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 วิทยานิพนธ์ฉบบันี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาคติความเช่ือ รูปแบบ ลกัษณะทางประติมาน
วิทยาของพระอินทร์ในคตพิทุธศาสนานิกายเถรวาทท่ีพบในประเทศไทย เปรียบเทียบกบัพระอินทร์
ในอินเดีย และเอเชียอาคเนย์ โดยเฉพาะในพืน้ท่ีท่ีนบัถือพทุธศาสนานิกายเถรวาท   
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เช้ามาในคติทางศาสนา  จงึเป็นเหตใุห้มีการผสมผสานทางคติความเช่ือ  ดงัปรากฏมีความเหมือน และ
ความตา่ง ทัง้ในส่วนของลกัษณะทางประติมานวิทยา ลกัษณะของสวรรค์ท่ีประทบั ตลอดจนบทบาท
ของพระอินทร์ท่ีมารับใช้ในทางพทุธศาสนา และในด้านการเมืองการปกครองท่ีพระอินทร์มีส่วนส าคญั
ท่ีชว่ยสง่เสริมสถาบนัพระมหากษัตริย์ได้เป็นอย่างดี 
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 The objectives of this thesis were to study styles, concepts and iconography of 
Indra in Theravada Buddhism found in Thailand, compare with iconography of Indra found in 
India and Southeast Asia especially in Theravada Buddhism. 
 Indra, an important god who developed from the god in Brahmanism and Hinduism. 
When Buddhism has merged Indra into the religious, initiated there is an integration of beliefs. There 
are similarities and differences in Indra iconography, Indra’s heaven, as well as the role of Indra who 
served in Buddhism. And in the tales of Indra in traditional Thai culture have an important role to 
emphasize the sacredness of the monarchy as the reincarnation of the Lord Indra. 
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กิตตกิรรมประกาศ 
 

“ปัญญาพโล” สมณฉายาท่ีได้รับในคราวท่ีบรรพชาอุปสมบท ณ วดับวรนิเวศวิหารแห่งนี ้ 
ระหวา่งการด ารงสมณเพศนัน้จงึได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าใจในพระพทุธศาสนาในแง่มมุท่ีตา่งออกไป
จากในโลกของคฤหสัถ์  อนัเป็นโลกทศัน์ส าคญัประการหนึง่ท่ีใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์ฉบบันี ้

“วดับวรนิเวศวิหาร” พระอารามแห่งแรกท่ีข้าพเจ้าได้เข้ามาพกัพิงอิงอาศยัภายใต้ร่ม
เงาแห่งพุทธศาสนา วดัท่ีเต็มไปด้วยครูบาอาจารย์และเพ่ือนสหธรรมิกท่ีคอยให้ความช่วยเหลือ
โดยเฉพาะในด้านภาษาบาลี ให้โอกาสให้การท างาน อีกทัง้ยงัเป็นแหล่งรวมกัลยาณมิตรชัน้ดีท่ี
เปรียบเสมือนคนในครอบครัว 

“ท่ีพกัสงฆ์อาพาธปากช่อง”  ด้วยเมตตาของอาจารย์เจ้าคุณฯ ท่ีเมตตาอนุญาตให้
เรียนตอ่ ตลอดจนข้ออบรมในพระธรรมวินยัของพระอาจารย์ เป็นเหตใุห้ช่วงเวลาท่ีอยู่ท่ีน่ีนัน้เป็น
ชว่งเวลาท่ีดีท่ีสดุในชีวิตพระเลยทีเดียว 

ตลอดระยะเวลากว่า ๕ พรรษา จึงเป็นเหตุให้วิทยานิพนธ์เล่มนี ้มีความคาบเก่ียว
ตัง้แตย่งัด ารงสมณภาวะ จนแล้วเสร็จในเพศคฤหสัถ์   

นอกจากนี ้หากจะกล่าวถึงแรงผลกัดนัส าคญัในความสนใจงานด้านประติมานวิทยา
นี ้ คงต้องน้อมระลกึถึงศาสตราจารย์เกียรติคณุ ดร.ผาสขุ อินทราวธุ  อาจารย์ผู้สร้างแรงบนัดาลใจ 
ด ารงความเป็นครูโดยสมบรูณ์มาตลอดชีวิต 
 วิทยานิพนธ์ฉบบันี ้จะส าเร็จลงไม่ได้เลย หากไม่ได้รับความกรุณาจากรองศาสตราจารย์ ดร.
เชษฐ์  ติงสญัชลี อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีเมตตาอบรมสัง่สอน ให้ค าปรึกษา ตลอดจนคอย
ตรวจทานแก้ไขในงานเลม่นีอ้ยู่หลายรอบจนแล้วเสร็จเป็นวิทยานิพนธ์เลม่นี ้ ศาสตราจารย์ ดร.ศกัดิ์ชยั 
สายสิงห์ ท่ีกรุณารับเป็นประธานกรรมการฯ  ดร.นนัทนา ชตุวิงศ์ กรรมการวิทยานิพนธ์กบัค าสัง่สอน
มากมายท่ีช่วยเติมเต็มวิทยานิพนธ์ฉบบันี ้ รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง และอาจารย์
อรุณศกัดิ์ ก่ิงมณี ท่ีเมตตามาเป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในงานจนลลุ่วงไป
ด้วยดี 

ท่ีส าคญัคือ พ่อกบัแม่ ท่ีสนบัสนนุและส่งเสริมในการเรียนมาจนถึงระดบัชัน้สงูสุดใน
ครัง้นี ้
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หอสมดุแหง่ชาติองักฤษ (British Library) ...............................................  ๖๙ 

๓๐ จิตรกรรมรูปพระอินทร์ดีดพิณสามสาย วดับวกครกหลวง จงัหวดัเชียงใหม ่ 
สกลุชา่งไทใหญ่ ....................................................................................  ๗๐ 

๓๑ จิตรกรรมเร่ืองสวุรรณหงส์ เหตกุารณ์ท่ีพระอินทร์เสกให้นางเกศสริุยงกลายเป็น
พราหมณ์หนุม่ช่ือ อมัพร ภายในวิหารลายค า วดัพระสิงห์ จงัหวดัเชียงใหม่  
ราวต้นพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ .....................................................................  ๗๐ 

๓๒ แผน่ชาดกดินเผาเร่ืองสวุรรณกกักฏกชาดก จากเจดีย์เปตเลกตะวนัตก เมืองพกุาม  
ประเทศพม่า ศลิปะสมยัพกุาม ราวพทุธศตวรรษท่ี ๑๖-๑๗ ........................  ๘๒ 

๓๓ สวุรรณกกักฏกชาดก จิตรกรรมบนเสาในประธานต้นท่ี ๒ ด้านซ้าย ภายใน 
พระวิหารหลวงวดัสทุศันเทพวราราม เขียนขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี ๓ ..........  ...  ๘๒ 

๓๔ วชัระปลายแหลมทัง้ ๒ ในพระหตัถ์พระอินทร์ท่ีบริเวณประตทูางเข้าถ า้ภาชา ......  ๘๕ 
๓๕ พระอินทร์ทรงวชัระปลายแหลม บนใบเสมาท่ีพบรอบฐานเจดีย์พระธาตยุาค ู 

เมืองโบราณฟ้าแดดสงยาง จงัหวดักาฬสินธุ์ ............................................  ๘๕ 
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๓๖ ประตมิากรรมพระโพธิสตัว์วชัรปาณิ ศลิปะชวาภาคกลาง จดัแสดงอยูท่ี่ 

บริตชิมิวเซียม สหราชอาณาจกัร ........................................................  ...  ๘๖ 
๓๗ ประตมิากรรมพระอินทร์ทรงช้างเอราวณั ศลิปะชวาภาคตะวนัออก จดัแสดง 

อยูท่ี่พิพิธภณัฑ์แหง่ชาตสิก็อตแลนด์ สหราชอาณาจกัร ............................  ๘๖ 
๓๘ ประตมิากรรมพระโพธิสตัว์วชัรปาณิ ศลิปะคนัธาระ ราวพทุธศตวรรษท่ี ๗-๘  

จดัแสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑ์เปษวาร์ ประเทศปากีสถาน ................................  ๘๗ 
๓๙ จิตรกรรมพระโพธิสตัว์วชัรปาณิ จากถ า้แหง่ประตมิากรรม (Cave of the Statues)  

เมืองกีซิง ประเทศจีน ราวพทุธศตวรรษท่ี ๑๐-๑๑ ......................................  ๘๗ 
๔๐ ประตมิากรรมพระอินทร์ทรงวชัระ พบท่ีหมูบ้่านตารสี (Village Tarsi) ใกล้ 

เมืองมถรุา ศลิปะมถรุา ปัจจบุนัเก็บรักษาอยูท่ี่พิพิธภณัฑ์มถรุา ..................  ๘๘ 
๔๑ ประตมิากรรมพระอินทร์ทรงช้างเอราวณั ศลิปะโอริสสา ในอินเดียภาคตะวนัออก....  ๘๙ 
๔๒ วชิระ หนึง่ในสญัลกัษณ์มงคลท่ีปรากฏบนแผน่หินพบท่ีเมืองนครปฐมโบราณ  

สมยัทวารวดี จดัแสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิพระนคร ..................  ๙๐ 
๔๓ วชิระ บนพระแทน่วชัรอาสน์ของพระพทุธรูปปางมารวิชยั สมยัพกุาม ราว 

พทุธศตวรรษท่ี ๑๘ จดัแสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑ์แหง่ชาติองักฤษ ....................  ๙๐ 
๔๔ พระอินทร์ทรงช้างเอราวณั แทน่ศลิาจ าหลกัรูปเทพประจ าทิศ ปราสาทพนมรุ้ง  

ศลิปะขอมแบบนครวดั จดัแสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑสถานแห่งชาต ิพิมาย ...  ...  ๙๐ 
๔๕ วชัระส าริด ศลิปะขอม จดัแสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิพิมาย .................  ๙๐ 
๔๖ พระอินทร์ทรงช้างเอราวณับนหน้าบนัหอพระมณเฑียรธรรม  

วดัพระศรีรัตนศาสดาราม สมยัรัชกาลท่ี ๑ ...........................................  ...  ๙๒ 
๔๗ พระอินทร์ทรงช้างเอราวณั ศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้น จดัแสดงอยูท่ี่ 

พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิพระนคร...........................................................  ๙๒ 
๔๘ พระอินทร์ประทบัอยู่ในเวชยนัตปราสาท บนบานหน้าตา่งพระอโุบสถวดันางนอง  

สร้างขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี ๓ .....................................................................  ๙๒ 
๔๙ หน้าบนัพระอโุบสถวดับวรนิเวศวิหาร ...............................................................  ๙๓ 
๕๐ เชิงเทียนพระมหาวชิราวธุ ภายในพระอโุบสถวดับวรนิเวศวิหาร ..........................  ๙๔ 
๕๑ โคมไฟฟ้าประดบัพระราชลญัจกรวชิราวธุเหนือช้างไอราพต ภายในพระอโุบสถ 

วดับวรนิเวศวิหาร ..................................................................................  ๙๔ 
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๕๒ ภาพปนูปัน้เร่ือง จนัทกมุารชาดก วดัไลย์ จงัหวดัลพบรีุ ศิลปะสมยัอยธุยา ..........  ๙๕ 
๕๓ จิตรกรรมเร่ืองจนัทกมุารชาดก วดัชมภเูวก จงัหวดันนทบรีุ ศลิปะสมยัอยธุยา .....  ๙๕ 
๕๔ จิตรกรรมเร่ือง จนัทกมุารชาดก ภายในพระอโุบสถวดัสวุรรณดาราราม 

พระนครศรีอยธุยา ศลิปะสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น ..................................  ๙๕ 
๕๕ จิตรกรรมเร่ือง จนัทกมุารชาดก ภายในพระวิหารวดัภุมรินทรราชปักษี ศลิปะสมยั

รัตนโกสินทร์ตอนต้น ...............................................................................  ๙๖ 
๕๖ พระอินทร์ทรงขวาน ในจิตรกรรมเร่ือง จนัทกมุาร จิตรกรรมฝาผนงัวดัหวัเวียงรังษี  

จงัหวดันครพนม ....................................................................................  ๙๖ 
๕๗ พระอินทร์ทรงค้อนเหล็กท าลายพิธีของพวกเดียรถีย์ในคราวยมกปาฏิหาริย์  

จิตรกรรมท่ีพระท่ีนัง่พทุไธสวรรย์ สมยัรัตนโกสินทร์ ..................................  ๙๗ 
๕๘ พระอินทร์ทรงค้อนเหล็กท าลายพิธีของพวกเดียรถีย์ในคราวยมกปาฏิหาริย์  

จิตรกรรมท่ีวดัไชโย จงัหวดัอ่างทอง สมยัรัตนโกสินทร์ ..............................  ๙๗ 
๕๙ พระอินทร์เป่าสงัข์วิชยัยตุร ในคราวพระพทุธองค์เสดจ็ลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์  

จิตรกรรมสมยัรัชกาลท่ี ๓ ภายในพระอโุบสถวดัทองธรรมชาติ ..................  ๙๙ 
๖๐ พระอินทร์เป่าสงัข์วิชยัยตุร จิตรกรรมฝีพระหตัถ์สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  

กรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์ ภายในพระอโุบสถวดัราชาธิวาส .....................  ๙๙ 
๖๑ พระอินทร์ทรงสงัข์ ด้านหน้าพระอโุบสถวดันิเวศธรรมประวตั ิพระนครศรีอยธุยา .  ๙๙ 
๖๒ ภาพลายเส้นในสมดุข่อยรูปพระอินทร์เป่าสงัข์ปลกุพระนารายณ์ให้ต่ืนบรรทม 

จากกลางเกษียรสมทุร ...........................................................................  ๑๐๐ 
๖๓ พระอินทร์เป่าสงัข์ เคร่ืองหมายราชการของกรมประชาสมัพนัธ์ ..........................  ๑๐๑ 
๖๔ ตราสญัลกัษณ์สถานีวิทยโุทรทศัน์แหง่ประเทศไทย ...........................................  ๑๐๑ 
๖๕ พระอินทร์ทรงช้างเอราวณั พระหตัถ์ซ้ายทรงจกัร พระหตัถ์ขวาทรงสงัข์ ใน 

ต าราพระเทวรูป เลขท่ี ๖๙ .....................................................................  ๑๐๒ 
๖๖ พระอินทร์และพระชายาประทบับนช้างเอราวณั ส าริด จดัแสดงอยู่ท่ี 

พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิพระนคร .........................................................  ๑๐๓ 
๖๗ รูปแบบเคร่ืองทรงเทวดาศลิปะล้านนา จากวดัเจดีย์เจ็ดยอด จงัหวดัเชียงใหม่ .....  ๑๐๔ 
๖๘ พระพทุธรูปทรงเคร่ือง ศลิปะล้านนา ................................................................  ๑๐๔ 
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๖๙ กลองทิพย์ บนภาพสลกัพทุธประวตัิตอนเสดจ็ลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ ท่ี 

สถปูสาญจี ศลิปะสมยัอินเดียโบราณ .................................................................  ๑๐๕ 
๗๐ พระพิมพ์ปางยมกปาฏิหาริย์ ศลิปะทวารวดี พบท่ีจงัหวดัราชบรีุ จดัแสดงอยูท่ี่

พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิราชบรีุ ............................................................  ๑๐๕ 
๗๑ กลองอฬมัพรเภรี ภายในพระวิหารหลวงวดัสทุศันเทพวราราม ...........................  ๑๐๖ 
๗๒ พระอินทร์ดีดพิณสามสาย จิตรกรรมในสมดุภาพไตรภมูิสมยักรุงธนบรีุ ...............  ๑๐๗ 
๗๓ พระอินทร์ดีดพิณสามสาย จิตรกรรมท่ีพระท่ีนัง่พทุไธสวรรย์ สมยัรัตนโกสินทร์ ........  ๑๐๘ 
๗๔ พระอินทร์ดีดพิณสามสาย จิตรกรรมท่ีวดัทองธรรมชาต ิสมยัรัตนโกสินทร์ ..........  ๑๐๘ 
๗๕ พระอินทร์ดีดพิณสามสาย ประตมิากรรมส าริดศลิปะรัตนโกสินทร์ จดัแสดงท่ี

พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิพระนคร...........................................................  ๑๐๙ 
๗๖ พระอินทร์ดีดพิณสามสาย จิตรกรรมท่ีวดับ้านยาง จงัหวดัมหาสารคาม ..............  ๑๐๙ 
๗๗ พระอินทร์ดีดพิณสามสาย จิตรกรรมภายในวิหารวดัหนองบวั จงัหวดันา่น ..........  ๑๑๐ 
๗๘ เนมิราชชาดก จิตรกรรมท่ีวดัชมภเูวก จงัหวดันนทบรีุ สมยัอยธุยา ......................  ๑๑๖ 
๗๙ พระอินทร์ทรงพานางสชุาดาท่ีไปเกิดเป็นธิดาอสรูกลบัสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ จิตรกรรม 

ภายในวิหารพระอินทร์แปลง วดัเสนาสนาราม สมยัรัชกาลท่ี ๕ ................  ๑๑๗ 
๘๐ เนมิราชชาดก จิตรกรรมภายในพระอโุบสถวดัสวุรรณดาราราม พระนครศรีอยธุยา  

ศลิปะสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น .....................................................................  ๑๑๗ 
๘๑ จิตรกรรมภายในพระอโุบสถวดัมอ่นปู่ ยกัษ์ จงัหวดัล าปาง ได้อิทธิพลศลิปะ 
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๘๒ จิตรกรรมภาพสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ ในสมดุภาพไตรภมูิสมยักรุงธนบรีุ .......................  ๑๑๙ 
๘๓ ใบลานแสดงภาพสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ ศิลปะพม่า ราวกลางพทุธศตวรรษท่ี ๒๓ .........  ๑๑๙ 
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๘๕ ภาพเขียนขบวนมหาพิชยัราชรถในพิธีบรมศพพระเพทราชา ศิลปะสมยัอยธุยา  
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๘๘ พระอินทร์ประทบัยืนร่วมกบัช้างเอราวณั สมยัคปุตะ ราวพุทธศตวรรษท่ี ๙-๑๐ 
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สมยัคปุตะ ............................................................................................  ๑๓๐ 
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แบบนครวดั ราวพทุธศตวรรษท่ี ๑๗ จดัแสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ  
พิมาย ...................................................................................................  ๑๓๒ 

๙๔ ช้างเอราวณัส าริด ศลิปะบายน ปัจจบุนัเก็บรักษาอยูท่ี่วดัพระมหามยัมนีุ  
ประเทศพมา่ .........................................................................................  ๑๓๓ 

๙๕ ช้างเอราวณัส าริด ปัจจบุนัเก็บรักษาอยู่ท่ีวดัพยาซิกง เมืองตองอ ูประเทศพมา่ ....  ๑๓๔ 
๙๖ ชิน้สว่นสงัคโลกประกอบสถาปัตยกรรมรูปช้างเอราวณั ศิลปะสโุขทยั .................  ๑๓๕ 
๙๗ ประตมิากรรมปนูปัน้รูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวณับนชอ่งแสงวดัไลย์ จงัหวดั 

ลพบรีุ ศลิปะอยธุยา ................................................................................  ๑๓๕ 
๙๘ พระอินทร์ทรงช้างเอราวณั ๓๓ เศียร ในต าราภาพเทวรูปไสยาศาตร์ เลขท่ี ๗๐ ...  ๑๓๖ 
๙๙ บานประตพูระวิหารหลวงวดัสทุศันเทพวราราม ................................................  ๑๓๖ 
๑๐๐ จิตรกรรมรูปช้างเอราวณัในหอไตร หมู่ต าหนกัวาสกุรี วดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม .  ๑๓๗ 
๑๐๑ จิตรกรรมรูปช้างคีรียเมฆในหอไตร หมูต่ าหนกัวาสกุรี วดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม  ๑๓๗ 
๑๐๒ พระราชยานพตุตานทองถวายคลมุด้วยผ้าเยียรบบั ...........................................  ๑๓๘ 
๑๐๓ นางนกยาง อดีตชาตพิระนางสชุาดา ณ สระนนัทาโบกขรณี จิตรกรรมภายใน 

พระอโุบสถวดัปทมุวนาราม สมยัรัชกาลท่ี ๔ .............................................  ๑๔๔ 
๑๐๔ พระอินทร์แปลงเป็นอสรูเฒ่าเข้าไปเลือกคูจ่ากนางสชุาดา จิตรกรรมบนเสาใน 

ประธานด้านขวาในพระวิหารหลวงวดัสทุศันเทพวราราม สมยัรัชกาลท่ี ๓ ......  ๑๔๔ 
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๑๐๕ พระอินทร์ในร่างอสรูเฒา่ก าลงัพานางสชุาดาขึน้ราชรถกลบัสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ 

จิตรกรรมภายในวิหารพระอินทร์แปลง วดัเสนาสนาราม สมยัรัชกาลท่ี ๕ ..  ๑๔๔ 
๑๐๖ พระอินทร์ประทบัร่วมกบัพระนางผสุดีภายในนนัทอทุยานบนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ 

จิตรกรรมภายในพระอโุบสถวดัทองนพคณุ สมยัรัชกาลท่ี ๔ .....................  ๑๔๗ 
๑๐๗ เทพธิดาในสระโบกขรณี ๗ สระ ภายในงาช้างเอราวณั จิตรกรรมด้านหลงั 

พระประธานในพระอโุบสถวดัปทมุวนาราม สมยัรัชกาลท่ี ๔ .....................  ๑๔๙ 
๑๐๘ ภาพสลกัรูปพระอินทร์ทรงช้างไอราวตัร่วมกบัพระชายา ท่ีเทวสถานเชนนเกศวะ 

(Chennakesava Temple) เมืองโสมนาถปรุะ รัฐกรรณาฏกะ ..................  ...  ๑๕๐ 
๑๐๙ ภาพสลกัรูปอินทราณีทรงช้างไอราวตั ท่ีเทวสถานโจศฐโยคิณี (Chausat Yogini  

Temple) เมืองชพลัปรุะ รัฐมธัยประเทศ ...............................................  ...  ๑๕๐ 
๑๑๐ ภาพศลิาจ าหลกัรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวณั ร่วมกบัพระชายาทัง้ ๔ องค์  

ภายในคหูาของเจดีย์ชิจตาวง์พยา เมืองมรัคอ ูประเทศพมา่ .....................  ๑๕๑ 
๑๑๑ ผ้าโพกพระเศียรบนดาวดงึส์ ภาพสลกัจากภารหตุ ราวพทุธศตวรรษท่ี ๔  

จดัแสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑ์อินเดีย เมืองกลักตัตา .........................................  ๑๘๑ 
๑๑๒ ผ้าโพกพระเศียรบนดาวดงึส์ ศลิปะคนัธาระ ......................................................  ๑๘๑ 
๑๑๓ ผ้าโพกพระเศียรของพระโพธิสตัว์บนดาวดงึส์ ศลิปะมถรุา ราวพทุธศตวรรษท่ี ๖  

จดัแสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑ์มถรุา ................................................................  ๑๘๒ 
๑๑๔ เหตกุารณ์ตอนพระพทุธองค์เสดจ็ลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ ศลิปะมถรุา ราว 

พทุธศตวรรษท่ี ๖ จดัแสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑ์มถรุา ......................................  ๑๘๒ 
๑๑๕ ภาชนะทองของพระโพธิสตัว์บนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ พบท่ีใกล้เมืองเปษวาร์ ประเทศ

ปากีสถาน ศิลปะคนัธาระ ........................................................................  ๑๘๒ 
๑๑๖ ภาพสลกัพทุธประวตัิตอนแสดงยมกปาฏิหาริย์ท่ีกรุงสาวตัถี และตอนโปรด 

พทุธมารดาบนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ สมยัทวารวดี ประดษิฐานอยูท่ี่ 
ฐานชกุชีพระศรีศากยมนีุ พระวิหารหลวงวดัสทุศันเทพวราราม .................  ๑๘๓ 

๑๑๗ สวรรค์ชัน้ดาวดงึส์บนยอดเขาพระสเุมรุ จิตรกรรมภายในเจดีย์โลกาเทียกพนั  
สมยัพกุามตอนกลาง ราวปลายพทุธศตวรรษท่ี ๑๗ .................................  ๑๘๕ 

๑๑๘ สวรรค์ชัน้ดาวดงึส์บนยอดเขาพระสเุมรุ จิตรกรรมภายในเจดีย์หมายเลข ๑๑๕๐  
เมืองพกุาม สมยัพกุามตอนปลาย ราวปลายพทุธศตวรรษท่ี ๑๘ ...............  ๑๘๖ 
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ภาพท่ี   หน้า 
๑๑๙ เขาพระสเุมรุ จิตรกรรมภายในเจดีย์หมายเลข ๑๐๗๗ เมืองพกุาม ......................  ๑๘๖ 
๑๒๐ เขาพระสเุมรุและสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ ในสมดุข่อย ศลิปะพม่าราชวงศ์คองบอง ราว 

พทุธศตวรรษท่ี ๒๔ ................................................................................  ๑๘๘ 
๑๒๑ สวรรค์ชัน้ดาวดงึส์บนรอยพระพทุธบาทส าริด วดัเสด็จ จงัหวดัก าแพงเพชร ............  ๑๘๘ 
๑๒๒ สวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ จิตรกรรมภายในพระอโุบสถวดัเกาะแก้วสทุธาราม จงัหวดั 

เพชรบรีุ ศลิปะอยธุยาตอนปลาย ............................................................  ๑๘๙ 
๑๒๓ สวรรค์ชัน้ดาวดงึส์บนยอดเขาพระสเุมรุ จิตรกรรมภายในต าหนกัพระพทุธโฆษาจารย์  

วดัพทุไธสวรรย์ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สมยัอยธุยาตอนปลาย .............  ๑๙๐ 
๑๒๔ สวรรค์ชัน้ดาวดงึส์บนยอดเขาพระสเุมรุบนตู้พระธรรมลายรดน า้ ศลิปะอยธุยา  

จดัแสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิเจ้าสามพระยา ............................  ๑๙๐ 
๑๒๕ รอยพระพทุธบาทศลิา ศลิปะอยธุยา ปัจจบุนัจดัแสดงอยู่ท่ีพิพิธภณัฑ์กีเมต์ ........  ๑๙๑ 
๑๒๖ เนมิราชชาดก ภาพปนูปัน้ประดบัผนงัสกดัหน้าพระวิหารวดัไลย์ จงัหวดัลพบรีุ .......  ๑๙๑ 
๑๒๗ พระพทุธรูปประทบัเหนือช้างเอราวณั พบในเจดีย์วดัพระศรีสรรเพชญ์  

ศลิปะอยธุยา จดัแสดงท่ีพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ พระนคร .....................  ๑๙๒ 
๑๒๘ พระพทุธรูปประทบัเหนือช้างเอราวณั ศลิปะอยธุยา จดัแสดงท่ีพิพิธภณัฑสถาน 

แหง่ชาติ จนัทรเกษม ..............................................................................  ๑๙๒ 
๑๒๙ พระพทุธรูปประทบัเหนือช้างเอราวณั สมยัราชวงศ์ตองอ ูประเทศพมา่ ...............  ๑๙๓ 
๑๓๐ พระพทุธองค์เสดจ็โปรดพทุธมารดาบนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ จิตรกรรมฝาผนงั 

ด้านหลงัพระประธานในพระอโุบสถวดัราชนดัดาราม .................................  ๑๙๓ 
๑๓๑ สวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ สมดุภาพไตรภมูิฉบบักรุงกรุงศรีอยธุยา เลขท่ี ๘ ....................  ๑๙๕ 
๑๓๒ สวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ สมดุภาพไตรภมูิสมยักรุงธนบรีุ ......................................................  ๑๙๕ 
๑๓๓ เวชยนัตปราสาท ในสมดุภาพไตรภมูิ เลขท่ี ๙ ......................................................  ๑๙๖ 
๑๓๔ สวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ ในสมดุข่อย ศลิปะพมา่ ราวพทุธศตวรรษท่ี ๒๔  ปัจจบุนั 

เก็บรักษาอยูท่ี่หอสมดุแหง่ชาตอิงักฤษ ....................................................  ๑๙๖ 
๑๓๕ พระอินทร์ประทานพรแก่พระนางผสุดี บนภาพพระบฏวดัทุง่คา จงัหวดัล าปาง ....  ๑๙๗ 
๑๓๖ เวชยนัตปราสาท ภายในพระวิหารวดัราชนดัดาราม..............................................  ๑๙๘ 
๑๓๗ พระราชลญัจกรประจ ารัชกาลท่ี ๓ ...................................................................  ๑๙๘ 
๑๓๘ พทุธประวตัิตอนเสด็จจากดาวดงึส์ จิตรกรรมภายในพระอโุบสถวดัราชนดัดาราม ...  ๑๙๘ 
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๑๓๙ พระพทุธองค์เสดจ็โปรดพทุธมารดาบนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ จิตรกรรมภายใน 

พระอโุบสถวดัทองธรรมชาติ ...................................................................  ๒๐๐ 
๑๔๐ สวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ จิตรกรรมบนคานพระวิหารหลวงวดัสทุศันเทพวราราม ..........  ๒๐๑ 
๑๔๑ พระพทุธเจ้าเสดจ็ลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ ภาพปนูปัน้ประดบัผนงัสกดัหน้า 

พระวิหารวดัไลย์ จงัหวดัลพบรีุ ...............................................................  ๒๐๔ 
๑๔๒ พทุธประวตัิตอนโปรดพทุธมารดาบนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ จิตรกรรมภายใน 

พระท่ีนัง่พทุไธสวรรย์ .............................................................................  ๒๐๖ 
๑๔๓ พระพทุธรูปปางโปรดพทุธมารดา สมยัรัตนโกสินทร์ จดัแสดงท่ีพิพิธภณัฑสถาน 

แหง่ชาต ิพระนคร ..................................................................................  ๒๐๗ 
๑๔๔ พระราหลุประทบันิพพานบนพระแทน่บณัฑกุมัพลศลิาอาสน์ จิตรกรรมภายใน 

พระท่ีนัง่พทุไธสวรรย์ .........................................................................  ...  ๒๐๘ 
๑๔๕ นางผสุดีขอพรพระอินทร์ จิตรกรรมภายในพระอโุบสถวดัสวุรรณดาราราม ..........  ๒๐๘ 
๑๔๖ นนัทวนั สมดุภาพไตรภมูิฉบบักรุงกรุงศรีอยธุยา เลขท่ี ๖ ...................................  ๒๑๐ 
๑๔๗ จิตรลดาวนั สมดุภาพไตรภมูิฉบบักรุงธนบรีุ เลขท่ี ๑๐ .......................................  ๒๑๐ 
๑๔๘ สวนมิสกวนั จิตรกรรมภายในพระอโุบสถวดัปทมุวนาราม .....................................  ๒๑๑ 
๑๔๙ สวนนนัทวนั จิตรกรรมภายในพระอโุบสถวดัปทมุวนาราม .......................................  ๒๑๑ 
๑๕๐ สวนปารุสกวนั จิตรกรรมภายในพระอโุบสถวดัปทมุวนาราม .....................................  ๒๑๒ 
๑๕๑ สวนจิตรลดาวนั จิตรกรรมภายในพระอโุบสถวดัปทมุวนาราม ............................  ๒๑๒ 
๑๕๒ คเูมืองสทุศันนคร จิตรกรรมผนงัตรงข้ามพระประธานในพระอโุบสถวดัปทมุวนาราม .  ๒๑๒ 
๑๕๓ สวรรค์ชัน้ดาวดงึส์บนยอดเขาพระสเุมรุ จิตรกรรมบนสมดุขอ่ย ศลิปะราชวงศ์ 

คองบอง ประเทศพมา่ ปัจจบุนัเก็บรักษาอยู่ท่ีหอสมดุแห่งชาตอิงักฤษ .......  ๒๑๖ 
๑๕๔ จฬุามณีเจดีย์ จิตรกรรมภายในต าหนกัสมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์ วดัพทุไธสวรรย์ 

พระนครศรีอยธุยา สมยัอยธุยาตอนปลาย ...............................................  ๒๑๗ 
๑๕๕ พระมาลยันมสัการพระจฬุามณีเจดีย์ บนภาพพระบฏวดัทุง่คา จงัหวดัล าปาง .....  ๒๑๗ 
๑๕๖ พระมาลยันมสัการพระจฬุามณีเจดีย์ จิตรกรรมด้านหน้าประตทูางเข้า 

พระวิหารวดัม่วง จงัหวดัสิงห์บรีุ..............................................................  ๒๑๗ 
๑๕๗ พระมาลยันมสัการพระจฬุามณีเจดีย์ จิตรกรรมท่ีวดับ้านยาง จงัหวดัมหาสารคาม .  ๒๑๘ 
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ภาพท่ี   หน้า 
๑๕๘ พระจฬุามณีเจดีย์จ าลองภายในพระวิหารหลวง วดัพระบรมธาต ุจงัหวดั

นครศรีธรรมราช ศลิปะอยธุยา ................................................................  ๒๑๘ 
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บทที่ ๑ 
บทน า 

 
ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

สงัคมอินเดียในสมยัโบราณนัน้  มนษุย์เรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมกบัธรรมชาตริอบตวัด้วยการ
รังสรรค์ปรากฏการณ์ธรรมชาติขึน้มาในรูปสรีระมนุษย์ท่ีมีฤทธานุภาพ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการเข้าใจในปรากฏการณ์ตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้รอบตวั  

ชาวอารยันเม่ือแรกเข้ามาตัง้ถ่ินฐานในอินเดียนัน้เป็นชนชาติท่ีมีขนบธรรมเนียม
ประเพณีอยู่แล้วแต่เดิม มีคติความเช่ือและนบัถือในเทพเจ้าหลายองค์ เทพแต่ละองค์มีบทบาท
หน้าท่ีดูแลความเป็นไปของธรรมชาติ และมีลักษณะเป็นสภาวะธรรมชาติต่าง ๆ เช่น ลม ฟ้า 
อากาศ และดวงตะวนั โดยมีการเรียกช่ือเทพเหลา่นัน้ตามธรรมชาติ๑   

เน่ืองด้วยชาวอารยนัเม่ือแรกเข้ามาตัง้ถ่ินฐานในอินเดียนัน้มาอยู่บริเวณตอนเหนือ
ของทะเลทรายธาร์ ซึ่งเป็นบริเวณท่ีมีสภาพภูมิอากาศแห้งแล้ง สิ่งเดียวท่ีจะบรรเทาความแห้งแล้ง
นัน้ได้ คือ น า้ฝน  ด้วยในบริเวณนีแ้ม้จกัมีเมฆฝนตัง้เค้าอยูเ่สมอ แตฝ่นก็มกัไมต่กต้องตามฤดกูาล๒  
สร้างเป็นบุคลาธิษฐานถึงปรากฏการณ์ฝนฟ้าคะนอง เกิดเป็นเทพผู้ มีฤทธ์ิท่ีมีความส าคญัและ
ได้รับความเคารพนบัถือเป็นอย่างมากของชาวอารยนัโบราณ คือ พระอินทร์   

พระอินทร์จงึนบัเป็นเทพท่ีมีบทบาทท่ีสดุในคมัภีร์ฤคเวท ดงัปรากฏแรงศรัทธาสะท้อน
ผา่นบทสรรเสริญในคมัภีร์ฤคเวทมากกวา่ ๒๕๐ บท มากกวา่เทพองค์ใดในยคุเดียวกนั มากถึงหนึง่
ในส่ีของบทสรรเสริญทัง้หมดในคมัภีร์ฤคเวท๓  พระองค์ได้รับการนับถือบูชาในฐานะเทพแห่ง
สายฟ้า เทพผู้พิชิตอสรูแหง่ความแห้งแล้งและความมืดมิด ด้วยการประทานสายน า้ และแสงสว่าง
ให้แก่สรรพชีวิตในโลกมนษุย์เป็นหลกั 

                                           
๑เสฐียรโกเศศ  นาคะประทีป, ลัทธิของเพื่อน (พระนคร: คลงัวิทยา, ๒๕๑๒), ๖๘-๖๙. 
๒ Edward Delavan Perry, “Indra in the Rig - Veda,” Journal of the American 

Oriental Society XI (1880): 120. 
๓Arthur Anthony Macdonell, The Vedic Mythology (Delhi: Motilal 

Banarsidass, 1898), 54. 



๒ 
 

 

ตอ่มาการนบัถือเทพในฐานะปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินัน้ค่อย ๆ คลายลง ส่วนใหญ่
ถูกลืมไป ในขณะท่ีบทประพนัธ์ดงัท่ีปรากฏในคมัภีร์อถรรพเวทมกัเก่ียวข้องกับการก าจดัท าลาย
อมนษุย์ เหลา่ทวยเทพจงึมกัได้รับการอ้อนวอนในเร่ืองนี ้ท าให้รูปลกัษณ์ของเทพทกุองค์ไม่ค่อยจะ
แตกตา่งกนั๔ รวมทัง้การนบัถือพระอินทร์ในรูปลกัษณะของมนษุย์นัน้ ชาวอินเดียเชือ้สายอารยนัได้
ให้การนบัถือพระอินทร์ในฐานะเทพแห่งสงคราม   ด้วยเช่ือกนัว่าพระองค์นัน้มีบทบาทส าคญัในการ
น าชยัชนะและขบัไล่ชนพืน้เมืองเดิมชาวทราวิฑหรือดราวิเดียนให้ถอยร่นไปอาศยัอยู่หลงัเทือกเขา
วินธัยทางภาคใต้ของประเทศอินเดียในปัจจบุนั ทัง้ยงัควบคมุชาวทราวิฑท่ีหลงเหลือให้กลายเป็น
วรรณะต ่าสดุของสงัคม 

ความส าคญัของพระอินทร์ระยะเร่ิมแรกนัน้ได้รับการนบัถือเป็นหนึ่งในสามมหาเทพ
ส าคญัของยคุพระเวท ร่วมกบัพระอคันิ และพระสริุยะ  เพราะเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ในกลุม่เทพท่ีอาศัย
อยู่ในบรรยากาศ หรือท่ีเรียกว่า อนัตริกษสถานเทวตา (Antariksasthanadevata) ด้วยเป็นเทพผู้
ประทานอากาศให้โลกมนษุย์ 

หากแตต่อ่มาในยคุอิติหาส หรือทัว่ไปมกัเรียกว่า ยคุมหากาพย์ นัน้  วรรณกรรมในยุค
นีมี้ความแตกต่างไปจากในยุคพระเวทเป็นอย่างมาก  นอกจากเป็นยุคท่ีเกิดบทสดดีุวีรกรรมของ
วีรบรุุษส าคญั ๒ เร่ือง คือ รามายณะและมหาภารตะ  แล้วยงัมีการนบัถือบชูามหาเทพสงูสุดองค์
ใหมข่ึน้ ๓ องค์ คือ พระพรหม พระวิษณ ุและพระศวิะ สง่ผลให้เทพท่ีสืบมาแตส่มยัพระเวทมีฐานะ
ต ่าลง โดยเฉพาะพระอินทร์ถูกลดบทบาทกลายเป็นเทพชัน้รอง เพราะแม้พระอินทร์จะยังคงมี
ช่ือเสียงในฐานะจอมเทพแห่งสวรรค์ แต่ก็อยู่ภายใต้อ านาจของมหาเทพทัง้ ๓ องค์ ดงัปรากฏ
เร่ืองราวท่ีแสดงฤทธานภุาพท่ีเหล่ามหาเทพมีเหนือพระอินทร์ ทัง้ในคราวท่ีพระกฤษณะยกเขาโค
วรรธนะ และต านานการเกษียรสมทุร  จนในบางครัง้ก็พ่ายแพ้ตอ่เหลา่รากษสและอมนษุย์ก็หลาย
ครัง้ เช่น ท้าวพลี กุมภกรรณ๕ เมฆนาท (อินทรชิต) ทัง้ยงัปรากฏพฤติกรรมท่ีเส่ือมทรามในคมัภีร์
สมยันี ้อาทิ การลอบเป็นชู้กบัชายาผู้ อ่ืน๖ การฆ่าพราหมณ์ และการขดัขวางการบ าเพ็ญตบะของ

                                           
๔เกือ้พนัธุ์ นาคบปุผา, “พระอินทร์ในวรรณคดีสนัสกฤต บาลี และวรรณคดีไทย” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต แผนกวิชาภาษาตะวนัออก บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, ๒๕๒๐), ๒๓. 

๕มหากาพย์รามายณะของวาลมิกิ ฉบับเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 
เน่ืองในโอกาสพระราชพธีิมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  
(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยัศลิปากร, ๒๕๕๗), ๔๕-๔๖, ๖๔๕. 

๖เร่ืองเดียวกนั, ๖๗-๖๘. 



๓ 
 

 

ผู้ อ่ืนอยู่เสมอ  แตพ่ระอินทร์เองก็ยงัด ารงบทบาทอยู่ในฐานะราชาแห่งสรวงสวรรค์ เทพผู้ประทาน
สายฝน และเทพผู้ รักษาทิศตะวนัออกเร่ือยมา 

ขณะเดียวกัน พุทธศาสนากลับน าเอาพระอินทร์มารังสรรค์ใหม่ในนาม “สักกะ” 
ปรากฏบทบาทเป็นเทพผู้อุปถมัภ์ค า้จนุพุทธศาสนา เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ตกทกุข์ได้ยาก สะท้อนผ่าน
เร่ืองราวท่ีปรากฏในพุทธประวตัิและชาดกต่าง ๆ  ลกัษณะของพระอินทร์ท่ีเป็นผู้ศรัทธาต่อองค์
พระสมัมาสมัพทุธเจ้านัน้จงึปรากฏเป็นเทพผู้บรรลธุรรมในชัน้โสดาบนั  

จากการท่ีพทุธศาสนารับเอาความนิยมนบัถือพระอินทร์ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดมูา
ปรับประยกุต์ใช้ เพราะชาวอินเดียนัน้นบัถือพระอินทร์มาแตเ่ดมิ เม่ือระยะเวลาผา่นไปคติความเช่ือ
ระหว่างศาสนาย่อมเกิดการปะทะสังสรรค์กัน แต่พระอินทร์ในศาสนาพราหมณ์ -ฮินดูและพุทธ
ศาสนาย่อมแตกต่างกันออกไปตามหลักของแต่ละศาสนา เม่ือความนิยมนับถือพระอินทร์จึง
แพร่หลายไปดินแดนตา่ง ๆ ในเอเชียอาคเนย์ท่ีได้รับอิทธิพลทางศาสนาจากอินเดีย โดยเฉพาะใน
ประเทศไทย 

ด้วยเหตนีุ ้ผู้วิจยัจึงมีแนวคิดท่ีจะน าหลกัฐานทางโบราณคดีและประวตัิศาสตร์ศิลปะ
ท่ีมีสว่นสมัพนัธ์กบัพระอินทร์มาสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิด คตคิวามเช่ือ และพฒันาการของพระอินทร์
ในคติทางพุทธศาสนานิกายเถรวาทว่ามีจดุร่วม จุดต่าง ตลอดจนพฒันาการทางคติความเช่ือใน
เร่ืองพระอินทร์ท่ีปรากฏบนงานศิลปกรรมท่ีพบในประเทศไทย  โดยศกึษาเปรียบเทียบคติ แนวคิด 
และพฒันาการกบัพระอินทร์ท่ีพบในอินเดียและดนิแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้อีกด้วย  

 
การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
เร่ืองราวของพระอินทร์แม้จะเป็นท่ีรับรู้กันอยู่โดยทัว่ไป  แต่ยงัมีการศึกษาวิจยัอยู่ใน

ปริมาณท่ีไมม่ากนกัตลอดชว่งเวลาท่ีผา่นมาทัง้ในและตา่งประเทศ  มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
ส าหรับงานวิจยัภายในประเทศ ในปี พ.ศ.๒๕๒๐ ปรากฏมีวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชา

ภาษาตะวนัออก จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ของ เกือ้พันธ์ุ นาคบุปผา๗ ได้ท าการศกึษาเร่ือง “พระอินทร์
ในวรรณคดีสันสกฤต บาลี และวรรณคดีไทย” นับเป็นวิทยานิพนธ์ของไทยฉบบัแรกท่ีศึกษาคติ
ความเช่ือในเร่ืองพระอินทร์  โดยลงรายละเอียดในด้านประวตัิความเป็นมาของพระอินทร์ท่ีปรากฏใน
วรรณคดีสนัสกฤต บาลี และวรรณคดีไทย เพ่ือชีใ้ห้เห็นถึงความเหมือนและความตา่งของพระอินทร์ท่ี

                                           
๗เกือ้พนัธุ์ นาคบปุผา, “พระอินทร์ในวรรณคดีสนัสกฤต บาลี และวรรณคดีไทย” 

๓๕๗-๓๖๑. 



