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 The objective of this study is for learning about Buddhist disciple images in 

Rattanakosin style from the reigns of King Rama I to King Rama V also the concept and 

aim of the creation.       

 The study found Buddhist disciple images in Thai arts be created in the similar 

details with the Buddha images at the contemporary periods. The Rattanakosin Buddhist 

disciple images in the reigns of King Rama I to King Rama III inherited the style from Ayutthaya 

Buddhist art then was developed to the unique traditional style of Rattanakosin. In the reigns of 

King Rama IV to King Rama V, Siam received the western realistic concept so the Buddhist 

disciple images turn to appear patterns both traditional style of Rattanakosin and the new one, 

realistic style, that closer to the humanities details. There are many concepts of creating the 

Buddhist disciple images some make merit for themselves or the other who passing away, be 

composited with the main statue in the religious place, describe the story which relate to 

Tripitaka or Atthakatha as well as the changing concept to the commerce utility at the present 

time.              
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เพ่ือเป็นท่ีพกัพิงแก่ข้าพเจ้าเสมอ  

ท้ายนี ้ข้าพเจ้าขออุทิศสรรนิพนธ์ฉบบันีแ้ก่ผู้ ท่ีสนใจหยิบขึน้มาอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์ 

หรือผู้ ท่ีได้ใช้ผลจากการศึกษาของข้าพเจ้าก่อให้เกิดประโยชน์  และหากท่านจะได้ศกึษา วิพากษ์ 

วิจารณ์เร่ืองนีต้่อทัง้ในประเด็นเดิมหรือประเด็นใหม่  ขอได้โปรดรับค าขอบคณุจากข้าพเจ้าท่ีได้

มอบไว้ให้ทา่นลว่งหน้านีแ้ล้ว  
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บทที่ 1 

บทน า 

 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

 พระพทุธปฏิมาเป็นรูปเคารพแทนสมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ท่ีชา่งได้สร้างขึน้เพ่ือ

สนองตอ่ศรัทธา และเพ่ือเป็นพทุธานสุติ งานประตมิากรรมหนึง่ท่ีมกัพบคูก่บัพระพทุธปฏิมาอยูเ่สมอ

คือ รูปเคารพแทนพระสงฆ์สาวก โดยปรกตมิกัจะพบจ านวน 2 พระองค์ในอิริยาบถยืนหรือนัง่

ประคองอญัชลีถวายความนอบน้อมแดพ่ระศาสดา เท่าท่ีผา่นมามีผู้ศกึษาถึงรูปแบบพระพทุธปฏิมา

ในศลิปะและสมยัตา่ง ๆ ไว้คอ่นข้างมาก แตร่ายละเอียด ท่ีมา รวมถึงคตใินการสร้างประตมิากรรม

พระสาวก กลบัยงัไมไ่ด้รับการกลา่วถึงเทา่ท่ีควร อาจเพราะประตมิากรรมพระสาวกไม่ใช่

ประตมิากรรมหลกั ท่ีท าหน้าท่ีเป็นประธานในศาสนสถาน และรูปแบบมกัจะสร้างตามพทุธศลิป์                   

ของพระพทุธปฏิมาประธานในท่ีหรือสมยันัน้ ๆ จงึขาดผู้สนใจศกึษาอย่างจริงจงั นอกจากนี ้

ประตมิากรรมพระสาวกท่ีสร้างก่อนสมยัรัตนโกสินทร์ก็มีเหลืออยูใ่ห้ศกึษาไมม่ากนกั  

 ส าหรับสมยัรัตนโกสินทร์พบการสร้างประตมิากรรมพระสาวก ย้อนไปตัง้แตช่่วงสร้าง

บ้านแปงเมือง อนัเป็นชว่งท่ีพระมหากษัตริย์ทรงสร้าง บรูณปฏิสงัขรณ์ และสถาปนาศาสนสถาน

ถาวรวตัถใุนพระพทุธศาสนา ซึง่การท านบุ ารุงพระพทุธศาสนาดงักลา่ว น ามาสู่การสร้าง                 

พระพทุธปฏิมาซึง่มีรูปแบบพทุธศลิป์อย่างรัตนโกสินทร์แท้จริง ในสมยัรัชกาลท่ี 31 และการปรับ

รูปแบบตามแนวคดิสจัจะนิยมตะวนัตกในสมยัรัชกาลท่ี 4 ซึง่นา่จะสง่ผลตอ่ประตมิากรรมพระสาวกด้วย  

 โดยทัว่ไปจะพบประตมิากรรมพระสาวกประดษิฐานด้านหน้าพระประธานในศาสนา

สถานจ านวน 2 พระองค์  สว่นท่ีพบมากกวา่ 2 พระองค์ จะอยูใ่นชดุจ านวน 3, 5, 8, 10 และ 80 พระองค์  

ซึง่เหตผุลของการประดษิฐานประตมิากรรมพระสาวกในจ านวนท่ีแตกตา่งกนั อาจเช่ือมโยงกบัคตท่ีิ

แตกตา่ง หรือเหตผุลอ่ืน ๆ

                                                           
1 ศกัดิช์ยั สายสงิห์,พทุธศิลป์สมยัรัตนโกสนิทร์ : พฒันาการของงานชา่งและแนวคิดที่ปรับเปลีย่น (กรุงเทพฯ : 

เมืองโบราณ, 2556), 278 
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 ในพระนิพนธ์ปฐมสมโพธิกถาซึง่พรรณนาถึงพระพทุธประวตั ิมีเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกบั

พระพทุธสาวกโดยตรง เชน่ ตอนอคัรสาวกบรรพชาปริวรรต และอคัรสาวกนิพพานปริวรรต2  

นอกจากนี ้คมัภีร์ตา่ง ๆ ในอรรถกถา3 ได้พรรณนาถึงเร่ืองราว ตลอดจนโอวาทของพระสาวกท่ีส าคญัไว้    

พระนิพนธ์และคมัภีร์ดงักล่าวอาจจะมีความสมัพนัธ์กบัรูปแบบรวมถึงคติในการสร้างประตมิากรรม

พระสาวกด้วย      

 ในปัจจบุนั ยงัมีการศกึษาเก่ียวกบัประตมิากรรมพระสาวกคอ่นข้างน้อย ขาดการรวบรวม 

และวิเคราะห์ ข้อมลูในแง่มมุตา่ง ๆ โดยเฉพาะเร่ืองรูปแบบและคตใินการสร้าง  การศกึษาค้นคว้า

จะพยายามเพิ่มความกระจา่งในเร่ืองดงักลา่ว โดยให้น า้หนกักบัการศกึษาประติมากรรมพระสาวก

ในศลิปะรัตนโกสินทร์สมยัรัชกาลท่ี 1 - 5  คาดว่านอกจากจะท าให้ประเดน็ตา่ง ๆ ชดัเจนขึน้แล้ว จะ

สามารถสะท้อนภาพความเป็นมา ความคิด ความเช่ือ ตลอดจนการปฏิสมัพนัธ์ของผู้คนในอดีต   ซึง่

สง่ผลตอ่ความเข้าใจชีวิตของคนท่ีด ารงอยูใ่นปัจจบุนัได้ด้วย 

2. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา  

  1. ศกึษาถึงพฒันาการด้านรูปแบบของประตมิากรรมพระสาวกท่ีมีมาในอดีต                 

และท่ีมีอิทธิพลตอ่รูปแบบประตมิากรรมพระสาวกในศลิปะรัตนโกสินทร์ สมยัรัชกาลท่ี 1-5                               

  2. ศกึษาเพ่ือทราบถึงแนวความคดิและความมุง่หมายในการสร้างประติมากรรม

พระสาวกในศลิปะรัตนโกสินทร์ สมยัรัชกาลท่ี 1-5  

  3. ศกึษาเพ่ือทราบถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบประตมิากรรมพระสาวกกบั

เร่ืองราวท่ีมีมาในคมัภีร์ทางพระพทุธศาสนา 

3. สมมุตฐิานของการศึกษา 

  1. พฒันาการด้านรูปแบบประติมากรรมพระสาวกในแตล่ะศิลปะ สอดคล้องกบั

รูปแบบพระพทุธปฏิมาในศลิปะนัน้ ๆ 

                                                           
2 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานชิุตชิโนรส,ปฐมสมโพธิกถา พระนิพนธ์ (ธรรมสภา กรุงเทพฯ 

: ธรรมสภา,2552),239-268 
3 เช่น คมัภีร์สมุงัคลวิลาสนิี  คมัภร์ีปรมตัถทีปนี  (เถรคาถา – เถรีคาถา) 
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  2. การสร้างประตมิากรรมพระสาวก มีความมุง่หมายในการสร้างเพื่อสืบทอด

พระพทุธศาสนา สัง่สมกศุลผลบญุและเป็นสงัฆานสุต ิ 

  3. การสร้างประตมิากรรมพระสาวก ได้รับแรงบนัดาลใจในการสร้างจากคมัภีร์ทาง

พระพทุธศาสนา และแนวคิดซึง่มีอิทธิพลตอ่ศลิปะสมยันัน้ ๆ  

4. ขอบเขตการศึกษา 

  ประตมิากรรมพระสาวกในวดัสมยัรัชกาลท่ี 1-5 ท่ีมีประวตัชิดัเจน  

5. ขัน้ตอนและวิธีการศึกษา 

  1. ศกึษาข้อมลูจากเอกสารตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องโดยสงัเคราะห์ข้อมลูเพื่อก าหนด

ประเด็นในเร่ืองท่ีจะท าการการศกึษา และจดัเตรียมข้อมลูไว้ส าหรับการวิเคราะห์ประเดน็ตา่ง ๆ  

  2. ส ารวจและเก็บข้อมลูในภาคสนาม  

  3. น าข้อมลูท่ีได้ทัง้จากการวิจยัเอกสารและการส ารวจข้อมลูมาวิเคราะห์หาข้อสรุป             

ในประเด็นตา่ง ๆ เพ่ือพิสจูน์สมมตุฐิานท่ีตัง้ไว้ 

  4. สรุปผลการศกึษาค้นคว้า รวบรวมเป็นรูปเลม่ และน าเสนอตอ่คณะกรรมการ                  

และบณัฑิตวิทยาลยั 

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. เข้าใจถึงพฒันาการด้านรูปแบบของประตมิากรรมพระสาวกทัง้ศลิปะก่อน               

และในสมยัรัตนโกสินทร์สมยัรัชกาลท่ี 1-5 

  2. ทราบถึงความมุง่หมายและคตใินการสร้างประตมิากรรมพระสาวก 

 3. ทราบความสมัพนัธ์ระหวา่งประตมิากรรมพระสาวกกบัคมัภีร์ทางพระพทุธศาสนา 
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บทที่ 2 

ประตมิากรรมพระสาวกในศิลปะไทยก่อนสมัยรัตนโกสินทร์ 
 

2.1 ความหมายและประเภทของพระสาวกตามคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา (นิกายเถรวาท) 

 2.1.1 ความหมายของค าว่าพระสาวก 
 ค าวา่ สาวก มีท่ีมาจากรากศพัท์ภาษาบาลีว่า สาวโก แปลวา่ ผู้ ฟังถ้อยค า หรือ ศิษย์ 4  
คมัภีร์ตา่ง ๆ ทางพระพทุธศาสนา (นิกายเถรวาท) ได้อธิบายโดยขยายความหมายให้ชดัเจนยิ่งขึน้ 
เชน่ 
 ในธชคัคสตูรกล่าวถึงคณุสมบตัขิองพระสาวกไว้ว่า  

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบตัิดีแล้ว เป็นผู้ปฏิบัติตรง 
เป็นผู้ปฏิบตัิเป็นธรรม เป็นผู้ปฏิบตัิชอบย่ิง พระสงฆ์นัน้คือใคร ได้แก่คู่แห่งบรุุษสี่ 
รวมเป็นบรุุษบคุคลแปด  นีค้ือพระสงฆ์สาวก ของพระผู้มีพระภาคเจ้า 5  

 พระอรรถกถาจารย์ ได้อธิบายความหมายของค าว่า “สาวก” ไว้ในคาถาธรรมบทหลายแหง่ 
ซึง่มีนยัความหมายเดียวกนั เชน่  

ภิกษุช่ือว่าเป็นสาวก เพราะอรรถวา่ เกิดในท่ีสดุแห่งการฟัง หรือ เพราะอรรถ
วา่ฟังโอวาท และอนสุาสนีของท่านผู้ ช่ือวา่พทุธะ เพราะอรรถวา่ตรัสรู้สงัขตธรรม 
และอสงัขตธรรมทัง้หมด ทราบข้อปฏิบตัิเป็นเคร่ืองยงัลาภให้เกิดขึน้ และข้อปฏิบตัิ
ยงัสตัว์ให้ถงึพระนิพพานนัน้ 6

                                                           

 4 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจนัทบรีุนฤนาถ, ปทานุกรมบาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต, พิมพ์ครัง้ท่ี 5 
(กรุงเทพฯ: คณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม สภาวฒันธรรม, 2553.  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทาน
พระบรมราชานญุาตจดัพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล                 
เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 และเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  
เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2553), 826. 
 5 พระสูตรและอรรถกถา แปล พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม 1 ภาค 2, (กรุงเทพฯ : 
มหามกฏุราชวิทยาลยั, 2525), 465   

6 พระสูตรและอรรถกถา แปล พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม 1 ภาค 2 ตอน 2, 
(กรุงเทพฯ : มหามกฏุราชวิทยาลยั, 2525), 281 
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 ภิกษุโยคาวจรผู้ เกิดในท่ีสดุแห่งการฟังธรรมท่ีพระสมัมาสมัพทุธเจ้า               
ทรงแสดงแล้วช่ือวา่พระสาวกของพระสมัมาสมัพทุธเจ้า 7 

 คมัภีร์วิสทุธิมรรค ได้ให้ความหมายวา่  
 พระสงฆ์เหลา่ใด ย่อมรับฟังพระโอวาท และพระอนสุาสนีของ                               

พระผู้มีพระภาคด้วยความเคารพ ฉะนัน้ พระสงฆ์เหลา่นัน้ช่ือวา่ สาวก 8 

 คมัภีร์อรรถกถา เถรคาถา มีข้อความแสดงถึงความหมายของสาวกไว้วา่                 

 ช่ือวา่ สาวก เพราะเกิดในท่ีสดุแห่งการฟังพระธรรมเทศนาของ                               
พระศาสดา การตรัสรู้สจัจธรรมของพระสาวกทัง้หลาย ช่ือวา่ สาวกสมัโพธิ 9  

 โดยสรุปแล้วค าว่าสาวก หรือ พระสาวก จงึหมายถึงผู้ ฟังโดยเคารพในธรรมของ                
พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ปฏิบตัแิละได้รู้ตามธรรมท่ีพระสมัมาสมัพทุธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วโดยชอบ  

 2.1.2 ประเภทของพระสาวก 
  ประเภทของพระสาวกสามารถแบง่ได้หลายลกัษณะตามแตจ่ะถือสิ่งใดเป็นเกณฑ์                         
สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงแบง่ประเภทพระสาวกไว้โดยใช้จ านวน
ตวัเลขเป็นเกณฑ์กล่าวคือ 
  - พระอริยบคุคล 2 จ าพวก หมายถึง พระอริยะสาวกท่ีต้องศกึษาเพ่ือมรรคผลท่ีสงูขึน้ 
กบัพระอรหนัตผลผู้ไม่ต้องศกึษาแล้ว 
  - พระอริยบคุคล 4 จ าพวก หมายถึง พระโสดาบนั พระสกทาคามี พระอนาคามี และ            
พระอรหนัต์    
  - พระอริยบคุคล 8 จ าพวก หมายถึง พระผู้ตัง้อยูใ่นโสดาปัตตมิรรค พระผู้ตัง้อยูใ่น
โสดาปัตตผิล พระผู้ตัง้อยูใ่นสกทาคามิมรรค พระผู้ตัง้อยู่ในสกทาคามิผล พระผู้ตัง้อยู่ใน
อนาคามิมรรค พระผู้ตัง้อยูใ่นอนาคามิผล พระผู้ตัง้อยูใ่นอรหตัตมรรค พระผู้ตัง้อยูใ่นอรหตัตผล10   
การแบง่ประเภทในลกัษณะข้างต้นนี ้เป็นการแจกแจงนิยามของค าว่าพระอริยาสาวกให้มีความ 
                                                           

7 พระสูตรและอรรถกถา แปล พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม 1 ภาค 2 ตอน 3, 
(กรุงเทพฯ : มหามกฏุราชวิทยาลยั, 2525), 339 
 8 พระพทุธโฆษาจารย์, คัมภีร์วสิุทธมิรรค, พิมพ์ครัง้ท่ี 6, แปลโดย สมเดจ็พระพฒุาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) 
(กรุงเทพฯ: มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, 2548), 380. 
 9 พระสูตรและอรรถกถา ขุททกนิกาย เถรคาถา เล่มที่ 2 ภาคที่ 3 ตอนที่ 1, (กรุงเทพฯ : มหามกฏุ     
ราชวิทยาลยั, 2525), 15 
 10 สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, 2403-2464, สารานุกรมพระพุทธศาสนา,                    
พิมพ์ครัง้ท่ี 2 (กรุงเทพฯ : มหามกฎุราชวิทยาลยั, 2539), 41 
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ละเอียดขึน้ อยา่งไรก็ดีในการศกึษานี ้จะอ้างอิงประเภทพระสาวกตามการตัง้ความปรารถนา                
และระยะเวลาแหง่การบ าเพ็ญบารมี ดงันี ้
  1.1 พระอคัรสาวก คือ สาวกผู้ เลิศ ในพทุธกาลหนึง่ ๆ จะมีเพียง ๒ องค์เทา่นัน้                  
โดยเป็นผู้ ท่ีต้องตัง้ความปรารถนาเพ่ือการบรรลเุป็นพระอคัรสาวกตัง้แตส่มยักาลแหง่พระสมัมา 
สมัพทุธเจ้าพระองค์ก่อน ๆ  เพ่ือด ารงอยู่ในความเป็นเลิศด้วยคณุทัง้ปวง พร้อมด้วยความพิเศษ               
เพ่ือบรรลบุารมีอนัอกุฤษฏ์ (อยา่งสงูสดุ) ในด้านปัญญาและสมาธิ ส าหรับพระพทุธกาลนี ้                 
พระอคัรสาวกท่ีอกุฤษฏ์ด้านปัญญาคือทา่นพระสารีบตุร และทา่นพระมหาโมคคลัลานะเป็น              
พระอคัรสาวกผู้ เลิศในด้านสมาธิหรืออิทธิฤทธ์ิ ทัง้สองทา่นได้ตัง้ความปรารถนาเพ่ือจะบรรลุ
อรหตัผลในฐานะแหง่ความเป็นพระอคัรสาวกตัง้แตส่มยัพระสมัมาสมัพทุธเจ้าทรงพระนามวา่             
พระประทมุตุระ11 
  1.2 พระมหาสาวก คือ พระสาวกผู้ใหญ่ ซึง่พระอรรถกถาจารย์ ได้จ าแนกไว้                   
จ านวน 80 พระองค์ ในภาษาบาลีเรียกวา่อสีตมิหาสาวก (อสีต ิแปลว่า 80) มีพระนาม ดงันี ้ 

ท่านพระอญัญาโกณฑญัญะ พระวปัปะ พระภทัทิยะ พระมหานามะ  
พระอสัสชิ พระนาลกะ พระยสะ พระวิมละ พระสพุาห ุพระปณุณชิ                                     
พระควมัปติ พระอรุุเวลกสัสปะ พระนทีกสัสปะ พระคยากสัสปะ พระสารีบตุร  

   พระมหาโมคคลัลานะ พระมหากสัสปะ พระมหากจัจายนะ พระมหาโกฏฐิตะ  
   พระมหากปัปินะ พระมหาจนุทะ พระอนรุุทธะ พระกงัขาเรวตะ พระอานนัทะ  
   พระนนัทกะ พระภค ุพระนนัทะ พระกิมพิละ พระภทัทิยะ พระราหลุ พระสีวล ี
   พระอบุาลี พระทพัพะ พระอปุเสนะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระปณุณมนัตานีบตุร 
   พระปณุณสนุาปรันตะ พระโสณกฏิุกณัณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระราธะ  
   พระสภุตูิ พระองคลุิมาละ พระวกักลิ พระกาฬทุายี พระมหาอทุายี พระปิลินทวจัฉะ 
   พระโสภิตะ พระกมุารกสัสปะ พระรัฏฐปาละ พระวงัคีสะ พระสภิยะ พระเสละ 
   พระอปุวานะ พระเมฆิยะ พระสาคตะ พระนาคิตะ พระลกณุฏกภทัทิยะ  
   พระปิณโฑลภารทวาชะ พระมหาปันถกะ พระจฬูปันถกะ พระพากลุะ  
   พระกณุฑธานะ พระทารุจีริยะ พระยโสชะ พระอชิตะ พระติสสเมตเตยยะ  
   พระปณุณกะ พระเมตตค ูพระโธตกะ พระอปุสิวะ พระนนัทะ พระเหมกะ  
   พระโตเทยยะ พระกปัปะ พระชตกุณัณิ พระภทัราวธุะ พระอทุยะ  
   พระโปสาละ พระโมฆราชะ พระปิงคิยะ 12 

                                                           

 11  เลม่เดียวกนั, 561 
 12  เลม่เดียวกนั, หน้าเดียวกนั 
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ซึง่ในพระคมัภีร์ได้อธิบายถึงพระคณุสมบตัิของพระมหาสาวกไว้วา่ เป็นพระสาวกผู้ใหญ่ด้วยคณุธรรม
และอภินิหารท่ีทรงไว้ และเป็นผู้หลดุพ้นจากวฏัฏะสงสารด้วยศรัทธาในพระสมัมาสมัพทุธเจ้า 
ประกอบกบัมีปัญญาในการรู้แจ้งธรรมตามพระสมัมาสมัพทุธเจ้า13                       

1.3 พระปรกตสิาวก คือพระสาวกท่ีไมไ่ด้บ าเพ็ญบารมีเพ่ือความเป็นพระอคัรสาวก
และพระมหาสาวก แตป่รารถนาจะบรรลธุรรมตามท่ีพระสมัมาสมัพทุธเจ้าทรงสอน ซึ่งในอรรถกถา
อธิบายไว้วา่ พระอริยสาวกเหลา่ใด14 เปรียบไมไ่ด้เลย ดจุพระอคัรสาวกและพระมหาสาวก โดยแท้
มีเป็นหลายร้อย หลายพนั พระอริยสาวกเหลา่นัน้เป็นพระปรกตสิาวก15    
  พระสาวกทัง้ 3 ตามข้างต้น เม่ือตัง้ความปรารถนาเพ่ือการบรรลธุรรมตามพระสมัมา               
สมัพทุธเจ้าแล้ว จะมีช่วงเวลาการบ าเพ็ญบารมีเพ่ือการบรรลสุาวกสมัโพธิท่ีแตกตา่งกนัไป กลา่วคือ                           
พระอคัรสาวกบ าเพ็ญบารมีเป็นเวลา 1 อสงไขย (ก าไร) แสนกปั  พระมหาสาวกบ าเพ็ญบารมีสิน้เวลา
แสนกปั16  สว่นพระปรกตสิาวกนัน้ยงัค้นไมพ่บถึงเวลาท่ีชดัเจนในการบ าเพ็ญบารมี 

 2.1.3 พระสาวกท่ีอยู่ในคฤหัสถเพศ 
 นอกจากพระสาวกท่ีบวชเป็นพระภิกษุ และพระภิกษุณี พระพทุธศาสนายงัประกอบด้วย
พทุธบริษัทอีก 2 เหล่าคือ อบุาสกและอบุาสิกา17 หมายถึงผู้ครองเรือน หรือฆราวาสทัง้ชายและหญิงท่ี
แสดงตนเป็นคนนบัถือพระพทุธศาสนา ซึง่เม่ือฟังธรรมแล้วสามารถบรรลมุรรคผลเป็นพระอริยสาวก
บคุคลได้ด้วยเชน่กนั พระไตรปิฏกได้กล่าวถึงการบรรลธุรรมของอบุาสกและอบุาสิกาไว้ เชน่  

ขณะท่ีพระองก์ทรงทราบว่า อนาถบิณฑิกคหบดีมีจิตควรแก่การงาน มีจิตอ่อน  
มีจิตปราศจากนิวรณ์ มีจิตสงู มีจิตเลื่อมใสแล้ว จึงทรงประกาศพระธรรมเทศนา             
ท่ีพระพทุธเจ้าทัง้หลายทรงยกขึน้แสดงด้วยพระองค์เอง คือ ทกุข์ เหตใุห้เกิดทกุข์ 
ความดบัทกุข์ ข้อปฏิบตัิให้ถงึความดบัทกุข์ อนาถบณิฑกิคหบดีได้ดวงตา                

เหน็ธรรมปราศจากธุลี ปราศจากมลทินวา่ สิ่งใดสิ่งหนึง่มีความเกิดขึน้                    

เป็นธรรมดา สิ่งนัน้ทัง้มวลมีความดบัเป็นธรรมดา18  

                                                           

 13  เลม่เดียวกนั, 561-562 
 14 ค าวา่ อริยะ มีความหมายโดยนยัประการหนึ่งหมายถงึ เพราะเป็นผู้ไกลจากกิเลสทัง้หลาย เพราะไมด่ าเนิน
ไปในทางเสื่อม เพราะด าเนินปในทางเจริญ และเพราะเป็นผู้อนัมนษุยโลก ทัง้เทวโลกมิพงึสู้รบ 
 15 เลม่เดียวกนั, 562 
 16 เลม่เดียวกนั, 18 
 17 แปลวา่ชายและหญิงผู้นัง่ชิดพระศาสนาหรือนัง่ใกล้พระรัตนตรัย  

18 พระสูตรและอรรถกถา แปล พระวนัิยปิฎก จุลวรรค เล่ม 7 ภาค 2, (กรุงเทพฯ : มหามกฏุราช
วิทยาลยั, 2525), 126 
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ท่านอนาถบิณฑกิะเป็นโสดาบัน อริยสาวกจกัดื่มสรุาได้อย่างไร                     
แม้ถงึท่านจะไมต้่องการ ก็คิดจกัจบัไหวพริบพวกนกัเลงเหลา่นัน้ จงึเดินไปถึง            

ท่ีซึง่จดัเป็นท่ีดื่ม ช าเลืองดกิูริยาของพวกนัน้19 

เมณฑกเศรษฐีให้นางวิสาขาไปรับพระศาสดา...นางจึงไปด้วยยาน                              
เท่าท่ียาน (ไปได้) ลงจากยานแล้ว ก็เดินเท้าไปเฝา้พระศาสดา ถวายบงัคมแล้ว              
ได้ยืน ณ สว่นข้างหนึง่. ครัง้นัน้พระศาสดาทรงแสดงธรรม ด้วยสามารถแห่ง                       

บรุพจรรยาของนาง นางได้โสดาปัตติผลแต่อายุ 7 ขวบ20 

 อยา่งไรก็ตาม การค้นคว้าเก่ียวกบัประตมิากรรมพระสาวกนีจ้ะศกึษาประตมิากรรม
เฉพาะพระสาวกท่ีได้อปุสมบทในพระพทุธศาสนาเท่านัน้ ไมไ่ด้ครอบคลมุถึงฆราวาสท่ีเป็น               
พระสาวกแตอ่ยา่งใด 

2.2 ต้นก าเนิดประติมากรรมพระสาวก 
 ประตมิากรรมพระสาวกพบในศลิปะอินเดียพร้อมการสร้างพระพทุธรูปตัง้แต ่              
พทุธศตวรรษท่ี 6 เป็นต้นมา โดยมีรูปแบบคล้ายพระพทุธรูปแตต่ดัลกัษณะบางประการออก              
เพ่ือให้เกิดความแตกตา่ง 
 ศาสตราจารย์หมอ่มเจ้าสภุทัรดศิ ดิสกลุ ทรงให้ความเห็นไว้วา่พระพทุธรูปไมใ่ชรู่ป
เหมือนบคุคล แตเ่ป็นรูปสมมตุแิทนท่ีก าหนดขึน้จาก 3 องค์ประกอบ21 คือ 
  1. การใช้รูปแบบและเทคนิคการสร้างประตมิากรรมบคุคลจากศลิปะกรีกโรมนั 
  2. การเลือกลกัษณะบางประการจากมหาบรุุษลกัษณะ ๓๒ ประการ มาก าหนด
รูปลกัษณ์ของพระพทุธรูป  
  3. การประดิษฐ์อษุณีษะให้กบัพระพทุธรูปเพ่ือแยกความแตกตา่งระหว่างรูปของ
พระพทุธเจ้ากบัพระสาวก    

                                                           

 19 พระสูตรและอรรถกถา แปล พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม 3 ภาค 2, (กรุงเทพฯ : 
มหามกฏุราชวิทยาลยั, 2525), 76 
 20 พระสูตรและอรรถกถา แปล พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม 1 ภาค 2 ตอน 2, 
(กรุงเทพฯ : มหามกฏุราชวิทยาลยั, 2525), 74  
 21 ศาสตราจารย์หมอ่มเจ้าสภุทัรดิศ ดิศกลุ, พระพุทธรูปอนิเดียและความรู้เกี่ยวกับโบราณคดีจีน 
(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2547), 3 
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 ประตมิากรรมพระสาวกได้ก าหนดรูปแบบด้วยหลกัเกณฑ์เดียวกนัโดยตดัทอนลกัษณะ
บางประการ ได้แก่ พระอษุณีษะสญัลกัษณ์ส าคญัท่ีแสดงความเป็นพระสมัมาสมัพทุธเจ้า 
ตวัอยา่งเชน่  

 

 
ภาพที่ 1 ประตมิากรรมพระสาวกศิลปะคันธาระ 

ท่ีมา : "Buddha's First Sermon at Sarnath”, The Metropolitan Museum of Art, New York, United States of America  
เข้าถึงได้จาก www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1980.527.4 

                

ภาพที่ 2 ประตมิากรรมพระสาวกศิลปะมถุรา  
ท่ีมา : “Mathura Buddha”, Calcutta Museum; Kolkata, India,  
เข้าถึงได้จาก http://asia.nikkei.com/Life-Arts/Arts/Ancient-Indian-sculptures-depict-Buddha-s-humanity?page=2 

 

http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1980.527.4
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ภาพที่ 3 ประตมิากรรมพระสาวกศิลปะอมรวดี 
ท่ีมา : “the story of the taming of the fierce elephant, Nalagiri”,  The Government Museum, Chennai, India               
เข้าถึงได้จาก www.westga.edu/~rtekippe/4201Asian/4201exam1.htm 

  

     
ภาพที่ 4 ประตมิากรรมพระสาวกศิลปะคุปตะสกุลช่างสารนาถ 

ท่ีมา : “Image of Buddha”, Sarnathmuseum,  Acc No. 340 in Gallery No. 1,                                                                       
เข้าถึงได้จาก  www.sarnathmuseumasi.org 
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ภาพที่ 5 ประตมิากรรมพระสาวกศิลปะปาละ 

 จะเห็นได้วา่ประตมิากรรมพระสาวกในศลิปะอินเดียสกลุช่างตา่ง ๆ จะสร้างตาม
รูปแบบพระพทุธรูปสกลุช่างนัน้ ๆ (ภาพท่ี 1 - 5 ) โดยทัง้หมดได้ตดัทอนสญัลกัษณ์บางประการ             
เพ่ือแสดงออกถึงสถานะความเป็นพระสาวก โดยเฉพาะพระอษุณีษะอนัเป็นสญัลกัษณ์ส่ือถึงรูปแทน
พระสมัมาสมัพทุธเจ้า  นอกจากนี ้การประดษิฐานประตมิากรรมพระสาวกในศลิปะอินเดียจะไมอ่ยู ่        
ในลกัษณะลอยองค์เด่ียว ๆ แตจ่ะปรากฏร่วมกบัพระพทุธรูปเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นองค์ประกอบเตมิเตม็
ความสมบรูณ์ของพระพทุธประวตัิตอนตา่ง ๆ เช่น ตอนแสดงพระปฐมเทศนา เสด็จดบัขนัธปรินิพพาน 
และปราบช้างนาฬาครีิ หรือเพ่ือแสดงสถานะความเป็นบริวารของพระพทุธปฏิมา  

2.3 ประตมิากรรมพระสาวกก่อนสมัยรัตนโกสินทร์ 

 2.3.1 ประตมิากรรมพระสาวกยุคแรกเร่ิมในดินแดนไทย 
 ต านานระบไุว้วา่พระพทุธศาสนาเข้าสูส่วุรรณภมูิชว่งพทุธศตวรรษท่ี 3 โดยพระเจ้าอโศก
มหาราชได้ส่งพระสมณทตูจากอินเดียออกไปเผยแพร่พระพทุธศาสนาตามทิศตา่ง ๆ ในจ านวนหนึง่
จาก 8 สาย ได้มายงัสวุรรณภมูิ แม้วา่ปัจจบุนัยงัไมส่ามารถสรุปได้อยา่งชดัเจนวา่ศนูย์กลางของ
สวุรรณภมูิคือดนิแดนใดระหวา่งพืน้ท่ีตอนใต้ของพมา่อนัเป็นท่ีตัง้ของอาณาจกัรมอญในอดีต              
กบับริเวณภาคกลาง ตอนล่างของไทย หรือบริเวณแหลมมลาย-ูหมู่เกาะสมุาตรา22 แตจ่ากเร่ืองราว              
ท่ีปรากฏก็พอจะท าให้เห็นภาพของพระพทุธศาสนาซึง่เคล่ือนจากอินเดียสู่ความคิดของผู้ ท่ีอาศยัอยู่ 
ในดินแดนเอเชียอาคเนย์ อย่างน้อยก็หวนไปถึงพทุธศตวรรษท่ี 3 เป็นต้นมา  ส าหรับประตมิากรรม                
พระสาวกในศลิปะไทยนัน้  

                                                           

 22 ประทมุ ชุ่มเพง็พนัธ์ุ, สุวรรณภูม ิ: ดนิแดนทองแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (กรุงเทพฯ : สวุีริยาสาส์น, 
2546.),110 
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พบหลกัฐานตัง้แตพ่ทุธศตวรรษท่ี 9 – 10 ณ เขาพระ เมืองอู่ทอง จงัหวดัสพุรรณบรีุ เป็นประตมิากรรม
ดนิเผารูปพระสาวก 3 พระองค์ (ภาพท่ี 6) ในพระอิริยาบถอุ้มบาตร ครองจีวรหม่คลมุ ริว้จีวรมีขนาดใหญ่  

  

ภาพที่ 6 ประตมิากรรมพระสาวก 3 องค์ในอริิยาบถอุ้มบาตร 
ท่ีมาภาพลายเส้น : ผาสขุ อินทราวธุ, ทวารวดี : การศกึษาเชิงวิเคราะห์จากหลกัฐานทางโบราณคดี (กรุงเทพฯ : อกัษรสมยั, 
2542), 264 

