ไม่มีลวดลาย แต่มีตรา
สัญลกัษณ์พระมหามงกุฎ 
อุณาโลม 
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3. รูปแบบที ่2: ตัวอย่างที่ 3 เคร่ืองคชาภรณ์พระศรีเศวตศุภลกัษณ์ฯ (ภาพท่ี 62)   
 

 
 
 

 
                               ผ้าปกกระพอง ผา้ปูปกไวบ้นตระพองชา้ง ท าเป็นผา้ทรงสามเหล่ียมกลีบบวั

ท าจากผา้เยียรบบัลายทอง สันนิษฐานว่าเป็นลายกุดั่น ตรงขอบผา้มีการขลิบริมผา้ ถดัลงจากผา้ปก
กระพอง ปิดประดบัดว้ยลายหน้ากระดาน ตรงทอ้งกระดานมีเส้นร้ิวสีคาดกลาง ประดบัดว้ยช้ินงาน
บางอยา่ง เรียงกนัเวน้ช่องไฟ ใตฐ้านกระดานช่วงรอยต่อ กบัตาข่ายหนา้ชา้งประดบัตุง้ต้ิงเลก็ๆ (อาจเป็น
ตุง้ต้ิงจากชายผา้เยียรบบัของปกกระพอง) ตาข่ายท าจากลูกปัดแกว้เจียระไน จุดท่ีสายสร้อยไขวท้บักนั
ทุกจุดมกัจะประดบัดว้ยตวัหา้มลาย (จากภาพมองไม่เห็นวา่เป็นรูปอะไร) แต่หอ้ยต่อลงมาดว้ยพวงอุบะ 

   จงกลพู่หู เชือกหอ้ยโยงกบัผา้ปกกระพอง พูห่อ้ยอยูบ่ริเวณตะเกียบหูชา้งทั้ง 
สองขา้งซา้ย และขวา โคนพูส่อดอยูใ่ตจ้งกลทองทรงบวัคว  ่า หรือทรง ผา้คลุมพูหู่ ท าเป็นฐานรองพูค่ลา้ย
ดอกส่ีกลีบ ตวัจงกลทองรัดรวบส่วนดา้นบนของพูข่นจามรีสีขาว  

  เสมาคชาภรณ์ ประกอบดว้ยสร้อยคอ กบัเสมาทอง (จ้ี)  
  พานหลงั สนันิษฐานวา่มีเชือกอยูด่า้นในแลว้หุม้ดว้ยผา้สีขาวมนัเงา มีลกัษณะ 

สายแบนๆคลา้ยสายพาน ใชย้ดึพานหนา้ และทามคอปลายอีกดา้น มีห่วงใชย้ดึกบัส าอาง (ซองหาง)  

ภาพท่ี 62 เคร่ืองคชาภรณ์พระศรีเศวตศุภลกัษณ์ฯ (รูปแบบท่ี 2: ตวัอยา่งท่ี 3) 
ท่ีมา: พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ชา้งตน้  
 

 

คนัชีพ 
(กระเป๋า
ผา้) 
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     พนาศ (ผ้าคลุมหลังช้าง) ทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้ เน่ืองจากเป็นภาพสีขาวด า จาก
การพิจารณาสนันิษฐานวา่ท าจากผา้ก ามะหยี ่มีสี และรายละเอียดแบบเดียวกบัพนาศ (ภาพท่ี 60)  
 

      ตารางท่ี 8 แสดงพนาศรูปแบบท่ี 2: ตวัอยา่งท่ี 3 พระศรีเศวตศุภลกัษณ์ฯ 
 

 

เคร่ือง
คชาภรณ์ 

 

รูปทรง 
 

วสัดุ 
 

ลวดลาย 
 

พนาศ 
(ผา้คลุม 
หลงัชา้ง) 

ส่ีเหล่ียมผนืผา้ - สนันิษฐานวา่ท าจากผา้
ก ามะหยี ่หรือผา้เน้ือหนาอ่ืนๆ 
- ตรงกลางท าจากผา้สีเขม้ และ
ปักตราสัญลกัษณ์ดว้ยไหม 

- ทอ้งผา้ และผา้พื้นไม่มี
ลวดลาย 
- ตรงกลางท าจากผา้สีเขม้
ไม่มีลวดลาย แต่มีตรา
สัญลกัษณ์พระมหามงกุฎ 
อุณาโลม 

 
4. รูปแบบที ่2: ตัวอย่างที่ 4 เคร่ืองคชาภรณ์พระศรีนรารัฐราชกริิณฯี (ภาพท่ี 63)   

 

 
 
 

 
 

ภาพท่ี 63 เคร่ืองคชาภรณ์พระศรีนรารัฐราชกิริณีฯ (รูปแบบท่ี 2: ตวัอยา่งท่ี 4) 
ท่ีมา: กรมศิลปากร, ส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, พพิธิภัณฑ์โรงช้างต้น 
สวนจิตรลดา (กรุงเทพฯ: ส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, 2556), 187. 
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    ผ้าปกกระพอง ผา้ปูปกไวบ้นตระพองชา้ง ทรงสามเหล่ียมกลีบบวัท าจากผา้ 
เยียรบบัลายทองกุดัน่พื้นแดง ตรงขอบผา้มีการขลิบริมผา้ ถดัลงจากผา้ปกกระพอง ปิดประดบัดว้ยลาย
หนา้กระดาน ตรงทอ้งกระดานมีเส้นร้ิวสีคาดกลาง ประดบัดว้ยช้ินงานบางอยา่ง เรียงกนัเวน้ช่องไฟบน
หนา้กระดาน ตวัตาข่ายท าจากลูกปัดแกว้เจียระไน จุดท่ีสายสร้อยไขวท้บักนัทุกจุดมกัจะประดบัดว้ยตวั
ห้ามลาย(จากภาพมองไม่เห็นว่าเป็นรูปอะไร) แต่ห้อยต่อลงมาดว้ยพวงอุบะ ส่วนปลายล่างสุดของตา
ข่ายท าเป็นจ้ี รูปทรงขนมเปียกปูน เพื่อใชเ้ป็นการบอกระยะจบ 

   จงกลพู่หู มีเชือกสีแดงหอ้ยโยงกบัผา้ปกกระพอง พูห่อ้ยอยูบ่ริเวณตะเกียบ 
หูชา้งทั้งสองขา้งซา้ย และขวา โคนพูส่อดอยูใ่ตจ้งกลทองบวัคว  ่า หรือทรงกรวย โดยมีผา้คลุมพูหู่ยืน่
ออกมาจากจงกล รัดรวบส่วนดา้นบนของพูข่นจามรีสีขาว  

   ทามคอ สนันิษฐานวา่มีเชือกถกัอยูด่า้นในหุม้ดว้ยผา้สีแดง ปลายเชือกทั้ง 
สองขา้งมกัจะมีห่วงสีทอง ส าหรับผกูวนรอบคอชา้ง และใชย้ดึติดกบัพานหนา้ 

   เสมาคชาภรณ์ ประกอบดว้ยสร้อยคอ กบัเสมาทอง (จ้ี)  
   พานหน้า ท าจากสายผา้แบนๆคลา้ยสายพานสีขาวโดย ทัว่ไปปลายเชือกทั้ง 

สองขา้งมีห่วงส าหรับยดึ พานหลงัเอาไว ้ 
   พนาศ (ผ้าคลุมหลงัช้าง) ทรงส่ีเหล่ียมผนืผา้ จากภาพมีดา้นกวา้งของ 

ตวัผา้นอ้ยกว่าพนาศทัว่ไปจนเกือบจะคลา้ยผา้พนัคอ จากการพิจารณา สันนิษฐานว่าท าจากผา้ก ามะหยี ่
มีสี และรายละเอียดแบบเดียวกบัพนาศ (ภาพท่ี 60)  
 
       ตารางท่ี 9 แสดงพนาศรูปแบบท่ี 2: ตวัอยา่งท่ี 4 พระศรีนรารัฐราชกิริณีฯ 
 

 

เคร่ือง
คชาภรณ์ 

 

รูปทรง 
 

วสัดุ 
 

ลวดลาย 
 

พนาศ 
(ผา้คลุม 
หลงัชา้ง) 

ส่ีเหล่ียมผนืผา้มีดา้น
กวา้งของตวัผา้นอ้ย 
กวา่พนาศทัว่ไปจน
เกือบจะคลา้ย
ผา้พนัคอ 

- สนันิษฐานวา่ท าจากผา้
ก ามะหยี ่หรือผา้เน้ือหนาอ่ืนๆ 
- ทอ้งผา้ท าจากผา้สีขาว 
- ตรงกลางท าจากผา้สีน ้ าเงิน 
และปักตราสญัลกัษณ์ดว้ยไหม 
- ผา้พื้นท าจากผา้สีเหลือง 

- ทอ้งผา้ และผา้พื้นไม่มี
ลวดลาย 
- ตรงกลางท าจากผา้สีน ้ า
เงินไม่มีลวดลาย แต่มีตรา
สัญลกัษณ์พระมหามงกุฎ 
อุณาโลม 
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   วเิคราะห์สรุป รูปแบบที ่2: กลุ่มชุดทีใ่ช้พนาศประดับตราสัญลกัษณ์พระ 
มหามงกุฎ อุณาโลม  จากการศึกษาเคร่ืองคชาภรณ์ ในกลุ่มท่ี 2 ซ่ึงเป็นชุดสมโภชข้ึนระวางชา้งส าคญั ท่ี
มีผา้พนาศประดบัตราสัญลกัษณ์ ประจ ารัชกาลท่ี 9 น้ี พบว่าเคร่ืองคชาภรณ์ช้ินอ่ืนๆ เช่น ผา้ปกกระพอง 
จงกลพู่หู เสมาทอง เคร่ืองผกูต่างๆ จะมีรูปแบบส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกบัชุดท่ีมีพนาศท าจากผา้เยยีรบบั 
แต่ส่วนทีมีความแตกต่างในผา้พนาศท่ีปักตราสัญลกัษณ์พระมหามงกฎุ อุณาโลม ในกลุ่มน้ี มีรูปแบบท่ี
เป็นแบบแผนมีเอกลกัษณ์ สันนิษฐานว่าใชว้สัดุหลกั คือ ผา้ก ามะหยี ่ลกัษณะท่ีคลา้ยกนัของพนาศกลุ่ม
น้ีเป็นผา้ท่ีมีสามส่วน คือ  

   1.  กลางผา้เป็นสีน ้าเงิน สนันิษฐานวา่อาจแทนความหมายของสีแทนองค ์
พระมหากษตัริย ์(ตามความหมายของสีในธงไตรรงค)์ ส่วนท่ีปักตราสญัลกัษณ์พระมหามงกฎุ อุณาโลม
ดว้ยไหมสีเหลืองมีรัศมีท่ีเปล่งออกมาจากยอดเป็นรูปทรงกลมขนาดเลก็ 

   2.  ทอ้งผา้ชั้นท่ี 2 ส่วนใหญ่เป็นผา้สีขาว (พิจารณาจากภาพสี) 
   3.  ผา้พื้น ส่วนท่ีลอ้มรอบผา้ผนือ่ืนๆในพนาศ เป็นสีเหลือง น่าจะมีท่ีมาจาก 

สีวนัพระราชสมภพของรัชกาลท่ี 9  
 

1.1.3 รูปแบบที ่3: กลุ่มชุดทีใ่ช้พนาศรูปแบบพเิศษ 
         พนาศรูปแบบท่ี 3 น้ี แตกต่างกบัวสัดุท่ีใชใ้น 2 รูปแบบแรก เน่ืองจากมีรูปแบบ 

ลวดลาย ชนิดของผา้ และสีของตวัพนาศ แตกต่างออกไป ดงัน้ี 
1.1.3.1 กลุ่มตัวอย่าง เคร่ืองคชาภรณ์ที่ใช้พนาศรูปแบบพเิศษ 

1. รูปแบบที ่3: ตัวอย่างที ่1 เคร่ืองคชาภรณ์พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ (ภาพ 
ท่ี 64)   
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   ผ้าปกกระพอง ผา้ปูปกไวบ้นตระพองชา้ง ทรงสามเหล่ียมกลีบบวั ท า 
จากผา้เยียรบบัในภาพสันนิษฐานว่าเป็นผา้สีทองมนัเงา คลา้ย (ภาพท่ี 51) ถดัลงมาของผา้ปกกระพอง 
ปิดประดบัดว้ยหนา้กระดานลายกระจงัฐานพระ ประดบัดว้ยช้ินงานบางอย่าง เรียงกนัเวน้ช่องไฟบน
หนา้กระดาน คัน่ระหว่างตวัผา้ กบัตาข่ายอุบะหนา้ชา้ง (ทรงสามเหล่ียมหนา้จัว่) ตวัตาข่ายท าจากแกว้
แกมทอง (ขยายภาพมีลกัษณะเป็นแท่งลูกปัดทรงกระบอก) จุดท่ีสายสร้อยไขวท้บักันทุกจุดมกัจะ
ประดบัดว้ยดอกประจ ายามทองฝังพลอย หอ้ยดว้ยพวงอุบะทองฝังพลอย ตรงปลายสุดของตาข่ายใชต้วั
หยุดลายเป็นจ้ีรูปทรงใบโพธ์ิ หรือกลีบบวั หรือขนาดใหญ่ ตรงกลางจ้ี สันนิษฐานว่าอาจมีการลงยา
ราชาวดีสีขาว แลว้ฝังพลอยเมด็เลก็ๆหลายเมด็เตม็จ้ี 

   จงกลพู่หู มีสายเชือกสีขาวโยงข้ึนไปผกูกบัผา้ปกกระพอง โคนพู ่
สอดอยูใ่ตจ้งกลทองทรงบวัคว  ่า รัดรวบส่วนดา้นบนของพูข่นจามรี หอ้ยอยูบ่ริเวณตะเกียบหูชา้งทั้งสอง
ขา้งซา้ย และขวา  

   เสมาคชาภรณ์ ประกอบดว้ยสร้อยคอ กบัเสมาทอง (จ้ี)  
 

ภาพท่ี 64 เคร่ืองคชาภรณ์พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ (รูปแบบท่ี 3: ตวัอยา่งท่ี 1) 
ท่ีมา:  พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ชา้งตน้ 
 

รูปแบบท่ี 3
พนาศรูปแบบ

พิเศษ 
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   พานหน้า ท าจากสายผา้สีขาว (มกัจะมีร้ิวสีเป็นแกนกลางของผา้)  
ภายในน่าจะหุม้เชือกเอาไวเ้ป็นแกนผา้ โดยทัว่ไปปลายเชือกทั้งสองขา้งมีห่วงส าหรับยดึกบัพานหลงั                           

   รัดประคน ใชเ้ป็นสายรัดออ้มรอบตวัชา้ง สายรัดประคนมีลกัษณะสาย 
รูปแบบเดียวกบัพานหนา้ คือ ท าจากผา้สีขาว จากภาพประดบัดว้ยตาบทองลายดอกประจ ายาม 

   พนาศ (ผ้าคลุมหลงัช้าง) เป็นส่วนประกอบของเคร่ืองคชาภรณ์ท่ีใชใ้นการ 
จดักลุ่มพิเศษน้ี จากภาพพนาศท าเป็นทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้ วสัดุท่ีใช ้ไม่แน่ชดัว่าใชผ้า้ชนิดใด เน่ืองจาก
เป็นภาพสีขาวด ายากต่อการพิจารณา พนาศเป็นผา้พื้นไม่มีลาย ลอ้มกรอบดว้ยแถบผา้สีเขม้มีลายปักตรง
กลางกระหนาบบน และล่างดว้ยเส้นคู่ น่าจะใชด้ิ้นทอง หรือเงินในการปักลาย ชายผา้ทั้งสองขา้งตรงท่ี
หอ้ยลงทอ้งชา้ง ขอบผา้ดา้นนอกท าเป็นชายครุย (รวมแลว้ลกัษณะดูคลา้ยพรม)  
 
      ตารางท่ี 10 แสดงพนาศรูปแบบท่ี 3: ตวัอยา่งท่ี 1 พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ 
 

 

เคร่ือง
คชาภรณ์ 

 

รูปทรง 
 

วสัดุ 
 

ลวดลาย 
 

พนาศ 
(ผา้คลุม 
หลงัชา้ง) 

ส่ีเหล่ียมผนืผา้ - ไม่แน่ชดัวา่ใชผ้า้ชนิด
ใด แต่น่าจะเป็นผา้เน้ือ
หนา 
 - ขอบผา้เป็นแถบผา้สี
เขม้น่าจะปักดว้ยด้ินทอง 
หรือเงิน 

- ผา้พื้นไม่มีลวดลาย 
- แถบผา้สีเขม้มีลายปักตรง
กลางไม่แน่ชดัวา่ลายใด
กระหนาบบน และล่างดว้ย
เสน้คู่  

    
 
 
 
 
 
 
 



132 
 

2. รูปแบบที ่3: ตัวอย่างที ่2 เคร่ืองคชาภรณ์พระศรีเศวตศุภลกัษณ์ฯ (ภาพท่ี  
65)   
 

  
 

 
 
 