๔ 
 

 

ปรากฏในวรรณคดีสนัสกฤตและบาลี  รวมถึงศึกษาอิทธิพลของพระอินทร์ในวรรณคดีสันสกฤต
และบาลีท่ีมีตอ่วรรณคดีไทยด้วย  

ในปี พ.ศ.๒๕๔๔ สุภณิตา เชือ้อินต๊ะ๘ ได้ท าวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาภาษาและ
วรรณกรรมล้านนาในเร่ือง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์บทบาทของพระอินทร์ในปัญญาสชาดกฉบบั
ล้านนา” มุ่งศึกษาวิเคราะห์บทบาทและพฤติกรรมของพระอินทร์ในปัญญาสชาดกฉบบัล้านนา 
เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์และการด ารงอยู่ของแนวคิดเร่ืองพระอินทร์ในสงัคมล้านนาท่ีมีอิทธิพลตอ่
สงัคมไทย โดยศกึษาบทบาทและพฤติกรรมของพระอินทร์เช่ือมโยงกบัแนวคิดและคา่นิยมท่ีพบใน
สังคมล้านนา  ท าให้ทราบว่าบทบาทของพระอินทร์มีปรากฏอยู่ในชาดกทัง้สิน้ ๓๔ เร่ือง โดยมี
ฐานะเป็นผู้พิทกัษ์คนดี จึงเน้นในเร่ืองของการประกอบกศุลกรรมเพ่ือสะสมบญุเอาไว้ในภายภาค
หน้า ทัง้ยงัสะท้อนสภาพสงัคมและวิถีชีวิตของคนล้านนาท่ีปรากฏอยูใ่นชาดกดงักลา่วอีกด้วย 

ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๕๐ พระมหาหน่ึงฤทัย นิพฺภโย (กรัตพงษ์)๙ ได้ท าการศึกษา
เร่ือง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เร่ืองคุณธรรมของท้าวสักกะในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท ” 
นบัเป็นวิทยานิพนธ์ท่ีท าการศึกษาในเร่ืองพระอินทร์ในคติพทุธศาสนาเถรวาท ท่ีเน้นไปในคติของ
การบ าเพ็ญบารมี รักษาศีล ๕ ให้บริสทุธ์ิ และบ าเพ็ญวตัตบท ๗ ประการ เพ่ือไปเกิดเป็นพระอินทร์
บนสรวงสวรรค์ และบทบาทของพระอินทร์ท่ีมีตอ่ภาคสว่นตา่ง ๆ ได้แก่ พระพทุธเจ้า พระภิกษุสงฆ์ 
พระภิกษุณีสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา เทวดา และบุคคลทัว่ไป โดยอ้างอิงหลกัฐานตามท่ี
ปรากฏไว้ในพระไตรปิฎกและอรรถกถาเป็นส าคญั 

นอกจากนี ้เป็นงานวิจัยในระดับสารนิพนธ์ท่ีท าการศึกษาเร่ืองพระอินทร์ท่ีส าคัญ 
ได้แก่ งานของ วัชทนีย์ เสนาะล า้๑๐ ได้ศกึษาเร่ือง “คตคิวามเช่ือเร่ืองพระอินทร์ในศิลปกรรมแบบ
เขมรในประเทศไทย” นับเป็นสารนิพนธ์ในระดบัปริญญาตรี ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัย

                                           
๘สภุณิตา เชือ้อินต๊ะ, “การศกึษาเชิงวิเคราะห์บทบาทของพระอินทร์ในปัญญาสชาดก

ฉบบัล้านนา” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมล้านนา บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ ๒๕๔๔). 

๙พระมหาหนึง่ฤทยั นิพฺภโย (กรัตพงษ์), “การศกึษาเชิงวิเคราะห์เร่ืองคณุธรรมของ
ท้าวสกักะในคมัภีร์พระพทุธศาสนาเถรวาท” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชา
พระพทุธศาสนา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๕๐). 

๑๐วชัทนีย์ เสนาะล า้, “คติความเช่ือเร่ืองพระอินทร์ในศิลปกรรมแบบเขมรในประเทศไทย” 
(สารนิพนธ์ปริญญาบณัฑิต ภาควิชาโบราณคดี บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, ๒๕๓๐), 
๑๔๘-๑๕๒. 



๕ 
 

 

ศิลปากร ท่ีท าการศกึษาคติความเช่ือเร่ืองพระอินทร์จากประติมากรรมท่ีพบในภาคตะวนัออกและ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ส่วนใหญ่มีท่ีมาจากศาสนาพราหมณ์-ฮินด ูและพุทธ
ศาสนา นิกายมหายาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลศิลปะและความเช่ือจากเขมร แล้วคล่ีคลายมา
เป็นลกัษณะเฉพาะของตนเอง  

ชาญชัย จารุกลัส๑๑ สารนิพนธ์ของภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ท าการวิจัยเร่ือง “พระอินทร์: การศึกษารูปแบบ และคติความเช่ือใน
จิตรกรรมฝาผนังของหอไตรวัดระฆัง” ท าการศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนังในหอไตรวัดระฆัง
เช่ือมโยงกบัคติพระอินทร์ในพทุธศาสนา ในเร่ืองการบ าเพ็ญบญุของมฆมานพ โดยเฉพาะในตอน
สร้างศาลาเป็นทาน น าไปสู่ข้อสนันิษฐานว่า การท่ีพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกถวาย
เรือนให้เป็นเสนาสนะแก่วดับางหว้าใหญ่แล้วจึงเถลิงวลัย์ราชสมบตัินัน้ เปรียบได้กับการบ าเพ็ญ
กศุลกรรมครัง้ยิ่งใหญ่ เม่ือสิน้อายขุยัจกัได้ไปเกิดเป็นพระอินทร์เชน่เดียวกบัมฆมานพ 

ในส่วนของงานวิชาการในต่างประเทศนัน้ มีหนังสือเร่ือง “Indra and Varuna in 
Indian Mythology” ของ ดร.อุษา เจาธุรี (Usa Choudhuri)๑๒ นัน้ได้ปรับปรุงจากวิทยานิพนธ์ใน
ระดบัปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเดลี (University of Delhi) เร่ือง “Indra and Varuna in the 
Vedas, the Mahabharata and the Principal Puranas” ได้กล่าวถึง การศึกษาเปรียบเทียบคติ
พระอินทร์และพระวรุณท่ีปรากฏในคัมภีร์ในยุคพระเวทหรือสังหิตา คัมภีร์พราหมณะ คัมภีร์
อารัณยกะ คมัภีร์อุปนิษัท คมัภีร์มหาภารตะ ตลอดจนในคมัภีร์ปรุาณะ เร่ือยมาจนถึงการศึกษา
แนวคิดของนกัวิชาการศาสนาชาวตะวนัตก เช่น ศาสตราจารย์ ดร.อาร์เธอร์ แอนโธนี แมคโดนลัด์ 
(Arthur Anthony Macdonell) ศาสตราจารย์เบอร์ริเดล์ คีท (Berriedale Keith) ดร.จอห์น มิวร์ 
(John Muir) หรือศาสตราจารย์เฮอร์วีร์ เดวิทท์ คริสวอล์ด (Hervey De Witt Griswold) เป็นต้น ท่ีมี
แนวคดิท่ีมีตอ่เทพในยคุพระเวท โดยเฉพาะพระอินทร์และพระวรุณในประเดน็ตา่ง ๆ 

                                           
๑๑ชาญชยั จารุกลสั, “พระอินทร์: การศกึษารูปแบบ และคติความเช่ือในจิตรกรรมฝาผนงั

ของหอไตรวดัระฆงั” (สารนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ศลิปะ บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศลิปากร, ๒๕๔๘), ๑๙-๒๓. 

๑๒Usa Choudhuri,  Indra and Varuna in Indian Mythology (Delhi: Nag 
Publishers, 1981). 
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ดร.เรย์มอนด์ ฮอดก์สัน (Raymond Hodgson)๑๓ ได้ท าศกึษาในเร่ือง “Indra and 
Vrtra: A study of Continuity and Change in the Indian Religious Tradition” นับวิทยานิพนธ์
ในระดบัปริญญาเอกท่ีมุ่งศึกษาในประเด็นการศึกระหว่างพระอินทร์กับวฤตระ ตามท่ีปรากฏใน
คมัภีร์พระเวทท่ีมีรายละเอียดแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลา โดยมีสิ่งส าคญัอย่างยิ่งในการท า
ความเข้าใจการศกึในครัง้นี ้คือ “น า้โสม” น า้อมฤตท่ีพระอินทร์ทรงด่ืม เพ่ือให้มีก าลงัไปสู้รบกบัวฤตรสรู 
ซึ่งในประเด็นนีส้นันิษฐานว่าน า้โสมนัน้ท ามาจากเห็ดเมาชนิดหนึ่งในตระกูล Amanita muscaria  
หรือพระนามหนึ่งของพระอินทร์ท่ีปรากฏในคมัภีร์พระเวท คือ วฤตรหนั ท่ีส่ือความหมายถึงผู้ มีชัย
เหนืออปุสรรค หรือพิธีกรรมในช่วงปีใหมท่ี่สะท้อนถึงชยัชนะของกษัตริย์ท่ีมีอยู่เหนืออริราชศตัรูกบั
ชยัชนะของเหลา่เทพท่ีมีตอ่เหลา่อสรูนัน้ล้วนแสดงผา่นแนวคิดระหวา่งพระอินทร์ท่ีมีเหนือวฤตรสรู 

ลีโอนา แอนเดอร์สัน (Leona Anderson)๑๔ งานวิจัยระดับมหาบัณฑิตท่ีไ ด้
ท าการศกึษารูปแบบและลกัษณะทางประติมานวิทยาของพระอินทร์ในคติพทุธศาสนาทัง้เถรวาท
และมหายานท่ีปรากฏในสมัยอินเดียโบราณ เร่ือยมาจนถึงสมัยคันธาระและมถุรา โดย
ท าการศกึษาจากภาพสลกัเล่าเร่ืองพทุธประวตัิหรือชาดกท่ีมีพระอินทร์ปรากฏแล้วน ารูปลกัษณะ
ของพระอินทร์ท่ีพบนัน้มาวิเคราะห์รูปแบบพระอินทร์อ่ืน ๆ ท่ีปรากฏในสมยันัน้  ๆ 

ส าหรับงานวิจยัประเภทบทความวิชาการ เร่ืองราวของพระอินทร์ปรากฏมีทัง้บทความ
ประกอบการประชมุวิชาการ และบทความในวารสาร  ซึง่ในส่วนของบทความประกอบการประชมุ
วิชาการ ได้แก่ งานวิจยัของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ผาสุข อินทราวุธ๑๕ ท่ีท าการศึกษา
เร่ือง “ดาวดึงส์: สวรรค์ของศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาพุทธ” กล่าวถึง การผสมผสานระหว่าง
ศาสนาพราหมณ์กับศาสนาพุทธตัง้แต่ในสมยัราชวงศ์ศุงคะ (พุทธศตวรรษท่ี ๔-๕) ของอินเดีย 
และได้ส่งอิทธิพลอย่างสูงกับนิกายเถรวาท จนแทรกเข้ามาอยู่ในคมัภีร์พุทธศาสนานิกายเถรวาท
จนแยกไม่ออก  โดยเฉพาะการปรากฏคติความเช่ือเร่ืองนรก-สวรรค์ในพทุธศาสนา การเวียนว่าย
ตายเกิด เวรกรรมในอดีตชาติ  โดยชาวฮินดเูช่ือว่าผู้จะเป็นพระอินทร์ได้ต้องเป็นผู้ ประกอบพิธีอศัวเมธ

                                           
๑๓Raymond Hodgson,  “Indra and Vrtra: A study of Continuity and Change in 

the Indian Religious Tradition” (Ph.D. dissertation, Graduate School, McMaster 
University, 1975). 

๑๔Leona Anderson,  “Sakra in EarlyBuddhist Art” (Master of Art, School of 
Graduate Studies, McMaster University, 1978). 

๑๕ผาสขุ อินทราวธุ,  “ดาวดงึส์: สวรรค์ของศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาพทุธ,”  ด ารง
วิชาการ ๓, ๕ (มกราคม – มิถนุายน ๒๕๔๗): ๙๖-๑๑๐. 
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มาแล้วถึง ๑๐๐ ครัง้  ในขณะท่ีพุทธศาสนานัน้ได้ผนวกเอาพระอินทร์และพระพรหมเข้ามาเป็น
บริวารของพระพทุธเจ้า โดยพระอินทร์นัน้จะมีบทบาทมากกว่าพระพรหม  จึงมีการให้รายละเอียด
ของสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ อนัเป็นท่ีประทบัไว้อย่างละเอียด ด้วยความงดงามและเหตุการณ์ส าคญัใน
พทุธประวตัติอนโปรดพระพทุธมารดา จงึท าให้ชาวพทุธอยากไปเกิดบนสวรรค์ชัน้นี ้

ดร.จีราวรรณ แสงเพ็ชร๑๖ ท าวิจัยเร่ือง “สุทัสสนนครดาวดึงสเทวพิภพ  ภาพ
จิตรกรรมรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ณ วดัปทมุวนาราม  ราชวรวิหาร” ศกึษา
ภาพจิตรกรรมฝาผนงัภายในพระอุโบสถวดัปทุมวนาราม บริเวณเหนือกรอบหน้าต่าง แสดงภาพ
สวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ท่ีมีเนือ้หาสัมพันธ์ต่อเน่ืองกัน  อันแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัในความเข้าพระทยัในเร่ืองสวรรค์ ตามท่ีปรากฏในคมัภีร์
ไตรภูมิโลกวินิจฉัยกถา ท่ีผสมผสานทางสุนทรียศาสตร์กับหลกัทศันียวิทยา (perspective) ตาม
แบบตะวนัตกอยา่งลงตวั 

ชาตรี ประกิตนนทการ๑๗ ได้ปรับปรุงบทความจากงานวิจัยในเร่ือง “คติพระอินทร์
สมยัรัชกาลท่ี ๑: อดุมการณ์รัฐ พทุธศาสนา และสถาปัตยกรรม” นี ้ต้องการท่ีจะน าเสนอภาพความ
เปล่ียนแปลงในเชิงแนวคิด ตลอดจนรูปแบบงานศิลปะและสถาปัตยกรรมท่ีเกิดขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี ๑  
ซึ่งคติพระอินทร์นีไ้ด้ถูกน าเสนอขึน้ใหม่อย่างมีนยัพิเศษด้วยการจ าลองภูมิจกัรวาล ท่ีแตกตา่งไปจาก
โครงสร้างคติจกัรวาลในสมยักรุงศรีอยุธยา ด้วยการเน้นบทบาทของพระอินทร์มากขึน้กว่าเดิม  เพ่ือ
สร้างความชอบธรรมทางการเมืองในการขึน้ครองราชย์ และเป็นภาพตัวแทนในเชิงสัญลักษณ์ท่ี
สอดคล้องท่ีสดุกบัการเน้นพทุธศาสนาและคตธิรรมราชาให้ขึน้มาเป็นอดุมการณ์หลกัอย่างใหม่ของรัฐ  
ดงัปรากฏมีสญัลกัษณ์ถึงพระอินทร์ทัง้ในพระบรมมหาราชวงั ตลอดจนการออกแบบผงัพุทธาวาสท่ี
แตกตา่งไปจากในสมยักรุงศรีอยธุยา  

                                           
๑๖จีราวรรณ แสงเพ็ชร,  “สทุสัสนนครดาวดงึสเทวพิภพ ภาพจิตรกรรมรัชสมยั

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ณ วดัปทมุวนาราม ราชวรวิหาร,” ใน ๕๕ ปี คณะโบราณคดี

กับการอนุรักษ์และพัฒนามรดกวัฒนธรรมของชาติ (กรุงเทพมหานคร: คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลยัศลิปากร, ๒๕๕๔), ๖๑-๘๑. 

๑๗ชาตรี  ประกิตนนทการ,  “คติพระอินทร์สมยัรัชกาลท่ี ๑: อดุมการณ์รัฐ พทุธศาสนา 
และสถาปัตยกรรม,”  ศิลปวัฒนธรรม (เมษายน ๒๕๕๒): ๗๘-๙๙. 
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ในส่วนบทความวิชาการในตา่งประเทศนัน้ มีบทความท่ีปรับปรุงจากวิทยานิพนธ์ของ
ชาร์ลส์ โกเดจ์ (Charles Godage)๑๘ เร่ือง “The Place of Indra in Early Buddhism” บทความนีเ้ป็น
ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เร่ือง “the Mythological Concept of Sakka as found in Early Buddhism” 
นัน้ศกึษาพฒันาการคติพระอินทร์ตัง้แตท่ี่ปรากฏในคมัภีร์ฤคเวทมาจนถึงในคมัภีร์ทางพทุธศาสนา
เถรวาทในยคุแรก ๆ เพ่ือท่ีจะยืนยนัตามทฤษฎีของศาสตราจารย์และคณุเรส์ เดวิด (Rhys Davids) 
ท่ีว่า พระอินทร์ท่ีปรากฏในคมัภีร์ฤคเวทกบัท้าวสกักะท่ีปรากฏในคมัภีร์ทางพทุธศาสนานัน้ แม้จกั
เป็นเทพองค์เดียวกนั แตก็่มีแนวคิดและคติบางส่วนท่ีแตกต่างกนัอย่างชดัเจน  จากท่ีในระยะแรก
พระอินทร์ได้รับการนบัถือบชูาในฐานะเทพแห่งสายฟ้า ท่ีพฒันาตอ่มาในรูปลกัษณะของมนษุย์ใน
ฐานะเทพแห่งสงครามท่ีคอยช่วยเหลือชาวอารยนั  เร่ืองราวเหล่านีไ้ด้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น
จนกลายเป็นท้าวสกักะในทางพุทธศาสนา ทัง้ท่ีเคยเป็นอดีตชาติของพระพุทธเจ้าและพระสาวก 
ตลอดจนเหตกุารณ์ต่าง ๆ ท่ีปรากฏในพุทธประวตัิ  โดยเฉพาะความเช่ือท่ีว่าท้าวสกักะเป็นราชา
แหง่เทพบนสรวงสวรรค์ท่ีมีวาระการด ารงต าแหนง่ผลดัเปล่ียนกนัไปตามการบ าเพ็ญกศุลกรรมก็ยิ่ง
ท าให้ง่ายตอ่การท าความเข้าใจสญัลกัษณ์ท่ีส่ือถึงสวรรค์ของท้าวสกักะ  นอกจากนีค้ติท้าวสกักะ
อาจเป็นภาพสะท้อนวัฒนธรรมของแคว้นมคธในสมัยพุทธกาล ทัง้บรรยากาศความมั่งคั่งและ
ความหรูหราของสถาบนักษัตริย์อันยิ่งใหญ่ของแคว้นมคธ ท่ีสะท้อนผ่านคติเวชยันตปราสาทท่ี
แวดล้อมไปด้วยนางอัปสรก็เปรียบได้กับปราสาทของอินเดียท่ีแวดล้อมไปด้วยบาทบริจาริกา 
อุทยานและสระโบกขรณีก็สะท้อนความงามตามแบบมคธรัฐ หรือสุธรรมเทวสภาก็สะท้อนภาพ
สถานท่ีว่าราชการของกษัตริย์ในยคุสมยันัน้ท่ีล้วนสะท้อนภาพความเป็นอยู่และความงดงามของ
แคว้นมคธเม่ือครัง้พทุธกาลผา่นคตท้ิาวสกักะท่ีปรากฏในพทุธศาสนายคุแรก 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผ่านมา จึงเกิดเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจในการศกึษาด้าน
คติความเช่ือเร่ืองพระอินทร์ท่ีพบในงานศิลปกรรมทางพุทธศาสนานิกายเถรวาท นับตัง้แต่
พฒันาการของคติความเช่ือท่ีเกิดขึน้ในอินเดีย ตัง้แตใ่นสมยัก่อนพระเวทเร่ือยมาจนถึงสมยัพระเวท 
หลงัพระเวท อิติหาส และปรุาณะว่าในแต่ละยุคของอินเดียปรากฏเร่ืองราว เทวต านาน บทบาท
หน้าท่ี ตลอดจนลกัษณะทางประติมานวิทยาของพระอินทร์นัน้มีท่ีมาท่ีไปเป็นอย่างไร  และส่งผล
ตอ่แนวคิดเร่ืองพระอินทร์ท่ีพบในพุทธศาสนานิกายเถรวาทในแต่ละยุคสมยั ถึงรูปแบบ อิทธิพล 
ตลอดจนการเลือกรับปรับใช้คติเร่ืองพระอินทร์ในด้านตา่ง ๆ ทัง้คติความเช่ือทางศาสนา การเมือง

                                           
๑๘Charles Godage, “The Place of Indra in Early Buddhism,” University of 

Ceylon Review 3, 1 (April 1945): 41-72. 
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การปกครอง ตลอดจนรูปแบบทางศิลปกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  
โดยเฉพาะในประเทศไทย 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

๑. ศกึษาคติความเช่ือ รูปแบบและลกัษณะทางประติมานวิทยาของพระอินทร์ในคติ
พทุธศาสนานิกายเถรวาทท่ีพบในประเทศไทย  

๒. เปรียบเทียบคติความเช่ือ รูปแบบและลกัษณะทางประติมานวิทยาของพระอินทร์
ท่ีพบในประเทศไทยกับพระอินทร์ในอินเดีย และเอเชียอาคเนย์ โดยเฉพาะในพืน้ท่ีท่ีนับถือพุทธ
ศาสนานิกายเถรวาท เพ่ือศกึษาลกัษณะเฉพาะ พฒันาการ และการสง่ผา่นอิทธิพลของอารยธรรม
เป็นส าคญั 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

ผู้วิจยัวางแผนในการด าเนินการวิจยัออกเป็น ๒ ส่วนหลกั คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
และการวิเคราะห์ข้อมลู  ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

การเก็บรวบรวมข้อมูล  (Data Collection)   
ประกอบด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทเอกสารและข้อมูลภาคสนาม  มี

รายละเอียดดงันี ้
การเก็บข้อมูลประเภทเอกสาร  (Documentary Research)  หมายถึง  การรวบรวม

เอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศท่ีมีเนือ้หาเก่ียวข้องกับวิทยานิพนธ์  ทัง้ท่ีเป็นหลกัฐาน
ชัน้ต้นและหลกัฐานชัน้รอง อาทิ วรรณกรรมทางศาสนา หนงัสือ บทความ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ 
และรายงานการวิจยั เป็นต้น  จากห้องสมดุตา่ง ๆ  

การเก็บข้อมูลภาคสนาม  (Field Research)  ผู้ ท าการวิจัยได้จากการรวบรวม
หลักฐานทางโบราณคดีด้วยการส ารวจและบันทึกภาพโบราณศิลปวัตถุท่ีถูกเก็บรักษาและจัด
แสดงอยูใ่นสถานท่ีตา่ง ๆ ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 

การวิเคราะห์ข้อมลู 
ใช้วิธีการวิจยัในเชิงพรรณนา (Description Research) กล่าวถึง คติความเช่ือ และ

ประวัติความเป็นมาของพระอินทร์  ด้วยการศึกษาเอกสารประเภทวรรณกรรมทางศาสนา 
โดยเฉพาะคติพระอินทร์ท่ีปรากฏในคัมภีร์ทางพุทธศาสนานิกายเถรวาทเป็นหลัก ด้วยการ
เปรียบเทียบกับคติพระอินทร์ท่ีปรากฏในลัทธินิกายอ่ืน ๆ ทัง้ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และพุทธ
ศาสนานิกายมหายาน  เป็นข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกับคติความเช่ือเก่ียวกับพระอินทร์  เพ่ือน าเนือ้หา



๑๐ 
 

 

มาใช้ในการวิเคราะห์ (Analytical Research) วิจยั  ตรวจพิสจูน์ ก าหนดเอกลกัษณ์ อธิบายรูปร่าง
ลกัษณะทางศิลปกรรมของพระอินทร์ท่ีพบในอินเดีย เอเชียอาคเนย์ และประเทศไทย โดยการใช้
วิวฒันาการทางศิลปะและการน าไปเปรียบเทียบรูปแบบ ตลอดจนการน าหลกัการทางประติมาน
วิทยามาจดักลุม่ให้เกิดความเข้าใจในการแสดงออกแหง่ศลิปกรรมทางศาสนา 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 วิทยานิพนธ์ฉบบันีมุ้่งเน้นการการศึกษาในเร่ือง “พระอินทร์ในคติพุทธศาสนานิกาย
เถรวาทท่ีพบในศิลปกรรมไทย”  จากหลกัฐานเอกสาร หลกัฐานโบราณคดี และงานศิลปกรรม  ใน
ลกัษณะท่ีเปรียบเทียบพระอินทร์ท่ีพบในประเทศไทย กบัพระอินทร์ท่ีพบในอินเดียและประเทศตา่ง ๆ 
ในอษุาคเนย์  โดยท าการศกึษาเฉพาะคตพิระอินทร์ในพทุธศาสนานิกายเถรวาทเป็นหลกั 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ทราบถึงการเปล่ียนแปลงไปและการคล่ีคลายของคติความเช่ือ รูปแบบ และ
ลกัษณะทางประตมิานวิทยาของพระอินทร์ในพทุธศาสนานิกายเถรวาทท่ีพบในประเทศไทย  

๒. รวบรวมความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับพระอินทร์เข้าเป็นหมวดหมู่และเป็นระบบ เพ่ือให้
สะดวกตอ่การศกึษาเร่ืองราวของพระอินทร์ 

๓. เป็นงานวิจัยน าร่องเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาทางเทววิทยาและประติมาน
วิทยาของเทพเจ้าองค์อ่ืน ๆ อีกตอ่ไปในอนาคต 
 



๑๑ 

 
   

บทที่ ๒ 
ประวัตแิละความเป็นมาของคตพิระอินทร์ 

 
พระอินทร์เป็นเทพส าคญัองค์หนึ่งของอินเดียท่ีมีมาตัง้แตใ่นสมยัท่ีชาวอารยนัเข้ามา

ตัง้ถ่ินฐานในอินเดีย ในสมยันัน้ชาวอารยนัมีการนบัถือเทพเจ้าหลายองค์ แตก่ลบันบัถือพระอินทร์
เป็นเทพท่ีปรากฏบทบาทชดัเจนท่ีสดุในคมัภีร์พระเวท  
 
ความเป็นมาของคตพิระอินทร์ 

คตพิระอินทร์ในคัมภีร์อเวสตะ 
คติความเช่ือเร่ืองพระอินทร์นี ้เร่ิมปรากฏมาตัง้แต่ในคัมภีร์อเวสตะ  (Avesta) ท่ีมี

พฒันาการมาจากศาสนาโบราณของชาวอิหร่านหรือชาวเปอร์เซียในสมัยท่ียงัเป็นชนเผ่าเร่ร่อน 
อาศยัอยู่ตามกระโจมผ้าหรือหนงัสตัว์ ชาวอิหร่านในยุคแรกมีความเช่ือในเร่ืองของธาตุทัง้ ๔ คือ 
ดิน น า้ ไฟ และลม๑  ความเช่ือนีไ้ด้ถกูพฒันาต่อมาเป็นเทพเจ้าซึ่งมีท่ีมาจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
โดยให้ความเคารพนบัถือเทพเจ้าส าคญั ๒ องค์คือ พระอินทร์ และพระวรุณ ในฐานะเทพเจ้าแห่ง
น า้และเทพเจ้าแหง่ฝน  ตอ่มาเม่ือศาสนาโซโรอสัเตอร์ (Zoroastrianism) หรือศาสนาปาร์ซี (Parsi) 
เจริญรุ่งเรืองขึน้ จึงเกิดมีคมัภีร์อเวสตะหรือเซนต์อเวสตะ ท่ีรวบรวมค าสอนของศาสนาและจัด
หมวดหมูเ่ทพเจ้าท่ีปรากฏอยูแ่ล้วในความเช่ือพืน้เมืองเดมิให้เป็นระบบ๒ ทัง้สิน้ ๓๓ องค์๓  เม่ือราว 
๘๐๐ ปีก่อนคริสตกาล 

คมัภีร์อเวสตะนีมี้ความสมัพนัธ์กับคมัภีร์ฤคเวทของอินเดียอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เร่ืองของภาษาท่ีมีความคล้ายคลงึกนัอย่างใกล้ชิด หากแตใ่นเร่ืองของคติความเช่ือนัน้กลบัมีความ
แตกต่างกันอย่างขัว้ตรงกันข้าม จากเดิมท่ีมีการนบัถือ “อสุระ” และ “เทวะ” (daiva) ร่วมกัน  ใน

                                           
๑Clement Hurat, “The Mythology of Persia,” in Asiatic Mythology (London: 

George G. Harrap, 1963), 38. 
๒หลวงวิจิตรวาทการ, ศาสนาสากล เปรียบเทียบศาสนา ลัทธิ และปรัชญาต่าง ๆ 

ทั่วโลก [เล่มที่ ๑ ว่าด้วยยุคดกึด าบรรพ์] (พระนคร: ส.ธรรมภกัดี, ๒๔๙๘), ๓๕๒. 
๓James R. Russell, “The Sun in Zoroastrian Culture,” in The Sun Symbol of 

Power and Life and Mythology (New York: Harry N. Abams, 1993), 240. 



 

 

๑๒ 

คมัภีร์อเวสตะนัน้ถือว่า เทวะเป็นฝ่ายชัว่ และเป็นฝ่ายตรงกนัข้ามกบั “อสรุะ” หรือ “อหรุะ” ซึ่งเป็น
ฝ่ายดี๔  โดยเฉพาะในคตพิระอินทร์นัน้ คมัภีร์อเวสตะได้ลดฐานะของพระอินทร์จากเทพเจ้าแห่งน า้
ลงกลายเป็นเจ้าแห่งความมืด นามว่า “อหริมนั” (Ahriman) และยกย่องพระวรุณให้เป็นเทพสงูสดุ
นามว่า “อหรุะ มาสดะ” (Ahura Mazda)๕ หรือ “มสัดะ อหรุะ” (Mazdah Ahura)๖ ให้มีฐานะเป็น
เทพเจ้าแหง่แสงสวา่ง  

คติพระอินทร์ท่ีปรากฏอยู่ในคมัภีร์อเวสตะนัน้ มีพระนามของพระอินทร์ปรากฏอยู่ใน
ศพัท์วา่ “อินทระ” (Indra) หรือ “อนัทระ” (Andra) เพียง ๒ แหง่๗ วา่เป็นไทวะ คือ อมนษุย์ท่ีชัว่ร้าย 
๑ ใน ๖ ตน แห่งอหริมนั หรือองัคร ไมนย ุ(Angra Mainya) เป็นอมนษุย์ผู้ชัว่ร้ายในศาสนาโซโรอสัเตอร์๘ 
โดยกล่าวว่า อินทระนีมี้หน้าท่ีขดัขวางจิตใจของมนษุย์มิให้กระท าความดี๙ และมีความส าคญัเป็น
ท่ีสามในจ านวนอมนษุย์ท่ีชัว่ร้ายของศาสนาโซโรอสัเตอร์๑๐  

นอกจากนีใ้นคมัภีร์อเวสตะยงัปรากฏพระนามพระอินทร์ที่ส่งอิทธิพลต่อในคมัภีร์
พระเวท โดยเฉพาะค าว่า “เวเรถรัคนะ” (Verethragna) ค านีไ้ม่ปรากฏรายละเอียดท่ีแน่ชัด แต่

                                           
๔เกือ้พนัธุ์ นาคบปุผา, “พระอินทร์ในวรรณคดีสนัสกฤต บาลี และวรรณคดีไทย” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต แผนกวิชาภาษาตะวนัออก บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, ๒๕๒๐), ๔๓. 

๕หลวงวิจิตรวาทการ, ศาสนาสากล เปรียบเทียบศาสนา ลัทธิ และปรัชญาต่าง ๆ 

ทั่วโลก [เล่มที่ ๑ ว่าด้วยยุคดกึด าบรรพ์], ๓๕๒. 
๖Sven S. Hartman, Parsism the Religion of Zoroaster (Netherland: Institute of 

Religious Iconography State University Groningen, 1980), 4. 
๗Arthur Anthony Macdonell, Vedic Mythology (Delhi: Motilal Banarsidass, 

1897), 66. 
๘อมนษุย์ทัง้ ๖ ตนท่ีอาศยัอยู่ในโลกอนัมืดมิดแหง่อหริมนั ได้แก่ อินทระ (Indra) เสาระ 

(Saura) เนาไหตยะ (Xaunghaithya) เตารวี (Taurvi) ไซรี (Zairi) และเอสมา (Ashama)  
Charles F. Horne, “Ancient Persia,” The Sacred Books and Early Literature of 

the East, vol. VII, trans. A.V. W. Jackson (London: Parke, Austin and Lipscomb, 1917), 150. 
๙E. W. West, “Pahlevi Texts,” in The Sacred Books of the East Part I (New 

York: Charles Scribner’s Sons, 1901), 106. 
๑๐E. Washburn Hopkins, “Indra as God of Fertility,” Journal of the American 

Oriental Society XXXVI (1916): 242. 



 

 

๑๓ 

โดยทัว่ไปมกัหมายถึง “เทพแห่งชยัชนะ”๑๑ หากแตร่ากศพัท์นีน้่าจะส่ือความหมายถึง “ผู้ประหาร 
วฤตระ” เชน่เดียวกบัในคมัภีร์พระเวท๑๒  

นามของพระอินทร์ในคมัภีร์อเวสตะ แม้จะดคูลมุเครือ แตก็่ท าให้เห็นว่าพระอินทร์เป็นท่ี
รู้จกัของชาวอารยนัก่อนท่ีจะอพยพเข้ามาในอินเดีย  เบนเวนิสเต และเรโนว (Benveniste & Renou) 
ได้แสดงความเห็นว่า อินทระ และเวเรถรัคนะในสมยัอินโด-อิหร่านนัน้เป็นสมยัแรก ๆ ท่ีชาวอารยนั
ในอินเดียและพวกอิหร่านยงัรวมกนัอยู ่ อินทระเป็นลกัษณะบคุลาธิษฐานท่ีแสดงให้เห็นตวัตนทาง
กายภาพ มีลกัษณะเป็น “เทวะ” เกินกว่าจะเป็นท่ีพอใจของศาสดาท่านโซโรอสัเตอร์ ท่ีก าหนดให้
อินทระเป็นอมนุษย์ชัว่ร้ายในนรก  แต่ส าหรับ “เวเรถรัคนะ” หรือ “วฤตรหนั” (V trahanṛ ) นัน้  ค าว่า 
“วฤตระ” (Vṛtra) หมายถึง ผู้ กีดกนั กีดขวาง หรืออปุสรรค  จึงอาจเรียกได้ว่า วฤตรหนันีเ้ป็นเทพผู้
ท าลายอปุสรรค  ทัง้อินทระและวฤตรหนัได้รวมเข้าเป็นเทพองค์เดียวอยา่งชดัเจนในสมยัพระเวท๑๓ 

ในประเด็นนี ้ดร.นนัทนา ชุติวงศ์ ได้ให้ข้อสงัเกตไว้ว่า ท่ีจริงแล้วความมืดและความ
สว่างนัน้เป็นอ านาจท่ีสร้างความสมดลุขึน้ในจกัรวาล แตล่ะด้านก็มีหน้าท่ีและบทบาทของตวัเอง  
ดงันัน้ หากพิจารณาทบทวนในคมัภีร์อเวสตะและเซน อเวสตะก็จะพบว่าภาพพจน์ของพระอินทร์
นัน้ไม่เลวร้ายเท่าไรนกั  ทัง้อินทระและอหุระก็เป็นของคู่กัน เช่นเดียวกับความมืดก็เป็นด้านหนึ่ง
ของความสวา่งนัน่เอง๑๔  

คตพิระอินทร์ในคัมภีร์ทางศาสนาพราหมณ์-ฮนิดู 
การเข้ามาของชาวอารยนัหรืออิทธิพลอิหร่านในอินเดียนัน้ตรงกบัในสมยัราชวงศ์อาคีเมนิด 

(Achaemenia) สง่ผลให้อิทธิพลของชาวอารยนัเข้ามาผสมผสานกบัวฒันธรรมพืน้เมือง จนท าให้มี
ความคล้ายคลึงกันทัง้ในรูปแบบของภาษาอเวสตนัท่ีในคมัภีร์อเวสตะกับภาษาท่ีใช้ในคมัภีร์พระเวท 
ทัง้ในส่วนของค าศพัท์ วากยสมัพนัธ์ วิธีเขียน จงัหวะ และรูปแบบการประพันธ์๑๕ ตลอดจนการ
ผสมผสานทางด้านคติความเช่ือของชาวอารยนักบัชนพืน้เมืองเดมิของอินเดียคือ กลุม่ฑราวิท หรือ
ท่ีเรียกกันว่า ดราวิเดียน (Dravidian) เกิดเป็นคมัภีร์พระเวท ท่ีมีลักษณะเนือ้หาใกล้เคียงกับใน

                                           
๑๑Arthur Anthony Macdonell, Vedic Mythology, 66. 
๑๒F. Max Muller, “Vedic Hymns: Part I Hymns to the Maruts, Rudra, Vayu, and 

Vata,” The Sacred Books of the East (Oxford: The Clarendon Press, 1891), 198, อ้างถึงใน 
เกือ้พนัธุ์ นาคบปุผา, “พระอินทร์ในวรรณคดีสนัสกฤต บาลี และวรรณคดีไทย,” ๔๔. 

๑๓เกือ้พนัธุ์ นาคบปุผา, “พระอินทร์ในวรรณคดีสนัสกฤต บาลี และวรรณคดีไทย,” ๕. 
๑๔สมัภาษณ์ นนัทนา ชตุวิงศ์, ผู้ เช่ียวชาญด้านประวตัศิาสตร์ศิลปะ, ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๑๕Arthur Anthony Macdonell, Vedic Mythology, 7. 



 

 

๑๔ 

คมัภีร์อเวสตะ อาทิ รายนามของเทพเจ้าในทัง้ ๒ คมัภีร์ท่ีมีความใกล้เคียงกนัทางภาษา วฒันธรรม 
และแนวคดิทางศาสนา๑๖  

เร่ิมตัง้แต่ในสมัยพระเวทหรือไตรเพทนี ้ชาวอารยันยังมีการบูชาธรรมชาติด้วยการ
ก าหนดบุคลาธิษฐานปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่าง ๆ ขึน้เป็นเหล่าทวยเทพ ทัง้ลม ฟ้า อากาศ 
ตลอดจนดวงอาทิตย์ อนัแสดงให้เห็นถึงความเป็นอยู่ของชาวอารยนัท่ีมีความใกล้ชิดกบัธรรมชาติ
เป็นอยา่งมาก ท าให้เทพเหลา่นัน้ยงัคงแสดงภาวการณ์เหลา่นัน้อยูเ่สมอ ด้วยการผสมผสานเทพเจ้า 
ของชาวอารยนัเข้ากบัเทพเจ้าท้องถ่ิน (ฑราวิท) ไว้ทัง้สิน้ ๓,๓๓๙ องค์ (ฤค. ๓.๙.๙๑๗; ๑๐.๕๒.๖๑๘) 
แตจ่ านวนเทพเจ้าท่ีมกัมีการกล่าวถึงเสมอในคมัภีร์ฤคเวทคือ จ านวน ๓๓ องค์ (ฤค. ๑.๔๕.๒)๑๙ 
โดยแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ตามสถานท่ีประทบัของเหล่าเทวดา ได้แก่ กลุ่มเทพท่ีอาศยัอยู่บนโลก 
เรียกว่า ปฤถวีสถานเทวตา (Pṛithvīsthānadevata) กลุ่มเทพท่ีอาศยัอยู่ในชัน้บรรยากาศ เรียกว่า 
อนัตริกษสถานเทวตา (Antarikṣasthānadevata) และกลุ่มเทพท่ีอาศยัอยู่บนสวรรค์ เรียกว่า ทยุสถาน
เทวตา (Dyusthānadevata)๒๐  ซึ่งพระอินทร์นีไ้ด้รับการจัดอยู่ในกลุ่มเทพท่ีอาศัยอยู่ในชัน้
บรรยากาศ อนัเป็นกลุม่เทพผู้ดแูลท้องฟ้า (The Atmospheric Deities) 

ชาวอารยันจึงมีแนวความคิดจากธรรมชาติท่ีตนเห็นอยู่เสมอว่า ท้องฟ้าสีครามนัน้ 
เป็นดัง่ทะเลน า้จืดในสรวงสวรรค์  สว่นเมฆนัน้คือ สิ่งท่ีปิดกัน้ธารสวรรค์ไมใ่ห้หลัง่ลงมา  เมฆด ามืด
ก็เป็นดัง่พญางูตวัใหญ่  ส่วนฝนฟ้าคะนองนัน้ก็เป็นเทพผู้ มีฤทธ์ิ  พระอินทร์นีจ้ึงเป็นบคุลาธิษฐาน

                                           
๑๖อดุม รุ่งเรืองศรี, เทวดาพระเวท (เทพเจ้าในคัมภีร์พระเวทแห่งชาวอารยัน) 

(เชียงใหม:่ ภาควิชาภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, ๒๕๒๓), ๕ – ๗. 
๑๗The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. III, trans. H. H. Wilson (Delhi: Sri 

Satguru Publications, 2002), 7. 
๑๘The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. VI, trans. H. H. Wilson (Delhi: Sri 

Satguru Publications, 2002), 140. 
๑๙The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. I, trans. H. H. Wilson (Delhi: Sri 

Satguru Publications, 2002), 121. 
๒๐ดรูายละเอียดเพิ่มเตมิใน ศรัณย์ มะกรูดอินทร์, “การนบัถือพระสริุยะในดินแดน

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ก่อนพทุธศตวรรษท่ี ๑๙” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชา
โบราณคดีสมยัประวตัิศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๕๓), ๑๙ – ๒๑. 