รูปแบบจีวรดงักลา่วคงได้รับอิทธิพลมาจากจีวรพระพทุธรูปอินเดียศลิปะอมระวดี ซึง่พ่อค้าชาวอินเดีย
ท่ีมาค้าขายยงัดนิแดนสวุรรณภมูิได้น าตดิตวัเข้ามาในชว่งพทุธศตวรรษท่ี 9-1123 (ภาพท่ี  7 - 8)  รูปแบบ
จีวรท่ีปรากฏนี ้

   

ภาพที่ 7-8 พระพุทธรูปอนิเดียศิลปะอมรวด ี

เป็นเสมือนภาพสะท้อนของงานประติมากรรมพระสาวกของไทยในระยะเร่ิมท่ีพยายามเลียนแบบงาน
ศลิปกรรมจากวฒันธรรมอินเดีย โดยใช้เทคนิคท้องถ่ินในการผสมระหว่างดินดิบกบัแกลบหยาบ ๆ 

                                                           

 23 ศกัด์ิชยั สายสิงห์, ศิลปะทวารวดี : วฒันธรรมพุทธศาสนายุคแรกเร่ิมในดนิแดนไทย (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 
2547), 41-43 
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ก่อนน าไปเผาไฟ  ประตมิากรรมพระสาวกดนิเผาท าหน้าท่ีประดบัศาสนสถานในพระพทุธศาสนา24 
ซึง่เป็นหลกัฐานส าคญัท่ีแสดงให้เห็นว่าพระพทุธศาสนาได้ตัง้มัน่อยูภ่ายในชมุชนภาคกลางของไทย 
อยา่งน้อยก็ตัง้แตพ่ทุธศตวรรษท่ี 9 เป็นต้นมา เพราะการมีอยู่ของศาสนสถานได้บง่ชีว้่าชมุชนได้รับเอา
พระพทุธศาสนาเข้ามานบัถืออย่างมัน่คงแล้ว25 นอกจากนี ้ภาพพระสงฆ์ทัง้สามองค์ท่ีปรากฏ                   
อาจสะท้อนให้เห็นถึงการแตง่กายของพระสงฆ์ในดินแดนไทยสมยันัน้ รวมถึงการด ารงชีวิตสมณะ             
ด้วยการบณิฑบาตรตามหลกันิสสยั 4 ซึง่มีมาแตค่รัง้พทุธกาล26                 

 2.3.2 ประตมิากรรมพระสาวกศิลปะทวารวดี 
    ดินแดนภาคกลางในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 12 เป็นท่ีรู้จกัในช่ือ “ทวารวดี”27 ณ ดนิแดนนี ้
มีคนอาศยัอยู่อยา่งตอ่เน่ืองตัง้แตก่่อนพทุธศตวรรษท่ี 6 กลุ่มคนเหล่านัน้ได้ปฏิสมัพนัธ์กบัคนภายนอก
และรับเอาอารยธรรม ความเช่ือทางศาสนา ตลอดจนงานศลิปกรรมเข้ามา และได้เร่ิมสร้างงานศลิปกรรม 
ท่ีมีลกัษณะเฉพาะกลุม่ซึง่ปรากฏอิทธิพลของศิลปะอินเดียผสมอยู่ ปัจจบุนัได้นิยามรูปแบบงาน
ศลิปกรรมเหลา่นัน้วา่ “ศิลปะทวารวดี”  

 

ภาพที่ 9 พระสาวกพมิพ์ดนิเผา พบที่เมืองอู่ทอง 
 ท่ีมา : อรุณศกัด์ิ ก่ิงมณี และคณะ, โบราณคดีเมืองอู่ทอง (กรุงเทพฯ : ส านกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ              
 ท่ี 2 สพุรรณบรีุ กรมศิลปากร), 2545, 93 

                                                           

 24 ผาสขุ อินทราวธุ, ทวารวดี : การศึกษาเชิงวเิคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี (กรุงเทพฯ : อกัษรสมยั, 
2542), 93 
 25 หมอ่มเจ้าสภุทัรดิศ ดิศกลุ, ศิลปะในประเทศไทย, พิมพ์ครัง้ท่ี 9 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2538), 19 
 26  นิสสยั 4 หมายถึง ปัจจยัเคร่ืองอาศยัของบรรพชิต 4 อย่าง คือ การบิณฑบาต นุ่งห่มผ้าบงัสกุลุ อยู่โคนไม้ 
และฉนัยาดองด้วยน า้มตูรเน่า, ดรูายละเอียดในหนงัสือ “นวกานศุาสนี” หน้า 49-50  
 27 ศกัด์ิชยั สายสิงห์, ศิลปะทวารวดี : วฒันธรรมพุทธศาสนายคุแรกเร่ิมในดนิแดนไทย (กรุงเทพฯ : เมือง
โบราณ, 2547), 14 
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 เม่ือปี 2506 กรมศลิปากรได้ขดุแตง่ ทางด้านทิศใต้ของเจดีย์หมายเลข 11 ณ โบราณสถาน 
เมืองอูท่อง พบพระสาวกพมิพ์ดนิเผาจ านวน 3 องค์ (ภาพท่ี 9) ขนาดความกว้าง 4.8 - 6.3 เซนตเิมตร สงู 
9.2 - 10.2 เซนตเิมตร28 พระพิมพ์ทัง้ 3 องค์มีรูปแบบคล้ายกนัคือ พระพกัตร์คอ่นข้างกลม พระขนงตอ่
กนัเป็นปีกกา พระเนตรปิด พระโอษฐ์หนา พระกรรณเรียวยาว ครองจีวรเรียบเปิดพระองัสะขวา 
ด้านหลงัมีจารึกอกัษรปัลลวะภาษาสนัสกฤตอ่านว่าสาริปตุโต และ เมตเตยโก29 ส่วนอีกองค์หนึ่งช ารุด
แตกหกัท าให้ ไมส่ามารถอ่านข้อความได้ คาดวา่พระพิมพ์ทัง้สามองค์น่าจะสร้างขึน้ในชว่งพทุธ
ศตวรรษท่ี 12-13 เพราะอกัษรปัลลวะเป็นท่ีนิยมในชว่งเวลาดงักลา่ว30  พระพิมพ์ทัง้ ๓ องค ์                 
มีเค้าโครง พระพกัตร์คล้ายพระพทุธรูปท่ีพบบริเวณเจดีย์หมายเลข 3 กบั 11 ท่ีพบในการขดุแตง่
คราวเดียวกนั (ภาพท่ี 10 - 11) แตกตา่งท่ีพระเศียรของพระพทุธรูปจะมีพระอษุณีษะเป็นประกอบ
เพิ่มเตมิ และบางองค์ปรากฏประภามณฑลท่ีด้านหลงัพระเศียร กบัพระอิริยาบถของพระพทุธรูปซึง่
ยืนแสดงธรรม (วิตรรกะมทุรา)    

   

ภาพที่ 10-11 พระพุทธรูปที่พบบริเวณเจดีย์หมายเลข 3 กับ 11 
ท่ีมาภาพ : กรมศิลปากร, รายงานการส ารวจและขุดแต่งโบราณวตัถสุถาน เมืองเก่าอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัด

สุพรรณบุรี (พระนคร: ศิวพร, 2509), ไมป่รากฏเลขหน้า 

 แม้ว่ารูปแบบของพระสาวกจะแสดงออกถึงความเป็นท้องถ่ิน แตอิ่ทธิพลของศลิปะ
อินเดียยงัคงปรากฏอยูผ่า่นจีวรเรียบ ไมมี่ริว้ซึง่เป็นเอกลกัษณ์ของจีวรในศลิปะคปุตะสกลุชา่ง            
สารนาถ31  เน่ืองจากพบพระพิมพ์ทัง้หมดในศาสนสถาน และสดัสว่นของพระพมิพ์มีขนาดคอ่นข้างใหญ่

                                                           

 28 กรมศิลปากร, รายงานการส ารวจและขุดแต่งโบราณวัตถุสถาน เมืองเก่าอู่ทอง อ าเภออู่ทอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี(พระนคร: ศิวพร, 2509), 16-17 
 29 เลม่เดียวกนั, หน้าเดียวกนั 

 30 อ้างข้อมลูสมัภาษณ์ อาจารย์ก่องแก้ว วีระประจกัษ์ ผู้ เช่ียวชาญภาษาโบราณ กรมศิลปากร ในส านกังาน
โบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 2 สพุรรณบรีุ, โบราณคดีและประวัตศิาสตร์เมืองสุพรรณบุรี (กรุงเทพฯ : ส านกั, 
2542), 66 
 31 เชษฐ์ ติงสญัชลี, พระพุทธรูปอนิเดีย (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2554.), 146 
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เม่ือเทียบกบัพระพมิพ์โดยทัว่ไป จงึสนันิษฐานวา่พระพมิพ์ทัง้สามองค์คงจะมีหน้าท่ีประดบัศาสนสถาน  
ไมใ่ชพ่ระพิมพ์เพ่ือบชูาติดตวั  

 

ภาพที่ 12 ประตมิากรรมนูนต ่าแสดงพระพุทธประวัตติอนทรงแสดงปฐมเทศนา 

ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 13 - 15 เป็นช่วงศลิปะทวารวดีอย่างแท้จริง เพราะงานศิลปกรรมท่ีพบส่วนใหญ่ 
ครอบคลุมอยูใ่นช่วงนี ้32  ท่ีจงัหวดันครปฐมพบประตมิากรรมนนูต ่าแสดงพระพทุธประวตัติอน             
ทรงแสดงพระปฐมเทศนา (ภาพท่ี 12) พระพทุธลกัษณะท่ีปรากฏเป็นแบบทวารวดีอยา่งแท้ คือ 
พระพกัตร์เล็ก พระขนงเป็นรูปปีกกา พระเนตรเปิด พระโอษฐ์หนาแบะกว้าง แนวพระโอษฐ์เป็น
เส้นตรง จีวรบางแนบพระวรกาย ประทบันัง่ห้อยพระบาท พระหตัถ์ขวาแสดงธรรม พระหตัถ์ซ้ายวาง
เหนือพระเพลา33 ประตมิากรรมแสดงออกถึงความเป็นพระสาวกด้วยพระเศียรท่ีปราศจากพระเกศา  
การประคองอญัชลี รวมถึงการจดัวางต าแหนง่ให้ประทบัในท่ีต ่ากวา่ ซึง่ประตมิากรรมพระสาวก 
ได้ท าหน้าท่ีเป็นองค์ประกอบส าคญัแสดงให้เห็นถึงความตอ่เน่ืองของเหตกุารณ์ เร่ิมจากพระปัญจ
วคัคีย์แบบโยคี (ก่อนอปุสมบท) นัง่ขดัสมาธิทางด้านซ้ายพระหตัถ์ แสดงการประคองอญัชลีเพ่ือ
ฟังพระปฐมเทศนา โดยมีใบหน้าแสดงความสงสยั กบักลุ่มพระภิกษุปัญจวคัคีย์ ด้านขวาพระหตัถ์ 
ในอิริยาบถเดียวกนั แตมี่สีหน้าแช่มช่ืน เน่ืองจากได้บรรลธุรรมแล้ว  รองศาสตราจารย์ ธิดา สาระยา 
ได้แสดงความเห็นไว้อีกแง่มมุหนึง่ว่า “พระพทุธเจ้าแวดล้อมด้วยบคุคลซึ่งมีทัง้พระสงฆ์และพระฤาษี              
อยูท่างด้านขวาและด้านซ้ายของพระองค์  แสดงถึงการมีอยูข่องนกับวชตา่งนิกายในช่วงเวลา
เดียวกนัของสงัคมทวารวดีได้เป็นอยา่งดี”34  ซึง่หากพิจารณาในมมุนี ้ประตมิากรรมพระสาวกจะ
                                                           

 32 ศกัด์ิชยั สายสิงห์, ศิลปะทวารวดี : วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเร่ิมในดนิแดนไทย (กรุงเทพฯ : 
เมืองโบราณ, 2547), 135  
 33 ศกัด์ิชยั สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการและความเช่ือของคนไทย 
(กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2556), 23 
 34 ธิดา สาระยา, (ศรี) ทวารวดี : ประวัตศิาสตร์ยุคต้นของสยามประเทศ (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 
2532), 186 
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ไมไ่ด้ท าหน้าท่ีส่ือเร่ืองพระพทุธประวตัิ แตจ่ะแสดงภาพท่ีเกิดขึน้ในสงัคมทวารวดีแทน   แม้วา่
สงัคมทวารวดีไมไ่ด้มีจ าเพาะแตพ่ระพทุธศาสนา และเป็นไปได้วา่พระภิกษุและนกับวชตา่งศาสนา
จะมีลกัษณะทางกายภาพดงัความเห็นข้างต้น  แตจ่ากองค์ประกอบท่ีสอดคล้องกนัทัง้จ านวนโยคี
ทัง้ ๕ ท่ีเทา่กบัพระภิกษุ การแสดงออกทางใบหน้าท่ีแตกตา่งกนัอยา่งมากระหวา่งความสงสยักบั
ความเข้าใจ ประตมิากรรมพระสาวกดจูะมีน า้หนกัมากกวา่ เม่ือน ามาอธิบายเร่ืองตามพระพทุธ
ประวตัิ นอกจากนี ้เป็นไปได้วา่ประตมิากรเลือกท่ีจะวางต าแหนง่พระปัญจวคัคีย์ท่ีบวชเป็น
พระภิกษุแล้วไว้ด้านขวา ให้สอดคล้องกบัพระหตัถ์ของพระสมัมาสมัพทุธเจ้าในปางแสดงธรรม 
เพ่ือเน้นย า้ความหมายของการโปรดด้วยพระธรรมเทศนาน ามาซึง่การบรรลธุรรมของพระปัญจวคัคีย์ 

 2.3.3 ประตมิากรรมพระสาวกศิลปะหริภุญไชย 

    
ภาพที่ 13 เศียรพระพุทธรูปหนิทรายพบ ณ วัดสังฆาราม          ภาพที่ 14กวางหมอบพบ ณ วัดสังฆาราม 
                                                                                                       ท่ีมาภาพ : ผาสขุ อินทราวธุ, รายงานการวจิยัเร่ือง 

            การศึกษาร่องรอยอารยธรรมโบราณจากหลักฐาน                   
            ทางโบราณคดีในเขตจังหวัดล าพูน ก่อนพุทธศตวรรษ  
            ที่ 19 (กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร,  
            2536), 35 

 พทุธศตวรรษท่ี 13 (1204) พระนางจามเทวีแหง่เมืองละโว้35 ได้รับเชิญจากพระสเุทพ
ฤาษีให้มาครองเมืองหริภญุชยั36 การมาของพระนางได้น าเอาอารยธรรมทวารวดีท่ีรุ่งเรืองอยูใ่น
เขตภาคกลางของไทยสมยันัน้ขึน้มาสูแ่ผน่ดนิทางตอนเหนือด้วย รูปแบบทางศลิปกรรมศลิปะ             
หริภญุชยัชว่งพทุธศตวรรษท่ี 13 - 15 จงึมีลกัษณะสอดคล้องกบัศลิปะทวารวดีอยา่งเห็นได้ชดั 

                                                           

 35 ปัจจบุนันกัวิชาการได้สนันิษฐานวา่อยู่บริเวณจงัหวดัลพบรีุ 
 36 พระโพธิรังสี, ค าแปลจามเทวีวงศ์ พงศาวดารเมืองหริปุญไชย; แปลโดย พระยาปริยติัธรรมธาดา (แพ ตาละลกัษณ์) 
และ พระญาณวิจิตร (สิทธ์ิ โจรนานนท์) (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร : บรรณกิจเทรดดิง้, 2516), 74-89  
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เชน่ เศียรพระพทุธรูปสลกัหินทรายท่ีพบ ณ วดัสงัฆาราม (วดัประตลีู)้ จงัหวดัล าพนู37(ภาพท่ี 13)          
มีรูปแบบ   พระพกัตร์กลมแปน้ พระขนงตอ่กนัเป็นรูปปีกกา พระเนตรโปนและเหลือบลงต ่า            
พระนาสิกใหญ่และแบน พระโอษฐ์กว้าง ขอบพระโอษฐ์หนา พระเกศาท าเป็นขมวดรูปก้นหอยตดิ
หนงัพระเศียร38 อนัเป็นพระพทุธลกัษณะแบบทวารวดี รวมถึงประตมิากรรมสลกัจากหินชนวนรูปกวาง
หมอบท่ีพบ ณ วดัเดียวกนั (ภาพท่ี 14) ก็มีรูปแบบเชน่เดียวกบักวางหมอบประกอบธรรมจกัรใน
ศลิปะทวารวดี39  

 

ภาพที่ 15 เศียรพระสาวก พบ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย 

 ประตมิากรรมพระสาวกท่ีพบในศลิปะหริภญุชยัก าหนดอายุอยูใ่นชว่งหลงัจากนัน้ คือ
พทุธศตวรรษท่ี 17 เป็นต้นมา โดยแสดงออกอยา่งชดัเจนถึงอิทธิพลศลิปะพกุามท่ีหริภุญชยัรับมา
หลงัการอพยพหนีอหิวาตกโรคไปยงัเมืองสธุรรมนครและหงสาวดี และได้กลบัมาหริภุญชยัแล้ว                
หลงัผา่นเวลาไปหกปี40  ประติมากรรมพระสาวกท่ีพบ เช่น เศียรพระสาวก ณ วดัพระธาตหุริภญุชยั 
จงัหวดัล าพนู (ภาพท่ี 15) ประตมิากรรมพระสาวกประคองอญัชลีท่ีเก็บรักษาไว้ท่ีพิพิธภณัฑสถาน
แหง่ชาตจิงัหวดัเชียงใหม ่(ภาพท่ี 16) และพระพิมพ์ดนิเผาท่ีมีพระสาวกเป็นองค์ประกอบ  

                                                           

 37 เพญ็สภุา สขุคตะ ใจอินทร์, โบราณวัตถุและศิลปวัตถุในพพิธิภัณฑสถานแห่งชาต ิหริภุญไชย 
(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2548.), 24 
 38 ศกัด์ิชยั สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการและความเช่ือของคนไทย 
(กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2556), 147 
 39 ผาสขุ อินทราวธุ, รายงานการวจิยัเร่ืองการศึกษาร่องรอยอารยธรรมโบราณ จากหลักฐานทาง

โบราณคดีในเขตจังหวัดล าพูน ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 (กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2536), 35 
 40 พระโพธิรังสี, ค าแปลจามเทวีวงศ์ พงศาวดารเมืองหริปุญไชย; แปลโดย พระยาปริยติัธรรมธาดา (แพ 
ตาละลกัษณ์) และ พระญาณวิจิตร (สิทธ์ิ โจรนานนท์) (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร : บรรณกิจเทรดดิง้, 2516), 192-194 
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ภาพที่ 16 พระสาวกศิลปะหริภุญชัย 
 ท่ีมา : โปสการ์ดพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม ่ชดุโบราณศิลปวตัถชิุน้เย่ียมในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม ่
(กรุงเทพฯ : พิพิธภณัฑ์, [253-?]) 

 รูปแบบประตมิากรรมพระสาวกในศลิปะหริภญุชยัโดยรวมจะมีลกัษณะเหมือน               
พระพทุธปฏิมาในศลิปะเดียวกนั คือ พระพกัตร์แสดงออกถึงการผสามผสานอิทธิพลของทวารวดี
ในชว่งพทุธศตวรรษท่ี 13 - 15 ผา่นพระขนงรูปปีกกา  อิทธิพลของศลิปะเขมรในช่วงพทุธศตวรรษ
ท่ี 15 - 16 ผา่นเค้าโครงพระพกัตร์ส่ีเหล่ียมท่ีมีกรอบพระพกัตร์41 โดยแสดงอิทธิพลศลิปะพกุาม
ด้วยการขดัสมาธิเพชร (ตา่งจากศลิปะทวารวดีท่ีจะขดัสมาธิสองชัน้แบบหลวม ๆ) กบัชายจีวรท่ี 
คล่ีตกลงมาด้านหน้าพระเพลา มีจีบจีวรคล้ายใบพดัและมีริว้เป็นธรรมชาติ42  ประกอบกบัรูปแบบ
ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของหริภญุชยัเอง เชน่ การท าเม็ดพระศกหรือขมวดพระเกศายกเป็นเกลียวสงู
ขึน้มาอย่างมาก และการท าร่องท่ีมีลกัษณะคล้ายพระมสัสเุหนือพระโอษฐ์ เป็นต้น   
 สิ่งท่ีแสดงออกแตกตา่งเพื่อส่ือถึงความเป็นพระสาวก คือ พระเศียรท่ีปราศจาก          
พระอษุณีษะ การท าพระเนตรเบกิกว้างและมองตรงโดยเจาะชอ่งนยัพระเนตรทัง้สอง และการ
แสดงพระหตัถ์ประคองอญัชลีถวายความนอบน้อมแดพ่ระสมัมาสมัพทุธเจ้า  

                                                           

 41 ศกัด์ิชยั สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการและความเชื่อของคนไทย 
(กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2556), 148 
 42 เลม่เดียวกนั, 147 
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ภาพที่ 17, 18 และ 19 เศียรประตมิากรรมบุคคลในศิลปะหริภุญชัย 

 โดยปรกตพิระเนตรของพระพทุธรูปในศลิปะหริภญุชยัจะมีลกัษณ์ทอดลงเบือ้งลา่ง
เพ่ือส่ือถึงความสงบส ารวม ส่วนประตมิากรรมพระสาวกและประตมิากรรมบคุคลอ่ืน ๆ จะมีพระเนตร
เบกิกว้างและมองตรง การท าพระเนตรของพระสาวกให้มีลกัษณะเชน่นี ้นอกจากจะสร้างให้
ประตมิากรรมพระสาวกแตกตา่งจากพระพทุธรูปแล้ว อาจแฝงความหมายเก่ียวกบัการสภาวะ           
ท่ีเก่ียวเน่ืองกนั ระหว่างครัง้หนึง่เคยเป็นปถุชุน ตอ่มาเม่ือได้ฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบตัิตามแล้ว 
สามารถบรรลธุรรมก้าวสูค่วามเป็นอริยบคุคลได้เชน่กนั 

   

ภาพที่ 20 - 21 เจดีย์กู่กุดวัดพระนางจามเทว ี
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 ในประเดน็เร่ืองพระมสัส ุนัน้ มีนกัวิชาการให้ความเห็นไว้ว่า “พระมสัสเุป็นลกัษณะ          
ท่ีน ามาใช้แสดงความเป็นพระสาวก โดยยกตวัอย่างประติมากรรม 60 องค์ ท่ีประดบัช่องเจดีย์กู่กดุ  
วดัพระนางจามเทวี (ภาพท่ี 20 - 21) ประกอบข้อสนันิษฐานวา่ ชา่งในสมยันัน้คงได้รับแรงบนัดาล
ใจมาจากคมัภีร์มลูศาสนาและชินกาลมาลีปกรณ์ท่ีระบวุา่ในพรรษาท่ี 1 ภายหลงัจากออกพรรษา            
พระสมัมาสมัพทุธเจ้าได้เสดจ็มาเมืองหริภญุชยัและทรงมีพระพทุธพยากรณ์วา่เมืองแหง่นีจ้ะเป็นท่ี
ประดษิฐานพระบรมสารีริกธาต ุและคมัภีร์มหาวงศ์กบัมลูศาสนาซึง่ระบตุรงกนัวา่พระอรหนัต์ใน
โลกช่วงพรรษาท่ี 1 มีจ านวน 61 พระองค์ ได้แก่พระสมัมาสมัพทุธเจ้า กบั พระสาวกอีก 60 องค์  
ประตมิากรรมจ านวน 60 องค์ จงึนา่จะหมายถึงพระอรหนัตสาวกท่ีโดยเสดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า
มาสูห่ริภญุชยัในพรรษาท่ี 1 นัน้  สว่นพระอษุณีษะท่ีปรากฏกบัประตมิากรรมทัง้ 60 องค์ ไมไ่ด้เป็น
สญัลกัษณ์แสดงความแตกตา่งระหวา่งพระสาวกกบัพระสมัมาสมัพทุธเจ้าแตอ่ย่างใด  ชา่งชาว 
หริภญุชยันา่จะน าแนวคิดของฝ่ายลงักาวงศ์ท่ีวา่ “การด ารงสภาวะแหง่พระอรหนัตสาวกผู้ส าเร็จ
จากองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้ากบัการด ารงสภาวะแหง่พระศาสดาผู้ส าเร็จเองไมมี่ความ
แตกตา่งกนั” มาใช้กบัการก าหนดรูปแบบของพระอรหนัต์ทัง้ 60 องค์ ประติมากรรมพระสาวกจึงมี 
พระอษุณีษะ  โดยช่างได้ใช้พระมสัสเุป็นสิ่งท่ีแยกให้เห็นความแตกตา่งระหวา่งพระพทุธรูปกบั           
พระสาวก แตช่า่งรุ่นตอ่มา  ไมเ่ข้าใจในแนวคดิดงักลา่ว จึงสร้างพระพทุธรูปให้มีพระมสัสดุ้วย43    
นกัวิชาการทา่นอ่ืนได้ให้ความเห็นท่ีแตกตา่งไว้ว่า พระมสัสไุมไ่ด้ส่ือความหมายในทางประตมิาน
วิทยา แตเ่ป็นเร่ืองเทคนิคเชิงชา่งท่ีท าขึน้เพ่ือพอกยางรักให้เนือ้รักเกาะติดแน่ ก่อนท่ีจะปิดทองทบั
ในภายหลงั44  นอกจากนี ้ประตมิากรรมหลายองค์ท่ีเจดีย์กู่กดุ เม่ือพระพาหาช ารุดจะเห็นชอ่ง
ส่ีเหล่ียมหรือวงกลมส าหรับเสียบแกนภายในเพ่ือยดึท่อนพระพาหาให้ติดกบัพระวรกาย แตเ่ดมิ
พระพาหาคงจะย่ืนออกมาจากพระองค์ในลกัษณะตัง้ฉาก ซึง่รูปแบบดงักลา่วง่ายตอ่การช ารุด 
การปฏิสงัขรณ์ในระยะเวลาตอ่มาจงึท าพระหตัถ์ให้ติดแนบกบัพระองค์เพ่ือความมัน่คงแข็งแรง45  
รูปแบบพระพาหาท่ีตัง้ฉากกบัพระวรกาย (ภาพท่ี 21) ท าให้นกึถึงพระพทุธรูปปางห้ามสมทุรหรือ   
ปางประทานอภยัมากกวา่ประตมิากรรมพระสาวก ประกอบกบัต านานระบไุว้วา่ หลงัจากพระนาง
จามเทวีสวรรคต พระเจ้ามหนัตยสผู้ เป็นพระราชบตุรได้เชิญพระอฐิัของพระนางไปบรรจท่ีุสวุรรณ
จงัโกฏิเจดีย์ทางด้านปัจฉิมทิศของพระนคร และให้กระท าเจดีย์มีพระพทุธรูปอยูเ่บือ้งบนหุ้มด้วย

                                                           

 43 พิเศษ เจียจนัทร์พงษ์, “พระมีหนวด,” ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 16, ฉบับที่ 7 (พฤษภาคม 2538): 112-115  
 44 ศกัด์ิชยั สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการและความเช่ือของคนไทย 
(กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2556), 158 
 45สรุพล ด าริห์กลุ, ประวัตศิาสตร์และศิลปะหริภุญไชย (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์เมืองโบราณ, 2547), 60-61 
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แผน่ทองค า46 ดงันัน้ ข้อสนันิษฐานท่ีวา่พระมสัสเุป็นสญัลกัษณ์ส่ือแทนพระอรหนัต์สาวกจงึมี
น า้หนกัคอ่นข้างน้อย เม่ือเทียบกบัความเห็นท่ีว่าพระมสัสทุ าขึน้เพ่ือประโยชน์ทางเทคนิคเชิงชา่ง 
ประตมิากรรมท่ีประดบัเจดีย์กู่กดุ จงึเป็นพระพทุธรูปไมน่่าจะใชพ่ระสาวกแตอ่ย่างใด 

 ในจ านวนพระเคร่ืองศลิปะหริภญุชยั พบพระพิมพ์ดนิเผาท่ีมีพระสาวกเป็นองค์ประกอบ 
ปัจจบุนัก าหนดช่ือเรียกตามลกัษณะท่ีปรากฏวา่พระกวางและพระกล้วย  มีแหลง่ท่ีพบเชน่               
วดัพระนางจามเทวี และวดัสงัฆาราม (วดัประตลีู)้47 

 
ภาพที่ 22 พระกวาง  

 ท่ีมา : ภาพลายเส้นจากรายงานการวิจยัเร่ืองการศกึษาร่องรอยอารยธรรมโบราณจากหลกัฐานทางโบราณคดีในเขตจงัหวดัล าพนู   
 ก่อนพทุธศตวรรษท่ี19 (กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2536), 24, 35 

          พระกวางมีรูปแบบเป็นพระพิมพ์สามเหล่ียมทรงสงู ขนาดโดยประมาณ                   
กว้าง 6 เซนตเิมตร สงู 12 เซนตเิมตร (ภาพท่ี 22) เป็นพระพทุธรูปปางมารวิชยัขดัสมาธิเพชร
ประทบัเหนือฐานดอกบวัท่ีซ้อนบนบงัลงัก์ส่ีเหล่ียมซึง่เจาะฐานเป็นชอ่ง ด้านหลงัเป็นอาคารทรง
ปราสาท ข้างพระพทุธรูป มีพระสาวกประทบัขนาบด้านละ ๑ องค์ ด้านหลงัพระเศียรของ
พระพทุธรูปและพระสาวกมีประภา มณฑล ท่ีฐานของพระพทุธรูปและพระสาวกมีกวางหมอบอยู ่
1 คู ่อนัเป็นท่ีมาของช่ือพระกวาง  มีข้อสนันิษฐานวา่พระกวางสร้างตามคตท่ีิคล่ีคลายมาจาก              
พระพทุธประวตัิตอนตรัสรู้ และการแสดงปฐมเทศนา จึงมีภาพกวางหมอบอยู่ด้านข้างพระสมัมา 
สมัพทุธเจ้าท่ีทรงแสดงปางมารวิชยั ข้อสนันิษฐานดงักลา่วได้พิจารณาโดยให้น า้หนกัไปท่ีการแปล

                                                           

 46พระโพธิรังสี, ค าแปลจามเทวีวงศ์ พงศาวดารเมืองหริปุญไชย; แปลโดย พระยาปริยติัธรรมธาดา                  
(แพ ตาละลกัษณ์) และ พระญาณวิจิตร (สิทธ์ิ โจรนานนท์) (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร : บรรณกิจเทรดดิง้, 2516), 168-169 
 47ผาสขุ อินทราวธุ,รายงานการวจิยัเร่ืองการศึกษาร่องรอยอารยธรรมโบราณ จากหลักฐานทาง

โบราณคดีในเขตจังหวัดล าพูน ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19  (กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2536.), 71 
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ความหมายหรือเน้นท่ีคติในการสร้างโดยเช่ือมโยงกบัพระพทุธประวตั ิแตก่ารมีอยู่ขององค์ประกอบ
บางอยา่งอาจไมไ่ด้น าไปสูก่ารตีความตามเร่ืองราวพระพทุธประวตัิ  จริงอยูก่ารแสดงปางมารวิชยั
กบัปราสาทด้านหลงัท าให้นึกถึงพระพทุธคยาและการตรัสรู้ สว่นกวางก็ท าให้นกึถึงป่าอิสิปตน
มฤคทายวนัอนัเป็นสถานท่ีแสดงปฐมเทศนา แตจ่ านวนพระสาวก 2 องค์ท่ีปรากฏในพระพิมพ์นัน้ 
ไมส่อดคล้องกบัจ านวนพระปัญจวคัคีย์ตามพระพทุธประวตัซิึง่มี 5 องค์ หากแตท่ าให้นกึถึง          
พระอคัรสาวกมากกวา่  

            
                    พระกวาง                                   ภาพที่ 23 - 24 พระพมิพ์ดนิเผาศิลปะพุกาม 

                                                               ท่ีมา: Luce, Gordon Hannington, Old Burma-early Pagan volume three                                                                                           
                                                               (New York : J.J.Auguslin, 1969-1970), 58-59 

 ในศลิปะพกุามพบพระพิมพ์รูปแบบหนึง่ (ภาพท่ี 23 - 24) มีองค์ประกอบท่ีคล้ายกบั
พระกวางศลิปะหริภญุชยั ทัง้รูปทรงสามเหล่ียม และการวางต าแหนง่พระพทุธเจ้าขดัสมาธิเพชรแสดง
ปางมารวิชยัเป็นประธาน ด้านหลงัเป็นปราสาท ขนาบข้างด้วยพระสาวกประคองอญัชลี ซึ่งพระพิมพ์
ดงักลา่ว สร้างขึน้ในชว่งพทุธศตวรรษท่ี 17 - 1848 ชว่งเวลาเดียวกบัท่ีศลิปะหริภญุชยัปรากฏ
อิทธิพลพกุามอย่างมาก ดงันัน้ รูปแบบพระกวางจงึนา่จะเป็นเร่ืองของแรงบนัดาลใจทางด้าน
รูปแบบซึง่ได้รับมาจากศลิปะพกุามมากกวา่การส่ือถึงเร่ืองพระพทุธประวตั ิส่วนกวางท่ีปรากฏนัน้ 
นา่จะแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของศิลปะทวารวดีท่ียงัคงผสมผสานอยู่กบัศิลปะหริภุญชยั                       
ในพทุธศตวรรษท่ี 17 - 18 ได้อย่างลงตวั 

                                                           

 48 Haskie Hasson,  Ancient Buddhist art from Burma (Singapore : The Gallery, c1993), 76 
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ภาพที่ 25 พระกล้วย 

 พระกล้วย มีรูปแบบเป็นพระพิมพ์สามเหล่ียมทรงสงูเรียว ขนาดโดยประมาณ                
กว้าง 7 เซนตเิมตร สงู 15 เซนตเิมตร มีรูปทรงคล้ายผลกล้วยจงึเรียกว่าพระกล้วย (ภาพท่ี 25)                  
องค์พระแบง่ออก เป็น 2 ส่วน สว่นบนเป็นพระพทุธรูปปางสมาธิขดัสมาธิเพชรบนฐานบวัขนาบข้าง
ด้วยประตมิากรรมบคุคล ส่วนลา่งมีรูปแบบเหมือนพระกวางตา่งท่ีเปล่ียนจากกวางหมอบเป็น               
ช้างหมอบ และมีเทวดายืนถือเคร่ืองสงูอยูข้่างละ 1 องค์    
   

     
        ภาพส่วนบนของพระกล้วย                       ภาพที่ 26-27 พระพมิพ์ดนิเผาศิลปะพุกาม 
                       ท่ีมา : Taisei Gallery, Ancient Buddhist art from Burma                                                                                         
                                                                        (Singapore : The Gallery, c1993), 56-57 

 การจดัองค์ประกอบภาพท่ีส่วนบนของพระกล้วยให้พระพทุธเจ้าแสดงปางมารวิชยั
ประทบัท่ามกลางพระพทุธเจ้าในพระอิริยาบถยืนแสดงธรรมอีก 2 พระองค์ ด้านหลงัเป็นปราสาท 
มีลกัษณะคล้ายพระพิมพ์ดนิเผาในศลิปะพกุาม(ภาพท่ี 26 - 27)  รูปแบบพระกล้วยจงึแสดงให้เห็น
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ถึงอิทธิพลของศลิปะพกุามท่ีหริภญุชยัได้รับมาด้วยเชน่กนั อย่างไรก็ดี การเปล่ียนจากกวางเป็น
ช้างหมอบ อาจเก่ียวโยงกบัความเช่ือเร่ืองสนัฐานจกัรวาลตามคตท่ีินิยมอยู่ในแคว้นสิงหลด้วย 