 
   ผ้าปกกระพอง ผา้ปูปกไวบ้นตระพองชา้ง น่าจะท าจากผา้อตัลตัทอทองดอก 

เลก็เตม็ผนื พื้นสีแดง รูปแบบโดยทัว่ไป ท าเป็นผา้ทรงสามเหล่ียมกลีบบวั จากภาพน่าจะมีการบุนวมใน
ผา้ปกกระพองไวค่้อนขา้งหนา ผา้ทั้งส่ีดา้นขลิบริมดว้ยผา้สีขาว ตรงส่วนท่ีคัน่ระหว่างตวัผา้กบัตาข่าย
กุดัน่ปกติจะเป็นลายหน้ากระดานท าจากผา้ และทองค าฝังดว้ยพลอย แต่จากภาพดูคลา้ยน าผา้มาปิด
ประดบั ตวัตาข่ายท าจากลูกปัดแกว้เจียระไน บนตาข่ายจุดท่ีสายสร้อยไขวท้บักนัทุกจุดประดบัดว้ยดอก
ลายท าจากทอง (จากภาพไม่แน่ชดัวา่เป็นดอกประจ ายามหรือไม่ แต่ลกัษณะทรงกลมมีสีเหลืองทอง) ใช้
ห้ามลายบนตาข่าย และไม่มีพวงอุบะท่ีท าจากตุง้ต้ิงทองห้อยลงมาจากดอกห้ามลาย แต่เป็นพวงอุบะท่ี
ท าจากลูกปัดแกว้เจียระไนร้อยหอ้ยไวต้รงริมตาข่ายแทนพวงอุบะทอง  

ภาพท่ี 65 เคร่ืองคชาภรณ์พระศรีเศวตศุภลกัษณ์ฯ (รูปแบบท่ี 3: ตวัอยา่งท่ี 2) 
ท่ีมา: กรมศิลปากร, ส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, พพิธิภัณฑ์โรงช้างต้น  
สวนจิตรลดา (กรุงเทพฯ: ส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, 2556), 110. 
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      จงกลพู่หู โคนพู่สอดอยู่ใตจ้งกลทองทรงบวัคว  ่า มีผา้คลุมพู่สีแดงรัดรวบ
ส่วนดา้นบนของพู่ขนจามรีสีขาว ห้อยอยู่บริเวณตะเกียบหูชา้งทั้งดา้นซา้ย และขวา สายจงกลพู่หูน้ี มี
สายต่อข้ึนไปผกูโยงกบัผา้ปกกระพอง 
      พานหน้า ท าจากผา้สีแดง สันนิษฐานว่ามีเชือกเป็นแกนอยู่ด้านในผา้ 
โดยทัว่ไปปลายเชือกทั้งสองขา้งมีห่วงส าหรับยดึกบัพานหลงั  

   พานหลงั ท าจากวสัดุลกัษณะเดียวกบัพานหนา้ คือ ท าจากเป็นผา้สีแดง แต่ 
พานหลงัจะท าเป็นเส้นคู่ส่วน มีเส้นโยงอยูใ่กล้ๆ ทา้ยชา้ง 1 เส้นท าจากผา้ชนิดเดียวกนั ปลายทั้งสองขา้ง
ของผา้มีห่วงสีทอง ปลายฝ่ังหน่ึงใช้ผูกโยงกบัศีรษะช้าง ใช้ยึดพานหน้า ปลายอีกดา้นห่วงใช้ยึดกบั
ส าอาง หรือ(ซองหาง) ท่ีอยูส่่วนทา้ยของชา้ง 
     พนาศ (ผ้าคลุมหลังช้าง) ทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้ ทอ้งผา้ท าจากผา้สีน ้ าเงินไม่
ทราบชนิดผา้ ชายผา้ส่ีดา้นขลิบริมดว้ยผา้ขาว เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัในมุมการถ่ายภาพ เจา้พนกังานยนืบงั
บางส่วนของพนาศไว ้ท าให้ไม่สามารถทราบไดว้่าตรงกลางผา้สีน ้ าเงินมีลวดลายใดหรือไม่(เช่น ตรา
สัญลกัษณ์พระมหามงกุฎ อุณาโลม) ส่วนผา้พื้นเป็นผา้สีแดง ชายผา้ดา้นนอกส่ีดา้นของผา้พื้นขลิบดว้ย
ผา้สีขาวเช่นเดียวกบัทอ้งผา้ ไม่ปราฏว่ามีชายครุย หรือตุง้ต้ิงประดบัตรงทอ้งชา้งทั้งสองขา้งดงัท่ีปรากฏ
ในพนาศชุดอ่ืนๆ พนาศผนืน้ี มีขนาดเลก็เม่ือเทียบกบัสดัส่วนของตวัชา้ง  
 
      ตารางท่ี 11 แสดงพนาศรูปแบบท่ี 3: ตวัอยา่งท่ี 2 พระศรีเศวตศุภลกัษณ์ฯ 
 

 

เคร่ือง
คชาภรณ์ 

 

รูปทรง 
 

วสัดุ 
 

ลวดลาย 
 

พนาศ 
(ผา้คลุม 
หลงัชา้ง) 

ส่ีเหล่ียมผนืผา้ มีขนาดเลก็
เม่ือเทียบกับสัดส่วนของ
ตวัชา้ง  
 

- ทอ้งผา้ท าจากผา้สีน ้ า
เงิน ไม่ทราบชนิดผา้ 
 - ผา้พื้นท าจากผา้สีแดง 
ไม่ทราบชนิดผา้ 
- ไม่ปรากฏชายครุย หรือ
ตุง้ต้ิง 

- ทอ้งผา้ และผา้พื้นไม่มี
ลวดลาย 
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   วเิคราะห์เปรียบเทียบ ชุดพิเศษน้ี มีกลุ่มตวัอยา่งนอ้ยแต่จากการสืบคน้ 
ขอ้มูลภาพถ่ายเก่าท่ีหอจดหมายเหตุแห่งชาติพบว่ามีภาพถ่ายชา้งกลุ่มหน่ึงแต่งกายดว้ยเคร่ืองประดบั
คลา้ยเคร่ืองคชาภรณ์ชา้งตน้ มีกลุ่มบุคคลคลา้ยนกัเรียนนายเรือนัง่อยูบ่นหลงัชา้ง พร้อมอุปกรณ์ดนตรี 
ในค าบรรยายภาพถ่ายจากหอจดหมายเหตุไดใ้หข้อ้มูลไวว้า่ 

   สนันิษฐานวา่ เป็นชา้งท่ีเขา้ร่วมกระบวนแห่พระราชพิธีโสกนัต ์ท่ีถนนจกัรี 
จรัล หนา้พระท่ีนัง่จกัรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวงั หรือชา้งท่ีน าออกมาเร่ียไรบริจาค เพื่อซ้ือ
เรือรบหลวงพระร่วง19 (ภาพท่ี 66) 
 

 
 
 
 

    จากภาพตวัอยา่งผา้ปกกระพองมีลายดอกเลก็ผา้พื้นสี ทรงสามเหล่ียมกลีบ 
บวั มีหน้ากระดานท าลายกระจงัฐานพระทอ้งกระดานน่าจะมีดอกลายวางประดบัเวน้ระยะช่องไฟ 
ดา้นล่างเป็นตาข่ายหนา้ชา้ง พู่หูมีเชือกโยงผกูติดกบัปกกระพอง จงกลท าทรงบวัคว  ่า หรือทรงกรวย มี
ผา้คลุมพู่รัดรวบพู่หู (ถา้เป็นชา้งหลวง หรือชา้งตน้จะใชพู้่ขนหางจามรีสีขาว) ส่วนพนาศไม่สามารถ 

                                                        
19
 ค าบรรยายใตร้หสัภาพถ่าย หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

ภาพท่ี 66 กลุ่มชา้งแต่งเคร่ืองประดบั ยนืถ่ายภาพในพระบรมมหาราชวงั 
ท่ีมา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
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มองเห็นไดช้ดัเจน แต่น่าจะมิใช่พนาศท่ีมีลายตราสัญลกัษณ์พระมหามงกฎุ อุณาโลม เน่ืองจากชา้งเผอืก
เป็นชา้งมงคล ไม่ถูกใชง้านหนา้ท่ีอ่ืน ยกเวน้แต่งเคร่ืองคชาภรณ์ยืนบนแท่นเกยในพระบรมมหาราชวงั 
อย่างไรก็ตามหลกัฐานภาพถ่าย ตวัอย่างเช่น ผา้ปกกระพองน้ี ท าให้ทราบว่ารูปแบบของคชาภรณ์บาง
ช้ินของชา้งหลวง อาจจะมีรูปแบบท่ีสืบทอดต่อกนัมา หรือมีรูปแบบลวดลายท่ีนิยมใชเ้ป็นอยา่งไร 

   วเิคราะห์สรุป รูปแบบที ่3: กลุ่มชุดทีใ่ช้พนาศรูปแบบพเิศษ พนาศชนิด 
พิเศษน้ี มีการออกแบบรูปทรง ยงัอยูใ่นกรอบเกณฑข์องพนาศทัว่ไป กล่าวคือ มีรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้ 
แต่มีความแตกต่างในรายละเอียด เช่น สี และลวดลายท่ีปรากฏบนตวัผา้ ในบางกรณีตวัอยา่งพนาศของ
พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯจะมีเพียงผา้พื้นผืนเดียว แต่มีการท าขอบชายผา้ขนาดใหญ่ประดบัลายปัก
ดว้ยด้ิน เพื่อใหผ้า้ยงัมีมิติ มีความสวยงามมากกวา่ผา้พื้นเรียบๆ ส่วนตวัผา้ดูมีความหนาทั้ง 2 ตวัอยา่ง ขอ้
แตกต่างอีกประการ คือ รูปแบบท่ี 3 ตวัอยา่งท่ี 2 มีการใชว้สัดุหลกัส่วนใหญ่ท าจากสีแดง และพนาศก็
เช่นกนั ซ่ึงพนาศในรูปแบบอ่ืนๆจะนิยมใชผ้า้สีเหลืองเป็นส่วนประกอบร่วมกบัสีอ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม 
รูปแบบท่ี 3 น้ี เป็นกลุ่มท่ีพบตวัอยา่งไดน้อ้ยกวา่ 2 รูปแบบแรก  
 

1.2 วาระที ่2: ชุดล าลอง (ใช้ในงานเปิดโรงช้างต้นทีว่งัไกลกงัวล อ าเภอหัวหิน จังหวัด 
ประจวบคีรีขันธ์) 
  ชุดคชาภรณ์ชุดล าลองน้ี มีมูลเหตุจากการท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว เสด็จแปร
พระราชฐานไปประทบัท่ีวงัไกลกงัวล อ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชา้งเผือกประจ าพระองค ์
คือ พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ จึงตอ้งตามเสดจ็ไปถวายงานดว้ย  

จากการสัมภาษณ์สมัภาษณ์ ก่องแกว้ วีระประจกัษ ์(ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการอ่านภาษาจารึก  
และอักขรวิทยาโบราณ) หน่ึงในผู ้เ รียบเรียง จัดท าหนังสือ การจัดสร้างเคร่ืองคชาภรณ์  ของ                 
กรมศิลปากร ไดอ้ธิบายวา่ ...พระมหากษตัริยใ์นยคุโบราณมีชา้งเผอืกเป็นสัตวคู่์พระบารมี ถา้ไม่ติดพระ
ราชกรณียกิจอ่ืนใดแลว้ ตามคติความเช่ือก็จะเสด็จไปท่ีโรงชา้งตน้ เพื่อทอดพระเนตรชา้งเผือกเป็น
ประจ าสม ่าเสมอทุกวนัเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พระมหากษตัริย ์แก่ชา้ง และแก่บา้นเมือง หนา้ท่ีของ
ชา้งเผอืกจึงเป็นการแต่งคชาภรณ์มาใหพ้ระมหากษตัริยไ์ดท้อดพระเนตร20  

                                                        
20สัมภาษณ์ ก่องแกว้ วรีะประจกัษ,์ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการอ่านภาษาจารึก และอกัขรวทิยาโบราณ(ปัจจุบนั 

เกษียณอายแุลว้แต่ยงัท างานเป็นผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีส านกัหอสมุดแห่งชาติ  และส านกังานราชบณัฑิตยสภา), 10 มกราคม 
2560. 



136 
 

         ความส าคญัของพระยาชา้งเผอืกนั้น โรงชา้งจะสร้างอยูใ่กลพ้ระมหามณเฑียร  
เพื่อพระมหากษตัริยจ์ะไดท้อดพระเนตรไดอ้ยา่งใกลชิ้ด ในภาพเป็นภาพชา้งเผอืกยนืโรงอยูใ่นโรงยอด
จิตรกรรมฝาผนงั ในพระท่ีนัง่พทุไธสวรรย์21 (ภาพท่ี 67) 
 

 
 

 
 
 

         
     ในหนงัสือเร่ือง ‘ชาววงัเล่าเร่ือง(ผ)ี’ ท่ีเขียนโดยผูใ้ชน้ามปากกาวา่‘จินตช์ญา’ ซ่ึงเป็นธิดา 

ของท่านผูห้ญิงพึงจิตต ์ศุภมิตร คุณขา้หลวงผูใ้หญ่ในสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ ผูรั้บใช้
ใกลชิ้ดเบ้ืองพระยคุลบาทพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถมา
นานกวา่ 60 ปี22 ไดก้ล่าวถึงคุณพระฯ หรือคุณพระเศวตอดุลยเดชพาหนฯไวต้อนหน่ึงวา่ 
 

                                                        
21ณฏัฐภทัร จนัทวิช, บรรณาธิการ, ช้างต้นสัตว์มงคลแห่งพระจักรพรรดิ เล่ม 1, (กรุงเทพฯ: กรม 

ศิลปากรร่วมกบั ริษทัคาร์ลสเบอร์ก บริเวอร่ี (ประเทศไทย), 2539), 23. 
22
 จินตช์ญา [นามแฝง], ชาววงัเล่าเร่ือง(ผ)ี, พิมพค์ร้ังท่ี 7 (กรุงเทพฯ: แพรวส านกัพิมพ ์อมรินทร์พร้ินต้ิง 

แอนดพ์บัลิชช่ิง, 2559), ค  าน า. 

ภาพท่ี 67 พระยาชา้งเผอืกยนืโรงในโรงยอดในพระมหามณเฑียร 
ท่ีมา: ณฏัฐภทัร จนัทวิช, บรรณาธิการ, ช้างต้นสัตว์มงคลแห่งพระจักรพรรดิ เล่ม 1, 
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากรร่วมกบั ริษทัคาร์ลสเบอร์ก บริเวอร่ี(ประเทศไทย), 2539), 23. 
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     “...ตอนหลงัพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัเม่ือพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงแปรพระราชฐาน 
    ไปประทบัท่ีหวัหินก่ึงถาวรเป็นเวลาหลายปี ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯใหเ้ชิญคุณพระเศวตอดุลยเดช 
    -พาหนฯ จากโรงชา้งตน้ สวนจิตรลดา พระราชวงัดุสิต มายนืโรงชา้งตน้ วงัไกลกงัวล อ าเภอหวัหิน  
    จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ตามโบราณราชประเพณ ีเม่ือวนัท่ี 17 - 18 มีนาคม 2547 และพระบาทสมเดจ็ 
    พระเจา้อยูห่วัเสดจ็พระราชด าเนินประกอบพระราชพิธีสมโภชโรงชา้งตน้ เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2547…” 23 

 

ชุดคชาภรณ์ล าลองชุดน้ี ใชแ้ทนชุด เม่ือปี พ.ศ.2502 ท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
พระราชทานแก่พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ เน่ืองจากชุดเดิมมีขนาดเลก็หากน ามาแต่งใหม่จะไม่งดงาม
สมพระยาชา้งตน้ท่ีเจริญวยั ชุดน้ี เป็นชุดล าลอง หรือชุดชัว่คราวเร่งจดัท าข้ึนเพื่อใชใ้นงานสมโภชโรง
ชา้งตน้แห่งใหม่ ณ วงัไกลกงัวล อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ในปีพ.ศ.2547         
 

 
 
 

                

 

                                                        
23เร่ืองเดียวกนั, 203. 