 

 

๑๕ 

แห่งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในชัน้บรรยากาศ คือ ฝนฟ้าคะนอง๒๑  ด้วยการท่ีพระอินทร์ต้อง
ปราบปรามอมนษุย์ท่ีชัว่ร้าย เพ่ือปลดปลอ่ยธารสวรรค์ให้หลัง่ลงมาสูพื่น้โลก 

คตพิระอินทร์นีป้รากฏอยูใ่นคมัภีร์พระเวททกุคมัภีร์ โดยเฉพาะในคมัภีร์ฤคเวทอนัเป็น
คมัภีร์ท่ีรวบรวมบทสวดสรรเสริญเทพเจ้านัน้ มีบทสวดสรรเสริญพระอินทร์มากกว่า ๒๐๐ บท 
จ านวนนีถื้อว่ามีเกือบหนึ่งในส่ีของบทสวดในคมัภีร์ฤคเวททัง้หมด แตป่รากฏมีเร่ืองราวท่ีแตกต่าง
กนัออกไป๒๒ พระอินทร์จงึเป็นเทพท่ีมีผู้นบัถือมากท่ีสดุยิ่งกวา่เทพองค์ใดในยคุเดียวกนั 

ตอ่มาในสมยัอิติหาส๒๓ หรือทัว่ไปมกัเรียกว่า สมยัมหากาพย์ (Epic) นัน้  วรรณกรรม
ในยคุนีมี้ความแตกตา่งไปจากในสมยัพระเวทเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะการผนวกการนบัถือบชูา
มหาเทพสงูสดุทัง้ ๓ องค์ คือ พระพรหม พระวิษณ ุและพระศวิะนัน้  เร่ืองราวท่ีกลา่วถึงในยคุนีเ้ป็น
บทสดดีุวีรกรรมของวีรบรุุษ หรือทวยเทพ  ยคุอิติหาสจึงเป็นช่วงเวลาแห่งการประพนัธ์คมัภีร์มหา
ภารตะและรามายณะ จงึนบัเป็นยคุของมหากาพย์ทัง้ ๒ เร่ืองนีโ้ดยเฉพาะ 

ในสมยันี ้เทพเจ้าในยคุพระเวทเดิมถกูลดบทบาทลง โดยเฉพาะพระอินทร์ท่ีมีสถานะ
กลายเป็นเพียงเทพชัน้รอง และอยู่ภายใต้อ านาจของมหาเทพทัง้ ๓ องค์ ดงัปรากฏเร่ืองราวอาทิ 
พระวิษณเุคยให้ความชว่ยเหลือพระอินทร์ในหลายครัง้ เชน่การชว่ยให้ได้ครองต าแหนง่จอมสวรรค์
และเจ้าแห่งโลกคืนจากท้าวพลิ หรือเร่ืองราวท่ีปรากฏในคมัภีร์มหาภารตะท่ีเล่าถึง เหตกุารณ์ท่ี 
ครัง้หนึ่งพระศิวะขณะแปลงองค์เป็นเด็กประทบัอยู่บนพระเพลาพระอมุาก็เคยท าให้พระอินทร์เป็น
อมัพาตไปได้ (มภ. ๑๓.๑๖๑.๓๓) หรืออีกครัง้ท่ีพระศวิะเคยตรึงพระอินทร์ให้ยืนนิ่งดัง่เสา เม่ือถกูพระศวิะ
จ้องมองเพียงเทา่นัน้ (มภ. ๑.๑๙๗.๑๖)  หากแตย่งัคงฐานะจอมเทพแหง่สวรรค์ของพวกนกัรบโดย
อนโุลม๒๔ เป็นผู้คุ้มครองทวยเทพ (มภ. ๕.๑๐.๗)  ทัง้ยงัปรากฏเร่ืองราวให้เส่ือมพระเกียรติพระอินทร์
ขึน้มาในยคุสมยันี ้ทัง้การลอบเป็นชู้กบัภรรยาฤๅษี การลกัทรัพย์ผู้ อ่ืน หรือการฆ่าพราหมณ์๒๕ ซึ่ง

                                           
๒๑Edward Delavan Perry, “Indra in the Rig - Veda,” Journal of the American 

Oriental Society XI (1880): 120. 
๒๒เกือ้พนัธุ์ นาคบปุผา, “พระอินทร์ในวรรณคดีสนัสกฤต บาลี และวรรณคดีไทย,” ๔๖. 
๒๓คติเร่ืองอิติหาสนีป้รากฏมาตัง้แต่ในสมยัก่อนพทุธกาล ดงัปรากฏมีการกล่าวถึงคมัภีร์

นีใ้นพระสตุตนัตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขนัธวรรค อมัพฏัฐสตูร  หากแตใ่นยคุสมยันัน้ยงัไม่ปรากฏ 
พระสูตรและอรรถกถา แปล ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เล่มท่ี ๑ ภาคที่ ๑ 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๔๙๘.  
๒๔เกือ้พนัธุ์ นาคบปุผา, “พระอินทร์ในวรรณคดีสนัสกฤต บาลี และวรรณคดีไทย,” ๓๑. 
๒๕เร่ืองเดียวกนั, ๗. 



 

 

๑๖ 

การถูกลดสถานะ บทบาท และเร่ืองราวในเชิงลบของพระอินทร์นัน้ยังคงปรากฏสืบมาในสมัย
ปรุาณะ จวบจนสงัคมของชาวฮินดใูนยคุปัจจบุนั 

คตพิระอินทร์ในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาเถรวาท 
จากการท่ีพระอินทร์เป็นท่ีคุ้นเคยกับชาวอินเดียโบราณมาตัง้แต่ในสมัยพระเวท แม้ใน

สมยัตอ่มาชาวอารยนัจกัหนัไปให้ความเคารพศรัทธาในมหาเทพพระองค์ใหม่ท่ีเกิดขึน้ แตพ่ระอินทร์ก็
ยงัเป็นท่ีรู้จกักันอยู่ทั่วไปในสงัคมอินเดีย  จนเม่ือมีลทัธิศาสนาอ่ืน ๆ เกิดขึน้มา ทัง้พุทธศาสนาและ
ศาสนาเชน  ความนิยมในพระอินทร์กลบัได้รับความนิยมและปรากฏในต านานความเช่ือในทัง้ ๒ ศาสนา  
โดยมีการดดัแปลงคณุลกัษณะบางประการเพ่ือให้สอดคล้องกบัลทัธิศาสนานัน้ ๆ อยา่งนา่สนใจ 

ดงัปรากฏคติความเช่ือเร่ืองพระอินทร์ในคมัภีร์ทางพทุธศาสนามาตัง้แต่หลกัฐานใน
ชัน้พระไตรปิฎก และได้รับความนิยมเพิ่มมากขึน้ทัง้ในคมัภีร์ชัน้อรรถกถา ตลอดจนวรรณกรรมท่ี
แต่งขึน้ภายหลังในแต่ละภูมิภาคท่ีได้รับอิทธิพลเร่ืองราวทางพุทธศาสนาในคติเถรวาทมา
ผสมผสานกบัต านาน พงศาวดาร และประวตัคิวามเป็นมาของชาต ิดงัเชน่ ทีปวงศ์ วงัสฏัฐปกาสินี
หรือมหาวงศ์ และถปูวงศ์ท่ีแตง่ขึน้ในลงักา  ชินกาลมาลินี จามเทวีวงศ์ สิหิงคนิทาน รัตนพิมพวงศ์ 
และปัญญาสชาดกท่ีแต่งขึน้ในดินแดนล้านนาทางภาคเหนือของไทยในปัจจุบนั  สทัธัมมสงัคหะ
และชินมหานิทานท่ีแตง่ขึน้ในกรุงศรีอยธุยา  ศาสนวงศ์ท่ีแตง่ขึน้ในพม่า   ตลอดจนในบางคมัภีร์ท่ี
ยงัหาข้อสรุปไมไ่ด้วา่แตง่ขึน้ในลงักาหรือพมา่ เชน่ โลกบญัญตั ิเป็นต้น 

หากแตพ่ระอินทร์ท่ีปรากฏในคมัภีร์ทางพทุธศาสนาเถรวาทนัน้กลบัมีความแตกต่างจาก
ในคมัภีร์ทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดอูย่างเห็นได้ชดั โดยเฉพาะค าเรียกพระนามในคมัภีร์พุทธศาสนา
เถรวาท มกัเรียกขานนามพระอินทร์ด้วยค าว่า “สกฺก” หรือ “สกักะ” เสมอ  มีอยูน้่อยครัง้ในพระไตรปิฎก
ท่ีจกัออกพระนามพระอินทร์ว่า “อินฺท” ตามนามท่ีปรากฏในคมัภีร์สนัสกฤตว่า “อินฺทฺร” ดงัท่ีมีอยู่ใน
พระสตุตนัตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขนัธวรรค เตวิชชสตูร ซึ่งกล่าวถึงเร่ืองท่ีพระพุทธองค์ประทบัท่ีบ้าน
พราหมณ์ช่ือ มนสากตะ ทรงแสดงถึงทางให้ถึงพรหมโลกแก่วาเสฏฐภารัทวาชมาณพ ได้กล่าวถึง
พระอินทร์ในนาม “อินฺท” พร้อมกบัเทพองค์อ่ืน ๆ คือ พระโสม พระวรุณ พระอีสาน พระประชาบดี 
พระพรหม  และพระมหินท์ ในฐานะท่ีพระอินทร์เป็นเทพองค์หนึ่งท่ีเหล่าพราหมณ์สวดสรรเสริญอ้อน



 

 

๑๗ 

วอน เพ่ือให้ได้ไปรวมกับพระพรหม เม่ือพวกเขาตายไปแล้ว๒๖ หรือในพระสุตตนัตปิฎก ขุททกนิกาย 
วิมานวตัถ ุปาริฉตัตกวรรค เสสวดีวิมาน ก็ได้เรียกเมืองของพระอินทร์ว่า “อินฺทปรุ”๒๗  

หากแตค่มัภีร์ในชัน้ตอ่มา บางตอนก็กล่าวถึงนาม “อินฺท” และ “สกฺก” ร่วมกนัราวกับ
เป็นเทพคนละองค์ ดงัท่ีปรากฏในคมัภีร์อรรถกถาชาดก หรือชาตกฏัฐกถา เช่น ในเร่ืองเวสสันดร
ชาดก ในกัณฑ์ท่ีท้าวสักกะแปลงเป็นพราหมณ์มาทูลขอพระนางมทัรีจากพระเวสสนัดร ครัง้นัน้
เทพยดาทัง้หลาย อนัมีพระอินทร์ พระพรหม พระประชาบดี พระโสม พระยม และท้าวเวสสวณั ต่าง
สาธุการในการบ าเพ็ญทานบารมีในครัง้นัน้๒๘  ซึ่ งเม่ือกล่าวถึงท้าวสักกะได้แปลงเป็น
พราหมณ์มาทูลขอนางมัทรีจากพระเวสสันดรแล้ว แต่ยังปรากฏมีพระอินทร์มาสาธุการ
กุศลทานในครั้งนี ้ ย่อมแสดงให้เห็นความสับสนในที่มาและพระนามของพระอินทร์นี ้
ปรากฏมาแล้วตัง้แต่ในคัมภีร์ชัน้พระไตรปิฎก 

อย่างไรก็ตาม หลักฐานทางพุทธศาสนาเถรวาทส่วนใหญ่มักกล่าวถึงพระอินทร์ว่า 
“สกักะ” ด้วยกันทัง้สิน้  นอกจากนีพ้ระอินทร์ในทัง้ ๒ ศาสนายงัมีความเหมือนและความต่างกัน
ออกไปในหลายประเดน็ ทัง้ในสว่นของเทวก าเนิด พระญาตวิงศ์พงศา บทบาทหน้าท่ี ลกัษณะทาง
ประตมิานวิทยา ตลอดจนสรวงสวรรค์ท่ีประทบัของพระอินทร์  ดงัจกัได้น าเสนอไปโดยล าดบั 

 
ก าเนิดพระอินทร์ 

เร่ืองราวการก าเนิดของพระอินทร์นัน้มีการรจนาขึน้อยา่งหลากหลาย แม้คมัภีร์ในสมยั
เดียวกันก็ยังมีการน าเสนอเร่ืองราวเทวก าเนิดของเทพพระองค์นีแ้ตกต่างกันไป เน่ืองด้วย

                                           
๒๖พระสูตรและอรรถกถา แปล ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เล่มท่ี ๑ ภาคที่ ๒ 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๒๖๗,  
...เอวมาหํส ุอินฺทํ อวฺหยาม โสมํ อวฺหยาม วรุณํ อวฺหยาม อิสานํ อวฺหยาม ปชาปตึ 

อวฺหยาม พรฺหฺมานํ อวฺหยาม มหินฺทํ อวฺหยามาติ ฯ 
สุตตฺนฺตปิฏเก ทีฆนิกายสฺส สีลกฺขนฺธวคฺโค (พระนคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราช

วิทยาลยั, ๒๕๒๕), ๓๐๕-๓๐๖.  
๒๗อินฺทปรุ  ยถา  ซึง่แปลวา่ ดจุดัง่เมืองของพระอินทร์ 
สุตตฺนฺตปิฏเก ขุทฺทกกายสฺส วิมานวตถฺุ-เปตวตถฺุ-เถรคาถา-เถรีคาถา (พระนคร: 

โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๒๕), ๖๒.  
๒๘พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มท่ี ๔ ภาคที่ ๓ 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๗๖๐. 



 

 

๑๘ 

ระยะเวลาในการรวบรวมคมัภีร์นัน้มีระยะเวลายาวนาน ตลอดจนความไม่สะดวกในการเดินทาง
สญัจรส่ือสาร คณาจารย์ผู้ รจนาคมัภีร์ท่ีอยู่ในพืน้ท่ีห่างไกลกนัจึงน าเสนอเร่ืองราวตามทศันะของ
ตนจนอาจเป็นเหตใุห้ก าเนิดของเทพองค์นีมี้ความเหมือนและตา่งกนัไป บางเร่ืองราวท่ีได้รับความ
นิยมก็ได้รับการผลิตซ า้ตอ่ในคมัภีร์สมยัหลงั รวมถึงคมัภีร์ตา่งศาสนาด้วย 

ก าเนิดพระอินทร์ในคัมภีร์ทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
๑. คัมภีร์พระเวท 
 ในคมัภีร์ฤคเวทมีการกล่าวถึงก าเนิดของพระอินทร์ในหลายมันตระด้วยกัน ดงั

ปรากฏมีการระบพุระนามของพระบดิาและพระมารดาของพระอินทร์ไว้แตกตา่งกนัออกไป  
 ๑.๑ พระอินทร์เป็นโอรสของพระเทยาส (ฟ้า) และพระปฤถิวี (ดิน)  (ฤค. 

๖.๕๙.๒)๒๙  นบัเป็นการสะท้อนภาพท่ีเกิดขึน้จากปรากฏการณ์ตามธรรมชาติท่ีกวีได้จินตนาการ
ถึงพระอินทร์นัน้มีก าเนิดขึน้ท่ีขอบสวรรค์และโลก “ในอ้อมกอดแห่งบิดามารดา”๓๐ คือ มีท้องฟ้า
หรือสวรรค์เป็นบิดาและมีโลกหรือผืนแผ่นดินเป็นมารดา เพราะลกัษณะของเทพพระองค์นีป้รากฏ
ชดัตามธรรมชาตวิ่าอยูท่า่มกลางเทพทัง้ ๒ องค ์

 ๑.๒ พระอินทร์เป็นโอรสแห่งตวัษฏา  แม้จะไม่ได้มีข้อความท่ีระบุไว้โดยตรงใน
คมัภีร์พระเวท  แต่มีบทสรรเสริญในคัมภีร์พระเวทท่ีกล่าวถึง “พระบิดาของพระองค์ได้สร้างวัชระ
ประทานให้” (ฤค. ๒.๑๗.๖)๓๑  หรือบทท่ีวา่ พระตวษัฏานีเ้ป็นผู้สร้างวชัระของพระอินทร์ (ฤค. ๕.๓๑.๔) 

  ทัง้ยงัมีบทสวดท่ีกล่าวถึง “พระอินทร์ด่ืมน า้โสมในส านกัของพระบิดาโดยพระ
มารดาเป็นผู้ประทานให้” (ฤค. ๒.๑๗.๖๓๒; ๓.๔๘.๒)๓๓ ซึ่งหากพระมารดาของพระองค์ คือ เทวีอทิติ  
พระบิดานัน้จึงน่าเป็นพระตวษัฏา  เน่ืองจากพระองค์เป็นผู้ซึ่งพระอินทร์ปราบได้ตัง้แตแ่รกเกิด ดงั
ข้อความท่ีว่า พระอินทร์ได้ด่ืมน า้โสมในส านักของพระตวัษฏา (ฤค. ๔.๑๘.๓)๓๔  พระองค์เอาชนะ
พระตวษัฏาทนัทีท่ีพระองค์เกิด และขโมยด่ืมน า้โสมในถ้วย (ฤค. ๓.๔๘.๔)๓๕ รวมถึงบทท่ีว่า พระอินทร์

                                           
๒๙The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. III, 500. 
๓๐เกือ้พนัธุ์ นาคบปุผา, “พระอินทร์ในวรรณคดีสนัสกฤต บาลี และวรรณคดีไทย,” ๕๕. 
๓๑The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. II, Translated by H. H. Wilson 

(Delhi: Sri Satguru Publications, 2002), 251. 
๓๒Ibid. 
๓๓The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. III, 76. 
๓๔Ibid, 154. 
๓๕Ibid, 77. 



 

 

๑๙ 

ได้จบัเท้าพระบิดาแล้วเตะพระบดิาด้วย จนถึงกบักระท าปิตฆุาต ท าให้มารดาของพระองค์ต้องเป็น
หม้าย (ฤค. ๔.๑๘.๑๒)๓๖  จากบทดงักล่าวนีเ้ป็นการส่ือให้เห็นอย่างชดัแจ้งว่า บิดาของพระอินทร์
นี ้คือ พระตวษัฏา๓๗ 

  นอกจากนี ้ในคัมภีร์พระเวทยังระบุถึงการถือก าเนิดของพระอินทร์ว่า
พระองค์นัน้ถือก าเนิดมาจากพระปรัศว์ (สีข้าง) ของพระมารดา (ฤค. ๔.๑๘.๑-๒)๓๘ ซึ่งการถือก าเนิด
อย่างอศัจรรย์นีเ้ป็นท่ีนิยมกนัในการสร้างต านานการก าเนิดของบคุคลศกัดิ์สิทธ์ิในสมยัโบราณ อาทิ 
พระประสตูกิาลของเจ้าชายสิทธตัถะก็ถือก าเนิดมาจากพระปรัศว์พระนางสิริมหามายาเชน่เดียวกนั  

 ๑.๓ พระอินทร์เป็นโอรสแห่งนิษฏิครี (Nishṭigrī) (ฤค. ๑๐.๑๐๑.๑๒)๓๙  ซึ่ง 
สายณะ อรรถกถาจารย์ท่ีมีช่ือเสียงได้ให้ความเห็นวา่ นิษฏิครีนัน้มีความหมายตรงกบัเทวีอทิต ิผู้ เป็น
มารดาของเหลา่ทวยเทพทัง้หลาย๔๐   

 ๑.๔ พระอินทร์เป็นลูกของวัว  ดงัปรากฏข้อความในคมัภีร์ฤคเวทท่ีว่า “พระมารดา
ได้ปล่อยให้โอรสผู้ เป็นเสมือนลูกวัวอันหาใครเอาชนะมิได้ให้ท่องเท่ียวไป ค้นหาทางท่ีพระองค์

                                           
๓๖Ibid, 156, and William Norman Brown, India and Indology (Delhi: Motilal 

Banarsidass, 1978), 27. 
๓๗ต านานนี ้มีส่วนเหมือนกับต านานเทพของกรีก ท่ีกล่าวถึง  โครนัส (Cronos) เทพ

ผู้ปกครองจกัรวาลร่วมกบัพระชายาท่ีเป็นพระขนิษฐานามว่า เรอา (Rhea) โดยรับค าท านายว่าจกั
ถูกชิงบัลลังก์จากโอรสของตน จึงคิดฝืนชะตาด้วยการกลืนพระโอรสทัง้หมดทันทีนับแต่มี
ประสตูิกาล แตเ่ม่ือเรอาให้ก าเนิดซุส (Zeus) จึงน าไปซ่อนไว้ท่ีเกาะครีตแล้วน าก้อนหินห่อผ้าอ้อม
ให้พระสวามี ด้วยความเคยชินจึงกลืนหินลงทนัทีโดยมิได้สงสยัแตอ่ย่างใด  เม่ือซุสเจริญวยัขึน้ จึง
ร่วมมือกบัพระอยักีคือ ไกอา (Gaia) เทวีแหง่แผน่ดนิ บงัคบัให้โครนสัคายโอรสออกมาทัง้หมด   

จนเป็นเหตใุห้เกิดสงครามตามมา โดยโครนสัได้มีเหล่าอนชุาเป็นพวกไททนั (Titans) 
คอยชว่ยเหลือ ซุสได้ลงโทษเหลา่ไททนัด้วยกบัจบัลา่มโซไ่ว้ใต้พิภพ 

นอกจากนี ้ยงัถือกนัว่า ซุสเป็นเทพสงูสดุ เทพเจ้าแห่งท้องฟ้า สายฝน และเป็นผู้ เก็บ
รวบรวมเมฆอีกด้วย 

เอดธิ แฮมิลตนั, ปกรณัมปรัมปรา, แปลโดย นพมาส แววหงส์ (กรุงเทพมหานคร: 
อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชชิ่ง, ๒๕๕๖), ๓๘-๓๙, ๙๔-๙๖. 

๓๘The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. III, 153-154. 
๓๙The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. VI, 291. 
๔๐Arthur Anthony Macdonell, Vedic Mythology, 56. 



 

 

๒๐ 

จะต้องเดินด้วยพระองค์เอง” (ฤค. ๔.๑๘.๑๐)๔๑ ข้อความในตอนนีม้ารดาของพระอินทร์เป็นแม่วัว 
(คฤษฺฏิ) และพระอินทร์เองเป็นววัตวัผู้  (วฤษฺภ) หรือลกูววั (วตฺส)  ทัง้ยงัระบุวา่ พระองค์เป็นววัตวัผู้
ท่ีเป็นลกูของแม่ววั (คารฺษฺเฏย) (ฤค. ๑๐.๑๑๑.๒)๔๒  เน่ืองด้วยปรากฏธรรมชาติท่ีฝนจกัตกลงมา
นัน้  เหล่านักบวชผู้ รจนาคัมภีร์ในสมัยพระเวทได้ให้สัญลักษณ์เป็นรูปของแม่วัว ซึ่งถูกเหล่า
อมนษุย์จบัไปขงัไว้ในถ า้ในภเูขาก้อนเมฆ๔๓ 

  บางทีก็ว่าพระองค์เ ป็นโอรสของผู้ ท่ี ไ ด้ รับวัว (โคษโณ นปาต) (ฤค. 
๔.๓๒.๒๒)๔๔ นบัเป็นการสดดีุวา่พระอินทร์เป็นผู้พิทกัษ์แม่ววั 

 ๑.๕ พระอินทร์ถือก าเนิดมาจากพระโอษฐ์ของปุรุษะ (ฤค. ๑๐.๙๐.๑๓)๔๕ ผู้
ท่ีทวยเทพน ามาบชูายญั จนเป็นสาเหตใุห้เกิดมีจกัรวาลขึน้ในปรุุษสกูตะ 

  เร่ืองราวก าเนิดของพระอินทร์ยิ่งมีความแตกตา่งออกไป ทัง้ในคมัภีร์อถรรพเวท
และคมัภีร์พราหมณะนัน้ได้กล่าวถึงพระอินทร์กบัเทพพระองค์ใหมท่ี่เกิดขึน้ในยคุสมยันี ้คือ  
พระประชาบดี  

  คมัภีร์อถรรพเวทนี ้ได้กล่าวว่า พระอินทร์นีมี้บิดาร่วมกับพระอัคนิ ซึ่งก็คือ 
พระเทยาส หากแต่มีมารดา คือ “เอกาษฏกา” (ekāṣṭakā) ผู้ เป็นธิดาแห่งพระประชาบดี  (อถ. 
๓.๑๐.๑๒-๑๓)๔๖ดงัปรากฏข้อความในคมัภีร์อถรรพเวทว่า “เอกาษฏกา ผู้บ าเพ็ญตบะอย่างแรง
กล้าได้ให้ก าเนิดพระอินทร์ผู้ รุ่งโรจน์ ทวยเทพเอาชนะศตัรูได้ก็ด้วยพระผู้ เป็นศจีปติ และเป็นผู้
ประหารพวกทสัย”ุ  

  สว่นในคมัภีร์พราหมณะ ได้กลา่ววา่ พระประชาบดีนัน้เป็นผู้สร้างพระอินทร์ 
พร้อมกับเทพองค์อ่ืน ๆ ดงัปรากฏความในคมัภีร์ศตปถพราหมณะว่า “พระอินทร์ พระอคันิ โสม 
และพระปรเมษฐินนัน้ พระประชาบดีเป็นผู้สร้าง (ศต.พ. ๑๑.๑.๖.๑๔) และในคมัภีร์ไตตติรียพราหมณะ
ยงัได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า พระประชาบดีนัน้ได้สร้างพระอินทร์เป็นองค์สุดท้ายในบรรดาทวยเทพ 
(ตต.พ. ๒.๒.๑๐.๑)   

 

                                           
๔๑The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. III, 156. 
๔๒The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. VI, 314-315. 
๔๓Edward Delavan Perry, “Indra in the Rig - Veda,” 134. 
๔๔The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. III, 184. 
๔๕The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. VI, 253. 
๔๖Arthur Anthony Macdonell, Vedic Mythology, 56. 



 

 

๒๑ 

๒. คัมภีร์อิตหิาส 
 คัมภีร์ในสมัยอิติหาสนี ้นอกจากจะมีการกล่าวถึงก าเนิดของพระอินทร์ท่ี

สอดคล้องกับในสมัยพระเวท ดงัปรากฏความในคมัภีร์มหาภารตะ ศลัยบรรพท่ีว่า พระอินทร์นีเ้ป็น
โอรสของเทวีอทิติ (มภ. ๙.๔๕.๑๓) เป็นหวัหน้าของเหลา่โอรสทัง้มวล และเป็นสดุท่ีรักของเทวีอทิติ
ด้วย  ทัง้ยงัได้กล่าวถึงพระบิดาของพระอินทร์ ก็คือ พระกศัยปะ  อนัส่ือถึงว่า พระอินทร์นีเ้ป็นเทพ
ส าคญัองค์หนึ่งในสรวงสวรรค์  ซึ่งก็สอดคล้องกับในคมัภีร์มหาภารตะ อาทิบรรพท่ีว่า พระอินทร์นัน้
เป็นโอรสของพระกศัยปะกบัทากษายณี อนัหมายถึง ธิดาของพระทกัษะ ซึง่ก็คือ เทวีอทิต ินัน่เอง 

 หากแตใ่นสมยันี ้ยงัมีการกล่าวถึงก าเนิดของพระอินทร์ท่ีมีความแตกตา่งไปจาก
เดิมในสมัยพระเวท และส่งอิทธิพลสืบเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน คือ การกล่าวถึงพระอินทร์ใน
ลักษณะท่ีเป็นต าแหน่งเทพเจ้าสูงสุดบนสรวงสวรรค์ท่ีมีการผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันไป 
แม้วา่จะมีอ านาจครอบครองสวรรค์ท่ีตัง้อยู่บนยอดเขาเมรุเพียงชัน้เดียวก็ตาม โดยมีระยะเวลาการ
ครองสวรรค์เพียงร้อยปีทิพย์เทา่นัน้๔๗  

 ดงัปรากฏสาเหตท่ีุพระอินทร์มิได้มีความมัน่คงบนสวรรค์เชน่เดมิ ในคมัภีร์ 
รามายณะ กล่าวถึง เหตุการณ์ภายหลังท่ีพระอินทร์พ่ายศึกให้กับอินทรชิต  สร้างความทุกข์ใจ
ให้กบัพระอินทร์เป็นอย่างมาก พระพรหมจงึได้สร้างนางอหลยาฝากไว้กบัเคาตมฤษี แตฤ่ษีกลบัถือ
ไว้เป็นชายาตน เป็นเหตใุห้พระอินทร์จ าต้องลอบเข้าท าชู้กับนางอหลยา สร้างความโกรธเคือง
ให้กบัฤษีเคาตมะจนต้องสาปให้อณัฑะของพระอินทร์หายไป (รม. ๑.๔๗.๒๖)๔๘  ตอ่มาเม่ือพระอคันี
ชว่ยน าอณัฑะแกะมาตอ่แทนให้ (รม. ๑.๔๘.๑-๑๐)๔๙  สง่ผลให้ก าลงัของพระอินทร์ลดลง ๑๐ สว่น 
จนมีสถานะไม่ม่ันคงนับแต่นัน้ (รม. ๗.๓๐.๑๕-๓๓)๕๐ พระอินทร์จึงต้องขอความช่วยเหลือจาก
เทพองค์อ่ืน ๆ มาชว่ยในการกวนเกษียรสมทุร เพ่ือให้เกิดน า้อมฤตอนัจะช่วยให้พระองค์คืนคงฤทธ์ิ
ดงัเดมิและมีความเป็นอมร หรือผู้ไมต่ายนัน่เอง๕๑ 

                                           
๔๗W. J. Wilkins, Hindu Mythology, Vedic and Puranic (London: William 

Clowes and Sons, 1882), 46. 
๔๘มหากาพย์รามายณะของวาลมิกิ ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็ 

พระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสพระราชพธีิมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ  
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยัศลิปากร, ๒๕๕๗), ๖๘. 

๔๙เร่ืองเดียวกนั, ๖๘-๖๙. 
๕๐เร่ืองเดียวกนั, ๖๗-๖๘. 
๕๑เกือ้พนัธุ์ นาคบปุผา, “พระอินทร์ในวรรณคดีสนัสกฤต บาลี และวรรณคดีไทย” ๑๓๒. 



 

 

๒๒ 

 สถานะอนัไม่มัน่คงของพระอินทร์นีย้งัปรากฏเร่ืองราวในต านานท่ีมาของวฤตระ 
กลา่วถึง วิศวรูป ตริศรัิส (ตรีเศียร) โอรสของตวษัฏา ได้บ าเพ็ญตบะจนพระอินทร์เกรงว่าจะมาแย่ง
บลัลังก์สวรรค์ จึงพยายามส่งนางอัปสรมายั่วยวน แต่ไม่ส าเร็จ พระอินทร์ได้สังหารด้วยวัชระ 
เม่ือตวษัฏาทราบด้วยความพิโรธจงึได้สร้างวฤตระให้ไปสงัหารพระอินทร์๕๒ ในครัง้นัน้พระอินทร์ได้
สงัหารวฤตระ ซึ่งถือกนัว่าเป็นบาปหนกั เพราะในสมยัอิติหาสนีเ้ช่ือกนัว่าวฤตระนัน้เป็นพราหมณ์
แปลง (ผู้วิจยั-หรือวฤตระนีส้ร้างขึน้โดยตวษัฏา ผู้ เป็นพราหมณ์ จงึถือวา่เป็นบตุรแหง่แตพ่ราหมณ์) 
ท าให้พระอินทร์ตกพระทยักลวัจนต้องหนีไปซ่อนในก้านบวัท่ีทะเลสาบมานส เม่ือขาดพระอินทร์
แล้วนัน้ทัง้โลกและสวรรค์ได้รับความเดือดร้อน พืชพนัธุ์ในป่าก็เห่ียวเฉา สายน า้ก็หยุดไหล และ
เหลา่สรรพสตัว์ก็อดตายจากการขาดน า้ฝน ทวยเทพจงึไปขอให้พระเจ้านหษุขึน้ท่ีไปครองสวรรค์ใน
ต าแหน่งพระอินทร์๕๓ หลงัจากนัน้พระอินทร์ก็ได้กระท าพิธีอศัวเมธบชูาพระวิษณุเป็นการล้างบาป 
และได้กลบัมาเป็นราชาแห่งทวยเทพดงัเดิม (รม. ๗.๗๗.๙)๕๔ ในเหตกุารณ์นีพ้ระบาทสมเด็จพระ
มงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงเก็บความมาเล่าในบ่อเกิดแหง่รามเกียรติ ์ภาคท่ี ๑๒ เร่ืองพิธีอศัวเมธของ
พระรามและรับสีดาคืนนคร วา่ พระลกัษมณ์ได้ทลูให้พระรามท าพิธีอศัวเมธ หรือพิธีปล่อยม้าอุปการ 
ซึ่งเป็นพิธีล้างบาป เพราะแม้พระอินทร์ซึ่งได้ท าร้ายพราหมณ์อนัเป็นบาปอย่างใหญ่ ก็ล้างบาปได้
ด้วยพิธีอศัวเมธ อนัเป็นเหตมุาแตก่ารท่ีพระอินทร์ได้ประหารพฤตาสรูดงักลา่ว๕๕ 

 ทัง้ยงักลา่ววา่ หากใครก็ตามท่ีสามารถท าพิธีอศัวเมธได้ถึงร้อยครัง้ก็สามารถท่ีจะ
ขึน้เป็นพระอินทร์ได้ (รม. ๗.๒๗.๑๘)๕๖  ดงัปรากฏพระนามว่า “ศตกระต”ุ ท่ีแปลวา่ “ผู้ มีอ านาจตัง้
ร้อย” ซึ่งส่ือความหมายถึง การประกอบพิธีอศัวเมธทัง้ร้อยครัง้ดงักล่าว  อนัแสดงให้เห็นว่าคติท่ี
สามญัชนสามารถเป็นพระอินทร์ได้นัน้เกิดขึน้ในสมยัอิติหาสนีเ้อง ความหวาดเกรงว่าพิธีอศัวเมธ

                                           
๕๒Michael Viggo Fausboll, Indian Mythology (London: Luzac & Co., 1902), 90. 
๕๓John Dowson, A Classical Dictionary of Hindu Mythology and Religion, 

Geography, History and Literature (London: Routledge and Kegan Paul Ltd., 1961), 213-
214, and Michael Viggo Fausboll, Indian Mythology, 91. 

๕๔E. Washburn Hopkins, Epic Mythology (New York: Biblo and Tannen 
Booksellers and Publishers, 1969), 130. 

๕๕พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั, บ่อเกิดแห่งรามเกียรติ์ (พระนคร: โรง
พิมพ์พระจนัทร์, ๒๔๘๔), ๑๐๔-๑๐๕. 

๕๖มหากาพย์รามายณะของวาลมิกิ ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เน่ืองในโอกาสพระราชพธีิมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔, ๗๙๙. 



 

 

๒๓ 

จักส าเร็จนัน้ ส่งผลให้พระอินทร์ต้องแปลงองค์เป็นรากษสไปขับไล่ม้าอุปการของพระเจ้าสคัระ 
(Sagara) เพ่ือให้พิธีนัน้ไมส่มบรูณ์ (รม. ๑.๓๘.๗๕๗; มภ. ๓.๑๐๗.๑๓) 

 นอกจากนี ้ในคมัภีร์รามายณะได้ปรากฏมีบทเปรียบเทียบพระรามในคราวขึน้
ครองราชย์กรุงอโยธยา๕๘ว่า หนึ่งในขัน้ตอนพระราชพิธีราชาภิเษกพระรามนัน้ต้องมีการรดน า้
อภิเษก เป็นดัง่เหล่าเทพวสอุภิเษกพระอินทร์ (รม. ๖.๑๑๖.๕๖)๕๙ ก็เป็นการตอกย า้คติความเช่ือ
ท่ีวา่ สถานะของพระอินทร์นัน้ได้กลายเป็นต าแหนง่จอมเทพแหง่สวรรค์ไปในท่ีสดุ 

 คัมภีร์อิติหาสนีจ้ึงเป็นจุดเร่ิมต้นของคติที่พระอินทร์นัน้มีฐานะเป็นเพียง
ต าแหน่งของจอมเทพบนสรวงสวรรค์ ซึ่งมีระยะเวลาในการปกครอง โดยมีสามัญชนผู้
บ าเพญ็บารมีจักสามารถขึน้มาเป็นพระอินทร์ได้คัมภีร์ปุราณะ 

๓. คัมภีร์ปุราณะ 
 ในคมัภีร์ปรุาณะนัน้ พระอินทร์กลายเป็นต าแหน่งจอมเทพบนสวรรค์โดยสมบรูณ์

ท่ีผู้บ าเพ็ญตบะ ไมว่า่จะเป็นมนษุย์และอสรู สามารถขึน้มาด ารงต าแหนง่นีไ้ด้ ด้วยการประกอบพิธี
อศัวเมธได้ถึงร้อยครัง้ดงัท่ีกลา่วถึงในสมยัอิตหิาส 

 ด้วยเหตนีุ ้ท าให้คมัภีร์ในสมยัปุราณะมกักล่าวเร่ืองราวท่ีมีผู้สนใจในต าแหน่งพระ
อินทร์นีม้ากขึน้ จนในบางครัง้พระอินทร์องค์เดิมต้องออกมาคอยขัดขวางไม่ให้สามารถบ าเพ็ญ
เพียรจนขึน้มาเป็นพระอินทร์ได้ ดงัปรากฏในคมัภีร์วิษณุปรุาณะ (๓.๑) และภาควตปรุาณะ (๘.๑๕-
๒๓) กล่าวถึง ท้าวพลิ จอมแทตย์เฝา้บ าเพ็ญตบะจนสามารถปกครองทัง้สามโลกได้ เป็นเหตใุห้พระ
อินทร์ต้องเส่ือมอ านาจลงจนพระอินทร์ต้องไปทลูขอให้พระกศัยปเทพบิดรและอทิตเิทพมารดรให้ช่วย 
เทวีอทิตจิงึตัง้จิตบชูาพระวิษณ ุแล้วพระองค์จงึมาถือก าเนิดเป็นโอรสนามว่า “วามนะ” เป็นพราหมณ์
เตีย้ในปางวามนวตาร เพ่ือปราบท้าวพลิแล้วจงึโปรดให้พระอินทร์กลบัไปครองสวรรค์ดงัเดมิ 
  

                                           
๕๗เร่ืองเดียวกนั, ๕๗. 
๕๘กรุงอโยธยา มีปฐมกษัตริย์คือ พระเจ้าอิกษวาก ุ(ตรงกบัในภาษาบาลีคือ พระเจ้าโอกากะ) 

ซึง่พระมน ูประชาบดีองค์แรกได้ประทานแผน่ดนิไว้ให้เป็นครัง้แรก และครองแผน่ดนิสืบมาจนถึง
สมยัพระเจ้าทศรถ และพระรามในท่ีสดุ (รม. ๒.๑๐๒.๒-๒๙) 

เร่ืองเดียวกนั, ๒๔๐-๒๔๑. 
๕๙เร่ืองเดียวกนั, ๗๕๘. 



 

 

๒๔ 

ก าเนิดพระอินทร์ในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาเถรวาท 
พระอินทร์หรือท้าวสกักะในคมัภีร์ทางพทุธศาสนาเถรวาทนัน้มีก าเนิดท่ีตา่งไปจากใน

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  เพราะถือก าเนิดตามลักษณะของเทวดาท่ีกล่าวถึงในพุทธศาสนา เป็น
โอปปาตกิะ๖๐ คือเม่ือพระอินทร์จตุแิล้วจงึถืออบุตัขิึน้ทนัที 

พระอินทร์ในคมัภีร์พทุธศาสนาเถรวาทนี ้มีลกัษณะเป็นต าแหนง่ท่ีสามารถเปล่ียนแปลง
ได้จากการสร้างคณุงามความดี  ซึ่งจกัท่ีมีเฉพาะบุรุษเท่านัน้ สตรีไม่มีฐานะท่ีจกัด ารงต าแหน่งนี ้
ได้๖๑ มีอายุราว ๑,๐๐๐ ปีทิพย์๖๒ หรือถ้าเทียบกับเวลาในโลกมนุษย์จะเท่ากับ ๓๖ ล้านปีมนุษย์  
โดยผู้ ท่ีจะมาบงัเกิดเป็นพระอินทร์ได้นัน้ต้องบ าเพ็ญบารมี ดงัท่ีปรากฏในพระสตุตนัตปิฎก สงัยตุตนิกาย 
สคาถวรรค ทุติยวรรค ปฐมเทวสูตร ระบุถึงพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรม ๗ ประการ หรือวัตรบท ๗ 
ประการท่ีผู้ปฏิบตัไิด้เป็นท้าวสกักะ ดงันี ้

๑. เลีย้งบดิามารดาตลอดชีวิต 
๒. ประพฤติออ่นน้อมตอ่ผู้ใหญ่ในตระกลูตลอดชีวิต 
๓. พดูจาอ่อนหวานตลอดชีวิต 
๔. ไมพ่ดูสอ่เสียดตลอดชีวิต 
๕. ไมต่ระหน่ี ให้ทานและยินดีในทาน ครอบครองเรือนอยูต่ลอดชีวิต 

                                           
๖๐“พระสตุตนัตปิฎก มชัฌิมนิกาย มลูปัณณาสก์ มหาสีหนาทสตูร,” พระสูตรและ

อรรถกถาแปล มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่มท่ี ๑ ภาคที่ ๒ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๔๗. 

๖๑“พระสตุตนัตปิฎก มชัฌิมนิกาย อปุริปัณณาสก์ พหธุาตกุสตูร,” พระสูตรและ
อรรถกถาแปล มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ เล่มที่ ๓ ภาคที่ ๑ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๒๙๗ และ “พระสตุตนัตปิฎก เอกนิบาต อฏัฐานบาลี วรรคท่ี ๒,” 
พระสูตรและอรรถกถาแปล อังคุตรนิกาย เอกนิบาต – ทุกนิบาต เล่มที่ ๑ ภาคที่ ๒ 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๑๖๔. 

๖๒“พระสตุตนัตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค ปายาสิราชญัญสตูร,” พระสูตรและอรรถกถา
แปล ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่มที่ ๒ ภาคที่ ๒  (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราช
วิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๓๗๗. 