 2.3.4 ประตมิากรรมพระสาวกศิลปะล้านนา  

 
ภาพที่ 28 พระพทุธรูปและประตมิากรรมพระสาวก ณ วัดเจดีย์หลวง 

 ภายในวิหาร วดัเจดีย์หลวง อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีพระพทุธรูปยืนขนาดใหญ่
ปางประทานอภยัประดิษฐานเป็นประธานของวิหาร และมีประตมิากรรมพระสาวกขนาดใหญ่ยืน
ขนาบพระพทุธรูปอยู ่(ภาพท่ี 28) ทัง้วิหาร พระพทุธรูปและประตมิากรรมพระสาวกล้วนสร้างขึน้
พร้อมกนัในปีพทุธศกัราช 195049 โดยพระราชชนนีของพระเจ้าตโิลกราชเพ่ืออทุิศกศุลให้แก่              
พระเจ้าแสนเมืองมาพระราชสวามีของพระนาง ตามท่ีต านานวดัเจดีย์หลวงในเมืองนพบรีุนคร
เชียงใหมบ่นัทกึไว้ว่า 

 นางติโลกจฑุาราชเทวีก็หือ้สร้างวิหารหลงั ๑ แล้ว นางราชเทวีก็หือ้                   
หลอ่องค์พระเจ้ายืนองค์ ๑ สงูได้ ๑๘ ศอก กบัรูปอคัรสาวก ๒ องค์ไว้ในวิหาร                   
นัน้แล้ว... นางราชเทวีก็หือ้ฉลองยงัมหาเจติยะแลวิหารด้วยข้าวของอนัมากแล้ว                 
ก็หยาดน า้ตกเหนือแผ่นดิน กอุ็ทศิส่วนบุญอันนัน้หือ้แก่ท้าวแสนเมืองมา                                  
ตนเป็นผวัแห่งตนนัน้50 

                                                           

 49 จลุศกัราช 769 
 50 สงวน โชติสขุรัตน์, ประชมุต านานล้านนาไทย, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 (กรุงเทพ ฯ : ศรีปัญญา 2555), 463-464 
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 รูปแบบพระพทุธรูปและพระสาวกแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของศลิปะสโุขทยัท่ี
ผสมผสานกบัศลิปะล้านนา อนัเป็นรูปแบบชว่งสดุท้ายก่อนท่ีศลิปะล้านนาจะเข้าสูย่คุทองในช่วง
พทุธศตวรรษท่ี 21 กลา่วคือ มีพระพกัตร์กลม แย้มพระโอษฐ์ พระหนเุป็นปม ขมวดพระเกศาใหญ่
แบบพระสิงห์ หรือแบบเชียงแสนสิงห์หนึง่ในศลิปะล้านนา ผสานกบัพระรัศมีเป็นเปลว พระวรกาย
เพรียวบาง สงัฆาฏิเป็นแผ่นเล็กและยาวลงมาถึงระดบัพระนาภี สงัฆาฏิแยกออกปลายม้วนเข้าหากนั
คล้ายเขีย้วตะขาบแบบสโุขทยั51  รูปแบบประติมากรรมพระสาวกมีความแตกตา่งตรงพระเศียร  
ไมแ่สดงเส้นพระเกศา ไมมี่พระอษุณีษะและพระรัศมี พระหตัถ์แสดงปางถวายเนตร ประกอบกบั
การท าประคดรัดพระอรุะโดยมีผ้าผืนเล็กพาดอยู่ (ภาพท่ี 29 - 30)  

    
ภาพที่ 29-30 ประตมิากรรมพระสาวก วัดเจดีย์หลวง 

 สนันิษฐานว่าการวางพระหตัถ์ขวาทบัซ้ายในต าแหนง่ใต้พระนาภีเล็กน้อยแบบปาง
ถวายเนตร นา่จะคล่ีคลายมาจากการวางพระหตัถ์ปางสมาธิ โดยส่ือถึงความสงบส ารวมแม้จะอยู่
ในพระอิริยาบถยืน52 สว่นลกัษณะพิเศษท่ีเพิ่มเตมิเข้ามาคือประคดรัดพระอรุะซึง่มีผ้าพาดเป็นริว้
ธรรมชาต ิน่าจะเป็นองค์ประกอบหนึง่ในการหม่จีวรจริงของพระสงฆ์ในสมยันัน้ การห่มจีวรเชน่นี ้
ปัจจบุนัเป็นรูปแบบการหม่จีวรของพระสงฆ์มหานิกายของไทย เรียกเป็นภาษาพดูวา่ “การหม่ดอง” 
(นุง่สบง หม่จีวรลดไหลข่วา พาดผ้าสงัฆาฏิบนไหลซ้่ายและมีผ้าคาดรัดไว้ท่ีอกเพ่ือความรัดกมุ) 

                                                           

 51 ศกัด์ิชยั สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการและความเช่ือของคนไทย 
(กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2556), 298 
 52 สมัภาษณ์ความเห็นของ รศ.เชษฐ์ ติงสญัชลี เมื่อวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2557 ณ คณะโบราณคดี ภาควิชา
ประวติัศาสตร์ศิลปะ  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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รูปแบบท่ีเพิ่มเตมินีไ้ด้แสดงให้เห็นวา่ประตมิากรพยายามท่ีจะถ่ายทอดสิ่งท่ีตนประสบพบเห็น        
ให้ปรากฏผ่านประติมากรรมพระสาวก ส าหรับคติการสร้างประตมิากรรมพระสาวกทัง้ 2 พระองค์นี ้ 
ค าจารึกได้ระบไุว้ชดัเจนว่าสร้างเพ่ือหมายให้เป็นรูปแทนของพระอคัรสาวก คือ ท่านพระโมคคลัลานะ 
พระอคัรสาวกเบือ้งซ้าย และทา่นพระสารีบตุร พระอคัรสาวกเบือ้งขวา นอกจากนีย้งัสะท้อนให้เห็น
คติการสร้างเพื่ออทุิศกศุลผลบญุให้แก่ผู้ล่วงลบัด้วย 

   
ภาพที่ 31-32 พระพุทธรูปและประตมิากรรมพระสาวก สร้างโดยพระยาหลวงมงคลสะแพรก 

ท่ีมา :หนงัสือศิลปะเมืองเชียงแสน : วิเคราะห์งานศิลปกรรมร่วมสมยักบัหลกัฐานทางโบราณคดีและเอกสารทางประวติัศาสตร์ 
(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), 239 

 ชดุพระพทุธรูป พระปัจเจกพทุธเจ้าและพระสาวก รวม 5 องค ์ซึง่พบ ณ จงัหวดั
เชียงราย ท่ีฐานจารึกด้วยอกัษรธรรมล้านนาระบวุา่พระยาหลวงมงคลสะแพกเจ้านายพมา่
ผู้ปกครองเมืองเชียงแสนเป็นผู้สร้างขึน้ เม่ือปีพทุธศกัราช 2269  ปัจจบุนัพระพทุธรูปประดษิฐานอยู่
ภายในวิหารพระเจ้าล้านทอง เมืองเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย (ภาพท่ี 31) ประตมิากรรมอีกสองพระองค์
ปัจจบุนัประดษิฐานอยูท่ี่วิหารพระแก้ว จงัหวดัเชียงราย (ภาพท่ี 32) จารึกท่ีฐานวา่เป็นพระโมคคลัลานะ
และพระสารีบตุร  ประตมิากรรมองค์ท่ี 4 จดัแสดงอยูภ่ายในพิพิธภณัฑ์พระนคร (ไมมี่จารึกระบ)ุ 
และองค์ท่ี 5 สร้างแทนพระปัจเจกพทุธเจ้า จดัแสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑ์กีเมต์ กรุงปารีส ประเทศ
ฝร่ังเศส53 ประตมิากรรมพระสาวกและพระพทุธรูปกลุม่นีล้้วนแสดงออกถึงรูปแบบศลิปกรรม         

                                                           

 53 ศาสตราจารย์ศกัด์ิชยั สายสิงห์, ศิลปะเมืองเชียงแสน : วิเคราะห์งานศิลปกรรมร่วมสมยักบัหลกัฐานทาง
โบราณคดีและเอกสารทางประวติัศาสตร์ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), 237 
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สมยัพมา่ปกครองล้านนา กลา่วคือ พระพกัตร์กลม พระวรกายคอ่นข้างใหญ่แลดเูทอะทะแสดงถึง
ลกัษณะงานชา่งพืน้ถ่ิน การสร้างพระหตัถ์ให้มีขนาดใหญ่และจดัวางให้ประทบับนฐานเขียงแสดง
ถึงอิทธิพลท่ีได้รับจากพระพทุธรูปศลิปะเชียงแสนกลุม่พระเจ้าล้านทองซึง่สร้างในช่วงพทุธศตวรรษ
ท่ี 2154  รูปแบบท่ีท าให้พระสาวกแตกตา่งจากพระพทุธรูปคือการปราศจากพระอษุณีษะและ               
พระรัศมี ท่านัง่ขดัสมาธิรูปกากบาท (ไมไ่ด้ขดัสมาธิราบ) และการท ารัดประคดใต้พระอรุะกบัริว้จีวร
คลมุพระพาหาซ้าย ซึง่การท ารัดประคดกบัริว้จีวรในรูปแบบดงักลา่วท าให้นกึถึงประติมากรรม 
พระสาวกศลิปะล้านนาท่ีวดัเจดีย์หลวงท่ีสร้างขึน้ตัง้แตพ่ทุธศกัราช 1950 จงึเป็นไปได้วา่ได้รับ
อิทธิพลด้านรูปแบบจากศลิปะล้านนาชว่งพทุธศตวรรษท่ี 20 ด้วย  โดยรวมแล้วประตมิากรรม 
พระสาวกท่ีพบนีไ้ด้แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานรูปแบบท่ีมีมาแตเ่ดมิเข้ากบัความเป็นท้องถ่ิน 
และมีวตัถปุระสงค์ในการสร้างตามท่ีจารึกระบไุว้คือเพ่ือเป็นรูปแทนของพระอคัรสาวก 

 2.3.5 ประตมิากรรมพระสาวกศิลปะสุโขทัย 

         
ภาพที่ 33, 34 - 35 พระพุทธรูปและพระสาวกวัดพระพายหลวง 

 การขดุค้นวดัพระพายหลวง จงัหวดัสโุขทยั เม่ือพทุธศกัราช 2528 - 2529 พบประตมิากรรม 
ปนูปัน้พระสาวก ทัง้เฉพาะส่วนพระเศียรและท่ีมีพระวรกาย รูปแบบคล้ายพระพทุธรูปท่ีพบในการ
ขดุค้นคราวเดียวกนั (ภาพท่ี 33) พระสาวกกบัพระพทุธรูปมีลกัษณะร่วมคือ พระพกัตร์กลม เม็ด
พระศกใหญ่ พระขนงโก่งเป็นวงโค้งไมต่อ่กนั พระเนตรหล่ีลงต ่า ริมพระโอษฐ์บนบาง ริมพระโอษฐ์ลา่ง
หนา แย้มพระโอษฐ์ มมุพระโอษฐ์กระดกชีข้ึน้เล็กน้อย และมีพระหนเุป็นปม ชายสงัฆาฏิสัน้เหนือ
พระถนั ปลายจีวรแยกเป็นสองแฉก (ภาพท่ี 34 - 35)  จากรูปแบบท่ีเหมือนกนั พระสาวกคงจะสร้าง
ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 19 เช่นเดียวกบัพระพทุธรูป โดยพระพทุธลกัษณะท่ีปรากฏนัน้ จดัอยูใ่นกลุ่ม

                                                           

 54 ศกัด์ิชยั สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการและความเช่ือของคนไทย 
(กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2556), 329  
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พระพทุธรูปสโุขทยัระยะแรกท่ีได้รับอิทธิพลจากศลิปะปาละผา่นทางพกุาม55  ประตมิากรรมแสดง
ความเป็นพระสาวกโดยการปราศจากพระอษุณีษะ กบั การประคองอญัชลี สนันิษฐานวา่แตเ่ดมิ
คงจะเป็นปนูปัน้ประดบัศาสนสถานเน่ืองจากแผน่หลงัมีลกัษณะคอ่นข้างเรียบ  

 
ภาพที่ 36 ชุดพระสาวกลีลารอบฐานไพทพีระศรีมหาธาตุ จังหวัดสุโขทยั 

 ปี พ.ศ. 2500 กรมศลิปากรได้ขดุแตง่และบรูณะเจดีย์พระศรีมหาธาต ุวดัมหาธาต ุ
จงัหวดัสโุขทยั พบชดุประตมิากรรมพระสาวกรอบฐานไพที56 จ านวน 138 องค์ ในพระอิริยาบถ
ประคองอญัชลีขณะลีลา มีพระพทุธลกัษณะแบบพระพทุธรูปสกลุชา่งสโุขทยั - ศรีสชันาลยั                 
(หมวดใหญ่) ซึง่เป็นท่ีนิยมในชว่งกลางพทุธศตวรรษท่ี 19 - ต้นพทุธศตวรรษท่ี 20 โดยมีพระพกัตร์
รูปไข่ พระขนงโก่ง พระเนตรหร่ีเรียวยาว พระนาสิกโดง่งุ้ม แย้มพระโอษฐ์เล็กน้อย พระวรกายสมส่วน 
สงูเพรียว พระองัสาใหญ่ ปัน้พระองค์เล็ก57 (ภาพท่ี 36) ประตมิากรรมแสดงออกถึงความเป็นพระสาวก
ด้วยพระเศียรท่ีปราศจากพระอษุณีษะและการประคองอญัชลี และมีประภามณฑลด้านหลงัพระเศียร
เป็นองค์ประกอบเพิ่มเตมิ นอกจากนี ้การท าพระสาวกให้อยูใ่นพระอิริยาบถลีลาได้แสดงให้เห็นวา่
พระอิริยาบถดงักล่าวเป็นท่ีนิยมแพร่หลายในศลิปะสโุขทยั58 
  

                                                           

 55สนัติ เลก็สขุมุ, รายงานผลวจิัยเร่ืองวัตถุปูนป้ันขุดค้นได้จากวัดพระพายหลวง จังหวัดสุโขทยั 
ระหว่าง พ.ศ. 2528-2529 (กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2530), 9-11  
 56 กรมศิลปากร,ค าบรรยายสัมนาโบราณคดีสมัยสุโขทยั พ.ศ. 2503 (พระนคร : ศิวพร, 2507) 
 57 ศกัด์ิชยั สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการและความเช่ือของคนไทย 
(กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2556),178, 184 
 58 เลม่เดียวกนั, 205 
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ภาพที่ 37 รายละเอียดที่แตกต่างกันของประตมิากรรมพระสาวก รอบฐานไพทเีจดีย์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ 

 จากการพิจารณาโดยละเอียดพบวา่ประติมากรรมพระสาวกแตล่ะองค์มีลกัษณะ
แตกตา่งกนับ้างเชน่ ชายสงัฆาฏิบ้างสัน้อยูเ่หนือพระถนั บ้างยาวลงมาถึงระดบัใต้พระถนั และ 
บางองค์ยาวลงมาถึงพระนาภี ในบางองค์ปลายสงัฆาฏิบ้างแยกออกเป็นพนัปลา บ้างแยกออก
และม้วนเข้าเป็นเขีย้วตะขาบ บางองค์มีชายจีวรตกจากพระพาหาเป็นวงโค้ง ขณะท่ีบางองค์แสดง
ชายจีวรแนบไปกบัพระวรกาย  ความแตกตา่งในรายละเอียดเหลา่นีค้งเกิดจากงานตา่งฝีมือชา่ง 
ซึง่สร้างขึน้ในระยะเวลาท่ีไลเ่ล่ียกนั (ภาพท่ี 37)   

 
ภาพที่ 38 แถวประตมิากรรมพระสาวกด้านทศิใต้ 

 ข้อสงัเกตประการหนึง่คือเฉพาะแถวประตมิากรรมพระสาวกท่ีฐานไพทีด้านทิศใต้  
(ภาพท่ี 38) มีรูปแบบชายจีวรแตกตา่งสลบักนัอยา่งสม ่าเสมอระหวา่งชายจีวรท่ีพาดตกลงมาจาก
พระพาหาเป็นวงโค้งกบัชายจีวรท่ีแนบไปกบัพระวรกาย ท าให้นึกถึงมมุมองแถวพระสาวกท่ีเคล่ือนไหว 
หรือแสดงการลีลาอย่างตอ่เน่ือง รูปแบบท่ีปรากฏอาจเกิดจากการสร้างสรรค์ของชา่งสโุขทยัในสมยันัน้ 
ส าหรับประติมากรรมพระสาวกในทิศอ่ืนไม่ปรากฏลกัษณะดงักลา่ว อาจเน่ืองจากทิศใต้ไมใ่ชท่ิศหลกั
ท่ีส าคญั ช่างจงึสามารถใส่ความคิดสร้างสรรค์ไว้ในทิศนีไ้ด้อย่างแนบเนียน  
 นกัวิชาการได้สนันิษฐานว่าเจดีย์พระศรีมหาธาตสุร้างขึน้ในระยะแรกของการก่อตัง้
อาณาจกัรสโุขทยั สมยัพอ่ขนุศรีอินทราทิตย์ ตอ่มาราวรัชสมยัพระยาเลอไท หรือ พระยาลิไท              
ได้ปฏิสงัขรณ์เจดีย์โดยเปล่ียนจากเจดีย์ทรงยอดปราสาทเป็นทรงดอกบวัตมูดงัเค้าโครงในปัจจบุนั59 
                                                           

 59 สนัติ เลก็สขุมุ, ศิลปะสุโขทยั (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2555), 46-47 
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สว่นประตมิากรรม พระสาวกจ านวน 138 พระองค์รอบฐานไพทีนา่จะสร้างเพิ่มเตมิในช่วงเวลาเดียวกนั
หรือหลงัจากนัน้60  การประดษิฐานพระสาวกเพิ่มเตมิเข้ามาในภายหลงัอาจส่ือคตถิึงพระสาวก
จ านวนมากได้เสดจ็ประทกัษิณบชูารอบพระบรมสารีริกธาตอุนัประดษิฐานอยูภ่ายในพระเจดีย์             
โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเน้นย า้ให้เห็นถึงความส าคญัของพระศรีมหาธาตเุจดีย์ในฐานะเป็นเจดีย์
ประธานกลางเมืองสโุขทยั 

 2.3.6 ประตมิากรรมพระสาวกศิลปะอยุธยา 

 
ภาพที่ 39 ประตมิากรรมพระสาวกที่เจดีย์หมายเลย 4 ข. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี 

 ชดุประตมิากรรมพระสาวกท่ีเจดีย์หมายเลข 4 ข. วดัพระศรีรัตนมหาธาต ุจงัหวดั
ลพบรีุ ประดษิฐานท่ีฐานชัน้ท่ี 2 และท่ีชอ่งวา่งระหวา่งเสาประดบัมมุของเจดีย์ทัง้ 4 ทิศ (ภาพท่ี 39)
สนันิษฐานว่า สร้างขึน้พร้อมกบัเจดีย์ในชว่งปลายพทุธศตวรรษท่ี 19 - ต้นพทุธศตวรรษท่ี 20 
ในชว่งท่ีพระรามเมศวรขึน้มาปกครองละโว้หรือลพบรีุ61 ปัจจบุนัเหลือเพียงประตมิากรรมช ารุด              
ท่ีไร้พระเศียรด้านทิศเหนือ 1 องค์ ทิศใต้ 5 องค์ และท่ีเสาประดบัมมุระหวา่งทิศตะวนัออก              
และทิศใต้อีก 1 องค์  เน่ืองจากหลกัฐานท่ีเหลืออยูไ่มส่มบรูณ์จงึต้องพิจารณาประกอบกบัภาพ            
ท่ีมีผู้ถ่ายไว้ในอดีต และชิน้ส่วนท่ีกรมศลิปากรน าไปเก็บรักษาไว้ท่ีพิพิธภณัฑ์ โดยรวมแล้ว
ประตมิากรรมพระสาวกมีรูปแบบคล้ายกนั คือ 

                                                           

 60 เลม่เดียวกนั, 88 
 61 ศกัด์ิชยั  สายสิงห์ สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร,พฒันาการของงานศิลปกรรมเมืองลพบรีุ
ตัง้แตพ่ทุธศตวรรษท่ี 12 ถึงพทุธศตวรรษท่ี 24 เลม่ 3 (นครปฐม : สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2555), 110 
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        ภาพที่ 40 พระเศียรพระสาวกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ฯ เกบ็รักษาไว้ที่พพิธิภัณฑสถานแห่งชาตวิังนารายณ์      
                     จังหวัดลพบุรี 

 
ภาพที่ 41 ภาพส่วนพระเศียรของพระสาวก 

ท่ีมา : จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, มหาธาต ุ(กรุงเทพฯ: อมรินทร์ พริน้ติง้กรุ๊ฟ, 2534), 174 

 พระพกัตร์เป็นรูปไข ่พระขนงโก่ง พระนาสิกโดง่ แสดงออกถึงอิทธิพลศลิปะสโุขทยั
คอ่นข้างมาก จดัอยูใ่นกลุม่พระพกัตร์แบบพระพทุธรูปอูท่องรุ่น 3 ซึง่ก าหนดอายอุยูใ่นชว่งต้น             
ถึงปลายพทุธศตวรรษท่ี 2062  ด้านหลงัพระเศียรเป็นประภามณฑลรูปทรงกลีบบวั และมีพวงอบุะ            
ล้อตามประภามณฑล (ภาพท่ี 40 - 41) 
 
 
 

                                                           

 62 ศกัด์ิชยั สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการและความเช่ือของคนไทย 
(กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2556),178, 390 
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ภาพที่ 42 รูปแบบจีวรในศิลปะเขมร 

ท่ีมา : ภาพลายเส้นจาก : หมอ่มเจ้าสภุทัรดิศ ดิศกลุ, ศิลปะขอม (กรุงเทพฯ : บริษัท อมัรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชช่ิง จ ากดั 
(มหาชน),2547), 204 

  พระสาวกครองจีวรเรียบเปิดพระองัสาขวา ชายจีวรพาดลงมาจากพระพาหาซ้าย                
คล้ายรูปแบบจีวรในศลิปะสโุขทยั  สงัฆาฏิเป็นแผน่ปลายตดัตรง มีรัดประคดท่ีปัน้พระองค์และ             
จีบผ้าหน้านางด้านหน้า แสดงให้เห็นอิทธิพลการนุ่งผ้าแบบเขมรท่ีศิลปะอยธุยารับมา จดุท่ีนา่สนใจคือ
ชายผ้าหน้านางปรากฏทัง้บนจีวรและสงบ แสดงวา่ชา่งอยธุยาเลียนแบบอิทธิพลเขมรและประยกุต์
เข้ากบัจินตนาการโดยไมไ่ด้ค านงึถึงความสมจริงในการนุ่งหม่ (ภาพท่ี 42)  

 
ภาพที่ 43 จุดสังเกตุมุมมองเชงิลกึจากประตมิากรรมพระสาวกวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ ฯ 

 อย่างไรก็ดี ความสมจริงได้แสดงออกผ่านเทคนิคการปัน้ให้มีมมุมองเชิงลึกท่ีเดน่ชดัมาก               
โดยพิจารณาจากชายจีวรและสงบด้านลา่งบริเวณพระชงฆ์และข้อพระบาทท่ีย่ืนออกมา (ภาพท่ี 43)
หากมองผิวเผิน อาจเข้าใจว่าเป็นรอยยบัท่ีมมุผ้า ซึ่งแท้จริงแล้วเส้นโค้งทรงสามเหล่ียมท่ีขอบมมุผ้า
ด้านล่างทัง้ 2 ผืน พยายามท่ีจะท าให้เห็นวา่พระชานลุอดออกมาจากสบงโดยมีจีวรคลมุทบัอยู่        
อีกชัน้หนึง่  
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ภาพที่ 44 การประคองอัญชลีโดยมีดอกไม้ 

                                                                       
ภาพที่ 45 ภาพลายเส้นแผ่นหนิชนวนชาดก วัดศรีชุม ภาพที่ 46 พระสาวกบนรอยพระพุทธบาทวัดตระพังทอง

 คาดวา่แตเ่ดมิพระสาวกนา่จะประคองอญัชลีโดยมีดอกไม้เป็นองค์ประกอบ    
เน่ืองจากเหลือร่องรอยของใบไม้โผล่ออกมาจากกระพุม่อญัชลี (ภาพท่ี 44) องค์ประกอบดงักล่าวพบ
มาก่อนแล้วในศิลปะสโุขทยั เชน่ รูปพระสาวกท่ีแผน่ศลิาพระพทุธบาทวดัตระพงัทอง (ภาพท่ี 46)                      
เม่ือวิเคราะห์จากรูปแบบใบไม้และลายดอกไม้ท่ีเหลืออยู่ 1 ดอกบนแนวพวงอบุะ จงึสนันิษฐานว่า
เดมิพระสาวกนา่จะถือดอกโบตัน๋หรือดอกบวัซึง่เป็นลายดอกไม้ท่ีนิยมอยู่ในศลิปะสโุขทยัและ
ล้านนาในชว่งเวลาเดียวกนั เชน่ ลายโบตัน๋บนแผน่หินชนวนจารึกชาดกท่ีวดัศรีชมุ จงัหวดัสโุขทยั  
(ภาพท่ี 45) แตค่าดวา่ดอกไม้นา่จะเป็นสว่นท่ีย่ืนออกจากพระองค์ท าให้หกัช ารุดไปตามกาลเวลา  
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ภาพที่ 47 - 48 แผ่นทองค าดุนนูนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขนาบข้างด้วยพระสาวกภายในกรุพระปรางค์ วัดราชบูรณะ 

ท่ีมาภาพ :จิราภรณ์ อรัณยะนาคและคณะ, เคร่ืองทองกรุวัดราชบูรณะศิลปะของแผ่นดนิ (กรุงเทพฯ : ส านกัพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติ กรมศิลปากร, 2550), 131, 143 

                                                       
 ภาพที่ 49 จติรกรรมพระอสีตภิายในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ   
 

      ภาพที่ 50 ลายเส้นจติรกรรมแผ่นชนิบุคูหา เจดีย์            
                   วัดพระศรีสรรเพชญ์ 

                                                                                                   ท่ีมาภาพลายเส้น : กรมศิลปากร,.ศิลปกรรมสมัยอยุธยา  
                                                                                                                  (พระนคร : โรงพิมพ์กรมศาสนา), 2514, ไม่ปรากฏเลขหน้า 

การน าดอกไม้มาเป็นองค์ประกอบ นอกจากจะปรากฏท่ีเจดีย์หมายเลข 4 ข. แล้ว             
ยงัพบในงานศลิปกรรมท่ีส าคญัอ่ืนของอยธุยาด้วย เชน่ แผน่ทองค าดนุนนูพระสมัมาสมัพทุธเจ้า
ขนาบข้างด้วยพระสาวก (ภาพท่ี 47 - 48) และงานจิตรกรรมพระอสีติมหาสาวกภายในกรุพระปรางค์
วดัราชบรูณะ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ซึง่สร้างเมื่อปีพทุธศกัราช 1967 ในรัชกาลของสมเดจ็              
พระบรมราชาธิราชท่ี 2 หรือ เจ้าสามพระยา63 (ภาพท่ี 49) และงานจิตรกรรมบผุนงัชินบุคหูาผนงักรุ 
พระสถปูเจดีย์ตะวนัออกวดัพระศรีสรรเพชญ์ ซึง่สร้างขึน้ในรัชกาลสมเดจ็พระรามาธิบดีท่ี 2 เม่ือปี
พทุธศกัราช 203564 (ภาพท่ี 50) การพบองค์ประกอบเดียวกนัในระยะเวลาท่ีตอ่เน่ืองนา่สะท้อนถึง
                                                           

 63 กรมศิลปากร, จติรกรรมและศิลปวัตถุในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(พระนคร : กรมศิลปากร, 2501), 14 
 64 ค าให้การชาวกรุงเก่า ค าให้การขนุหลวงหาวัด และพระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวง
ประเสริฐอักษรนิติ์ (พระนคร : คลังวทิยา, 2510), 452 
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ความนิยมในองค์ประกอบดงักล่าว  เน่ืองจากกรุพระปรางค์วดัราชบรูณะเป็นกรุท่ีปิดตาย (ก่อนท่ี
มิจฉาชีพจะลกัลอบขดุกรุ และกรมศลิปากรได้เข้าส ารวจในภายหลงั) ไมมี่ร่องรอยการบรรจขุอง
เพิ่มเตมิในกรุอีกตัง้แตปิ่ดกรุหลงัจากการสร้างเสร็จในรัชสมยัพระบรมราชาธิราชท่ี 265 วตัถปุระสงค์
ของการสร้างพระพิมพ์ คงจะไมไ่ด้ท าขึน้เพ่ือให้คนทัว่ไปได้บชูา แตน่่าจะสร้างเพ่ือถวายบชูาพระบรม
สารีริกธาตท่ีุบรรจอุยูภ่ายใน                

 
ภาพที่ 51 ประตมิากรรมพระสาวกที่เจดีย์หมายเลย 4 ข. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี (ภาพเก่า)  

 ท่ีมาภาพ :จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, มหาธาตุ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์ พริน้ติง้กรุ๊ฟ,2534), 174 

 พระสาวกแสดงอิริยาบถผินพระวรกายไปเบือ้งขวา พระบาททัง้สองเหล่ือมกนัโดยยอ่
พระชงฆ์ขวาเล็กน้อย กิริยาคล้ายก าลงัจะด าเนินไปเบือ้งหน้า รูปแบบดงักลา่วนา่จะแสดงออกถึง
สนุทรียะของการลีลาแบบอยธุยา ซึง่คงได้รับคตมิาจากการประดิษฐานประตมิากรรมพระสาวก
ลีลาประทกัษิณรอบเจดีย์ ดงัท่ีปรากฏมาก่อนแล้วในศิลปะสโุขทยัเช่นท่ีพระศรีมหาธาตเุจดีย์ จงัหวดั
สโุขทยั แตศ่ิลปะอยธุยาได้ตอ่ยอดคตจิากศลิปะสโุขทยัด้วยการเพิ่มดอกไม้ให้พระสาวกประคองไว้
ในกระพุม่หตัถ์เพ่ือเป็นเคร่ืองบชูาพระบรมสารีริกธาตท่ีุประดษิฐานอยูภ่ายในพระเจดีย์ 

 ปีพทุธศกัราช 2500 กรมศลิปากรได้เร่ิมขดุตรวจองค์พระปรางค์วดัราชบรูณะ        
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ภายในห้องตา่ง ๆ ของกรุชัน้ท่ี 1 พบพระพิมพ์จ านวนรวมนบัแสนองค์66 
ทัง้ท่ีเป็นทองค าและวสัดโุลหะ โดยมีพิมพ์ท่ีมีประสาวกเป็นองค์ประกอบ ดงันี ้ 
                                                           

 65 กรมศิลปากร, จติรกรรมและศิลปวัตถุในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(พระนคร : กรมศิลปากร, 2501), 41 
 66 กรมศิลปากร, (ท่ีมาภาพ :หนงัสือพระพุทธรูปและพระพมิพ์ในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ จังหวดั

พระนครศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2557), 15) 
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ภาพท่ี 52 พระทองค าดุนนูน กรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ 

ท่ีมาภาพ : กรมศิลปากร, พระพุทธรูปและพระพมิพ์ในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                              
(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2557), 90 

  - แผน่ทองค าดนุนนูรูปพระพทุธเจ้าประทบับนฐานบวัสองชัน้ใต้พุม่โพธ์ิ                 
ขนาบข้างด้วยพระอคัรสาวกนัง่คกุเขา่ประคองดอกไม้ไว้ด้วยกระพุม่หตัถ์67 (ภาพท่ี 52) 

 
ภาพท่ี 53 พระทองค าดุนนูน กรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ 

ท่ีมาภาพ : กรมศิลปากร, พระพุทธรูปและพระพมิพ์ในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                              
(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2557), 90 

  - แผน่ทองค าดนุนนูรูปพระพทุธเจ้าประทบับนฐานบวัสองชัน้ใต้ซุ้มเรือนแก้ว                 
ขนาบข้างด้วยพระอคัรสาวกนัง่ขดัสมาธิประคองอญัชลี ด้านหลงัพระเศียรมีประภามณฑล68  
(ภาพท่ี 53) 

 

                                                           

 67 ท่ีมาภาพ ดเูชิงอรรถท่ี 90  
 68 ท่ีมาภาพ ดเูชิงอรรถท่ี 90  
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ภาพที่ 54 พระพมิพ์กรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ 

ท่ีมาภาพ : กรมศิลปากร, พระพทุธรูปและพระพิมพ์ในกรุพระปรางค์วดัราชบรูณะ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา                              
(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2557), 15 

  - พระพิมพ์ปางลีลาภายในซุ้มเรือนแก้วทรงโค้ง ขนาบข้างด้วยพระสาวกลีลา
ประคองดอกไม้ไว้ด้วยกระพุ่มหตัถ์ (ภาพท่ี 54) 

 
ภาพที่ 55 พระพมิพ์กรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ 

ท่ีมาภาพ : กรมศิลปากร, พระพุทธรูปและพระพมิพ์ในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                              
(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2557), 99 

  - พระพิมพ์ปางลีลาภายในซุ้มเรือนแก้วทรงโค้งด้านบนกัน้ฉตัร ขนาบข้างด้วย
พระสาวกประทบัใต้ซุ้มเรือนแก้วทรงโค้ง (ภาพท่ี 55) 
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ภาพที่ 56 พระพมิพ์กรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ 

ท่ีมาภาพ : กรมศิลปากร, พระพุทธรูปและพระพมิพ์ในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                              
(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2557), 99 

  - พระพิมพ์ปางลีลาภายในซุ้มเรือนแก้วทรงบรรพแถลง ขนาบข้างด้วยพระสาวก
ลีลาประคองอญัชลี (ภาพท่ี 56) 

 

 
ภาพที่ 57 พระพมิพ์กรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ 

ท่ีมาภาพ : กรมศิลปากร, พระพุทธรูปและพระพมิพ์ในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                              
(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2557), 99 

  - พระพิมพ์ปางมารวิชยัประทบับนฐานบวัภายในเรือนแก้วทรงโค้งใต้พุม่โพธ์ิ                 
ขนาบข้างด้วยพระอคัรสาวกยืนประคองอญัชลีบนฐานบวัท่ีต ่ากวา่ในซุ้มเรือนแก้วท่ีเช่ือมตอ่กนั69 
(ภาพท่ี 57) 
 รูปแบบพระพิมพ์เหลา่นีป้รากฏทัง้อิทธิพลศลิปะลพบรีุท่ีเป็นพืน้ฐานพทุธศลิป์อยธุยา
ชว่งต้น เชน่ พระพกัตร์ท่ีแสดงออกถึงความเคร่งขรึม การท าเรือนแก้วแบบซุ้มบรรพแถลง                   
การท าจีวรให้มีรัดประคดกบัแถบชายผ้าหน้านาง และอิทธิพลศลิปะสโุขทยัท่ีอยธุยารับเข้ามา   