ภาพท่ี 68  เคร่ืองคชาภรณ์ชุดล าลองส่วนศีรษะของพระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ  
ท่ีมา: คชาสาส์น (ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 18 พฤษภาคม - กรกฎาคม 2549), หนา้ปก. 
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  1.2.1. กลุ่มตัวอย่างชุดคชาภรณ์ล าลอง 

          1. ชุดล าลอง: ตัวอย่างที ่1 พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ (ภาพท่ี 69) 
 

 
 
 

 
 
 

              ผ้าปกกระพอง ส่วนของผา้ท่ีปูปกไวบ้นตระพองชา้งทรงสามเหล่ียมกลีบบวั  
ลกัษณะเหมือนผา้ตาดทอง หรืออาจเป็นผา้เน้ือมนัชนิดอ่ืนท่ีมีสีเหลืองทอง (ซ่ึงสีเหลืองก็เป็นสีวนัพระ
ราชสมภพของรัชกาลท่ี 9) ลวดลายบนผา้ปกกระพอง มีดอกกลมเกสรเขียว ดอกกลมเกสรแดง เป็นดอก
ลอยอยู่ในพื้นผา้ จากภาพผา้ตาดบนปกกระพองเป็นผา้ชนิดเดียวกันกับพนาศ ปกติรูปทรงของปก
กระพองช้างจะมีเพียงส่วนของผา้ทรงกลีบบวั ถดัลงมาจะเป็นตาข่ายอุบะหน้าช้าง แต่ชุดคชาภรณ์
ล าลองชุดน้ี มีความแตกต่าง คือ ตรงส่วนของอุบะท่ีควรจะเป็นตาข่ายแกว้กุดัน่ มีการตดัผา้รูปทรง
เดียวกบัตาข่ายอุบะรองซบัอีกชั้น และยงัท าตวัปิดประดบัลายหนา้กระดาน ท่ีปกติท าจากทองค าบุดุน
ประดบัพลอย เพื่อใชค้ัน่ระหว่างตวัผา้กบัตาข่ายอุบะ ในชุดล าลองน้ี ท าทอ้งกระดานเป็นลวดลายผา้

ภาพท่ี 69 ชุดคชาภรณ์ล าลองของพระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ ณ วงัไกลกงัวล 
                อ  าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
ท่ีมา: พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ชา้งตน้ 
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พิมพสี์แดงเยบ็ปิดทบักลมกลืนกบัตวัผา้ปกกระพอง ส่วนอ่ืนๆของผา้ปกกระพองมีตุง้ต้ิงห้อยลงมาท า
จากสร้อยลูกปัดเม็ดเล็กมีตุม้กระด่ิงอนัเล็กๆห้อย โดยวางตุง้ต้ิงสร้อยชุบเงิน และชุดทองดงักล่าว เวน้
ช่องไฟ สลบัสายสร้อยสั้นยาว ตลอดความยาวของลายหน้ากระดาน ส่วนการตดัเส้นคัน่แบ่งของลาย
หนา้กระดาน ดา้นบนตดัเส้นดว้ยสร้อยลูกปัดเมด็เลก็ชุบทองตีสองเส้นคู่ (เขา้ใจว่าเส้นบนใชบ้อกระยะ
จบของส่วนท่ีเป็นผา้) ดา้นล่างของเส้นหน้ากระดานตดัเส้นดว้ยสร้อยลูกปัดเม็ดเล็กชุบเงินเส้นเดียว 
ส่วนท่ีควรจะเป็นตาข่ายอุบะหนา้ชา้งไม่ไดท้  าเป็นตาข่ายไวท้บักนัอยา่งทัว่ไป แต่ประดบัดว้ยตุง้ต้ิงเยบ็
ติดกบัผา้พื้นเหลือง (ดอกลอย) แถวบนสองแถวประดบัดว้ยอุบะตุง้ต้ิงสีทอง หวัของตุง้ต้ิงท าจากพลอย
สีขาวเม็ดกลม มีสายสร้อยลูกปัดสีทองติดกระด่ิงสองเส้น โดยสลบัสับเยื้องกนัระหว่างแถวบนล่าง
ตลอดแนวผา้ แถวล่างสองแถวประดับด้วยตุง้ต้ิงสีเงิน หัวของตุง้ต้ิงท าจากพลอยสีขาวเม็ดกลม มี
สายสร้อยลูกปัดสีเงินติดกระด่ิงสองเส้น โดยสลบัสับเยื้องกนัระหว่างแถวตลอดแนวผา้เช่นกนั ส่วน
ปลายสุดท่ีท าเลียนแบบตาข่ายแกว้กดุัน่ ไดเ้ยบ็ติดกบัชายผา้ท าเป็นตุง้ต้ิงสร้อยลูกปัดเมด็เลก็ชุบเงิน และ
ชุบทองติดกระด่ิงเลก็ๆเส้นเด่ียวห้อยสลบัสีกนัตรงผา้สามเหล่ียมหนา้ชา้ง ขอบผา้ขลิบริมดว้ยผา้ตาดสี
รุ้ง (ชมพ ูเขียว ฟ้า แดง เหลือง) 
                                         จงกลพู่หู ลกัษณะเป็นพู่มีสีขาวโดยปกติ พู่หูของชา้งเผือกจะท าจากขนหาง
จามรีสีขาว โคนพู่สอดอยู่ใตจ้งกลหุ้มทองทรงบวัคว  ่าท าลวดลายบวักลีบขนุนลงยาราชาวดีสีเขียว ใต้
จงกลมีผา้คลุมพู่สีทอง ลกัษณะเหมือนผา้ตาดทอง มีเชือกสีขาวท่ีดา้นบนผกูติด กบัปกกระพอง หอ้ยลง
มาบริเวณตะเกียบหูชา้งทั้งขา้งซา้ย และขวา  

             ทามคอ จากภาพน่าจะท าจากโลหะ หรือเชือกเป็นแกนกลาง หุม้ดว้ยเชือก 
ไหม หรือเชือกสีเหลืองเบอร์ใหญ่ ลกัษณะฟ่ันกนัเป็นเกลียว ตรงคอชา้ง มีส่วนท่ีท าคลา้ยจ้ีห้อยคอ ท า
เป็นดา้ยหรือสายสร้อยไหมเล็กๆสีขาว สลบัสีทองห้อยลงมาเป็นเส้นตรงลกัษณะเป็นแผงสามเหล่ียม
หนา้จัว่ บนเส้นทามคอถดัจากเชือกฟ่ันสีเหลือง บางจุดหุ้มดว้ยผา้สีแดง ปลายเชือกทั้งสองขา้งมีวตัถุสี
แดงทรงกระบอกท าขอบปิทา้ยดว้ยเส้นสีทอง ปลายเชือกของทามคอมกัจะมีห่วงสีทอง ส าหรับผูก
วนรอบคอชา้ง และใชย้ดึติดกบัพานหนา้ 
                พานหน้า ท าจากเส้นไหม หรือเชือกสีเหลืองเบอร์ใหญ่ ลกัษณะฟ่ันกนัเป็น
เกลียว มีร้ิวคลา้ยด้ินเงินพาดผา่นไขวก้นัไปมาบนตวัเชือกสีเหลือง ตวัไหมหรือเชือกมีปลายทั้งสองขา้ง
คลอ้งตรงหนา้อกชา้ง  

              พานหลงั ท าจากวสัดุแบบเดียวกบัพานหนา้ คือ ท าจากเสน้ไหม หรือเชือกสี 
เหลือง 
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เบอร์ใหญ่ ลกัษณะฟ่ันกนัเป็นเกลียว มีร้ิวคลา้ยด้ินเงินพาดผ่านไขวก้นัไปมาบนตวัเชือกสีเหลือง ตรง
ทา้ยชา้งมีผา้สีแดงหรือวตัถุสีแดงอยู่บนเชือกสีเหลือง (บริเวณต าแหน่งท่ีควรจะมีผา้ยึดพานหลงัสอง
เส้นเขา้ดว้ยกนั หรืออาจเป็นวตัถุท่ีใชแ้ทนตาบทอง) ปลายทั้งสองขา้งของผา้พานหลงัมีห่วงสีทอง ดา้น
หน่ึงส่วนศีรษะชา้ง ใชย้ดึพานหนา้ ปลายอีกดา้นห่วงใชย้ดึกบัส าอาง (ซองหาง) ท่ีอยูส่่วนทา้ยของชา้ง 
               พนาศ (ผ้าคลุมหลังช้าง) ทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้ขนาดใหญ่ ท าจากผา้เยียรบบัทอ
ทองพื้นแดงลายเทศ คลา้ยลายใบเทศในผา้ตวัอยา่ง (ภาพท่ี 69) ตรงชายผา้เยยีรบบัมีเชิงผา้ ขอบทั้งส่ีดา้น
ของทอ้งผา้ขลิบดว้ยผา้สีทอง หรือด้ืนทองประดบัดว้ยชายครุยสีทอง ผา้พื้นสันนิษฐานว่าท าจากผา้ตาด
ทองผนืใหญ่ หรืออาจเป็นผา้เน้ือมนัชนิดอ่ืนท่ีมีสีเหลืองทอง ชายผา้ดา้นนอกส่ีดา้นขลิบริมดว้ยผา้สีทอง 
หรือด้ินทอง ประดบัชายครุยสีทองเช่นเดียวกนั ในภาพจะเห็นว่า พนาศจะมีขนาดใหญ่มาก เม่ือเทียบ
กบัสดัส่วนของชา้ง  
 

         2. ชุดล าลอง: ตัวอย่างที ่2 พระเศวตภาสุรคเชนทร์ฯ (ภาพท่ี 70) 
 

 
 

 
 

 

ภาพท่ี 70 ชุดคชาภรณ์ล าลองของพระเศวตภาสุรคเชนทร์ฯ ณ ศูนยอ์นุรักษช์า้งไทย   
                จงัหวดัล าปาง 
ท่ีมา: พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ชา้งตน้  
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             ผ้าปกกระพอง ผา้ปูปกไวบ้นตระพองชา้ง ทรงสามเหล่ียมกลีบบวั มีตาข่าย 
หน้าชา้ง แต่เน่ืองจากไม่เห็นมุมดา้นหนา้ของชา้งจึงไม่อาจสรุปไดว้่าส่วนท่ีเป็นตวัตาข่ายท าดว้ยวสัดุ
รูปแบบใดบา้ง 

             จงกลพู่หู ลกัษณะเป็นเชือกสีขาวโยงลงมาจากปกกระพอง หอ้ยลงมาบริเวณ 
ตะเกียบหูชา้งทั้งสองขา้งซา้ย ขวา โคนพู่สอดอยูใ่ตจ้งกลหุ้มทองทรงบวัคว  ่า ใตจ้งกลมีผา้คลุมพู่สีทอง 
ลกัษณะเหมือนผา้ตาดทอง รัดรวบพูหู่สีขาว 

             ทามคอ ทามคอส าหรับผกูวนรอบคอชา้ง ท าจากเชือกไหม หรือเชือกหุม้ผา้มนั 
สีแดง ปนเหลืองเบอร์ใหญ่ ลกัษณะ ส่วนท่ีควรจะเป็นจ้ีเสมาห้อยคอ ท าเป็นดา้ย หรือสายสร้อยไหม
เลก็ๆสีขาว สลบัสีเขม้หอ้ยลงมาเป็นเสน้ตรง 
               พานหน้า ท าจากเส้นไหม หรือเชือกสีเหลืองเบอร์ใหญ่ บางจุด ท าเป็นแถบ
คาดสีแดง  

             พานหลงั ท าจากผา้แบบเดียวกบัพานหนา้ คือ จากเสน้ไหม หรือเชือกสีเหลือง 
เบอร์ใหญ่ บางจุด ท าเป็นแถบคาดสีแดง ใชย้ดึกบัส าอาง หรือ(ซองหาง) ท่ีอยูส่่วนทา้ยของชา้ง 
               พนาศ (ผ้าคลุมหลงัช้าง) ทรงส่ีเหล่ียมผนืผา้ ทอ้งชา้งท าจากผา้เยยีรบบัทอทอง
พื้นแดงลายเทศ คลา้ยตวัอย่างท่ี 1 (ภาพท่ี 69) ชายทั้ งส่ีด้านของทอ้งผา้ขลิบด้วยผา้สีทอง มีขนาด
ค่อนขา้งใหญ่ผา้พื้นสันนิษฐานว่าท าจากผา้ตาดทองผนืใหญ่ หรืออาจเป็นผา้เน้ือมนัชนิดอ่ืนท่ีมีสีเหลือง
ทอง ตรงชายผา้ท่ีหอ้ยลงมาตรงทอ้งชา้งท าเป็นชายครุยทอง ในภาพจะเห็นวา่ พนาศจะมีขนาดใหญ่มาก
เม่ือเทียบกบัสดัส่วนของตวัชา้ง  

                  วเิคราะห์เปรียบเทียบ วสัดุในการท าชุดคชาภรณ์ล าลองน้ี ท าจากวสัดุมีค่านอ้ย 
กว่าเคร่ืองคชาภรณ์ในอีกสองวาะ รูปแบบชุดล าลองน้ี มีรูปแบบคลา้ยกนักบัชุดแต่งกายของชา้งเล้ียงใน
ปางชา้งท่ีไวส้ าหรับบริการนกัท่องเท่ียว ซ่ึงควาญชา้งนิยมแต่งกายเลียนแบบเจา้พนกังานในวงั โดยแต่ง
กายคลา้ยชุดปัสตูแดงขลิบเหลือง และน าเคร่ืองประดบั กบัผา้มาแต่งให้ชา้งน าเท่ียว ลกัษณะการแต่ง
กายเลียนแบบชา้งตน้ วสัดุส่วนใหญ่ท่ีเป็นผา้ ท าจากผา้ตาดทองท่ีหาซ้ือไดท้ัว่ไปบางชนิดราคาไม่แพง 
เน่ืองจากผา้ตาดมีหลายคุณภาพ เคร่ืองแต่งกายของชา้งน าเท่ียว (ภาพท่ี 71) ผา้ปกกระพองชา้งน าเท่ียว
ส่วนใหญ่ท าจากผา้ตาดสีเหลืองทอง ตรงตะเกียบหูชา้งมีเชือกสีแดงหอ้ยจากผา้ปกกระพองลงมายงัขั้วพู่
ท  าจากโลหะคลา้ยหมอ้น ้ าขนาดเล็กชุบทอง มีผา้คลุมพู่สีแดง ตวัพู่ สันนิษฐานว่าท าจากไหมเส้นใหญ่
รวบเป็นพู่สีเหลือง และพนาศ (ผา้คลุมหลงัชา้ง) ทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้ ทอ้งผา้ใชผ้า้ตาดสีเหลืองอมส้ม
น่าจะบุนวมดา้นใน พื้นผา้ท าจากผา้ตาดสีเหลือง ดา้นหลงัผา้มีผา้ซับกาวสีแดงกนัริมผา้หลุด พนาศมี
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ขนาดใหญ่สามารถคลุมปิดทอ้งชา้งไดมิ้ด พานหน้าใชเ้ชือก หรือเหล็กขนาดเล็กยึดโยงกบัสัปคบั รัด
ประคนใตอ้กช้าง ใช้วสัดุเดียวกับพานหน้า การแต่งกายของช้างเล้ียงเหล่าน้ี เพื่อประโยชน์ในเชิง
พาณิชยท์  าใหเ้กิคดความสวยงามมีเอกลกัษณ์ดึงดูดลูกคา้ทั้งชาวไทย และต่างประเทศ 
 

 
 

 
 
            วเิคราะห์สรุป รูปแบบชุดคชาภรณ์ล าลอง :ชุดล าลอง (ชัว่คราว) ของชา้งเผอืก 

ในรัชกาลท่ี 9 ชุดน้ี แมจ้ะท าจากวสัดุราคาไม่แพง เม่ือเทียบกบัชุดท่ีจดัสร้างในอีกสองวาระ แต่พบว่ามี
การตดัเยบ็ท่ีใส่ใจรายละเอียด มีการพยายามเพิ่มเติมลวดลายในผา้ปกกระพอง ท่ีตกแต่งดว้ยลูกปัดเยบ็
เขา้กบัตวัผา้ท าให้ดูเหมือนตาข่ายแกว้กุดัน่ (จากการสัมภาษณ์เขา้ใจว่าชุดล าลองจดัสร้างข้ึน เพื่อเร่งใช้
งานให้ทนัการเปิดโรงชา้งตน้แห่งใหม่) ในส่วนของพนาศในกลุ่มชุดล าลองน้ี มีการตดัเยบ็ท่ีคลา้ยกนั 
ทั้งตวัอยา่งท่ี 1 และตวัอยา่งท่ี 2 (สันนิษฐานว่าน่าจะตดัให้ชา้งเผือกทุกชา้งท่ีสมโภชข้ึนระวางแลว้โดย
ส่งไปตามสถานท่ีๆชา้งเผอืกยงัยนืโรงอยูใ่นภูมิภาคต่างๆ) แมจ้ะเป็นชุดล าลอง แต่ใชท้อ้งผา้ท่ีท าจากผา้
เยียรบบัสีแดงลายเทศ ซ่ึงน่าจะเป็นผา้น าเขา้ โดยตดัเป็นทอ้งผา้ท่ีมีขนาดใหญ่ และผา้พื้นสันนิษฐานว่า
ท าจากผา้ตาดทอง หรืออาจเป็นผา้เน้ือมนัชนิดอ่ืนท่ีมีสีเหลืองทองผืนใหญ่ ตรงชายผา้ยงัมีการประดบั

ภาพท่ี 71 ชา้งน าเท่ียวแต่งเคร่ืองประดบั ท่ีปางชา้งอโยธา  
                จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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ชายครุยตามแบบอย่างของพนาศส่วนใหญ่ ซ่ึงแมจ้ะเป็นชุดชัว่คราว แต่ตวัวสัดุท่ีใชก้็ดูจะประณีตกว่า
ชุดท่ีมีการตดัเยบ็ใหช้า้งเล้ียง หรือชา้งน าเท่ียวทัว่ๆไป 
 

1.3 วาระที ่3: ชุดจัดสร้างเพ่ือถวายในพระราชพธีิฉลองสิริราชสมบัตคิรบ 60 ปี (จัดสร้าง 
เฉพาะแก่พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ) 
              เคร่ืองคชาภรณ์ชุดน้ี ไดจ้ดัสร้างเพื่อถวายในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบติัครบ 60 ปี 
พทุธศกัราช 2549 เพื่อพระราชทานใหคุ้ณพระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ (คุณพระเศวตฯใหญ่) แต่งประดบั
ออกรับเสด็จพระประมุขต่างประเทศ ท่ีเสด็จมาถวายพระพรชยัมงคล ณ พระท่ีนัง่จกัรีมหาปราสาท ใน
พระบรมมหาราชวงั จดัสร้างจากทองค า ประดบัดว้ยพลอยสีต่างๆ มีความงดงาม และมีคุณค่ายิง่ อีกทั้ง
มีความส าคญั คือ เป็นเคร่ืองคชาภรณ์ท่ีมีพระบรมราชวินิจฉัยจากรัชกาลท่ี 9 ให้จดัสร้างดว้ยพระองค์
เอง และเป็นเคร่ืองคชาภรณ์ท่ีถูกจดัสร้างข้ึนเป็นชุดสุดทา้ยของรัชกาลท่ี 9 

     1.3.1 ผ้าปกกระพอง  
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 72  ปกกระพอง (วาระท่ี 3) 
ท่ีมา: ส านกัทรัพยสิ์นมีค่าของแผน่ดิน กรมธนารักษ ์
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        ขนาดของวตัถุ: ความกวา้งของผา้ตรงรูปฐานกลีบบวั ความยาว 82 เซนติเมตร  

ความยาวจากฐานกลีบบวัจรดปลายแหลมของกลีบบวัยาว 55 เซนติเมตร24 (ภาพท่ี 72) 
        ผ้าปกกระพอง ส่วนท่ีท าจากผา้มีรูปทรงสามเหล่ียมกลีบบวั ท าจากผา้ 

เยยีรบบัลายทองกดุัน่ (หรือลายราชวตัรกา้นแยง่กเ็รียก) พื้นแดงเป็นผา้ลายเทศ ขลิบริมดว้ยด้ินเล่ือม ชาย
ผา้ท าเป็นร้ิวลายทอง 2 ร้ิว ดา้นในร้ิวลายทองพื้นน ้าเงินขลิบริมดว้ยด้ินเล่ือม ชั้นดา้นนอกผา้ร้ิวลายทอง
พื้นแดง ขลิบริมดว้ยด้ินเล่ือมเช่นกนั ชายผา้ติดตุง้ต้ิงทองตรงสามเหล่ียมท ามุมทั้งสองดา้น มุมผา้
ดา้นบนมีเชือกนวมหุม้ผา้ตาดสีทองไวผ้กูกบัพานหนา้ (ภาพท่ี 73) 
 
 
 
 

                                                        
24กรมศิลปากร, การสร้างเคร่ืองคชาภรณ์ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2550), 27 - 28. 