...เตน สํวจฺฉเรน ทิพพํ วสฺสสหสฺสํ เทวานํ ตาวตึสานํ อายปุปฺมาณํ... 
สุตตฺนฺตปิฏเก ทีฆนิกายสฺส มหาวคฺโค (พระนคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, 

๒๕๒๕), ๓๖๔. 



 

 

๒๕ 

๖. กลา่วค าสตัย์ตลอดชีวิต 
๗. ไมโ่กรธเลยตลอดชีวิต๖๓  
นอกจากการบ าเพ็ญวตัรบท ๗ ประการแล้ว การบ าเพ็ญบุญกิริยาวตัถุท่ีส าเร็จด้วย

ทานและศีลเป็นอดิเรก (คือเป็นพิเศษ)  แม้ไม่เจริญบญุกิริยาวตัถดุ้วยการภาวนาเลย เม่ือสิน้ชีวิต
แล้วก็สามารถท่ีจะไปบงัเกิดเป็นเทวดาในชัน้ดาวดึงส์โดยฐานะ ๑๐ ประการคือ อายุทิพย์ วรรณ
ทิพย์ สุขทิพย์ ยศทิพย์ อธิปไตยทิพย์ รูปทิพย์ เสียงทิพย์ กลิ่นทิพย์ รสทิพย์ และโผฏฐัพพทิพย์๖๔  
ดงัท่ีปรากฏภาษิตคาถาท่ีพระอินทร์ใช้ปลกุใจเหล่าเทพดาบนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์วา่ “แม้ผู้ใดพงึเป็น
เชน่ดงัข้าพเจ้า ผู้นัน้ก็พงึถืออโุบสถประกอบด้วยองค์ ๘ ในดถีิท่ี ๑๔ ท่ี ๑๕ และท่ี ๘ แหง่ปักษ์ และ
ถืออโุบสถปาฏิหาริยปักษ์เถิด”๖๕  รวมถึงการเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธา ศีล สตุะ จาคะ ปัญญา ทัง้
ตัง้จิตปรารถนาก็เป็นเหตใุห้ไปบงัเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ได้ด้วยเช่นเดียวกัน๖๖ การ
บ าเพ็ญบารมีด้วยการให้ทาน โดยไม่มีจิตผูกพนัในผลแห่งทาน ไม่มุ่งการสัง่สมให้ทาน ไม่ได้ให้

                                           
๖๓พระสูตรและอรรถกถาแปล สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่มท่ี ๑ ภาคที่ ๒ 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๔๙๐. 
…กตมานิ สตฺตฯ ยาวชีวํ มาตาเปตฺติภโร อสฺสํ ยาวชีวํ กเุล เชฏฺฐาปจายี อสฺสํ ยาวชีวํ 

สณฺหวาโจ อสฺสํ ยาวชีวํ อปิสณุวาโจ อสฺสํ ยาวชีวํ วิคตมลมจฺเฉเรน เจตสา อคารํ อชฺฌาวเสยฺยํ 
มตฺุตจาโค ปยตปาณี โวสฺสคฺครโต ยาจโยโค ทานสํวิภาครโต ยาวชีวํ สจฺจวาโจ อสฺสํ ยาวชีวํ อกฺ
โกธโน อสฺสํ สเจปิ เม โกโธ อปุปฺชฺเชยฺย ขิปปฺเมว นํ ปฏิวิเนยฺยนฺติฯ 

"ปฐม  ปฐมเทวสตฺุต ," สุตตฺนฺตปิฏเก ส ยุตตฺนิกายสฺส สคาถวคฺโค (พระนคร: โรง
พิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๒๕), ๓๓๕. 

๖๔“พระสตุตนัตปิฎก องัคตุตรนิกาย อฏัฐกนิบาต บญุกิริยาวตัถสุตูร,” พระสูตรและ
อรรถกถาแปล อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เล่มที่ ๔  (กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๔๘๔-๔๘๕. 

๖๕“พระสตุตนัตปิฎก องัคตุตรนิกาย ตกินิบาตร ปฐมปัณณาสก์ เทวทตูวรรคท่ี ๔ ทตุิย
ราชสตูร,” พระสูตรและอรรถกถาแปล อังคุตตรนิกาย ตกินิบาต เล่มท่ี ๑ ภาคที่ ๓  
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๑๖๘. 

๖๖“พระสตุตนัตปิฎก มชัฌิมนิกาย อปุริปัณณาสก์ สงัขารูปปัตตสิตูร,” พระสูตรและ
อรรถกถาแปล มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ เล่มที่ ๓ ภาคที่ ๑, ๔๐๕, และ “พระสตุตนัตปิฎก  
สงัยตุตนิกาย สคาถวรรค สกักสงัยตุ ทตุยิวรรค ทฬิททสตูร,” พระสูตรและอรรถกถาแปล  
สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่มที่ ๑ ภาคที่ ๒, ๔๙๘. 



 

 

๒๖ 

ทานด้วยคิดว่าเม่ือตายไปแล้วจกัได้เสวยผลทานนัน้ แต่ให้ทานด้วยคิดว่า ทานเป็นสิ่งดี  เม่ือถึง
คราวสิน้ชีวิตแล้วก็ย่อมไปบงัเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์๖๗  รวมถึงการถวายข้าว น า้ ผ้า 
ยาน ดอกไม้ ของหอม เคร่ืองลบูไล้ ท่ีนอนท่ีพกั และอปุกรณ์ประทีปเป็นทานแก่สมณพราหมณ์ท่ี
เป็นของบริสทุธ์ิ ก็เป็นเหตแุหง่การไปเกิดเป็นเทวดาเทวดาบนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ได้เชน่กนั๖๘ 

โดยเฉพาะในคมัภีร์อปทานนัน้ เป็นคมัภีร์ท่ีมกักล่าวถึงอดีตชาติของพระสาวกท่ีเคย
บ าเพ็ญบารมีตา่ง ๆ จนไปบงัเกิดเป็นพระอินทร์ ดงัสามารถสรุปเป็นตารางได้ดงัตอ่ไปนี ้

 

ตารางท่ี ๑ แสดงการบ าเพ็ญบารมีของพระสาวกในอดีตชาติจนไปบงัเกิดเป็นพระอินทร์ท่ีปรากฏ
ในคมัภีร์อปทาน 

 

นามพระสาวก วิธีการบ าเพ็ญบารมี 
สมยัของอดีต
พระพทุธเจ้า 

ระยะเวลาท่ีบงัเกิด
เป็นพระอินทร์ 

พระอปุเสนวงัคนัตปตุร ถวายฉัตรประดับดอกกรรณิกา
ก าลั งบาน  พ ร้ อมทั ง้ ถวาย
บณิฑบาตด้วยข้าวปรุงด้วยนม 

พระปทมุตุตระ ๓๐ ครัง้ 

พระรัฐปาล ถวายช้างและสร้างอารามแก่สงฆ์ พระปทมุตุตระ ๕๐ ครัง้ 
พระสภุตู ิ เกิดเป็นชฎิลได้เจริญพทุธานสุสติ พระปทมุตุตระ ๘๐ ครัง้ 
พระอปุวาณะ เกิดเป็นคนยากไร้ได้สร้างพระ

พทุธสถปู 
พระปทมุตุตระ ๘๐ ครัง้ 

พระตีสิสรณาคมนิยะ เกิดเป็นบุตรท่ีดูแลบิดามารดา
ตาบอด ท่ีรับสรณะ ๓ แล้วรักษา
ได้บริบรูณ์ 

พระวิปัสสี ๘๐ ครัง้ 

พระปัญจสีลสมาทานิยะ เกิดเป็นคนงานท่ีรักษาศีล ๕ พระอโนมทสัสี ๓๐ ครัง้ 
 

                                           
๖๗“พระสตุตนัตปิฎก องัคตุตรนิกาย สตัตกนิบาต ทานสตูร,” พระสูตรและอรรถกถา

แปล อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เล่มที่ ๔, ๑๔๑. 
๖๘“พระสตุตนัตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค สงัคีตสิตูร,” พระสูตรและอรรถกถา

แปล ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เล่มที่ ๓ ภาคที่ ๒ (กรุงเทพมหานคร: มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), 
๒๔๐-๒๔๑. 



 

 

๒๗ 

ตารางท่ี ๑ แสดงการบ าเพ็ญบารมีของพระสาวกในอดีตชาติจนไปบงัเกิดเป็นพระอินทร์ท่ีปรากฏ
ในคมัภีร์อปทาน (ตอ่) 

 

นามพระสาวก วิธีการบ าเพ็ญบารมี 
สมยัของอดีต
พระพทุธเจ้า 

ระยะเวลาท่ีบงัเกิด
เป็นพระอินทร์ 

พระอตุตริยะ เกิดเป็นจระเข้ท่ีพาพระพทุธเจ้า
ข้ามฝาก 

พระสิทธตัถะ ๗ ครัง้ 

พระกณุฑธานะ ถวายกล้วยผลใหญ่ พระปทมุตุตระ ๑๑ ครัง้ 
พระมหากจัจายนะ ถวายทองฉาบพระเจดีย์ กัน้

ฉตัรแก้ว และถวายพดัวาลวิชนี 
พระปทมุตุตระ ๑๐ กปั 

พระกาฬทุายี ถวายข้าวชัน้ดี พร้อมดอกไม้ พระปทมุตุตระ ๑๘ ครัง้ 
พระโมฆราช ถวายน า้ผึง้รวง พระอตัถทสัสี ๖๔ ครัง้ 
พระอบุาลี ปรารภกรรมของพระองค์ พระปทมุตุตระ ๑๘ ครัง้ 
พระโสณโกฏิยเวสสะ ถวายทางจงกรม พระอโนมทสัสี ๒๕ กปั 
พระภทัทิยกาฬิโคธาปตุร ถวายอาสนะทองพร้อมเคร่ืองลาด พระปทมุตุตระ ๗๔ ครัง้ 
พระจงักมทายกะ ถวายทางจงกรมก่อด้วยอิฐ พระอตัถทสัสี ๓ กปั 
พระจนุทะ ถวายดอกไม้ พระสิทธตัถะ ๗๔ ครัง้ 
พระสตรังสิยะ เกิดเป็นพราหมณ์แล้วประนมมือ

ชมเชยพระพทุธเจ้า 
พระปทมุตุตระ ๓ หม่ืนกปั 

พระปทมุะ โยนดอกบวัพร้อมธงถวาย พระปทมุตุตระ ๓๐ กปั 
พระอสนโพธิยะ ปลกูต้นโพธ์ิถวาย พระตสิสะ ๓๐ กปั 
พระอมัพทายกะ เกิดเป็นวานรได้ถวายมะม่วงสกุ พระอโนมทสัสี ๕๗ กปั 
พระตีณิปทมุิยะ เกิดเป็นช่างดอกไม้ถวายดอกบวั

แดง ๓ ดอก 
พระปทมุตุตระ ๓๐ ครัง้ 

พระอธิฉตัตยิะ ถวายฉตัรบชูาพระสถปู พระอตัถทสัสี ๑,๗๐๐ กปั 
พระสปริวารฉัตตทายกะ ถวายฉตัร พระปทมุตุตระ ๗ ครัง้ 
พระเอกทสุสทายกะ เกิดเป็นคนเก่ียวหญ้าถวายผ้า

สาฎกผืนเดียว 
พระปทมุตุตระ ๓๖ ครัง้ 



 

 

๒๘ 

ตารางท่ี ๑ แสดงการบ าเพ็ญบารมีของพระสาวกในอดีตชาติจนไปบงัเกิดเป็นพระอินทร์ท่ีปรากฏ
ในคมัภีร์อปทาน (ตอ่) 

 

นามพระสาวก วิธีการบ าเพ็ญบารมี 
สมยัของอดีต
พระพทุธเจ้า 

ระยะเวลาท่ีบงัเกิด
เป็นพระอินทร์ 

พระปภงักระ เกิดเป็นคนงานในป่าไปช าระ
แผ้วหญ้าท่ีปกคลมุสถปูร้าง 

พระปทมุตุตระ ๓๐๐ ครัง้ 

พระอตุตเรยยทายกะ เกิดเป็นพราหมณ์ได้ถวายผ้าหม่ พระปทมุตุตระ ๕๐ ครัง้ 
พระธมัมสวนิยะ เกิดเป็นชฎิลท่ีระลึกถึงธรรมของ

พระพทุธเจ้าท่ีได้ยิน 
พระปทมุตุตระ ๕๑ ครัง้ 

พระอกุขิตตปทมุิยะ เกิดเป็นช่างดอกไม้ท่ีโยนดอกบวั
เพ่ือให้ประดับเหนือพระเศียร
พระพทุธเจ้า 

พระปทมุตุตระ ๗๕ ครัง้ 

พระตีณปุปลมาลิยะ เกิดเป็นวานรโปรยดอกบวัถวาย พระวิปัสสี และ
พระผสุสะ 

๓๐๐ ครัง้ 

พระธชทายกะ เม่ือสิน้อปุธิ ๓ จงึได้ยกธงขึน้บชูา พระตสิสะ ๓๐๐ ครัง้ 
พระนฬาคาริกะ ถวายกุฏิและทางจงกรมแก่

พระภิกษุ 
- ๗๔ ครัง้ 

พระปิลินทวจัฉะ เกิดเป็นนายประตแูตถ่วายไทย
ธรรมและทานหลากหลายวิธี 
และจ านวนมากแดส่งฆ์ 

พระปทมุตุตระ ๑,๐๐๐ ครัง้ 

พระเสละ เกิดเป็นเจ้าของถนนจึงชกัชวน
กบัประพฤตธิรรม ตัง้โรงฉนั 

- ๕๐๐ กปั 

พระปทมุกฏูาคาริกะ เกิดเป็นพรานน าดอกบวัมามุง
กฏิุถวาย 

พระปิยทสัสี ๑๔ กปั 

พระตสิสเมตเตยยะ เกิดเป็นดาบสได้ถวายประทีป
และผลมะพลบัคลกุน า้ผึง้ 

พระปทมุตุตระ ๒๕ ครัง้ 

พระอปุสีวะ 
 

เกิดเป็นฤๅษีท่ีทลูเชิญพระพทุธเจ้า
ประทบัท่ีอาศรมแล้วอปัุฏฐากดแูล 

พระปทมุตุตระ ๗๑ ครัง้ 



 

 

๒๙ 

ตารางท่ี ๑ แสดงการบ าเพ็ญบารมีของพระสาวกในอดีตชาติจนไปบงัเกิดเป็นพระอินทร์ท่ีปรากฏ
ในคมัภีร์อปทาน (ตอ่) 

 

นามพระสาวก วิธีการบ าเพ็ญบารมี 
สมยัของอดีต
พระพทุธเจ้า 

ระยะเวลาท่ีบงัเกิด
เป็นพระอินทร์ 

พระเหมกะ 
 

เกิดเป็นดาบสแล้วเชิญพระพุทธเจ้า
ประทบับนอาสนะทอง 

พระปิยทสัสี ๓๒ ครัง้ 

พระเมตเตยยะ 
 

เกิดเป็นพระราชาท่ีเห็นความ
ทกุข์จากสงครามจงึออกบวชแล้ว
จงึบชูาพระองค์ด้วยแก่นจนัทน์ 

พระสเุมธ ๓๓ ครัง้ 

พระชตกุณัณิกะ เ กิ ด เ ป็ นบุ ต ร เ ศ รษ ฐี ถ ว าย
ภัตตาหารพระพุทธเจ้าและพระ
อรหนัต์กวา่แสนรูป 

พระปทมุตุตระ ๖๔ ครัง้ 

พระภทัทาลิ กวาดอาศรมแล้วสร้างมณฑปมงุ
ด้วยดอกรังถวาย 

พระสเุมธะ ๓๐๐ ครัง้ 

พระเอกทีปิยะ ตามประทีปถวายในงานถวาย
พระเพลิงพระพทุธเจ้า 

พระสิทธตัถะ ๓๑ ครัง้ 

พระยาคทุายกะ ถวายข้าวยาค ู - ๓๓ ครัง้  
พระปัตโถทนทายกะ ถวายข้าวสกุ ๑ แลง่ พระสยมัภ ู ๔๓ ครัง้ 
พระมญัจทายกะ เกิดเป็นจัณฑาล ท าเก้าอีย้าว

ถวายพระสงฆ์ 
พระสิทธตัถะ ๕๐ ครัง้ 

พระเอกทสุสทายกะ เกิดเป็นคนเก่ียวหญ้า ถวายผ้า พระปทมุตุตระ ๓๖ ครัง้ 
พระเอกาทสทายกะ แตอ่าสนะบชูาถวาย พระปทมุตุตระ ๕๐ ครัง้ 
พระฆฎมณัฑทายกะ ถวายเปรียงในคราวพทุธอาพาธ - ๕๐ ครัง้  
พระเอกธมัมาสวนิยะ เกิดเป็นชฎิลตัง้ใจฟังธรรม พระปทมุตุตระ ๕๑ ครัง้ 
พระสจุินตติะ เกิดเป็นชาวนาถวายข้าวเปลือก พระปทมุตุตระ ๓,๕๐๐ ครัง้ 
พระโสณณกิงกณิยะ ก่อพระสถูปท่ีหาดทรายแล้ว

ถวายดอกกระดงึทอง 
พระอตัถทสัสี ๕๘ ครัง้ 



 

 

๓๐ 

ตารางท่ี ๑ แสดงการบ าเพ็ญบารมีของพระสาวกในอดีตชาติจนไปบงัเกิดเป็นพระอินทร์ท่ีปรากฏ
ในคมัภีร์อปทาน (ตอ่) 

 

นามพระสาวก วิธีการบ าเพ็ญบารมี 
สมยัของอดีต
พระพทุธเจ้า 

ระยะเวลาท่ีบงัเกิด
เป็นพระอินทร์ 

พระเอกฉตัตยิะ กัน้ร่มถวายในคราวพทุธด าเนิน พระปทมุตุตระ ๓๐ กปั 
พระมณิปชูกะ ถวายแก้วมณีจากศีรษะ พระปทมุตุตระ ๖๐ กปั 
พระปานธิทายกะ ถวายรองเท้า พระอโนมทสัสี ๕๕ ครัง้ 
พระสาลมณัฑปิยะ ถวายปะร ามงุด้วยดอกรัง พระปิยทสัสี ๓๐ กปั 
พระอปัุฑฒทสุสทายกะ เกิดเป็นลกูจ้างถวายผ้าคร่ึงผืน พระปทมุตุตระ ๓๓ ครัง้ 
พระปิฬินถปิูยะ เกิดเป็นชฎิลแล้วก่อเจดีย์ทรายปิด

ทองพร้อมถวายดอกกระดงึทอง 
- ๘๐ ครัง้  

พระนฬกฏิุกทายกะ ถวายเรือนไม้อ้อมงุด้วยหญ้า พระนารทะ ๗๑ ครัง้ 
พระตีณิกณิการปปุผิยะ เกิดเป็นวิทยาธรถวายดอก

กรรณิกา ๓ ดอก 
พระสเุมธะ ๕๐๐ ครัง้ 

พระทพัพมลัลปตุตะ เกิดเป็นบตุรเศรษฐีจดัแตง่
เสนาสนะถวายสงฆ์ 

พระปทมุตุตระ ๓๐๐ ครัง้ 

พระมหาโกฏฐิตะ เกิดเป็นพราหมณ์ ท่ีเม่ือได้ฟังธรรม 
จงึนิมนต์ถวายภตัตาหาร ๗ วนั 

พระปทมุตุตระ ๓๐๐ ครัง้ 

พระราธะ เกิดเป็นพราหมณ์ แตส่กัการะ
พระพทุธเจ้าและพระสาวกโดย
หมอบศีรษะแทบพระบาท 

พระปทมุตุตระ ๓๐๐ ครัง้ 

พระอตุตระ เกิดเป็นวิทยาธรถวายดอก
ทานตะวนั กรรณิกา และเทวคนัธี 

พระสเุมธะ ๕๐๐ ครัง้ 

 

ส่วนในหลกัฐานชัน้อรรถกถานัน้ ได้กล่าวถึงเร่ืองราวก าเนิดพระอินทร์ปรากฏอยู่ใน
อรรถกถาหลกั ๆ ๓ เร่ืองคือ คมัภีร์สมุงัคลวิลาสินี อรรถกถาทีฆนิกาย มหาวรรค สกักปัญหสตูร๖๙ ใน

                                           
๖๙พระสูตรและอรรถกถาแปล ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่มท่ี ๒ ภาคที่ ๒, ๑๖๒-๑๗๓. 



 

 

๓๑ 

เร่ือง “สกฺกปวตฺติวณฺณนา”๗๐  อรรถกถาขุททกนิกาย ธรรมบท คาถาธรรมบท อปัปมาทวรรค๗๑ และ
อรรถกถากลุาวกชาดก๗๒  ซึง่คมัภีร์ทัง้ ๓ นัน้ กลา่วถึง เร่ืองราวของพระอินทร์ท่ีเคยเกิดเป็นมนษุย์นาม 
“มฆมาณพ” อยู่ในหมู่บ้านอจลคาม หรือมจลคาม แคว้นมคธ๗๓ น าพาเหล่าสหายรวมทัง้หมด ๓๓ 
คน ร่วมกันท าความดีด้วยการปัดกวาดถนน สร้างศาลา สะพาน ถนน สระน า้ และบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ท าทาน รักษาศีล  โดยเฉพาะมฆมาณพนัน้ยงับ าเพ็ญวตัรบท ๗ ประการจึงส่งผล
ให้เม่ือถึงแก่กรรมแล้วไปบงัเกิดเป็นพระอินทร์บนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์พร้อมด้วยเหล่าสหาย   

นอกจากนี ้ในคมัภีร์อรรถกถาชาดกยังปรากฏเร่ืองราวเบ็ดเตล็ดท่ีกล่าวถึงก าเนิด
ของพระอินทร์ ดงัเช่นในอรรถกถาอิลสีลชาดก๗๔ และสุธาโภชนชาดก๗๕ ได้กล่าวถึง บิดาของ
คหบดีได้ไปก าเนิดเป็นพระอินทร์ด้วยการบ าเพ็ญบญุทัง้หลาย มีการให้ทาน เป็นต้น  อรรถกถา 

                                           
๗๐สกฺกปวตฺตวิณฺณนา หมายถึง การบรรยายเร่ืองประวตัิความเป็นมาของท้าวสกักะ 

(หรือพระอินทร์)  
๗๑พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่มท่ี ๑ ภาคที่ ๒ 

ตอนที่ ๑  (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖),  ๓๕๖-๓๗๘. 
๗๒พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มท่ี ๓ ภาคที่ ๑ 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖),  ๓๒๐-๓๓๑. 
๗๓ในคมัภีร์ชัน้อรรถกถามีการกลา่วถึง ภมูิล าเนาของมฆมาณพตา่งกนัออกไปใน ๒ 

แหง่คือ อจลคาม และมจลคาม ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
ค าว่า “อจลคาม” นัน้ปรากฏอยู่ในอรรถกถาจฬูตณัหาสงัขยสตูร ท่ีอยู่ในคมัภีร์ปปัญจสทูนี 

อรรถกถามชัฌิมนิกาย มลูปัณณาสก์ มหายมกวรรค  อรรถกถานนัทนสตูร ท่ีอยู่ในคมัภีร์สารัตถปกาสินี 
อรรถกถาสงัยุตตนิกาย สคาถวรรค เทวตาสงัยตุ นนัทนวรรค  อรรถกถาทตุิยเทวสูตรและตติยเทวสูตร 
ท่ีอยู่ในคมัภีร์สารัตถปกาสินี อรรถกถาสงัยตุตนิกาย สคาถวรรค สกักสงัยตุ  และอรรถกถาขทุทกนิกาย 
คาถาธรรมบท อปัปมาทวรรค 

ส่วนค าว่า “มจลคาม” นัน้ปรากฏอยู่ในอรรถกถาขทุทกนิกาย สตุตนิบาต มหาวรรคท่ี ๓ 
นาลกสตูร  และอรรถกถากลุาวกชาดก  

๗๔“อรรถกถาอิลสีลชาดก,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย เอกนิบาต
ชาดก เล่มที่ ๓ ภาคที่ ๒ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๒๕๒. 

๗๕“สธุาโภชนชาดก,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มท่ี ๔ 

ภาคที่ ๑  (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๔๔๗-๕๑๓. 



 

 

๓๒ 

ทธิวาหนชาดก ได้กล่าวถึง พราหมณ์ได้ออกบวชเป็นฤๅษีแล้วได้ไปเกิดพระอินทร์๗๖ หรือใน
อรรถกถาวิธุรชาดก กล่าวถึง กฎุมพี ๔ คนเป็นผู้อุปัฏฐากดาบสทัง้ ๔ ตน  ดาบสตนหนึ่งได้เห็น
อิสริยยศของพระอินทร์ จึงมาพรรณนาให้ผู้อุปัฏฐากของตนฟัง เขาจึงบ าเพ็ญตนตัง้ปรารถนาให้
เป็นพระอินทร์ ครัน้สิน้อายขุยัแล้วจงึไปเกิดเป็นพระอินทร์ในท่ีสดุ๗๗ 

หากแต่เร่ืองราวของพระอินทร์ที่ปรากฏแนวคิดหลักในอรรถกถาทัง้ ๓ เล่มนัน้ 
แสดงก าเนิดพระอินทร์ต ่างองค์ก ัน กล่าวคือ คมัภีร์ส ุม ังคลวิลาสินี อรรถกถาทีฆนิกาย 
มหาวรรค สกักปัญหสูตร และอรรถกถาขุททกนิกาย ธรรมบท คาถาธรรมบท อปัปมาทวรรค จะ
กล่าวถึงพระอินทร์ในฐานะเร่ืองของพระอินทร์องค์ปัจจบุนั  ส่วนในอรรถกถากลุาวกชาดกนัน้กลบั
แสดงเร่ืองราวของพระอินทร์ท่ีเป็นอดีตชาติหนึ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ดงัท่ีปรากฏในพระ
สตุตนัตปิฎก องัคตุตรนิกาย สตัตกนิบาต อพัยากตวรรค ปญุญวิปากสตูร ระบวุ่า สมเด็จพระบรม
ศาสดาเคยตรัสได้ว่าพระองค์เคยถือก าเนิดเป็นพระอินทร์มาแล้วถึง ๓๖ ครัง้๗๘ เช่น ในสมัย
พระธัมมทสัสีพทุธเจ้า พระมหาบรุุษเคยเกิดเป็นท้าวสกักะ๗๙  ในนิบาตชาดกท่ีกล่าวถึง พระมหา
บุรุษเกิดเป็นพระอินทร์มีอยู่เป็นจ านวนมาก ได้แก่ เกฬิสีลชาดก กามนีตชาดก มหาปนาทชาดก 
ภทัรฆฏเภทชาดก พกชาดก อมัพชาดก จลุลธนคุคหชาดก ขรุปตุตชาดก ปัพพชิตวิเหฐกชาดก วิฆา
สาทชาดก มิคโปตกชาดก โสมทัตตชาดก กัจจานิโคตตชาดก อุทยชาดก มหากัณหชาดก สุรุจิ

                                           
๗๖“อรรถกถาทธิวาหนชาดก,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ทุกนิบาต

ชาดก เล่มที่ ๓ ภาคที่ ๓ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๒๐๑. 
๗๗“อรรถกถาวิธุรชาดก,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มท่ี ๔ 

ภาคที่ ๓, ๓๕๓. 
๗๘“พระสตุตนัตปิฎก องัคตุตรนิกาย สตัตกนิบาต อพัยากตวรรคท่ี ๑ ปญุญวิปากสตูร,”  

พระสูตรและอรรถกถาแปล อังคุตรนิกาย สัตตก - อัฏฐก - นวกนิบาต เล่มที่ ๔, ๑๙๒. 
๗๙“พระสตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย พทุธวงศ์ วงศ์พระธมัมทสัสีพทุธเจ้า,” พระสูตรและ

อรรถกถาแปล ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ เล่มที่ ๙ ภาคที่ ๒ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุ
ราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๕๔๑, 

“อรรถกถาชาดก เอกนิบาต ทเูรนิทาน,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย 
ชาดก เล่มที่ ๓ ภาคที่ ๑, ๖๖, มหาวงศ์: พงศาวดารตัมพปัณณิทวีป เล่มที่ ๑ (ม.ป.ท., ๒๕๔-), 
๒๐ และ พระรัตนปัญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ์, แปลโดย ร้อยต ารวจโทแสง มนวิทรู 
(กรุงเทพมหานคร: กรมศลิปากร, ๒๕๑๗), ๒๒-๒๓. 



 

 

๓๓ 

ชาดก กุมภชาดก และสุธาโภชนชาดก  รวมถึงในปัญญาสชาดกก็ได้กล่าวถึงพระชาติของพระ
โพธิสตัว์ท่ีก าเนิดเป็นพระอินทร์ในสิริจฑุามณิชาดก 

นอกจากพระบรมศาสดาแล้ว ยงัปรากฏเร่ืองราวของพทุธสาวกส าคญัหลายองค์ท่ีเคย
บังเกิดเป็นพระอินทร์ในอดีตชาติ โดยในคัมภีร์ชัน้พระไตรปิฏกนัน้กล่าวถึง พระสาวกท่ี
เสวยพระชาติเป็นพระอินทร์เพียงองค์เดียว คือ พระอนรุุทธะ ซึ่งกล่าวว่าเคยเป็นพระอินทร์มาแล้ว
ถึง ๗ ครัง้๘๐ คตินีป้รากฏชดัตอ่มาในคมัภีร์อรรถกถาชาดกท่ีกล่าวถึงอดีตชาติของพระอนรุุทธะว่า
เคยเป็นพระอินทร์มาแล้วบอ่ยครัง้ท่ีสดุกวา่พระสาวกใด ๆ เชน่ในคตุตลิชาดก สสปัณฑิตชาดก อย
กฏูชาดก จลุลสวุกราชชาดก กณัหชาดก โกสมัพิยชาดก อกิตตชิาดก มหาสวุราชชาดก จนัทกินนร
ชาดก สาธินราชชาดก สีวิราชชาดก มหาสุตโสมชาดก เตมิยชาดก มหาชนกชาดก สุวรรณสาม
ชาดก เนมิราชชาดก จันทกุมารชาดก วิธุรชาดก และเวสสันดรชาดก  นอกจากนี ้ในคัมภีร์
ปัญญาสชาดกแทบทุกเร่ืองท่ีกล่าวถึงพระอินทร์นัน้ล้วนกลับชาตมิาเกิดเป็นพระอนุรุทธะ
ทัง้สิน้ เหตุผลหน่ึงท่ีพระสาวกองค์นีมี้ความสัมพันธ์กับพระอินทร์ สันนิษฐานว่า เน่ืองด้วย
พระอนุรุทธะนีมี้พระชาติก าเนิดในวรรณะกษัตริย์ จึงมีความสัมพันธ์กับการเป็นกษัตริย์
ของเหล่าเทวดา แล้วพระอนุรุทธะยังมีอนุพุทธประวัติที่เก่ียวเน่ืองกับความสบาย ไม่เคย
ประสบกับความไม่มี อันเป็นคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับการเป็นราชาของเหล่าเทพทัง้หมด 
พระสาวกองค์นีจ้ึงมักถูกโยงพระชาตกิ าเนิดกับพระอินทร์ได้ดีท่ีสุด  

แต่ก็ยงัมีพระสาวกองค์อ่ืน ๆ ท่ีเคยเสวยพระชาติเป็นพระอินทร์มาแล้ว เช่นในคมัภีร์
อรรถกถาเถรคาถาได้กล่าวพระมาตังคบุตร และพระอุบาลี๘๑  หรือในคัมภีร์อรรถกถาชาดกท่ี
กลา่วถึง พระกาฬทุายีในภิงสกชาดก  และพระโมคคลัลานะ ในอิลสีลชาดก  

ความเช่ือในการบ าเพ็ญบารมีเพ่ือให้ได้ไปเกิดเป็นพระอินทร์ยงัคงได้รับความนิยมสืบมา  
อาทิ ในคมัภีร์มิลินทปัญหา ท่ีกลา่วถึงการสร้างวิหารและถวายจตปัุจจยัก็มีสว่นท่ีช่วยให้ไปเกิดเป็น

                                           
๘๐“พระสตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย เถรคาถา วีสตนิิบาต อนรุุทธเถรคาถา,” พระสูตร

และอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย เถรคาถา เล่มที่ ๒ ภาคที่ ๓ ตอนที่ ๔ (กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๑๕๘. 

๘๑“ปรมตัถทีปนี อรรถกถาขทุทกนิกาย เถรคาถา ติกนิบาต,” พระสูตรและอรรถกถา
แปล ขุททกนิกาย เถรคาถา เล่มที่ ๒ ภาคที่ ๓ ตอนที่ ๒ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุ
ราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๒๕๔, ๒๘๘. 



 

 

๓๔ 

พระอินทร์๘๒  โดยเฉพาะในคมัภีร์ปัญญาสชาดกนัน้ได้กล่าวถึงอานิสงส์อนัหลากหลายท่ีชว่ยให้ไป
เกิดเป็นพระอินทร์ ทัง้การสร้างพระพุทธรูป๘๓  การสร้างพระไตรปิฎก๘๔  บ าเพ็ญทศทาน๘๕  ถวายผ้า
กฐิน๘๖  แม้กระทัง่การสรงน า้พระสงฆ์ก็ยงัชว่ยให้บงัเกิดเป็นพระอินทร์ได้ถึง ๘๐ ครัง้๘๗ 

คตินีย้งัได้รับการเช่ือถือสืบมาดงัปรากฏมีพระราชปจุฉาในพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกทรงถวายสมเด็จพระสังฆราชในประเด็นการไปบงัเกิดเป็นพระอินทร์  โดยข้อ
วินิจฉัยพระราชปจุฉาในครัง้นัน้ก็ยงัสะท้อนในแนวความคิดท่ีว่า นอกจากการบ าเพ็ญวตัรบท ๗ 
แม้การสร้างพระพทุธรูป หรือการสร้างพระไตรปิฎกก็มีสว่นชว่ยให้ไปบงัเกิดเป็นพระอินทร์ได้ด้วย๘๘ 

พัฒนาการของคตติ าแหน่งพระอินทร์ 
จากเร่ืองราวก าเนิดของพระอินทร์ท่ีปรากฏในคมัภีร์พระเวทนัน้ พระอินทร์มีสถานะ

เป็น “เทพองค์หนึ่ง” บนสรวงสวรรค์ท่ีมีท่ีมาแห่งการก าเนิดท่ีแน่นอน หากแต่มีก าเนิดอย่าง
หลากหลายต่างกันไปแต่ละบทของคมัภีร์ สืบมาจนถึงคมัภีร์ในสมัยอิติหาสท่ีในบางบรรพก็ยัง
กล่าวถึงก าเนิดของพระอินทร์สอดคล้องกับในคมัภีร์พระเวท ดงัเร่ืองราวในคมัภีร์มหาภารตะท่ี
กลา่ววา่ พระอินทร์นัน้เป็นโอรสของฤๅษีกศัยปะกบัเทวีอทิติ 

หากแต่ในคมัภีร์ยุคอิติหาสนีก้ลับเป็นจุดเร่ิมต้นของการเปล่ียนแปลงคติพระอินทร์
จาก “เทพองค์หนึง่” เป็น “ต าแหนง่เทพเจ้าสงูสดุ” บนสรวงสวรรค์ท่ีมีการผลดัเปล่ียนหมนุเวียนกนั

                                           
๘๒มิลินทปัญหา (กรุงเทพมหานคร: มหาเถรสมาคม, ๒๕๓๖, พิมพ์ในงานฉลอง

พระชนมาย ุ๘๐ พรรษา สมเด็จพระญาณสงัวร (สวุฑัฒนมหาเถระ) สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหา
สงัฆปริณายก), ๗. 

๘๓“วฏัฏงัคลีุราชชาดก”, ใน ปัญญาสชาดก ภาคภาษาไทย เล่ม ๑ 
(กรุงเทพมหานคร: มลูนิธิออมสินเพ่ือสงัคม, ๒๕๕๔), ๒๖๑. 

๘๔“โบราณกบลิราชชาดก”, ใน เร่ืองเดียวกนั, ๒๖๓. 
๘๕ทศทานในท่ีนีไ้ด้แก่ ข้าว น า้ ผ้า ระเบียบดอกไม้ (พวงมาลัย) ของหอม เคร่ือง

ยานพาหนะ ท่ีนัง่ ท่ีนอน ประทีป จะได้เกิดเป็นพระอินทร์ ๗ ชาต ิ
“เทวรุกขกมุารชาดก”, ใน เร่ืองเดียวกนั,. 
๘๖“นรชีวกฐินทานชาดก และอตเิทวราชชาดก”, ใน เร่ืองเดียวกนั. 
๘๗“ปปุผชาดก”, ใน เร่ืองเดียวกนั, ๓๗๕. 
๘๘ประชุมพระราชปุจฉา (กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันาพานิช, ๒๕๑๖, ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้จดัพิมพ์ถวายสมเดจ็พระญาณสงัวร เจ้าอาวาสวดับวรนิเวศวิหาร ในการฉลองชนมาย ุ
๖๐ ทศั ๓ ตลุาคม ๒๕๑๖), ๗๔. 



 

 

๓๕ 

ไป ภายใต้ระยะเวลาการปกครองท่ีแน่นอน คือ ๑๐๐ ปีทิพย์ หรือหากมีผู้บ าเพ็ญตบะท่ีเข้มแข็งก็
อาจส่งผลให้สามารถขึน้ไปปกครองสวรรค์ในสถานะพระอินทร์แทนได้เช่นเดียวกัน จึงปรากฏ
ต านานการต่อสู้กับเหล่าอสูรเพ่ือป้องกันการบ าเพ็ญตบะส าเร็จ  นอกจากการบ าเพ็ญตบะแล้ว
คมัภีร์ในยคุอิตหิาสนีย้งักลา่วถึงการประกอบพิธีอศัวเมธถึง ๑๐๐ ครัง้ก็จกัเป็นการบ าเพ็ญบารมีให้
สามารถก้าวขึน้เป็นพระอินทร์ได้เช่นเดียวกนั  และคติพระอินทร์ในฐานะ “ต าแหน่งเทพเจ้าสงูสดุ” 
บนสรวงสวรรค์นัน้ก็ยงัยึดถือกันสืบมาทัง้ในสมยัปรุาณะเร่ือยมาจนถึงในยุคปัจจบุนัตามแนวคิด
ทางศาสนาพราหมณ์-ฮินด ู

คตกิ าเนิดพระอินทร์ในฐานะ “ต าแหนง่เทพเจ้าสงูสดุ” บนสรวงสวรรค์นัน้ได้สง่อิทธิพล
ต่อคติพระอินทร์ในคมัภีร์ทางพุทธศาสนา โดยมีการดดัแปลงคติให้สอดรับกับแนวคิดทางพุทธ
ศาสนาเถรวาท ดงัปรากฏรายละเอียดนบัแตใ่นคมัภีร์ชัน้พระไตรปิฎก จากเดมิท่ีบ าเพ็ญบารมีด้วย
การบ าเพ็ญตบะและการประกอบพิธีอศัวเมธ ๑๐๐ ครัง้ มาเป็นการท าคณุงามความดีอนัประณีต
ตลอดชีวิต ด้วยการบ าเพ็ญวตัรบท ๗ ประการ แล้วยงัเพิ่มระยะเวลาการปกครองสวรรค์จากคติ
เดิมท่ีระบไุว้ร้อยปีทิพย์ เพิ่มเป็นพนัปีทิพย์  ซึ่งต าแหน่งพระอินทร์ในทางพทุธศาสนานีจ้กัมีเฉพาะ
บุรุษเท่านัน้ท่ียงับ าเพ็ญบารมีขึน้มาได้  แต่หากการบ าเพ็ญบารมีไม่ด ารงมัน่อนัสมบูรณ์แล้วก็ยงั
สามารถบงัเกิดเป็นสหายของพระอินทร์บนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ได้เชน่เดียวกนั 

ตอ่มาในคมัภีร์ชัน้อรรถกถาได้ให้รายละเอียดถึงเร่ืองราวในอดีตชาติพระอินทร์ ซึ่งมีแกน
หลกัเป็นเร่ืองของมฆมาณพท่ีบ าเพ็ญวตัรบท ๗ ประการพร้อมด้วยเหล่าสหาย  เร่ืองราวนีถ้ึงใช้
เป็นทัง้พระอินทร์ท่ีเป็นอดีตชาตขิองพระพทุธเจ้าและประวตัขิองพระอินทร์องค์ปัจจบุนั  นอกจากนี ้
ในอรรถกถาชาดกบางเร่ืองยงักล่าวถึงการบ าเพ็ญตบะให้บงัเกิดขึน้มาเป็นพระอินทร์ ได้แก่ ทธิวา
หนชาดก อนัเป็นอิทธิพลของคตพิระอินทร์ในศาสนาพราหมณ์-ฮินด ู

นอกจากคติพระอินทร์ในฐานะ “ต าแหน่งเทพเจ้าสงูสดุ” บนสรวงสวรรค์แล้วในคมัภีร์
ชัน้อรรถกถายงัปรากฏเร่ืองราวของเทวดาในชัน้จาตมุหาราชิกานัน้ก็มีวาระในการด ารงต าแหน่ง
ด้วยเชน่เดียวกนั ดงัเร่ืองราวในรุกขธมัมชาดกท่ีกล่าวถึงการบงัเกิดขึน้ของท้าวเวสสวุรรณองค์ใหม่
ขึน้แทนองค์เก่า 

การเปล่ียนแปลงคตพิระอินทร์ในฐานะ “ต าแหนง่เทพเจ้าสงูสดุ” บนสรวงสวรรค์ ทัง้ใน
คมัภีร์ทางศาสนาพราหมณ์-ฮินด ูและพทุธศาสนานัน้มีความสอดคล้องกนัท่ีว่าสามญัชนผู้บ าเพ็ญ
บารมีอันยิ่งยวดนัน้สามารถก้าวขึน้ด ารงต าแหน่งเป็นจอมเทพแห่งสรวงสวรรค์ได้  แต่ก็มีความ
แตกตา่งกนัท่ีการบ าเพ็ญบารมีจนถึงล าดบัชัน้พระอินทร์ในคติทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดนูัน้ จกัเป็น
การบ าเพ็ญบารมีตามระบบวรรณะ กลา่วคือ พิธีอศัวเมธนีเ้ป็นพิธีท่ีประกอบกนัเฉพาะวรรณะกษัตริย์ 



 

 

๓๖ 

ผู้บ าเพ็ญบารมีนีไ้ด้จกัต้องเป็นบรมกษัตริย์ท่ีมีบารมีและอ านาจท่ีสามารถประกอบพิธีอศัวเมธนัน้ได้
ถึง ๑๐๐ ครัง้ตลอดชีวิต ซึ่งหากดตูามความเป็นจริงการประกอบพิธีนีน้ับจากปล่อยม้าออกจาก
เมืองจนม้านัน้ไปยงัเมืองตา่ง ๆ และกลบัมายงัราชธานีนัน้เป็นพิธีกรรมท่ีใช้ระยะเวลายาวนานยาก
ท่ีจะท าให้ส าเร็จได้ในชัว่ชีวิต  ส่วนการบ าเพ็ญบารมีจนถึงล าดบัขัน้พระอินทร์ตามคติพทุธศาสนา
เถรวาท โดยเฉพาะการบ าเพ็ญวตัรบท ๗ ประการนัน้ เป็นการชกัจงูให้พทุธศาสนิกชนด ารงมัน่อยูใ่นคณุ
งามความดี ด้วยการบ าเพ็ญบารมีให้บรรลมุรรคผลนิพพานหรือเป็นพระอริยบคุคลแล้วนัน้อาจเป็น
สิ่งท่ีท าได้ยากตามทศันคติของพทุธศาสนิกชนทัว่ไปและถกูผกูไว้กนัเพศบรรพชิต  การบ าเพ็ญวตัร
บท ๗ ประการจงึเป็นหนทางการบ าเพ็ญบารมีส าหรับศาสนิกชนท่ียงัตดิอยูใ่นโลกียสขุ หากแตก่าร
บ าเพ็ญบารมี ๗ ประการคือ การเลีย้งดบูดิามารดา การประพฤตอิอ่นน้อมตอ่ผู้ใหญ่ในตระกลู การ
พดูจาอ่อนหวาน การไม่พดูส่อเสียด การไม่ตระหน่ี การให้ทานและยินดีในทาน การกล่าวค าสตัย์ 
การไม่โกรธนัน้ แม้จะเป็นความดีในระดบัศีล ซึ่งเป็นความดีในขัน้พืน้ฐาน และกับถูกผูกมดัด้วย
เง่ือนไขท่ีว่าการบ าเพ็ญวตัรบท ๗ ประการนัน้จกัต้องกระท าตลอดชีวิต จึงเป็นการยากท่ีคนทัว่ไป
จักบ าเพ็ญได้อย่างสมบูรณ์ และการบ าเพ็ญวัตรบท ๗ ประการนีย้ังเป็นภาพสะท้อนต่อระบบ
วรรณะสมดงัพทุธศาสนสภุาษิตท่ีวา่ 

“ขตฺตยิา พฺราหฺมณา เวสฺสา  สทฺุทา จณฺฑาลปกฺุกสุา  
อิธ ธมฺม  จริตฺวาน    ภวนฺต ิตทิิเว สมา”๘๙  
ถอดความได้ว่า “กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร จัณฑาล และคนงานชัน้ต ่า  หาก

ประพฤตธิรรมในโลกนีแ้ล้ว ยอ่มเป็นผู้ เสมอภาคกนัในสวรรค์ชัน้ไตรทิพย์”  
 

                                           
๘๙"สตฺุตนฺตปิฏเก ขทฺุทกนิกายสฺส ปญฺจกนิปาตชาตก  วณฺณาโรหวคฺโค สีลวีม สชาตก ," 

สุตตฺนฺตปิฏเก ขุททฺกนิกายสฺส ชาตก  ปฐโม ภาโค (พระนคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, 
๒๕๒๕), ๑๗๕.  