                                                           

 69 เลม่เดียวกนั, 107 
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เชน่ พระวรกายท่ีเพรียวบางอ้อนช้อย การแสดงปางลีลา การท าเรือนแก้วด้วยซุ้มโค้ง เป็นต้น70  
 มีผู้ให้ความเห็นวา่การวางองค์ประกอบพระพิมพ์ลีลาขนาบข้างด้วยพระสาวกท่ีพบ
ภายในกรุพระปรางค์วดัราชบรูณะ อาจสร้างตามคตเิดียวกบัพระพทุธปฏิมาและประตมิากรรม
พระสาวกซึง่เคยประดิษฐานอยูท่ี่วดัสรศกัดิ์ จงัหวดัสโุขทยั คือคติ “พระเจ้าหย่อนตีน” หรือการเสดจ็
ลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ โดยมีพระอคัรสาวกรอรับเสดจ็อยู ่ณ เมืองสงักสัสะ71 (ภาพท่ี 58)  

   
ภาพที่ 58 จารึกวัดสรศักดิ์ 

ท่ีมา : ศกัด์ิชยั สายสิงห์, ศิลปะสุโขทยั : บทวเิคราะห์หลักฐานโบราณคดีจารึกและศิลปกรรม : รายงานการวจิยั 
(กรุงเทพฯ : สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2551), 137  

 
ภาพท่ี 59 แผ่นทองค าดุดนูนศิลปะพุกามพบที่ Myinpayan 

ท่ีมา :  Taisei Gallery, Ancient Buddhist art from Burma (Singapore : The Gallery, c1993), 77 

                                                           

 70 นพพล งามวงษ์วาน, “แนวทางการจัดกลุ่มพระพมิพ์ในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา”  สารนิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาประวติัศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 
2553, 103-105 
 71 เลม่เดียวกนั, 82 
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แตเ่ม่ือพิจารณาร่วมกบัพระพิมพ์รูปแบบอ่ืนภายในกรุเดียวกนั ทัง้พิมพ์ท่ีพระสาวกยืนหรือนัง่ขนาบ

ข้างพระสมัมาสมัพทุธเจ้าทรงแสดงปางมารวิชยัภายในเรือนแก้ว หรือ ภายในเรือนแก้วใต้พุม่โพธ์ิ   

และพระสาวกประทบันัง่ขนาบข้างพระสมัมาสมัพทุธเจ้าแสดงปางลีลา  ประกอบกบัองค์ประกอบ           

ท่ีคล้ายกนันีพ้บในศลิปะอ่ืนนอกจากศลิปะสโุขทยั เชน่ แผ่นทองค าดนุนนูในศลิปะพกุาม (ภาพท่ี 59) 

และพระพิมพ์ในศิลปะหริภญุชยั (ดงัท่ียกตวัอยา่งแล้ว)  ดงันัน้ การจดัองค์ประกอบให้รูปพระสมัมา 

สมัพทุธเจ้าประทบัทา่มกลางขนาบข้างด้วยพระอคัรสาวก จงึนา่จะเป็นเร่ืองของการได้รับอิทธิพล

ทางด้านรูปแบบมากกว่าการสืบทอดคตกิารสร้าง นอกจากนี ้การพบรูปแบบท่ีหลากหลายภายใต้

องค์ประกอบเดียวกนั อาจสะท้อนถึงความพยายามผสมผสานองค์ประกอบท่ีมีอยู่แตเ่ดิมจากศิลปะ

ตา่ง ๆ ให้กลายเป็นเอกลกัษณ์ของศลิปะอยธุยามากยิ่งขึน้ด้วย  

   
ภาพที่ 60 พระพุทธรูปศิลปะอยุธยาตอนกลาง 

 ในศลิปะอยธุยาตอนกลาง (ต้นพทุธศตวรรษท่ี 21 - กลางพทุธศตวรรษท่ี 22)                    
พบพระพทุธรูปกลุม่หนึง่มีลกัษณะเฉพาะคือท่ีสว่นฐานประดบัประตมิากรรมเพ่ือส่ือถึงพระพทุธ
ประวตัิ หรือแสดงสถานะของพระสมัมาสมัพทุธเจ้า หนึง่ในกลุม่นี ้มีพระพทุธรูปประทบับนฐานบวั
ทรงสงู ขนาบข้างด้วยประตมิากรรมพระสาวก 2 พระองค์ โดยมีคตส่ืิอถึงพระอคัรสาวก72 (ภาพท่ี 60)                   
ชดุประตมิากรรมท่ีพบนา่จะสืบทอดลกัษณะการประดิษฐานมาจากองค์ประกอบท่ีมีมาก่อนแล้ว 
ในศลิปะอยธุยาตอนต้น เชน่ พระพิมพ์จากกรุพระปรางค์วดัราชบรูณะ ซึง่องค์ประกอบและคติ
เหลา่นีจ้ะสืบทอดตอ่ไปยงัศิลปะรัตนโกสินทร์ดงัจะอธิบายอยา่งละเอียดในบทตอ่ไป 

                                                           

 72 รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, พระพุทธปฏิมาสยาม (กรุงเทพฯ : มิวเซียมเพรส, 2553), 140 
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 กลา่วโดยสรุปประตมิากรรมพระสาวกในศลิปะไทยตัง้แตย่คุก่อนทวารวดีถึงอยธุยา                      
มีรูปแบบท่ีแสดงถึงความเป็นพระสาวกร่วมกนั คือ การท ารูปประตมิากรรมบคุคลท่ีปราศจาก           
พระอษุณีษะและพระรัศมี ส่วนใหญ่จะแสดงพระหตัถ์ประคองอญัชลี พบทัง้ในอิริยาบถนัง่คกุเขา่ 
ขดัสมาธิ ยืน และเดิน ไมพ่บอิริยาบถไสยาสน์ ซึง่ความแตกตา่งกนัของพระสาวกในศิลปะตา่ง ๆ  
จะแปลงเปล่ียนไปตามรูปแบบพระพทุธรูปท่ีสร้างในศลิปะนัน้ ๆ โดยมีหน้าท่ีและคติการสร้าง             
ทัง้เพ่ือประดบัศาสนสถาน การอทุิศกศุลผลบญุ เป็นองค์ประกอบเร่ืองพระพทุธประวตัิ หรือเสริม
ความส าคญัของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมประธาน  เม่ือมองผ่านงานประติมากรรม                
พระสาวกสามารถจะเห็นความเช่ือมโยงอนัเกิดจากการถ่ายทอดรูปแบบงานศลิปกรรมระหวา่ง            
คนตา่งกลุม่กนั ซึง่เป็นผลจากการปฏิสมัพนัธ์ของผู้คนท่ีเก่ียวข้องกนัในระยะเวลานัน้   
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บทที่ 3 

ประติมากรรมพระสาวกในศิลปะรัตนโกสินทร์ 
 

3.1 รูปแบบประตมิากรรมพระสาวกในศิลปะรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 1 - 3) 

 3.1.1 ประตมิากรรมพระสาวกแบบแผนประเพณี และพัฒนาการในสมัยรัชกาลที่ 3  

    
ภาพที่ 61 - 62 พระพุทธปาเลไลยก์ พระวิหารทศิเหนือวัดพระเชตุพน ฯ 

 รัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช เป็นชว่งแหง่การสร้างบ้าน
แปงเมือง วดัและถาวรวตัถลุ้วนได้รับการบรูณะมากกว่าสร้างใหม ่พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้า
จฬุาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เชิญพระพทุธรูปจ านวนมากจากหวัเมืองตา่ง ๆ  
มายงักรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะจากสโุขทยัและอยธุยา บรูณปฏิสงัขรณ์ให้งามและพระราชทานไป
ประดษิฐานเป็นพระประธานหรือพระพทุธรูปตามวดัตา่ง ๆ ในพระนคร โดยมากภายในพระอโุบสถ          
ซึง่เป็นท่ีประดษิฐานพระพทุธรูปเหลา่นัน้ จะประดิษฐานประตมิากรรมพระสาวกร่วมด้วย โดยมีทัง้
รูปแบบท่ีสอดคล้องและแตกตา่งจากพระพทุธรูปประธาน แตโ่ดยรวมแล้วประตมิากรรมพระสาวก
ในแตล่ะวดัแสดงออกถึงลกัษณะร่วมท่ีใกล้เคียงกนั โดยมีท่ีมาจากพระพทุธลกัษณะของ
พระพทุธรูปท่ีสร้างขึน้ใหมใ่นชว่งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เช่น พระพทุธปาเลไลยก์ พระประธาน
ภายในพระวิหารทิศเหนือวดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม แสดงออกถึงเอกลกัษณ์ของรัตนโกสินทร์
ตอนต้นด้วยพระพกัตร์กลมแปน้ฉายความสงบนิ่งอยา่งท่ีเรียกวา่ “พระพกัตร์อยา่งหุน่” (ภาพท่ี 61 - 62)
ลกัษณะอ่ืน ๆ เชน่ ขมวดพระเกศามีขนาดเล็ก พระรัศมีเป็นเปลวคอ่นข้างใหญ่ พระขนงเป็นสนั
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ยกขึน้ป้ายเป็นแผ่นเล็กน้อย พระเนตรหร่ีลงต ่าไม่เรียวยาว ไม่ตวดัแบบพระพุทธรูปสุโขทยั              
พระวรกายเพรียวบาง ผ้าสงัฆาฏิเป็นแผ่นใหญ่ยาวลงมาจรดพระนาภี ปลายสงัฆาฏิแยกเป็นสองชาย  
และม้วนเข้าหากนัโดยมีริว้ผ้าซ้อนทบัด้านบนสงัฆาฏิอีกชัน้หนึง่ ลกัษณะท่ีแสดงถึงเอกลกัษณ์
ส าคญัอีกประการหนึง่คือผ้าสงัฆาฏิจะพาดผา่นก่ึงกลางพระวรกาย และนิว้พระหตัถ์ทัง้ส่ี               
(ยกเว้นพระองัคฐุ) ยาวเทา่กนัเสมอ73  
 ส าหรับประตมิากรรมพระสาวกได้แสดงออกถึงแบบแผนประเพณีอยา่งรัตนโกสินทร์
ตอนต้น ดงันี ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                

                                                           

 73 ศกัด์ิชยั สายสิงห์, พทุธศิลป์สมยัรัตนโกสินทร์ : พฒันาการของงานช่างและแนวคิดท่ีปรับเปลี่ยน (กรุงเทพฯ 
: เมืองโบราณ, 2556), 266 - 267 
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         1                   2 

     
     3                  4                 5 
  ภาพที่ 63 หมายเลข 1 ประติมากรรมพระสาวกวหิารทศิใต้วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
  ภาพที่ 64 หมายเลข 2 ประติมากรรมพระสาวกภายในพระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ 
  ภาพที่ 65 หมายเลข 3 ประติมากรรมพระสาวกวัดระฆังโฆสิตาราม 

ภาพที่ 66 หมายเลข 4 ประติมากรรมพระสาวกวัดสระเกศ 
  ภาพที่ 67 หมายเลข 5 ประติมากรรมพระสาวกวัดอรุณราชวราราม 

 - พระเศียร : ประตมิากรรมพระสาวกแสดงพระพกัตร์อย่างหุ่น เช่นเดียวกบัพระพทุธรูปท่ี
สร้างขึน้ช่วงเดียวกนั (พระพทุธปาเลไลยก์) ตา่งท่ีท าพระเกศาเป็นเม็ดกลมเล็ก ๆ ติดพระเศียร ไม่ใช่
ขมวดพระเกศาท่ีเวียนทกัษิณาวตัร และไมมี่พระอษุณีษะกบัพระรัศมี รูปแบบพระเกศาท่ีแตกตา่งได้
สะท้อนให้เห็นถึงความเคร่งครัดในการน าหลกัมหาปริุษลกัษณะมาก าหนดรูปแบบประตมิากรรม 
เพ่ือให้เกิดความแตกตา่งระหวา่งพระพทุธปฏิมากบัประตมิากรรมซึ่งเป็นรูปแทนพระสาวก                 
(ภาพท่ี 63 - 67) 
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                    1           2 

           
  3           4      5 
  ภาพที่ 68 หมายเลข 1 ประตมิากรรมพระสาวกวหิารทศิใต้วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
  ภาพที่ 69 หมายเลข 2 ประติมากรรมพระสาวกภายในพระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ 
  ภาพที่ 70 หมายเลข 3 ประติมากรรมพระสาวกวัดระฆังโฆสิตาราม 
  ภาพที่ 71 หมายเลข 4 ประติมากรรมพระสาวกวัดสระเกศ 
  ภาพที่ 72 หมายเลข 5 ประติมากรรมพระสาวกวัดอรุณราชวราราม 

 - พระหตัถ์ : ประตมิากรรมพระสาวกโดยมากจะแสดงพระหตัถ์ด้วยการประคอง
อญัชลี นิว้พระหตัถ์ทัง้ 4 จะยาวเสมอกนั (หรือในบางองค์เกือบจะเสมอกนั) การท านิว้พระหตัถ์
เทา่กนันีเ้ป็นเอกลกัษณ์ท่ีส าคญัในศลิปะรัตนโกสินทร์ท่ีพบกบัพระพทุธปฏิมาและประตมิากรรม
พระสาวกทัง้แบบแผนประเพณีและแบบสจัจะนิยมในสมยัรัชกาลท่ี 4 ด้วย (ภาพท่ี 68 - 72)   
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 1    2    3 

                
    1      2    3 

ภาพที่ 73 - 74 หมายเลข 1 ประตมิากรรมพระสาวกวิหารทศิใต้วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
ภาพที่ 75 - 76 หมายเลข 2 ประติมากรรมพระสาวกภายในพระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ 
ภาพที่ 77 - 78 หมายเลข 3 ประตมิากรรมพระสาวกวัดระฆังโฆสติาราม 

 - จีวร  : พระสาวกครองจีวรเรียบ เปิดพระองัสาขวา สงัฆาฏิเป็นแผ่นใหญ่มีริว้ผ้าซ้อน            
ผ้าสงัฆาฏิด้านหน้าพาดผา่นกึ่งกลางพระวรกายทอดยาวลงมาถึงพระอรุู ด้านหลงัทอดยาวตามแนว
พระปิฐิกณัฐกฐิั (กระดกูสนัหลงั) ชายจีวรคลมุถึงข้อพระพาหาข้างซ้ายและบางองค์คลมุเฉพาะ            
พระพาหาท่อนบน74 (ภาพท่ี 73 - 78) 

                                                           
74 จากการส ารวจพบประติมากรรมพระสาวกท่ีห่มจีวรคลมุเฉพาะพระพาหาซ้ายท่อนบนพบเฉพาะวดัระฆงัโฆสิตารามเท่านัน้ 
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    ภาพที่ 79 พระอุโบสถวัดระฆังโฆสติาราม ภาพที่ 80 - 81 พระอุโบสถวัดสุวรรณาราม 

   
ภาพที่ 82 - 83 พระสาวก 80 องค์ ณ ระเบียงคตวัดพิชยญาตกิาราม 

 - พระอิริยาบถ : ประตมิากรรมพระสาวกมีทัง้แสดงอิริยาบถแบบประเพณีท่ีมีมา                
แตโ่บราณ เชน่ นัง่ขดัสมาธิ นัง่พบัเพียบหรือยืนประคองอญัชลี และอิริยาบถท่ีเป็นธรรมชาติ                
(ภาพท่ี 79 - 83) พระอิริยาบถท่ีแตกตา่งกนัอยูก่บัต าแหนง่และวตัถปุระสงค์ของการประดิษฐาน        
เชน่ หากระดบัความสงูของฐานพระสาวกมีระดบัไมห่่างจากฐานพระประธานมากจนเกินไป มกัจะ
ประดษิฐานประตมิากรรมพระสาวกในอิริยาบถนัง่ประคองอญัชลี แตห่ากฐานมีระดบัความสงูท่ี
คอ่นข้างหา่งกนัคอ่นข้างมาก หรือ พระประธานอยูใ่นพระอิริยาบถยืน ก็มกัจะประดษิฐานพระสาวก   
ในอิริยาบถยืนด้วย เพ่ือให้เกิดความงามในระดบัท่ีสอดคล้องกนั อาทิ ประติมากรรมพระสาวกยืน
ประคองอญัชลีด้านหน้าพระประธานภายในพระอโุบสถวดัสวุรรณาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ  
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            ภาพที่ 84 ประตมิากรรมพระสาวกวัดสุทัศน์ ฯ ภาพที่ 85 ประตมิากรรมพระสาวกิา วัดเทพธดิาราม 

 ส าหรับประตมิากรรมพระสาวกท่ีแสดงอิริยาบถอยา่งเป็นธรรมชาตนิัน้ อาจมี
วตัถปุระสงค์ท่ีเช่ือมโยงกบัคตใินการสร้างเพื่อขยายความหรือสะท้อนให้เห็นเร่ืองราวบางอยา่ง           
ซึง่จะอธิบายในสว่นของคติการสร้างตอ่ไป (ภาพท่ี 84 - 85) 

       

ภาพที่ 86 - 87 นิว้พระบาทที่โผล่พ้นออกมาจากพระชงฆ์ 

 ข้อสงัเกตประการหนึง่คือพระอิริยาบถนัง่พบัเพียบของประตมิากรรมพระสาวกจะปรากฏ              
นิว้พระบาทจะเหล่ือมพ้นออกมาจากพระชงฆ์อีกข้างซึง่ทบัพระบาทอยูเ่สมอ ลกัษณะดงักล่าวพบ
โดยทัว่ไป จงึอาจจะเป็นเอกลกัษณ์อย่างหนึง่ของการนัง่พบัเพียบอย่างศลิปะรัตนโกสินทร์ ซึง่การนัง่
พบัเพียบเช่นนี ้น่าจะสะท้อนแบบแผนการนัง่พบัเพียบท่ีคนในสมยันัน้ยอมรับว่าถกูต้องเหมาะสมด้วย 
(ภาพท่ี 86 - 87) 
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 - พัฒนาการด้านรูปแบบในสมัยรัชกาลท่ี 3 

            

      

      

ภาพที่ 88, 89 และ 90 ประติมากรรมพระสาวกบนฐานชุกชีชัน้ที่ 1 วัดพระเชตุพน ฯ สมัยรัชกาลที่ 3 (ภาพด้านซ้าย) 
ภาพที่ 91, 92 และ 93 ประติมากรรมพระสาวกบนฐานชุกชีชัน้ที่ 2 วัดพระเชตุพน ฯ สมัยรัชกาลที่ 1 (ภาพด้านขวา) 

 ประตมิากรรมพระสาวกท่ีสร้างขึน้ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั ยงัคง
รูปแบบอยา่งประเพณี ตา่งท่ีพระวรกายจะเพรียวบางกว่าประตมิากรรมพระสาวกท่ีสร้างขึน้ในชว่ง
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ก่อนหน้า บางองค์จะมีพระเกศาแหลมคล้ายหนามผลขนนุ ผ้าสงัฆาฏิด้านหน้าเปล่ียนจากเดมิพาด
ยาวถึงพระอรุูเป็นยาวจรดพระนาภี และบางองค์มีชายผ้าหน้านาง ลกัษณะเพิ่มเตมิท่ีคอ่นข้างเดน่ชดั
คือ ปรากฏขอบสงบเป็นแผ่นชดัเจนท่ีพระกฏิ (เอว) ทัง้ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลงั อาทิ                      
ชดุประตมิากรรมพระสาวก 8 พระองค์ ท่ีพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วัทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้า ฯ ให้สร้างประดษิฐานรอบฐานชกุชีชัน้ล่างภายในพระอโุบสถวดัพระเชตพุน เม่ือปี  
พ.ศ. 237475 (ภาพท่ี 88 - 90, 94) ประตมิากรรมพระสาวกภายในวิหารทิศเหนือ วดักัลยาณมิตร  
(ภาพท่ี 96 - 97) ประตมิากรรมพระปัญจวคัคีย์ วดัสทุศัน ฯ (ภาพท่ี 102 - 103) และประตมิากรรม
พระสาวิกาภายในพระวิหารวดัเทพธิดาราม (ภาพท่ี 98) ซึง่สร้างขึน้ในรัชสมยัเดียวกนั  
อาท ิ อ า 

    
ภาพท่ี 94 ประตมิากรรมพระสาวกบนฐานชุกชีชัน้ที่ 1 วัดพระเชตุพน ฯ สมัยรัชกาลที่3 (ภาพด้านซ้าย) 
ภาพท่ี 95 ประตมิากรรมพระสาวกบนฐานชุกชีชัน้ที่ 2 วัดพระเชตุพน ฯ สมัยรัชกาลที่ 1 (ภาพด้านขวา) 

                          
            ภาพที่ 96-97 ประติมากรรมพระสาวก 

                                           วิหารทศิเหนือวัดกัลยาณมิตร 

                                                           

 75 คณะสงฆ์วดัพระเชตพุน, ประชุมจารึกวดัพระเชตพุน (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชช่ิง, 2554), 62  

ภาพที่ 98 ประติมากรรมพระสาวิกา 
  วัดเทพธดิาราม 
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   ภาพที่ 99 พระพุทธปาเลไลยก์ (สมัยรัชกาลที่ 1)  ภาพที่ 100 - 101 พระพุทธรูปชุดสัตตมหาสถาน                       

                    (สมัยรัชกาลที่ 3) 

     
ภาพที่ 102 -103 ประตมิากรรมพระปัญจวัคคีย์ (วัดสุทศัน ฯ) 

 ลกัษณะการแสดงขอบสงบท่ีเพิ่มเตมิมานี ้คงจะเลียนแบบมาจากขอบสงบ                       
พระพทุธปฏิมา เชน่ปรากฏกบัพระพทุธปาเลไลยก์ซึง่สร้างในสมยัรัชกาลท่ี 1 ซึง่แสดงขอบสงบ           
ท่ีด้านหน้าและด้านข้างพระกฏิ (เอว) (ภาพท่ี 99) หรือ พระพทุธรูปชดุสตัตมหาสถานท่ีสร้างเม่ือปี 
พ.ศ. 238776 ในสมยัรัชการท่ี 3 ซึง่มีขอบสงบปรากฏท่ีด้านหน้า ด้านข้างและด้านหลงัพระกฏิ (เอว) 
เชน่กนั (ภาพท่ี 100 - 101)  

 

                                                           

 76 พระครูวิจิตรการโกศล, ประวติัวดัสทุศันเทพวราราม พร้อมด้วยแผนผงั ภาพปชูนียวตัถแุละถาวรวตัถ ุ
(กรุงเทพฯ : ศิวพร, 2516), 15 - 16 
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 3.1.2 คตกิารสร้างประติมากรรมพระสาวกในสมัยรัชกาลที่ 1 - 3 

 - ประติมากรรมพระสาวกจ านวน 2 พระองค์ 

                               
ภาพที่ 104 ประตมิากรรมพระสาวกวัดสุวรรณาราม ภาพที่ 105 ประติมากรรมพระสาวกวัดอรุณราชวราราม 

 การประดษิฐานประตมิากรรมพระสาวก 2 พระองค์หน้าพระประธานเป็นท่ีเข้าใจ
โดยทัว่ไปวา่หมายถึงพระอคัรสาวก คือ ทา่นพระโมคคลัลานะ พระอคัรสาวกเบือ้งซ้ายผู้ เป็นเลิศ         
ด้านฤทธ์ิ และท่านพระสารีบตุร พระอคัรสาวกเบือ้งขวาผู้ เป็นเลิศด้านปัญญา ลกัษณะการประดิษฐาน
ประตมิากรรมพระสาวกเชน่นี ้ศลิปะรัตนโกสินทร์นา่จะได้รับอิทธิพลมาจากศลิปะอยธุยา                        
ดงังานศิลปกรรมท่ีมีมาก่อน เชน่ พระพิมพ์จากกรุพระปรางค์วดัราชบรูณะ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
และพระพทุธรูปสมยัอยธุยาตอนกลาง (ภาพท่ี 56 - 57, 60 )     

              
                        ภาพที่ 56 - 57 พระพมิพ์กรุวัดราชบูรณะ                     ภาพที่ 60 พระพุทธรูปสมัยอยุธยาตอนกลาง 
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ภาพที่ 106 ประตมิากรรมพระอัครสาวกวัดเครือวัลย์             ภาพที่ 58 จารึกวัดสรศักดิ์ 
(ภาพลายเส้นจากหนงัสือบทวิเคราะห์หลกัฐานโบราณคดีจารึกและศิลปกรรม : รายงานการวิจยั โดยศาสตรจารย์ศกัด์ิชยั สายสิงห์) 

 มีนกัวิชาการให้ความเห็นไว้ว่าการประดษิฐานประตมิากรรมพระสาวก 2 พระองค์ 
ด้านหน้าพระประธาน นา่จะเก่ียวข้องกบัคติการเสด็จลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ โดยยกแบบอย่างจาก
ประตมิากรรมพระอคัรสาวกภายในพระอโุบสถวดัเครือวลัย์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ฯ เช่ือมโยง
กบัการแสดงปางประทานอภยัของพระพทุธรูปประธาน (ภาพท่ี 106) และอธิบายวา่ การแสดงปาง
อภยัในศิลปะลงักา พม่า สโุขทยัและอยธุยา มกัจะส่ือถึงคตกิารเสด็จลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์              
และศิลปะรัตนโกสินทร์น่าจะสร้างตามคตเิดียวกนั77   

 ข้อสนันิษฐานข้างต้นสอดคล้องกบัความเห็นเก่ียวกบัคตภิาพจารึกวดัสรศกัดิ ์(ภาพท่ี 56)                    
ซึง่นกัวิชาการทา่นเดียวกนัได้สนันิษฐานไว้วา่เป็นภาพการเสดจ็ลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ โดยภาพ
พระสาวกท่ีปรากฏทัง้สองพระองค์ ท าหน้าท่ีส่ือว่าทรงเสดจ็ ฯ ถึงโลกมนษุย์ ณ เมืองสงักัสสะแล้ว78  
ข้อสนันิษฐานนี ้มีท่ีมาจากการเช่ือมโยงองค์ประกอบท่ีสอดคล้องกนัหลายประการ คือ            
ภาพพระสมัมาสมัพทุธเจ้าแสดงปางลีลา หมายถึงก าลงัเสด็จพระด าเนิน ภาพหมูเ่ทวดาท่ีแวดล้อม
ด้านบนกบัภาพพระอคัรสาวกด้านล่างแสดงภาพการเช่ือมตอ่ระหว่างสวรรค์กบัโลกมนษุย์ 
ประกอบกบัข้อความท่ีระบบุนจารึกวา่ “พระเจ้าหยอ่นตีน” จงึน ามาสู่การสรุปคติตามดงักล่าว                      
ทัง้นีห้ากจะตีความการประดิษฐานประติมากรรมพระสาวก 2 พระองค์ ด้านหน้าพระประธานว่า               

                                                           

 77 ศกัด์ิชยั สายสิงห์, พทุธศิลป์สมยัรัตนโกสินทร์ : พฒันาการของงานช่างและแนวคิดท่ีปรับเปลี่ยน (กรุงเทพฯ 
: เมืองโบราณ, 2556), 307-308 
 78 ศกัด์ิชยั สายสิงห์,ศิลปะสโุขทยั : บทวิเคราะห์หลกัฐานโบราณคดีจารึกและศิลปกรรม : รายงานการวิจยั.
กรุงเทพฯ : สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2551, 137 
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สร้างตามคตกิารเสดจ็ลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์เชน่เดียวกนั จะต้องพิจารณาจากองค์ประกอบแวดล้อม
ประตมิากรรมท่ีใกล้เคียงกบัองค์ประกอบของภาพจารึก หรืออย่างน้อยก็พอจะท าให้เห็นภาพเช่ือมโยง
กบัพระพทุธประวตัิตอนนัน้ได้  อย่างไรก็ดี แม้ว่ารูปแบบและการประดิษฐานประติมากรรมพระสาวก 
วดัเครือวลัย์กบัพระพทุธรูปประธานท่ีแสดงปางประทานอภยั ดจูะสอดคล้องกบัภาพจารึกวดัสรศกัดิ ์
แตเ่ม่ือพิจารณาร่วมกบัองค์ประกอบอ่ืน ๆ เชน่ จิตรกรรมฝาผนงัพระอโุบสถเร่ืองพระเจ้า 500 ชาต ิ
(ภาพท่ี 107) กลบัท าให้ข้อสนันิษฐานเร่ืองคตกิารเสดจ็ลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ดจูะมีน า้หนกัออ่นลงไป   

  
ภาพที่ 107 ภาพจติรกรรมพระเจ้า 500 ชาติ วัดเครือวัลย์    ภาพที่ 108 ประติมากรรมพระสาวกประดษิฐานที่หอมุข    

   วัดบวรนิเวศ                             

 นอกจากนี ้ความสอดคล้องกนัของประติมากรรมพระอคัรสาวกกบัปางพระพทุธรูปใน
ลกัษณะเช่นเดียวนี ้นอกจากจะพบท่ีวดัเครือวลัย์ ยงัพบคล้ายกนัท่ีหอมขุทัง้ด้านทิศตะวนัตกและทิศ
ตะวนัออกของพระอโุบสถวดับวรนิเวศวิหาร เขตบางล าพ ูกรุงเทพ ฯ (ภาพท่ี 108) ตา่งตรงพระพทุธรูป
มิได้แสดงปางประทานอภยัแตแ่สดงปางห้ามสมทุรแทน โดยสมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมวชิรญาณ 
วโรรส ทรงบนัทึก เก่ียวกบัประตมิากรรมภายในหอมขุนีไ้ว้วา่ “มขุด้านตะวนัออก แลด้านตะวนัตก 
ประดษิฐานพระพทุธรูปยืนปางห้ามสมทุรสงูตลอด พระรัศมี 6 สอกมีเศษนิว้ มขุละพระองค์        
มีพระสาวกยืนองค์ละคู ่สงู 4 สอกมีเศษนิว้”79 จากการบนัทึกก็มิได้ระบถุึงคตกิารสร้างวา่เก่ียวข้อง
กบัการเสดจ็ลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์แตอ่ย่างใด อยา่งไรก็ดี หากพยายามจะสนันิษฐานถึงคติ 
พระพทุธรูปแสดงปางห้ามสมทุรกลบัท าให้นกึถึงพระพทุธประวตัใินเหตกุารณ์ทรงห้ามพระประยรูญาติ 
มิให้ท าสงครามแยง่น า้กนัมากกวา่ ดงันัน้ ข้อสนันิษฐานท่ีวา่การประดิษฐานประตมิากรรม        

                                                           

 79 สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยา วชิรญาณวโรรส, ต านานวดับวรนิเวศวิหาร (พระนคร : โรงพิมพ์
โสภณพิพรรฒธนากร, 2465), 11 
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พระสาวก 2 พระองค์ ด้านหน้าพระประธานเก่ียวข้องกบัคตกิารเสดจ็ลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ จงึมี
เหตผุลรองรับน้อยเกินไป แตห่ากประติมากรรมพระสาวกกบัปางพระพทุธรูปร่วมกบัองค์ประกอบท่ี
แวดล้อมอ่ืน ๆ สอดคล้องกนัดงัภาพจารึกวดัสรศกัดิ ์ก็อาจจะสนันิษฐานถึงคติดงักลา่วได้ตามท่ี
นกัวิชาการให้ความเห็นไว้แล้ว  

 หากการประดษิฐานประตมิากรรมพระสาวกในลกัษณะข้างต้นมิได้สร้างตามคตเิพ่ือ
ส่ือถึงพระพทุธประวตัิตอนหนึง่ตอนใด ก็อาจจะเป็นเร่ืองของการสืบทอดลกัษณะการประดษิฐาน
มาจากศลิปะอยธุยาดงัท่ีได้กลา่วไปแล้วข้างต้น หรือในอีกแง่มมุหนึง่อาจสร้างขึน้เพ่ือแสดงความ
ครบถ้วนแห่งองค์พระรัตนตรัยให้เห็นประจกัษ์เชิงรูปธรรมคือ พระพทุธรูปแทนพระสมัมาสมัพทุธเจ้า 
พระธรรมเป็นนามธรรมซึง่ต้องเห็นได้ด้วยใจ และประตมิากรรมพระอคัรสาวกเป็นองค์แทนหมู่ 
พระอริยะสงฆ์ เป็นสงัฆานสุต ิดงัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัได้พระราชนิพนธ์ไว้ใน 
“รตนตัตยปภาวาภิยาจนคาถา” วา่ “พทฺุโธ ธมฺโม สงฺโฆ จาต ินานาโหนฺตมฺปิ วตฺถโุต อญฺญมญฺญา
วิโยคาว เอกีภตูมฺปนตฺถโต” แปลความเป็นภาษาไทยคือ “พระรัตนตรัย แท้เป็นตา่งกนัโดยวตัถวุา่ 
พทุโธ ธมัโม และสงัโฆ ดงันี ้แตเ่ป็นอยา่งเดียวกนัโดยเนือ้ความเพราะไมพ่รากจากกนัได้”80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 80พระศาสนโสภณ (แจ่ม จตฺตสลฺโล), สวดมนต์แปล ,พิมพ์ครัง้ท่ี 14 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกฎุราช
วิทยาลยั, 2550).104  
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 - ประตมิากรรมพระสาวกจ านวน 3 พระองค์ 

 
ภาพที่ 109 

       
        ภาพที่ 110         ภาพที่ 111                               ภาพที่ 112 

       
                         ภาพที่ 113                     ภาพที่ 114             ภาพที่ 115 
ภาพที่ 109 – 115 พระพุทธปฏมิาและประตมิากรรมพระสาวก 3 พระองค์ ภายในพระอุโบสถวัดระฆงัโฆสติาราม 
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 พบประตมิากรรมพระสาวกจ านวน 3 พระองค์ ประดษิฐานด้านหน้าพระประธาน 
พระอโุบสถ วดัระฆงัโฆสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ (ภาพท่ี 109 - 115)  และด้านหน้า
พระพทุธไสยา ภายในวิหารพระศาสดา วดับวรนิเวศวิหาร เขตบางล าพ ูกรุงเทพ ฯ (ภาพท่ี 121)   
 จากการสืบค้นไมพ่บประวตัิท่ีชดัเจนวา่ประตมิากรรมพระสาวกจ านวน 3 พระองค์              
ซึง่ประดษิฐานอยู่บนฐานชกุชีด้านหน้าพระประธานภายในพระอโุบสถวดัระฆงัโฆสิตาราม                
สร้างขึน้เม่ือไหร่หรือสร้างตามคตใิด แตจ่ากรูปแบบท่ีแสดงออกถึงอดุมคติแบบประเพณี เช่น             
พระพกัตร์อย่างหุน่ ผ้าสงัฆาฏิแผน่ใหญ่พาดผ่านกึ่งกลางพระวรกาย พระอิริยาบถพบัเพียบประคอง
อญัชลี ประกอบกบัพระวรกายท่ีไมไ่ด้เพรียวบางมากนกั จงึสนันิษฐานวา่ชดุประตมิากรรมดงักลา่ว
นา่จะสร้างขึน้ในคราวพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก ร่วมกบัสมเดจ็เจ้าฟ้ากรมพระยาเทพ
สดุาวดี พระเชษฐภคนีิ ปฏิสงัขรณ์พระอาราม และพระราชทานนามวดัใหมว่่า วดัระฆงัโฆสิตาราม81 
(เดมิช่ือวดับางว้าใหญ่ หรือ วดับางหว้าใหญ่)  
 การประดษิฐานประตมิากรรมพระสาวก จ านวน 3 พระองค์ ด้านหน้าพระประธาน 
ภายในพระอโุบสถวดัระฆงั ฯ คอ่นข้างแตกตา่งจากโดยทัว่ไปท่ีประดษิฐานประตมิากรรม               
พระสาวก ๒ พระองค์ แตเ่น่ืองจากไมพ่บเอกสารท่ีระบถุึงคตกิารสร้างท่ีแน่นอน จงึต้องพิจารณา
คตจิากความสอดคล้องกนัระหว่างประตมิากรรมพระสาวกกบัองค์ประกอบอ่ืน ๆ โดยรอบ ในท่ีนีคื้อ 
งานจิตรกรรมฝาผนงัและพระพทุธปฏิมาประธานภายในพระอโุบสถ  