ภาพท่ี 73 ลวดลายท่ีปรากฏบนผา้ปกกระพอง  
ท่ีมา: ส านกัทรัพยสิ์นมีค่าของแผน่ดิน กรมธนารักษ ์

 

ลายทอง
กดุัน่ 
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        วเิคราะห์เปรียบเทียบ ลวดลายท่ีปรากฏบนผา้ปกกระพอง และพนาศ ซ่ึงเป็น 
ลายกดุัน่(กา้นแยง่) หรือหน่ึงในรูปแบบของลายราชวติั มีลกัษณะ คือ  

        ลายท่ีบรรจุอยูใ่นเถาท่ีทอด 2  เถา หรือมากกวา่นั้น ก่ายกนัอยา่งตาตะแกรง หรือ     
ตาทแยง มีลายดอกลอยอยูต่รงต าแหน่งท่ีเถาไขวก้นั และในพื้นท่ีว่างระหว่างเถาไขวบ้รรจุลายรูปทรง
ต่างๆ มีขาสอดใตก้า้นเขา้หาดอกลอยทั้ง 4 ยงัพบเห็นไดใ้นลายไทยท่ีปรากฏให้เห็นในผา้ไทย หรือ
สถาปัตยกรรมไทยทัว่ไป25 อย่างเช่นลายท่ีพบในเสาพระอุโบสถ วดัราชบพิธสิตมหาสีมารามราช
วรวิหาร26 กรุงเทพมหานคร 
 

 
 

 
 

                                                        
25ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ลายไทย ฉบับราชบัณฑิต (กรุงเทพฯ: ธนาเพลส จ ากดั, 2557), 40. 
26
 รัชกาลท่ี 5 โปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างข้ึน เม่ือพ.ศ. 2412  ขอ้มูลจาก ศกัด์ิชยั สายสิงห์, “พทุธศิลป์สมยั 

รัตนโกสินทร์ พฒันาการงานช่าง และแนวคิดท่ีปรับเปล่ียน” (เอกสารค าสอน รายวิชา 317 406 ศิลปะในประเทศไทย
ตั้งแต่พทุธศตวรรษท่ี 21 - 25 บณัฑิตวทิยาลยัศิลปากร มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2555), 59. 

ภาพท่ี 74 ลายดอกไมใ้บไม ้เขียนลงบนกระเบ้ืองส่งมาจากจีน 
               วดัราชบพิธฯ สมยัรัชกาลท่ี 5 
 

 

ลายกดุัน่ 
(กา้นแยง่) 
ท่ีพบในงาน
สถาปัตยกรรม

ไทย 
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                             (ก)                                                              (ข)  

 

       ภาพลายกระเบ้ืองเคลือบประดบัเสา และก าแพงแกว้พระอุโบสถเป็นลายใบเทศ  
แต่การจดัภาพอยูใ่นกรอบเป็นแบบยโุรป ซ่ึงผสมกนัอยา่งสนิท27 (ภาพท่ี 74) 
         ในสมยัปัจจุบนั พบว่ามีการน าผา้เยียรบบัมาใช้ในงานนาฎศิลป์ไทยอย่างการ
แสดงชุด “อาศิรวาทราชสดุดีพระภูมีองคภู์มิพล” โดยส านักการสังคีต กรมศิลปากร ในมหกรรมการ
แสดงเน่ืองในงาน “ใตร่้มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2560 ณ โรงละคร
แห่งชาติ  ลวดลายท่ีพบบนผา้เป็นลายกุดัน่กา้นแย่งลายเทศ มีลวดลาย และสีคลา้ยกนักบับนผา้ปก
กระพอง และพนาศของพระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ ซ่ึงน่าจะเป็นผา้น าเขา้จากต่างประเทศ จากการ
สอบถามขอ้มูลเบ้ืองตน้จากนางร า ผา้เยียรบบัท่ีใชใ้นกลุ่มการละครเรียกกนัว่า “ผา้ยก” เป็นผา้ท่ีมีราคา
สูง (ภาพท่ี 75) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
27ประยรู อุลุชาฏะ, ววิฒันาการลายไทย, พิมพค์ร้ังท่ี 4 (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2524), 229. 

ภาพท่ี 75 ชุดตวัละครเทวดาจากการแสดงชุด “อาศิรวาทราชสดุดีพระภูมีองคภู์มิพล”    
                โดยส านกัการสังคีต กรมศิลปากร ณ โรงละครแห่งชาติ 
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         ขนาดของวตัถุ: ชุดลายหนา้กระดานน้ี มีขนาดกวา้ง 6 เซนติเมตร ยาว 99  

เซนติเมตร28 (ภาพท่ี 76) 
        ลายหนา้กระดานท าจากทองค าบุดุนปิดประดบัคัน่อยูร่ะหวา่งผา้ปกกระพองกบั 

ตาข่ายแกว้กุดัน่ เป็นลายกระจงัฐานพระ ประกอบไปดว้ย ลายประจ ายาม กา้มปูใบเทศ ก่ึงกลางของใบ
เทศมีดอกกลมหกกลีบ เกสรฝังพลอยสีเขียวทรงกลมลอ้มดว้ยลายลูกประค าขนาดเล็กท าจากทอง ใบ
เทศฝังพลอยสีขาวทรงกลมเป็นไส้ลาย ใบแผข่ยายออกทั้ง 4 มุม สลบักบัลายประจ ายามดอกส่ีกลีบเกสร
ดอกฝังพลอยสีแดงทรงกลม ดา้นบน และดา้นล่าง มีลายลูก ท าเป็นเส้นทองตีกระหนาบดา้นนอกของ
เส้นทอง ท าเป็นลายกระจัง ฝังพลอยสีขาวทรงกลมเป็นไส้ลาย เรียงตลอดความยาวของแถวหน้า
กระดาน ดา้นทั้งสองของหนา้กระดาน ประดบัดว้ยดอกลายประจ ายามทองค าฝังพลอยสีเขียว และสีแดง 
มีอุบะหอ้ยดา้นล่างฝังพลอยสีแดง และสีขาว 

        วเิคราะห์เปรียบเทียบ ในส่วนของลวดลายท่ีพบบนลายหนา้กระดานท่ีใชค้ัน่ 
ระหวา่งผา้ปกกระพอง และตาข่ายกดุัน่นั้น เป็นลวดลายโบราณ คือ ลายประจ ายามกา้มปู  

                                                        
28ส านกัทรัพยสิ์นมีค่าของแผน่ดิน, กรมธนารักษ,์ เอกสารประกอบการท าทะเบียนเคร่ืองคชาภรณ์,  

(กรุงเทพฯ: กรมธนารักษ,์ 2556), ม.ป.น. 

ภาพท่ี 76  ลายหนา้กระดานคัน่ระหวา่งผา้เยยีรบบั กบัตาข่ายกดุัน่ 
ท่ีมา: ส านกัทรัพยสิ์นมีค่าของแผน่ดิน กรมธนารักษ ์
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        ซ่ึงเป็นลวดลายท่ีมีมาก่อนแลว้ในศิลปะอินเดียผา่นเขา้มายงัดินแดนไทยในสมยั 
ทวารวดี เช่น ลวดลายบนธรรมจักรหินในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์  (ภาพท่ี 77 (ภาพ
บน)) แต่ต่อมาเม่ือวฒันธรรมขอมสมยัพระนครเจริญรุ่งเรือง ลวดลายตวัน้ีก็เส่ือมความนิยมลง คร้ันใน
สมยัอยธุยาตอนตน้ ลายดอกกลมสลบัขนมเปียกปูน(ลายประจ ายามกา้มปู) ไดก้ลบัมานิยมอีกคร้ังหน่ึง 
เช่น สถาปัตยกรรมหินในวัดมหาธาตุ พระนครศรีอยุธยา (ภาพท่ี 77 (ภาพล่าง)) แต่มีการปรับปรุง
ลวดลายในรายละเอียดตามสมยันิยม ท าให้แตกต่างไปจากลวดลายตน้แบบในสมยัทวารวดี นอกจากน้ี
จากการศึกษาลวดลายในศิลปะสุโขทยั และลา้นนา ของศาสตราจารย ์ดร.สันติ เลก็สุขมุ ไดต้ั้งขอ้สงัเกต
ว่า ลายดอกกลมสลบัลายส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน(ลายประจ ายามกา้มปู) ไม่นิยมในศิลปะทั้งสองจึงนบัวา่
เป็นลวดลายเอกลกัษณ์ของกรุงศรีอยธุยา อนัมีตน้แบบจากลวดลายในศิลปะทวารวดีอยา่งแทจ้ริง29 
 

 
 

 
 

 
 
 

                                                        
29สันติ เลก็สุขมุ, ประมวลผลงานด้านประวัตศิาสตร์ศิลปะของ ศาสตราจารย์สันติ เลก็สุขุม (กรุงเทพฯ:   

เอราวณัการพิมพ,์ 2554), 108. 

ภาพท่ี 77 (บน) ลายเสน้ลายประจ ายามกา้มปู จากธรรมจกัรหิน ในพพิิธภณัฑสถาน  
                แห่งชาติพระปฐมเจดีย ์ศิลปะทวารวดี ราวพทุธศตวรรษท่ี 12  
                (ล่าง) ลายประจ ายามกา้มปู จากช้ินส่วนสถาปัตยกรรมหิน วดัมหาธาตุ     
                พระนครศรีอยธุยา ศิลปะอยธุยา ราวตน้พทุธศตวรรษท่ี 20 
ท่ีมา: สันติ เลก็สุขมุ, ประมวลผลงานด้านประวัติศาสตร์ศิลปะของ ศาสตราจารย์
สันติ เลก็สุขุม (กรุงเทพฯ: เอราวณัการพิมพ,์ 2554), 109. 

 

ลายกระหนก
ผกักดู 

 

ลายพนัธ์ุ
พฤกษา 
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        ดงันั้น ลวดลายดอกประจ ายาม หรือประจ ายามกา้มปู ท่ีพบเห็นปรากฏในปัจจุบนั 
จึงเป็นลวดลายท่ีไดรั้บอิทธิพลสืบทอดมาจากศิลปะอยุธยานั่นเอง และจากลวดลายดอกกลม และดอก
ประจ ายาม (ดอกส่ีกลีบ) ท่ีปรากฏในแถวลายหนา้กระดานของผา้ปกกระพองชา้งตน้ และชา้งเผือก ใน
สมยักรุงรัตนโกสินทร์ก็ท าให้เห็นรูปแบบของลวดลายท่ีมีวิวฒันาการมากข้ึน ลวดลายของกา้มปูใน
ศิลปะทวารวดี และศิลปะอยุธยาในลายเส้นท่ีน าเสนอ ยงัมีความเป็นลวดลายพนัธ์ุพฤกษาท่ีมีความเป็น
ธรรมชาติ  และยงัเห็นร่องรอยของการคล่ีคลายลวดลายมาจากลายกระหนกผกักูด ส่วนลวดลายกา้มปูท่ี
พบในลายหน้ากระดานของเคร่ืองคชาภรณ์ ท าเป็นลายกระจงัใบเทศ ซ่ึงในสมยัรัตนโกสินทร์มีความ
นิยมในการใชล้ายกระจงัในงานช่างศิลป์ แมจ้ะท าเป็นลวดลายกระหนกชนิดเดียวกนั แต่จะเห็นถึงความ
แตกต่างของความอ่อนชอ้ยในลวดลายประจ ายามกา้มปูทั้ง 3 รูปแบบน้ีไดช้ดัเจน ลายกระจงัใบเทศจะมี
ความแขง็กระดา้งกว่าลายธรรมชาติ แต่สามารถน าลวดลายมาใชง้านไดง่้ายกว่า (อย่างงานช่างทอง) อีก
ลายท่ีเห็นความแตกต่างชดัเจน คือ ลายประจ ายามในศิลปะทวารวดี และศิลปะอยุธยา นิยมท าเป็นลาย
ส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน ส่วนลายท่ีพบในเคร่ืองคชาภรณ์ ดอกประจ ายามจะเป็นดอกส่ีกลีบ ซ่ึงมีแกนมา
จากลายส่ีเหล่ียมจตุัรัส ส่วน    ดอกกลมยงัมีความคลา้ยคลึงกบัลายเส้นดอกกลมในเสมาหินศิลปะทวาร
วดี จึงน่าจะสรุปได้ว่าแม้จะรับรูปแบบทางศิลปะมาจากศิลปะทวารวดี และศิลปะอยุธยา แต่ก็มี
วิวฒันาการรูปแบบลวดลายจนกลายเป็นรูปแบบเฉพาะในสมยัรัตนโกสินทร์ 

 
 

 
 

 
ภาพท่ี 78 ตาข่ายแกว้กดุัน่ ประดบัอุบะดอกประจ ายาม 
ท่ีมา: ส านกัทรัพยสิ์นมีค่าของแผน่ดิน กรมธนารักษ ์
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       ตาข่ายกดุัน่ หรืออุบะแกว้กดุัน่ ท าดว้ยลูกปัดแกว้ (เพชรรัสเซีย) เจียระไน ขนาด 
เส้นผา่นศูนยก์ลาง 1.2 มิลลิเมตร จ านวน 810 เมด็ เจาะรูตรงกลาง ร้อยดว้ยสายทองค าถกั แบบท่ีเรียกวา่ 
สร้อยหกเสา เร่ิมตน้ท าเป็นตาข่ายโดยการร้อยลูกปักแกว้ จ านวน 9 ลูก ผูกติดกบัฐานกลีบบวัผา้ปก
กระพองเป็นช่วงๆ รวม 9 ช่วง เรียงไปตลอดความยาวของฐานกลีบบวั แถวท่ี 2 เร่ิมตน้จากก่ึงกลางของ
ช่วงแรกซ่ึงเป็นจุดเช่ือม ร้อยลูกปัด 9 ลูก แลว้ผกูไว ้ท าต่อไปเช่นน้ี ใหเ้ป็นตาข่ายรูปสามเหล่ียมหนา้จัว่ 
หรือท่ีเรียกกนัว่าอุบะหน้าชา้ง มีความยาวดา้นละ 100 เซนติเมตร เท่ากนัทั้งสองดา้น ระยะจากปลาย
ยอดสามเหล่ียมถึงฐานกลีบบวั กวา้ง 47 เซนติเมตร จุดท่ีสายทองค าถกัร้อยลูกปัดแกว้ประสานตดักนั
เป็นตาข่ายทุกจุดประดบัดว้ยดอกลายประจ ายามทองค าประดบัพลอยสีเขียว แดง ขาว ขนาดกวา้งดา้น
ละ 5 เซนติเมตร ห้อยดว้ยพวงอุบะทองค าประดบัพลอยสีแดง ขาว ยาว 10 เซนติเมตร มีจ านวนรวม 47 
จุด และยงัไดเ้พิ่มอุบะท่ีตาข่ายแกว้เจียระไนตรงจุดท่ีต่อกบัผา้ปกกระพองอีก 2 แถว  

        แถวแรกหอ้ยจากก่ึงกลางของช่องวา่ง ระหวา่งลูกปัดแกว้ติดกบัฐานกลีบบวั  
รวม 9 ช่อง  

        แถวท่ีสองหอ้ยจากจุดท่ีลูกปัดแกว้แต่ละช่วงจรดกนัรวม 8 จุด จ านวนพวงอุบะ 
ท่ีใชร้วมทั้งหมด 64 พวง 

        ส่วนปลายล่างสุดของตาข่ายติดพวงอุบะใบเทศ ทองค าบุดุนเป็นลายใบเทศผกูเถา 
ผกูกา้นสอดสลบักบัดอกเทศเป็นช่อพวงประดบัพลอยสีเขียว แดง ขาว จ านวน 1 ช่อ เพื่อใชเ้ป็นการบอก
ระยะจบ และเนน้จงัหวะลายของแกว้กดุัน่30 (ภาพท่ี 78) 
          วเิคราะห์เปรียบเทียบ สนันิษฐานวา่ รูปแบบของตาข่ายกดุัน่ (แกว้เจียระไน) ท่ีติด
อยูก่บัตวัผา้ปกกระพองชา้งนั้น น่าจะไดแ้รงบนัดาลใจมาจากเคร่ืองแขวนของไทยท่ีร้อยดอกไมส้ดท า
เป็นรูปสามเหล่ียมหน้าจัว่มีอุบะตุม้ห้อย (ภาพท่ี 79 ) ซ่ึงตั้งแต่สมยัโบราณพฒันาการลวดลายท่ีปรากฏ
ในงานช่างไทยกเ็ป็นลวดลายท่ีคล่ีคลายมาจากลวดลายท่ีอยูใ่นธรรมชาติ 
 