 

 

๓๗ 

ลักษณะทางประตมิานวิทยาของพระอินทร์ 
รูปลักษณ์พระวรกายของพระอินทร์ 
คตรูิปลักษณ์พระวรกายของพระอินทร์ในคัมภีร์ทางศาสนาพราหมณ์-ฮนิดู 
พระอินทร์เป็นเทพท่ีมีความใกล้ชิดกบัมวลมนษุย์ เพราะมนษุย์รังสรรค์เทพพระองค์นี ้

ขึน้จากปรากฏการณ์ธรรมชาติรอบตวัท่ีพบเห็นได้ในชีวิตประจ าวันในชัน้บรรยากาศ โดยเช่ือกันว่า
ก้อนเมฆท่ีเคล่ือนไปในท้องฟ้านัน้มีเทวดาประทบัอยู่ในวิมาน จงึมีการก าหนดลกัษณะทางประติมาน
วิทยาของพระอินทร์ออกมาอยา่งมากมายกวา่เทพพระองค์ใด ๆ นบัแตใ่นสมยัพระเวทเป็นต้นมา 

- คัมภีร์พระเวท มีการกล่าวถึงเหล่าเทพเจ้าเป็นจ านวนมาก แต่กลับมีลักษณะ
ทางประติมานวิทยาท่ีไม่ชดัเจน มีเพียงพระอินทร์ท่ีปรากฏเทวลกัษณะในคมัภีร์ฤคเวทนีเ้ด่นชดั
มากกว่าเทพองค์ใด ๆ  โดยกล่าวถึงลกัษณะทางประติมานวิทยาของพระอินทร์แตกต่างกนัไปใน
แตล่ะบท  โดยมีลกัษณะพระวรกายเหมือนมนษุย์ทัว่ไป คือ มีพระเศียร พระกร และพระหตัถ์ (ฤค. 
๒.๑๖.๒; ๘)๙๐ หากแต่มีลักษณะพิเศษคือ พระวรกายของพระองค์เติบโตขึน้รวดเร็วทันที (ฤค. 
๓.๔๘.๒-๓)๙๑ และพระกรยงัสามารถยืดขยายออกไปได้อีกด้วย (ฤค. ๖.๑๙.๓)๙๒ 

 นอกจากการก าหนดลักษณะในรูปบุคคลแล้วนัน้ เทวลักษณะของพระอินทร์ท่ี
ปรากฏในคมัภีร์พระเวทยงัสะท้อนความสมัพนัธ์ในปรากฏการณ์ทางธรรมชาตขิองก้อนเมฆท่ีมีต่อ
ดวงอาทิตย์และสายฝนได้อีกด้วย 

 เทวลกัษณะของพระอินทร์ในสมยัพระเวทท่ีแสดงความสมัพนัธ์กับดวงอาทิตย์นัน้ 
ดงัปรากฏความในคมัภีร์พระเวท ระบวุ่าพระอินทร์เป็นเทพท่ีมีรูปร่างงดงามและมีรัศมีรุ่งโรจน์ราว
กบัพระอาทิตย์ (ฤค. ๑๐.๑๑๒.๓)๙๓ พระฉวีของพระองค์มีวรรณะสีเหลืองทอง เช่นเดียวกบัพระเกศา 
(หริเกศ) และพระทาฒิกะ (ฤค. ๑๐.๙๖.๕-๘)๙๔  พระมสัสุและพระทาฒิกะสีทองท่ีโบกพริว้ด้วย
ความพงึพอใจหลงัจากด่ืมน า้โสม (หริศมศารุ; ฤค. ๒.๑๑.๑๗)๙๕  ตลอดจนพระวรกายทัง้ร่างเป็นสี
ทอง (หริวรปัส; ฤค. ๑๐.๙๖.๑)๙๖ เน่ืองด้วยสีทองนีเ้ป็นวรรณะดัง้เดิมของพระสวิตฤ หนึ่งในเทพองค์

                                           
๙๐The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. II, 248. 
๙๑The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. III, 76. 
๙๒Ibid, 421. 
๙๓The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. VI, 317. 
๙๔Ibid, 274-275. 
๙๕The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. II, 233. 
๙๖The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. VI, 273. 



 

 

๓๘ 

ส าคญัในกลุม่อาทิตยเทพท่ีปรากฏเป็นนิจในคมัภีร์ฤคเวท๙๗  ความเป็นกบัพระอาทิตย์นีย้งัเห็นได้
จากการท่ีพระอินทร์ถกูรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มอาทิตยเทพระยะแรก ๓ องค์คือ วรุณ มิตระ และ
อารยมนั (ฤค. ๑.๑๓๖.๓; ๗.๔๐.๔; ๗.๕๑.๒) โดยพระอินทร์ผกูผนวกเข้าเป็นองค์ท่ี ๔ (ฤค. ๒.๒๗; 
๘.๔๗.๑-๑๓) ก่อนท่ีเทพในกลุ่มพระอาทิตย์นีจ้ะปรากฏรายนามเพิ่มขึน้เป็น ๗ และ ๘ องค์๙๘

ตามล าดบั สอดคล้องกบัในบางเทวก าเนิดท่ีวา่พระองค์เป็นโอรสของเทวีอทิต ิพระมารดาของเหล่า
เทพพระอาทิตย์นี ้ ท าให้ลกัษณะทางพระวรกายจึงมีสีเหลืองทองดัง่พระอาทิตย์ และหากสงัเกต
จากปรากฏการณ์ธรรมชาตินัน้จักพบว่าก้อนเมฆที่บดบังพระอาทิตย์นัน้มักปรากฏมีแสง
รัศมีของพระอาทิตย์ทอดออกมาอยู่เบือ้งหลัง และสะท้อนในอีกเทวลักษณะหน่ึงของพระ
อินทร์ที่ว่าพระองค์มีรัศมีรุ่งโรจน์ราวกับพระอาทติย์ 

 อีกเทวลกัษณะหนึง่ของพระอินทร์ท่ีแสดงความสมัพนัธ์กบัสายฝน คือ การท่ีพระองค์มี
พระโอษฐ์กว้าง (ฤค. ๖.๔๑.๒)๙๙  พระศอและพระอุทรใหญ่ แข็งแรงด้วยพลงัอนัมิมีผู้ ใดต้านทานได้ 
(ฤค. ๑.๕.๘)๑๐๐  เน่ืองจากเสวยน า้โสมเป็นอย่างมาก (ฤค. ๒.๑๖.๒)๑๐๑ พระอุทรใหญ่ถึงขนาดท่ี
สามารถด่ืมน า้โสมได้หลายสระ โดยมีขนาดใหญ่เท่าท้องทะเล (ฤค. ๑.๘.๗)๑๐๒ สันนิษฐานได้ว่า 
พระอินทร์นัน้มีความสัมพันธ์กับก้อนเมฆบนท้องฟ้าที่ ในบนครั้งก็มีขนาดใหญ่ดั่ งท้อง
ทะเล ทัง้ยังสามารถโอบอุ้มน า้ก่อนท่ีจะหล่ังลงมาเป็นสายฝนให้กับโลกมนุษย์  

- คัมภีร์อิติหาส  ลักษณะของพระอินทร์ท่ีปรากฏในสมัยนีมี้ความละเอียดยิ่งขึน้
กว่าเดิม คือ มีพระวรกายเรืองรองดงัพระสุริยะและพระเพลิง ทรงเทวพสัตราภรณ์ท่ีปราศฝุ่ นธุลี 

                                           
๙๗ดรูายละเอียดเพิ่มเตมิใน ศรัณย์ มะกรูดอินทร์, “การนบัถือพระสริุยะในดินแดน

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ก่อนพทุธศตวรรษท่ี ๑๙,” ๒๕-๒๖. 
๙๘กลุม่อาทิตยเทพ ๘ องค์ ประกอบด้วย วรุณ มิตระ อารยมนั อินทร์ สวิตฤ (ภคะ) 

ทกัษะ องัศะ และสริุยะ (ฤค. ๑๐.๗๒.๘) 
Swami Parmeshwaranand, Encyclopaedia Dictionary of Vedic Terms Vol. I (A-L) 

(New Delhi: Sarup & Sons, 2000), 23-26. 
๙๙The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. III, 455. 
๑๐๐The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. I, 21. 
๑๐๑The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. II, 248, and Arthur Anthony 

Macdonell, Vedic Mythology, 54. 
๑๐๒The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. I, 21. 



 

 

๓๙ 

พระบาทไม่สมัผสัพืน้ดิน (รม. ๓.๔.๔-๖)๑๐๓  ทัง้มียงัเทวลกัษณะเหมือนเทพดาอ่ืน ๆ คือ มีพระ
วรกายดัง่บรุุษในวยั ๒๕ ปีเสมอ ปราศจากพระเสโท ทัง้ยงัไมก่ระพริบพระเนตร ไมมี่เงา ทัง้ดอกไม้
ท่ีใช้ประดบัพระวรกายก็จกัไม่เห่ียวแห้ง๑๐๔ ลกัษณะดงักล่าวนีย้งัถูกกล่าวซ า้ถึงลกัษณะของพระ
อินทร์ท่ีนางทมยนัตีเคยพบเห็นในพิธีสยุมพรของพระนาง พร้อมด้วยเทพอีก ๓ องค์ คือ พระยม 
พระอคันิ และพระวรุณ๑๐๕ 

 ลกัษณะประติมานวิทยาท่ีส าคญัของพระอินทร์ท่ีส าคญัเร่ิมปรากฏยคุอิติหาสนี ้คือ 
สีของพระวรกาย โดยในคมัภีร์รามายณะได้เปรียบเทียบสีพระวรกายของพระรามว่า มีพระฉวีคล า้
ดงันิลุบล (คือ ดอกบวัสายสีน า้เงิน) ดดูัง่พระอินทร์ (รม. ๓.๑๖.๗)๑๐๖ 

 หากแต่พระอินทร์นีมี้ลกัษณะทางประติมานวิทยาท่ีแตกต่างไปจากเทพองค์อ่ืน ๆ 
คือ พระอินทร์นีมี้พระเนตรและพระทาฒิกะสีทอง โดยเฉพาะลกัษณะส าคญัของพระเนตรนีต้า่งไป
จากในสมยัพระเวท คือ ทรงมีพระเนตรรอบองค์ จงึได้นามวา่ “สหัสรากษะ” อนัหมายถึง “ผู้ มีพระ
เนตรตัง้พัน”๑๐๗ ทรงมงกุฎวลัยและเทวพัสตราภรณ์สีแดง พวงมาลัยหลากสี ประทับบนราชรถ
เทียมด้วยม้าสีทอง มีนางอปัสร ๒ นางถวายงานโบกวาลวิชนีในยามสงบ มีบริวารนบัร้อยแวดล้อม 
มีคนธรรพ์ขบัเพลงถวาย และมีการกางกัน้ฉัตรถวาย พระองค์ประทบัอยู่ในวิมานท่ีงดงามเหลือจะ
พรรณนา๑๐๘ ทัง้ยงัประดบัไปด้วยเสาธงชยัสีทองท่ีมีผืนธงสีน า้เงินเข้ม ธงนีป้รากฏนามวา่  
“ไวชยนัตะ” หมายถึง “ชยัชนะ” 

 เทวลกัษณะของพระอินทร์นบัแตส่มยัอิติหาสมานัน้ เป็นการเลือกรับเอาเทวลักษณะ
ส าคญัท่ีปรากฏมาตัง้แต่ในสมยัพระเวท พร้อมกับการสร้างสรรค์เทวลกัษณะขึน้ใหม่ให้สอดรับกับ
เทวต านานท่ีเพิ่มมากขึน้ อนัสะท้อนถึงพลงัอ านาจและอิทธิฤทธ์ิของเทพองค์นัน้ ๆ ท่ีเพิ่มมากขึน้ 

                                           
๑๐๓มหากาพย์รามายณะของวาลมิกิ ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เน่ืองในโอกาสพระราชพธีิมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔, ๒๖๑. 
๑๐๔E. Washburn Hopkins, Epic Mythology, 122. 
๑๐๕C. R. Lanman, Sanskrit Reader (Cambridge: Harvard University Press, 

1947), 14. 
๑๐๖มหากาพย์รามายณะของวาลมิกิ ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เน่ืองในโอกาสพระราชพธีิมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔, ๒๘๑. 
๑๐๗เกือ้พนัธุ์ นาคบปุผา, “พระอินทร์ในวรรณคดีสนัสกฤต บาลี และวรรณคดีไทย,” ๗๗. 
๑๐๘E. Washburn Hopkins, Epic Mythology, 122. 



 

 

๔๐ 

ในสมยัตอ่มาก็ได้ปรากฏคมัภีร์ได้อธิบายลกัษณะทางประติมานวิทยาของพระอินทร์
ไว้เพิ่มเติม  ทัง้ในคมัภีร์วิษณุธรรโมตตระ (๓.๕๐.๑-๑๓) ท่ีกล่าวถึง พระอินทร์ว่าพระองค์นัน้มี
วรรณะสีขาว ประทบัอยูเ่หนือช้างทรง ๔ งวง โดยมีเทวีศจีประทบัอยูบ่นพระเพลาซ้าย๑๐๙ 

คตรูิปลักษณ์พระวรกายของพระอินทร์ในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาเถรวาท 
ในคมัภีร์ทางพุทธศาสนาเถรวาท ปรากฏการให้รายละเอียดเทวประติมาของพระ

อินทร์ในปริมาณท่ีน้อยมาก โดยในคมัภีร์ชัน้พระไตรปิฎก กลา่วถึงเพียงวา่ พระอินทร์นัน้เป็นเทพท่ี
ไม่กระพริบพระเนตร๑๑๐ พระวรกายไม่มีชรา เส้นเอ็นไม่ปรากฏ พระฉวีวรรณผุดผ่อง๑๑๑ ทรงฉลอง
พระบาท๑๑๒ ซึง่เป็นการอธิบายลกัษณะเทพทัว่ ๆ ไปท่ีใช้ในคมัภีร์สมยัอิตหิาส 

ต่อมาในคมัภีร์ชัน้อรรถกถาก็มีการเพิ่มรายละเอียดของเทวลกัษณะพระอินทร์เพียง
เล็กน้อยในประเด็นของความสูง ดงัเนือ้ความในอรรถกถาขุททกนิกาย คาถาธรรมบท สุขวรรค
วรรณนา อธิบายลกัษณะของพระอินทร์ว่ามีกายสูงถึง ๓ คาวุต๑๑๓ มีผิวพรรณงดงาม และมีรัศมี
สว่างไสว และสันนิษฐานว่าทรงศิราภรณ์เป็นผ้าโพกหัว เพราะปรากฏในอรรถกถาเตมิยชาดก
กล่าวถึง เหตกุารณ์ท่ีพระอินทร์ตรัสเรียกพระวิสสุกรรมมามอบเคร่ืองประดบัทิพย์ให้พระเตมีย์ใน
คราวท่ีก าลงัจะถูกนายสารถีประหารนัน้ พระวิสสุกรรมได้ทรงโพกพระเศียรพระมหาสตัว์ด้วยผ้า

                                           
๑๐๙Stella Kramrisch, The Vishnudharmottara (Part III): A Treatise on Indian 

Painting and Image-Making (Calcutta: Calcutta University Press, 1928), 73. 
๑๑๐"พระสตุตนัตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค มหาปทานสตูร," พระสูตรและอรรถกถาแปล 

ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่มที่ ๒ ภาคที่ ๑ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, 
๒๕๓๖), ๒๒.  

๑๑๑"พระสตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย เอกาทสนิบาตชาดก อทุยชาดก," พระสูตรและอรรถกถา
แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที่ ๓ ภาคที่ ๖ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, 
๒๕๓๖), ๓๓.  

๑๑๒“พระสตุตนัตปิฎก สงัยตุตนิกาย สคาถวรรค สกักสงัยตุ ปฐมวรรค อารัญญกสตูร,” 
พระสูตรและอรรถกถาแปล สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่มท่ี ๑ ภาคที่ ๒, ๔๘๔. 

๑๑๓“อรรถกถาขทุทกนิกาย คาถาธรรมบท สขุวรรควรรณนา เร่ืองท้าวสกักะ,”  
พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่มท่ี ๑ ภาคที่ ๒ ตอนที่ ๓  
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๓๘๔. 



 

 

๔๑ 

ทิพย์หม่ืนรอบ ประดบัพระมหาสตัว์ให้เหมือนท้าวสกักะ๑๑๔ ก็หมายความวา่ พระอินทร์นัน้ก็ทรงผ้า
โพกพระเศียรเป็นศริาภรณ์นัน่เอง 

รวมถึงคมัภีร์ทางพุทธศาสนาเถรวาทในชัน้หลงั ก็ยงัปรากฏการให้เทวลกัษณะของ
พระอินทร์อยูน้่อย เชน่ในคมัภีร์ไตรภมูิกถา หรือไตรภมูิพระร่วง ระบถุึงลกัษณะของพระอินทร์เพียง
วา่ พระอินทร์มีความสงู ๖,๐๐๐ วา๑๑๕ เทา่นัน้ 

รูปลักษณ์ของพระอินทร์ในงานศิลปกรรม 
ลกัษณะทางประตมิานวิทยาของพระอินทร์ในงานศิลปกรรมนัน้ ปรากฏขึน้ครัง้แรกใน

สมยัอินเดียโบราณ โดยมีการจดัวางองค์ประกอบของพระอินทร์อย่างเทวกษัตริย์ กล่าวคือ มีการ
ทรงมงกฎุ เคร่ืองถนิมพิมพาภรณ์ประดบัพระวรกายตา่ง ๆ เทพศสัตราวธุ ตลอดจนเทวพาหนะ ท่ีมี
พฒันาการสืบมาตอ่ในศลิปะไทย ดงัมีประเดน็ส าคญั ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

๑. ประเดน็ท่ี ๑ ศิราภรณ์ และเทวพัสตราภรณ์ของพระอินทร์  
 พระอินทร์ได้ถูกถ่ายทอดผ่านงานศิลปกรรมมานบัตัง้แต่ในสมยัอินเดียโบราณ  ส่วน

ใหญ่จกัปรากฏรูปพระอินทร์ในภาพสลกัศลิาเลา่เร่ืองราวพทุธประวตั ิหรือชาดก  โดยพบทัง้ท่ี 
สาญจี ภารหตุ และพทุธคยา (แนวรัว้ศลิา)  ซึง่สิ่งท่ีแสดงความเป็นพระอินทร์ประการหนึง่ คือ  
พระหตัถ์ข้างหนึ่งจกัทรงเทพศสัตราวธุเป็นวชัระ อีกพระหตัถ์หนึ่งทรงหม้อน า้อมฤต เช่น ภาพพระ
อินทร์เสดจ็มาเฝา้พระพทุธเจ้าท่ีถ า้อินทสาลคหูา๑๑๖ 

 โดยเฉพาะ ภาพพระอินทร์บริเวณทางเข้าถ า้ภาชา ซึ่งมีลกัษณะเป็นการศิลาสลกั
ไปบนผนงัทางเข้าถ า้ภาชา หมายเลข ๑๙ ก าหนดอายุราวกลางพุทธศตวรรษท่ี ๕๑๑๗ (ภาพท่ี ๑)  

                                           
๑๑๔"อรรถกถาขทุทกนิกาย มหานิบาตชาดก เตมิยชาดก," พระสูตรและอรรถกถา

แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที่ ๔ ภาคที่ ๒ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, 
๒๕๓๖), ๓๙.  

๑๑๕พระญาลิไทย, ไตรภูมิกถา หรือไตรภูมิพระร่วง (ฉบับตรวจสอบช าระใหม่)  
(พระนคร: กรมศลิปากร, ๒๕๑๗), ๑๖๗. 

๑๑๖Leona Anderson, “Sakra in Early Buddhist Art,” (Master of Art, the School 
of Graduate Studies, McMaster University, 1978), 3. 

๑๑๗Manisha Mukhopadhyay, Brahmanical Mythology in Sanskrit Inscriptions 

(Calcutta: Workshop books, 1981), 167. 



 

 

๔๒ 

โดยสลักคู่อยู่กับภาพพระสุริยะทรงราชรถ๑๑๘  พระอินทร์องค์นีอ้ยู่ในลักษณะทรงช้างเอราวัณ      
เลโอนา แอนเดอร์สนั สนันิษฐานว่า พระอินทร์ทรงช้างเอราวณัองค์นีแ้วดล้อมด้วยเหลา่เทวบริวาร
ท่ีถือทิวธงตา่ง ๆ๑๑๙  แตผู่้วิจยัมีความเห็นว่าเป็นภาพพระอินทร์น าทพัออกสงคราม ดงัจะเห็นได้จาก
พระอินทร์นัน้ถือวชัระในลกัษณะท่ีมีปลายเรียวแหลมทัง้ ๒ ด้าน กอปรกบัช้างเอราวณัอยูใ่นท่าทาง
ใช้งวงถอนต้นไม้ ซึ่งหากดจูากบริบทอ่ืน ๆ ของภาพเช่นในบริเวณภาพด้านล่างนัน้แล้วจะพบภาพ
ฝงูสตัว์แยกเขีย้วและไล่กดัเหลา่เทพบริวารของพระอินทร์ สว่นบริเวณประตทูางเข้าถ า้นัน้เป็นภาพ
ต้นนารีผล อนัเป็นต้นไม้ท่ีปรากฏอยูใ่นพระสตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย ชาดก อลมัพสุาชาดก  ทัง้ยงั
เป็นต้นไม้ท่ีขึน้อยูบ่ริเวณป่าหิมพานต์ อนัเป็นพืน้ท่ีรอยตอ่ชายขอบโลกสวรรค์กบัโลกมนษุย์อีกด้วย 
 

 
 
ภาพท่ี ๑ ภาพพระอินทร์บริเวณทางเข้าถ า้ภาชา หมายเลข ๑๙ สมยัอินเดียโบราณ 
 (ถ่ายภาพโดย สวรรค์ ตัง้ตรงสิทธิกลุ) 

                                           
๑๑๘ดรูายละเอียดเพิ่มเตมิใน ศรัณย์ มะกรูดอินทร์, “การนบัถือพระสริุยะในดินแดน

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ก่อนพทุธศตวรรษท่ี ๑๙” ๙๐-๙๑. 
๑๑๙Leona Anderson, “Sakra in Early Buddhist Art” 19. 



 

 

๔๓ 

 ลกัษณะของพระอินทร์ในสมยัอินเดียโบราณนีม้ักทรงมงกุฎในลักษณะผ้าโพก

ศีรษะท่ีแผ่ชายผ้าออกมาเป็นแผ่นกลมด้านหน้า อนัเป็นรูปแบบมกุฏของกษัตริย์ในสมัยอินเดีย
โบราณ  ซึง่ปรากฏชดัในรูปแบบของพระอินทร์ท่ีถ า้ภาชา  รูปแบบมกฏุผ้าโพกศีรษะนีย้งัปรากฏใน
ภาพสลกัพระพทุธประวตัิและชาดกท่ีปรากฏมีพระอินทร์ เช่นท่ีสาญจี ภารหุต  ในภาพดงักลา่วจกั
แสดงเหล่าเทวดาจ านวนมากท่ีทรงศิราภรณ์ในลกัษณะผ้าโพกศีรษะเช่นเดียวกนัทกุองค์  เลโอนา 
แอนเดอร์สัน เสนอว่า การโพกผ้าในลักษณะนีเ้หมือนการโพกผ้าของชาวอานธระ ท่ีมีลักษณะ
เหมือนหม้อน า้อมฤต เพราะน า้อมฤตนัน้มีความสัมพันธ์กับพระอินทร์นั่นเอง๑๒๐  ท่ีส าคัญคือ 
มงกฎุประเภทนีเ้ป็นเคร่ืองประดบัศีรษะส าคญัของเทวดา และกษัตริย์ในยคุสมยันัน้๑๒๑  สอดคล้อง
กบัในพทุธประวตัิเม่ือจะเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ พระอินทร์ตรัสสัง่ให้พระวิษณุกรรมลงมาโพก
พระเศียรถวายพระโพธิสตัว์  

 ต่อมาในยุคเปล่ียนผ่านจากพุทธศาสนาเถรวาทมาเป็นพุทธศาสนามหายานใน
แถบพืน้ท่ีอินเดียเหนือนัน้ได้ปรากฏพทุธศิลป์ส าคญัท่ีแสดงรูปลกัษณะส าคญัของพระอินทร์สืบมา
ทัง้ในศิลปะคนัธาระ และมถุรานัน้ พระอินทร์ยงัคงทรงศิราภรณ์ในลกัษณะกิรีฏมกุฏแบบผ้าโพก
เศียรในระยะแรก เชน่ รูปแบบของพระอินทร์ท่ีเสดจ็มาทรงพระภษูารับการประสตูพิระโพธิสตัว์จาก
พระปรัศว์ของพระนางสิริมหามายา (ภาพท่ี ๒, ๓) รวมถึงยังคงเป็นปรากฏเป็นเคร่ืองทรงของ     
พระอินทร์ท่ีพบในศิลปะอมราวดีทางอินเดียใต้อีกด้วย  ด้วยมงกุฎผ้าโพกศีรษะนีเ้ป็นรูปแบบท่ี
มีการใช้ทั่วไปทัง้ในเหล่าเทวดาและกษัตริย์  แต่ในสมัยคันธาระและมถุรานีเ้ป็นสมัยที่เร่ิม
มีการสร้างพระพุทธองค์ในรูปของมนุษย์ รวมถงึรูปพระโพธิสัตว์ตามคตมิหายาน การซ้อนทับ
ระหว่างศิราภรณ์แบบผ้าโพกศีรษะของพระโพธิสัตว์กับเหล่าเทวดา โดยเฉพาะพระอินทร์จึง
เกิดขึน้ ผ้าโพกศีรษะจึงถูกเลือกใช้ในรูปแบบทางประติมานวิทยาของพระโพธิสัตว์๑๒๒  

ในขณะที่ศิราภรณ์พระอินทร์ก็ถูกพัฒนาจนกลายเป็นกิรีฏมกุฏทรงกระบอก เช่นเดียวกบั
ศิราภรณ์ของพระพรหม ท่ีมีลกัษณะเป็นเทวนกับวชก็ถกูพฒันาให้ทรงชฏามกฏุตามอย่างนกับวช
ในศาสนาพราหมณ์ด้วยเชน่เดียวกนั   

                                           
๑๒๐Ibid, 27. 
๑๒๑Ibid, 29. 
๑๒๒J. E. Van Lohuizen-de-Leeuw, “Gandhara and Mathura: their Cultural 

Relation,” in Aspects of Indian Art, papers presented in a symposium at the Los Angeles 
County Museum of Art October 1970 (Leiden: E. J. Brill, 1972), 32. 



 

 

๔๔ 

 ดงัจะเห็นได้จากภาพพระอินทร์เสด็จมาทรงรับการประสตูิของพระโพธิสตัว์กมุารท่ี
แสดงวิวฒันาการจากมงกุฎผ้าโพกศีรษะมาเป็นกิรีฏมกุฏทรงกระบอก๑๒๓ (ภาพท่ี ๔) อนัเป็น
ลกัษณะส าคญัประการหนึ่งท่ีแสดงความเป็นพระอินทร์ในศิลปะแบบคนัธาระและมถุรา (ภาพท่ี 
๕-๘) 

 

 
 
ภาพท่ี ๒ ประติมากรรมนูนต ่า ตอนประสูติพระโพธิสตัว์ สมยัคนัธาระตอนต้น พบท่ีเมืองคาบูล 

ประเทศอฟักานิสถาน ราวพทุธศตวรรษท่ี ๗ จดัแสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑ์วิคตอเรียและ 
อลัเบร์ิต (Victoria & Albert Museum) กรุงลอนดอน สหราชอาณาจกัร 

ท่ี มา :  Victoria and Albert Museum, Birth of Buddha (Relief Panel Unknown), accessed 
August 26, 2016, available from http://collections.vam.ac.uk/item/O65750/birth-of-the-buddha-
relief-panel-unknown/ 
 

                                           
๑๒๓กิรีฏมกุฏมีความต่างไปจากมงกุฎผ้าโพกศีรษะ กล่าวคือ ผ้าโพกศีรษะนัน้มี

ลกัษณะเป็นผ้าโพกแล้วมีเคร่ืองประดบัประกอบ  แตกิ่รีฏมกฏุนัน้ท าเป็นแผ่นท่ีน่าจะเป็นโลหะ มี
ลวดลายหรือไมมี่ ตัง้สงูขึน้ไป 

สมัภาษณ์ นนัทนา ชตุวิงศ์, ผู้ เช่ียวชาญด้านประวตัิศาสตร์ศลิปะ, ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐. 



 

 

๔๕ 

 

  
  

ภาพท่ี ๓ เศียรพระอินทร์ ประติมากรรมนนูต ่า 
ตอนประสตูิพระโพธิสตัว์ สมยัคนัธาระ
ตอนต้น จดัแสดงท่ีพิพิธภณัฑ์วิคตอเรีย
และอลัเบร์ิต กรุงลอนดอน  

ท่ี ม า : Victoria and Albert Museum, Birth of 

Buddha (Sculptural Fragment Unknown), 
accessed August 26, 2016, available from 
http://collections.vam.ac.uk/item/O93301/ 
birth-of-buddha-sculptural-fragment-unknown/ 

ภาพท่ี ๔ ประติมากรรมนูนต ่า ตอนประสูติ
ท่ีพระโพธิสตัว์ สมยัคนัธาระ จดัแสดง

พิพิธภัณฑ์อินเดีย (Indian Museum) 
เมืองกลักตัตา ประเทศอินเดีย  

 

 

 
 

ภาพท่ี ๕ ภาพนนูต ่า ตอนเสด็จลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ สมยัมถรุา จดัแสดงท่ีพิพิธภณัฑ์มถุรา 
ประเทศอินเดีย 



 

 

๔๖ 

 นอกจากนี  ้ ในสมัยคันธาระยังเป็นจุดเ ร่ิมต้นของการน าเสนอการจัดวาง
องค์ประกอบของรูปเคารพในลกัษณะแบบรูปสามองค์ (Triad) ด้วยการจดัวางพระพทุธเจ้าได้ตรง
กลาง แวดล้อมพระอินทร์และพระพรหมประกอบร่วมอยู่ทัง้สองข้าง๑๒๔ คาดว่ามีพัฒนามาจาก
ประวัติในเหตุการณ์เสด็จลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ หรือในคมัภีร์ทิวยาวทาน ท่ีเป็นเพียงคมัภีร์
เดียวท่ีกล่าวถึงพระอินทร์และพรหมขนาบพระพทุธเจ้าทัง้สองข้างในเหตกุารณ์ยมกปาฏิหาริย์ ๑๒๕  
จนในท่ีสุดถูกพฒันากลายเป็นประติมากรรมรูปสามองค์โดยสมบูรณ์แบบ เช่น โกศบรรจุอฐิัของ
พระเจ้ากนิษกะ (The Reliquary of Kaniska) พบท่ีสถูปชาห์-ชิ-กิ-เธรี (Shah-ji-ki-Dheri) นอกเขต
เมืองเปษวาร์ ประเทศปากีสถาน (ภาพท่ี ๖) ด้านบนฝาโกศนีป้ระดบัด้วยรูปประติมากรรมแบบ
ลอยตวั ๓ องค์ ได้แก่ ตรงกลางเป็นรูปพระพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่บนฐานบวั ขนาบข้างด้วยรูปพระ
อินทร์และพระพรหม ยืนประคองอญัชลี ก าหนดอายรุาวพุทธศตวรรษท่ี ๖   จดัเป็นงานรูปสามท่ี
สร้างขึน้ในระยะแรกของสมยัคนัธาระ  เพราะให้ยคุหลงันัน้มกัจะเปล่ียนจากพระอินทร์และพระพรหม 
มาเป็นรูปพระโพธิสตัว์ ๒ องค์ประกอบพระพทุธรูปเสมอ๑๒๖ 
 

  
 

ภาพท่ี ๖ โกศบรรจุพระอัฐิของพระเจ้ากนิษกะ สมัยคนัธาระ จัดแสดงอยู่ท่ีบริติชมิวเซียม กรุง
ลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจกัร 

                                           
๑๒๔Leona Anderson, “Sakra in Early Buddhist Art” 54. 
๑๒๕A. Foucher, The Beginnings of Buddhist Art and Other Essays Indian and 

Central Asian Archaeology (New Delhi: AES Reprint, 1994), 175. 
๑๒๖Leona Anderson, “Sakra in Early Buddhist Art” 82. 



 

 

๔๗ 

 โดยเฉพาะในศลิปะมถรุานัน้ เร่ิมมีการพบประตมิากรรมพระอินทร์ท่ีแสดงลกัษณะ
เคร่ืองทรงอย่างชดัเจน คือ ประติมากรรมพระอินทร์ท่ีพบท่ีเมืองมถุราหรือเมืองอหิจฉัตร  ปัจจบุนั
จัดแสดงอยู่ท่ีท่ีพิพิธภัณฑ์ศิลปะประจ าเมือง (The Metropolitan Museum of Art) กรุงนิวยอร์ก 
สหรัฐอเมริกา  แม้ประตมิากรรมองค์นีจ้ะช ารุด แตก็่ประกอบไปด้วย ชิน้สว่นส าคญั ๒ ชิน้คือ สว่น
เศียรนัน้มีขนาด ๙.๔ เซนติเมตร ศิราภรณ์ท่ีทรงนัน้เป็นกิรีฏมกุฏทรงกระบอก ประดบัลวดลาย
ด้านหน้า ทรงกณุฑล  อีกชิน้ส่วนนัน้เป็นส่วนล่างนบัแตบ่ัน้พระองค์เป็นต้นมา โดยองค์ในลกัษณะ
ประทบัยืนสมภงัค์ ทรงสนบัเพลาในลกัษณะของโธตี ปลอ่ยชายผ้ายาวซ้อนทบกนัด้านหน้ายาวมา
บริเวณพระบาททัง้ ๒ ข้าง คาดทบัด้วยเข็มขดัผ้า  สนบัเพลานีมี้ลกัษณะเรียบและบางจนสามารถ
เห็นลกัษณะองคเพศ อนัเป็นลกัษณะส าคญัของศิลปะสมยัมถรุา  พระหตัถ์ซ้ายทรงกมณัฑล ุ(หม้อ
น า้) คล้องผ้าอุตรียะเหนือข้อพระกรซ้ายห้อยตกลงไปใต้พระชานุขวา  ซึ่งในส่วนของหม้อน า้นัน้      
เลโอนา แอนเดอร์สันสันนิษฐานว่า เป็นหม้อน า้อมฤต เน่ืองด้วยน า้อมฤตนีเ้กิดขึน้จากการกวน
เกษียรสมุทรและถูกเก็บรักษาไว้บนสวรรค์ ซึ่งบางครัง้พระองค์ใช้ชุบชีวิตผู้คนให้ฟื้นขึน้มาจาก
ความตาย๑๒๗  ดร.นนัทนา ชตุวิงศ์ สนันิษฐานวา่ น า้อมฤตนัน้ให้ชีวิตและความสขุความเจริญแก่ผู้
บชูา๑๒๘  นอกจากนีผู้้วิจยัก็มีความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า อาจจะเป็นหม้อน า้โสม  เพราะพระองค์เป็น
หวัหน้าของผู้ ด่ืมโสม (ฤค. ๑.๒๑.๑)๑๒๙ ซึง่ก็คือทรงเป็นราชาของเหลา่ทวยเทพนัน่เอง (ภาพท่ี ๙)  

 ลกัษณะพระอินทร์ทรงกิรีฏมกฏุทรงกระบอกนีป้รากฏตอ่มาทัง้ในศลิปะคปุตะ เชน่
ประติมากรรมพระอินทร์ศิลปะคปุตะสกุลช่างมถุราท่ีจดัแสดงท่ีพิพิธภณัฑ์มถุรา (ภาพท่ี ๘๘) ซึ่ง
ประติมากรรมองค์นีเ้ป็นศิลาสลกันนูสงู รูปพระอินทร์ทรงกิรีฏมกฏุทรงกระบอก ทรงเอกวลี (สร้อย
ไข่มุกเส้นเดียว) กุณฑล นุ่งผ้าโธตีท่ีมีลกัษณะบางเหมือนผ้าเปียกน า้ คาดทบัด้วยเข็มขดัผ้า อนั
เป็นอิทธิพลท่ีสืบมาจากศิลปะมถุราพืน้ท่ี ท่ี เดียวกัน   ซึ่งลักษณะพระอินทร์ทรงกิรีฏมกุฏ
ทรงกระบอกในศิลปะคปุตะนีย้งัพบเห็นได้ในภาพสลกัเล่าเร่ืองรอบเทวาลยัทศาวตาร ในรัฐอตุตร
ประเทศ โดยเป็นภาพพระวิษณุอนนัตศายินปัทมนาภะ ซึ่งในบรรยากาศภายภาพนัน้แวดล้อมไป
ด้วยเหล่าเทวดา ซึ่งหนึ่งในนัน้คือพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ  พระอินทร์ในรูปนีท้รงกิรีฏมกุฏ
ทรงกระบอก (ภาพท่ี ๘๙) รวมถึงภาพจิตรกรรมในสมยัหลงัคปุตะ หรือท่ีเรียกวา่สมยัวกาฏกะนัน้ก็
ปรากฏรูปพระอินทร์ทรงกิรีฏมกฏุทรงกระบอก ในภาพจิตรกรรมท่ีถ า้อชนัตา หมายเลข ๒ แสดงรูป
พระอินทร์เสด็จมารับพระโพธิสัตว์ในคราวประสูติ (ภาพท่ี ๑๑) และจิตรกรรมในถ า้อชันตา 

                                           
๑๒๗Ibid, 13. 
๑๒๘สมัภาษณ์ นนัทนา ชตุวิงศ์, ผู้ เช่ียวชาญด้านประวตัศิาสตร์ศิลปะ, ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๑๒๙The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. I, 49. 