 
ภาพที่ 116 จติรกรรมฝาผนังด้านหน้าพระประธานพระอุโบสถวัดระฆัง ฯ 

 

                                                           

 81 ศิลปวฒันธรรมไทย เลม่ 4 วดัส าคญั กรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร), 2525, 254 
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ภาพที่ 117 จติรกรรมฝาผนังด้านหลังพระประธานพระอุโบสถวัดระฆัง ฯ (ตอนบน) 

 ภาพจิตรกรรมฝาผนงัภายในพระอโุบสถด้านหน้าพระประธานเป็นภาพพระพทุธประวตั ิ
3 เหตกุารณ์ตอ่เน่ืองกนัได้แก่ ตอนทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ เสดจ็โปรดพระพทุธมารดา และ            
เสดจ็ลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ (ภาพท่ี 116) ผนงัด้านหลงัตอนบนเป็นภาพพระมาลยันมสัการ 
พระจฬุามณี (ภาพท่ี 117) 

   
ภาพที่ 118 จติรกรรมฝาผนังด้านหลังพระประธานพระอุโบสถวัดระฆัง ฯ (ตอนล่าง) 

    
ภาพที่ 119-120 จติรกรรมฝาผนังด้านข้างภายในพระอุโบสถวัดระฆัง ฯ 

ตอนล่างเป็นภาพพระมาลยัโปรดสตัว์ในนรกภมูิ (ภาพท่ี 118) ผนงัด้านข้างตอนบนเป็นภาพ 
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เทพชมุนมุ ตอนล่างทัง้ 2 ข้างเป็นภาพทศชาติ (ภาพท่ี 119 -120)  เอกสารได้บนัทกึไว้ว่า                 
ภาพจิตรกรรมทัง้หมดวาดสมยัรัชกาลท่ี 6 ในคราวบรูณะพระอโุบสถชว่งปีพทุธศกัราช 2465                
โดยพระวรรณวาดวิจิตร (ทอง จารุวิจิตร)82        
 เม่ือประตมิากรรมพระสาวกทัง้ 3 พระองค์กบัจิตรกรรมฝาผนงัสร้างและวาดตา่งชว่งเวลา        
จงึไมส่ามารถท่ีจะเช่ือมโยงกนัเพ่ือสนันิษฐานถึงคติในการสร้างได้ อยา่งไรก็ดี หากพิจารณาร่วมกบั            
พระพทุธปฏิมาประธานปางสมาธิ อาจท าให้นกึถึงภาพเหตกุารณ์พระพทุธประวตัิตอนพระสมัมา      
สมัพทุธเจ้าโปรดชฎิลสามพี่น้อง แตเ่น่ืองจากขาดหลกัฐานทัง้เอกสารและงานศลิปกรรมอ่ืนท่ีจะ
มาสนบัสนนุ จงึไมส่ามารถพิสจูน์ได้วา่ประตมิากรรมเก่ียวข้องกบัพระพทุธประวตัิดงักลา่ว 
 แม้วา่การค้นคว้าจากเอกสารและงานศลิปกรรมท่ีเก่ียวข้อง จะไมส่ามารถน าไปสู่การ
อธิบายคตกิารประดษิฐานประตมิากรรมพระสาวก จ านวน 3 พระองค์ ด้านหน้าพระประธานภายใน
พระอโุบสถได้ชดัเจนนกั แตก่ารมีอยู่ของประตมิากรรมพระสาวกภายในพระอโุบสถย่อมแสดงถึง
สภาวะเชิงรูปธรรมของพระสงัฆรัตนะท่ีพทุธศาสนิกชนควรบชูาและถือเป็นสรณะได้เป็นอยา่งดี 

 
ภาพที่ 121 ประตมิากรรมพระสาวกจ านวน 3 พระองค์ ณ วหิารพระศาสดา วัดบวรนิเวศวหิาร 

 ประตมิากรรมพระสาวก 3 พระองค์ด้านหน้าพระพทุธไสยา ภายในวิหารพระศาสดา 
วดับวรนิเวศวิหาร นา่จะสร้างขึน้ในเวลาใกล้เคียงกบัท่ีพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั                   
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เชิญพระพทุธไสยาลงมาจากวดัพระพายหลวง จงัหวดัสโุขทยั               
เม่ือปีพทุธศกัราช 237683  (ภาพท่ี 121) 
                                                           

 82 เลม่เดียวกนั, 255 
 83 สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, ต านานวดับวรนิเวศวิหาร (พระนคร : โรงพิมพ์
โสภณพิพรรฒธนากร), 2465, 46  
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                       (ฝ่ังพระเศียร)                                   (กึง่กลางพระวรกาย)                                 (ฝ่ังพระบาท) 

ภาพที่ 122 ,123,124 ประตมิากรรมพระสาวก ณ วหิารพระศาสดา 

 ชดุประตมิากรรมทัง้ 3 พระองค์ ประดษิฐานอยู่บนฐานชกุชีชัน้ลา่งในต าแหนง่                     
ฝ่ังพระเศียร กึ่งกลางพระวรกาย และฝ่ังพระบาทของพระพทุธไสยา โดยองค์ท่ีอยู่ในต าแหนง่
กึ่งกลางกบัฝ่ังพระบาทมีรูปแบบเหมือนกนั (ภาพท่ี 123 - 124) สว่นองค์ท่ีประดิษฐานด้านฝ่ัง             
พระเศียรมีวรกายท่ีใหญ่และบริบรูณ์กวา่ มีพระอทุรใหญ่แสดงถึงความอวบอ้วนอยา่งเห็นได้ชดั 
และแสดงพระอิริยาบถท่ีแตกตา่งจากอีก 2 พระองค์ท่ีประคองอญัชลีอยู ่ด้วยการวางพระหตัถ์ซ้าย
เหนือพระอรุู (ต้นขา) กบัยกพระหตัถ์ขวาขึน้ในลกัษณะก า สนันิษฐานวา่เดมิคงอาจก าสว่นด้ามของพดั 
เพ่ือให้ประตมิากรรมพระสาวกแสดงออกถึงการอปัุฏฐากพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ซึง่ปัจจบุนัไม่ปรากฏ
พดัแล้ว (ภาพท่ี 122) 

 
ภาพที่ 125 จติรกรรมผนังด้านหลังพระพุทธไสยา 
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ภาพที่ 126 จติรกรรมผนังด้านซ้ายพระพุทธไสยา 

     
  1              2         3 

ภาพที่ 127 หมายเลข 1 จติรกรรมผนังด้านตรงข้ามพระพุทธไสยา 
ภาพที่ 128 หมายเลข 2 จติรกรรมผนังด้านขวาพระพุทธไสยา 
ภาพที่ 129 หมายเลข 3 จติรกรรมผนังด้านบน 

 ด้านหลงัพระพทุธไสยาเป็นจิตรกรรมต้นนางรัง 2 ต้น ฝ่ังพระเศียรและพระบาท                
ข้างละ 1 ต้น แวดล้อมด้วยหมูพ่ระสงฆ์นัง่พบัเพียบประคองอญัชลี (ภาพท่ี 125)  ผนงัด้านซ้าย 
และด้านตรงข้ามพระพทุธไสยาเป็นภาพบคุคลชายหญิง แตง่กายโพกหวัทัง้ผิวขาวและด า               
บ้างสวมเคร่ืองประดบัแสดงฐานนัดรสงู บ้างปราศจากเคร่ืองประดบั บางคนถือดอกไม้ เดนิเข้ามา
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ทางพระพทุธไสยาและเดนิออกในทิศทางตรงข้าม (ภาพท่ี 126 – 127) ผนงัด้านขวาเป็นภาพ             
การตัง้โต๊ะบชูาอย่างจีน (ภาพท่ี 128) ส่วนด้านบนเป็นภาพเทพชมุนมุ บ้างถือดอกไม้ บ้างเลน่
ดนตรี บ้างประคองอญัชลี เหาะเข้ามาทางพระพทุธไสยา (ภาพท่ี 129)   
  จากการพิจารณาประตมิากรรมพระสาวกร่วมกบัพระพทุธไสยาและภาพจิตรกรรม          
ฝาผนงั ท าให้เห็นถึงองค์ประกอบตา่ง ๆ ท่ีสมัพนัธ์กบัพระพทุธประวตัิตอนเสดจ็ดบัขนัธปรินิพพาน 
ประหนึง่ว่าภายในห้องวิหารนัน้เป็นพระราชอทุยานของเจ้ามลัละกษัตริย์ฝ่ายตา่ง ๆ ซึ่งเสดจ็มาพร้อม
ด้วยบริวารเพ่ือเข้าเฝา้พระสมัมาสมัพทุธเจ้าท่ีทรงสีหไสยาสน์เหนือแท่นแก้วระหว่างต้นนางรังคู ่             
โดยหมูพ่ระสงฆ์ห้อมล้อมอยู่ ทา่มกลางพรหมและเทวดาจากหม่ืนโลกธาตท่ีุมาประชมุกนัยงัสถานท่ี
แหง่นีเ้พ่ือบชูาพระสมัมาสมัพทุธเจ้าด้วยอามิสตา่ง ๆ    
 การประดิษฐานประติมากรรมพระสาวกทัง้สามพระองค์ในต าแหน่งด้านหน้าพระพทุธ
ไสยา จงึนา่จะเกิดจากความตัง้ใจท่ีจะเช่ือมโยงงานศลิปกรรมสองแขนงเข้าไว้เพ่ือคตส่ืิอพระพทุธประวตัิ
ตอนมหาปรินิพพานนี ้ โดยประตมิากรรมพระสาวกทัง้ 3 พระองค์กบัจิตรกรรมภาพหมูพ่ระสงฆ์ท่ีด้านหลงั 
ท าหน้าท่ีแสดงออกร่วมกนัประหนึง่ว่าหมู่สงฆ์ได้ห้อมล้อมพระสมัมาสมัพทุธเจ้าอยู่  สิ่งท่ีควรพิจารณา
ตอ่คือ เม่ือประตมิากรรมดงักลา่วมีความเก่ียวข้องกบัคติการเสด็จดบัขนัธปรินิพพาน ประตมิากรรม
พระสาวกทัง้ 3 พระองค์นี ้อาจเป็นรูปเคารพท่ีเฉพาะเจาะจงถึงพระสงฆ์สาวกรูปหนึง่รูปใด                      
ในเหตกุารณ์ดงักล่าวหรือไม ่และเหตใุดจงึสร้างประตมิากรรมพระสาวก 1 พระองค์ให้มีรูปแบบ
แตกตา่งจากอีก 2 พระองค์ท่ีเหลือ                          

 ทัง้พระไตรปิฎกและวรรณกรรมปฐมสมโพธิกถาระบตุรงกนัวา่ เม่ือพระสมัมาสมัพทุธเจ้า
จะเสดจ็ดบัขนัธพระปรินิพพานทรงสีหไสยาสน์เหนือแท่นระหวา่งต้นนางรังทัง้คูแ่ล้ว มีเหตกุารณ์
เกิดขึน้ตอ่เน่ืองกนั 2 เหตกุารณ์ ซึง่กลา่วถึงพระสาวกท่ีมีความส าคญัไว้ ได้แก่  

 1. เหตกุารณ์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระปัจฉิมสาวก เป็นเร่ืองเก่ียวกบัทา่น
พระสภุทัทะ เดมิเป็นปริพาชกนอกพระพทุธศาสนา เม่ือทราบขา่ววา่พระสมัมาสมัพทุธเจ้าทรง
ประกาศจะเสดจ็ดบัขนัธพระปรินิพานท่ีต้นนางรังทัง้คูแ่หง่เมืองกสุินารา จงึเดนิทางมาเฝา้               
เพ่ือกราบทลูถามปัญหา พระสมัมาสมัพทุธเจ้าทรงห้ามการถามปัญหาไว้ แล้วทรงแสดงพระธรรม
เทศนาโปรดทา่นพระสภุทัทะจนมีจิตเล่ือมใสขออปุสมบท พระสมัมาสมัพทุธเจ้าได้มีพระพทุธบญัชาให้
ทา่นพระอานนท์เป็นพระอปุปัชชาย์อปุสมบททา่นสภุทัทะเฉพาะพระพกัตร์ของพระองค์                      
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ทา่นพระสภุทัทะจงึเป็นสกัขิสาวกหรือพระปัจฉิมสาวกพระองค์สดุท้ายท่ีบวชก่อนพระสมัมาสมั
พทุธเจ้าจะเสดจ็ดบัขนัธปรินิพพาน84    

 2. เหตกุารณ์หลงัจากทรงแสดงพระปัจฉิมโอวาทแล้วจะเสดจ็ดบัขนัธเข้าสู ่                 
พระปรินิพพาน กลา่วถึง ทา่นพระอานนท์ได้สอบถามท่านพระอนรุุทธวา่พระสมัมาสมัพทุธเจ้า 
ทรงพระปรินิพพานแล้วหรือ ทา่นพระอนรุุทธะได้เข้าฌาณสมาบตัิตามพระสมัมาสมัพทุธเจ้า            
เป็นล าดบั และแจ้งให้ทา่นพระอานนท์ทราบถึงพระวาระจิตของสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า 
ในขณะนัน้ ๆ วา่ทรงก าหนดพระสมาธิในสมาบตัลิ าดบัใดจนกระทัง่เสดจ็พระปรินิพพาน85 
 เหตกุารณ์ทัง้สองข้างต้นกลา่วถึงพระสาวกท่ีส าคญัไว้เหตกุารณ์ละสองพระองค์             
คือ ทา่นพระสภุทัทะกบัทา่นพระอานนท์ และทา่นพระอนรุุทธะกบัทา่นพระอานนท์ ซึง่จ านวน           
พระสาวกตามพระพทุธประวตัข้ิางต้นกลบัไมส่อดคล้องกบัจ านานประตมิากรรมพระสาวกท่ี
ประดษิฐานอยู ่3 พระองค์  

   
ภาพที่ 130 ,131,132 ประตมิากรรมพระสาวกองค์ฝ่ังพระเศียรพระพุทธไสยา 

                                                           

 84 พระสตูรและอรรถกถา แปล พระสตุตนัตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค (กรุงเทพฯ : มหามกฏุราชวิทยาลยั, 
2525),138-140 และ สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานชิุตชิโนรส, ปฐมสมโพธิกถา (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2539), 
235-236 
 85 เลม่เดียวกนั,144 และ สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานชิุตชิโนรส, ปฐมสมโพธิกถา (กรุงเทพฯ: 
กรมศิลปากร, 2539), 239 
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 จากรูปแบบประตมิากรรมพระสาวกองค์ท่ีประดษิฐานฝ่ังพระเศียรของพระพทุธไสยาซึง่
แตกตา่งจากประตมิากรรมพระสาวกอีกสองพระองค์ เม่ือพิจารณาจากพระวรกายท่ีบริบรูณ์              
(อวบอ้วน) คอ่นข้างจะตรงประวตัทิา่นพระมหากจัจายนะ พระมหาสาวกผู้อธิฐานจิตแปลง             
พระวรกายจากท่ีมีความงดงามสมสว่นเป็นพระวรกายท่ีอวบอ้วน เพราะทา่นเห็นวา่รูปร่าง
ผิวพรรณอนังามของทา่นมีโทษตอ่ผู้พบเห็นท่ีได้ปรามาสทา่น86 แตใ่นมหาปรินิพพานสตูรกลบั            
ไมมี่ข้อความกล่าวถึงทา่นพระมหากจัจายนะไว้แต่อยา่งใด  เป็นไปได้หรือไมว่า่การสร้าง
ประตมิากรรมพระสาวกในรูปแบบดงักล่าวและน ามาประดิษฐาน อาจได้รับอิทธิพลจากความนิยม  
ในรูปแบบอยา่งจีนท่ีปรากฏกบังานศลิปกรรมตา่ง ๆ ภายในวดับวรนิเวศ ฯ เชน่ งานสถาปัตยกรรม
พระอโุบสถ วิหาร รวมถึงหอระฆงัท่ีมีหลงัคาทรงจีน งานจิตรกรรมเร่ืองสามก๊กภายในวิหารเก๋ง              
(ภาพท่ี 135) และวิหารคดอย่างจีน 4 ทิศรอบพระเจดีย์ใหญ่ ซึง่ตกแตง่ด้วยเร่ืองไซอิ๋ว (ภาพท่ี 136) 
โดยเฉพาะวิหารด้านทิศใต้ได้ประดบัท่ีหน้าบนัทัง้ 2 ด้าน ด้วยภาพพระสงัขจายน์ (ภาพท่ี 137 - 138) 
ซึง่ตามคตมิหายานของจีนเช่ือวา่หมายถึงพระมิเตกฮดุหรือพระศรีอริยเมตไตร ส่วนคติของเถรวาท
เข้าใจวา่เป็นรูปของท่านพระมหากจัจายนะ87  

 
ภาพที่ 133-134 หลังคาวหิารอย่างจีน ณ วัดบวรนิเวศ ฯ  

   
                                  ภาพที่ 135 จติรกรรมสามก๊กภายในวหิารเก๋ง 

                                                           

 86 ปัญญา ใช้บางยาง, 80 พระอรหนัต์ ฉบบัสมบรูณ์ (กรุงเทพ ฯ : ส านกัพิมพ์ธรรมสภา), ไมร่ะบปีุท่ีพิมพ์, 839 
 87 เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป, ลทัธิของเพื่อน (กรุงเทพฯ : คลงัวิทยา), 2514, 687-690 

ภาพที่ 136 การตกแต่งวหิารคดรอบเจดีย์ด้วยวรรณกรรมไซอิ๋ว 
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ภาพที่ 137-138 การประดับรูปพระสังขจายน์ที่หน้าบันวหิารคดเจดย์ีด้านทศิใต้ 

 แม้วา่ศาสนาพทุธนิกายมหายานของจีนกบันิกายเถรวาทท่ีรุ่งเรืองอยูใ่นดินแดนไทย                   
จะมีความเช่ือท่ีอยูเ่บือ้งหลงัรูปเคารพดงักล่าวตา่งกนั แตค่งปฏิเสธไมไ่ด้ว่าประตมิากรรมท่ีแสดงออก
ด้วยพระวรกายท่ีสมบรูณ์นี ้ได้แสดงภาพให้เห็นถึงอิทธิพลของงานศิลปกรรมจีนท่ีมีตอ่ความเช่ือ              
ตามคตพิทุธเถรวาทของไทย นอกจากนี ้ภายหลงัจากพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเสด็จเข้าสูพ่ระปรินิพพาน
แล้ว พระไตรปิฎกยงัคงบนัทึกถึงเร่ืองท่ีเก่ียวกบัทา่นพระมหากจัจายนะไว้หลายเร่ือง88 ซึง่
หมายความวา่ท่านพระมหากจัจายนะได้ละสงัขารสูพ่ระนพิพานหลงัจากท่ีพระสมัมาสมัพทุธเจ้า              
เสดจ็เข้าสูพ่ระปรินิพพานแล้ว จงึเป็นไปได้ว่าประติมากรรมพระพระสาวกท่ีแสดงพระวรกายอวบอ้วน 
ด้านหน้าพระพทุธไสยา คือรูปแทนของท่านพระมหากจัจายนะซึง่ก าลงัท าหน้าท่ีพทุธอปัุฏฐาก         
ด้วยการถวายงานพดั และหากเป็นเชน่นัน้ ประตมิากรรมพระสาวกอีก 2 พระองค์ ท่ีมีรูปแบบเหมือนกนั
ทกุประการ ก็อาจจะหมายถึงทา่นพระสภุทัทะกบัท่านพระอานนท์ หรือ ทา่นพระอนรุุทธะกบัทา่น        
พระอานนท์ตามพระพทุธประวตัทิัง้สองตอนท่ีได้กลา่วไว้  
 เน่ืองจากพบชดุประตมิากรรมพระสาวก จ านวน 3 พระองค์ เพียง 2 แหง่ คือ ภายใน
พระอโุบสถวดัระฆงัโฆสิตาราม กบัวิหารพระศาสดา วดับวรนิเวศวิหาร ประกอบกบัการขาดหลกัฐาน              
ทางเอกสารท่ีเพียงพอ ท าให้ความพยายามในการอธิบายคตปิระตมิากรรมพระสาวก จ านวน 3 พระองค์ 
ท าได้ไมง่่ายนกั อย่างไรก็ดี ชดุประตมิากรรมพระสาวกด้านหน้าพระประธาน ภายในพระอโุบสถ
วดัระฆงัโฆสิตารามได้แสดงภาพของพระสงัฆรัตนะให้ผู้พบเห็นเข้าใจได้ในเชิงรูปธรรม และ
ประตมิากรรมพระสาวกจ านวน 3 พระองค์ ด้านหน้าพระพทุธไสยาก็แสดงให้เห็นถึงการประยกุต์งาน
ประตมิากรรมเข้ากบังานจิตรกรรมเพ่ือเล่าเร่ืองพระพทุธประวตัไิด้อย่างลงตวั       

 

                                                           

 88 เลม่เดียวกนั, 847-848  
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 - ประตมิากรรมพระสาวกจ านวน 5 พระองค์ 

   
ภาพที่ 139 - 140 ประตมิากรรมพระสาวก 5 พระองค์ ณ วหิารทศิใต้วัดพระเชตุพน ฯ 

 พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สร้าง
ประตมิากรรมพระสาวก จ านวน 5 พระองค์ ประดิษฐาน ณ วิหารทิศใต้ วดัพระเชตพุน ฯ (ภาพท่ี 
139 - 140) โดยมีบนัทึกเก่ียวกบัคตท่ีิชดัเจนวา่  “พระพทุธรูปนา่ตกัส่ีศอกห้านิว้เชิญมาแตก่รุงเก่า
ปตสิงัขรณ์เสรจ์แล้วประดษิถานไว้ในพระวิหารทิศใต้ถวายพระนามวา่พระพทุธิเจ้าเทศนาพระธรรมจกัร
มีพระปัญจวกัคีทัง้ห้านัง่ฟังพระเทศนาด้วย แลผนงันัน้เขียนเร่ืองเทศนาพระธรรมจกัรแลเทศนา
ดาวดงึส์”89 และ “ให้เป็นท่ีสกัการะบชูาสนองพระพทุธองค์ดจุทรงนัง่ตรัสพระสธรรมเทศนา               
พระธรรมจกัรกปัปวตนสตูรโปรดปัญจวคัคียภิกษุทัง้ ๕ ในป่าอิสิปัตนมฤคทายวนั”90   แม้ปัจจบุนั
ภาพจิตรกรรมจะไม่ปรากฏเน่ืองจากถกูทาทบัด้วยสีขาวทัง้หมด แตป่ระตมิากรรมพระสาวกยงัคง
ประดษิฐานอยู ่ซึ่งจากข้อความท่ีบนัทึกไว้ให้ทราบถึงความมุง่หมายท่ีจะให้ประติมากรรมพระสาวก 
ทัง้ 5 พระองค์นี ้เป็นรูปแทนพระปัญจวคัคีย์ทัง้ 5 ได้แก่ท่านพระอญัญาโกณฑญัญะ ท่านพระวปัปะ 
ทา่นพระภทัทิยะ ทา่นพระมหานามะ และท่านพระอสัสชิ และสร้างเพื่อส่ือคติถึงพระพทุธประวตัิ 
ตอนแสดงพระปฐมเทศนาธรรมจกัรกปัวตันสตูร นอกจากนี ้ภายในประตมิากรรมพระสาวกได้บรรจุ
พระอรหนัต์ธาตไุว้จ านวน 186 องค์ แบง่ใสโ่กศแก้ว 5 ใบ ประดษิฐานในองค์ประตมิากรรมทัง้ ๕ 
พระองค์91 การบรรจพุระอรหนัต์ธาตจุ านวนมากไว้ในประติมากรรมพระสาวก นา่จะมีวตัถปุระสงค์

                                                           

 89 คณะสงฆ์วดัพระเชตพุน, .ประชมุจารึกวดัพระเชตพุน (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชช่ิง, 2554), 55-56  
 90 เลม่เดียวกนั, 59 
 91 เลม่เดียวกนั, หน้าเดียวกนั 



67 
 

 
 

เพ่ือเพิ่มคณุคา่เชิงนามธรรมให้ประตมิากรรมพระสาวกท่ีสร้างขึน้ใหมส่ามารถเช่ือมโยงไปถึง
สภาวะของพระอรหนัต์ในครัง้พทุธกาล โดยอาศยัพระธาตอุนัได้แตส่รีระของพระอรหนัต์เป็นส่ือ               

 
ภาพที่ 141 ประติมากรรมพระปัญจวัคคีย์ ณ สัตตมหาสถาน วัดสุทศัน ฯ 

 พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้สร้างประติมากรรม
พระปัญจวคัคีย์ ด้วยวสัดทุองแดง ประดิษฐานท่ีสตัตมหาสถาน วดัสทุศัน ฯ92 จากการส ารวจพบชดุ
ประตมิากรรมพระสาวกแบบเดียวกนัจ านวน 3 ชดุ สร้างด้วยวตัถแุละประดษิฐานในท่ีตา่งกนั คือ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 92 ราชบณัฑิตยสถาน, ต านานวตัถสุถานตา่ง ๆ  ซึง่พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวัทรงสถาปนา (พิมพ์
เป็นอนสุรณ์ในงานฌาปนกิจศพนางสาวนภา วงัส์ไพจิตร วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2510 ,พระนคร : บริษัทประชาช่าง, 2511), 32 
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 ชดุท่ี 1 สร้างด้วยสมัฤทธ์ิ ประดษิฐานอยูท่ี่สตัตมหาสถาน (ภาพท่ี 142) 

     

        
ภาพที่ 142 ชุดประตมิากรรมพระปัญจวัคคีย์ ประดษิฐาน ณ สัตตมหาสถาน วัดสุทศัน ฯ 

 ชดุท่ี 2 เป็นงานหินออ่นแกะสลกั ประดษิฐานอยู่ด้านหลงัพระพทุธตรีโลกเชษฐ์          
พระประธานประจ าพระอโุบสถวดัสทุศัน์ (ภาพท่ี 143)                  

 
ภาพท่ี 143 ชุดประตมิากรรมพระปัญจวัคคีย์ ประดษิฐาน ณ พระอุโบสถ วัดสุทศัน์ 
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 ชดุท่ี 3 สร้างด้วยทองแดง ประดิษฐานอยู่ด้านหลงัพระศรีศากยมนีุ พระประธานประจ า
วิหารหลวง (ภาพท่ี 144) 

     

     
ภาพที่ 144 ชุดประตมิากรรมพระปัญจวัคคีย์ ประดษิฐาน ณ พระวิหารหลวง วัดสุทศันฯ 

 เช่ือวา่ประตมิากรรมท่ีประดิษฐานอยู ่ณ สตัตมหาสถาน ในปัจจบุนั เป็นงานสร้างขึน้
ใหมต่ามรูปแบบเดมิ เม่ือ พ.ศ. 253693 สว่นชดุท่ีสลกัจากหินออ่นไมท่ราบชว่งเวลาการสร้างท่ี
แนน่อน ส าหรับชดุท่ีประดิษฐานอยูภ่ายในวิหารหลวงนา่จะเป็นชดุท่ีสร้างในสมยัรัชกาลท่ี 3 
เน่ืองจากท าด้วยวสัดทุองแดงตรงตามประวตัิการสร้างท่ีบนัทกึไว้94   
 ประตมิากรรมพระปัญจวคัคีย์ชดุนี ้แสดงออกด้วยพระอิริยาบถท่ีเป็นธรรมชาต ิเชน่ 
นัง่พิงหมออิงไขว้ขาถือจอกน า้ชา นัง่ชนัพระชงฆ์ขึน้ข้างหนึง่และแสดงพระหตัถ์ยกขึน้ห้าม กึ่งนัง่
กึ่งรุกและท าทา่ชีน้ิว้พระหตัถ์ไปยงัทิศทางหนึง่ นัง่เอีย้วบิดพระวรกายและเบือนพระพกัตร์ 
อิริยาบถล้วนท่ีปรากฏแสดงออกถึงอาการไมส่ ารวม โดยท่ีสตัตมหาสถานนัน้ จดัให้ประตมิากรรม

                                                           

 93 ด ารงวิชาการ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 5, 28 
 94 พระครูวิจิตรการโกศล, ประวติัวดัสทุศันเทพวราราม พร้อมด้วยแผนผงั ภาพปชูนียวตัถแุละถาวรวตัถ ุ
(กรุงเทพฯ : ศิวพร, 2516), 15-16 
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พระสาวกประดษิฐานในลกัษณะหนัพระปฤษฏางค์ให้กบัพระพทุธรูปท่ีอยูด้่านหลงั พระอิริยาบถ
และต าแหนง่การประดษิฐานดงักลา่ว คอ่นข้างท่ีจะสอดคล้องกบัเหตกุารณ์พระพทุธประวตัใินชว่ง
ก่อนท่ีพระสมัมาสมัพทุธเจ้าจะแสดงพระปฐมเทศนา ซึ่งกล่าวถึงพระปัญจวคัคีย์ได้ท ากติกาตกลงกนั
วา่จะไมป่ฏิสนัถารต้อนรับหากพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเข้ามาสูท่ี่ชนุนมุของกลุม่ตน โดยมีเนือ้ความ 
ดงันี ้ 

“ผู้ นีค้ือองค์พระสมณโคดมเสดจ็มาเท่ียวแสวงหาเรา พระองค์ละเสียซึง่
มหาปธานกิริยา แสวงหาบิณฑบาตฉนั พระสรีรรูปฉวีวรรณก็ผ่องใส
เสาวภาคย์ผิดกว่าเก่าเป็นอนัมาก ท่ีไหนจะส าเร็จพระโพธิญาณ              
ชะรอยจะมีความร าคาญไมส่บายพระทยั เสดจ็อยู่ไมไ่ด้แตพ่ระองค์เดียว                  
จงึเท่ียวสืบเสาะแสวงหาเรา เราอย่ากระท าปัจจคุมนาการต้อนรับ             
อย่าไหว้อย่ากราบ อย่ารับบาตรแลจีวร ปลูาดแตอ่าสน์ไว้ถวายพระองค์ 
ด้วยทรงเป็นวงศ์กษัตริย์ขตัติยมหาสกลุอนัประเสริฐสงูใหญ่ ท่านชอบ
พระทยัจะนัง่หรือไมน่ัง่ จะเสดจ็ไปสูท่ี่ใดก็ตามแตป่รารถนา พระปัญจ
วคัคีย์ภิกษุกติกาสญัญาแก่กนัดงันีแ้ล้ว ก็ปลูาดแตอ่าสน์ไว้รับเสดจ็             

ตา่งองค์ก็นัง่เพิกเฉยเสียมิได้กระท าปัจจคุมนาการ”95   

พระอิริยาบถของประตมิากรรมพระสาวกในลกัษณะไมส่ ารวมประกอบกบัการประดษิฐานหนั           
พระปฤษฎางค์ให้พระพทุธปฏิมา จงึนา่จะมีความมุง่หมายท่ีจะแสดงให้เห็นถึงไมส่นใจ ไมเ่คารพ 
ท่ีพระปัญจวคัคีย์ได้แสดงออกในตอนแรก และสร้างเพ่ือคตส่ืิอถึงพระพทุธประวตัดิงัข้อความท่ียกไว้แล้ว  
อยา่งไรก็ดี มีนกัวิชาการให้ความเห็นไว้วา่ “พระอิริยาบถของพระปัญจวคัคีย์คล้ายทา่ทาง
ประตมิากรรมฤาษีดดัตนวดัพระเชตพุน ฯ จงึเป็นไปได้วา่พระอิริยาบถดงักล่าวเก่ียวข้องกบัการ
บ าเพ็ญทกุรกิริยาด้วย”96 แตเ่ม่ือพิจารณาแล้วพระอิริยาบถท่ีแสดงออก เชน่ การนัง่ไขว้ขวาพิง
หมอนอิงพระหตัถ์ถือจอกน า้ กลบัมิได้ส่ือถึงการบ าเพ็ญตบะอยา่งฤาษีแตอ่ยา่งใด ทัง้ในพระพทุธ
ประวตัก็ิมิได้ระบวุา่ เม่ือพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเสดจ็มาถึง พระปัญจวคัคีย์แสดงการบ าเพ็ญทกุรกิริยา 
ดงันัน้ ชดุประติมากรรมดงักล่าวจงึน่าจะไมส่ื่อถึงการบ าเพ็ญเพียรอยา่งฤาษีตามข้อสนันิษฐาน
ข้างต้น 
 จากหลกัฐานทางศลิปกรรมและเอกสารท่ีสอดคล้องกนั จงึสรุปได้วา่ประตมิากรรม
พระสาวกจ านวน 5 พระองค์ คือรูปเคารพแทนพระปัญจวคัคีย์ 5 พระองค์ ได้แก่ ทา่นพระอญัญา
                                                           

 95 สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานชิุตชิโนรส, ปฐมสมโพธิกถา (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2539), 117-118 
 96 ศกัด์ิชยั สายสิงห์, สองศตวรรษวดัสทุศันเทพวราราม : ศนูย์กลางจกัรวาล ศนูย์กลางพระนคร (กรุงเทพฯ : 
อมรินทร์พริน้ติง้, 2550.), 142 
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โกณฑญัญะ  ทา่นพระวปัปะ ทา่นพระภทัทิยะ ทา่นพระมหานามะ และทา่นพระอสัสชิ  และมีคตส่ืิอถึง
พระพทุธประวตัเิหตกุารณ์ท่ีพระสมัมาสมัพทุธเจ้าทรงแสดงพระปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวคัคีย์               
ท่ีป่าอิสิปตนมฤคทายวนั 

 - ประติมากรรมพระสาวกจ านวน 8 พระองค์ 

     