 
 
 
 

                                                        
30กรมศิลปากร, การสร้างเคร่ืองคชาภรณ์ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2550), 27 - 28. 
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               (ก)          (ข)  
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

1.3.2 จงกลพู่หู  
 

 
 

 
ภาพท่ี 80 (จงกล)พูหู่ (วาระท่ี 3) 
ท่ีมา:  ส านกัทรัพยสิ์นมีค่าของแผน่ดิน กรมธนารักษ ์

ภาพท่ี 79 ตาข่ายอุบะหนา้ชา้งในงานดอกไมส้ด 
                (ก) เคร่ืองแขวนของไทย ประดบับานหนา้ต่างอุโบสถวดับวรนิเวศวิหาร  
                (ข) พานบายศรีดอกไมส้ดประดบัดว้ยตาข่ายอุบะหนา้ชา้ง 
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      ขนาดของวตัถุ: ตวัจงกลพู ่ยาว 12 เซนติเมตร ปากจงกลพู ่เสน้ผา่นศูนยก์ลาง 
กวา้ง 8.02 เซนติเมตร โคนจงกลพู ่เจาะรูเป็นท่ีร้อยเชือกจากขั้วพู ่เสน้ผา่ศูนยก์ลาง กวา้ง 1.08 เซนติเมตร 
ความยาวของพูหู่จากปลายจงกลถึงปลายแหลมของตวัพูป่ระมาณ 52 เซนติเมตร เสน้รอบวงของพู่
ประมาณ 76 เซนติเมตร พูหู่มีเสน้ผา่ศูนยก์ลาง ส่วนท่ีกวา้งท่ีสุด 26 เซนติเมตร31 (ภาพท่ี 80) 
 

 
 
 

 
       จงกลพู่ หอ้ยอยูบ่ริเวณตะเกียบหูชา้งทั้งสองขา้งซา้ย และขวา จงกลพูหู่น้ี มีสาย 

ต่อข้ึนไปผกูกบัผา้ปกกระพอง จงกลท าดว้ยทองค าบุดุนลงยา ยอดบนสุดท าเป็นสลกัลายกลีบบวัคว  ่าลง
ยาสีขาว มีดอกบวัตูมรองรับ กลีบบวัแต่ละกลีบลงยาสีเขียวสลบัสีแดง คัน่ดว้ยทอ้งไมบ้วัอกไก่ (ลกัษณะ
คลา้ยบวัลูกแกว้ แต่มีสันกลางเส้น) พื้นลงยาสีขาวสลกัเป็นลายกลีบบวัคว  ่าบวัหงาย ลงยากลีบดว้ยสี
เขียว และสีแดง ชั้นล่างท าเป็นกรวยใหญ่ ลายบวักระจงักลีบขนุนชนิดซอ้นท าเป็นบวัคว  ่า ลงยา สีแดง สี
เขียว และสีน ้ าเงิน โคนพู่สอดอยูใ่ตผ้า้คลุมพู่หู เป็นผา้ท่ีใชค้ลุมบนขั้วพู่จามรี ท าดว้ยผา้เยียรบบัรูปดาว
หกแฉก เจาะรูตรงกลาง  เพื่อใชเ้ป็นท่ีร้อยเชือก ขอบผา้ริมนอกขลิบดา้ยผา้ตาดทอง ตวัพู่หูท าดว้ยขน
หางจามรีสีขาวมีจ านวน 2 พู ่ (ภาพท่ี 81) 

                                                        
31กรมศิลปากร, การสร้างเคร่ืองคชาภรณ์ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2550), 28. 

ภาพท่ี 81 จงกล และผา้คลุมพู ่
ท่ีมา: ส านกัทรัพยสิ์นมีค่าของแผน่ดิน กรมธนารักษ ์
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         วเิคราะห์เปรียบเทียบ จงกลพูหู่น้ี มีรูปแบบคลา้ยกบัส่วนยอดของเคร่ืองราชูปโภค 
เคร่ืองทองลงยาสมยัโบราณของราชส านกัสมยัรัตนโกสินทร์ อยา่งเช่น เคร่ืองถว้ย หรือภาชนะ พานรอง 
หรือฝาครอบ ตวัอยา่ง เช่น 

       พระเต้าทองค าลงยาพร้อมพานรอง เป็นลายพรรณพฤกษาองคพ์ระเตา้มีคอสูงลาย 
ท่ีบ่าเป็นลายกระจงัท่ีคอคนโทรัดดว้ยปลอกแบบก าไล ยอดฝาสลักลายแบบยอดปริก...32 ช่างทองสมยั
รัตนโกสินทร์ (ภาพท่ี 82) 
 

 
 
 
 
 

              ขันสรงพระพกัตร์พร้อมพานรองรูปกลบีบัว ...ลายท่ีขนัเป็นแบบเหยยีดตวัลาย
จมลงในเน้ือทอง แลว้ถมยาจนเตม็เสมอพื้นทอง ส่วนพานรองจ าหลกัดุนใหต้วัลายนูนสูงข้ึน แลว้ลงยา
พื้นสีแดง เสน้ขอบทอง33 ฐานพานรองทรงบวัคว  ่ากลีบซอ้นลงยามีไส้ลายกระจงั (ภาพท่ี 83) 
 

                                                        
32กรมศิลปากร, เคร่ืองทองรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: คติ, 2555), 116 . 
33
 เร่ืองเดียวกนั, 153. 

ภาพท่ี 82 พระเตา้ทองค าจ าหลกัลงยา ฝาพระเตา้ยอดปริกซอ้น 3 ชั้น 
ท่ีมา: กรมศิลปากร, เคร่ืองทองรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: คติ, 2555), 102. 

 

ฝาทรง 
ยอดปริก 
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                                   (ก)                                                              (ข)  

 

 
 

 
 

1.3.3 เสมาคชาภรณ์  
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขนาดของวตัถุ :  

ภาพท่ี 84 เสมาคชาภรณ์ (วาระท่ี 3) 
  (ก) สร้อยเสมาคชาภรณ์  

                (ข) เสมาคชาภรณ์ (จ้ี) 
ท่ีมา:  ส านกัทรัพยสิ์นมีค่าของแผน่ดิน กรมธนารักษ ์

ภาพท่ี 83 ขนัทรงพระพกัตร์ทองด าพร้อมพานรอง 
ท่ีมา: กรมศิลปากร, เคร่ืองทองรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: คติ, 2555), 153. 

 

ฐานพานรองทรง
บวัคว  ่ากลีบซอ้น
ลงยามีไส้ลาย

กระจงั 
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       สร้อยคอ หรือสายสร้อยผูกคอทองค า มีเสน้ผา่ศูนยก์ลางเป็นรูปห่วงเกลียว สาย 
เกลียวประมาณ 1.1 เซนติเมตร ความยาวของสายสร้อย 265 เซนติเมตร 

       ลูกปัดทองกลมกลวง (ทั้งสอง) มีขนาดกวา้ง 2 เซนติเมตร ยาว 2 เซนติเมตร 
       ใบเสมา ส าหรับร้อยสายสร้อยผกูคอ ขนาดกวา้ง 11.05 เซนติเมตร ยาว 14.05  

เซนติเมตร34(ภาพท่ี 84) 
        เสมาคชาภรณ์ ประกอบดว้ย สร้อยเสมาทองค า ลวดลายบนสร้อยเป็นห่วงเกลียว  

ปลายสร้อยท าตะขอเป็นเกลียวล็อค ส่วนท่ีใชหุ้้มเกลียวล็อคท าเป็นลายตาราง ฝ่ังซา้ยของสร้อยมีเชือก
นวมหุม้ผา้ตาดสีทองใชค้ลอ้งคอชา้ง สร้อยทองสอดเขา้ดา้นบนของจ้ีใบเสมาท่ีส าหรับสอดสร้อยท าเป็น
ทรงกระบอกตรงกลางท าลายกระจงัพุ่มขา้วบิณฑ์ดอกลอยลงยาพื้นสีน ้ าเงิน ดา้นขา้งทั้งสองฝ่ังของ
ทรงกระบอกท าเป็นลายลูกกระหนาบ ทั้งหมดสามช่องมีเส้นสีชมพูลงยาคัน่เพื่อแบ่งลายทั้งสาม ชั้นใน
สุด ท าลายดอกประจ ายามทรงสามเหล่ียมขนมเปียกปูนมีลายคัน่รวมๆแลว้คลา้ยกรวยเชิง ลงยาพื้นสีขาว 
ช่องท่ีสองท าลายดอกซีกดอกซอ้น ลงยาดว้ยสีแดง และสีเขียว ช่องท่ีสามริมนอกสุดท าลายเมด็ประค า 
ลงยาตรงหวัเมด็ประค าสลบัสีเขียว สีแดง ดา้นขา้งทั้งสองของทรงกระบอกมีเมด็มะยมทองค า ลงยาตรง
ร่องดว้ยสีแดงสลบัเขียว หวั และทา้ยของเมด็มะยมท าเป็นกระจงัมีไสล้ายลง ยาสีชมพรููปทรงบวัคว  ่า ตวั
เมด็มะยมทองค าทั้งสองลูกน้ีร้อยแยกช้ินจากตวัเสมา ส่วนตวัเรือนเสมาท าจากทองค าลงยาบุดุนลายรูป
ตราสัญลกัษณ์พระมหามงกุฎ อุณาโลม ส่วนใหญ่ลงยาดว้ยสีเขียว และสีแดง มีผา้บุรองพระเศียรลงยา
ดว้ยสีชมพู ยอดพระมหามงกุฎเปล่งรัศมี ตรงกลางศูนยร์วมรัศมีท่ีเปล่งออกท าเป็นทรงกลมลงยาสีขาว 
รัศมีท่ีเปล่งออกมาเป็นแฉกซ่ี (รูปแบบเดียวกับภาพตราสัญลกัษณ์ของโครงการส่วนพระองค์สวน
จิตรลดา (ภาพท่ี 59) ดา้นขา้งพระมหามงกุฎ กระหนาบดว้ยดอกลอยลายช่อใบเปลวเทศ ลงยาตรงไส้
ลายดว้ยสีเขียว และสีแดง มีลายประดบัรับส่วนล่าง ท าเป็นตาบช้ินเล็กตรงกลางมีเกสรลงยาสีแดง 
ดา้นขา้งทั้งสองของตาบท าเป็นริบบ้ินลายไทยสะบดัเปลวหางไหล กรอบใบเสมาบุดุนเป็นลายกระหนก
ตวัเหงา (พญานาค 2 ตวั) หันหนา้ออกจากกนั แต่มีจุดท่ีล าตวัพญานาคใชห้างเก้ียวกนัท่ีส่วนปลายของ
ใบเสมา ตวัพญานาคลงยาดว้ยสีเขียว สีแดง สีชมพ ูสีขาว และสีน ้าเงิน 

                                                        
34กรมศิลปากร, การสร้างเคร่ืองคชาภรณ์ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2550), 28 - 29. 
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          วิเคราะห์เปรียบเทียบ แรงบันดาลใจของรูปแบบการท าจ้ีใบเสมาในสมัย
รัตนโกสินทร์น้ี น่าจะมาจากรูปทรง และลวดลายบนใบสีมา35(ใบเสมา)  ท่ีมีมาตั้งแต่สมยัอยธุยาซ่ึงใน
สมยัรัตนโกสินทร์ไดรั้บสืบทอดรูปแบบบางประการมา เช่น 

        ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ซ่ึงเป็นรัชสมยัแห่งการฟ้ืนฟูศิลปะ 
อยธุยา เร่ิมจากการสร้างพระอุโบสถใหม่ วดัราชประดิษฐเ์ลียนแบบอยธุยา พระเจดียท์รงกลมแบบกรุง
เก่า เช่นท่ีวดัราชประดิษฐ์ วดัมกุฎกษตัริย ์วดับวรนิเวศวิหาร วดัพระแกว้ ฯลฯ ไดเ้ป็นเอกลกัษณ์ของ
รัชกาลใหม่ ใบสีมาวดับวรนิเวศวิหารก็เลียนแบบสมยัอยุธยาตอนปลายอย่างชัดเจน แต่ต่อมา เม่ือ     
คณะสงฆธ์รรมยติุนิกายของพระองคไ์ดห้ย ัง่รากฐานเป็นปึกแผ่นแลว้ ใบสีมาของพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลา้เจา้อยูห่ัว ไดเ้ปล่ียนแบบเป็นกอ้นศิลาใหญ่รูปสีมา แต่เป็นเหล่ียมดา้นเท่า (หรือทรงลูกบาศก)์ 
กล่าวคือ รูปร่างก็แบบสีมาเอกวดับวรนิเวศ มีสายสังวาล มีทบัทรวงมีขนาดเพียงแต่เป็นรูปเช่นนั้น        
ทั้ ง 4 ด้านกลายเป็นหัวเสาขนาดใหญ่   ท าด้วยศิลาทรายบางทีก็ใช้หินครก ดังเช่น ใบสีมาวดัเสนา
สนาราม อยธุยา ใบสีมาวดัปทุมวนาราม กรุงเทพฯ สมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัฯ บางที
ใบสีมากเ็ลียนแบบอยธุยา ดงัเช่น ใบสีมาวดับรมนิวาส กรุงเทพฯ เลียนแบบมาจากใบสีมาวดัมหาพฤฒา
ราม เลียนแบบจากใบสีมาอยธุยาตอนปลาย แต่ตรงตราสีมาแผลงท าเป็นรูปจกัร ส่วนมหาสีมาก็ท าเป็น           
8 แฉกผดิไปจากอยธุยา36 (ภาพท่ี 85) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
35
 ใบสีมา เอกสารบางฉบบัเรียก ใบเสมา ส่ือถึงวตัถุท่ีมีรูปทรงแบบเดียวกนั 

36
 ประยรู อุลุชาฏะ, ศิลปบนใบเสมา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2524), 55. 



157 
 

 

             
                                    (ก)                                                           (ข)  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
         จากภาพจะเห็นไดว้่ารูปทรง และรายละเอียดบนใบสีมา (ภาพท่ี 85) มีรูปแบบท่ี
สามารถเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างจ้ีใบเสมาในสมยัรัตนโกสินทร์ ทั้งรูปทรง และลวดลายประดบั
บางส่วนท่ีมีการใชต้วัพญานาค 2 ตวั หนัหนา้ออกจากกนั เพียงแต่จ้ีใบเสมานั้นท าทรง “ใบเสมาคว ่า” ใช้
ดอกประจ ายามในการประดบั และมีส่วนดา้นล่างสุดท่ีบอกระยะจบของทอ้งใบเสมา ท าเป็นลายพุม่ขา้ว
บิณฑ์ มีกระหนกลายเครือเถาเล้ือยออกมาจากตวัลาย ซ่ึงคลา้ยกบัลายตาบตรงส่วนดา้นล่างของตรา
สัญลกัษณ์พระมหามงกุฎ อุณาโลม (เปล่งรัศมี) บนจ้ีใบเสมา ท่ีท าเป็นริบบ้ินลายไทยสะบดัเปลวหาง
ไหล ซ่ึงรูปแบบกระหนกในสมยัรัตนโกสินทร์น่าจะมีวิวฒันาการคล่ีคลายมาจากลวดลายเครือเถาท่ีเป็น
ลวดลายธรรมชาติ 
 

ภาพท่ี 85 ใบสีมา(ใบเสมา)โบราณ 
(ก) แสดงสีมาสมยัรัชกาลท่ี 4  อุโบสถ วดับวรนิเวศวหิาร 

              (ข) สีมาสมยัพระเจา้อยูห่วับรมโกศ วดัพรหมนิวาส ศิลปะอยธุยาตอนปลาย  
ท่ีมา: (ข) ประยรู อุลุชาฏะ, ววิฒันาการลายไทย, พิมพค์ร้ังท่ี 4 (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 
2524), 221. 