 

 

๔๘ 

หมายเลข ๑๗ แสดงภาพพระอินทร์เหาะมาทดสอบพระเวสสนัดรนัน้ (ภาพท่ี ๒๒) รูปแบบของ     
กิรีฏมกฏุท่ีพบในถ า้อชนัตาจกัมีการลงสีทอง เพ่ือแสดงลกัษณะของมงกฎุให้ชดัเจนขึน้ด้วย  

 รูปแบบพระอินทร์ทรงมงกฎุทรงกระบอกนัน้ยงัพบในศิลปะปัลลวะของอินเดียใต้ เชน่
ภาพสลกัพระอินทร์ทรงช้างเอราวณัภายในเก็จประธานของเทวาลยัอรชุนรถะ เมืองมหาพลีปรัุม 
(ภาพท่ี ๙๐) ซึ่งรูปแบบพระอินทร์ทรงกิรีฏทรงกระบอกนีส้่งอิทธิพลต่อมาในศิลปะสมโบร์ไพรกกุ  
ดงัเชน่รูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวณับนทบัหลงัจากกลุม่ปราสาทสมโบร์ (ภาพท่ี ๙๑) อีกด้วย 

 ส่วนในศิลปะปาละนัน้รูปแบบศิราภรณ์ของพระอินทร์ยังคงเป็นกิรีฏมกุฏ
ทรงกระบอกในระยะแรก (ภาพท่ี ๑๒) ก่อนท่ีจะคล่ีคลายกลายเป็นกรัณฑมกุฏ ท่ีประดบัไปด้วย
ตาบสามเหล่ียมท่ีกรอบหน้า (ภาพท่ี ๑๘-๑๙) ส่วนหนึ่งอาจเป็นการแสดงสถานการณ์เป็นเทพชัน้
รองของพระอินทร์  ซึ่งส่งอิทธิพลให้กับรูปแบบพระอินทร์ท่ีพบในศิลปะราชวงศ์มลัละของเนปาล 
(ภาพท่ี ๒๐) และพระอินทร์ศลิปะพกุามของพมา่ (ภาพท่ี ๒๑) 

 ในดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้นัน้ เคร่ืองทรงของพระอินทร์ได้มีพฒันาการสืบ
ต่อมาจากในอินเดีย  โดยลักษณะส าคัญคือการทรงฉลองพระองค์อย่างเทวลักษณะ ดังเ ช่น
รูปแบบพระอินทร์ท่ีพบในประเทศพม่านัน้ เร่ิมจากพระอินทร์ทรงกรัณฑมกฏุ ท่ีประดบัไปด้วยตาบ
สามเหล่ียมในสมยัพกุามนัน้ ยงัคงปรากฏตาบสามเหล่ียมนัน้ท่ีมงกฎุของพระอินทร์ในสมยันยอง
ยาน หากแต่มีรูปแบบพฒันาไปในลกัษณะเฉพาะของมงกุฎอย่างพม่า คือ มีลกัษณะเป็นมงกุฎ
ทรงสูงคล้ายลอมพอก ประดบัด้วยตาบสามเหล่ียมรอบมงกุฎ (ภาพท่ี ๒๘)  บางครัง้มงกุฎนัน้
ปรากฏลักษณะของผ้ากรรเจียกท่ีแผ่ออกเป็นแผ่น (ภาพท่ี ๒๗) ตามรูปแบบท่ีพบมากในกลุ่ม
พระพทุธรูปทรงเคร่ืองแบบรัฐฉาน ซึง่รูปแบบพระอินทร์ในกลุม่นีจ้ะพบในจิตรกรรมในสมยันยองยาน   

 ในประเทศกมัพูชา รูปแบบเคร่ืองทรงของพระอินทร์นัน้ปรากฏมาตัง้แต่ในสมัยก่อน
เมืองพระนคร โดยพระอินทร์นัน้จกัทรงกิรีฏมกุฎทรงกระบอกเรียบไม่มีลวดลาย (ภาพท่ี ๙๑) ก่อนท่ี
จะมีพัฒนาการมาเป็นรูปแบบเฉพาะของตนเองในสมัยเมืองพระนคร ด้วยการทรงศิราภรณ์ใน
ลกัษณะท่ีเป็นอณุหิส หรือกรอบหน้า ร่วมกบัจลุมงกฎุ หรือมงกฎุทรงกรวย (ภาพท่ี ๑๕-๑๖, ๔๔)  

 รูปแบบเคร่ืองทรงพระอินทร์ท่ีพบในประเทศไทยนัน้ มีพฒันาการเร่ิมมาตัง้แต่ใน
สมยัทวารวดีนัน้ เป็นประติมากรรมพระอินทร์ท่ีพบบนใบเสมาท่ีเมืองโบราณฟ้าแดดสงูยาง จงัหวดั
กาฬสินธุ์  (ภาพท่ี ๗-๘) จึงจัดอยู่ในกลุ่มศิลปะทวารวดีอีสาน รูปแบบศิลปกรรมบางส่วนจึง
คล้ายคลึงกับศิลปะเขมร  โดยเฉพาะศิราภรณ์นัน้มีรูปแบบร่วมกันกับศิลปะเขมรสมัยเมืองพระ
นคร กล่าวคือ มีลกัษณะเป็นกรอบหน้าร่วมกบัจลุมงกฎุ ซึ่งจลุมงกฎุนีมี้รูปแบบท่ีตา่งออกไปคือ มี



 

 

๔๙ 

ขนาดใหญ่คล้ายกระเปาะ  ในส่วนของเคร่ืองทรงนัน้พระอินทร์จกัทรงกณุฑล กรองศอ อทุรพนัธะ 
สนบัเพลาคาดทบัด้วยปัน้เหนง่ แตไ่มท่รงฉลองพระองค์  
 

 
 

ภาพท่ี ๗ ใบเสมารูปพระอินทร์ประทับนั่งบนช้างเอราวัณท่ีเมืองโบราณฟ้าแดดสูงยาง จังหวัด
กาฬสินธุ์ ปัจจบุนัจดัแสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑ์แหง่ชาตอิงักฤษ 

 

 
 

ภาพท่ี ๘ ใบเสมารูปพระอินทร์ท่ีพบรอบฐานเจดีย์พระธาตยุาค ูเมืองโบราณฟ้าแดดสงูยาง จงัหวดั
กาฬสินธุ์ ปัจจบุนัจดัแสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิขอนแก่น 



 

 

๕๐ 

 โดยเฉพาะรูปแบบพระอินทร์ท่ีพบในสมยักรุงศรีอยุธยานัน้ ปรากฏอิทธิพลสืบมา
แตศ่ิลปะเขมรสมยัเมืองพระนคร ดงัปรากฏรูปแบบพระอินทร์ท่ีบนหน้าบนัวดัพระศรีรัตนมหาธาต ุ
จงัหวดัลพบรีุ (ภาพท่ี ๑๗) นัน้พระอินทร์มีลกัษณะของพระพกัตร์ท่ียงัเป็นส่ีเหล่ียม สีพระพกัตร์ด ุ
ทรงศิราภรณ์ในลักษณะท่ีเป็นกรอบหน้าร่วมกับจุลมงกุฎ หรือมงกุฎทรงกรวยแบบนครวัดและ
บายน๑๓๐ ก่อนท่ีพระอินทร์จะถกูพฒันาขึน้เป็นรูปแบบเฉพาะของศลิปะอยธุยาด้วยการทรงมงกฏุท่ี
มีกะบงัหน้าเน้นกรอบพระพกัตร์เชน่เดียว หากแตจ่ลุมงกฏุนีมี้ลกัษณะสอบสงูขึน้กวา่เดมิจนเห็นได้
ชดั  ซึ่งรูปแบบนีพ้บในภาพพระอินทร์ปนูปัน้ท่ีวดัไลย์ จงัหวดัลพบุรี (ภาพท่ี ๕๒) ซึ่งก าหนดอายุ
เคร่ืองทรงเป็นแบบศิลปะอยธุยาตอนกลาง  ก่อนท่ีจะกลายเป็นรูปพระอินทร์ทรงมงกฎุทรงสงู ซึ่ง
เป็นรูปแบบท่ีนิยมเร่ือยมาตัง้แต่ในสมัยอยุธยาตอนปลาย (ภาพท่ี ๒๓-๒๔, ๕๓) เร่ือยมาจนถึง
สมยักรุงรัตนโกสินทร์ (ภาพท่ี ๔๖, ๔๘, ๕๔-๕๕, ๕๗-๖๑, ๗๓-๗๔) โดยจกัทรงเคร่ืองเช่นเดียวกับ
พระเจ้าจกัรพรรดิ อนัได้แก่ มงกฏุทรงสงู สังวาล ทบัทรวง ชายไหว ชายแครง ก าไลพระบาท และ
ฉลองพระบาทเชิงงอน เพ่ือแสดงความเป็นเทวราชาหรือเทวกษัตริย์ท่ียิ่งใหญ่เหนือเทวดาในสวรรค์
ทัง้มวล 

๒. ประเดน็พระอินทร์ กับดวงตาทัง้พัน 
 นบัแตส่มยัอิติหาสนัน้ได้ปรากฏเร่ืองราวขยายความพระนามหนึ่งของพระอินทร์ท่ี

ปรากฏมาตัง้แตใ่นคมัภีร์ฤคเวท คือ “สหัสรากษะ” (ฤค. ๑.๒๓.๓)๑๓๑ อนัหมายถึง “ผู้ มีพระเนตร
ตัง้พัน”  ท่ีมาของนามนีไ้ด้รับการขยายความต่อมาในคัมภีร์มหาภารตะ อาทิบรรพ กล่าวถึง 
เหตกุารณ์เม่ือครัง้ท่ีพระพรหมสร้างนางอปัสรท่ีงามท่ีสุด คือ นางติโลตตมา มาถึงขนาดท่ีว่า พระ
ศิวะเองยงัเกิดพระพกัตร์ออกไปในทิศทัง้ ๔ และพระอินทร์เองก็ปรากฏมีพระเนตรโปนแดงขนาด
ใหญ่นบัพนัดวงทัว่ทัง้พระวรกาย เพ่ือยลความงามของนางอปัสรผู้นัน้ (มภ. ๑.๒๑๓)๑๓๒  

 นอกจากนี ้ในคมัภีร์มหาภารตะ ได้ปรากฏมีอีกต านานหนึ่งท่ีกล่าวถึงท่ีมาแห่ง
สมญัญานาม “สหัสรนัยนะ” อนัหมายถึง “ผู้ มีตาพนัดวง” ท่ีว่า พระอินทร์ถูกฤๅษีเคาตมะสาป
จากการท่ีไปล่วงเกินนางอหลัยา ชายาของฤๅษี จึงถูกสาปให้มีโยนิ หรืออวยัวะเพศหญิงนับพัน
ปรากฏอยูท่ัว่ร่าง (จนเป็นท่ีมาของพระนามท่ีว่า “สโยนิ” อนัหมายถึง “ผู้ มีโยนิทัง้พนั” และ “ปรสตรี

                                           
๑๓๐ศกัดิช์ยั สายสิงห์, ลพบุรี หลังวัฒนธรรมเขมร (กรุงเทพมหานคร: มตชิน, 

๒๕๕๙), ๘๕. 
๑๓๑The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. I, 55. 
๑๓๒The Mahabharata of Krishna-Dwaipayana Vyasa. Translated into English 

prose from the Original Sanskrit Text, vol. I (Calcutta: Oriental Publishing, 19--), 471-472. 



 

 

๕๑ 

กามจาริน” ท่ีหมายถึง “ผู้ชอบล่วงประเวณี)  แตฤ่ๅษีได้ช่วยบรรเทาให้กลายเป็นดวงเนตรแทนใน
ภายหลงั (มภ. ๑๒.๕๘)๑๓๓ ก็กลายเป็นพระนามท่ีว่า “เนตรโยนิ” ท่ีหมายถึง “ผู้ มีโยนิเป็นดวงตา”  
ซึง่ต านานอนัเป็นค าสาปนีก็้ยงัปรากฏในคมัภีร์กถาสริตสาคร อีกด้วย 

 สว่นในคมัภีร์รามายณะ ได้อธิบายความสมัพนัธ์ของสมญัญานาม “สหัสรนัยนะ” 
กบันกยงู  โดยได้กลา่วถึงท่ีมาวา่ ครัง้หนึง่ ราวณั (ทศกณัฐ์) ได้นัง่บษุบกทอ่งไปในโลก เหลา่เทวดา
เกรงทศกัณฐ์จกัท าร้าย จึงแปลงกายเป็นสัตว์ท่ีมีลักษณะต่าง ๆ กันไป  ในครัง้นัน้ พระอินทร์ได้
แปลงกายเป็นนกยูง  จนเม่ือทศกัณฐ์ผ่านพ้นไปแล้ว พระอินทร์จึงตรัสแก่นกยูงซึ่งเดิมมีขนสีด า
สนิท ให้มีขนสีดัง่นิล (น า้เงิน หรือเขียว) และขอให้ดวงตาของพระอินทร์ทัง้พนันัน้มาปรากฏบนขน
ของนกยงู นบัแตน่ัน้ ด้วยพรแหง่พระอินทร์ก็ให้ท านกยงูงดงามมาจนถึงปัจจบุนั (รม. ๗.๑๘)๑๓๔ 

 นบัแต่นัน้มา พระอินทร์จึงปรากฏพระนามต่าง ๆ ท่ีส่ือความหมายถึง “ผู้ มีพระเนตร
พนัดวง” ได้แก่ สหสัรากษะ สหสัร-ทฤศ สหสัร-นยันะ สหสัรเนตร และสหสัรจกัษุ 

 ตอ่มาเม่ือเร่ืองราวของพระอินทร์ถูกน ามาใช้ส่ือสารธรรมะในคมัภีร์ทางพทุธศาสนา
เถรวาท พระนามของพระอินทร์ท่ีส่ือความหมายถึง ผู้ มีตาทัง้พนัดวง นีก็้ปรากฏสืบมาในพระไตรปิฎก
ด้วยเช่นกนั  หากแตมี่การถอดค าออกเป็นภาษาบาลีว่า “สหสฺเนตฺต” “สหสฺสกฺโข” “สหสันยัน์” ซึ่ง
ได้ให้ความหมายของพระนามนีอี้กนยัหนึง่วา่ “ผู้ทรงคดิเนือ้ความตัง้พนัโดยครู่เดียว”๑๓๕ 

 ในด้านงานศิลปกรรมได้มีการสญัลักษณ์รูป “ตา” มาใช้ในการแสดงออกมาเป็น
พระอินทร์ใน ๒ ลกัษณะด้วยกนั คือ พระเนตรท่ีสามกลางพระนลาฏ และพระเนตรทัว่ทัง้พระวรกาย 
 
 

                                           
๑๓๓The Mahabharata of Krishna-Dwaipayana Vyasa. Translated into English 

prose from the Original Sanskrit Text, vol. XII, 114-118. 
๑๓๔มหากาพย์รามายณะของวาลมิกิ ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็ 

พระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสพระราชพธีิมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ  
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔, ๗๘๖-๗๘๗. 

๑๓๕“สกฺโก ภิกฺขเว เทวานมินฺโท สหสฺสมฺปิ อตฺถานํ มหุตฺุเตน จินฺเตติ ตสฺมา สหสฺสกฺโข
ติ วจฺุจติฯ.” 

"ทตุยิ  ทตุิยเทวสตฺุต ," สุตตฺนฺตปิฏเก ส ยุตตฺนิกายสฺส สคาถวคฺโค, ๓๓๖. 
ท่ีแปลความได้ว่า “ดกู่อนภิกษุทัง้หลาย ท้าวสกักะจอมเทพยอ่มทรงความคิด

เนือ้ความตัง้พนัโดยครู่เดียว เพราะเหตนุัน้จงึถกูเรียกว่า สหสัสกัโข” 



 

 

๕๒ 

 ๒.๑ พระเนตรท่ีสามกลางพระนลาฏ  
  ลกัษณะพระเนตรท่ีสามกลางพระนลาฏในแนวแกนนอนของพระอินทร์นีมี้

กล่าวถึงอยู่ในคมัภีร์พฤหสัสงัหิตา (๕๘.๔๒)๑๓๖  สอดคล้องกับงานประติมากรรมรูปพระอินทร์ท่ี
เกิดขึน้มาตัง้แต่ในสมยัมถุรา  แต่ปรากฏมีรูปประติมากรรมพระอินทร์ท่ีมีพระเนตรท่ีสามอยู่แล้ว
แนวแกนนอน  ซึ่งพระเนตรท่ีสามในลกัษณะนีน้ัน้มีรูปแบบท่ีแตกต่างไปจากพระศิวะ กล่าวคือ 
พระเนตรท่ีสามของศิวะนัน้จะอยู่ในลกัษณะของแกนตัง้  ในขณะท่ีพระเนตรท่ีสามของพระอินทร์
นัน้จะอยู่ในลกัษณะแกนนอน ด้วยเป็นลกัษณะท่ีแทนพระเนตรทัง้พนัดวงอนัแสดงถึงความเป็น
ธรรมชาติของจกัรวาล๑๓๗  ซึ่งก็คือ สญัลกัษณ์ของการให้ก าเนิด ท่ีส่ือความหมายแทน โยนิทัง้พนั 
สญัลกัษณ์แห่งเพศหญิงจึงแสดงออกในลกัษณะพระเนตรในแกนนอน  ส่วนพระเนตรในแกนตัง้
ของพระศวิะนัน้ยอ่มแสดงถึงสญัลกัษณ์แหง่เพศชายในท่ีสดุนัน่เอง 

  รูปแบบพระอินทร์ท่ีมีพระเนตรท่ีสาม สมัยมถุรานัน้ พบอยู่ด้วยกัน ๒ องค์ 
องค์แรกนัน้พบท่ีเมืองมถุราหรือเมืองอหิจฉัตร  ปัจจุบนัจัดแสดงอยู่ท่ีท่ีพิพิธภัณฑ์ศิลปะประจ า
เมือง กรุงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกานัน้ นอกจากประติมากรรมท่ีทรงกิรีฏมกฏุแบบทรงกระบอกแล้ว 
ยงัปรากฏมีพระเนตรท่ีสามในแนวแกนนอนอยู่กลางพระนลาฏ (ภาพท่ี ๙) เชน่เดียวกบัอีกองค์หนึ่ง
ซึ่งจดัแสดงอยู่ท่ีพิพิธภณัฑ์มถรุา มีลกัษณะเป็นชิน้ส่วนพระเศียรของประติมากรรมท่ีมีพระเนตรท่ี
สามในแนวแกนนอนกลางพระนลาฏ และทรงกิรีฏมกฏุทรงกระบอกด้วยเช่นเดียวกนั แตมี่รูปแบบ
ลวดลายท่ีแตกต่างออกไป คือ เป็นลายดอกไม้กลมดอกใหญ่ตรงกลาง ประดบัด้วยดอกไม้กลม
ขนาดเล็กท่ีมมุทัง้ส่ี กลางดอกไม้กลมนัน้ประดบัตุ้งติง้อยูต่รงกลาง (ภาพท่ี ๑๐) 

                                           
๑๓๖Varaha Mihira, Varaha Mihira’s Brihat Samhita, trans. Panditbhushan V. 

Subrahmanya Shastri, B.A. and Vidwan M. Ramkrishna Bhat (Bangalore: V.B. Soobbiah 
and Sons, 1946), 513. 

๑๓๗Pratapaditya Pal, Art of Nepal: A Catalogue of the Los Angeles County 

Museum of Art Collection (California: University of California Press, 1985), 119. 



 

 

๕๓ 

  

  
 
ภาพท่ี ๙ ประติมากรรมพระอินทร์ สมยัมถุรา ราวพุทธศตวรรษท่ี ๗ จดัแสดงอยู่ท่ีพิพิธภัณฑ์ศิลปะ

ประจ าเมือง (The Metropolitan Museum of Art) กรุงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 
ท่ีมา: The Metropolitan Museum of Art, Standing Indra India l (Uttar Pradesh, Mathura or 

Ahicchatra), accessed August 26, 2016, available from http://www.metmuseum.org/art/ 
collection/search/38509 



 

 

๕๔ 

 
 

ภาพท่ี ๑๐ เศียรพระอินทร์ศลิา สมยัมถรุา ปัจจบุนัจดัแสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑ์มถรุา  
 

  ลกัษณะของพระอินทร์ท่ีมีสามพระเนตรนีย้งัพบสืบต่อมาทัง้ในศิลปะสมยัหลงั
คปุตะ หรือสมยัวกาฏกะ ดงัเช่น ภาพพระอินทร์เข้าทรงรับเจ้าชายสิทธัตถะออกจากพระปรัศว์ของ
พระนางสิริมหามายา ภาพจิตรกรรมนีเ้ขียนขึน้ท่ีถ า้อชนัตา หมายเลข ๒  ลกัษณะของพระอินทร์
นัน้ทรงกิรีฏมกฏุ พระวรกายมีสีคล า้ และมีพระเนตรท่ีสามในแนวขวาง (ภาพท่ี ๑๑) 

 

 
 

ภาพท่ี ๑๑ จิตรกรรมฝาผนงัตอนประสตูิพระโพธิสตัว์ ถ า้อชนัตา หมายเลข ๒ สมยัวกาฏกะ 



 

 

๕๕ 

  รวมถึงศิลปะปาละของอินเดีย และศิลปะราชวงศ์มลัละของเนปาล ก็ปรากฏ
พบพระอินทร์ในลักษณะท่ีมีสามพระเนตรในแนวขวางทัง้สิน้ (ภาพท่ี ๑๒-๑๔)  แต่ท่ีน่าสนใจคือ 
รูปแบบของพระอินทร์ในลกัษณะนีไ้ด้มาปรากฏอีกครัง้ในแผ่นดินกมัพชูา โดยปรากฏพบรูปพระอินทร์
ทรงช้างเอราวณั บริเวณหน้าบนัโคปรุะด้านทิศตะวนัออก ชัน้ท่ี ๑ ของปราสาทบนัทายศรี ประเทศ
กัมพูชา  ศิลปะทนัทายสรี ราวต้นพุทธศตวรรษท่ี ๑๖  ซึ่งพระอินทร์ทรงนีก็้มีพระเนตรท่ีสามใน
แนวแกนนอนด้วยเชน่เดียวกนั (ภาพท่ี ๑๕)  โดยเฉพาะพระอินทร์ท่ีปรากฏบนภาพสลกัศลิาศิลปะ
บายน พบท่ีเมืองนครธม นัน้แสดงรูปพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแด่พระพรหมและพระอินทร์  โดย
พระพทุธเจ้านัน้แสดงปางมารวิชยั ภายใต้ต้นโพธ์ิ แวดล้อมด้วยพระอินทร์และพระพรหม (ภาพท่ี 
๑๖) โดยพระอินทร์นัน้อยูท่างด้านขวาของภาพ โดยมีลกัษณะพระพกัตร์มีพระเนตรดวงท่ีสาม พระ
หตัถ์พนมหตัถ์ทรงดอกบวั  ส่วนทางด้านซ้ายเป็นรูปของพระพรหม มีพระพกัตร์สามด้าน (อีกพระ
พกัตร์หนึง่อยูด้่านหลงั) มีส่ีพระหตัถ์  โดยพระหตัถ์คูห่น้านัน้พนมหตัถ์วนัทาพระพทุธเจ้า๑๓๘ 
 

 
 

ภาพท่ี ๑๒ จิตรกรรมบนแผ่นไม้ปกคมัภีร์ใบลาน ตอนประสูติพระโพธิสัตว์ สมัยปาละ ราวพุทธ
ศตวรรษท่ี ๑๔ จดัแสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑ์ศลิปะประจ าเมือง กรุงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 

ท่ีมา: Martin Lerner, The flame and the lotus : Indian and Southeast Asian art form the 

Kronos Collections (New York: The Metropolitan Museum of Art, 1985), 88. 

                                           
๑๓๘George Groslier, Ars asiatica. XVI, Les collections khmères du Musée 

Albert Sarraut à Phnom-Penh (Paris: Van Oest, 1931), 46. 



 

 

๕๖ 

 
 

ภาพท่ี ๑๓ จิตรกรรมบนแผน่ไม้ปกคมัภีร์อษัฏสาหศริก ปรัชญาปารมิตา  วาดเป็นพทุธประวตัิตอน
ประสูติพระโพธิสัตว์ โดยมีพระพรหม พระอินทร์ และพระศิวะเสด็จมาร่วม ศิลปะ
เนปาลสมยัราชวงศ์มลัละ ราวพทุธศตวรรษท่ี ๑๗  

ท่ีมา: The way of the Buddha (Delhi: Publications Division, Ministry of Information and 
Broadcasting, 1956), Fig. II. 
 

 
 

ภาพท่ี ๑๔ ประติมากรรมพระอินทร์ ศิลปะเนปาลสมยัราชวงศ์มลัละ ราวพทุธศตวรรษท่ี ๑๗ จดั
แสดงอยู่ท่ีพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia Museum of Art) กรุง
นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 

ท่ีมา: Philadelphia Museum of Art, Indra, Lord of Storms and King of the Gods, accessed 
August 31, 2016, available from http://www.philamuseum.org/collections/permanent/| 
88503.html 



 

 

๕๗ 

 

  
  
ภาพท่ี ๑๕ พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ บริเวณ

หน้าบันโคปุระด้านทิศตะวันออก 
๑ชัน้ท่ี  ปราสาทบนัทายศรี ประเทศ

กมัพชูา 
 (ถ่ายภาพโดย นวลมรกต ทวีทอง) 

ภาพท่ี ๑๖ ภาพสลกัศิลารูปพระพทุธรูปประทบั
ร่วมกบัพระอินทร์และพระพรหม พบท่ี
เมืองนครธม ประเทศกมัพชูา ศิลปะ
บายน 

 
  ส่วนในดินแดนประเทศไทยนัน้ ก็ปรากฏมีการพบรูปแบบพระอินทร์ท่ีมีสาม

พระเนตรในงานพทุธศลิป์ด้วยเชน่กนั โดยปรากฏเป็นงานปนูปัน้หน้าบนัปรางค์ประธานด้านทิศใต้ 
วดัพระศรีรัตนมหาธาต ุจงัหวดัลพบรีุ (ภาพท่ี ๑๗) ซึ่งปัจจบุนันัน้ต้องศกึษาจากภาพถ่ายเก่า เป็น
ภาพพระพุทธองค์ประทับนั่งแสดงปางมารวิชัย มีพระอินทร์และพระพรหมประทับนั่งในท่า
มหาราชลีลาสนะ ประนมหตัถ์ทรงดอกบวัอยู่ขนาบพระพุทธองค์ทัง้ ๒ ข้าง  ท่ีส าคญัคือบริเวณ
พระนลาฏนัน้ปรากฏมีพระเนตรท่ีสามในแนวแกนนอนเชน่เดียวกบัท่ีพบท่ีเมืองนครธม  จึงนบัเป็น
พระอินทร์ท่ีมีสามพระเนตรเพียงองค์เดียวท่ีพบในประเทศไทยในปัจจบุนั  

 



 

 

๕๘ 

 
 

ภาพท่ี ๑๗ ภาพถ่ายเก่างานปนูปัน้พระพุทธรูปประทบัร่วมกับพระอินทร์และพระพรหม หน้าบนั
ปรางค์ประธานด้านทิศใต้ วดัพระศรีรัตนมหาธาต ุจงัหวดัลพบรีุ ศลิปะลพบรีุ 

ท่ีมา: น. ณ ปากน า้, สมุดภาพประวัตศิาสตร์ศิลปะสยามประเทศ: ศิลปะก่อนกรุงศรีอยุธยา 
(กรุงเทพมหานคร: เมืองโบราณ, ๒๕๔๑), ๑๗๒. 
 

  จากรูปแบบดงักลา่ว จะเห็นได้วา่ ลกัษณะของพระอินทร์ท่ีมีสามพระเนตรใน
แนวแกนนอนนีป้รากฏมาตัง้แต่ในสมยัมถุราเป็นต้นมานัน้ โดยใช้พระเนตรท่ีสามนัน้ส่ือถึงฉายา
หนึง่ของพระอินทร์คือ ความเป็นสหสันยัน์ อนัหมายถึง ผู้ มีตาทัง้พนั อนัมีท่ีมาจากค าสาปของฤๅษี
เคาตมะท่ีให้มีโยนิปรากฏทั่วพระวรกายของพระอินทร์ ก่อนท่ีภายหลังจะถอนค าสาปให้ยินนัน้
กลายเป็นตาทัง้พนั  สง่ผลให้พระเนตรท่ีสามในแกนนอนนีม้ิได้หมายถึง ดวงตาเพียงอยา่งเดียว แต่
มีนยัส าคญัท่ีหมายถึงโยนิ  จงึนบัเป็นสญัลกัษณ์ท่ีตรงกนัข้ามกบัพระเนตรท่ีสามในแกนตัง้ ซึง่เป็น
สญัลกัษณ์ของพระศิวะท่ีส่ือถึงลึงค์ หรือศิวลึงค์นัน่เอง  สาเหตสุ าคญัประการหนึ่งท่ีมีการใช้พระ
เนตรท่ีสามในแกนนอนเพ่ือแสดงความเป็นพระอินทร์นัน้ ด้วยคมัภีร์ทางพุทธศาสนานัน้มิได้ให้
รายละเอียดทางประติมานวิทยาของพระอินทร์ไว้เทา่ท่ีควร  เพราะคตขิองพระอินทร์นัน้เป็นเทพซึ่ง
เป็นท่ีรับรู้และปรากฏลกัษณะทางประตมิานวิทยาเป็นท่ีชดัเจนอยู่แล้วในศาสนาพราหมณ์  ชา่งผู้สร้าง
งานพุทธศิลป์จึงเลือกเอาความเป็นสหัสเนตร หรือสหัสนัยน์ อันเป็นพระนามหนึ่งของพระอินทร์ท่ี
ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก มาสะท้อนสร้างรูปของพระอินทร์ให้ชดัเจนและแตกตา่งจากเทพองค์อ่ืน ๆ 
โดยทัว่ไป   และได้รับความนิยมในศลิปกรรมท่ีรับใช้ในคตพิทุธศาสนามหายานเป็นหลกั สืบมาจน



 

 

๕๙ 

เม่ือพทุธศาสนามหายานนีเ้ข้ามาในดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ รูปแบบพระอินทร์ท่ีสามพระ
เนตรท่ีสามนีก็้ปรากฏตามมาด้วย แตไ่มท่ี่เป็นแพร่หลายแตอ่ยา่งใด 

 ๒.๒ พระเนตรท่ัวทัง้พระวรกาย  
  ส่วนรูปแบบการสร้างพระอินทร์ท่ีปรากฏมีพระเนตรทัว่ทัง้พระวรกายนี ้เร่ิม

ปรากฏในงานจิตรกรรมในศิลปะอินเดียสมยัปาละ  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาพจิตรกรรมบนใบลานใน
คมัภีร์ทางพทุธศาสนามหายาน อาทิ คมัภีร์อษัฏสาหศริก ปรัชญาปารมิตา  ซึง่รูปแบบพระอินทร์ท่ี
พบนัน้จักวาดเป็นรูปดวงตากระจายอยู่ทั่วพระวรกายของพระอินทร์ แต่จักมีความแตกต่างกับ
รูปแบบพระอินทร์ท่ีมีสามพระเนตรนัน้ เพราะในรูปแบบนีแ้ม้จักวาดพระเนตรท่ีสามด้วย
เช่นเดียวกัน แต่พระเนตรท่ีสามนัน้จักอยู่ในแนวตัง้ มิได้อยู่ในแนวนอนตามรูปแบบท่ีปรากฏใน
คมัภีรพฤหสัสงัหิตา  ส่วนหนึ่งอาจเน่ืองมาจากการวาดพระเนตรกระจายอยู่ทัว่พระวรกายนัน้ ก็
เป็นการแสดงความเป็นสหสันยัน์ หรือผู้ มีตาทัง้พนัได้แล้ว จึงเป็นจดุสงัเกตหลกัท่ีมิจ าเป็นต้องน า
องค์ประกอบย่อยในคมัภีร์อ่ืน ๆ มาเสริมอีก  ในส่วนลกัษณะอ่ืน ๆ ของพระอินทร์นัน้จกัทรงเคร่ือง
อยา่งกษัตริย์หรือเทวดา อนัประกอบไปด้วย กรัณฑมกฏุ ท่ีประดบัด้วยตาบสามเหล่ียมขนาดเล็กท่ี
กระบงัหน้า ส่วนหนึ่งอาจเพ่ือแสดงความเป็นเทพชัน้รองก็เป็นได้  ในส่วนของสีพระวรกายนัน้จกั
เป็นสีโทนเดียวกับผิวมนุษย์ คือ สีเหลืองทอง ตามท่ีระบุไว้ในคมัภีร์ฤคเวท ดงัจะเห็นได้จากว่าสี
พระวรกายของพระอินทร์และพระพทุธเจ้านัน้เป็นสีโทนเดียวกนั (ภาพท่ี ๑๘-๑๙) 

 

 
 

ภาพท่ี ๑๘ จิตรกรรมบนใบลานในคมัภีร์อษัฏสาหศริก ปรัชญาปารมิตา  วาดเป็นพทุธประวตัิตอน
เสดจ็ลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ ศลิปะปาละ ราวพทุธศตวรรษท่ี ๑๗ 

ท่ีมา: Susan L. Huntington and John C. Huntington, Leaves from the Bodhi tree : the art 

of Pala India (8th-12th centuries) and its international legacy (Ohio : Dayton Art Institute 
in association with the University of Washington Press, 1990), 59. 



 

 

๖๐ 

 
 
ภาพท่ี ๑๙ จิตรกรรมบนใบลานในคมัภีร์อษัฏสาหศริก ปรัชญาปารมิตา วาดเป็นพทุธประวตัิตอน

พระอินทร์อาราธนาให้พระพทุธองค์แสดงธรรม ศลิปะปาละ ราวพทุธศตวรรษท่ี ๑๗ 
ท่ีมา: Belli UTA, Art of India, accessed September 2, 2016, available from http://studydroid.com/ 
printerFriendlyViewPack.php?packId=510600 

 
  รูปแบบพระอินทร์ท่ีมีพระเนตรทั่วทัง้พระวรกายนี ้ยังปรากฏทัง้ในศิลปะ

ราชวงศ์มลัละของเนปาล (ภาพท่ี ๒๐) และศิลปะสมยัพุกามของพม่า (ภาพท่ี ๒๑) ซึ่งเป็นศิลปะ
เดียวในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ท่ีพบรูปแบบพระอินทร์ในลกัษณะนี ้ จากงานจิตรกรรมท่ีพบนัน้
แสดงรูปแบบอิทธิพลอย่างตามศิลปะปาละอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในด้านการใช้โทนสี  โดย
ลกัษณะของพระอินทร์นัน้จกัมีพระเนตรกระจายอยู่ทัง้พระวรกาย พระเนตรท่ีสามนัน้ตัง้อยู่กลาง
พระนลาฏ ทรงกรัณฑมกุฏท่ีประดบัด้วยตาบสามเหล่ียม และมีสีพระวรกายเช่นเดียวกับมนุษย์
นัน่เอง 
 



 

 

๖๑ 

  
  
ภาพท่ี ๒๐ จิตรกรรมพุทธประวัติตอนพระ

อินทร์และพระพรหมทูลเชิญพระ
พุทธองค์ลงจากสวรรค์ชัน้ดุสิต 
ศิลปะเนปาลสมัยราชวงศ์มัลละ 
ราวกลางพทุธศตวรรษท่ี ๑๗ 

ท่ีมา: Amita Ray, Art of Nepal (Bombay: Tata 
Press, 1973), Fig. 81. 
 

ภาพท่ี ๒๑ จิตรกรรมโลกาพุทธประวตัิตอนเสด็จ
ลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ ณ เจดีย์
โลกาเทียกพัน เมืองพุกาม ประเทศ
พม่า ศิลปะสมยัพกุามตอนกลาง ราว
ปลายพทุธศตวรรษท่ี ๑๗ 

ท่ีมา: Claudine Bautze-Picron, The Buddhist 
murals of Pagan: timeless vistas of the cosmos 
(Bangkok: Orchid Press, 2003), Fig. 59. 

 
 ดงันัน้ รูปแบบพระอินทร์ท่ีมีพระเนตรทัว่ทัง้พระวรกายนีจ้ึงเกิดขึน้ครัง้แรกในคติ

พทุธศาสนามหายานในสมยัปาละ ก่อนท่ีจะส่งอิทธิพลเข้ามาในศิลปะพกุามของพม่า แตไ่ม่เป็นท่ี
นิยมจึงไม่ปรากฏการสร้างพระอินทร์ในลักษณะดังกล่าวในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ภายหลงัพทุธศตวรรษท่ี ๑๙ อีกแตอ่ยา่งใด  ก่อนท่ีรูปแบบพระอินทร์ท่ีมีพระเนตรทัว่ทัง้พระวรกาย
นีจ้ะกลับไปเป็นท่ีนิยมในการเขียนจิตรกรรมรูปพระอินทร์ในคติทางศาสนาพราหมณ์ -ฮินดูใน
ประเทศอินเดียในยคุปัจจบุนั 

 
 



 

 

๖๒ 

๓. ประเดน็พระอินทร์ กับสีพระวรกาย 
 ส่วนในพืน้ท่ีแถบลุ่มแม่น า้เจ้าพระยา บริเวณภาคกลางของประเทศไทยนัน้ คติ

เร่ืองพระอินทร์ได้แฝงมากบัเร่ืองทางในคมัภีร์ทางพทุธศาสนาเถรวาท ได้มีการก าหนดลกัษณะทาง
ประติมานวิทยาของพระอินทร์ด้วยสีพระวรกาย คือ “สีเขียว” จนเกิดมีส านวนไทยท่ีใช้เรียกสีนีว้่า 
“เขียวเหมือนพระอินทร์”  

 ซึ่งในคมัภีร์ทางพทุธศาสนาเถรวาทนัน้ มิได้ให้รายละเอียดใด ๆ ท่ีแน่ชดั อาจด้วย
เหตผุลท่ีว่าพระอินทร์ท่ีเทพท่ีรับรู้กนัอยู่แล้วในสงัคมอินเดียโบราณ จึงไม่ปรากฏการพรรณนาเทว
ลกัษณะในคมัภีร์พุทธศาสนาแต่อย่างใด  ดงันัน้เม่ือจึงศึกษาสีพระวรกายของพระอินทร์จึงต้อง
ย้อนกบัไปในคมัภีร์ทางศาสนาพราหมณ์-ฮินด ูซึ่งมีกล่าวถึงในคมัภีร์พระเวทท่ีระบวุ่าพระอินทร์วา่
มีวรรณะเป็นสีเหลืองทอง๑๓๙  ส่วนในคมัภีร์ในยตุอิติหาสนัน้ แม้มิได้ระบสีุวรกายได้โดยตรง แตมี่
การเปรียบเทียบกบัสีพระวรกายของพระอินทร์กบัพระรามไว้ในคมัภีร์รามายณะวา่ มีสีคล า้ดัง่ดอก
นิลบุล๑๔๐ และในคมัภีร์วิษณธุรรโมตตระ กลบัระบวุา่พระอินทร์นัน้มีวรรณะสีขาว๑๔๑ 

 ลกัษณะสีพระวรกายจึงมีความหลากหลายในแต่ละพืน้ท่ี อาทิ รูปแบบพระอินทร์
ในถ า้อชนัตา หมายเลข ๑๗ สมยัหลงัคปุตะ หรือวกาฏกะ ท่ีเป็นภาพพระอินทร์เหาะมาทดสอบ
พระเวสสนัดรนัน้ พระอินทร์กลบัมีพระวรกายสีขาวครีม (ภาพท่ี ๒๒) แตใ่นถ า้อชนัตา หมายเลข ๒ 
ท่ีรูปพระอินทร์ท่ีมีพระเนตรท่ีสามในแนวขวางก าลงัมาประคองรับพระโพธิสตัว์จากครรภ์พระนาง
สิริมหามายานัน้ กลบัแสดงสีวรกายท่ีคล า้ (ภาพท่ี ๑๑) ย่อมแสดงให้เห็นว่า แม้ในพืน้ท่ีเดิมกนัแต่
ตา่งยคุสมยักนั พระอินทร์ก็มีลกัษณะท่ีแตกตา่งกนัได้ 
 

                                           
๑๓๙The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. VI, 274-275. 
๑๔๐มหากาพย์รามายณะของวาลมิกิ ฉบับเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็ 

พระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสพระราชพธีิมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ  
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔, ๒๘๑. 

๑๔๑Stella Kramrisch, The Vishnudharmottara (Part III): A Treatise on Indian 

Painting and Image-Making, 73. 



 

 

๖๓ 

 
 
ภาพท่ี ๒๒ จิตรกรรมฝาผนังรูปพระอินทร์และนางอัปสร เหาะมาทดสอบพระเวสสันดร บริเวณ

กรอบประตทูางเข้าถ า้อชนัตาหมายเลข ๑๗ ซึง่บนผนงัถ า้นีมี้จารึกระบถุึงการสร้างโดย
เจ้าชายในรัชสมยัของพระเจ้าหริเษณะ (King Harisena: พ.ศ. ๑๐๑๘ – ๑๐๔๓) แห่ง
วตัสาคลุมะ (Vatsagulma) หนึง่ในเขตปกครองของราชวงศ์วกาฏกะ   

 
 ในศิลปะปาละ สีพระวรกายของพระอินทร์จะสะท้อนมาในงานจิตรกรรมบนใบลาน 

ซึ่งมีความสอดคล้องกบัการแสดงลกัษณะตาทัง้พนัของพระองค์ สีพระวรกายของพระอินทร์จกัอยูใ่น
โทนเดียวกบัวรรณะของพระพทุธเจ้า คือ สีเหลืองทองเป็นหลกั (ภาพท่ี ๑๓, ๑๘-๑๙) ซึ่งรูปแบบนี ้
ยงัพบมาในศลิปะราชวงศ์มลัละของเนปาล (ภาพท่ี ๒๐) และศลิปะพกุามของพมา่ (ภาพท่ี ๒๑)  

 ส่วนในดินแดนประเทศไทย บริเวณพืน้ท่ีราบลุ่มแม่น า้เจ้าพระยา ในราวพุทธ
ศตวรรษท่ี ๒๐ เป็นต้นมา พบหลกัฐานทางศิลปกรรมท่ีแสดงลกัษณะทางประตมิานวิทยาของพระ
อินทร์ ซึ่งในลกัษณะเฉพาะของพระอินทร์ด้วยสีพระวรกาย คือ “สีเขียว” ดงัเช่น หลกัฐานท่ีพบใน
จิตรกรรมฝาผนงัตามวดัวาอาราม และในสมดุขอ่ยนบัแตใ่นสมยักรุงศรีอยธุยาเป็นต้นมา  

 ซึ่งจากจิตรกรรมท่ีพบจะพบว่า ปรากฏมีความสมัพนัธ์ของสีพระวรกายของพระ
อินทร์กับสีของพระจุฬามณีเจดีย์บนสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์  โดยเฉพาะจิตรกรรมท่ีเล่าเร่ืองถึง
เหตุการณ์พระมาลัยโปรดสวรรค์  ดงัจะเห็นว่า จิตรกรรมนัน้ให้สีเขียวเข้มกับทัง้พระเจดีย์และ
วรรณะของพระอินทร์เป็นสีเดียวกนั เช่น จิตรกรรมท่ีวดัชมภูเวก จงัหวดันนทบรีุ (ภาพท่ี ๒๓) และ
จิตรกรรมท่ีพบสมดุขอ่ยในสมยัอยธุยา (ภาพท่ี ๒๔) เป็นต้นมา 



 

 

๖๔ 

 
 

ภาพท่ี ๒๓ จิตรกรรมรูปพระอินทร์สนทนาธรรมกับพระมาลัยบนสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ วดัชมภูเวก 
จงัหวดันนทบรีุ สมยัอยธุยา 

 

 
 

ภาพท่ี ๒๔ จิตรกรรมรูปพระอินทร์สนทนาธรรมกับพระมาลยับนสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ บนสมุดข่อย
พบท่ีวดัเกาะ สมยัอยธุยา 

ท่ีมา: น. ณ ปากน า้, จิตรกรรมสมัยอยุธยาจากสมุดข่อย (กรุงเทพมหานคร: เมืองโบราณ, 
๒๕๒๘), ๕๖. 