       
                    ทิศอาคเนย์    ทิศทกัษิณ                 ทิศหรดี        ทิศประจิม 

       
                        ทิศพายพั       ทิศอดุร                 ทิศอีสาน                         ทิศบรูพา 

ภาพที่ 145 ชุดพระพุทธปฏมิาและประตมิากรรมพระสาวก 8 พระองค์ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ 
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 พระสาวกจ านวน 8 พระองค์ ณ วดัมหาธาตยุวุราชรังสฤษฏ์ (ภาพท่ี 145) สร้างขึน้
สมยัรัชกาลท่ี 1  ประดษิฐานบนฐานทิศทัง้ 8 รอบพระประธานประจ าพระอโุบสถ (บรูณะปิดทอง
อีกครัง้พร้อมพระพทุธรูปในสมยัรัชกาลท่ี 3) ท่ีฐานพระสาวกแตล่ะพระองค์มีพระนามระบไุว้ ดงันี ้
 1. ทิศบรูพา (ตะวนัออก) - “พระอญัญาโกณฑญัญะ”  
 2. ทิศอาคเนย์ (ตะวนัออกเฉียงใต้) – “พระมหากสัสป”   
 3. ทิศทกัษิณ (ใต้) – “พระสารีบตุร” 
 4. ทิศหรดี (ตะวนัตกเฉียงใต้) – “พระอบุาลี” 
 5. ทิศประจิม (ตะวนัตก) – “พระอานนท์” 
 6. ทิศพายพั (ตะวนัตกเฉียงเหนือ) – “พระควมัปต”ิ 
 7. ทิศอดุร (เหนือ) – “พระโมคคลัานะ”  
 8. ทิศอีสาน (ตะวนัออกเฉียงเหนือ) – “พระราหลุ”  

จากการค้นคว้าทางเอกสารยงัไมพ่บความชดัเจนเก่ียวกบัคติการสร้างประตมิากรรมพระสาวก
จ านวน 8 พระองค์ พบเพียงพระคาถาท่ีรจนาเก่ียวข้องกบัประตมิากรรมพระสาวก ความวา่  

 “สมัพทุโธ ทิปะทงั เสฏโฐ นิสนิโน เจวะ มชัฌิเม โกณฑญัโญ ปพุพะ
ภาเค จะ อาคะเณยเย จะ กสัสะโป สารีปตุโต จะ ทกัขิเณ หะระติเย              
อปุาลี จะ ปัจฉิเมปิ จะ อานนัโท พายพัเพ จะ ควมัปะติ โมคคลัลาโน           
จะ อตุตะเร อิสาเณปิ จะ ราหุโล อิเม โข มงัคลาพทุธา สพัเพ อิธะ ปะติฏฐิตา 
วนัทิตา เต จะ อมัเหหิ สกักาเรหิ จะ ปชิูตา เอเตสงั อานภุาเวนะ สพัพะ
โสตถี ภะวนัต ุโน อิจเจวะมจัจนั ตะนะมสัสะเนยยงั นะมสัสะมาโน           
ระตะนตัตะยงั ยงัปญุญาภิสนัทงั วิปลุงั อะลตัถงั ตสัสานภุาเวนะ                   
หะตนัตะราโย ฯ”  

แปลวา่ 

“พระสมัมาสมัพทุธเจ้าผู้ซึง่ทรงประเสริฐกวา่บรรดาเหลา่สตัว์สองเท้า  
ประทบัอยู่ตรงกลาง พระอญัญาโกณฑญัญะอยู่ทางทิศตะวนัออก           
พระมหากสัสปะอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ พระสารีบตุรอยู่ทางทิศใต้             
พระอบุาลีอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ พระอานนท์อยู่ทางทิศตะวนัตก 
พระควมัปติอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ พระโมคคลัลานะอยู่ทางทิศเหนือ 
พระราหลุอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ พระพทุธเจ้าพร้อมด้วยพระสาวก
ผู้ เป็นมงคลเหล่านีไ้ด้ประดิษฐานอยู่ ณ สถานท่ีนีแ้ล้ว พวกเราได้กราบไหว้ 
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และได้สกัการบชูาพระพทุธเจ้ากบัเหลา่พระสาวกนัน้แล้ว ด้วยอานภุาพ
แห่งพระพทุธเจ้าและพระสาวกเหลา่นัน้ ขอพวกเราจงมีแตค่วามสขุ
สวสัดีเถิดข้าพเจ้านมสัการอยู่ซึง่พระรัตนตรัยใดท่ีบคุคลกราบไหว้         
โดยสว่นย่ิงอย่างนี ้ ได้กองบญุอนัไพบลูย์ด้วยประการฉะนีแ้ล้ว                    
ด้วยอานภุาพแห่งพระรัตนตรัยนัน้ ขอข้าพเจ้าจงเป็นผู้แคล้วคลาด
ปลอดภยัจากภยนัตรายทัง้มวลด้วยเถิด”  

แม้พระคาถาดงักลา่วจะแสดงความเช่ือมโยงกบัคติในแง่การบชูาและอาราธนาพระคณุของ             
พระสาวกมาคุ้มครองให้พบแตค่วามสวสัดีปราศจากอนัตราย แตพ่ระคาถาได้รจนาขึน้โดย  
สมเดจ็พระวนัรัต (เฮง เขมจารี) เจ้าอาวาสวดัมหาธาต ุฯ (พ.ศ.2466-2486) 97 ซึง่มีอายอุยูใ่นชว่ง
หลงัการสร้างประตมิากรรมหลายร้อยปี จงึไมส่ามารถใช้อ้างอิงกบัคตกิารสร้างตัง้แตแ่รกเร่ิมได้   

 
ภาพที่ 146 ประตมิากรรมพระสาวก ณ เสาหานเจดีย์วัดมหาธาตุ จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 มีผู้ให้ความเห็นไว้วา่ การสร้างประตมิากรรมพระสาวกทัง้ 8 พระองค์ นา่จะมีท่ีมาจาก 
สมเดจ็กรมพระราชวงับวรมหาสรุสีหนาถได้แรงบนัดาลใจในคราวตามเสดจ็สมเดจ็พระเจ้าตากสิน
มหาราช ไปรบท่ีเมืองนครศรีธรรมราช และคงได้ทอดพระเนตรประติมากรรมพระสาวกท่ีเสาหานทัง้ 8 
ต้น ของเจดีย์วดัมหาธาต ุจงัหวดันครศรีธรรมราช (ภาพท่ี 146) แล้วทรงพอพระราชหฤทยั จงึน ามา
สร้างเป็นประตมิากรรมล้อมรอบพระพทุธรูปประธานวดัมหาธาตยุวุราชรังสฤษดิ์98  

                                                           

 97 วดัมหาธาตยุวุราชรังสฤษฏ์ิ, หนงัสือสวดมนต์ฉบบัวดัมหาธาตยุวุราชรังสฤษฏ์ิ (กรุงเทพ : มหาจฬุาลงกรณ์
ราชวิทยาลยั,2542), 69 
 98 พิทรู มลิวลัย์ และไสว มาลาทอง, ประวติัวดัส าคญัทางพระพทุธศาสนา ตอน 3 (กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา, 
2526), 53-55 
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ภาพที่ 147 - 148 การผูกพันธสีมาด้วยศิลานิมิตในทศิทัง้ 8 

ท่ีมา : ประยรู อลุชุาฎะ, สีมากถา : สมุดข่อยวัดสุทศันเทพวราราม (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ), 2540, 58,146 

 ความเห็นข้างต้นคอ่นข้างท่ีจะเป็นการสนันิษฐานด้วยอตัวิสยัซึง่ขาดหลกัฐานอ้างอิง     
ท่ีเพียงพอ  หากพิจารณาในอีกแง่มมุหนึ่ง ต าแหนง่การประดษิฐานประตมิากรรมพระสาวกดคูอ่นข้าง
จะสอดคล้องกบัต าแหนง่การวางสมมตเิสมานิมิตในทิศทัง้ 8 เพ่ือก าหนดเขตพระอโุบสถ99 (ภาพท่ี 147- 
148)   ดงันัน้  หากการประดิษฐานหลกัเสมาทัง้ 8 ทิศ หมายถึง การก าหนดเขตแหง่สงัฆกรรมสงฆ์  
การประดษิฐานประตมิากรรมพระสาวกทัง้ 8 พระองค์ตามทิศทัง้ 8 ก็อาจจะส่ือคตถิึงการแสดง
อาณาเขตแหง่พระอริยะสงฆ์ซึง่มีพระสมัมาสมัพทุธเจ้าประทบัเป็นประธานทา่มกลางเขตอาณานัน้   
 การสมมตุใิห้ประตมิากรรมแทนพระมหาสาวก 8 พระองค์ ผู้ เป็นเลิศในด้านตา่ง ๆ  
ได้แก่ ทา่นพระอญัญาโกณฑญัญะ เลิศด้านรัตตญัญ ูทา่นพระมหากสัสป เลิศด้านธุดงค์ ทา่น 
พระสารีบตุร เลิศด้านทรงปัญญา ทา่นพระอบุาลี เลิศด้านทรงพระวินยั ท่านพระอานนท์ เลิศด้าน
พหสูตู พระควมัปติ ผู้มาจากตระกลูท่ีมีทรัพย์มาก ท่านพระโมคคลัลานะ เลิศด้านสมาธิหรือฤทธ์ิ                     
ทา่นพระราหลุ เลิศด้านพหสูตู อาจแฝงคติสอนใจถึงการทรงไว้ซึง่พระคณุสมบตัิของพระมหาสาวก             
ในด้านตา่ง ๆ ท่ีพทุธศาสนิกชนควรถือเป็นแบบอยา่งในการปฏิบตัทิัง้เพ่ือการด ารงชีวิต และเพื่อ
ความหลดุพ้นจากวฏัฏะสงสาร หรืออาจแฝงความเช่ือวา่การบชูาพระมหาสาวกท่ีมีพระคณุสมบตัิ
ถึงเพียงนีจ้ะน ามาซึง่การส าเร็จประโยชน์แก่ผู้บชูา ตามพระคณุสมบตัท่ีิพระมหาสาวกทรงไว้ก็เป็นได้ 
อนึง่ เป็นท่ีน่าสงัเกตว่าประติมากรรมแทนท่านพระโมคคลัลานะและท่านพระสารีบตุร ได้ประดิษฐาน
ในต าแหนง่ด้านซ้ายและขวาของพระประธาน (ทิศอดุรและทิศทกัษิณ)  คงเป็นความตัง้ใจของ
ผู้สร้างท่ีต้องการจะเน้นถึงความเป็นพระอคัรสาวกเบือ้งซ้ายและขวาของพระมหาสาวกทัง้สอง
พระองค์ด้วย                      

 

                                                           

 99 การก าหนดเขตสงัฆกรรมนัน้ สงฆ์จะสมมติุเสมา ด้วยนิมิต 8 อย่างคือ ภเูขา ศิลา ป่าไม้ ต้มไม้ หนทาง  
จอมปลวก แมน่ า้ น า้ อาจก าหนดเขตโดยใช้นิมิตหลายอย่างคละกนั เช่น  หรือใช้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ ใน
ประเทศไทยปัจจบุนั โดยสว่นมากจะก าหนดด้วยศิลา(ก้อนหิน) เรียกกนัเป็นภาษาพดูวา่ ลกูนิมิต  อา่นรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ในหนงัสือ “สีมากถา สมดุขอ่ยวดัสทุศันเทพวราราม” รจนาโดยสมเดจ็พระวนัรัต (แดง) แปลโดยนายบญุเลิศ เสนานนท์  
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 - ประตมิากรรมพระสาวกจ านวน 10 พระองค์  

 
ภาพที่ 149 พระพุทธปฏมิาและประตมิากรรมพระสาวก ณ อุโบสถวัดพระเชตุพน ฯ 

 พบการประดษิฐานประตมิากรรมพระสาวก จ านวน 10 พระองค์ ณ ฐานชกุชี                
พระอโุบสถวดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม (ภาพท่ี 149) โดยแบง่เป็นประดิษฐานบนฐานชกุชีชัน้ท่ี 1 
(ชัน้ลา่ง) จ านวน 8 พระองค์ และท่ีฐานชกุชีชัน้ท่ี 2 (ชัน้กลาง) จ านวน 2 พระองค์ ส่วนฐานชกุชี 
ชัน้ท่ี 3 (ชัน้บน) ประดิษฐานพระพทุธเทวปฏิมากร พระประธานภายในพระอโุบสถ ประตมิากรรม 
พระสาวกทัง้ 8 พระองค์ท่ีฐานชัน้ลา่ง มีรูปแบบแตกตา่งจากประตมิากรรมพระสาวก 2 พระองค ์ 
ท่ีฐานชัน้ท่ี 2 เน่ืองจากเป็นงานท่ีหลอ่ขึน้ใหม่ตามพระราชด าริของพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้า
เจ้าอยูห่วั ดงันี ้

   “แลถานพระประธานนัน้ถาปนาก่อใหมเ่ป็นสามชัน้ ชัน้บนประดิษฐาน
พระพทุธเทวปฏิมากรเปนพระประธานในพระอโุบศถตามเดิม ชัน้สองไว้          
พระอรหนัต์เดิมสองพระองค์ ชัน้สามไว้พระอรหนัต์หลอ่ใหมแ่ปดพระองค์              

สริเปนพทุธเทวปติมากรพระองค์หนึง่พระอรหนัต์สิบพระองค์”100  

                                                           

 100 คณะสงฆ์วดัพระเชตพุน, ประชมุจารึกวดัพระเชตพุน (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชช่ิง, 2554), 62  
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ภาพที่ 150 ประตมิากรรมพระสาวกสมัยรัชกาลที่ 1 (ด้านบน) และสมัยรัชกาลที่ 3 (ด้านล่าง) 

 จากรูปแบบประตมิากรรมกบัจารึกท่ีสอดคล้องกนั ท าให้ทราบว่าเดมิมีประตมิากรรม
พระสาวกประดษิฐานอยู่ก่อน 2 พระองค์ และสร้างขึน้ใหมส่มยัรัชกาลท่ี 3 อีก 8 พระองค์ ในคราว
บรูณะปฏิสงัขรณ์วดัปี พ.ศ. 2376101  รูปแบบประตมิากรรมพระสาวก 2 พระองค์บนฐานชกุชีชัน้ท่ี 2 
เป็นแบบเดียวกบัประตมิากรรมพระปัญจวคัคีย์ซึง่สร้างในสมยัรัชกาลท่ี 1 ซึง่ประดษิฐานภายใน
วิหารทิศใต้ของวดัเดียวกนั จงึนา่จะสร้างขึน้ในคราวเดียวกนั (ภาพท่ี 151 - 156)   

 

 

 

 

 

                                                           

 101 เลม่เดียวกนั, 61 
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                1          2        3   

     
     1               2        3 

ประตมิากรรมพระสาวกวดัพระเชตุพน ฯ 
ภาพที่ 151 และ 152 หมายเลข 1 ประดษิฐาน ณ ฐานชุกชีชัน้กลาง ภายในพระอุโบสถ 
ภาพที่ 153 และ 154 หมายเลข 2 ประดษิฐาน ณ วหิารทศิใต้ 
ภาพที่ 155 และ 156 หมายเลข 3 ประดษิฐาน ณ ฐานชุกชีชัน้ล่าง ภายในพระอุโบสถ  

 
ภาพที่ 157 การประดษิฐานประตมิากรรมพระสาวกภายในพระอุโบสถวัดพระเชตุพน ฯ เหนือฐานชุกชีชัน้ล่างตามทศิต่าง ๆ 
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 เม่ือประตมิากรรมพระสาวกทัง้ 10 พระองค์ ไมไ่ด้สร้างพร้อมกนัจงึไมส่ามารถ
สนันิษฐานถึงคติการสร้างโดยแปลความจากจ านวน 10 พระองค์ได้ กระนัน้ ประตมิากรรมพระ
สาวก 2 พระองค์ ท่ีสร้างมาแตเ่ดิมในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้า ฯ น่าจะสร้างเพ่ือส่ือถึง
พระอคัรสาวกตามคตท่ีิได้กลา่วไว้แล้วในสว่นประตมิากรรมพระสาวกจ านวน 2 พระองค์    
ส าหรับประตมิากรรมพระสาวกจ านวน 8 พระองค์ท่ีสร้างขึน้ใหม ่จารึกระบไุว้โดยใช้ข้อความวา่ 
“พระอรหนัต์” แตไ่มไ่ด้แสดงความชดัเจนวา่เป็นพระอรหนัต์พระองค์ใด เม่ือพิจารณาจากต าแหนง่
การประดิษฐานแล้ว พบว่าสอดคล้องกบัชดุประติมากรรมพระสาวก 8 พระองค์ ภายในพระอโุบสถ  
วดัมหาธาตยุวุราชรังสฤษฏ์ ซึ่งสร้างมาก่อนในสมยัรัชกาลท่ี 1 เป็นไปได้ว่าประตมิากรรมพระสาวก             
ท่ีฐานชัน้ล่างทัง้ 8 พระองค์นี ้ประดิษฐานในต าแหนง่ทิศทัง้ 8 โดยได้รับอิทธิพลจากชดุประตมิากรรม
พระสาวกภายในพระอโุบสถวดัมหาธาตยุวุราชรังสฤษฏ์ ทัง้นี ้ค าจารึกท่ีว่าประตมิากรรมเป็น 
“พระอรหนัต์” ยิ่งสะท้อนให้เห็นชดัเจนยิ่งขึน้ถึงความเป็น “เขต” แหง่พระอริยสงฆ์ ดงัท่ีได้สนันิษฐานไว้
ในสว่นประตมิากรรมพระสาวกจ านวน 8 พระองค์แล้ว 

 - ประตมิากรรมพระสาวกจ านวน 80 พระองค์ 

     
ภาพที่ 158 - 159 ประตมิากรรมพระอสีตมิหาสาวกวัดพชิยญาต ิฯ 

 วิหารขนาดเล็กทัง้ 8 หลงัวางผงัตามแนวก าแพงพระอโุบสถวดัพิชยญาตกิาราม            
เป็นท่ีประดิษฐานประตมิากรรมพระสาวกซึ่งมีลกัษณะเหมือนกนั 80 พระองค์ (ภาพท่ี 158 - 159)  
แม้ว่าเอกสารจะไมไ่ด้ระบถุึงประวตัิการสร้างท่ีชดัเจนของพระสาวกทัง้ 80 พระองค์ไว้ แตจ่าก
รูปแบบท่ีแสดงออกถึงแบบแผนประตมิากรรมสมยัรัชกาลท่ี 3 เช่นพระพกัตร์อย่างหุน่ พระเกศา
แหลมคล้ายหนามผลขนนุ  ประตมิากรรมพระสาวกดงักลา่วจงึนา่จะสร้างขึน้ใหมพ่ร้อมการ
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บรูณปฏิสงัขรณ์วดัในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั โดยสมเดจ็เจ้าพระยา             
บรมมหาพิชยัญาต ิ(ทดั บนุนาค)  เม่ือ ปี พ.ศ. 2384102 
 จ านวน 80 ตรงกบัค าวา่ “อสีต”ิ ในภาษาบาลี  ประตมิากรรมดงักลา่วคงสร้างเพื่อ
เป็นท่ีระลกึถึงพระอสีตมิหาสาวก หรือพระสาวกผู้ใหญ่ทัง้ 80 พระองค์103 (ปัจจบุนัวดัได้น าแผน่
ปา้ยจารึกพระนามติดไว้ท่ีด้านลา่งฐานของพระประตมิากรรมพระสาวกแตล่ะพระองค์)                           
 ลกัษณะการประดิษฐานประติมากรรมพระสาวกทัง้ 80 พระองค์ไว้ท่ีวิหารรอบพระ
อโุบสถ คงได้รับอิทธิพลมาจากการประดิษฐานพระพทุธรูปจ านวนหลายองค์รอบระเบียงคด            
พระอโุบสถ (ภาพท่ี 160) การประดิษฐานพระพทุธดงักล่าวได้ส่ือคตถิึงพระพทุธเจ้าในอดีตกาล           
ท่ีมีจ านวนมากมายนบัไมถ้่วน104 สว่นการประดษิฐานประติมากรรมพระสาวกทัง้ 80 นา่จะมีคติ   
ท่ีแตกตา่งออกไป คงจะไมไ่ด้หมายถึงพระสาวกจ านวนมากมายนบัไมถ้่วนในอดีตกาล เพราะจ านวน  
80 พระองค์ ได้แสดงชดัเจนแล้วว่าหมายถึงเฉพาะพระอสีติมหาสาวกเท่านัน้ อย่างไรก็ดี การก าหนด 
ให้ประติมากรรมพระอสีตมิหาสาวกวดัพิชยญาติ ฯ แสดงปางสมาธิส่ือถึงความสงบ ส ารวม อาจได้รับ
อิทธิพลจากการปางสมาธิของพระอดีตพทุธภายในระเบียงคดวิหารหลวงวดัสทุศัน ฯ ซึง่สร้างใน
ชว่งเวลาใกล้เคียงกนั 

 
ภาพที่ 160 พระพุทธรูปพระอดีตพุทธเจ้า ณ ระเบียงคดวหิารหลวงวัดสุทศัน ฯ  

 ค าวา่ “อสีตมิหาสาวก” ปรากฏในคมัภีร์อรรถกถา ซึง่มกัจะกลา่วถึงในลกัษณะเป็น
พระสาวกผู้ใหญ่ท่ีอยูแ่วดล้อมสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า เชน่  

                                                           

 102 ศิลปวฒันธรรมไทย เลม่ 4 วดัส าคญั กรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร), 2525, 245 
 103 ดใูนบทท่ี 2 หวัข้อประเภทของพระสาวก (ข้อ1.2 พระมหาสาวก) 
 104 ศกัด์ิชยั สายสิงห์, พทุธศิลป์สมยัรัตนโกสินทร์ : พฒันาการของงานช่างและแนวคิดท่ีปรับเปลี่ยน 
(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2556), 320 
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 “ในกาลตอ่มา พระเถระ (วิปัสสกะ) ได้มาเฝา้พระศาสดา, เก็บบาตรจีวร
ไว้ในส านกัพระเถระผู้สหายแล้ว ไปถวายบงัคมพระศาสดา และนมสัการ            
พระอสีติมหาเถระแล้ว ก็กลบัมาท่ีอยู่ของพระเถระผู้สหาย...”105 

 “ล าดบันัน้ พระอสีติมหาสาวก ภิกษุณีบริษัท อบุาสกบริษัท อบุาสิกา
บริษัท รวมเป็นบริษัท ๔ แวดล้อมพระศาสดา. พระศาสดาตรัสเรียกพระสารีบตุร
เถระมารับสัง่วา่ สารีบตุร เธอควรจะไปบพุพาราม จงพาบริษัทของเธอไป.  
พระเถระรับพระพทุธด ารัสวา่ ดีแล้ว พระพทุธเจ้าข้า...แวดล้อมด้วยภิกษุ
บริวารของตนประมาณ ๕๐๐ รูป ได้ไปยงับพุพาราม. พระศาสดาทรงสง่          
พระอสีติมหาสาวกไปยงับพุพารามเหมือนกนัโดยท านองนีแ้หละ...”106 

 “ครัน้ในวนัท าจีวรของพระเถระนัน้ พระศาสดามีภิกษุ ๕๐๐ รูปเป็น
บริวาร เสดจ็ไปวิหารประทบันัง่แล้ว. แม้พระเถระผู้ใหญ่ ๘๐ รูปก็นัง่แล้ว 
อย่างนัน้เหมือนกนั...แม้เทพธิดาเข้าไปสูภ่ายในบ้านแล้ว ชกัชวนให้รับภิกษา
วา่ "ท่านผู้ เจริญทัง้หลาย พระศาสดาทรงท าจีวรแก่พระอนรุุทธเถระ ผู้ เป็นเจ้า 
ของเราทัง้หลายวนันี ้อนัพระอสีติมหาสาวกแวดล้อม ประทบันัง่อยู่ในวิหาร

กบัภิกษุ ๕๐๐ รูป, พวกท่านจงถือข้าวยาคเูป็นต้นไปวิหาร." ”107 

ข้อความท่ียกมาแสดงให้เห็นว่า โดยปรกติ พระอสีติมหาสาวกจะแวดล้อมอยู่ยงัสถานท่ี              
ซึง่เป็นท่ีประทบัของพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ดงันัน้ อาจเป็นไปได้ว่าการสร้างประติมากรรมพระอสีติ
มหาสาวกประดิษฐานไว้ท่ีวิหารทัง้ 8 หลงัในลกัษณะล้อมรอบพระอโุบสถ ซึง่เป็นท่ีประดิษฐาน
พระพทุธรูปประธานของวดัจะสร้างโดยมีคตสิะท้อนภาพดงักลา่ว เปล่ียนจากข้อความท่ีปรากฏใน
คมัภีร์ท่ีพระอรรถกถาจารย์รจนาไว้ เป็นงานประตมิากรรมท่ีมองเห็นได้ในเชิงรูปธรรม เพ่ือส่ือวา่           
ท่ีใดท่ีพระอสีตมิหาสาวกห้อมล้อมอยูแ่ล้ว ศนูย์กลางแหง่สถานท่ีนัน้ยอ่มมีพระสมัมาสมัพทุธเจ้า 
ประทบัเป็นประธานในทา่มกลาง    

                                                           

 105 พระสตูรและอรรถกถา แปล พระสตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย คาถาธรรมบท เลม่ 1 ภาค 2 ตอน 1, 
(กรุงเทพฯ : มหามกฏุราชวิทยาลยั, 2525), 210 
 106 พระสตูรและอรรถกถา แปล พระสตุตนัตปิฎก องัคตุตรนิกาย เอกนิยาต-ทกุนิบาต เลม่ 1 ภาค 2, 
(กรุงเทพฯ : มหามกฏุราชวิทยาลยั, 2525), 370-371 
 107 พระสตูรและอรรถกถา แปล พระสตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย คาถาธรรมบท เลม่ 1 ภาค 2 ตอน 1, 
(กรุงเทพฯ : มหามกฏุราชวิทยาลยั, 2525), 378 
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  ภาพที่ 161 ผังเขตพุทธาวาสวัดพชิยญาติ   ภาพที่ 162พระพุทธรูปประธานพระอุโบสถวัดพชิยญาติ ฯ 

            A คือพระอโุบสถ และ B คือวิหารรอบพระอโุบสถ  
            ท่ีมา : เข้าถึงจาก https://maps.google.co.th/ 

อยา่งไรก็ดี แนวคิดการก าหนดให้พระอสีตมิหาสาวกห้อมล้อมพระสมัมาสมัพทุธเจ้า      

ไมใ่ชส่ิ่งท่ีเกิดขึน้ใหม ่ลกัษณะการประดษิฐานดงักลา่วปรากฏมาก่อนแล้วกบังานศลิปกรรมอยธุยา 

เชน่ภายในกรุชัน้ลา่งของพระปรางค์วดัราชบรูณะ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เป็นห้องประดษิฐาน

พระบรมสารีริกธาต ุซึง่ปรากฏภาพจิตรกรรมพระอสีตมิหาสาวก แวดล้อมอยูบ่นฝาผนงัคหูา             

ทัง้ 4 ทิศ (ภาพท่ี 163 - 166)  โดยจิตรกรรมดงักล่าววาดในรัชสมยัสมเดจ็พระบรมราชาธิราชท่ี 2 

หรือเจ้าสามพระยาประมาณปีพทุธศกัราช 1967108  แม้ว่างานศิลปกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองด้วยพระอสีติ

มหาสาวกจาก 2 แหง่ ข้างต้น จะตา่งกนัด้วยยคุสมยัและรูปแบบการแสดงออก แตก่ลบัสะท้อนให้

เห็นถึงคตเิดียวกนัภายใต้ความเช่ือทางพระพทุธศาสนาได้เป็นอยา่งดี 

 

 

                                                           

 108 กรมศิลปากร, จิตรกรรมและศิลปวตัถใุนกรุพระปรางค์วดัราชบรูณะจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (พระนคร : 
2501),14 
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ภาพที่ 163 ภาพพระอสีตมิหาสาวกสาวกภายในกรุชัน้ล่างของพระปรางค์วดัราชบูรณะ (ผนังด้านทศิตะวันออก) 

 
ภาพที่ 164 ภาพพระอสีตมิหาสาวกสาวกภายในกรุชัน้ล่างของพระปรางค์วดัราชบูรณะ  (ผนังด้านทศิใต้) 

 
ภาพที่ 165 ภาพพระอสีตมิหาสาวกสาวกภายในกรุชัน้ล่างของพระปรางค์วดัราชบูรณะ (ผนังด้านทศิตะวันตก) 

 
ภาพที่ 166 ภาพพระอสีตมิหาสาวกสาวกภายในกรุชัน้ล่างของพระปรางค์วดัราชบูรณะ (ผนังด้านทศิเหนือ) 
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 - ชุดประตมิากรรมพระสาวิกาวัดเทพธิดาราม 

 
ภาพที่ 167 ประตมิากรรมพระสาวกิา วัดเทพธดิาราม 

 ประตมิากรรมพระสาวิกาหล่อด้วยดีบกุปิดทอง หน้าตกักว้าง 11 นิว้ สงู 21 นิว้ 
จ านวน 52 พระองค์ (อิริยาบถนัง่ 49 พระองค์ ยืน 3 พระองค์) สร้างขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 3             
พร้อมกบัวดั ประดิษฐานภายในวิหารข้างพระอโุบสถ วดัเทพธิดาราม (ภาพท่ี 167) แสดงออก    
ถึงความพิเศษแตกตา่งจากประตมิากรรมพระสาวกเพราะสร้างแทนพระภิกษุณีหรือสตรีท่ีออกบวช    
ในพระพทุธศาสนา  
 การสร้างประตมิากรรมดงักลา่วนา่จะเก่ียวข้องกบัประวตักิารสถาปนาวดั กล่าวคือ
พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วัทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สร้างวดันี ้โดยท่ีพระเจ้า            
บรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิลาส กรมหม่ืนอปัสรสดุาเทพ พระราชธิดาองค์ใหญ่ ได้สละพระราช
ทรัพย์สว่นพระองค์โดยเสดจ็พระราชกศุลด้วย วดัจงึได้รับพระราชทานนามว่า “วดัเทพธิดาราม”  
ด้วยหมายจะให้เป็นท่ีเฉลิมพระเกียรติกรมหม่ืนอปัสรสดุาเทพ109 จากประวตักิารสถาปนาวดั              
ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัพระบรมวงศ์ผู้ ใหญ่ฝ่ายใน จงึนา่จะเป็นท่ีมาของการสร้างประติมากรรม 
เก่ียวข้องกบัความเป็นสตรี คือพระสาวิกา หรือ พระภิกษุณี  

 
 

                                                           

 109ศิลปวฒันธรรมไทย เลม่ 4 วดัส าคญั กรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร), 2525, 18-19 
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ภาพที่ 168-169 ประตมิากรรมท่านพระปชาปดีโคตรมีภกิษุณี วัดเทพธดิาราม 

 นอกจากประตมิากรรมพระสาวิกาทัง้ 52 พระองค์แล้ว ยงัมีประตมิากรรมพระสาวิกา
อีก 1 พระองค์ท่ีแสดงปางมารวิชยัแตกตา่งจากองค์อ่ืน (ภาพท่ี 168 - 169) เดมิเคยประดษิฐานอยู่
เบือ้งหน้าโดยพระพกัตร์หนัไปทางประตมิากรรมพระสาวิกาทัง้ 52 พระองค์ เช่นเดียวกบัพระพทุธ
ปฏิมาประธาน แตปั่จจบุนัวดัได้ย้ายมาประดิษฐานเบือ้งหลงัประตมิากรรมพระสาวิกาทัง้หมด          
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ศาสนิกชนท่ีมาปิดทองบชูา การแสดงปางมารวิชยัซึง่มีลกัษณะโดดเดน่
แตกตา่งจากประตมิากรรมพระสาวิกาพระองค์อ่ืน ประกอบกบัต าแหนง่การประดิษฐานแตเ่ดมิ 
คล้ายผู้สร้าง จงใจให้ประตมิากรรมพระสาวิกาพระองค์นี ้เสมือนหนึง่เป็นประธานของหมู่                  
พระสาวิกาทัง้หมด เป็นไปได้วา่ประตมิากรรมดงักลา่วนา่จะหมายถึงทา่นพระมหาปชาปดีโคตมี
ภิกษุณี พระมาตจุฉา ผู้อปุสมบทเป็นพระภิกษุณีพระองค์แรก และเป็นผู้ใหญ่ในหมูพ่ระสาวิกา
ทัง้หลาย ดงัพระพทุธพจน์ท่ีวา่  

“เพราะสงัขารเป็นสภาพไมเ่ท่ียง พระโคตมีผู้ เป็นใหญ่กวา่หมูพ่ระภิกษุณี
จงึต้องนิพพาน เชน่ เดียวกบัล าตวัของต้นไม้ใหญ่ท่ีมีแกน่ตัง้อยูถ่งึจะใหญ่โต

ก็ต้องพินาศ ฉะนัน้”110 

 
 
 
 

                                                           

 110 พระสตูรและอรรถกถา แปล พระสตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย อปทาน ภาค 2, (กรุงเทพฯ : มหามกฏุราช
วิทยาลยั, 2525), 157 
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ภาพที่ 170 ชุดประตมิากรรมพระสาวกิา วัดเทพธดิารามแสดงพระอริิยาบถต่าง ๆ  