ตวัเหงา
พญานาค 

มีใบเครือ
เถาเล้ือยจาก
ลายพุม่ขา้ว
บิณฑ ์
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1.3.4 พนาศ (ผ้าคลุมหลงัช้าง)  
 

 
 
 
 

 
   
 
 

ภาพท่ี 86 พนาศ (ผา้คลุมหลงัชา้ง) (วาระท่ี 3) 
ท่ีมา:  ส านกัทรัพยสิ์นมีค่าของแผน่ดิน กรมธนารักษ ์

ภาพท่ี 87 ชายผา้พนาศท าระบาย 3 ชั้น ประดบัดว้ยตุง้ต้ิง 
ท่ีมา: ส านกัทรัพยสิ์นมีค่าของแผน่ดิน กรมธนารักษ ์



159 
 

       ขนาดของวตัถุ: กระเป๋าผา้ก ามะหยีสี่น ้ าเงินเขม้ ขนาดกวา้ง 29 เซนติเมตร ยาว  
36 เซนติเมตร37 (ภาพท่ี 86) 

       พนาศ (ผ้าคลุมหลงัช้าง) ทรงส่ีเหล่ียมผนืผา้ ท าดว้ยผา้เยยีรบบั ทอ้งผา้เป็นลาย 
ทองพื้นเหลือง ตามสีประจ าวนัพระราชสมภพของรัชกาลท่ี 938 มีชายผา้สองดา้นหอ้ยลงมาขา้งทอ้งชา้ง 
ตรงกลางติดถุงคนัชีพ ท าเป็นกระเป๋าผา้ก ามะหยีสี่น ้ าเงินเขม้ ตรงกลางปักไหมสีเหลือง ตดัเส้นลายดว้ย
สีแดงเป็นรูปตราสัญลกัษณ์พระมหามงกุฎ อุณาโลมประจ ารัชกาลท่ี 9 ดา้นในขลิบริมดว้ยด้ินทองแลว้
ทบัดว้ยด้ินเล่ือมทั้งส่ีดา้น ท่ีคนัชีพทั้งสองขา้งมีเมด็ดุมท าดว้ยแกว้เจียระไน สายคลอ้งดุมท าดว้ยทองค า 
ผา้พื้นท าจากผา้เยียรบบัลายทองกุดัน่ (หรือลายราชวตัรกา้นแย่ง) พื้นแดงเป็นผา้ลายเทศ ดา้นหลงัผา้
เยยีรบบัตอ้งใชผ้า้ซบักาวรีดทบัเพื่อไม่ใหริ้มผา้หลุด ชายผา้ทั้งส่ีดา้นขลิบริมดว้ยด้ินทอง ลอ้มดว้ยผา้ตาด
ทองลายกดุัน่พื้นแดง แลว้ขลิบริมดว้ยด้ินทองอีกคร้ัง ชายผา้ทั้งสองดา้นท าเป็นระบาย 3 ชั้น ชั้นท่ี 1 (ชั้น
เดียวกบัท่ีลอ้มผา้เยยีรบบั) และชั้นท่ี 3 เป็นผา้ตาดทองพื้นสีแดง และชั้นท่ี 2 เป็นผา้ตาดทองพื้นสีน ้ าเงิน 
แต่ละชั้นขลิบริมดว้ยด้ินทอง ชายผา้ติดตุง้ต้ิงทั้ง 3 ชั้น (ภาพท่ี 86 - 87) 

        วเิคราะห์เปรียบเทียบ มีการน าพระมหามงกฎุ อุณาโลม มาใชเ้ป็นองคป์ระกอบ  
ของสญัลกัษณ์ในวาระพิเศษ เช่น ตราสญัลกัษณ์ท่ีระลึกพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบติั มีรายละเอียด คือ 

       ในการน้ี รัฐบาลไดจ้ดัท าแบบตราสญัลกัษณ์ เป็นรูปพระมหามงกฎุประดิษ  
ฐานบนพานแว่นฟ้ามีรัศมีแผ่โดยรอบ ตั้งอยู่บนวิมานเมฆ ระหว่างพระมหามงกุฎ และพานมีตราโอม 
หรือเลข 9 อนัหมายถึง รัชกาลที่ 9 ขา้งพานมีราชสีห์ และคชสีห์ ค  ้าจุนเศวตฉตัรขนาบซา้ยขวา ดา้นล่าง
มีตวัอกัษร “รัชดาภิเษก 9 มิถุนายน 2514 ท่ีระลึกพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบติัครบ 25 ปี” 

        ตราสญัลกัษณ์น้ี มีปรากฏใชเ้พียง 2 แห่ง คือ ภายใตพ้ดัรอง จ านวน 200 เล่ม  
เพื่อถวายแด่พระสงฆต์ั้งแต่ชั้นเจา้คณะจงัหวดัข้ึนไปตามโบราณราชประเพณี และหนังสือท่ีระลึกซ่ึง
จดัพิมพข้ึ์นในวโรกาสน้ี มิไดมี้ใชท้ัว่ไป39 (ภาพท่ี 88) 

                                                        
37กรมศิลปากร, การสร้างเคร่ืองคชาภรณ์ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2550), 29. 

38
 ขอ้ความอา้งอิง พนาศใชสี้ ท้องผ้าเป็นลายทองพืน้เหลือง ตามสีประจ าวนัพระราชสมภพของรัชกาล 

ที ่9 ขอ้มูลจาก เร่ืองเดียวกนั, หนา้เดียวกนั. 
39
 กรมศิลปากร, ตราสัญลกัษณ์เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวฯ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร),  

22. 
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             ตวัอยา่ง ตราสญัลกัษณ์เน่ืองในโอกาสต่างๆ จดัแสดงในนิทรรศการนอ้มร าลึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ศิลปไทยในสมยัรัชกาลท่ี 9” ณ 
โรงละครแห่งชาติ (โรงเลก็)  
         ความส าคญัของตราสัญลกัษณ์ดงักล่าวแสดงให้เห็นจากท่ีมีการระบุว่ามีการน า
ตราท่ีมีพระมหามงกุฎ อุณาโลมมาใช้จ  านวนน้อย และจ ากดัส าหรับพระสงฆ์ “…ตั้งแต่ชั้นเจา้คณะ
จงัหวดัข้ึนไปตามโบราณราชประเพณี…” และใชใ้นหนงัสือท่ีระลึกเฉพาะวโรกาสพิเศษน้ีเท่านั้น จาก
ภาพจะเห็นว่ารูปแบบของตราสัญลกัษณ์ พระมหามงกุฎ อุณาโลม ในเคร่ืองคชาภรณ์รัชกาลท่ี 9 จะมี
ลกัษณะเดียวกนักบัตวัอยา่ง (ภาพท่ี 88)  คือ “รัศมีท่ีเปล่งมาจากยอดของพระมหามงกฎุ” มีการออกแบบ
ให้ มีลกัษณะแบบเดียวกนั คือ เป็นแฉกซ่ี (กระจายออก) ซ่ึงในพนาศรัศมีอาจจะสั้นกว่าเล็กนอ้ย ส่วน
อุณาโลม ไม่ไดจ้ดัท าเป็นเลขเกา้ไทย (๙) จดัท าเหมือนอุณาโลมท่ีปรากฏโดยทัว่ไป 
 

 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 88 ตราสัญลกัษณ์ท่ีระลึกพระราชพธีิฉลองสิริราชสมบติัครบ 25 ปี  

 

ตราสญัลกัษณ์
พระมหามงกฎุ 

อุณาโลม 
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1.3.5 วลยังา (สนับงา)  
 

 
 
 
 
 
 

          วลยังา หรือสนับงา  เป็นเคร่ืองประดบังา ใชส้วมงาทั้งสองขา้งๆละ 3 วง รวม  
6 วง มีบานพบัท าดว้ยทองค าบุดุน รูปทรงกระบอกดา้นในกลวงส าหรับสวมงา ลวดลายภายในตรงกลาง
สลกัลายฉลุโปร่งเป็นลายกา้นต่อดอกใบเทศ มีไส้ลายท าจากพลอยสีขาว ตวัดอกเป็นดอกทรงรี 8 กลีบ 
รอบเกสรท าจากพลอยสีแดง มีลายเกลียวเชือกทองพนัรอบเกสร ส่วนดอกกลม 8 กลีบ ประดบัพลอยสี
เขียว มีลายเกลียวเชือกพนัรอบเช่นกนั ลายท่ีกระหนาบดา้นบน และดา้นล่างของดอกหลกั คือ ลายฉลุ
ลายดอกประจ ายามกา้มปู โดยใบเทศจะออกมาจากดอกกลม 6 กลีบ ฝังพลอยสีเขียว มีดอกประจ ายาม 
(ดอกส่ีกลีบ) ฝังพลอยสีแดงสลบักนัอยู่ในกรอบลวด ถดัไปเป็นเม็ดประค า เรียงเม็ดรอบวลยังา อยู่
ภายในขอบลวด ทั้งดา้นบน และดา้นล่างของลายฉลุ ส่วนนอกสุดของวลยังาท าจากกระจงัตาออ้ยมีไส้
ลายท าจากพลอยสีขาว (ภาพท่ี 89) 

           วเิคราะห์เปรียบเทียบ ในชุดคชาภรณ์ชุดท่ี 1 ซ่ึงเป็นชุดสมโภชข้ึนระวางชา้ง 

 

            
                               (ก)                                                            (ข)  

 
ภาพท่ี 89 วลยังา หรือสนบังา (วาระท่ี 3) 
                 (ก) ดา้นหนา้  
                 (ข) ดา้นหลงั 
ท่ีมา: ส านกัทรัพยสิ์นมีค่าของแผน่ดิน กรมธนารักษ ์
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ส าคญั ไม่ปรากฏว่ามีการพระราชทานวลยังา หรือปลอกงา ใหแ้ก่ชา้งส าคญั เหตุน่าจะมาจากในคร้ังนั้น 
พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ ยงัไม่เจริญวยัเตม็ท่ี งาจึงยงัสั้นอยู ่แต่ในเวลาต่อมางาของพระเศวตอดุลยเดช
พาหนฯ มีความยาวจนเกือบระพื้น ซ่ึงเป็นท่ีน่ายินดีท่ีเม่ือเจริญวยังาของพระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ มี
ลกัษณะท่ีงาขวาโคง้หมุนมาทางฝ่ังซา้ย และงาซา้ยสั้นกว่าพอดี เขา้ตามต าราชา้ง (หลวง) ฉบบัรัชกาลท่ี 
140 เป็นชา้งศุภลกัษณ์ ช่ือเขา้พระต าราวา่ “งาออ้มจกัรพาล” หรือ “งาออ้มจกัรวาล” ดงัความวา่ 
 
     “…ทีน้ี ชา้งงาออ้มงวงงาขา้งซา้ยสั้น 28 ชา้ง รูปคชลกัษณ์ตวัน้ี นามช่ือวา่ อ้อมจักรพาล 
     มีพรรณสงสถานสมบูรณ์ งาข้างขวาน้ันยาวอ้อมงวงไปทบัปลายงาข้างซ้ายน้อยหน่ึง แลงาข้าง 

    ซ้ายนั้น ส้ัน ช่ือวา่ อ้อมจักรพาล และกลา้หาญนกัแล…”41 (ภาพท่ี 90) 
 
 

                                      
 
 
 
 

                                                        
40ต าราชา้ง (หลวง) ฉบบัรัชกาลท่ี  1 ไม่มีการวาดภาพชา้งศุภลกัษณ์ใหดู้เป็นตวัอยา่ง มีเพียงขอ้ความ 

ระบุลกัษณะชา้งมงคล แต่ในต าราชา้ง ฉบบัหลวง รัชกาลท่ี 2 พบว่ามีการวาดภาพชา้งตามต าราให้ใชพ้ิจารณาเป็น
ตวัอยา่ง 

41คณะท างาน จตุพร ศิริสัมพนัธ์ และคนอ่ืนๆ, ต าราช้างฉบับรัชกาลที ่1 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร,  
2545), 59. 

ภาพท่ี 90 ชา้งศุภลกัษณ์ (ภาพจากหนงัสือสมุดไทย เร่ืองต าราชา้งฉบบัหลวง          
                รัชกาลท่ี 2 วา่ดว้ยชา้งชนิดต่างๆ ) 
ท่ีมา: กรมศิลปากร, การสร้างเคร่ืองคชาภรณ์ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2550), 7. 
 
ท่ีมา :   



163 
 

            พระ เศวตอดุลย เดชพาหนฯ เ ป็นช้า ง เผือก เ ชือกแรกใน รัชกาลของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู ่รัชกาลท่ี 9 เป็นชา้งท่ีมีศุภลกัษณ์เพิ่มพูนข้ึน มีความประเสริฐ และเป็นมงคล 
สมกบัเป็นชา้งคู่  พระบารมี การใส่วลยังา ให้ชา้งตน้ส่วนใหญ่มกัพบในชา้งศึกท่ีตอ้งมีการรัดงาไว ้แต่
ไม่ไดป้ระดบัตกแต่งใหง้ดงามอยา่งชา้งเผอืก การท่ีชา้งเผอืกบางรัชกาลมีงาท่ียาวกวา่ชา้งอ่ืนๆ กเ็ป็นสง่า
ราศี และพระบารมีอยา่งหน่ึง เป็นท่ีทราบกนัว่า งาชา้งนั้น มีมูลค่ามากไม่ว่าในอดีตหรือในปัจจุบนั ยิ่ง
เป็นชา้งเผือกดว้ยแลว้วลยังา จึงเป็นเคร่ืองประดบัท่ีช่วยในการขบัเนน้ความสง่างาม และแสดงถึงพระ
บุญญาธิการ ของพระมหากษตัริย ์ซ่ึงเป็นผูค้รอบครองชา้งมงคลอีกดว้ย ส าหรับลวดลายท่ีปรากฏบน
วลยังา เป็นลายประเภทเดียวกบัลวดลายท่ีพบในลายหนา้กระดานของผา้ปกกระพองชา้ง (ภาพท่ี 76) คือ 
ลายประจ ายามกา้มปู ซ่ึงไดก้ล่าวถึงไปแลว้ 

         ในอดีตมีชา้งตน้ หรือชา้งพระท่ีนัง่ท่ีมีงายาวระพื้น เช่นเดียวกบัพระเศวตอดุลย 
เดชพาหนฯ แต่มีร่างกายท่ีสูงใหญ่ (เกือบจะใกลเ้คียงกบัชา้งแมมมอธ) คือ เจา้พระยาปราบไตรจกัร 
(ภาพท่ี 91) 
 

     
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 91 เจา้พระยาปราบไตรจกัร (พลายหอม) ชา้งในรัชกาลท่ี 4 
ท่ีมา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
 
ท่ีมา :   

 

เจา้พระยา
ปราบไตร
จกัรสวม 
วลยังา 
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          เจ้าพระยาปราบไตรจักร (พลายหอมจัน) ในรัชกาลที่ 4 ชา้ง “พลายหอมจนั”  
ได้มาจากเมืองด่านซ้าย ได้รับการข้ึนระวางประกอบพระราชพิธีสมโภช และพระราชทานนามว่า 
“เจา้พระยาปราบไตรจกัร” พลายหอมจนั มีรูปร่างงาม มีงายาวไขวจ้นถึงดิน ในขณะท่ีเขา้ขบวนใดกต็าม
จะตอ้งท าพื้นยกเตรียมไว ้เวลาเดินตอ้งแหงนคอข้ึนเพื่อไม่ใหง้าครูดกบัพื้น เม่ือหยดุเดินก็ยนืบนแท่นท่ี
เตรียมไวแ้ละเอางาพกับนพื้นดินงาชา้งพระยาปราบไตรจกัร ขา้งหน่ึงยาว 299 เซนติเมตร อีกขา้งหน่ึง
ยาว 238 เซนติเมตร เคยจดัแสดงอยู่ท่ีพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร  และได้น ามาจดัแสดงท่ี
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ชา้งตน้ วนัท่ี 17กนัยายน 2535 ปัจจุบนักลบัมาจดัแสดงท่ีพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติ พระนคร 42          

 

1.3.6 สายรัดคอ (ทามคอ)  
    

 
 
 

          

      
     สายรัดคอ หรือทามคอ ใชว้นรอบคอชา้ง ท าดว้ยผา้ถกัแบบสายพาน หุม้ผา้ตาด 

ทอง มีห่วงโลหะชุบทองเป็นตวัเก่ียวประสานผกูดว้ยเชือกหุม้ผา้ตาด (ภาพท่ี 92) 
 

 

                                                        
42กรมศิลปากร, พพิธิภัณฑสถานแห่งชาติ ช้างต้น, เขา้ถึงเม่ือ 4 เมษายน 2560, เขา้ถึงไดจ้าก                             

http://www.finearts.go.th/museumchangton/นิทรรศการถาวร/item/พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ-ชา้งตน้.html. 

ภาพท่ี 92 สายรัดคอ (ทามคอ) (วาระท่ี 3) 
ท่ีมา: ส านกัทรัพยสิ์นมีค่าของแผน่ดิน กรมธนารักษ ์
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1.3.7 รัดประคน (สายรัดอก)  
 

 
 
 
 

         รัดประคน หรือสายรัดอก ใชเ้ป็นรัดออ้มรอบตวัชา้ง ท าดว้ยผา้ถกัแบบสายพาน  
หุม้ผา้ตาดทอง มีห่วงโลหะชุบทองเป็นตวัเก่ียวประสานผกูดว้ยเชือกนวมหุม้ผา้ตาดทอง (ภาพท่ี 93) 

 

1.3.8 พานหน้า  
 

 
 
 

ภาพท่ี 94 พานหนา้ (วาระท่ี 3) 
ท่ีมา: ส านกัทรัพยสิ์นมีค่าของแผน่ดิน กรมธนารักษ ์

ภาพท่ี 93 รัดประคน (สายรัดอก) (วาระท่ี 3) 
ท่ีมา: ส านกัทรัพยสิ์นมีค่าของแผน่ดิน กรมธนารักษ ์
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           พานหน้า ท าดว้ยผา้ถกัแบบสายพาน หุม้ผา้ตาดทอง มีห่วงโลหะชุบทองเป็นตวั 
เก่ียวประสานผูกด้วยเชือกหุ้มผา้ตาดทองห่วงส าหรับยึดกับพานหลัง  และรัดประคน มีตาบเป็น
เคร่ืองประดบัติดอยู่กบัพานหนา้ ท าดว้ยทองค าบุดุน ฉลุลายดอกประจ ายามประดบัพลอยสีเขียว แดง 
ขาว รูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส (ภาพท่ี 94) 
 

1.3.9 พานหลงั 
 

 
 
 
 

         พานหลงั ท าดว้ยผา้ถกัแบบสายพาน หุม้ผา้ตาดทอง มีห่วงโลหะชุบทองเป็นตวั 
เก่ียวประสานผูกดว้ย เชือกหุ้มผา้ตาดทอง มีตาบเป็นเคร่ืองประดบัติดอยูก่บัพานหนา้ ท าดว้ยทองค าบุ
ดุน ฉลุลายดอกประจ ายามประดบัพลอยสีเขียว แดง ขาว รูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส (ภาพท่ี 95) 
           วิเคราะห์เปรียบเทียบ จากการสืบคน้ภาพถ่ายจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ พบ       
ชา้งตน้ทรงเคร่ืองคชาภรณ์ มีเคร่ืองผกูประดบัตาบมาแลว้ในชา้งตน้รัชกาลก่อนหนา้ สันนิษฐานว่าเป็น

ภาพท่ี 95 พานหลงั (วาระท่ี 3) 
ท่ีมา: ส านกัทรัพยสิ์นมีค่าของแผน่ดิน กรมธนารักษ ์
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ภาพของพระเศวตสกลวโรภาษฯ43 (ภาพท่ี 96) ชา้งเผือกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว 
ยนืแท่นแต่งเคร่ืองคชาภรณ์ ซ่ึงในหนงัสือ พระราชกรณยีกจิในพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เล่ม 11 เร่ืองพระราชประเพณ ี(ตอน 3) มีรายละเอียด ดงัน้ี 
   
      “…ส าหรับวนัท่ี 2 ธนัวาคม อนัเป็นวนัมหามงคลฤกษส์รงน ้ามูลธาภิเษกนั้น ทรงพระกรุณา 
    โปรดเกลา้ฯ ใหต้กแต่งพระท่ีนัง่อาภรณ์พิโมกข ์กั้นพระวิสูตรเป็นท่ีประทบัทรงเคร่ืองตรงมุขใต ้แลว้ 
    ผกูพระยามา้ตน้ 4 มา้ ยนืท่ีสนามตรงหนา้พระท่ีนัง่องคน้ี์ ทางอีกดา้นหน่ึงท่ีพระท่ีนัง่ดุสิตาภิรมย ์ได ้
    ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯใหแ้ต่งพระยาชา้งตน้พระศวตสกลวโรภาส (ษ) เป็นชา้งพระท่ีนัง่ประทบั 
    เกยในวนันั้น ชา้งพระท่ีนัง่เชือกน้ีมีงายาวงดงามมาก…” 44 
   

 
 

 

                                                        
43พบภาพเดียวกนัน้ี ระบุวา่เป็นภาพของพระเศวตสกลวโรภาษฯ ชา้งเผอืกในรัชกาลท่ี 5 ในหนงัสือ 

พพิธิภัณฑ์โรงช้างต้นสวนจิตรลดา ขอ้มูลจาก กรมศิลปากร, ส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, พพิธิภัณฑ์โรงช้างต้น
สวนจิตรลดา (กรุงเทพฯ: ส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ, 2556), 8. 