 

 

๖๕ 

 โดยในคมัภีร์ทางศาสนาท่ีพบในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นคมัภีร์ไตรภูมิกถา๑๔๒ 
พระมาลัยค าหลวง๑๔๓ และไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา๑๔๔ ต่างระบุตรงกันว่า พระเจดีย์จุฬามณีบน
สวรรค์ชัน้ดาวดงึส์นี ้ประดบัด้วย “แก้วอินทนิล”   

 หากดจูากรูปศพัท์ค าว่า “อินทนิล” แล้ว เกิดจากการผสมระหว่างค าว่า “อินฺท” ท่ี
หมายถึง “ใหญ่ เป็นใหญ่ จอม หรือยอด” รวมถึงยงัเป็นนามหนึง่ของพระอินทร์ด้วย มาประสบกบั
ค าว่า “นีล” ท่ีหมายถึง “สีเขียว ด า หรือคราม”  จึงพอจะเช่ือมโยงไปได้ว่าพระอินทร์นัน้มีสีเขียว 
หรือคราม 

 ในประเดน็ท่ีพระอินทร์มีสีพระวรกายเป็นดัง่สีนิลนัน้ ปรากฏย้อนกลบัไปในคมัภีร์ 
รามายณะ (รม. ๓.๑๖.๗) ท่ีเปรียบเทียบสีวรรณะของพระรามว่า “มีพระฉวีคล า้ดังนิลุบล 
(หมายถึง ดอกบวัสีนิล) ดดูัง่พระอินทร์๑๔๕ 

 จึงพอจะเช่ือมโยงได้ว่า คติท่ีพระอินทร์ท่ีปรากฏในลุ่มน า้เจ้าพระยานัน้ คติเร่ือง
พระรามนัน้มีอิทธิพลอยู่มาก  ในประเด็นนีป้รากฏชดัในคมัภีร์นารายณ์ย่ีสิบปาง เล่ม ๔ กล่าวว่า 
“พระอินทร์ศรีเขียว” ๑๔๖ ทัง้ยงัระบวุา่ “...มเหษีพระอินทร์สีพ่ระองค์ครือนางสดุจิตรา ๑ นางสชุาฎา 
๑ นางสุธรรมา ๑ นางสุนนัทา ๑...” ๑๔๗ ซึ่งในประเด็นนีมี้ความน่าสนใจว่า เป็นการกล่าวถึงพระ
อินทร์ในคติทางศาสนาพราหมณ์-ฮินด ูแต่กลบักล่าวถึงพระมเหสีในคติพุทธศาสนาเถรวาท อนั
สะท้อนวา่ คมัภีร์เลม่นีน้ัน้แตง่ขึน้ภายในภมูิภาคนี ้และระบชุดัเจนลงไปวา่สีประจ าพระวรกายของ
พระอินทร์ คือ “สีเขียว” นัน่เอง   

 ในคัมภีร์นารายณ์ย่ีสิบปางยังระบุถึงในประเด็นท่ีลูกของพระอินทร์ในเร่ือง
รามเกียรติ์นัน้มีสีวรรณะเช่นเดียวกบัพระบิดา ก็คือ “พาลี”  ในตอนก าเนิดของพาลีท่ีปรากฏอยู่ใน

                                           
๑๔๒พระญาลิไทย, ไตรภูมิกถา หรือไตรภูมิพระร่วง (ฉบับตรวจสอบช าระใหม่), ๑๗๓. 
๑๔๓เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศ, พระมาลัยค าหลวง (นนทบรีุ: ส านกัพิมพ์

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, ๒๕๕๐), ๔๙. 
๑๔๔พระยาธรรมปรีชา (แก้ว), ผู้ เรียบเรียง, ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา ฉบับท่ี ๒ (ไตรภูมิ

ฉบับหลวง) เล่ม ๓ (พระนคร: กรมศลิปากร, ๒๕๒๐), ๒๐๗. 
๑๔๕มหากาพย์รามายณะของวาลมิกิ ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เน่ืองในโอกาสพระราชพธีิมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔, ๒๘๑. 
๑๔๖คัมภีร์นารายณ์ ๒๐ ปาง  (กรุงเทพมหานคร : กรมศลิปากร, ๒๕๕๘), ๓๐๖. 
๑๔๗เร่ืองเดียวกนั. 



 

 

๖๖ 

สมุดไทยในเล่มท่ี ๒ นัน้ระบุลงไปว่า “พระอินทร์ลงมาสงัวาตด้วยนางกาลอจันาจนมีจนมีครรภา
ถ้วนทศมาศ ก็ประสตูรบตุรเปนชายมีสณัฐานศรีระกายเขียวงามยิ่งนกั”๑๔๘ 

 ในต าราพิไชยสงคราม ก็ยงัระบุลกัษณะของพระอินทร์ไว้ว่า “...พระอินเจ้าที่ถือตรีข่ี
ช้าง ๓ หวั ๓ หาง ช้างเผือก พระองฆ์เขียว อยู่ค่างบูระทิศ มีบอริวาร ๑๙ พระองฆ์...” ๑๔๙ ก็เป็นอีก
หลกัฐานหนึง่ท่ียืนยนัว่าพระอินทร์ท่ีมีพระวรกายสีเขียวกนัเป็นท่ีรับรู้กนัอยู่โดยทัว่ไปของสงัคมไทย 

 นอกจากนี ้จากพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหล้านภาลยั อาทิ  
พระราชนิพนธ์เร่ืองสงัข์ทอง ในตอนท่ีท้าวสามลทรงฟังพระนางมณฑาทูลถึงเจ้าเงาะถอดรูปเป็น
พระสงัข์ ก็ร าพึงว่า “...อย่าอวดโอ้โป้ปดลดเลี้ยว   พระอินทร์มาเขียวเขียวไม่ให้อยู่...”๑๕๐  หรือใน
พระราชนิพนธ์เร่ืองไชยเชษฐ์ ปรากฏค าตดัรอนของไชยเชษฐ์ในคราวท่ีนางสวุิญชาทลูขอไม่ให้ขบันาง
ออกจากเมืองวา่ “...อย่าว่าแต่คืนหน่ึงถึงครู่เดียว   พระอินทร์มาเขียวเขียวไม่ใหอ้ยู่...”๑๕๑  ซึง่เป็นท่ี
แนช่ดัวา่คตพิระอินทร์มีพระวรกายสีเขียวนัน้ปรากฏอยูอ่ยา่งชดัเจนในสมยัต้นกรุงรัตนโกสินทร์ 

 ประเด็นเร่ือง “สีนิล” นัน้ หากไปตรวจดูรูปเคารพพระรามในประเทศอินเดียใน
ปัจจบุนั สีนิลท่ีปรากฏจะแสดงออกไปในโทนสีน า้เงินคราม รวมถึงก็ปรากฏมีประตมิากรรมพระอินทร์
ในศลิปะเขมรในยคุปัจจบุนั ก็ให้โทนสีของพระอินทร์เป็นสีน า้เงินด้วยเชน่เดียวกนั (ภาพท่ี ๒๕) 
 

 
 

ภาพท่ี ๒๕ พระอินทร์ท่ีมีพระวรกายสีน า้เงินทรงดีดพิณสามสาย ณ วดัแหง่หนึง่ในกรุงพนมเปญ 
ท่ีมา: Tom Lowenstein, The Vision of the Buddha (London : Duncan Baird, 1996), 15. 

                                           
๑๔๘เร่ืองเดียวกนั. 
๑๔๙“ต าราพิไชยสงคราม,” สมดุไทยขาว, อกัษรไทย-ขอม, ภาษาไทย-บาลี, เส้นหมึก, ไม่

ปรากฏปีท่ีเขียน, เลขท่ี Or 15760, หอสมดุแหง่ชาติองักฤษ (British Library). 
๑๕๐พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหล้านภาลยั, สังข์ทอง (พระนคร: ครุุสภา, ๒๕๐๐), ๑๘๔. 
๑๕๑พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหล้านภาลยั, ไชยเชษฐ์ ไกรทอง มณีพชัิย (พระนคร: 

ครุุสภา, ๒๕๑๘), ๑๘. 



 

 

๖๗ 

 ส่วนสงัคมไทยในสมัยโบราณ มีการก าหนดสีเขียว และสีน า้เงินหรือฟ้าเป็นสีใน
โทนเดียวกัน ดงัส านวนท่ีว่า “สุดหล้าฟ้าเขียว”  ดงันัน้เม่ือรูปลักษณ์ของพระอินทร์ถูกน าเสนอ
ออกมาในรูปของงานจิตรกรรมในโทนสีเขียวเข้มดงัท่ีพบเห็นกนัอยู่ทัว่ไป จึงเกิดกระบวนการผลิต
ซ า้เร่ือยมาจนถึงในปัจจุบนั  ดงัท่ีปรากฏในแนวพระด าริของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ
ยานริศรานวุดัติวงศ์ท่ีว่า “...ศิลปะไทยโบราณจะเขียนพระอินทร์เป็นสีเขียวป๋ี...แต่ท่านรับสัง่ไว้ว่า 
นี่มนัไม่ใช่ศิลปะที่งดงาม หรือมีคณุภาพ  ท่านบอกว่าให้ไปสงัเกตดูคนที่ผิวดําจริง ๆ มืดเลย  ถ้า
สงัเกตดูดี ๆ  เขาจะมีเรืองแสงสีเขียวออกมาจากผิวหนงัที่มืด แล้วนี่ก็คือ ความพยายามที่ท่านจะ
เขียนใหเ้ป็นเรืองแสงเขียวบนพระวรกายของพระอินทร์เจ้า...”๑๕๒ (ภาพท่ี ๒๖) 

 

  
 

ภาพท่ี ๒๖ จิตรกรรมพระอินทร์ทรงช้างเอราวณั ฝีพระหตัถ์สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรม
พระยานริศรานวุดัติวงศ์ 

 (ถ่ายภาพโดย หม่อมหลวงตรีจกัร จิตรพงศ์) 

                                           
๑๕๒หมอ่มราชวงศ์จกัรรถ จิตรพงศ์, “สมเดจ็ครูแหง่กรุงรัตนโกสินทร์” (ปาฐกถาเสาหลกั

ของแผน่ดิน ชดุ ๑๕๐ ปี วนัประสตูสิมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัตวิงศ์ 
ณ อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖). 



 

 

๖๘ 

 หากแต่ในพืน้ท่ีใกล้เคียงนบัแต่สมยักรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมา ก็ไม่ปรากฏการใช้สี
เขียวแทนพระวรกายของพระอินทร์แตอ่ย่างใด นบัแตจ่ิตรกรรมในสมยันยองยาน (ภาพท่ี ๒๗-๒๘) 
และราชวงศ์คองบอง (ภาพท่ี ๒๙) ของประเทศพมา่ ก็ล้วนแตสี่วรรณะของพระวรกายเช่นเดียวกับ
เทพหรือมนษุย์คนอ่ืน ๆ ท่ีปรากฏอยูใ่นภาพนัน้ ๆ   
 

  
  
ภาพท่ี ๒๗ จิตรกรรมพระอินทร์มารับพระเกศา

ธาตุไปประดิษฐานบนสวรรค์ชัน้
ดาวดงึส์ ภายในถ า้โพวินตอ่ง (Po Win 
Daung Cave) เมืองโมนยวา (Monywa) 
ประเทศพม่า สมัยนยองยาน ราว
หลงัพทุธศตวรรษท่ี ๑๙  

ภาพท่ี ๒๘ จิตรกรรมพระอินทร์ดีดพิณถวาย
พระโพธิสตัว์เสวยข้าวมธุปายาส ท่ี
โบราณสถานหมูบ้่านอเนง ประเทศ
พมา่ สมยันยองยาน 

ท่ีมา: รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนกุลู, พระอินทร์ตัวเขียว
จ ริ ง ห รื อ ?, accessed June 27, 2015, 
available from https://www.facebook.com/ 
photo.php?fbid=1074170509278041 

 



 

 

๖๙ 

 
 
ภาพท่ี ๒๙ จิตรกรรมในสมุดข่อย พุทธประวตัิตอนออกมหาภิเนษกรมณ์ ศิลปะราชวงศ์คองบอง 

ประเทศพม่า ราวพุทธศตวรรษท่ี ๒๔ ปัจจุบนัเก็บรักษาอยู่ท่ีหอสมุดแห่งชาติอังกฤษ 
(British Library) 

ท่ีมา: The British Library, Or 4762, 19th century, The third part of an illustrated account of the 

Buddha's life, accessed September 2, 2016, available from http://www.bl.uk/manuscripts/ 
Viewer.aspx?ref=or_4762_f009r# 

 
 รวมถึงงานจิตรกรรมในเขตแดนล้านนาทางภาคเหนือของประเทศไทย  ดงัเช่น 

จิตรกรรมรูปพระอินทร์ดีดพิณสามสายท่ีวดับวกครกหลวง จงัหวดัเชียงใหม่ ในศิลปะสกุลช่างไท
ใหญ่ ท่ีก าหนดอายุราวต้นพุทธศตวรรษท่ี ๒๕๑๕๓  (ภาพท่ี ๓๐) ก็แสดงสีพระวรกายเป็นสีขาว
เช่นเดียวกบัพระโพธิสตัว์ หากแต่มีการให้โทนสีกายในสีเข้มในส่วนของปัญจวคัคีย์ท่ีอปัุฏฐากพระ
โพธิสัตว์อยู่ อันแสดงให้เห็นว่าจิตรกรนัน้มีการรู้จักการใช้สีเพ่ือแสดงให้เห็นความแตกต่างของ
บคุคล  หรือจากจิตรกรรมในวิหารลายค า วดัพระสิงห์ จงัหวดัเชียงใหม ่ท่ีวาดภาพจากเร่ืองสวุรรณ
หงส์จากส านวนท่ีได้รับไปจากกรุงรัตนโกสินทร์นัน้๑๕๔  ในตอนหนึ่งแสดงภาพพระอินทร์ช่วยนาง
                                           

๑๕๓ภาณพุงษ์ เลาหสม, จิตรกรรมฝาผนังล้านนา (กรุงเทพมหานคร: ดา่นสทุธา 
การพิมพ์, ๒๕๔๑), ๘๑. 

๑๕๔The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. I, 85. 



 

 

๗๐ 

เกศสริุยงท่ีสลบไปจากการตามหาสวุรรณหงส์ แล้วจงึชว่ยเสกให้กลายเป็นพราหมณ์หนุม่นัน้ (ภาพ
ท่ี ๓๑) ก็แสดงรูปของพระอินทร์ท่ีมีพระวรกายเป็นสีขาว เพราะแม้ในภาพจิตรกรรมจักได้รับ
อิทธิพลเร่ืองราวจากพืน้ท่ีภาคกลางนัน้ แตศ่ิลปินก็เลือกเอารูปแบบในพืน้ท่ีของตนเข้าผสมผสาน  
คติความนิยมในการใช้สีเขียวเป็นสีของพระอินทร์ท่ีปรากฏชดัแล้วนัน้ในส่วนลุ่มแม่น า้เจ้าพระยา
ภาคกลาง จึงไม่ได้ส่งอิทธิพลมายงัจิตรกรรมในวดัทัง้ ๒ แห่งนี ้ อนัสะท้อนให้เห็นว่า จิตรกรนัน้รูป
จกัเลือกรับปรับใช้ให้เข้ากบัความงามทางสนุทรียศาสตร์ในพืน้ท่ีนัน้ ๆ  ก่อนท่ีคตพิระอินทร์ท่ีมีพระ
วรกายสีเขียวจะแพร่ในเขตรัฐไทยในปัจจบุนั และครอบง าแนวคิดของคนไทยไปแล้วว่า พระอินทร์
ต้องมีพระวรกายเป็นสีเขียวเทา่นัน้ 
 

  
  

ภาพท่ี ๓๐ จิตรกรรมรูปพระอินทร์ดีดพิณสามสาย 
วดับวกครกหลวง จงัหวดัเชียงใหม ่สกลุ
ชา่งไทใหญ่  

ท่ีมา: ภาณุพงษ์ เลาหสม ,จิตรกรรมฝาผนังล้านนา
(กรุงเทพมหานคร: ด่านสุทธาการพิมพ์ , ๒๕๔๑),  
๘๒. 
 

ภาพท่ี ๓๑ จิตรกรรมเร่ืองสุวรรณหงส์ 
เหตกุารณ์ท่ีพระอินทร์เสกให้
นา ง เ กศสุ ริ ย ง กลาย เ ป็น
พราหมณ์หนุ่ ม ช่ื อ  อัมพร 
ภายในวิหารลายค า วดัพระสิงห์ 
จงัหวดัเชียงใหม่ ราวต้นพทุธ
ศตวรรษท่ี ๒๕ 

  



 

 

๗๑ 

เทพศัสตราวุธของพระอินทร์ 
คตเิทพศัสตราวุธของพระอินทร์ในคัมภีร์ทางศาสนาพราหมณ์-ฮนิดู 
จากการท่ีพระอินทร์เป็นเทพแห่งปรากฏการณ์ธรรมชาติ จึงได้มีการน าเอา

ลักษณะเฉพาะทางธรรมชาติมารังสรรค์เป็นศสัตราวุธประจ าองค์มาตัง้แต่ในสมยัพระเวท โดย
น าเอาสายฟ้ามาสร้างเป็นวชัระ และสายรุ้งมาใช้เป็นคนัธน ูดงัปรากฏรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

๑. วัชระ   
 ตัง้แต่ในสมัยพระเวท ได้กล่าวถึงการน าเอาวัชระมาใช้เป็นเทพศสัตราวุธไว้ว่า 

ตวษัฏาเป็นผู้สร้างวชัระนีแ้ก่พระอินทร์ (ฤค. ๑.๓๒.๒)๑๕๕ และมีเนือ้ความระบวุ่า วชัระนีบ้ิดาของ
พระองค์เป็นผู้สร้างประทานไว้ (ฤค. ๒.๑๗.๖)๑๕๖ แต่ก็มีข้อความท่ีกล่าวว่า กาวยะ อุศนาเป็น
ผู้สร้างถวาย (ฤค. ๑.๑๒๑.๑๒)๑๕๗  โดยมีการพรรณนาลกัษณะของวชัระไว้ว่าเป็นโลหะ (ãyasa) 
(ฤค. ๑.๕๒.๘)๑๕๘ ท าด้วยทอง (ฤค. ๑.๕๗.๒)๑๕๙ หรือวา่เป็นสีทองหรือสีน า้ตาล (ฤค. ๓.๔๔.๔๑๖๐; 
๑๐.๙๖.๓)๑๖๑ มีคม ๔ คม (ฤค. ๔.๒๒.๒)๑๖๒ หรือร้อยคม (ฤค. ๖.๑๗.๑๐)๑๖๓ มีร้อยข้อหรือร้อย
ปล้อง (ฤค. ๘.๖.๖)๑๖๔ และมีปลายแหลมพันปลาย (ฤค. ๑.๘๐.๑๒)๑๖๕  อันแสดงให้เห็นถึง
ธรรมชาตขิองสายฟ้าท่ีมกัแตกกระจายออกเป็นหลายเส้น   

วชัระจึงมีส่วนส าคญัในการปราบอสรู รวมถึงการสร้างจกัรวาล ด้วยในคมัภีร์พระเวท
นัน้มีความเช่ือว่า เม่ือการสร้างจักรวาล แรกทีเดียวมีเนินดินเป็นภูเขาหรือก้อนหินลอยอยู่ใน
มหาสมทุรท่ีจะมีจกัรวาลปรากฏ (ฤค. ๑๐.๘๙.๔)  อสรูวฤตระนอนทอดตวัยาว หลบัใหล กกัเอา
ห้วงน า้แห่งชีวิตไว้ในโขดหินนัน้ นบัเป็นการขดัขวางการสร้างจกัรวาล  พระอินทร์จึงขว้างวชัระ ๆ  

                                           
๑๕๕Ibid, 85. 
๑๕๖The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. II, 251. 
๑๕๗The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. I, 329. 
๑๕๘Ibid, 143. 
๑๕๙Ibid, 154. 
๑๖๐The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. III, 73. 
๑๖๑The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. VI, 273. 
๑๖๒The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. III, 164. 
๑๖๓Ibid, 417. 
๑๖๔The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. IV, 241. 
๑๖๕The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. I, 206. 



 

 

๗๒ 

ตดัเศียรวฤตระ และผา่ก้อนหิน เพ่ือปลอ่ยให้ห้วงน า้ไหลออกมา (ฤค. ๒.๑๑.๕)  แล้วพระอินทร์จึง
ใช้วชัระตัง้เป็นเสาพระอาทิตย์ยามรุ่งอรุณ เพ่ือแบ่งแยกสวรรค์และโลกออกจากกัน แล้วทรงตรึง
โขดหินนัน้ไว้ท่ีก้นมหาสมทุรแห่งจกัรวาล วชัระจึงเป็นดัง่หมดุ ซึ่งตรงกบัในภาษาสนัสกฤตว่า “กีละ” 
หรือ “ขีละ” ในภาษาบาลี ซึ่งตรึงโลกนีไ้ว้กับพืน้สมุทรเม่ือแรกก าเนิด๑๖๖   จึงเรียกเสาค า้ฟ้าค า้
ตะวนัอนัเป็นท่ีมาจากวชัระของพระอินทร์ ในภาษาสนัสกฤตว่า “อินทรกีละ” หรือ “อินทขีล” ใน
ภาษาบาลี    

 จึงปรากฏบทสดดีุพระอินทร์จากเหตกุารณ์ในครัง้นีว้่าเป็น “ผู้น าความมัน่คงมาสู่
ผืนโลกอนัสัน่คลอน ผู้สยบความสัน่ไหวของภูเขา ผู้แผ่ขยายอวกาศให้กว้างออกไป และเป็นผู้ค า้
จนุสรวงสวรรค์เอาไว้” (ฤค. ๒.๑๒.๒)๑๖๗ 

 คตคิวามเช่ือนีย้งัปรากฏมาในการสร้างเสาในวฒันธรรมอินเดียโบราณ ดงัเชน่การ
สร้างเสาของพระเจ้าอโศกเม่ือครัง้เสด็จไปยงัสถานท่ีตา่ง ๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัพทุธศาสนา มกัมีการ
ปักเสาของพระเจ้าอโศกไว้  เพราะนอกจากจะเป็นการระลกึถึงการเสดจ็มาของพระองค์แล้ว ยงัส่ือ
ถึงความเป็นพระเจ้าจกัรพรรดิของพระองค์ โดยทรงพยายามเทียบพระองค์กับพระอินทร์ ผู้ เป็น
จกัรพรรดแิหง่จกัรวาล๑๖๘  นอกจากนีย้งัรวมถึงพิธีกรรมในการสร้างบ้านใหมข่องอินเดีย ดงัปรากฏ
วา่ ก่อนท่ีจะปอิูฐก่อนแรก โหรจะดตู าแหนง่ท่ีฐานวา่ต าแหนง่ใดอยู่เหนือเศียรนาค (วฤตระ) ท่ีแบก
รับจกัรวาลไว้พอดี โดยช่างจะท าหมดุเล็ก ๆ ท่ีท าจากไม้ขทิระ (Khadira tree) หรือไม้สีเสียด แล้ว
ใช้ลูกมะพร้าวตอกหมุดนัน้ลงไปในดินตรงต าแหน่งเศียรนาคนัน้ เป็นดั่งการตรึงเศียรไว้ไม่ให้
เคล่ือนไหว ด้วยความเช่ือท่ีว่า หากปล่อยให้เศียรนาคส่ายอย่างรุนแรงแล้ว จักรวาลจะแตก
ออกเป็นเส่ียง ๆ๑๖๙  ไม้ท่ีตอกลงพืน้นีจ้ึงเป็นดัง่วชัระของพระอินทร์ท่ีตรึงเศียรวฤตระเม่ือแรกสร้าง
จักรวาล  เพ่ือท าให้บ้านนัน้มั่นคง  นับเป็นการตรึงเวลาให้หยุดนิ่ง หรือเป็นการเปล่ียนให้เป็น

                                           
๑๖๖เอเดรียน สนอดกราส,  สัญลักษณ์แห่งพระสถูป, แปลโดย ภทัรพร สิริกาญจน 

และคณะ  (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์วิชาการ, ๒๕๔๑), ๒๑๙-๒๒๐. 
๑๖๗เร่ืองเดียวกนั, ๒๒๐. 
๑๖๘เชษฐ์ ตงิสญัชลี,  สังเวชนียสถาน และสถานท่ีส าคัญทางพุทธประวัตใิน

อินเดีย-เนปาล  (กรุงเทพมหานคร: มิวเซียมเพรส, ๒๕๕๖), ๔๘. 
๑๖๙Sinclair Stevenson, The Rites of the Twice – Born (London: Oxford 

University Press, 1920), 354. 
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สภาวะไร้กาลเวลา จักรวาลจึงมั่นคงได้๑๗๐  วัชระของพระอินทร์จึงเป็นดัง่เคร่ืองมือท่ีสถาปนา
ความมัน่คง ความถาวร และความคุ้มครอง ได้ด้วยเชน่กนั 

 ในคมัภีร์พราหมณะ ได้มีการให้รายละเอียดของวชัระตามต านานการสงัหารอสรูนมุจิ 
ดงัเร่ืองราวในคมัภีร์ไอตเรยพราหมณะ ได้กลา่วถึง  เหลา่ทวยเทพเป็นผู้จดัหาวชัระให้แก่พระอินทร์ 
(อต.พ. ๔.๑) ว่าวัชระนีอ้ยู่ในมหาสมุทร (อต.พ. ๘.๘๙.๙) ใต้ดวงอาทิตย์ (อต.พ. ๑๐.๒๗.๒๑)  
แต่ในคมัภีร์ศตปถพราหมณะ กล่าวว่า พระอัศวินและพระสรัสวดีได้สร้างวัชระขึน้จากฟองน า้ 
วชัระจงึมีลกัษณะไม่แห้งไม่เปียกส าหรับให้พระอินทร์ใช้ประหารนมจุิตามค าสาป๑๗๑ ลกัษณะของ
วชัระท่ีอยู่ในมหาสมุทรใต้ดวงอาทิตย์นีอ้าจแสดงถึงก้อนเมฆในชัน้บรรยากาศท่ีเป็นแห่งก าเนิด
ของสายฟ้านัน่เอง เพราะก้อนเมฆท่ีด าสนิทนัน้ก็เปรียบเสมือนมหาสมทุรท่ีลอยได้อยูใ่นอากาศ 

 ตอ่มาในสมยัอิติหาส  วชัระของพระอินทร์ ส่ือความหมายถึง ปรากฏการณ์ฟ้าร้อง
และฟ้าแลบ เพราะมีเสียงดงัสะท้านและสามารถใช้สงัหารข้าศึกศตัรูได้  ในคมัภีร์มหาภารตะได้
แสดงลกัษณะของวชัระว่ามีรูปทรงเหมือนคทา ๖ เหล่ียม (มภ. ๓.๑๐๐.๑๑; ๗.๑๓๔.๑๐) ท่ีเม่ือ
พระอินทร์อยู่ในร่างมนุษย์ วัชระจักสามารถกลับมาสู่พระหัตถ์หลังจากท่ีได้ใช้ไปแล้ว (มภ. 
๓.๓๑๐.๒๔)  ส่วนในคมัภีร์รามายณะ ได้กล่าวถึงวัชระว่ามีลักษณะเหมือนกระดูกมนุษย์ โดย
อ้างอิงเร่ืองเล่าท่ีปรากฏในคมัภีร์มหาภารตะท่ีว่า วชัระนีส้ร้างขึน้จากกระดกูของนกับวชในลัทธิ
ไศวนิกายนามว่า ทธีจิ (Dadhici) (มภ. ๑๒.๒๘๕.๑๑) ท่ีต้องการถวายกระดกูของตนให้พระอินทร์ 
และเหล่าเทพใช้เป็นอาวธุ๑๗๒ มีลกัษณะเป็นข้อตอ่ร้อยข้อ ตามต านานเล่าว่า ครัง้หนึ่งเทวดาพ่าย
แพ้แก่เหลา่อสรู จงึหลบหนีมาพบฤๅษีทธีจิก าลงับ าเพ็ญภาวนาอยู ่จงึฝากอาวธุไว้แล้วหลบเร้นเข้า
ไปในเขามนัทระอยู่เป็นเวลานาน  ระหว่างนัน้ฤๅษีทธีจิก็บ าเพ็ญภาวนาจนอาวธุท่ีฝากไว้แทรกเข้า

                                           
๑๗๐เอเดรียน สนอดกราส,  สัญลักษณ์แห่งพระสถูป, ๒๒๐. 
๑๗๑อสูรนมุจิเดิมเป็นสหายของพระอินทร์ ซึ่งในปัญจวิงศพราหมณะ (๑๒.๖.๘) ได้

กล่าวถึงความสมัพนัธ์นีป้รากฏในสญัญาว่า ทัง้พระอินทร์และนมุจิจะไม่ประหารกันทัง้กลางวัน
และกลางคืน ไมว่า่จะด้วยสิ่งเปียกหรือแห้ง  

ในศตปถพราหมณะ (๑๒.๗.๓.๑) ได้กล่าวถึงค าสาบานท่ีมีตอ่นมจุิว่า พระองค์จะไม่
ประหารนมจุิไมว่า่ในเวลากลางวนัหรือกลางคืน ไมว่า่ด้วยคทาหรือคนัธน ูไมว่า่ด้วยมือท่ีแบหรือมือ
ท่ีก า ไมว่า่จะด้วยสิ่งท่ีเปียกหรือสิ่งท่ีแห้ง 

เกือ้พนัธุ์ นาคบปุผา, “พระอินทร์ในวรรณคดีสนัสกฤต บาลี และวรรณคดีไทย,” ๗๗. 
๑๗๒John Dowson, A Classical Dictionary of Hindu Mythology and Religion, 

Geography, History and Literature, 75. 
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ไปในร่างกายของฤๅษีจนกลายเป็นกระดกูไปในท่ีสุด  ต่อมาเม่ือเหล่าเทพได้เรียนคมัภีร์ธนุรเพท
จากพระพรหม จึงคิดจะกลบัไปสู้กับอสรู จึงไปขออาวุธคืนจากฤๅษี ฤๅษีจึงบอกว่าถ้าตนคืนให้ก็
เป็นอนัต้องถึงแก่ชีวิต  แตห่ากเทวดาต้องการจริง ๆ ก็ขอพรให้เม่ือละโลกนีไ้ปแล้วได้ไปบงัเกิดใน
สวรรค์  เหล่าเทวดายินยอม พระฤๅษีจึงให้เทวดาไปน านางโคมาเลียร่างของตนจนหนงัหลุดไป
หมด เหลือเพียงกระดกู ๓๑ ทอ่น พอเทวดาหยิบกระดกูเหล่านัน้ก็กลายเป็นอาวธุไปทัง้หมด เหลือ
เพียงกระดกูสนัหลงั ท่ีกลายเป็น “วชัระ”ของพระอินทร์ไปในท่ีสดุ๑๗๓ 

 จากลักษณะทางประติมานวิทยาของวัชระนัน้พบว่า คติวัชระที่ปรากฏใน
คัมภีร์พระเวทนัน้สะท้อนคุณลักษณะส าคัญของสายฟ้าออกมาอย่างชัดเจน เช่น การที่
วัชระนัน้มีสีเหลืองทองก็เป็นดั่ งเช่นสีของสายฟ้า มีลักษณะเป็นร้อยข้อร้อยปล้องนั้นก็
เป็นการแสดงลักษณะของสายฟ้าที่คดไปคดมา และการมีปลายแตกแยกออกเป็นหลาย
สายของสายฟ้าก็ถูกแสดงออกในรูปของอาวุธท่ีมีร้อยคมหรือมีปลายแหลมพันปลาย เป็นต้น  
คติวัชระนีไ้ด้รับการพัฒนาต่อมาในคัมภีร์พราหมณะด้วยการเพิ่มคุณสมบัติที่ไม่แห้งไม่
เปียก อันเป็นการสังเกตสภาวอากาศในขณะที่ฝนก าลังจะตก มักมีอากาศอบอ้าว อันเกิด
มาจากการเสียดสีของกระแสลมกับไอน า้ในก้อนเมฆ  และคตวัิชระในสมัยอิตหิาสกลับได้
มีการกลายรูปไปเป็นคทาหกเหล่ียม ตลอดจนน าไปเปรียบเทียบกระดูกมนุษย์ หากแต่
ยังคงคติที่มีมาตัง้แต่สมัยพระเวทด้วยการมีลักษณะเป็นข้อต่อเป็นร้อยข้อ สันนิษฐานว่า
กระดูกท่ีมีลักษณะเป็นข้อ ๆ นีเ้ป็นลักษณะกระดูกสันหลังของมนุษย์ 

๒. คันธนูและลูกธนู   
 ในคมัภีร์พระเวทได้มีการน าเอาสายรุ้งท่ีปรากฏบนฟากฟ้ามาออกแบบเป็นศสัตราวธุ

ไว้ให้กบัพระอินทร์ โดยเทียบกบัอาวธุท่ีมีอยู่ในชีวิตประจ าวนัก็คือ คนัธนแูละลกูธน ู โดยในคมัภีร์
ฤคเวทได้อธิบายเพิ่มเติมลกัษณะลกูธนท่ีูพระอินทร์ทรงใช้ไว้ว่า เป็นลกูธนท่ีูประดบัด้วยทอง (ฤค.  
๘.๖๖.๑๑) หวัลกูธนมีูปลายแหลมร้อยปลาย ปีกลกูธนปูระดบัด้วยขนนกพนัเส้น (ฤค. ๘.๖๖.๗) 

 ตอ่มาในคมัภีร์อิติหาสก็ได้กล่าวถึง คนัธนแูละลกูธนวู่าเป็นอาวธุประจ าองค์อยู่เสมอ 
ดงัเช่น เหตกุารณ์ท่ีฤๅษีอคสัตยะมอบธนไูว้ให้แก่พระรามเม่ือครัง้จะเดินป่า คนัธนนีูป้ระดบัด้วยทอง
และเพชร ลกูธนนีูมี้ความเรืองรองดัง่ดวงอาทิตย์ เม่ือยิงจกัไม่เคยพลาดเปา้ พร้อมทัง้ลกูศรในแล่งศร
ทัง้สองนีจ้กัใช้ได้ไม่หมดสิน้  คนัธนแูละลกูธนนีูมี้ท่ีมาจากพระวิษณมีุพระบญัชาให้พระวิษณุกรรม
สร้างเพ่ือประทานให้แด่พระพรหม ก่อนท่ีพระพรหมจะมอบให้แก่ฤๅษีอคสัตยะ  (รม. ๓.๑๑.๒๙-

                                           
๑๗๓Gustav Oppert, On the Weapons, Army Organisation, and Political 

Maxims of the Ancient Hindus, with Special Reference to Gunpowder and Firearms 
(Madras: Higginbotham & CO., 1880), 23-24. 
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๓๓)๑๗๔ หรือในคราวท่ีท าสงครามกับเมฆนาท (อินทรชิต) นัน้ พระอินทร์ก็ได้ใช้มหาธนูท่ีมีอานุภาพ
ลูกศรหลายดอกท่ีมีรังสีร้อนแรงดจุแสงอาทิตย์โดยยิงออกกระจายเป็นดัง่สายฝนเข้าในทศกัณฐ์ 
(รม. ๗.๒๘.๔๓-๔๖)๑๗๕ หรือใช้ลกูศรท่ีมีอานภุาพประดจุสายน า้เข้าใสอิ่นทรชิต (รม. ๗.๒๙.๒๗)๑๗๖ 

ทัง้ยังปรากฏนามท่ีใช้เรียกอย่างหลากหลาย ทัง้ “อินทรจาปะ” “ศักรธนู” (รม. 
๗.๑๙.๑๓)๑๗๗ “มเหนทรจาปะ” (มภ.  ๗.๑๔๕ .๙๗) หรืออินทรายุทธ  ทัง้ยังมีค ากล่าวว่า 
“อินทรายทุธท่ีปรากฏขึน้บนท้องฟ้านัน้เป็นสญัลกัษณ์แหง่ความโชคดี” (มภ. ๑.๑๓๖.๒๔) มากกว่าท่ี
จะใช้เป็นอาวุธ อนัมีค ากล่าวในมหาภารตะว่า “คนโง่เท่านัน้ท่ีพยายามก่งคนัธนูของพระอินทร์ 
เพราะอินทรายทุธ หรืออาวธุท่ีกลา่วถึงนีม้ิใชอ่าวธุท่ีแท้จริง” (มภ. ๕.๓๗.๒)๑๗๘ 

๓. อังกุศะ  หรือขอสับช้าง  
 เทพศสัตราวธุนีเ้ร่ิมปรากฏมาตัง้แตใ่นคมัภีร์พระเวท โดยพระอินทร์มกัใช้ศสัตราวธุ

นีป้ระทานความมั่งคั่งแก่ผู้ ท่ีท าการเซ่นสรวงบูชาพระองค์ (ฤค. ๘.๑๗.๑๐)๑๗๙ และในคัมภีร์
อถรรพเวทมกัใช้เพ่ือประทานความมัง่คัง่ให้แก่ผู้ถวายโสมบชูาพระองค์ (อพ. ๖.๘๒.๑)  

 การท่ีพระอินทร์มีองักุศะหรือขอสบัช้างเป็นเทพศสัตราวุธคู่พระวรกายนีอ้าจเป็น
สาเหตหุนึง่ท่ีในคมัภีร์อิตหิาส พระอินทร์มีช้างไอราวตัเป็นสตัว์พาหนะประจ าพระองค์ 

๔. ชาละ หรือข่าย 
 ศสัตราวุธนีเ้ร่ิมปรากฏในคมัภีร์อถรรพเวท โดยท าการเปรียบเทียบอากาศเป็นดัง่

ข่ายของพระอินทร์ท่ีใช้ห่อหุ้มทหารของพวกทสัยุมิให้หนีรอด (อพ. ๘.๘.๕-๖) โดยข่ายนีย้งัได้รับ
การกล่าวถึงในคมัภีร์มหาภารตะว่า ข่ายของพระอินทร์นีเ้ป็นสิ่งลวงตา เป็นกลเก่ียวกบัเวทมนตร์
ของเหลา่นกัรบท่ีผู้ใดก็ใช้ได้ (มภ. ๓.๒๔๕.๑๗; ๕.๑๖๐.๕๕)  

นอกจากนี ้คมัภีร์มหาภารตะ ยงัได้กล่าวถึงอาวุธอ่ืน ๆ ของพระอินทร์ ได้แก่ ปาศะ 
(บว่งบาศ) ท่ีพระอินทร์ทรงใช้ในการดกัท้าวพลิ ดาบและเกราะ ท่ีใช้ตอ่สู้กบัเหล่าอสรู (มภ. ๕.๒๙.๓๐) 
และสงัข์ ท่ีมีช่ือวา่ “เทวทตัตะ” ซึง่พระอินทร์ได้สอนอรชนุให้ใช้สงัข์องค์นี ้(มภ. ๓.๑๖๘.๘๕) อีกด้วย 

                                           
๑๗๔มหากาพย์รามายณะของวาลมิกิ ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เน่ืองในโอกาสพระราชพธีิมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔, ๒๗๕. 
๑๗๕เร่ืองเดียวกนั, ๘๐๑-๘๐๒. 
๑๗๖เร่ืองเดียวกนั, ๘๐๓. 
๑๗๗เร่ืองเดียวกนั, ๗๘๗. 
๑๗๘เกือ้พนัธุ์ นาคบปุผา, “พระอินทร์ในวรรณคดีสนัสกฤต บาลี และวรรณคดีไทย,” ๙๓. 
๑๗๙The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. IV, 285. 



 

 

๗๖ 

คตเิทพศัสตราวุธของพระอินทร์ในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาเถรวาท 
แม้ในวรรณกรรมบาลีจะกล่าวถึงพระอินทร์ในศึกเทวาสุรสงคราม แต่กลับไม่ค่อย

ปรากฏรายละเอียดของเทพศสัตราวุธของพระอินทร์ เทพศสัตราวุธหลายองค์ยงัยึดโยงสืบคติมา
จากในศาสนาพราหมณ์-ฮินด ูดงัมีรายละเอียดดงันี ้

๑. วชิราวุธ  
 วชิราวธุ วชิระ หรือสายฟ้านัน้เป็นอาวธุประจ าองค์ของพระอินทร์มาตัง้แตใ่นสมยั

พระเวท  ในวรรณกรรมบาลีไม่ได้ให้รายละเอียดของเทพศสัตราวุธนีไ้ว้ มีเพียงหลักฐานในชัน้
พระไตรปิฎกท่ีกล่าวถึง ค าว่า วชิระ ประกอบค านาม เพื่อสื่อถึงเทพองค์นี ้คือ พระอินทร์  ได้แก่  
วชิรหตัถ์๑๘๐ วชิรปาณียกัษ์๑๘๑ (วชิรปาณิ ยกฺโข)๑๘๒ ท้าววชิราวธุ๑๘๓  

 ตอ่มาในคมัภีร์ชัน้อรรถกถา ปรากฏรายละเอียดเพิ่มเติมว่า วชิราวธุของพระอินทร์
นีเ้ป็น ๑ ใน ๔ อาวธุอนัประเสริฐในโลก  ร่วมกบัคทาวธุของท้าวเวสวณั นยันาวธุของพญายม และ
ทุสสาวุธของอาฬวกยกัษ์  ทัง้ยงัได้กล่าวถึงพลานุภาพของวชิราวุธนีว้่า หากพระอินทร์พิโรธแล้ว
ฟาดวชิราวธุนีล้งบนยอดเขาสิเนรุจะทะลลุงไปใต้พืน้ตลอด ๑๖๘,๐๐๐ โยชน์๑๘๔ อีกทัง้พระอินทร์ยงัมี
ความเช่ียวชาญในการใช้วชิราวธุจนสามารถกวดัแกวง่วชิราวธุนีด้้วยพระนขา (เล็บ) ได้อีกด้วย๑๘๕ 

                                           
๑๘๐"มหาสมยสตฺุต ," สุตตฺนฺตปิฏเก ทีฆนิกายสฺส มหาวคฺโค, ๒๙๓. 
๑๘๑ค าว่ายกัษ์นี ้นบัว่าเป็นเทพจ าพวกหนึ่ง ดงัปรากฏหลกัฐานในพระสุตตนัตปิฎก 

ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค กลา่วถึง พระอินทร์ รวมถึงพระมาตลิ เทพสารถีของพระองค์เป็นยกัษ์  ทัง้ยงั
อธิบายถึงท่ีอยู่ของยกัษ์อนัเป็นบริเวณอตุตรกรุุทวีป ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของเขาสิเนรุ ก็เป็นท่ีตัง้ของสวรรค์
ชัน้ดาวดงึส์ ดงันัน้ค าวา่ยกัษ์ในบางครัง้จงึหมายราวถึง พระอินทร์ ท่ีเป็นเทพท่ีอาศยัอยูบ่นเขาสิเนรุ 
อนัเป็นท่ีอยูข่องหมูย่กัษ์ด้วย 

"พระสตุตนัตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค อาฏานาฏิยสตูร," พระสูตรและอรรถกถา
แปล ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เล่มที่ ๓ ภาคที่ ๒, ๑๓๐, ๑๓๖-๑๓๗. 