 ประตมิากรรมพระสาวิกาทัง้ 52 องค์ แสดงออกด้วยพระอิริยาบถธรรมชาติท่ีหลากหลาย 
เป็นต้นวา่ นัง่พบัเพียบ นัง่กระโหยง่หรือยืนประคองอญัชลี นัง่ประหนึง่ก าลงัจะใช้ผ้าซบัพระโอษฐ์ 
หยิบของจากย่าม ยกพระหตัถ์ขึน้นบันิว้ ยกพระหตัถ์ประหนึง่จะทาบท่ีพระอรุะ นัง่ต าหมาก เสวย
หมาก และแสดงอิริยาบถประหนึง่จะลกุขึน้ (ภาพท่ี 170) ความหลากหลายและเป็นธรรมชาตนีิ ้
อาจเป็นผลจากความนิยมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ในสมยัรัชกาลท่ี 3 ดงัเชน่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ 
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ให้สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานชุิตชิโนรส ก าหนดปางพระพทุธรูปขึน้ใหม ่40 ปาง111            
นอกจากนี ้พระอิริยาบถดงักลา่ว ยงัสะท้อนให้เห็นถึงแนวคดิสจัจะนิยมท่ีได้ก่อตวัขึน้และมีอิทธิพล
ตอ่งานศลิปกรรมในสมยัรัตนโกสินทร์แล้ว          
 มีข้อสนันิษฐานวา่ประตมิากรรมพระสาวิกา 13 จาก 52 พระองค์ คือประตมิากรรม
แทนพระสาวิกาท่ีเป็นเอตทคัคะ112 ซึง่มีทัง้หมด 13 พระองค์113 ได้แก่  
 1.ทา่นพระมหาปชาปดีโคตมีภิกษุณี ผู้ เป็นเอตทคัคะในด้านรัตตญัญู 
 2. ท่านพระธรรมทินนาภิกษุณี ผู้ เป็นเอตทคัคะในด้านแสดงธรรม 
 3. ท่านพระอบุลวรรณาภิกษุณี ผู้ เป็นเอตทคัคะในด้านสมาธิหรือฤทธ์ิ (อคัรสาวิกา
เบือ้งซ้าย) 
 4. ท่านพระเขมาภิกษุณี ผู้ เป็นเอตทคัคะในด้านสติปัญญา (อคัรสาวิกาเบือ้งขวา) 
 5. ท่านพระปฏาจาราภิกษุณี ผู้ เป็นเอตทคัคะในด้านพระวินยั 
 6. ท่านพระรูปนนัทาภิกษุณี ผู้ เป็นเอตทคัคะในด้านการเพง่ฌาน 
 7. ท่านพระโสณาภิกษุณี ผู้ เป็นเอตทคัคะในด้านปรารภความเพียร 
 8. ท่านพระสกลุาภิกษุณี ผู้ เป็นเอตทคัคะในด้านทิพยจกัษุ 
 9. ท่านพระภทัทากณุฑลาเกสาภิกษุณี ผู้ เป็นเอตทคัคะในด้านตรัสรู้เร็วพลนั 
 10. ทา่นพระภทัทกาปิลานีภิกษุณี ผู้ เป็นเอตทคัคะในด้านการระลกึชาติ 
 11. ทา่นพระภทัทากจัจานาภิกษุณี ผู้ เป็นเอตทคัคะในด้านมีความรู้มาก 
 12. ทา่นพระกีสาโคตมีภิกษุณี ผู้ เป็นเอตทคัคะในด้านทรงจีวรเศร้าหมอง 
 13. ทา่นพระสิงคาลมารดาภิกษุณี ผู้ เป็นเอตทคัคะในด้านยดึมัน่ในศรัทธา   
ข้อสนันิษฐานดงักลา่วดคูอ่นข้างจะมีน า้หนกัน้อย เน่ืองจากไมมี่หลกัฐานระบไุว้วา่ประตมิากรรม
ทัง้ 52 พระองค์หมายถึงพระสาวิกาพระองค์ใดบ้าง นอกจากนี ้เม่ือพิจารณาโดยเทียบกบัคมัภีร์อ่ืน ๆ 
ก็ไมพ่บจ านวนท่ีตรงกบัเลข 52 อาทิ ภิกษุณีท่ีปรากฏในเถรีกถามีจ านวน 73 พระองค์ ในคมัภีร์ 
อปทานมีจ านวน 130,036 พระองค์ และหากเทียบกบัการแบง่พระภิกษุณีออกเป็นกลุ่มตาม
ภมูิล าเนาของแตล่ะพระองค์ก็ไมพ่บวา่ตรงกบัจ านวน 52 แตอ่ยา่งใด อาทิ ภิกษุณีชาวแคว้นสกักะ
มีจ านวน 15 พระองค์ แคว้นโกศล 20 พระองค์ แค้วนมคธ 13 พระองค์ แค้วนวชัชี 7 พระองค์ เป็นต้น114 

                                                           

 111 สมเดจ็กรมพระยาด ารงราชานภุาพ, ต านานพระพทุธเจดีย์ (นครหลวงฯ : กรมศิลปากร),2515, 259 
 112 เจริญ ตนัมหาพราน, หนึ่งเดียวในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป, 2550.), 105 
 113 เดือน ค าดี, รายงานวิจยัเร่ืองภิกษุณีในพระพทุธศาสนา : การศกึษาเชิงวิเคราะห์ (กรุงเทพฯ : โครงการวิจยั
พทุธศาสน์ศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั), 2544, 129-141 
 114 เร่ืองเดียวกนั, 95-67 
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เป็นไปได้หรือไมว่า่จ านวน 52 พระองค์ ไมไ่ด้ส่ือคตถิึงพระภิกษุณีกลุม่ใดกลุม่หนึง่ในครัง้พทุธกาล     
โดยหากพิจารณาประตมิากรรมพระสาวิกาทัง้หมดร่วมกบัประตมิากรรมท่านพระปชาปดีโคตมี  
ประตมิากรรมพระสาวิกาทัง้ 52 พระองค์ นา่จะท าหน้าท่ีแสดงความเป็นบริวารของพระนาง            
โดยส่ือคตวิ่า วดัเทพธิดารามแหง่นีเ้ป็นท่ีชมุนมุของพระภิกษุณี ซึง่มีทา่นพระปชาปดีโคตมีด ารง
ฐานะความเป็นผู้ใหญ่ในหมู่พระสาวิกาทัง้หลาย  

   โดยสรุปแล้ว คตกิารสร้างประตมิากรรมพระสาวกในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น
พิจารณาจากจ านวนประตมิากรรมและการประดษิฐาน ในชดุประตมิากรรมพระสาวก 2 พระองค์ 
นา่จะสืบทอดอิทธิพลการประดษิฐานมาจากศิลปะอยธุยาโดยส่ือถึงพระอคัรสาวก และสร้างเพื่อ
เป็นสงัฆานสุติโดยส่ือถึงความครบองค์แหง่พระรัตนตรัย  ส าหรับชดุประตมิากรรมพระสาวก 3 
พระองค์ เน่ืองจากการขาดหลกัฐานท่ีเพียงพอท าให้ไมส่ามารถสนันิษฐานคตกิารสร้างได้แนช่ดั 
แตเ่บือ้งต้นคาดว่าน่าจะสร้างเพ่ือเป็นสงัฆานสุติเชน่เดียวกนั ทัง้นี ้หากพิจารณาร่วมกบัองค์ประกอบ
ท่ีแวดล้อม เชน่ ภาพจิตรกรรม ประตมิากรรมพระสาวกอาจส่ือถึงคตเิฉพาะ เชน่ แสดงเหตกุารณ์
พระพทุธประวตัติอนมหาปรินิพพานสตูร ดงัประตมิากรรมพระสาวก 3 พระองค์ ด้านหน้าพระพทุธ
ไสยา ภายในวิหารพระศาสดา วดับวรนิเวศ ฯ  คอ่นข้างชดัเจนวา่ชดุประตมิากรรมพระสาวก จ านวน 
5 พระองค์ สร้างเพื่อส่ือถึงพระปัญจวคัคีย์ และมีคตเิก่ียวข้องกบัพระพทุธประวตัิตอนแสดงพระปฐม
เทศนา  ชดุประตมิากรรมพระสาวก 8 พระองค์ ซึง่ประดษิฐานในทิศทัง้ 8 ล้อมรอบพระประธาน               
คงจะมีคตแิสดงขอบเขตแหง่พระอริยสงฆ์ เช่นเดียวกบัหลกัเสมาแสดงในทิศทัง้ 8 รอบพระอโุบสถ            
ซึง่แสดงเขตสงัฆกรรม  ส าหรับประตมิากรรมพระสาวก จ านวน 10 พระองค์ พบเฉพาะท่ีวดัพระเชตพุน  
แตเ่น่ืองจากประตมิากรรมทัง้หมดไมไ่ด้สร้างขึน้พร้อมกนัจงึไมส่ามารถสนันิษฐานถึงคตจิาก
จ านวน 10 พระองค์ได้ อยา่งไรก็ดี ประตมิากรรม 2 พระองค์ท่ีสร้างตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 1 คงสร้าง
เพ่ือส่ือถึงพระอคัรสาวก ส่วนอีก 8 พระองค์ท่ีสร้างในสมยัรัชกาลท่ี 3 อาจได้รับอิทธิพลจากชดุ
ประตมิากรรมพระสาวก 8 พระองค์ท่ีวดัมหาธาตยุวุราชรังสฤษฎ์ิ  ประตมิากรรมพระสาวก           
จ านวน 80 พระองค์ สร้างเพื่อส่ือแทนพระอสีตมิหาสาวกในครัง้พทุธกาล ตามคติวา่เม่ือพระอสีติ
มหาสาวกห้อมล้อมอยู ่ณ แหง่ใด ท่ีแหง่นัน้ยอ่มมีพระสมัมาสมัพทุธเจ้าประทบัเป็นประธานใน
ทา่มกลาง  ประตมิากรรมพระสาวิกาทัง้ 52 พระองค์ ณ วดัเทพธิดาราม นา่จะสร้างขึน้โดยมีคติ
สอดคล้องกบัประวตัิการสร้างวดัซึง่พระบรมวงศานวุงศ์ฝ่ายในได้สละพระราชทรัพย์โดยเสดจ็          
พระราชกศุลกบัพระเจ้าแผน่ดนิ ประตมิากรรมพระสาวิกาทัง้ 52 พระองค์ได้แสดงออกถึงการเป็น
บริวารของพระมหาปชาบดีโคตมี การประดษิฐานประตมิากรรมพระสาวิกาท่ีวดัแหง่นีอ้าจส่ือคติ
วา่ศาสนสถานนีเ้ป็นท่ีชมุนมุแหง่พระภิกษุณีทัง้หลาย      
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3.2 ประตมิากรรมพระสาวกสมัยรัชกาลที่ 4 - 5  

     
 ภาพที่ 171 พระสัมพุทธพรรณี ภาพที่ 172 พระสัมพุทธสริิ ภาพที่ 173พระนิรันตราย 

 (พระพทุธรูปท่ีรัชกาลท่ี 4 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สร้างขึน้) 
ท่ีมาภาพท่ี 172 และ 174 : ม.ร.ว. สริุยวฒิุ สขุสวสัด์ิ, พระพุทธปฏมิาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ : ส านกัราช
เลขาธิการ, 2535), 325, 352  

 3.2.1 รูปแบบประตมิากรรมพระสาวกสมัยรัชกาลที่ 4 - 5 
 ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั อารยธรรมตะวนัตกและลทัธิ
จกัรวรรดนิิยมได้ไหลบา่เข้ามายงักรุงรัตนโกสินทร์อยา่งรุนแรง ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่
ในสงัคมไทยทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคมและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ บริบททางสงัคม               
ท่ีเปล่ียนแปลงไปสง่ผลให้ทศันคติของผู้คนในสงัคมเปล่ียนแปลงไปด้วย รูปแบบอดุมคต ิ                
(แบบแผนประเพณี) ท่ีสืบทอดมาแตเ่ดมิจงึถกูแทนท่ีด้วยแนวสจัจะนิยมท่ีมีหลกัทางวิทยาศาสตร์ 
เป็นพืน้ฐาน การสร้างพระพทุธรูปได้คล่ีคลายสู่ความเป็นปถุชุนมากขึน้115 เช่น การไมท่ าพระอษุณีษะ
(พระเกตมุาลา) เกิดจากมีพระบรมราชวินิจฉยัท่ีวา่ “หวัเป็นปุ่ มก็เข้ากบัลกัษณะบรุุษโทษ ไมค่วร
แก่จะเป็นพทุธลกัษณะ”116 พระกรรณท่ีหดให้สัน้ลงให้เหมือนใบหมูนษุย์ และการท าจีวรท่ีแสดงริว้
ผ้าอยา่งเป็นธรรมชาต ิการเปล่ียนแปลงดงักล่าวสง่ผลให้ประตมิากรรมพระสาวกในสมยัรัชการท่ี 4 
ปรับสูรู่ปแบบท่ีสร้างตามคติกึ่งสมจริง เข้าใกล้ความเป็นปถุชุนมากขึน้ กล่าวคือ  

                                                           

 115ช่ืนสขุ กาญจนภิญโญวงศ์ , “พระพทุธปฏิมาสมยัรัชกาลท่ี 3-รัชกาลท่ี 5 : การเปลี่ยนแปลงคติการสร้างและ
รูปแบบศิลปกรรม” วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาประวติัศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 
2547, 41 
 116สมเดจ็เจ้าฟา้ กรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์ และสมเดจ็กรมพระยาด ารงราชานภุาพ, สาส์นสมเดจ็ เลม่ 17 
(พระนคร : องค์การค้าของครุุสภา,2505), 277-278 
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1              2  

       
                3                     4      5  

ภาพที่ 174 หมายเลข 1 ประตมิากรรมพระสาวกภายในพระอุโบสถวัดราชประดษิฐสถติยมหาสีมาราม 
ภาพที่ 175 หมายเลข 2 ประติมากรรมพระสาวกรอบระเบียงคต วัดบรมนิวาส 
ภาพที่ 176 หมายเลข 3 ประตมิากรรมพระสาวกภายในพระอุโบสถวัดโสมนัสวิหาร 
ภาพที่ 177 หมายเลข 4  ประตมิากรรมพระสาวกภายในพระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาส 
ภาพที่ 178 หมายเลข 5 ประตมิากรรมพระสาวกภายในพระอุโบสถวัดบรมนิวาส 

 - พระเศียร พระพกัตร์ของพระสาวกแม้จะยงัคงเค้าแบบแผนประเพณี แตมี่ลกัษณะท่ี
เปล่ียนไปคือ พระกรรณท่ีหดสัน้ลงเหมือนใบหมูนษุย์ พระเกศาท่ีเปล่ียนจากแบบหนามผลขนนุท่ี
นิยมในสมยัรัชกาลท่ี 3 เป็นปุ่ มกลมขนาดเล็กติดพระเศียร บางองค์มีศีรษะไม่แสดงเส้นพระเกศา 
(ภาพท่ี 174 - 178) 
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 1         2        3                     4 

ภาพที่ 179 หมายเลข 1 ประติมากรรมพระสาวกภายในพระอุโบสถวัดราชประดษิฐสถติยมหาสีมาราม 
ภาพที่ 180 หมายเลข 2 ประตมิากรรมพระสาวกภายในพระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาส 
ภาพที่ 181 หมายเลข 3 ประตมิากรรมพระสาวกภายในพระอุโบสถวัดโสมนัส 
ภาพที่ 182 หมายเลข 4 ประตมิากรรมพระสาวก (พระอสีตมิหาสาวก) ภายในพระอุโบสถวัดสุทศัน ฯ 

 - พระหตัถ์เป็นกระพุม่อญัชลีตามแบบแผนประเพณี แตแ่สดงนิว้พระหตัถ์ไล่เรียงระดบั
ความสัน้ยาวอย่างเป็นธรรมชาติมากขึน้ (ภาพท่ี 179 - 182) 

     
ภาพที่ 183 ,184, 185 ประตมิากรรมพระสาวกภายในพระอุโบสถวัดราชประดิษฐสถติยมหาสีมาราม 

 - จีวรแสดงริว้ธรรมชาติโดยไม่ปรากฏเส้นขอบสบงอย่างท่ีพบในสมยัรัชกาลท่ี 3                   
(ภาพท่ี 183 - 185) 
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       ภาพที่ 186 ประติมากรรมพระสาวกรอบระเบียงคด    
                        วัดบรมนิวาส         

ภาพที่ 187 ประติมากรรมพระสาวกภายในพระอุโบสถ                                                                                                     
                วัดโสมนัส ฯ 

     
ภาพที่ 188 ประติมากรรมพระอัครสาวกถวายงานพัด ณ วัดมหาสมณาราม เพชรบุรี 

 - พระอิริยาบถ โดยมากยงัคงเป็นแบบประเพณี ทัง้การนัง่พบัเพียบและยืนประคอง
อญัชลีถวายความนอบน้อมแดพ่ระสมัมาสมัพทุธเจ้า (ภาพท่ี 186 - 187) แตพ่บพระอิริยาบถท่ี
แตกตา่งจากเดิมคือ พระอิริยาบถถวายงานพดั (ภาพท่ี 188)  ซึง่จะกล่าวถึงในส่วนคติการสร้าง
ประตมิากรรมพระสาวกในสมยัรัชกาลท่ี 4  
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ภาพที่ 189 ชุดประตมิากรรมพระสาวก (พระอสีตมิหาสาวก) ภายในพระอุโบสถวัดสุทศัน ฯ 

 นอกจากลกัษณะท่ีกล่าวมาแล้ว ยงัพบประตมิากรรมพระสาวกจ านวน 80 พระองค์  
(พระอสีติมหาสาวก) ซึง่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สร้างและประดิษฐานท่ีฐานด้านหน้า                    
พระประธานในพระอโุบสถวดัสทุศัน์117 เป็นงานปนูปัน้ขนาดเกือบเท่าคนจริง แสดงกล้ามเนือ้             
                                                           

 117 หอพระสมดุวชิรญาณ, เร่ืองต านานสถานท่ีและวดัถตุา่ง ๆ ซึง่พระบาทสมเดจ็ ฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
ทรงสร้าง นบัเปนประชมุพงศาวดารภาคท่ี 25 (พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร), 2468, 103   
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พระนะหรู (เส้นเอ็น) พระกณัฐมณี (ลกูกระเดือก) ใกล้เคียงร่างกายมนษุย์ และลงสีเหมือนจริง                
ทัง้สีพระฉวี พระขนง พระเนตร พระเกศา และจีวร  ประตมิากรรมชดุนีบ้างองค์ทาพระฉวีด้วยสีด า         
ซึง่ได้ตรวจสอบจากพระนามท่ีจารึกด้านหลงัพบว่าสอดคล้องกบัประวตัพิระมหาสาวกในคมัภีร์
อรรถกถา เช่น  ประตมิากรรมพระสาวกจารึกช่ือพระยโสชะเถระ สอดคล้องกบัท่ีอรรถกถาจารย์ได้
อธิบายถึงทา่นไว้ว่า “...ทา่นสมาทานธุดงค์ธรรมแม้ทกุข้อแล้วประพฤต.ิ  ด้วยเหตนุัน้ ร่างกาย             
ของท่าน จึงผา่ยผอม เศร้าหมอง ผิวพรรณคล า้ไป...”118   ประติมากรรมพระสาวกชดุนีจ้งึมีลกัษณะ
แปลกใหมท่ี่สะท้อนให้เห็นถึงพระราชนิยมอย่างแท้จริง 

              
  ภาพที่ 190 พระกรรณประติมากรรมพระปัญจวัคคีย์                      
                   วัดสุทศัน์ 

     ภาพที่ 191 พระกรรณประตมิากรรมพระสาวกิา                            
                      วัดเทพธดิาราม 

                                                                        
        ภาพที่ 192 ประตมิากรรมสมเดจ็พระสังฆราช (สุก) ภาพที่ 193 ประติมากรรมสมเดจ็พระพุทธโฆษาจารย์ (ขุน)                 

 ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เป็นสมยัท่ีนิยมงานศลิปกรรมท่ีสร้าง
ตามแนวคดิสจัจะนิยม แตก็่ไมไ่ด้หมายความวา่ก่อนหน้าชว่งเวลาดงักลา่วจะไมป่รากฏประตมิากรรม
พระสาวกท่ีมีลกัษณะสมจริง และไมไ่ด้หมายความวา่ในสมยัรัชกาลท่ี 4 จะไมมี่ประตมิากรรม 

                                                           

 118 พระสตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย เถรคาถา เลม่ 2 ภาค 3 ตอน 2(กรุงเทพฯ : มหามกฏุราชวิทยาลยั, 2525) 
,274 - 275 
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พระสาวกแบบประเพณี แท้จริงแล้วการสร้างประตมิากรรมพระสาวกตามแนวคิดสจัจะนิยม           
เร่ิมปรากฏเค้ารางตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 3 เชน่ ชดุประตมิากรรมพระปัญจวคัคีย์ท่ีวดัสทุศัน์ (ภาพท่ี 190)  
และประตมิากรรมพระสาวิกาท่ีวดัเทพธิดาราม (ภาพท่ี 191) ตา่งแสดงพระกรรณท่ีหดสัน้ลงแล้ว        
หรือประตมิากรรมสมเดจ็พระสงัฆราช (สกุ) วดัราชสิทธาราม (ภาพท่ี 192) และสมเด็จพระพทุธ
โฆษาจารย์ (ขนุ) วดัโมลีโลกยาราม (ภาพท่ี 193)  ซึง่พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วัพระกรุณา
โปรดเกล้า ฯ ให้สร้างขึน้119 ล้วนแสดงลกัษณะบคุคลเสมือนจริงแล้วเชน่กนั สว่นในสมยัพระบาทสมเดจ็ 
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัก็ทรงพระกรุณา โปรดเกล้า ฯ ให้สร้างประตมิากรรมพระสาวกแบบแผน
ประเพณีด้วย อาทิ ประตมิากรรมพระอสีตมิหาสาวก ประดษิฐาน ณ พระอโุบสถวดัเขมาภิรตาราม 
จงัหวดันนทบรีุ120 (ภาพท่ี 194 - 196) และประตมิากรรมพระอสิตมิหาสาวกรอบระเบียงคดพระอโุบสถ 
วดับรมนิวาส (ภาพท่ี 197 - 199) เป็นต้น  

     
ภาพที่ 194, 195 และ 196 ประติมากรรมพระอสีตมิหาสาวก ภายในพระอุโบสถวัดเขมาภริตาราม ฯ 

                                                           

 119 ศิลปวฒันธรรมไทย เลม่ 4 วดัส าคญั กรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร), 2525, 123 
 120 หอพระสมดุวชิรญาณ, เร่ืองต านานสถานท่ีและวดัถตุา่ง ๆ ซึง่พระบาทสมเดจ็ ฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
ทรงสร้าง นบัเปนประชมุพงศาวดารภาคท่ี 25 (พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร), 2468, 110 
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ภาพที่ 197, 198 และ 199 ประติมากรรมพระอสีตมิหาสาวก รอบระเบียงคดพระอุโบสถวัดบรมนิวาส 

 ส าหรับประตมิากรรมพระอสีตมิหาสาวกรอบระเบียงคดวดับรมนิวาสนัน้ สนันิษฐาน
วา่นา่จะสร้างขึน้พร้อมวดัตัง้แตค่รัง้ท่ีพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัยงัทรงพระผนวช             
เป็นพระวชิรญาณภิกขุ121 รูปแบบโดยรวมของประตมิากรรมเป็นแบบประเพณี ยกเว้น พระพกัตร์ 
พระเกศา และพระกรรณท่ีพยายามปรับให้มีความเสมือนจริงมากขึน้ เป็นไปได้ว่าประติมากรรม  
พระอสีตมิหาสาวกดงักล่าวเป็นประติมากรรมพระสาวกชดุแรกท่ีทรงทดลองน าเอาแนวคดิสจัจะ
นิยมมาผสมผสานเข้ารูปแบบประเพณีท่ีมีมาแตเ่ดมิ  จงึกลา่วได้ว่าประตมิากรรมพระสาวก
รูปแบบสจัจะนิยม ได้เร่ิมก่อตวัขึน้ตัง้แตรั่ชสมัยพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั ฟมูฟักด้วย
การทดลองน ามาประยกุต์เข้ากบัประตมิากรรมพระสาวกแบบประเพณีในชว่งรอยตอ่ระหว่างรัชกาล 
และเฟ่ืองฟใูนแผน่ดนิพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 

     
ภาพที่ 200, 201-202 ประติมากรรมพระสาวก ภายในพระอุโบสถวัดปรมัยยกิาวาส ฯ 

                                                           

 121 เลม่เดียวกนั, 97 
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 ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัยงัคงสร้างประตมิากรรมพระสาวก
แบบสจัจะนิยมตอ่เน่ืองจากรัชกาลก่อน เชน่ ท่ีพระอโุบสถวดัปรมยัยิกาวาส จงัหวดันนทบรีุ               
(ภาพท่ี 200 - 202) ซึง่พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัได้เสดจ็พระราชด าเนินไปทรงปิด
ทองพระพทุธรูปและพระสาวกภายในพระอโุบสถนี ้เม่ือวนัท่ี 9 ตลุาคม 2421122 และประติมากรรม
พระสาวก 8 พระองค์ ภายในพระอโุบสถวดันิเวศธรรมประวตั ิจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (ภาพท่ี 203 - 207) 
สาเหตท่ีุประตมิากรรมพระสาวกยงัคงแสดงออกด้วยรูปแบบสจัจะนิยม อาจเพราะได้รับการออกแบบ
โดยพระองค์เจ้าประดษิฐวรการ อธิบดีกรมชา่งสิบหมูใ่นรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 
ซึง่เป็นประตมิากรท่ีสร้างพระพทุธรูปส าคญัมาตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 4123 รูปแบบประตมิากรรม           
พระสาวกจงึแสดงออกถึงพระราชนิยมของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัอย่างเดน่ชดั    

 
ภาพที่ 203 

    
                         ภาพที่ 204            ภาพที่ 205             ภาพที่ 206              ภาพที่ 207 

ประตมิากรรมพระสาวก ภายในพระอุโบสถวัดนิเวศธรรมประวัติ 

                                                           

 122 ศิลปวฒันธรรมไทย เลม่ 4 วดัส าคญั กรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร), 2525, 242 
 123 เลม่เดียวกนั, 25 
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 ภายในพระอโุบสถวดันิเวศธรรมประวตัิ ประดษิฐานประตมิากรรมพระสาวก 8 พระองค์ 
ซึง่มีรูปแบบเหมือนกนัประการ แตล่ะพระองค์มีจารึกพระนามไว้ท่ีฐาน โดย 2 องค์ท่ีขนาบข้าง
พระพทุธรูปประธาน (พระพทุธธรรโมภาส) ท่ีฐานจารึกพระนามว่าพระโมคคลัลานะและพระสารีบตุร 
แตกตา่งจากประตมิากรรมพระสาวกอ่ืน ๆ ด้วยกระไหลท่องท่ีพระฉวีเชน่เดียวกบัพระพทุธรูป
ประธาน สว่นประตมิากรรมอีก 6 องค์ปิดทองท่ีพระฉวีและประดษิฐานท่ีแทน่เสาตามทิศตา่ง ๆ  

       
ภาพที่ 208การห่มคลุมตามแบบพระมอญหรือพระธรรมยุต 

ท่ีมาภาพลายเส้น : นิออน สนิทวงศ์ ณ อยธุยา, พระพุทธปฏมิา อัตลักษณ์พุทธศิลป์ไทย, หนงัสือชดุโครงการลกัษณะไทย 
(กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช), 2552, 566 

 ประตมิากรรมพระสาวกทัง้หมดแสดงลกัษณะจีวรท่ีสมจริงอยา่งมากทัง้ริว้จีวร และ
โดยเฉพาะวิธีการหม่ลดไหล่ท่ีม้วนชายจีวร (ลกูบวบ) เข้าหาตวัตามแบบพระมอญหรือพระธรรมยตุ124 
(ภาพท่ี 208) สอดคล้องกบันิกายของพระภิกษุในพระอารามนี ้(นิกายธรรมยตุ) แม้ว่าจีวรจะ
แสดงออกถึงความสมจริงอย่างมาก แตเ่ป็นท่ีน่าสงัเกตวา่พระพกัตร์และพระวรกายกลบัเข้าใกล้
ความเป็นอดุมคตอิยา่งประเพณีนิยมมากขึน้ เชน่ พระกรรณเร่ิมมีติง่ยาวขึน้ พระศอมีลกัษณะ 
เป็นปล้อง พระวรกายไม่แสดงกล้ามเนือ้ พระนะหรู (เส้นเอ็น) และพระกณัฐมณี (ลกูกระเดือก)                 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้แสดงให้เห็นวา่ประตมิากรรมพระสาวกในสมยัรัชกาลท่ี 5 เร่ิมท่ีจะ
คล่ีคลายจากรูปแบบพระราชนิยมของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั และหนักลบัไป
แสดงออกด้วยรูปแบบประเพณีนิยมมากขึน้ 
 เม่ือสงัเกตประตมิากรรมพระสาวกภายในพระอโุบสถวดันิเวศธรรมประวตัิ เห็นว่า 
ประตมิากรรมพระสาวกมีพระพกัตร์คอ่นข้างคล้ายกบัพระพกัตร์ของพระพทุธชินราช วดัพระศรีรัตน 

                                                           

 124 เลม่เดียวกนั, หน้าเดียวกนั 
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มหาธาต ุจงัหวดัพิษณุโลก (ภาพท่ี 209) ทัง้พระขนง พระนาสิก และพระโอษฐ์ เป็นไปได้หรือไมว่า่
ประตมิากรอาจได้รับแรงบนัดาลใจในการออกแบบพระพกัตร์พระสาวกทัง้ 8 พระองค์โดยได้รับ
อิทธิพลจากรูปแบบพระพทุธชินราชด้วย เน่ืองจากพระองค์เจ้าประดษิฐวรการเอง เคยรับสนอง
พระราชด าริของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จ าลอง            
พระพทุธชินราช               

    
ภาพที่ 209 พระพักตร์ประติมากรรมพระสาวก วัดนิเวศธรรมประวัต ิเปรียบเทยีบกับพระพักตร์พระพุทธชนิราช 

                   วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ 

และพระพทุธชินสีห์ประดิษฐานไว้ท่ีวดัราชประดษิฐสถิตยมหาสีมาราม125 ประกอบกบัรูปแบบของ            
พระพทุธชินราชเป็นท่ีต้องพระราชหฤทยัของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ดงัท่ีมีพระราชปรารภ
เก่ียวกบัพระพทุธชินราชไว้ว่า “...ด้วยได้ตามเสดจ็พระราชด าเนินพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 
เห็นพทุธลกัษณะแหง่พระพทุธชินราชว่างามหาพระพทุธรูปองค์ใดเปรียบมิได้...”126  จงึเป็นเหตใุห้ประตมิากร               
ผู้ เป็นเจ้ากรมชา่งสิบหมู่ ออกแบบประติมากรรมพระสาวกทัง้ 8 พระองค์นี ้ให้มีพระพกัตร์และพระวรกายแบบ
อดุมคติตามรูปแบบพระพทุธชินราชเพ่ือให้สอดคล้องกบัพระราชปรารภข้างต้น และจากพระราชนิยมท่ี
เปล่ียนแปลงไป ประตมิากรรมพระสาวกในสมยัรัชกาลท่ี 5 จงึเร่ิมคล่ีคลายจากรูปแบบสจัจะนิยมสูรู่ปแบบ
ประเพณีนิยมดงัท่ีมีมาแตเ่ก่าก่อน  

 3.2.2 คตกิารสร้างประตมิากรรมพระสาวกสมัยรัชกาลที่ 4 - 5  
 แม้ประตมิากรรมพระสาวกในสมยัรัชกาลท่ี 4 จะมีรูปแบบท่ีเปล่ียนแปลงจาก           
แบบแผนประเพณีสู่ความเป็นสจัจะนิยม แตค่ติการสร้างยงัคงสืบทอดมาจากแนวคิดและความเช่ือ              
ท่ีมีมาแตเ่ดมิ เชน่ การประดษิฐานประตมิากรรมพระสาวก 2 พระองค์ ด้านหน้าพระประธาน ท่ีส่ือคตถิึง

                                                           

 125 พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั, “ประชมุพระราชนิพนธ์” พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายเท
วาประสิทธ์ิ  พาทย์โกศล (กรุงเทพฯ : วชัรินทร์การพิมพ์, 2517), 43 
 126 เลม่เดียวกนั, 42 
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พระอคัรสาวกและเป็นสงัฆานสุตแิก่ผู้พบเห็น หรือประตมิากรรมพระสาวก 80 พระองค์ ทัง้ท่ีวดั
บรมนิวาส และวดัสทุศัน ฯ ท่ีส่ือถึงพระอสีตมิหาสาวก  

   
ภาพที่ 210 - 211 ประตมิากรรมพระอัครสาวก วัดมหาสมณาราม จงัหวัดเพชรบุรี แสดงพระอริิยาบถถวายงานพัด  

 นอกจากการสืบทอดคตมิาแตเ่ดิม ในสมยัรัชกาลท่ี 4 ได้ตอ่ยอดความหมายเพิ่มเตมิ
จากคตเิก่า เชน่ ประตมิากรรมพระสาวก 2 พระองค์ ภายในพระอโุบสถ วดัมหาสมณาราม จงัหวดั
เพชรบรีุ สร้างเพื่อส่ือคตถิึงพระอคัรสาวก และตอ่ยอดคติด้วยก าหนดพระอิริยาบถให้ยืนถวายงาน
พดัเพ่ือส่ือถึงการถวายอปัุฏฐากแดพ่ระสมัมาสมัพทุธเจ้า (ภาพท่ี 210 - 211)  
 สว่นคตกิารสร้างประตมิากรรมพระสาวกในสมยัรัชกาลท่ี 5 ยงัคงสืบเน่ืองจากคตท่ีิมี
มาแตเ่ดิม เช่นเดียวกนั ทัง้การสร้างประติมากรรมพระสาวกจ านวน 2 พระองค์ท่ีส่ือถึงพระอคัรสาวก 
และการสร้างประตมิากรรม 8 พระองค์ ประดิษฐานตามทิศทัง้ 8 เพ่ือส่ือถึงขอบเขตแหง่พระอริยสงฆ์
อนัมีพระสมัมาสมัพทุธเจ้าประทบัเป็นประธาน 
 สาเหตท่ีุคติการสร้างประตมิากรรมพระสาวกไมไ่ด้เปล่ียนแปลงไปตามรูปแบบสมจริง
อนัมีแนวคดิวิทยาศาสตร์สมยัใหมเ่ป็นพืน้ฐาน อาจเพราะคตเิป็นเร่ืองท่ีเช่ือมโยงอยูก่บัค าสอนและ
ความเช่ือทางศาสนาท่ีมีสืบทอดมายาวนานนบัพนั ๆ ปี จงึมิใชเ่ร่ืองท่ีสามารถเปล่ียนแปลงได้ง่ายนกั    
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3.3 ประตมิากรรมพระสาวกในปัจจุบัน 
 จากการส ารวจร้านสงัฆภณัฑ์ยา่นเสาชิงช้า127 กรุงเทพมหานคร พบว่ามีประตมิากรรม 
พระอคัรสาวก 2 รูปแบบ ท่ีนิยมผลิตเพ่ือจ าหนา่ยเชิงพทุธพาณิชย์  ได้แก่ 

               
  ภาพที่ 212 ประตมิากรรมพระสาวก ร้านพจิติรพุทธปฏมิา    
                 เสาชงิช้า (ภาพซ้าย ) 
  ภาพที่ 213 ประตมิากรรมพระสาวก วัดนิเวศธรรมประวัติ    
                 อยุธยา (ภาพขวา) 

          ภาพที่ 214 ประตมิากรรมพระสาวก ร้านนพรัตน์                   
                          พุทธปฏิมา เสาชงิช้า (ภาพซ้าย) 
          ภาพที่ 215 ประตมิากรรมพระสาวก วัดพระศรีรัตน  
                          มหาธาตุ พิษณุโลก (ภาพขวา) 

ประตมิากรรมท่ีมีรูปแบบคล้ายประตมิากรรมพระสาวกท่ีวดันิเวศธรรมประวตั ิจงัหวดัพระนคร           
ศรีอยธุยา (ภาพท่ี 212) และวดัพระศรีรัตนมหาธาต ุจงัหวดัพิษณโุลก (ภาพท่ี 214) เป็นไปได้วา่
การสร้างประตมิากรรมพระอคัรสาวกเพ่ือจดัจ าหนา่ย อาจได้รับแรงบนัดาลใจด้านรูปแบบจาก
ประตมิากรรมพระสาวกของวดัทัง้ 2 ดงักลา่ว โดยความนิยมในการจ าลองเฉพาะ 2 รูปแบบนี ้         
อาจเพราะประติมากรรม พระสาวก วดันิเวศธรรมประวตัิ ออกแบบโดยพระองค์เจ้าประดิษฐวรการ 
อธิบดีกรมชา่ง 10 หมู ่ในสมยัรัชกาลท่ี 5 จึงถือต้นแบบชัน้ครู ส่วนการจ าลองประตมิากรรมพระสาวก 
วดัพระศรีรัตนมหาธาต ุอาจเกิดจากความนิยมสร้างพระพทุธชินราชจ าลองเพ่ือจ าหน่าย จงึจ าลอง
ประตมิากรรมพระสาวกแบบเดียวกบัท่ีประดิษฐานด้านหน้าพระพทุธชินราช วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ 
เพ่ือจ าหนา่ยควบคูก่นัไปด้วย   อยา่งไรก็ดี พบวา่การจ าลองได้ตดัทอนรายละเอียดบางประการลง 
เชน่ การม้วนชายจีวรแบบภิกษุนิกายธรรมยตุของประตมิากรรมพระสาวก วดันิเวศธรรมประวตั ิ             
และขอบสบงเหนือข้อพระบาทของประตมิากรรมพระสาวก วดัพระศรีรัตนมหาธาต ุ  