44
 อมรดรุณารักษ ์(แจ่ม สุนทรเวช), จม่ืน, พระราชกรณียกจิในพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้า 

เจ้าอยู่หัว เล่ม 11 เร่ืองพระราชประเพณี (ตอน 3) (กรุงเทพฯ: องคก์ารคา้คุรุสภา, 2514), 29. 

เคร่ืองผกู 
ท าเป็น
สายพาน
ประดบั 
ตาบ 

ภาพท่ี 96 พระเศวตสกลวโรภาษฯ ชา้งเผอืกในพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
ท่ีมา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
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         ในงานจิตรกรรมกพ็บภาพชา้งเผอืก หรือชา้งตน้ แต่งเคร่ืองคชาภรณ์ มีเคร่ืองผกู  
ซ่ึงเป็นภาพจิตรกรรม “ห้องท่ี 2 ตอน ทา้วมหาชนกจกัรวรรดิปรารภจะหาคู่ให้นางสีดากบัให้โหรหา
ฤกษ”์ในเมืองมิถิลา มีขอ้ความระบุการซ่อมแซมภาพไวว้่า “นายก าจดั ประดิษฐ์ เขียน พ.ศ.2474 เขียน
ซ่อม พ.ศ.2515” (ภาพท่ี 97) 
 

 
 
 

 
         จิตรกรรมฝาผนงัเร่ืองรามเกียรต์ิรอบพระระเบียงเขียนข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 1  

ต่อมาช ารุดเน่ืองจากความช้ืน จึงเขียนซ่อมเม่ือมีการฉลองพระนครในสมยัรัชกาลท่ี 3 รัชกาลท่ี 5 รัชกาล
ท่ี 7 และรัชกาลท่ี 9 ภาพชุดรามเกียรต์ิน้ีเร่ิมตั้งแต่ภาพนารายณ์อวตารปางต่างๆ ก่อนท่ีจะอวตารเป็น
พระราม ปรากฏอยูต่ามซุม้ประตูและมุขพระระเบียง ประมาณ 80 ภาพ แลว้ไปต่อเร่ืองรามเกียรต์ิ ตั้งแต่
ห้องท่ี 1 - 178 มีค  าบรรยายใตภ้าพ และค าบรรยายเป็นโคลงสลกับนแผ่นหินอ่อนติดอยูท่ี่เสารอบพระ
ระเบียง 
          *การปฏิสังขรณ์วดัพระศรีรัตนศาสดารามในสมยัรัชกาลท่ี 3 โปรดให้เขียนภาพ
เร่ืองรามเกียรต์ิ ท่ีพระระเบียงคด พร้อมๆ กบัภาพเร่ืองปฐมสมโพธิ และชาดกท่ีผนงัพระอุโบสถ ภาพ
รามเกียรต์ิ มีทั้งหมด 178 ภาพ ภาพตวัละครส าคญัในเร่ืองอีก 80 ภาพ กาลเวลาท าใหภ้าพเกิดความช ารุด
ทรุดโทรม เน่ืองจาก ผนังพระระเบียงมีความช้ืนสูง ไดด้ าเนินการเขียนซ่อมติดต่อกนัมาหลายสมยั 

ภาพท่ี 97 ชา้งตน้แต่งคชาภรณ์มีเคร่ืองผกูหุม้ผา้ตาดทอง ภาพจิตรกรรมฝาผนงั 
                เร่ืองรามเกียรต์ิรอบพระระเบียงคด วดัพระศรีรัตนศาสดาราม (วดัพระแกว้) 
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จนถึงเม่ือเดือนมกราคม 2515 ไดด้ าเนินการปฏิสังขรณ์ใหญ่อีกคร้ังหน่ึง โดยการจดัตั้งคณะกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิทางดา้นสถาปัตยกรรมจิตรกรรม วรรณคดี และดา้นอนุรักษจิ์ตรกรรมฝาผนงั รวม 18 คน 
ท าหน้าท่ีก าหนดโครงการ วิธีการ และควบคุมการด าเนินงานบูรณปฏิสังขรณ์ ตามหลกัการอนุรักษ์
จิตรกรรมฝาผนงั45 

         เคร่ืองคชาภรณ์ท่ีพบในงานจิตรกรรมท าจากผา้แบนๆ เหมือนสายพานภาพใน 
อุดมคติเคร่ืองผูกอาจจะท าจากทอ้งแท ้ประดบัลวดลายประจ ายาม ส่วนชา้งตน้หรือ ชา้งเผือกท่ีมีชีวิต 
เคร่ืองผกูท าจากผา้หุม้ตาดทอง ซ่ึงลวดลายในงานศิลปกรรมแมว้่าส่วนใหญ่ช่างจะสร้างจากอุดมคติ แต่
กส็ามารถน ามาใชเ้ป็นตน้แบบแรงบนัดาลในงานช่างยคุหลงัไดอี้กทางหน่ึง 
 

1.3.10 ส าอาง 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
45หอสมุดสาขาวงัท่าพระ, ส านกัหอสมุดกลาง, วดัพระศรีรัตนศาสดาราม,  เขา้ถึงเม่ือ 29 มีนาคม  

2560, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.era.su.ac.th/Mural/prasri/index.html. 

ภาพท่ี 98 ส าอาง หรือซองหาง (ชุดวาระท่ี 3) 
ท่ีมา: ส านกัทรัพยสิ์นมีค่าของแผน่ดิน กรมธนารักษ ์
 

ลาย 
ดอก

พดุตาน 

อมลกะ
หรือเมด็
มะยม 
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          ขนาดของวตัถุ: ส าอาง หรือซองหาง กวา้ง 33 เซนติเมตร ยาว 36 เซนติเมตร46 

                 ส าอาง หรือซองหาง ใชเ้พื่อยดึกบัพานหลงั ท าเป็นห่วงรูปตวั U คลอ้งส่วนทา้ย 

ชา้งใตโ้คนหาง ส่วนดา้นบนท่ีตวัเป็นห่วงกลมเกล้ียงทั้งสองดา้นมีตวัคัน่ระหว่างห่วงกบัตวัยูรูปทรง
คลา้ยอมลกะ47(เมด็มะยม) ปลายทั้งสองของส าอางรูปตวัยโูคง้งอคลา้ยตะขอ สลกัดุนโลหะชุบทองเป็น
รูปดอกพุดตานใบเทศ (คร่ึงซีก) เน่ืองจากติดอยู่ส่วนปลาย ส่วนท่ีเป็นตะขอ ดอกพุดตานเต็มดอก
ประดบัอยูส่่วนดา้นขา้งตวัส าอาง ดา้นละดอก ท่ีดา้นล่างประดบัอยูต่รงต าแหน่งท่ีโคง้อีก 1 ดอก (ส าอาง 
ท าดว้ยทองเหลืองชุบทอง มีลายประดบัท าดว้ยวิธีท าพิมพแ์กะลายบริเวณท่ีเป็นรูปขอก่อนน าไปหล่อ48)  
(ภาพท่ี 98) 

            วิเคราะห์เปรียบเทียบ ลกัษณะของโลหะรูปทรงโคง้ตรงปลายท าลายกระหนก
รูปทรงต่างๆน้ี มีตวัอยา่งให้เห็นมาตั้งแต่สมยัอยธุยา อาทิ ในรูปแบบของส าอางของมา้ตน้ท่ีใชรู้ปแบบ
เดียวกนั หรืออยา่งในหูห้ิวของตูพ้ระธรรม  

          หีบลายหีบใส่พระไตรปิฎกจากวัดชีปะขาว (วดัศรีสุดาราม) สมัยอยุธยา ลาย 

กนกเปลวรูปตวัมกรซ่ึงงามเขา้กบัตวัลายอย่างน่าดู ลายกรอบเป็นเถาไมเ้ล้ือย เป็นของงามท่ีน่าชม มี
กระแต กระรอก ลิง ไล่ไต่ไปตามเถาลายงามเหลือจะพรรณนา49 (ภาพท่ี 99) 
 

                                                        
46กรมศิลปากร, การสร้างเคร่ืองคชาภรณ์ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2550), 29. 
47อมลกะ หรือเม็ดมะยม ส่วนยอดของปราสาทในศิลปะอินเดีย และศิลปะขอมลกัษณะกลมแป้นเป็น 

ลอน โดยรอบ อมลกะประกอบเขา้กบักลศใชเ้ป็นชุดยอดบนสุดของปราสาทเพื่อรองรับนภศูล  ขอ้มูลจาก ศัพทานุกรม
โบราณคดี, (กรุงเทพฯ: ส านกัโบราณคดี กรมศิลปากร, 2550), 551. 

48กรมศิลปากร, การสร้างเคร่ืองคชาภรณ์, 29. 
49ประยรู อุลุชาฏะ, ววิฒันาการลายไทย, พิมพค์ร้ังท่ี 4 (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2524), 196. 
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            ในส่วนของดอกพดุตานสนันิษฐานวา่รับลวดลายมาจากลายธรรมชาติของจีน  

ดงัท่ีปรากฏในเคร่ืองถว้ยสมยัโบราณทั้งจากท่ีน าเขา้จากจีน และท่ีผลิตภายหลงัในไทย ซ่ึงมีหลกัฐานอยู่
ในสมยัสุโขทยั คือ  

              ลายดอกไมใ้บไมบ้นกน้ถว้ยชามสังคโลกสมยัสุโขทยั เป็นลายท่ีประดิษฐแ์บบ
ธรรมชาติแมว้่าจะใชเ้ทคนิคการเขียนแบบจีน แต่การออกแบบลวดลายยงัเป็นธรรมชาติแบบท่ีนิยมกนั
ในสมัยนั้ น ให้สังเกตบนใบไม้กับก่ิงก้านขมวดเป็นตัวลาย มีการประดิษฐ์บ้างเล็กน้อย มิได้เป็น
ธรรมชาติเสียทีเดียว50 (ภาพท่ี 100) 

 

                                                        
50
 เร่ืองเดียวกนั, 84. 

ภาพท่ี 99 หีบใส่พระไตรปิฎกจากวดัชีปะขาว (วดัศรีสุดาราม) สมยักรุงศรีอยธุยา 
ท่ีมา: ประยรู อุลุชาฏะ, ววิฒันาการลายไทย, พิมพค์ร้ังท่ี 4 (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 
2524), 196. 

โลหะหู 
ห้ิวหีบ  

พระไตรปิฎก 
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                วเิคราะห์สรุป ชุดวาระที ่3: จัดสร้างเพ่ือถวายในพระราชพธีิฉลองสิริราช 
สมบัติครบ 60 ปี (จัดสร้างเฉพาะแก่พระเศวตอดุลยเดชพาหน) 

           รูปแบบท่ีพบในเคร่ืองคชาภรณ์ชุดท่ีสร้างวาะท่ี 3 น้ี เป็นชุดท่ีรวบรวมรูปแบบ 
ของเคร่ืองคชาภรณ์ในชุดจดัวาระท่ี 1: ชุดสมโภชข้ึนระวางชา้งส าคญั ถึง 2 รูปแบบไวด้ว้ยกนั คือ ชุดท่ี
ใชพ้นาศเป็นผา้เยยีรบบั (ภาพท่ี 45) และชุดท่ีใชพ้นาศ ท าตราสัญลกัษณ์พระมหามงกุฎ อุณาโลม เปล่ง
รัศมี (ภาพท่ี 57) รวมอยูใ่นตวัเคร่ืองคชาภรณ์ชุดจดัสร้างวาระท่ี 3 น้ี คือ พนาศท าจากผา้เยยีรบบั ท่ีมีผา้ก
มะหยีสี่น ้ าเงินปักไหมสีเหลืองตราสัญลกัษณ์  พระมหามงกฎุ อุณาโลม เปล่งรัศมี อยา่งไรกต็าม ยงัมีขอ้
แตกต่างในรัศมี ชุดท่ีเปล่งจากยอดพระมหามงกฎุ อุณาโลมในชุดจดัสร้างวาระท่ี 1 รัศมีจะเป็นทรงกลม
ขนาดเลก็ แต่รัศมีจากชุดท่ีจดัสร้างวาระท่ี 3 รัศมีท่ีเปล่งจะเป็นเส้นแฉกซ่ีกระจายออกรอบทิศ รูปแบบน้ี
พบเห็นไดจ้ากตราท่ีพระราชทานให้ใช้งานในหน่วยงาน หรือสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งกับโครงการส่วน
พระองคข์องพระมหากษตัริย ์หรือถูกน ามาใชใ้นวาระพิเศษ เช่น ตราในงานพระราชพิธีฉลองสิริราช
สมบติั เป็นตน้ ชุดเคร่ืองคชาภรณ์ชุดท่ีจดัสร้างวาระท่ี 3 น้ีใชว้สัดุจากของมีค่า ประดบัดว้ยทองค า และ
พลอย (สังเคราะห์) สมยัโบราณไม่อนุญาตให้สามญัชนทัว่ไปใชข้องมีค่า เช่น ทองค า แต่ในปัจจุบนัมี
การน ามาท าเป็นเคร่ืองประดบัโดยทัว่ไป ส่วนการใชผ้า้ยงัคงสืบทอดรูปแบบมาจากสมยัโบราณ คือ ผา้

ภาพท่ี 100 ลายกน้ชามสงัคโลกท่ีมีลวดลายรับอิทธิพลจากศิลปะจีน 
ท่ีมา: ประยรู อุลุชาฏะ, ววิฒันาการลายไทย, พิมพค์ร้ังท่ี 4 (กรุงเทพฯ: 
เมืองโบราณ, 2524), 84. 