                                                           

 127 ส ารวจ ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2559 
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      ภาพที่ 216 ประตมิากรรมท่านพระสีวลี  ภาพที่ 217 ประตมิากรรมท่านพระมหากัจจายนะ 

(ถ่ายภาพจากร้านพิจิตรพทุธปฏิมา เสาชิงช้า) 

 นอกจากประตมิากรรมพระอคัรสาวกแล้ว ร้านค้าพทุธพาณิชย์ ยงันิยมสร้างประตมิากรรม 
พระมหาสาวกอีก 2 พระองค์ คือทา่นพระสีวลีและท่านพระมหากจัจายนะ (ภาพท่ี 216 - 217)  
เพ่ือจ าหนา่ยด้วย  เหตอุาจเกิดจากความเก่ียวโยงระหวา่งพระคณุสมบตัขิองทา่นพระสีวลีซึง่เป็น
เอตทคัคะด้านมีลาภมาก และลกัษณะพระวรกายของทา่นพระมหากจัจายนะท่ีแสดงออกถึง 
ความอดุมสมบรูณ์ กบัความเช่ือของผู้ เช่าท่ีคิดว่าหากบชูาหรือน าประติมากรรมพระมหาสาวก 
ทัง้ 2 พระองค์นีไ้ปถวายวดัจะน ามาซึง่ลาภผลและความอดุมสมบรูณ์แก่ตนดงัพระคณุสมบตัิ          
ของพระมหาสาวกทัง้ 2 พระองค์  
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ภาพที่ 218 ประตมิากรรมพระสาวก ณ พุทธอุทยานมาฆบูชา 

   
ภาพที่ 219, 220 และ 221 รูปแบบประตมิากรรมพระสาวก ณ พุทธอุทยานมาฆบูชา 

    
          ภาพที่ 222 รูปแบบประตมิากรรมพระสาวก   
                         พุทธอุทยานมาฆบูชา                    
                         (เฉพาะแถวด้านหน้า) 

      ภาพที่ 223-224 การห่มดองอย่างพระนิกาย                    
                           เถรวาทในประเทศไทย 
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 จากการค้นคว้าเพิ่มเตมิพบประตมิากรรมพระสาวกจ านวน 1,250 พระองค์ สร้างขึน้
เพ่ือฉลองโอกาสแห่งการตรัสรู้ลว่งมาแล้ว 2,600 ปี (พทุธชยนัตี) เม่ือปี พ.ศ. 2555  ประดิษฐาน                 
ณ พทุธอทุยานมาฆบชูา อ าเภอเมืองนครนายก จงัหวดันครนายก (ภาพท่ี 218) มีรูปแบบผสมผสาน
ระหว่างแบบแผนประเพณีกบัสจัจะนิยม กลา่วคือ พระพกัตร์และพระวรกายแสดงลกัษณะอดุมคต ิ
ด้วยพระกรรณยาว พระศอเป็นปล้อง พระอิริยาบถนัง่พบัเพียบประคองอญัชลี (ภาพท่ี 219 - 221) 
ยกเว้นแถวด้านหน้าแสดงอิริยาบถนัง่ขดัสมาธิ โดยมีพระหตัถ์ตา่งกนั เชน่ ยกพระหตัถ์แสดงธรรม 
ประคองบาตร  อ่านพระคมัภีร์ ประคองอญัชลี (ภาพท่ี 222) ความแตกตา่งท่ีปรากฏนีอ้าจเป็นประสงค์
ของผู้สร้างท่ีต้องการให้ประติมากรรมพระสาวกแถวด้านหน้าสดุโดดเดน่กว่าประตมิากรรมพระสาวก
ในแถวอ่ืน ๆ เพราะต้องหนัพระองค์มายงัทิศท่ีผู้มาสกัการะเห็นได้ชดัเจน   สว่นลกัษณะท่ีแสดงถึง
อิทธิพลสจัจะนิยมคือ ริว้จีวรท่ีเป็นธรรมชาตแิละการหม่จีวรคาดรัดประคดพระอรุะอยา่งพระภิกษุนิกาย
เถรวาทในประเทศไทย (ภาพท่ี 223 - 224)  จ านวนประติมากรรมพระสาวกและการตัง้ช่ือสถานท่ี 
ส่ือคตชิดัเจนถึงการสร้างเพ่ือเป็นอนสุรณ์เหตกุารณ์พระพทุธประวตัิในวนัขึน้ 15 ค ่า เดือน 3 หรือ  
วนัมาฆบชูา ซึง่พระอรหนัต์ท่ีพระสมัมา สมัพทุธเจ้าบวชให้ด้วยพระองค์เอง จ านวน 1,250 พระองค์ 
มาประชมุพร้อมกนัโดยมิได้นดัหมาย เพ่ือสดบัโอวาทปาฏิโมกข์ ณ วดัเวฬวุนาราม กรุงราชคฤห์  

 ประตมิากรรมพระสาวกศลิปะรัตนโกสินทร์ ได้เร่ิมต้นจากการสืบทอดรูปแบบมาจาก
ศลิปะอยธุยา และพฒันาสูเ่อกลกัษณ์อย่างรัตนโกสินทร์มาขึน้ เชน่ พระพกัตร์อย่างหุ่น                    
ความเปล่ียนแปลงคอ่ย ๆ เกิดขึน้ตามลกัษณะของพระพทุธปฏิมาท่ีปรับเปล่ียนไป จนถึงสมยั
รัชกาลท่ี 3 ประตมิากรรมพระสาวกได้แสดงออกถึงเอกลกัษณ์รัตนโกสินทร์อยา่งแท้จริง ตอ่มา 
เม่ือแนวคดิสจัจะนิยมแบบตะวนัตกเข้ามาอยูใ่นความสนใจของชนชัน้น าสยาม ประติมากรรม 
พระสาวกก็เร่ิมปรับเปล่ียนสู่ความสมจริงแบบมนษุย์ปถุชุนมากขึน้ และชดัเจนอยา่งมากในสมยั
รัชกาลท่ี 4 กระทัง่ในสมยัรัชกาลท่ี 5 รูปแบบประตมิากรรมได้ปรับสู่การแสดงออกในวิถีของการ
ผสมผสานระหวา่งแนวคดิสจัจะนิยมท่ีเฟ่ืองฟใูนรัชกาลก่อนกบัแบบประเพณีนิยมอยา่งพระพทุธชนิราช 
ท่ีต้องพระราชหฤทยั ประตมิากรรมพระสาวกจงึท่ีสร้างขึน้จงึผสมผสานแนวคิด 2 กระแสเข้าไว้
ด้วยกนัอยา่งลงตวั    ปัจจบุนัประตมิากรรมพระสาวกโดยมากจะสร้างเลียนแบบงานท่ีเคยมีมา 
แตก่่อน และมีบ้างท่ีประยกุต์ขึน้ใหมจ่ากการผสมผสานแนวคิดท่ีมีมาแตเ่ดมิ 

 ส าหรับคตใินการสร้างประติมากรรมพระสาวกในศลิปะรัตนโกสินทร์ มีทัง้สืบทอด
จากคตท่ีิปรากฏมาก่อนในศิลปะสมยัอยธุยา เชน่ ประติมากรรมพระสาวก 2 พระองค์ส่ือคติถึง
พระอคัรสาวก หรือประตมิากรรมพระสาวก 80 พระองค์ หมายถึงพระอสีตมิหาสาวก ประกอบกบั
คตท่ีิคิดขึน้ใหมโ่ดยอิงกบัพระคมัภีร์ ความเช่ือ และประวตัิการสร้างวดั เชน่ ประตมิากรรม 5 พระองค์ 
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ส่ือคตพิระพทุธประวตัติอนแสดงปฐมเทศนา  ประตมิากรรมพระสาวก 8 พระองค์เช่ือมโยงกบัคติ
เร่ืองขอบเขตแห่งพระอริยะสงฆ์ และประตมิากรรมพระสาวิกาซึง่เช่ือมโยงกบัประวตัขิองการสร้างวดั 
แม้ว่าการมาของแนวคิดสจัจะนิยมจะสง่ผลตอ่การปรับเปล่ียนรูปแบบประตมิากรรมพระสาวก            
แตก่ลบัไมไ่ด้สง่ผลใด ๆ ตอ่คติในการสร้างประตมิากรรมพระสาวกท่ียงัคงด าเนินตามคตซิึง่มีมาแตก่่อน 
เน่ืองจากคตเิป็นเร่ืองท่ีเช่ือมโยงอยู่กบัความเช่ือทางศาสนาท่ีมิอาจเปล่ียนแปลงได้โดยง่าย  ปัจจบุนันี ้
การสร้างประติมากรรมพระสาวกได้เก่ียวเน่ืองกบัวตัถปุระสงค์เชิงพทุธพาณิชย์มากขึน้ แตพ่ฤตกิรรม
เชิงพทุธพาณิชย์ดงักล่าวยงัคงขบัเคล่ือนไปภายใต้ความเช่ือในเร่ืองการสัง่สมบญุ ความปรารถนาท่ีจะ
ส าเร็จประโยชน์ตามความตัง้ใจ และคติการสร้างเพ่ือเป็นสงัฆานสุต ิโดยอาจเก่ียวข้องกบัการแสดง
เร่ืองราวพระพทุธประวตับ้ิาง แตก็่ไมใ่ช่คตกิระแสหลกัท่ีส่งให้การสร้างประตมิากรรมพระสาวก
เฟ่ืองฟอูยูใ่นยคุปัจจบุนั          

 เม่ือมองผ่านประตมิากรรมพระสาวกในศิลปะสมยัรัตนโกสินทร์ ตัง้แตต้่นจนถึงปัจจบุนั 
จะเห็นถึงการสืบทอดและเปล่ียนแปลงจากรูปแบบงานศิลปะ เป็นดงัภาพสะท้อนของความคดิ 
ของมนษุย์ท่ีคอ่ย ๆ ปรับไปตามบริบทแวดล้อมท่ีเปล่ียนไป เร่ิมจากการสืบทอดความคิดของกลุม่คน
จากอาณาจกัรอยธุยาท่ีมาตัง้พระนครใหมย่งักรุงรัตนโกสินทร์ ความพยายามสร้างอตัลกัษณ์ทาง
วฒันธรรมของกลุม่ตน และการปรับเปล่ียนแนวคดิอนัเป็นผลจากกระแสวฒันธรรมตะวนัตก            
ท่ีแพร่เข้ามา จนถึงรูปแบบท่ีปรากฏในปัจจบุนัซึง่สะท้อนความเป็นมาท่ีเก่ียวเน่ืองกบักลุ่มคนเหล่านัน้ 
แตแ่ม้วา่รูปแบบงานศลิปะจะปรับเปล่ียนไปอยา่งไรก็ตาม แนวคิดท่ีอยูเ่บือ้งหลงัการสร้างซึง่
เรียกวา่คตินัน้ ยงัคงยดึโยงอยูก่บัความเช่ือทางพระพทุธศาสนาท่ีมีมาแตเ่ดมิอยา่งไมเ่ปล่ียนแปลง 
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บทที่ 4 

บทสรุป 
 

 นกัคิดและนกัประพนัธ์ชาวรัสเซียทา่นหนึง่ได้นิยามความหมายของค าวา่ศลิปะไว้วา่  

ศิลปะเป็นวิถีอนัหนึง่ของการร่วมสมัพนัธ์กนัระหวา่งมนษุย์...เป็นวิถีทาง
อนัหนึง่ของการรวมมนษุย์เป็นหนึง่เดียวกนั ด้วยการเช่ือมโยงพวกเขาเข้าไว้ด้วยกนั 
ในอารมณ์ความรู้สกึเดียวกนั...งานศิลปะทกุชิน้จะยงัผลให้ผู้ รับเข้าสูส่มัพนัธ์ท่ี
แน่นอน ทัง้กบัตวัผู้ซึง่ได้ผลิตหรือก าลงัผลิตงานชิน้นัน้อยู่ กบัทกุคนท่ีอยู่พร้อมกนั 

ก่อนหน้า หรือหลงัจากนัน้ ให้ได้รับความประทบัใจทางศิลป์อย่างเดียวกนันัน้128   

โดยท่ีเรามองผา่นงานประติมากรรมพระสาวกย้อนไปตัง้แตอ่ดีตจนกระทัง่ถึงปัจจบุนั เงาสะท้อน

อนัสอดคล้องกบันิยามดงักล่าวได้ปรากฏขึน้ เร่ิมจากประตมิากรรมพระสาวกในสมยัทวารวดีท่ี

แสดงให้เห็นถึงกลิ่นอายแหง่อารยธรรมอินเดียท่ีแพร่เข้ามาสูสุ่วรรณภมูิพร้อมพอ่ค้าวาณิชย์ซึง่

ลอ่งเรือมาเพ่ือกิจการค้า โดยมีความเช่ือทางศาสนาเป็นเสมือนผลก าไลท่ีหยิบย่ืนให้แก่ชาวสวุรรณภมูิ 

วฒันธรรมและความเช่ือทางศาสนาของชาวทวารวดีได้เผยแพร่ไปยงัดนิแดนทางตอนเหนือท่ีซึง่

ชาวพืน้เมืองได้เชิญวงศ์กษัตริย์ทวารวดีขึน้ไปปกครอง รูปแบบประตมิากรรมพระสาวกศลิปะ           

หริภญุชยั เป็นประจกัษ์พยานหนึง่ของการถ่ายทอดความเช่ือ การรับรู้ค าสอนทางศาสนา         

วฒันธรรมและรูปแบบทางศิลปะ จากชาวทวารวดีท่ีอาศยัอยู่ตอนลา่งสูก่ลุม่คนชาวหริภญุชยัท่ีตัง้

ถ่ินฐานอยูต่อนบน และด้วยความจ าเป็นท่ีต้องหนีภยัจากโรคระบาดชาวหริภญุชยัจ าต้องอพยพ

ไปสูด่นิแดนข้างเคียง ตอ่เม่ือภยัผา่นพ้นไปชาวหริภญุชยัได้กลบัมาสูด่นิแดนเดมิพร้อมกบั

วฒันธรรมพกุามท่ีติดตวักลบัมา ดงัเชน่ปรากฏกบัพระเคร่ืองซึง่มีรูปพระสาวกเป็นองค์ประกอบ

ดงัท่ียกตวัอยา่งไว้แล้ว   ณ ดินแดนภาคกลางได้ปรากฏอารยธรรมใหมซ่ึง่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพล

ศลิปะลงักาภายใต้ศรัทธาศาสนาพทุธเถรวาทเดมิ ปัจจบุนัได้นิยามศลิปะดงักลา่ววา่เป็นแบบ

                                                           

 128 เลียฟ นิโคลาเยวิช ตอลสตอย , ศิลปะคืออะไร ,แปลโดย สิทธิชยั แสงกระจ่าง (กรุงเทพฯ : กอง
บรรณาธิการนิตยสารถนนหนงัสือ, 2528), 211,216 
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สโุขทยั ประตมิากรรมพระสาวกในศลิปะสโุขทยั นัน้ มีอิทธิพลตอ่ประตมิากรรมพระสาวกในศลิปะ

ร่วมสมยัและสมยัตอ่ ๆ มาคอ่นข้างมากโดยเฉพาะในด้านรูปแบบท่ีแฝงอยูท่ัง้ในประตมิากรรม 

พระสาวกศลิปะล้านนา อยธุยาและรัตนโกสินทร์ จนถึงสมยัปัจจบุนั  

 ประตมิากรรมพระสาวกสมยัรัตนโกสินทร์ได้เร่ิมต้นขึน้ด้วยการสืบทอดรูปแบบ      

ทางศลิปะและคติทางศาสนาของชาวอยธุยาท่ีมาตัง้อาณาจกัรใหมย่งักรุงรัตนโกสินทร์ ตอ่มา         

เม่ือวฒันธรรมและความคิดแบบตะวนัตกแพร่เข้ามาสูส่ยามพร้อมกบัอ านาจทางการเมือง

การทหาร กลุม่ชนชัน้ปกครองสยามได้เตรียมตวัรับการเปล่ียนแปลงด้วยการปรับทศันะคตใิห้เข้า

ใกล้ความเป็นสจัจะนิยมแบบตะวนัตกมากขึน้ รูปแบบประตมิากรรมพระสาวกท่ีปรากฏในชว่ง

ปลายรัชกาลท่ี 3 - รัชกาลท่ี 4 จงึคอ่ย ๆ เปล่ียนแปลงสู่ความเป็นมนษุย์ปถุชุน  อยา่งไรก็ดี                   

รูปแบบอยา่งอดุมหรือประเพณีนิยมก็ยงัคงปรากฏควบคูก่นัไป และกลบัมาเดน่ชดัมากขึน้อีกครัง้

ในสมยัรัชกาลท่ี 5 เม่ือพระราชนิยมของรัชกาลท่ี 4 เร่ิมคล่ีคลายสู่การผสมผสานระหวา่งรูปแบบ

สจัจะนิยมตะวนัตกกบัประเพณีนิยมดัง้เดมิ  ปัจจบุนัการสร้างประตมิากรรมพระสาวกได้ถือเอา

งานท่ีเคยมีมาแตอ่ดีตเป็นต้นแบบ จงึปรากฏควบคูก่นัไปทัง้แบบประเพณีนิยม และแบบ

ผสมผสานระหวา่งประเพณีนิยมกบัสจัจะนิยม ทัง้นี ้ประตมิากรรมพระสาวกท่ีผลิตด้วยวิธีทาง

อตุสาหกรรมได้ตดัทอนรายละเอียดบางประการของต้นแบบลง 

 คตท่ีิอยูเ่บือ้งหลงัการสร้างประตมิากรรมพระสาวกเป็นเร่ืองท่ีเช่ือมโยงอยูก่บัความเช่ือ

และค าสอนทางศาสนาท่ีสืบทอดตอ่ ๆ กนัมา จงึไมใ่ชเ่ร่ืองท่ีเปล่ียนแปลงได้ง่ายนกั แตจ่ากจ านวน

การสร้างประตมิากรรมพระสาวกและสถานท่ีประดษิฐานท่ีแตกตา่งกนั ได้ท าให้เห็นถึงความ

หลากหลายของคต ิเช่น การสร้างประตมิากรรมพระสาวก 2 พระองค์ เพ่ือส่ือถึงพระอคัรสาวก 

ประดษิฐานเพ่ือแสดงสถานะของประติมากรรมประธานในฐานะเป็นองค์แทนพระสมัมาสมัพทุธเจ้า 

หรือเพ่ือเป็นสงัฆานสุติ แสดงความครบองค์แหง่พระรัตนตรัย  การสร้างประตมิากรรมพระสาวก    

5 พระองค์แทนพระปัญจวคัคีย์และส่ือถึงพระพทุธประวตัิตอนแสดงพระปฐมเทศนา การประดษิฐาน 

ประตมิากรรมพระสาวก 8 พระองค์ ซึง่เช่ือมโยงกบัคตกิารแสดงเขตแหง่พระอริยะสงฆ์ 

ประตมิากรรมพระสาวก 80 พระองค์ ท่ีส่ือถึงพระอสีตมิหาสาวกก าลงัประทบัห้อมล้อมพระสมัมา 

สมัพทุธเจ้าอยู ่ แม้วา่ประตมิากรรมพระสาวกจะแสดงออกถึงคตท่ีิหลากหลาย แตห่ากพิจารณา 
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ให้ลกึซึง้มากขึน้จะเห็นว่าคติทัง้หมดล้วนเช่ือมโยงอยูภ่ายใต้ค าสอน เร่ืองราวและความเช่ือ         

ทางศาสนาแบบพทุธเถรวาทเชน่เดียวกนัและสืบเน่ืองตอ่กนัมาในแตล่ะยคุสมยัอย่างไม่เปล่ียนแปลง   

 การศกึษาค้นคว้าท าให้พบว่าประตมิากรรมพระสาวกซึง่ถือเป็นงานศลิปกรรมหนึง่          

ได้ท าหน้าท่ีเช่ือมโยงความรู้สกึนกึคดิ ตลอดจนอารมณ์ และความเช่ือของมนษุย์กลุม่เดียวหรือตา่งกลุม่          

ทัง้ท่ีอยูใ่นชว่งเวลาเดียวและตา่งสมยัเข้าไว้ด้วยกนั การรังสรรค์งานประตมิากรรมโดยถ่ายถอด

รูปแบบกนัไปมาแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลท่ีศลิปะตา่ง ๆ มีระหวา่งกนั ซึง่ค าวา่ “มีอิทธิพล” นี ้               

โดยนยัได้แสดงออกถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์ท่ีมีร่วมกนัภายใต้ความเป็นหนึง่เดียว                

ในค าสอน และศรัทธาทางศาสนาท่ีปรากฏผา่นคติตา่ง ๆ  การศกึษางานศลิปกรรมข้างต้น                

ร่วมกบัประวตัิศาสตร์ท าให้เห็นรากท่ีมาของมนษุย์ในปัจจบุนัท่ีโยงใยกบัมนษุย์ในอดีตได้ชดัเจน

มากยิ่งขึน้  

 อยา่งไรก็ดี การค้นคว้าคตกิารสร้างประตมิากรรมพระสาวกบางสว่น โดยเฉพาะ

ประตมิากรรมพระสาวกจ านวน 3 พระองค์ ยงัพบหลกัฐานทัง้จากเอกสารท่ีเก่ียวข้องและงาน

ศลิปกรรมในลกัษณะเดียวกนัท่ีน้อยเกินไป จึงถือเป็นความท้าทายส าหรับผู้ ท่ีปรารถนาจะศกึษา              

หาค าตอบในเร่ืองนีต้อ่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

108 
 

 
 

รายการอ้างอิง 
 
หนังสือภาษาไทย 
กรมศลิปากร.  รายงานการส ารวจและขุดแต่งโบราณวัตถุสถาน เมืองเก่าอู่ทอง อ าเภออู่ทอง 

 จังหวัดสุพรรณบุรี. พระนคร: ศิวพร, 2509. 
___________. ค าบรรยายสัมนาโบราณคดีสมัยสุโขทัย พ.ศ. 2503. พระนคร: ศวิพร, 2507. 
___________.  จิตรกรรมและศิลปวัตถุในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 พระนคร: กรมศลิปากร, 2501. 
___________.  ศิลปวัฒนธรรมไทย เล่ม 4 วัดส าคัญ กรุงรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ:  
 กรมศลิปากร, 2525 
ค าให้การชาวกรุงเก่า ค าให้การขุนหลวงหาวัด และพระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวง
 ประเสริฐอักษรนิติ์. พระนคร: คลงัวิทยา, 2510. 
คณะสงฆ์วดัพระเชตพุน. ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชชิ่ง, 2554. 
จนัทบรีุนฤนาถ,พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ. ปทานุกรมบาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต,                  

 พิมพ์ครัง้ท่ี 5. กรุงเทพฯ: คณะกรรมาธิการศาสนา ศลิปะและวฒันธรรม สภาวฒันธรรม, 
 2553.  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชานญุาตจดัพิมพ์ 
 เพ่ือเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เน่ืองในโอกาสพระราชพิธี   
 มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธนัวาคม 2554 และเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
 สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
 เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2553. 
เจริญ ตนัมหาพราน. หน่ึงเดียวในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: อนิเมทกรุ๊ป, 2550. 
ช่ืนสขุ กาญจนภิญโญวงศ์. “พระพุทธปฏิมาสมัยรัชกาลที่ 3-รัชกาลที่ 5: การเปล่ียนแปลง
 คตกิารสร้างและรูปแบบศิลปกรรม” วิทยานิพนธ์ศลิปศาสตร์มหาบณัฑิต 
 สาขาประวตัิศาสตร์ศลิปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2547. 
เชษฐ์ ตงิสญัชลี. พระพุทธรูปอินเดีย. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2554. 
ด ารงราชานภุาพ, สมเดจ็กรมพระยา. ต านานพระพุทธเจดีย์. นครหลวงฯ: กรมศลิปากร, 2515. 
เดือน ค าดี. รายงานวิจัยเร่ืองภกิษุณีในพระพุทธศาสนา: การศึกษาเชิงวิเคราะห์. กรุงเทพฯ : 
 โครงการวิจยัพทุธศาสน์ศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2544 
ธิดา สาระยา. (ศรี) ทวารวดี : ประวัตศิาสตร์ยุคต้นของสยามประเทศ. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2532. 



 

109 
 

 
 

นริศรานวุดัตวิงศ์, สมเดจ็เจ้าฟ้า กรมพระยา และ ด ารงราชานภุาพ,สมเดจ็กรมพระยา.  
 สาส์นสมเดจ็ เล่ม 17 .พระนคร : องค์การค้าของครุุสภา, 2505. 
ปรมานชุิตชิโนรส, สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระ. ปฐมสมโพธิกถา. กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร, 2539. 
สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, 2403-2464, สารานกุรมพระพทุธศาสนา,                    
 พิมพ์ครัง้ท่ี 2 (กรุงเทพฯ : มหามกฎุราชวิทยาลยั, 2539 
ประทมุ ชุม่เพ็งพนัธุ์. สุวรรณภูมิ : ดนิแดนทองแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. กรุงเทพฯ:  
 สวีุริยาสาส์น, 2546. 
ปัญญา ใช้บางยาง. 80 พระอรหันต์ ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพ ฯ: ส านกัพิมพ์ธรรมสภา, ไมร่ะบปีุท่ีพิมพ์. 
ผาสขุ อินทราวธุ. รายงานการวิจัยเร่ืองการศึกษาร่องรอยอารยธรรมโบราณ จากหลักฐาน

 ทางโบราณคดีในเขตจังหวัดล าพูน ก่อนพุทธศตวรรษท่ี 19. กรุงเทพฯ: ภาควิชา 
 โบราณคดี มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2536 
พระครูวิจิตรการโกศล. ประวัตวัิดสุทัศนเทพวราราม พร้อมด้วยแผนผัง ภาพปูชนียวัตถุ 

 และถาวรวัตถุ. กรุงเทพฯ : ศวิพร, 2516. 
เพ็ญสภุา สขุคตะ ใจอินทร์. โบราณวัตถุและศิลปวัตถุในพพิธิภัณฑสถานแห่งชาต ิหริภุญไชย. 
 กรุงเทพฯ : กรมศลิปากร, 2548. 
พิทรู มลิวลัย์ และไสว มาลาทอง. ประวัตวัิดส าคัญทางพระพุทธศาสนา ตอน 3. กรุงเทพฯ: 
 กรมการศาสนา, 2526. 
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั. “ประชุมพระราชนิพนธ์” พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิง
 ศพ นายเทวาประสิทธ์ิ  พาทย์โกศล. กรุงเทพฯ: วชัรินทร์การพิมพ์, 2517. 
พระพทุธโฆษาจารย์. คัมภีร์วิสุทธิมรรค, พิมพ์ครัง้ท่ี 6, แปลโดย สมเดจ็พระพฒุาจารย์ 
 (อาจ อาสภมหาเถระ). กรุงเทพฯ: มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, 2548. 
พระโพธิรังสี. ค าแปลจามเทวีวงศ์ พงศาวดารเมืองหริปุญไชย; แปลโดย พระยาปริยตัธิรรม
 ธาดา (แพ ตาละลกัษณ์) และ พระญาณวิจิตร (สิทธ์ิ โจรนานนท์). กรุงเทพฯ:  
 กรมศลิปากร : บรรณกิจเทรดดิง้, 2516. 
พระศาสนโสภณ (แจม่ จตฺตสลฺโล). สวดมนต์แปล ,พิมพ์ครัง้ท่ี 14 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกฎุ
 ราชวิทยาลยั, 2550 
พระสูตรและอรรถกถา แปล พระวินัยปิฎก จุลวรรค เล่ม 7 ภาค 2. กรุงเทพฯ: มหามกฏุ
 ราชวิทยาลยั, 2525 



 

110 
 

 
 

___________. พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม 1 ภาค 2 ตอน 1.  
 กรุงเทพฯ: มหามกฏุราชวิทยาลยั, 2525 
___________ พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม 1 ภาค 2 ตอน 2.
 กรุงเทพฯ: มหามกฏุราชวิทยาลยั, 2525 
___________. พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม 1 ภาค 2 ตอน 3.
 กรุงเทพฯ: มหามกฏุราชวิทยาลยั, 2525 
___________. พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม 3 ภาค 2. กรุงเทพฯ: มหามกฏุ 
 ราชวิทยาลยั, 2525 
___________. พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อปทาน ภาค 2. กรุงเทพฯ: มหามกฏุ 
  ราชวิทยาลยั, 2525 
___________. พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เล่ม 2 ภาค 3 ตอน 2. กรุงเทพฯ: 
 มหามกฏุราชวิทยาลยั, 2525 
___________. พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค. กรุงเทพฯ: มหามกฏุราชวิทยาลยั, 2525 
___________. พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม 1 ภาค 2. กรุงเทพฯ: 
 มหามกฏุราชวิทยาลยั, 2525 
___________. พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย เอกนิยาต-ทุกนิบาต เล่ม 1 ภาค 2.  
  กรุงเทพฯ: มหามกฏุราชวิทยาลยั, 2525 
พิเศษ เจียจนัทร์พงษ์. “พระมีหนวด,” ศลิปวฒันธรรม ปีท่ี 16, ฉบบัท่ี 7. พฤษภาคม 2538. 
รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง. พระพุทธปฏิมาสยาม. กรุงเทพฯ : มิวเซียมเพรส, 2553. 
ราชบณัฑิตยสถาน. ต านานวัตถุสถานต่าง ๆ  ซึ่งพระบาทสมเดจ็พระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว  
 ทรงสถาปนา (พิมพ์เป็นอนสุรณ์ในงานฌาปนกิจศพนางสาวนภา วงัส์ไพจิตร  
 วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2510, พระนคร: บริษัทประชาชา่ง, 2511. 
เลียฟ นิโคลาเยวิช ตอลสตอย. ศิลปะคืออะไร ,แปลโดย สิทธิชยั แสงกระจา่ง (กรุงเทพฯ:  
 กองบรรณาธิการนิตยสารถนนหนงัสือ, 2528. 
วชิรญาณวโรรส, สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยา. ต านานวัดบวรนิเวศวิหาร. พระนคร: 
 โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2465. 
วดัมหาธาตยุวุราชรังสฤษฏ์ิ. หนังสือสวดมนต์ฉบับวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์. กรุงเทพ : 
 มหาจฬุาลงกรณ์ราชวิทยาลยั,2542 



 

111 
 

 
 

ศกัดิช์ยั สายสิงห์. พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์: พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดที่

 ปรับเปล่ียน. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2556. 
___________. พระพุทธรูปในประเทศไทย: รูปแบบ พัฒนาการและความเช่ือของคนไทย 
 กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวตัศิาสตร์ศลิปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2556. 
___________. ศิลปะทวารวดี: วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเร่ิมในดินแดนไทย. กรุงเทพฯ: 
 เมืองโบราณ, 2547. 
___________. ศลิปะเมืองเชียงแสน: วิเคราะห์งานศลิปกรรมร่วมสมยักบัหลกัฐานทางโบราณคดี
 และเอกสารทางประวตัศิาสตร์. กรุงเทพฯ : กรมศลิปากร, 2551. 
___________. สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัศลิปากร, พัฒนาการของงานศิลปกรรม

 เมืองลพบุรีตัง้แต่พุทธศตวรรษที่ 12 ถึงพุทธศตวรรษที่ 24 เล่ม 3. นครปฐม : 
 สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2555. 
___________. ศิลปะสุโขทัย: บทวิเคราะห์หลักฐานโบราณคดีจารึกและศิลปกรรม.  
 รายงานการวิจยั. กรุงเทพฯ: สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2551. 
___________. สองศตวรรษวัดสุทัศนเทพวราราม: ศูนย์กลางจักรวาล ศูนย์กลางพระนคร. 
 กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้, 2550. 
สงวน โชตสิขุรัตน์. ประชุมต านานล้านนาไทย, พิมพ์ครัง้ท่ี 2. กรุงเทพ ฯ: ศรีปัญญา, 2555. 
เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป. ลัทธิของเพื่อน. กรุงเทพฯ: คลงัวิทยา, 2514. 
สนัติ เล็กสขุมุ. รายงานผลวิจัยเร่ืองวัตถุปูนป้ันขุดค้นได้จากวัดพระพายหลวง จังหวัดสุโขทัย 
 ระหว่าง พ.ศ. 2528-2529. กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2530. 
___________. ศลิปะสโุขทยั. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2555. 
สภุทัรดิศ ดิศกลุ. หม่อมเจ้า. พระพุทธรูปอินเดียและความรู้เก่ียวกับโบราณคดีจีน. กรุงเทพฯ : 
 กรมศลิปากร, 2547. 
___________. ศิลปะในประเทศไทย, พิมพ์ครัง้ท่ี 9. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 
 2538. 
สรุพล ด าริห์กลุ. ประวัตศิาสตร์และศิลปะหริภุญไชย. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์เมืองโบราณ, 2547 
 หอพระสมดุวชิรญาณ. เร่ืองต านานสถานที่และวัดถุต่าง ๆ ซึ่งพระบาทสมเดจ็ ฯ 
 พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้าง นับเปนประชุมพงศาวดารภาคท่ี 25.  
 พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2468. 

 



 

112 
 

 
 

หนังสือภาษาต่างประเทศ 
Haskie Hasson. Ancient Buddhist art from Burma. Singapore: The Gallery, c1993. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

113 
 

 
 

ประวัตผู้ิวิจัย 

 ช่ือ – สกุล นายสิขรินทร์   ล้อเพ็ญภพ 

 ท่ีอยู่            1565 ม.6  ต.ส าโรงเหนือ  อ.เมืองสมทุรปราการ  จ.สมทุรปราการ 

 ประวัตกิารศึกษา   

   พ.ศ.  2552   ส าเร็จการศกึษาศลิปศาสตร์บณัฑิต 
       (รัฐศาสตร์)    
       จาก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 ประวัตกิารท างาน 

   พ.ศ. 2553 – ปัจจบุนั  รับราชการท่ีส านกัราชเลขาธิการ  
       พระบรมมหาราชวงั   
 E-Mail sikharin.lo@ohm.go.th 

mailto:sikharin.lo@ohm.go.th

	Cover
	Abstract
	Acknowledgments
	Content
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	References
	Biography