 

ลายดอก
พดุตาน 
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เยียรบบั ถูกน ามาใชท้ั้งในผา้ปกกระพอง และพนาศดงัท่ีน าเสนอไปแลว้ ลวดลายท่ีพบก็เป็นลวดลายท่ี
นิยมใชใ้นงานช่างลายไทย เช่น ลายกระจงัฐานพระลายดอกประจ ายาม ลายประจ ายามกา้มปู ลายใบเทศ 
ลายกุดัน่ (ลายราชวติั) เป็นตน้ ลวดลายเหล่าน้ีเป็นท่ีนิยมในสมยัรัตนโกสินทร์ รูปแบบท่ีเด่นชดัใน
เคร่ืองคชาภรณ์ชุดน้ี คือ ลวดลายตราสัญลกัษณ์พระมหามงกุฎ อุณาโลมท่ีปรากฏบนเสมาทอง และ
พนาศ ซ่ึงแสดงสัญลักษณ์ตวัแทนของพระมหากษัตริย์ ในรัชกาลท่ี 9 เคร่ืองคชาภรณ์ ซ่ึงเป็นชุด
พระราชทานก็ เปรียบเหมือนเคร่ืองแบบของช้าง เผือก ท่ีต้องใช้ท าหน้า ท่ีถวายพระเกียรติ
พระมหากษตัริยใ์นรัชกาล นั้นๆ  
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บทที่ 5 
 

สรุป และการเสนอแนะ 
เคร่ืองคชาภรณ์ชา้งตน้ในรัชกาลท่ี 9 มีใหท้ าการศึกษาอยูเ่พียงแค่เคร่ืองคชาภรณ์ของ 

ชา้งเผอืก เน่ืองจาก ชา้งตน้ประเภทอ่ืนๆไม่มีการใชง้านแลว้ในปัจจุบนั ดว้ยปัจจยัดา้นความทนัสมยัของ
พาหนะ และเคร่ืองอาวุธยทุโธปกรณ์ จึงไม่จ าเป็นตอ้งเกณฑช์า้งจ านวนมากมาเป็นชา้งหลวง หรือชา้ง
ต้น ดังนั้ น “เคร่ืองคชาภรณ์ช้างต้น” ในรัชกาลท่ี 9 สามารถเรียกอีกอย่างได้ว่า “เคร่ืองคชาภรณ์
ชา้งเผอืก” จากการวิเคราะห์ศึกษาวิจยัเคร่ืองคชาภรณ์ของชา้งเผอืกในรัชกาลท่ี 9 ไดข้อ้สรุป ดงัน้ี 

 
สรุปผลการวจัิย 

1. ชา้งส าคญัท่ีสมโภชข้ึนระวางเป็นชา้งตน้ ในรัชกาลท่ี 9 ทั้งสิบชา้งมีฐานนัดรศกัด์ิ   
เทียบเท่ากนัทุกชา้ง กล่าวคือ หลงัจากผ่านขั้นตอนในพระราชพิธีตามล าดบั ไดรั้บพระราชทานเคร่ือง
คชาภรณ์พระสุพรรณบัฏนามช้างต้น ก็จะมียศเป็น “พระยา” หรือ“นางพระยา” ช้างต้น ใน
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั (รัชกาลท่ี 9) เน่ืองจากในรัชกาลน้ี ชา้งตน้มีประเภทเดียว คือ “ชา้งเผือก” 
ซ่ึงเป็นช้างมงคล ซ่ึงในเอกสารโบราณช้างเผือก หรือช้างพระท่ีนั่งของพระมหากษตัริย์จะได้รับ
พระราชทานใหใ้ช ้“เคร่ืองกุดัน่” เป็นเคร่ืองทรงของชา้งเผือก เคร่ืองกุดัน่ คือ ตาข่าย (ตรงปกกระพอง) 
ท าดว้ยกดุัน่ ลูกปัดแกว้เจียระไนประดบัตุง้ต้ิงทองค า หรือแกว้แกมทอง  

2. ชุดเคร่ืองคชาภรณ์ชา้งตน้ในรัชกาลท่ี 9 เม่ือใชเ้กณฑจ์ากล าดบัวาระในการจดัสร้าง 
อยา่งเป็นทางการ (จากขอ้มูลท่ีสืบคน้ได)้ มีทั้งหมด 3 ชุด คือ  

2.1 วาระท่ี 1: ชุดสมโภชข้ึนระวางชา้งส าคญั  
2.2 วาระท่ี 2: ชุดล าลอง (ใชใ้นงานเปิดโรงชา้งตน้ท่ีวงัไกลกงัวล อ าเภอหวัหิน  

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์) 
2.3 วาระท่ี 3: ชุดจดัสร้างเพื่อถวายในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบติัครบ 60 ปี  

(จดัสร้างเฉพาะแก่พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ)  

1
7
4 
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3. เคร่ืองคชาภรณ์ท่ีจดัสร้างในวาระท่ี 1: ชุดสมโภชข้ึนระวางชา้งส าคญั ไดข้อ้สรุปจาก 
การวิเคราะห์ตวัอย่างหลกัฐานโดยใช้ผา้พนาศ (ผา้คลุมหลงัช้าง) เป็นเกณฑ์ในการจดักลุ่ม มีอยู่ 3 
รูปแบบ คือ  

3.1 เคร่ืองคชาภรณ์ท่ีใชผ้า้พนาศท าจากผา้เยยีรบบั นิยมใชผ้า้สีเหลือง ซ่ึงเป็นสีวนั     
พระราชสมภพของรัชกาลท่ี 9 (อนุมานจากหนงัสือการจดัสร้างเคร่ืองคชาภรณ์ ชุดวาระท่ี 3: ชุดจดัสร้าง
เพื่อถวายในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบติัครบ 60 ปี (จดั สร้างเฉพาะแก่พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ) 
ระบุว่าใช้ผา้สีเหลือง ซ่ึงเป็นสีวนัพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 9)) 
นอกจากน้ี ยงัมีผา้สีแดง (สีพระราชนิยมท่ีพระมหากษตัริย ์ทรงใชม้าแต่โบราณ)  

3.2 เคร่ืองคชาภรณ์ท่ีใชผ้า้พนาศประดบัตราสญัลกัษณ์พระมหามงกฎุ อุณาโลม มี 
ลกัษณะเป็นอุณาโลม พระมหามงกฎุเปล่งรัศมีทรงกลมเลก็ๆบนยอด 

           จากการวิเคราะห์เคร่ืองคชาภรณ์ชุดวาระท่ี 3: ชุดจดัสร้างเพื่อถวายในพระราชพิธี 
ฉลองสิริราชสมบติัครบ 60 ปี (จดัสร้างเฉพาะแก่พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ) มีการรวมรูปแบบ ของชุด
วาระท่ี 1: ชุดสมโภชข้ึนระวางชา้งส าคญั ในขอ้ 3.1 และ 3.2 ไวด้ว้ยกนัในผา้พนาศ (ผา้คลุมหลงัชา้ง) 
ของชุดจดัสร้างวาระท่ี 3 โดยท าจากผา้เยียรบบัแบบอยา่งโบราณราชประเพณี และยงัใชต้ราสัญลกัษณ์
พระมหามงกุฎ อุณาโลม ประดับอยู่ใจกลางผา้พนาศด้วย อย่างไรก็ตาม พบว่ามีขอ้แตกต่างในตวั
ลวดลายพระมหามงกุฎ อุณาโลม คือ ท่ีจดัสร้างวาระท่ี 1 ไดก้ล่าวไปแลว้ว่ามีรูปแบบของรัศมีท่ีเปล่ง
จากยอดพระมหามงกุฎ อุณาโลมเป็นทรงกลม แต่ในชุดจดัสร้างวาระท่ี 3 มีรัศมีของตราสัญลกัษณ์พระ
มหามงกฎุ อุณาโลม เป็นทรงแฉกซ่ี (รูปแบบเดียวกบัตราโครงการส่วนพระองค ์สวนจิตรลดา)  

3.3 เคร่ืองคชาภรณ์ท่ีใชผ้า้พนาศรูปแบบพิเศษ ซ่ึงมีรูปแบบในการใชล้วดลาย และผา้ 

หลากหลายแตกต่างกบัในขอ้ 3.1 และ 3.2 พบว่าตวัอยา่งเคร่ืองคชาภรณ์ลกัษณะพิเศษน้ี มีอยู่นอ้ยกว่า

เคร่ืองคชาภรณ์ใน 2 รูปแบบแรก 

4. จากการศึกษาวิจยัพบวา่เคร่ืองคชาภรณ์ในรัชกาลท่ี 9 มีรูปแบบท่ีรับสืบทอดจากรัชกาล 

ก่อนๆ มีการน ารูปแบบสัญลกัษณ์ของพระมหากษตัริยม์าใชบ้นผา้พนาศ (ผา้คลุมหลงัชา้ง) เช่น พบว่ามี

การใชต้ราพระราชลญัจกร พระแสงศร ตราประจ าพระองคพ์ระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั บนผา้

พนาศ (ผา้คลุมหลงัชา้ง) ของพระเศวตคชเดชน์ดิลกฯ ชา้งเผือกในรัชกาลท่ี 7 ส่วนในรัชกาลท่ี 9 แมจ้ะ

ไม่ได้ใช้ตราพระราชัญจกร แต่พบว่ามีการใช้สัญลกัษณ์ให้เขา้กับรัชกาล โดยน ารูปแบบของตรา

สัญลกัษณ์พระมหามงกุฎ อุณาโลมเปล่งรัศมี มาใชบ้นผา้พนาศ (ผา้คลุมหลงั) ชา้งเผือกประจ ารัชกาล 
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ซ่ึงพระมหามงกุฎ มีความหมายถึง พระมหากษตัริย ์ในท่ีน้ีน่าจะหมายถึง ชา้งเผอืกของพระมหากษตัริย ์

นัน่เอง 

5. เคร่ืองคชาภรณ์ทุกชุดในชุดวาระท่ี 1: ชุดสมโภชข้ึนระวางชา้งส าคญั และชุดวาระท่ี 3:  
ชุดจดัสร้างเพื่อถวายในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบติัครบ 60 ปี (จดัสร้างเฉพาะแก่พระเศวตอดุลยเดช
พาหนฯ) จะมีปกกระพองท าจากตาข่ายแกว้กุดัน่ หรือตาข่ายแกว้แกมทอง ส่วนชุดล าลอง (ชุดชัว่คราว) 
แมว้่าจะพยายามท าทรงรูปทรงคลา้ยสามเหล่ียมตาข่ายหน้าชา้ง แต่ท าเป็นแบบตุง้ต้ิงเยบ็ติดกบัตวัผา้
ไม่ใช่ลกัษณะตาข่ายไขวติ้ดกนัห้อยลงมา อีกทั้งวสัดุไม่ใช่ตาข่ายแกว้ หรือทอง แต่เป็นตาข่ายลูกปัด 
หรือโลหะชุบทอง ซ่ึงเขา้ใจว่าเป็นชุดท่ีเร่งท าข้ึนเพื่อใช้ในงานเปิดโรงงานแห่งใหม่ท่ีวงัไกลกงัวล 
อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เน่ืองจาก ในปีพ.ศ.2547 ชา้งเผอืกในรัชกาลท่ี 9 มีร่างกายท่ีเติบโต
ข้ึนเป็นชา้งเตม็วยัแลว้ ซ่ึงมีหลกัฐานภาพถ่ายบางส่วนระบุวา่ นอกจากจดัสร้างแก่พระเศวตอดุลยเดชพา
หนฯแลว้ ชุดล าลองไดถู้กน าไปแต่งใหก้บัชา้งเผอืกชา้งอ่ืนๆท่ีอยู ่ณ ศูนยอ์นุรักษช์า้งไทย จงัหวดัล าปาง 
และสันนิษฐานว่าน่าจะส่งไปแต่งใหแ้ก่ชา้งเผือกท่ียนืโรง ณ โรงชา้งตน้ พระต าหนกัภูพานราชนิเวศน์ 
จงัหวดัสกลนครดว้ยเช่นกนั 

6. เคร่ืองประดบัส่วนใหญ่ของเคร่ืองคชาภรณ์ชา้งตน้ในรัชกาลท่ี 9 ท าจากของมีค่า เช่น  
ทองค า อญัมณี เช่น พลอยสีต่างๆ ลูกปัดแกว้ (เพชรรัสเซีย) ผา้ชั้นสูงผา้ทอทอง อยา่งผา้เยยีรบบั ผา้ตาด
ทอง (วสัดุมีการคดัเกรดใชผ้า้ค่อนขา้งคุณภาพดี แมแ้ต่ในชุดล าลองอย่างชุดวาระท่ี 2 ท่ีใชใ้นการเปิด
โรงชา้งตน้ท่ีวงัไกลกงัวลอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์) เช่น ผา้ไหม ด้ินทอง ผา้เล่ือมทอง เป็น
ตน้ เห็นขอ้แตกต่างไดจ้ากชุดล าลองท่ีเปรียบเทียบภาพถ่ายของเคร่ืองคชาภรณ์ชา้งตน้กบัการแต่งกาย
ของชา้งเล้ียงในปางชา้งน าเท่ียวทัว่ไป และผา้เยยีรบบันั้น จากการศึกษาพบวา่ในสมยัโบราณเป็นผา้ท่ีใช้
ในหมู่พระบรมวงศานุวงศ์ และบุคคลผูไ้ดรั้บพระราชทานเท่านั้น ปัจจุบนัก็ยงัคงเป็นผา้ท่ีคนทัว่ไป
ไม่ไดน้ ามาใชง้าน ส่วนใหญ่น าเขา้มาจากต่างประเทศค่อนขา้งมีราคา และคนทัว่ไปพอจะทราบว่าผา้
ชนิดน้ี เป็นผา้ท่ีใชใ้นราชส านกั เน่ืองจากปรากฏใหเ้ห็นในงานพระราชพิธีเร่ือยมา 

7. เม่ือชา้งตน้ไดรั้บพระราชทานเคร่ืองคชาภรณ์ และอิสริยยศ เทียบเท่าชั้นเจา้ฟ้า และมี 
ต าแหน่งเป็น “พระยาชา้ง” ส่วนหน้าท่ีของชา้งเผือกในรัชกาลท่ี 9 ก็มีเช่นเดียวกบัขา้ราชการ ขุนนาง     
ผูใ้กลชิ้ด ท่ีไดรั้บยศฐาบรรดาศกัด์ิ และเคร่ืองอิสริยยศท่ีจะตอ้งแต่งกายดว้ยชุดพระราชทานแต่งกายตาม
ฐานันดรศกัด์ิ บรรดาศกัด์ิ ต  าแหน่ง ตามท่ีไดก้ าหนดไว ้ในสมยัปัจจุบนัแมว้่าเคร่ืองแต่งกายจะมีการ
ปรับเปล่ียนวสัดุรูปแบบไปจากเดิมตามสมยันิยม แต่ก็ยงัมีการแต่งกายของขา้ราชบริพารบางหน่วยงาน
ในส านักพระราชวงั รวมถึงชา้งเผือกท่ียงัใชผ้า้ปกระพอง และผ้าพนาศ (ผา้คลุมหลงัชา้ง) ท าจาก ผา้
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เยียรบบั เป็นส่วนประกอบ โดยใชแ้ต่งในงานพระราชพิธีส าคญั ชา้งเผือกมีหน้าท่ีในการแสดงพระ
เกียรติยศ ความมัง่คัง่ และพระบารมีของพระมหากษตัริย ์ให้ปรากฏแก่บรรดาแขกบา้นแขกเมือง พระ
ราชอาคนัตุกะ และเป็นสัญลกัษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ ความยิง่ใหญ่ จึงตอ้งแต่งออกในงานพระราช
พิธี อยา่งเช่น งานเฉลิมพระชนมพรรษาในวาระต่างๆ(ดงัปรากฏในบทความของหม่อมราชวงศคึ์กฤทธ์ิ 
ปราโมช ท่ีน าเสนอไปในบทท่ี 4)  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. การเขา้ถึงตวัหลกัฐานท่ีท าการศึกษาวิจยัเป็นไปไดย้าก เน่ืองจากชา้งเผอืก มียศเทียบได ้
กบัชั้น“เจา้ฟ้า” และเคร่ืองคชาภรณ์ท่ีไดรั้บพระราชทาน จดัท าข้ึนจากวสัดุท่ีมีค่า เคร่ืองคชาภรณ์ของ
ชา้งเผอืกในรัชกาลท่ี 9 จึงทรงคุณค่า ทั้งในดา้นมูลค่า และคุณค่า ดว้ยเหตุผลดงักล่าว จึงมีการเก็บรักษา
ไวใ้นห้องมัน่คงของหน่วยงานท่ีรับหน้าท่ีรับผิดชอบ และตอ้งมีล าดบัขั้นตอนดา้นเอกสารในการขอ
คน้ควา้ขอ้มูล ซ่ีงผูว้ิจยัตระหนักดีถึงความจ าเป็นในขั้นตอนดงักล่าว แต่ดว้ยเจตจ านงคท่ี์ตอ้งการให้
ขอ้มูลเคร่ืองคชาภรณ์ชา้งเผือกในรัชกาลท่ี 9 ไม่สูญหายไปตามกาลเวลา ซ่ึงโอกาสท่ีจะไดช้มชา้งเผอืก
แต่งเคร่ืองคชาภรณ์ในงานพระราชพิธีปัจจุบนัมีอยู่จ  ากัด จึงอยากให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
จดัสร้าง หรือเก็บรักษาเคร่ืองคชาภรณ์ จดัท าขอ้มูลเผยแพร่เพื่อให้คนทัว่ไป และคนรุ่นหลงัไดเ้ขา้ถึง 
ศึกษาเรียนรู้เร่ืองเคร่ืองคชาภรณ์ไดม้ากยิ่งข้ึน เพื่อให้คุณค่าทางประวติัศาสตร์ และศิลปะคงอยูไ่ม่ขาด
ตอนจนขอ้มูลลบเลือนไป เน่ืองจากขาดผูรู้้ หรือผูท่ี้ช านาญในศาสตร์ความรู้เฉพาะทาง 

2. ขาดกลุ่มตวัอยา่งหลกัฐานเคร่ืองคชาภรณ์ในยคุก่อนๆ เคร่ืองคชาภรณ์โบราณของจริงท่ี 
สามารถน ามาใชเ้ปรียบเทียบแทบจะไม่มีเหลือให้ศึกษา ท่ีมีอยู่ ก็มีอยู่จ  ากดั ส่วนใหญ่จะเป็นภาพถ่าย 
บางภาพก็ไม่ปรากฏขอ้มูลท่ีชัดเจน หรือมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการพิจารณาหลกัฐาน ตอ้งสืบคน้
รูปแบบ ลวดลายจากงานศิลปกรรมมาประกอบ ซ่ึงในงานศิลปกรรมมีขอ้จ ากดัในการตีความ หรือการ
น ารูปแบบจริงมาวิเครคาะห์ใช้งาน เน่ืองจากในงานศิลปกรรมช่างมกัจะใส่รูปแบบท่ีเป็นอุดมคติ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษ ์ควรซ่อมแซมโบราณสถานโบราณวตัถุ โดยคงรูปแบบลวดลาย
ดั้งเดิมใหม้ากท่ีสุด เพื่อใหเ้ป็นแนวทางการในการใชเ้ปรียบเทียบขอ้มูลท่ีถูกตอ้งของผูส้นใจศึกษาในรุ่น
ต่อๆไป 
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