๑๘๒"อมฺพฏฺฐสตฺุเต," สุตตฺนฺตปิฏเก ทีฆนิกายสฺส สีลกฺขนฺธวคฺโค, ๑๒๔.  
๑๘๓"สตฺุตนฺตปิฏเก ขทฺุทกกายสฺส วิมานวตฺถ ุมหารถวคฺคสฺส จทฺุทสม  มหารถวิมาน ," 

สุตตฺนฺตปิฏเก ขุทฺทกกายสฺส วิมานวตถฺุ-เปตวตถฺุ-เถรคาถา-เถรีคาถา, ๑๑๔.  
๑๘๔“สารัตถปกาสินี อรรถกถาสงัยตุตนิกาย สคาถวรรค ยกัขสงัยตุ อาฬวกสตูร,”  

พระสูตรและอรรถกถาแปล สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่มท่ี ๑ ภาคที่ ๒, ๔๓๕. 
๑๘๕“อรรถกถามหากณัหชาดก,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก 

เล่มที่ ๓ ภาคที่ ๖, ๑๗๒. 



 

 

๗๗ 

 หากแตไ่ม่เคยปรากฏเร่ืองราวท่ีพระอินทร์ใช้วชิระในการปราบปรามศตัรูแต่อย่าง
ใด มีเพียงการใช้วชิราวธุเป็นสญัลกัษณ์ในการเปรียบเทียบพระปัญญาบารมีของพระพทุธเจ้า เชน่
ในคมัภีร์สมุงัคลวิลาสินี อรรถกถาทีฆนิกาย มหาวรรค มหาปทานสูตร  กล่าวถึง การเปรียบเทียบ
การบรรลุบุพเพนิวาสญาณของพระพุทธเจ้าเป็นดัง่อินทวชัระท่ีซดัไปบนยอดเขาพระสุเมรุ๑๘๖ ใน
คัมภีร์สัทธัมมปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย มหานิทเทส สารีปุตตสุตตนิทเทส กล่าวถึง การ
เปรียบเทียบอโคจรท่ีพระพทุธเจ้าทรงติเตียน ควรละ แล้วประสงค์จะบอกโคจรในภายหลงั อนัเป็น
ทางท่ีพระตถาคตตรัสบอกไว้ไม่ผิดทาง ย่อมมุ่งไปสู่พระนิพพาน เหมือนดัง่วชิระท่ีพระอินทร์ขว้าง
ออกไป๑๘๗  หรือการท่ีพระอินทร์ใช้วชิระในการข่มขู่ผู้ มีมิจฉาทิฏฐิให้คลายจากความเห็นผิดนัน้ 
เช่นในอรรถกถาอิลสีลชาดก กล่าวถึง เร่ืองราวของบิดาอิลสีลเศรษฐีท่ีเม่ือตายแล้วไปบงัเกิดเป็นพระ
อินทร์ ครัง้นัน้อิลสีลเศรษฐีผู้ เป็นบตุรเกิดความโลภในทรัพย์ไม่บ าเพ็ญทานต่อ พระอินทร์จึงลงมา
สัง่สอนให้ละความตระหน่ี มิฉะนัน้จกัท าให้ทรัพย์อนัตรธานไปให้หมด และจกัตีศีรษะด้วยอินท
วชัระนี ้ให้สิน้ชีวิต๑๘๘ หรืออรรถกถาสมัพลุาชาดก ท่ีกล่าวถึง เหตกุารณ์ท่ีพระอินทร์เสด็จมาปราม
อสรูท่ีก าลงัจะลว่งเกินนางสมัพลุาผู้ มีศีล โดยขูจ่ะตีด้วยอินทวชิราวธุให้เศียรแตกเป็น ๗ เส่ียง๑๘๙ 

คติวชิราวธุนีย้งัปรากฏสืบมาในคมัภีร์ปัญญาสชาดก เช่นในรัตนปโชตชาดก ท่ีกล่าวถึง 
พระอินทร์ทรงใช้วชิราวธุไปขูว่ลาหกยกัษ์ให้ช่วยชบุชีวิตพระมหาสตัว์ให้ฟืน้คืน๑๙๐ หรือในสมทุทโฆส 
ชาดก ท่ีพระอินทร์ทรงใช้วชิราวธุไปขูว่ิทยาธรท่ีไปขโมยพระขรรค์วิเศษของพระมหาสตัว์๑๙๑ 

 

                                           
๑๘๖“สมุงัคลวิลาสินี อรรถกถาทีฆนิกาย มหาวรรค มหาปทานสตูร,” พระสูตรและอรรถ

กถาแปล ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่มที่ ๒ ภาคที่ ๑, ๗๑. 
๑๘๗“สทัธมัมปัชโชติกา อรรถกถาขทุทกนิกาย มหานิทเทส สารีปตุตสตุตนิทเทสท่ี ๑๖,” 

พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย มหานิทเทส เล่มท่ี ๕ ภาคที่ ๒  (กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๖๕๒. 

๑๘๘“อรรถกถาอิลสีลชาดก,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย เอกนิบาต
ชาดก เล่มที่ ๓ ภาคที่ ๒, ๒๕๒-๒๕๙. 

๑๘๙“อรรถกถาสมัพลุาชาดก,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม
ที่ ๓ ภาคที่ ๗ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๕๐๑-๕๐๒. 

๑๙๐ปัญญาสชาดก ภาคภาษาไทย เล่ม ๑, ๙๕. 
๑๙๑เร่ืองเดียวกนั, ๑๓-๑๔. 



 

 

๗๘ 

๒. อโยกูฏะ๑๙๒หรือค้อนเหล็ก   

 อโยกูฏะ หรือค้อนเหล็กนีม้ิเคยปรากฏเป็นเทพศัสตราวุธมาก่อนในศาสนา
พราหมณ์-ฮินด ู โดยเร่ิมมีการกล่าวถึง เทพศสัตราวธุนีใ้นพระสตุตนัตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขนัธวรรค 
อัมพัฏสูตร กล่าวถึง พระอินทร์หรือท่ีในพระสูตรนีเ้รียกว่า ยักษ์วชิรปาณีได้ถือค้อนเหล็กลงมา
ปรามอมัพฏัฐมาณพท่ีถามค าถามทดสอบพระพทุธองค์๑๙๓  

โดยเฉพาะในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก จันทกุมารชาดก ท่ีกล่าวถึง 
เหตกุารณ์ท่ีพระอินทร์ทรงได้ยินเสียงคร ่าครวญของพระนางจนัทาเทวี จึงทรงกวดัแกว่งค้อนเหล็ก
มาลงขูพ่ระเจ้าเอกราชจากการท าบชูายญั มิเชน่นัน้จกัถกูตีด้วยค้อนเหล็ก๑๙๔ 

ค้อนเหล็กนีย้งัปรากฏในปัญญาสชาดก เร่ืองสวุรรณกจัฉปชาดก กล่าวถึง เหตกุารณ์
ท่ีพระอินทร์ลงมาถามปัญญาพระราชา หากทรงแก้มิได้ก็จกัทุบด้วยค้อนเหล็ก๑๙๕ หรือในสวุรรณ
สงัขชาดก กลา่วถึง พระอินทร์ท้าเจ้ากรุงพาราณสีแขง่ตีคลี หากแพ้จกัตีด้วยค้อนเหล็ก๑๙๖ 

                                           
๑๙๒"อมฺพฏฺฐสตฺุเต," สุตตฺนฺตปิฏเก ทีฆนิกายสฺส สีลกฺขนฺธวคฺโค, ๑๒๔.  
๑๙๓พระสูตรและอรรถกถา แปล ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เล่มท่ี ๑ ภาคที่ ๒, ๕๐๗.  
เตน โข ปน สมเยน วชิรปาณิ ยกฺโข มหนฺตํ อโยกูฏํ อาทาย อาทิตฺตํ สมฺปชฺชลิตํ สํโชติ

ภูตํ อมฺพฏฺฐสฺส มาณวสฺส อปุริเวหาสํ ฐิโต โหติ สจายํ อมฺพฏฺโฐ มาณโว ภคตวา ยาวตติยกํ สหธมฺ
มิกํ ปญฺหํ ปฏฺุโฐ น พยฺากริสฺสติ เอตฺเถวสฺส สตฺตธา มทฺุธํ ผาเลสฺสามีติฯ 

"อมฺพฏฺฐสุตฺเต," สุตฺตนฺตปิฏเก ทีฆนิกายสฺส สีลกฺขนฺธวคฺโค, ๑๒๔. 
๑๙๔“พระสตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย ชาดก จนัทกมุารชาดก,” พระสูตรและอรรถกถา

แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที่ ๔ ภาคที่ ๓, ๑๔๖. 
ตํ สตฺุวา อมนสฺุโส อโยกฏํุ ปริพภฺมิตฺวาน  
ภยมสฺส ชนยนฺโต  ราชานํ อิทมโวจ ฯ  
พชฺุฌสฺส ุโข ราชกลิ  มา เตหํ มตฺถกํ นิตาเฬสึ  
มา เชฏฺฐปตฺุตํ อวธิ  อทูสกํ สีหสงฺกาสํ ฯ  
"มหานิปาเต สตฺตม  จนฺทกมุารชาตก ," สุตตฺนฺตปิฏเก ขุททฺกนิกายสฺส ชาตก  (พระนคร: 

โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๒๕), ๑๒๔. 
๑๙๕ปัญญาสชาดก ภาคภาษาไทย เล่ม ๑, ๓๑๐. 
๑๙๖ปัญญาสชาดก ภาคภาษาไทย เล่ม ๒ (กรุงเทพมหานคร: มลูนิธิออมสินเพ่ือ

สงัคม, ๒๕๕๔), ๒๐๑. 



 

 

๗๙ 

สาเหตุท่ีพระอินทร์ในคติพุทธศาสนาเถรวาททรงค้อนเหล็กเป็นเทพศัสตราวุธนัน้ 
สันนิษฐานว่า มีท่ีมาจากเม่ือค้อนกระทบกับโลหะครัง้ใด มักเกิดประกายไฟขึน้เสมอ การเกิด
ประกายไฟนัน้จึงมีลกัษณะคล้ายกับสายฟ้า จึงถกูใช้เป็นสญัลกัษณ์ในการสร้างสายฟ้าท่ีปรากฏ
ในเทพองค์อ่ืน ๆ ในภมูิภาคอ่ืน ๆ ด้วย เชน่ เทพลุย่กงของจีน เป็นต้น 

๓. พระขรรค์ 
 พระขรรค์นีป้รากฏในพระสตุตนัตปิฎก สงัยตุตนิกาย สคาถวรรค สกักสงัยตุ ปฐม

วรรค อารัญญกสตูร กล่าวถึง พระอินทร์เม่ือจะเข้าไปหาฤๅษีผู้ มีศีลในอาศรม พระองค์จะทรงถอด
ฉลองพระบาท ประทานพระขรรค์ให้แก่ผู้ อ่ืน และรับสัง่ให้ลดฉตัร๑๙๗ เพ่ือแสดงความเคารพผู้ มีศีล 

นอกจากนี ้ยงัมีเทพศสัตราวธุอื่น ๆ ของพระอินทร์ที่เร่ิมปรากฏนบัแตใ่นคมัภีร์ชั น้
อรรถกถาเป็นต้นมา 

๑. สังข์วิชัยยุตร   
 สังข์ประจ าพระหัตถ์ของพระอินทร์องค์นี ้ปรากฏความในคมัภีร์อรรถกถาชาดก 

อวิทเูรนิทานว่า มีขนาด ๑๒๐ ศอก เพ่ือให้เก็บลมไว้ได้ในคราวเดียวแล้วเป่า จกัมีเสียงอยู่ถึง ๔ เดือน
จงึจะหมดเสียง  ในพทุธประวตัไิด้กลา่ววา่ พระอินทร์ไว้ทรงเป่าสงัข์วิชยัยตุรนีใ้นคราท่ีพระโพธิสตัว์
ถกูเหล่าพญามารมารบกวนในคืนวนัตรัสรู้๑๙๘ คตินีย้งัคงได้รับสืบมาในคมัภีร์ยคุตอ่มา เช่น 
คมัภีร์ชินาลงัการ๑๙๙ ชินมหานิทาน๒๐๐    

 โดยเฉพาะในคมัภีร์พระปฐมสมโพธิ ได้กล่าวถึงพระอินทร์ได้ทรงเป่าสงัขวิชยัยุตรไว้
ในหลายคราว ครัง้แรกเม่ือพระวิสสุกรรมได้ลงมาปรับพืน้สวนลมุพินีอนัเป็นสถานท่ีประสูติให้เรียบ

                                           
๑๙๗“พระสตุตนัตปิฎก สงัยตุตนิกาย สคาถวรรค สกักสงัยตุ ปฐมวรรค อารัญญกสตูร,” 

พระสูตรและอรรถกถาแปล สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่มท่ี ๑ ภาคที่ ๒, ๔๘๔. 
๑๙๘“อรรถกถาชาดก เอกนิบาต อวิทเูรนิทาน,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททก

นิกาย ชาดก เล่มที่ ๓ ภาคที่ ๑, ๑๑๗, และ “วิสทุธชนวิลาสินี อรรถกถาอปทาน พทุธวรรค 
พทุธาปทาน  อวิทเูรนิทาน,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย อปทาน เล่มท่ี ๘ ภาคที่ ๑ 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๑๔๓. 

๑๙๙ชินาลังการ, ปริวรรตและแปลโดย ประภาส สรุะเสน (กรุงเทพมหานคร: กรม
ศลิปากร, ๒๕๕๒), ๕๔. 

๒๐๐ชินมหานิทาน (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๕๘), ๓๔๒. 



 

 

๘๐ 

เสมอกัน๒๐๑  ครัง้ท่ี ๒ ในคราวท่ีพระโพธิสตัว์เสด็จไปยงัต้นโพธ์ิ๒๐๒   ก่อนทรงรับหญ้าคาแปดก า  
ครัง้ท่ี ๓ ในคราวพระพุทธองค์ทรงชนะพญามาร๒๐๓  ซึ่งจะต่างกับในคมัภีร์ชัน้อรรถกถาท่ีว่าเม่ือ
ทรงเป่าแล้วพญามารเสดจ็มา พระอินทร์ต้องหลบไปขอบจกัรวาลด้วยเกรงอ านาจของพญามาร 

 การเป่าสงัข์วิชยัยุตรนัน้ยงัปรากฏหน้าท่ีการใช้งานรวมไปถึงพระมหาสตัว์องค์ท่ี
อ่ืน ๆ ท่ีจกับรรลุสมัมาสมัโพธิญาณในภายหน้า ดงัเร่ืองราวในคมัภีร์อนาคตวงศ์ ท่ีกล่าวถึง พระ
อินทร์ได้เป่าสงัข์วิชยัยตุรนีใ้นคราวท่ีสพุรหมพราหมณ์ อดีตชาตขิองพระศรีอาริย์ออกบวช๒๐๔  หรือ
ในคราวพญายกัษ์ยนัตะ อดีตชาติของอสริุนทราหไูด้ตัง้ปณิธานท่ีมุ่งบรรลสุมัมาสมัโพธิญาณเป็น
พระพทุธเจ้า๒๐๕ 

 นอกจากการใช้สงัข์วิชัยยุตรด้วยการเป่าแล้ว สงัข์นีย้งัเคยถูกใช้ในการถวายน า้
อภิเษก ดงัเ ร่ืองราวในอรรถกถาจันทกุมารชาดก ที่พระอินทร์ได้ทรงใช้สงัข์องค์นีถ้วายน า้
อภิเษกแด่พระจนัทกมุาร๒๐๖ เช่นเดียวกับในคมัภีร์มหาวงศ์ท่ีพระอินทร์ทรงใช้สงัข์องค์นีบ้รรจุน า้
พระสคุนธ์มาสรงพระบรมธาตุ๒๐๗   

 ดงันัน้ คตกิารหลัง่น า้พระพทุธมนต์จากหอยสงัข์จงึมิได้ถกูผกูโยงกบัคตพิระนารายณ์
ในคมัภีร์ทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดูเพียงอย่างเดียว  แต่นับเป็นคติท่ีพุทธศาสนาเถรวาทเลือก
รับมาปรับใช้มาแตเ่ดมิอยูแ่ล้ว 
  

                                           
๒๐๑สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานชุิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิ 

(กรุงเทพมหานคร: คณะสงฆ์วดัพระเชตพุน, ๒๕๕๑), ๑๗-๑๘. 
๒๐๒เร่ืองเดียวกนั, ๘๘. 
๒๐๓เร่ืองเดียวกนั, ๑๐๗. 
๒๐๔พระคัมภีร์อนาคตวงศ์, แปลโดย ประภาส สรุะเสน (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

สรุวฒัน์, ๒๕๔๐), ๘๑. 
๒๐๕เร่ืองเดียวกนั, ๑๐๗. 
๒๐๖“อรรถกถาจนัทกมุารชาดก,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก 

เล่มที่ ๔ ภาคที่ ๓, ๒๐๓. 
๒๐๗มหาวงศ์: พงศาวดารตัมพปัณณิทวีป เล่มที่ ๒ (ม.ป.ท., ๒๕๔-), ๒๓๔. 



 

 

๘๑ 

๒. จักรเพชร  
 เทพศสัตราวุธนีป้รากฏในอรรถกถาเกฬิสีลชาดก กล่าวถึง พระอินทร์ได้เสด็จมา

ปรามพระราชาผู้ก่อความเดือดร้อนให้ราษฎร ด้วยการตรัสให้ละการท าชั่วเหล่านี ้มิเช่นนัน้จัก
ท าลายศีรษะพระราชาด้วยจกัรเพชรของพระองค์๒๐๘ 

หากแต่ในพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนัน้ 
ระบวุา่จกัรวิเศษของพระอินทร์นัน้ทรงได้รับประทานมาจากพระอิศวร ท่ีได้ทรงใช้สู้รบกบัรณพกัตร์๒๐๙ 

๓. ตรวนทพิย์   
 เทพศสัตราวุธนีป้รากฏในอรรถกถาสัมพุลาชาดก ในเหตุการณ์หลังจากท่ีพระ

อินทร์เสด็จลงมาปราบอสูรผู้ ล่วงเกินนางสัมพุลาด้วยการขู่ว่าจะตีด้วยอินทวชิราวุธแล้วนัน้ 
พระองค์จึงจองจ าอสรูนัน้ด้วยตรวนทิพย์ เหว่ียงไปไว้ในภูเขาลกูท่ีสาม เพ่ือมิให้อสรูนัน้ออกมาก่อ
ความเดือดร้อนได้อีก๒๑๐ 

๔. กลองอฬัมพรเภรี   
 กลองชนิดนีป้รากฏในอรรถกถาสุวรรณกักกฏกชาดก นับเป็นกลองท่ีเหล่าอสูร

สร้างขึน้จากก้ามปทูองท่ีตวัมีขนาดใหญ่เท่าลานนวดข้าว ถกูช้างโพธิสตัว์เหยียบจนกระดองแตก 
(ภาพท่ี ๓๒-๓๓) ก้ามข้างหนึ่งกระเด็นไปตกในมหาสมทุร แล้วเหล่าอสรูจึงได้น ามาท าเป็นกลอง
ดงักล่าว ภายหลังเม่ืออสูรฝ่ายแพ้ต่อเหล่าเทวดาในเทวาสุรสงคราม จึงได้ทิง้กลองอฬัมพรเภรี
หลบหนีไป ด้วยกลองนีเ้ม่ือตีจกัมีเสียงดงัดัง่เมฆค าราม๒๑๑ จงึมีช่ือวา่ อาฬมัพร-เมฆะ (Alambara-
Megha)๒๑๒   
 

                                           
๒๐๘“อรรถกถาเกฬิสีลชาดก,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มท่ี ๓ 

ภาคที่ ๓, ๒๘๔. 
๒๐๙พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก, รามเกียรติ์ เล่ม ๑ (พระนคร: ครุุสภา, 

ม.ป.ป.), ๒๐๐-๒๐๔. 
๒๑๐“อรรถกถาสมัพลุาชาดก,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม

ที่ ๓ ภาคที่ ๗, ๕๐๑-๕๐๖. 
๒๑๑“อรรถกถาสวุรรณกกักฏกชาดก,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก 

เล่มที่ ๓ ภาคที่ ๔ (กรุงเทพมหานคร: มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๑๓๗-๑๔๑. 
๒๑๒G. P. Malalasekera, Dictionary of Pali Proper Names, vol. I (London: 

Luzac & Company Ltd., 1960), 290.  



 

 

๘๒ 

  
  
ภาพท่ี ๓๒ แผ่นชาดกดินเผาเร่ืองสุวรรณกักกฏก

ชาดก จากเจดีย์เปตเลกตะวันตก 
เมืองพกุาม ประเทศพม่า ศิลปะสมยั
พกุาม ราวพทุธศตวรรษท่ี ๑๖-๑๗ 

 (ถ่ายภาพโดย พงศ์ศกัดิ ์นิลวร) 
 

ภาพท่ี ๓๓ สุวรรณกักกฏกชาดก จิตรกรรมบน
๒เสาในประธานต้นท่ี  ด้านซ้าย 

ภายในพระวิหารหลวงวดัสทุศันเทพ 
๓วราราม เขียนขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี  

 

๕. คันธนูและลูกธนู 
 แม้ธนูจักเป็นอาวุธท่ีส าคัญของพระอินทร์ตามท่ีปรากฏในคติทางศาสนา

พราหมณ์-ฮินดู แต่ในประเด็นทางพุทธศาสนานัน้ กลับมิได้มีการกล่าวถึงทัง้ในหลักฐานชัน้
พระไตรปิฎกหรือชัน้อรรถกถาแตอ่ย่างใด  คติพระอินทร์ใช้ธนเูป็นอาวธุท่ีปรากฏในคมัภีร์ทางพทุธ
ศาสนาเถรวาทนัน้ ปรากฏในคัมภีร์ปัญญาสชาดก เร่ืองสุวรรณกุมารชาดก กล่าวถึง พระอินทร์
ประทานธนใูห้แก่พระสวุรรณกมุารผู้ มีศีล เพ่ือท่ีจะได้ท าการตอ่รบกบัสิงหลทวีป  

 ธนพูระอินทร์นีป้ระกอบไปด้วยลกูศร ๕ ลกูท่ีมีฤทธ์ิตา่ง ๆ กนั  ลกูหนึง่มีเดชในการ
ปราบปรามข้าศกึให้พ่ายแพ้ ลกูหนึง่เม่ือแผลงออกไปตกแตง่ราชรถวิมานปราสาทถวายได้ ลกูหนึ่ง
เม่ือแผลงไปแล้วเกิดเปลวไฟเผาผลาญ ลกูหนึ่งมีอานภุาพทะลเุกราะเพชรให้ข้าศกึสิน้ชีวิตภายใน 
๗ วนั และอีกลกูหนึง่เม่ือยิงออกไปก่อให้ข้าศกึเกิดความกลวัให้เร่งหนีไป๒๑๓ 

 
 

                                           
๒๑๓ปัญญาสชาดก ภาคภาษาไทย เล่ม ๑, ๒๐๒.  



 

 

๘๓ 

๖. พณิสามสาย 
 ในคมัภีร์ปฐมสมโพธิ คมัภีร์พุทธประวัติท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีดินแดนเอเชียอาคเนย์

ภาคพืน้ทวีปนัน้ ซึ่งปรากฏมีอยู่ในหลายส านวน ทัง้ฉบบัล้านนาท่ีเป็นส านวนท่ีเก่าท่ีสุด เร่ือยมา
จนถึงในสมยัอยธุยา และกรุงรัตนโกสินทร์  ซึ่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานชุิตชิโนรสท่ี
รวบรวมส านวนเก่า ๆ มาตรวจสอบช าระ ได้กล่าวถึง เหตกุารณ์หลงัจากท่ีพระมหาสตัว์ทรงบ าเพ็ญ  
ทกุรกิริยา  พระอินทร์ทรงทราบพระปริวิตกในพระทยั จงึทรงพิณทิพย์สามสาย ดีดถวายพระมหาสตัว์ 
สายหนึ่งตึงนกัก็ขาดออก สายหนึ่งหย่อนก็ไปเกิดเสียง อีกสายหนึ่งไม่ตึงไม่หย่อนนัก จึงเกิดความ
ไพเราะ  พระมหาสตัว์ก็ทรงพิจารณาเห็นวา่ ทางสายกลางนีเ้ป็นหนทางแหง่พระโพธิญาณ๒๑๔   

 หากแต่บทบาทหน้าท่ีของเทวดาท่ีดีดพิณตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกนัน้เป็น
ของปัญจสิขคนัธรรพบตุร ปัญจสิขรนีจ้ดัเป็นคนธรรพ์ประเภทหนึง่ ซึง่ยดึโยงบทบาทความเป็นเทพ
แหง่ดนตรีมาจากในศาสนาพราหมณ์-ฮินดใูนสมยัอิตหิาส   

 ในพระไตรปิฎกจึงมิได้กล่าวบทบาทของพระอินทร์ในฐานะเทพผู้ทรงพิณ  มีเพียง
หลกัธรรมท่ีพระพทุธเจ้าทรงเปรียบเทียบความเพียรสม ่าเสมอกบัเสียงพิณ ดงัท่ีปรากฏในพระวินยั
ปิฎก มหาวรรค จมัมขนัธกะ๒๑๕ และพระสตุตนัตปิฎก องัคตุตรนิกาย ฉักกนิบาต ทตุิยปัณณาสก์ 
มหาวรรค โสณสูตร๒๑๖ โดยแสดงธรรมะนีแ้ก่พระโสณะท่ีคิดคลายความเพียรจกัสึกออกไปครอง
เรือน ด้วยพระโสณะเคยเป็นผู้ เช่ียวชาญในการดีดพิณ พระพทุธองค์จึงเปรียบเทียบธรรมะกบัสาย
พิณว่า สายพิณท่ีตึงเกินไป หรือหย่อนเกินไปย่อมให้เสียงท่ีไม่ไพเราะ แต่หากสายพิณนัน้ไม่ตึง
เกินไป ไม่หย่อนเกินไป ตัง้อยู่ในขนาดกลาง เสียงของพิณย่อมไพเราะ  เช่นเดียวกับความเพียรท่ี
ปรารภมากเกินไปย่อมเป็นไปเพ่ือความฟุ้งซ่าน ความเพียรท่ีหย่อนเกินไปย่อมเป็นไปเพ่ือความ
เกียจคร้าน ดงันัน้จงพึงตัง้ความเพียรให้สม ่าเสมอ จงตัง้อินทรีย์ให้สม ่าเสมอ และจงถือนิมิตใน
ความสม ่าเสมอนัน้ 

                                           
๒๑๔สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานชุิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิ, ๘๑. 
๒๑๕"พระวินยัปิฎก มหาวรรค", พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๕ มหาวรรค ภาคที่ ๑ และ

อรรถกถา (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๖-๘. 
๒๑๖“พระสตุตนัตปิฎก องัคตุตรนิกาย ฉกักนิบาต ทตุยิปัณณาสก์ มหาวรรค โสณสตูร,” 

พระสูตรและอรรถกถาแปล อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต เล่มที่ ๓ (กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๗๐๖-๗๐๘. 



 

 

๘๔ 

 จึงมีความเป็นได้ท่ีอรรถกถาจารย์ท่ีรจนาคมัภีร์ปฐมสมโพธิจึงได้น าเร่ืองราวพิณ
สามสายดงักล่าว มาสอดแทรกในพุทธประวตัิตอนบ าเพ็ญทุกรกิริยา โดยให้พระอินทร์ทรงเป็นผู้
บรรเลงเสียงพิณทัง้สามสายในครัง้นัน้ 

 นอกจากนี ้คตเิร่ืองพิณของพระอินทร์ยงัปรากฏในสวุรรณวงศชาดก ซึง่เป็นหนึง่ใน
ปัญญาสชาดก กล่าวถึง พิณทิพย์ท่ีพระอินทร์ประทานให้พระโพธิสตัว์ มีอานภุาพส าคญัคือ หาก
ดีดพิณสายท่ี ๑ รัตนวิมานจกัลอยขึน้บนอากาศ ดีดสายท่ี ๒ รัตนวิมานจกัแล่นไปในท่ีปรารถนา 
และเม่ือดีดสายท่ี ๓ รัตนวิมานจกัเล่ือนลงประดษิฐาน๒๑๗ ซึง่เป็นคตพิิณท่ีปรากฏในปัญญาสชาดก 

๗. แก้วมณีโชตรัิงสี 
 ในคมัภีร์ปฐมสมโพธิ ได้ขยายความเหตกุารณ์ในคราวถวายพระเพลิง พระบรมศพ

พระเจ้าสุทโธทนะ พระพุทธบิดาไว้ว่า ในวนันัน้ พระอินทร์ได้เสด็จมากระท าประทกัษิณรอบพระ
บรมศพพระพุทธบิดา  แล้วน าดวงแก้วมณีช่ือ “โชติรังสี” และปรารภจะถวายพระเพลิง  หากแต่
สมเด็จพระบรมศาสดานัน้ต้องเป็นผู้ถวายพระเพลิงก่อน จึงทรงน าแก้วมณีโชติรังสีจากพระอินทร์
มาจดุไฟ เพ่ือใช้ในการถวายพระเพลิงพระบรมศพในครัง้นัน้๒๑๘   

 
เทพศัสตราวุธของพระอินทร์ที่ปรากฏในงานศิลปกรรมทางพุทธศาสนา 
แม้พระอินทร์จะเป็นเทพท่ีมีก าเนิดในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู แต่กลับปรากฏภาพ

สะท้อนในงานพุทธศิลป์อยู่เป็นอย่างมาก  เทพศสัตราวุธจึงเป็นหนึ่งในหลกัฐานทางศิลปกรรมท่ี
แสดงภาพวา่เทพองค์นีคื้อ พระอินทร์  พร้อมกบัเทพศสัตราวธุบางสว่นท่ีได้รับการรังสรรค์ขึน้ใหม่ก็
ถูกพฒันาเชิงสญัญะท่ีแสดงความเป็นพระอินทร์ด้วยเช่นกัน  สิ่งเหล่านี คื้อหลกัฐานท่ีแสดงภาพ
ของพระอินทร์ในเชิงศิลปกรรมท่ีปรากฏอยู่คู่ขนานไปกับพัฒนาทางคมัภีร์พุทธศาสนาเถรวาท่ี
เกิดขึน้ โดยมีรายละเอียดเทพศสัตราวธุของพระอินทร์ในปรากฏในงานพทุธศลิป์เถรวาทดงัตอ่ไปนี ้

๑. วชิราวุธ 
 วชิระเป็นเทพศสัตราวุธประจ าองค์ของพระอินทร์ดงัท่ีปรากฏมาแล้วตัง้แต่ในยุค
พระเวท เม่ือมีการสร้างงานพทุธศิลป์นบัแตใ่นสมยัอินเดียโบราณ วชิระนีจ้งึเร่ิมปรากฏขึน้ในฐานะ
เป็นเทพศสัตราวธุคูพ่ระหตัถ์ของพระอินทร์  หากแตใ่นวรรณกรรมทางพทุธศาสนา นบัแตค่มัภีร์ชัน้
พระไตรปิฎกไม่เคยให้รายละเอียดของเทพศสัตราวธุนีไ้ว้ จึงพออนมุานลงได้ว่า รูปแบบของวชิระ
ของพระอินทร์นัน้ เป็นท่ีรับรู้อยู่โดยทั่วไปของสังคม จึงไม่จ าเป็นต้องกล่าวซ า้ในคมัภีร์ทางพุทธ

                                           
๒๑๗ปัญญาสชาดก ภาคภาษาไทย เล่ม ๒, ๔๒๖. 
๒๑๘สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานชุิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิ, ๒๒๓. 



 

 

๘๕ 

ศาสนา  รูปแบบวชิระจึงถูกพฒันาไปตามคมัภีร์และความเช่ือท่ีต่างกันออกไปในแต่ละยุคสมัย  
ก่อนท่ีจะเกิดกระบวนการคดัสรรทางศลิปกรรมรูปแบบท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนั 

 วชิระในสมัยอินเดียโบราณนัน้ ปรากฏภาพพระอินทร์ทรงวชิระในพระหัตถ์องค์
ส าคญัคือ รูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวณัท่ีบริเวณประตทูางเข้าถ า้ภาชา (ภาพท่ี ๓๔)  ซึง่มีลกัษณะ
เป็นวชิระแบบปลายแหลมทัง้ ๒ ด้าน จึงนับเป็นรูปแบบวัชระในยุคแรกท่ีพบในสมัยอินเดีย
โบราณ เพียงชิน้เดียวในปัจจบุนั 
 รูปแบบวชิระปลายแหลมทัง้ ๒ ด้านนีย้ังปรากฏต่อมาในงานพุทธศิลป์ในสมัย
ทวารวดี ในพืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย โดยพบรูปพระอินทร์ทรงวชิระในลกัษณะ ๒ คม
ดงักล่าวบนใบเสมาในสมยัทวารวดี จ านวน ๒ ใบ  ใบหนึ่งจัดแสดงอยู่ท่ีบริติชมิวเซียม สหราช
อาณาจกัร (ภาพท่ี ๗) และอีกใบหนึง่จดัแสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิขอนแก่น (ภาพท่ี ๓๕) 
ซึง่ใบเสมาทัง้คูน่ัน้ล้วนพบท่ีเมืองโบราณฟ้าแดดสงยาง จงัหวดักาฬสินธุ์ทัง้สิน้ 
 

  
  
ภาพท่ี ๓๔ ๒วชัระปลายแหลมทัง้  ในพระหตัถ์

พระอินทร์ท่ีบริเวณประตทูางเข้าถ า้
ภาชา 

 )ถ่ายภาพโดย สวรรค์ ตัง้ตรงสิทธิกลุ(  

ภาพท่ี ๓๕ พระอินทร์ทรงวัชระปลายแหลม บน
ใบเสมาท่ีพบรอบฐานเจดีย์พระธาตุ
ยาคู เมืองโบราณฟ้าแดดสูงยาง 
จงัหวดักาฬสินธุ์ 

 (ถ่ายภาพโดย พงศ์ศกัดิ ์นิลวร) 



 

 

๘๖ 

 นอกจากนี ้วชิระในลกัษณะแบบแหลมทัง้ ๒ ด้านนีย้งัปรากฏในศิลปะชวา โดย
ปรากฏวชิระในรูปแบบในงานพุทธศิลป์มหายาน โดยเป็นเทพศสัตราวุธประจ าพระองค์ของพระ
โพธิสัตว์วัชรปาณิ  ซึ่งงานรูปประติมากรรมส าริดในสมัยชวาภาคกลาง ก าหนดอายุราวพุทธ
ศตวรรษท่ี ๑๔ (ภาพท่ี ๓๖) แล้วยงัพบสืบตอ่มาในสมยัชวาภาคตะวนัออก ราวพทุธศตวรรษท่ี ๑๖ 
(ภาพท่ี ๓๗)  ก่อนท่ีวชิระในรูปลกัษณะนีจ้ะคอ่ย ๆ เลือนหายไปจากความนิยม 
 

  
  
ภาพท่ี ๓๖ ประติมากรรมพระโพธิสตัว์วชัรปาณิ 

ศลิปะชวาภาคกลาง จดัแสดงอยูท่ี่ 
บริตชิมิวเซียม สหราชอาณาจกัร 

ภาพท่ี ๓๗ ประติมากรรมพระอินทร์ทรงช้ าง
เอราวณั ศิลปะชวาภาคตะวนัออก จดั
แสดงอยู่ท่ีพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสก็อต
แลนด์ สหราชอาณาจกัร 

ท่ีมา: Osama Shukir Muhammed Amin, Indra, 

Java, accessed September 6, 2016, 
http://www.ancient.eu/image/4257/  

 
 วชิระรูปทรงกระดูก วชิระในรูปแบบนี ้สันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจากคติท่ี

ปรากฏในคมัภีร์รามายณะ ได้กลา่วถึงวชิระวา่มีลกัษณะเหมือนกระดกูมนษุย์ และในคมัภีร์มหาภารตะ 
ระบวุา่ วชัระนีส้ร้างขึน้จากกระดกูของนกับวชทธีจิ (Dachici) ในลทัธิไศวนิกาย (มภ. ๑๒.๒๘๕.๑๑) ท่ี



 

 

๘๗ 

ต้องการถวายกระดูกของตนให้พระอินทร์ และเหล่าเทพใช้เป็นอาวุธ๒๑๙ โดยในคมัภีร์รามายณะ
ยงัให้รายละเอียดลึกไปอีกว่าวชัระรูปทรงกระดกูนีมี้ลักษณะเป็นข้อต่อร้อยข้อ (รม. ๓.๗๑.๑๐) 
อีกด้วย  โดยในพทุธศลิป์แบบคนัธาระนัน้ได้ใช้รูปแบบวชิระในลกัษณะของกระดกูแบบยาว (Long 
bone) อันเป็นลักษณะของกระดกูต้นแขน หรือต้นขา  ลกัษณะวชิระในลักษณะนี เ้ร่ิมปรากฏมา
ตัง้แต่ในสมัยอินเดียโบราณ ดงัเชน่ท่ีภาพสลกัท่ีซุ้มโตรณะสถปูสาญจีปรากฏรูปพระอินทร์ถือวชัระ
ทรงกระดกูในฉากเวสสนัดรชาดก  ภายหลงัยงัได้รับความนิยมสืบมาในพทุธศิลป์แบบคนัธาระ (ภาพ
ท่ี ๓๘) และพทุธศิลป์จีนในสมยัราชวงศ์ถัง (ภาพท่ี ๓๙) ท่ีได้รับอิทธิพลในสมยัคนัธาระ  และมกัใช้
เป็นเทพศสัตราวธุของพระโพธิสตัว์วชัรปาณีอีกด้วย 
 

  
  

ภาพท่ี ๓๘ ประตมิากรรมพระโพธิสตัว์วชัรปาณิ 
๗ศลิปะคนัธาระ ราวพทุธศตวรรษท่ี -

๘ จัดแสดงอยู่ท่ีพิพิธภัณฑ์เปษวาร์ 
ประเทศปากีสถาน 

  (ถ่ายภาพโดย พระศากยวงศ์วิสทุธ์ิ) 
 

ภาพท่ี ๓๙ จิตรกรรมพระโพธิสตัว์วชัรปาณิ จาก
ถ า้แห่งประติมากรรม (Cave of the 
Statues) เมืองกีซิง ประเทศจีน ราว
พทุธศตวรรษท่ี ๑๐-๑๑ 

ท่ีมา: M. E. D. Laing (Editor), Along the Ancient 
Silk Routes Central Asian Art from the West 
Berlin State Museums (New York: The 
Metropolitan Museum of Art, 1982), Fig. 10 

                                           
๒๑๙John Dowson, A Classical Dictionary of Hindu Mythology and Religion, 

Geography, History and Literature, 75. 



 

 

๘๘ 

 วชิระแฉก คือ วชิระท่ีประกอบด้วยใบมีดตรงกลาง ล้อมด้วยใบมีด ๔ ใบใน
ลกัษณะงอเข้าหาใบมีดตรงกลาง  ซึง่สว่นใหญ่นิยมท าเป็นรูปวชิระแฉกทัง้ ๒ ด้านโดยมีด้ามจบัอยู่
ตรงกลาง  ซึง่สนันิษฐานวา่วชิระแฉกนีมี้ท่ีมาจากข้อความในคมัภีร์ฤคเวทท่ีกลา่วว่า วชัระนีมี้คม ๔ 
คม (ฤค. ๔.๒๒.๒)๒๒๐ และความในคมัภีร์มหาภารตะ ท่ีวา่วชัระมีรูปทรงเหมือนคทา ๖ เหล่ียม (มภ. 
๓.๑๐๐.๑๑; ๗.๑๓๔.๑๐)  ซึง่วชิระในรูปแบบนีเ้ร่ิมพบมาตัง้แตใ่นสมยัมถรุา ราวพทุธศตวรรษท่ี ๗  
(ภาพท่ี ๔๐) ก่อนท่ีจะเป็นรูปแบบของวชิระท่ีได้รับการยอมรับและสืบทอดมาทอดมาในศิลปกรรม
อินเดีย รวมถึงศลิปะท่ีได้รับอิทธิพลจากอินเดียนบัแตน่ัน้  

 

-  
 
ภาพท่ี ๔๐  ประตมิากรรมพระอินทร์ทรงวชัระ พบท่ีหมูบ้่านตารสี (Village Tarsi) ใกล้เมืองมถรุา 

ศลิปะมถรุา ปัจจบุนัเก็บรักษาอยูท่ี่พิพิธภณัฑ์มถรุา  
ท่ีมา: N. P. Joshi, Mathura Sculptures [A hand book to Appreciate Sculptures in the 

Archaeological Muesum, Mathura] (Mathura: Archaeological Museum, 1966), 59-60. 
 

                                           
๒๒๐The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. III, 164. 



 

 

๘๙ 

 
 

ภาพท่ี ๔๑ ประตมิากรรมพระอินทร์ทรงช้างเอราวณั ศลิปะโอริสสา ในอินเดียภาคตะวนัออก  
ท่ีมา: Bhagwat Shah, Indra on Airavata elephant, accessed September 4, 2016, 
http://www.pushti-marg.net/bhagwat/gallery/Indra.jpg 

 

 ในศิลปะทวารวดี ปรากฏมีการพบวชิระแฉกนีบ้นแผ่นหินสลักภาพสัญลักษณ์
มงคล พบท่ีเมืองนครปฐมโบราณ (ภาพท่ี ๔๒) อนัแสดงให้เห็นว่าในสมยัทวารวดีนีใ้นพืน้ท่ีภาค
กลางและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือนัน้ได้รับรูปแบบของวชิระท่ีตา่งกนัออกไป  

 ในศิลปะพกุามของพม่า ได้ปรากฏรูปแบบวชัระแฉกนีท่ี้บริเวณอาสนะหรือฐานบวั
ของพระพทุธรูปปางมารวิชยั (ภาพท่ี ๔๓) เพ่ือแสดงให้เห็นว่าพระพทุธองค์ประทบัอยู่บนพระแทน่
วชัรอาสน์ในวนัตรัสรู้ ซึง่รูปแบบวชิระของพกุามนีน้ัน้ได้รับอิทธิพลจากศลิปะสมยัปาละของอินเดีย 

 วชัระในศิลปกรรมแบบเขมรนัน้ พบทัง้วชัระแฉกท่ีสลกัปลายแฉกของวชัระให้หด
สัน้จนดคูล้ายเป็นรูปทรงดอกบวัตมูทัง้สองด้าน รูปแบบนีส้่วนใหญ่สามารถพบเห็นได้ในภาพสลกั
พระอินทร์ทรงช้างเอราวณัท่ีปรากฏอยูบ่นทบัหลงัหรือหน้าบนัปราสาทหินตา่ง ๆ (ภาพท่ี ๑๕, ๙๒) 
อีกลกัษณะหนึ่งคือ รูปแบบวชัระแฉกท่ีมีปลายแฉกทัง้ ๔ ด้านแยกออกมา มิได้งอเข้าสู่ใบมีดตรง
กลาง ซึ่งเป็นอีกลกัษณะหนึ่งของกลุ่มวชัระแบบแฉกท่ีพบในวฒันธรรมเขมร เช่น วชัระของพระ
อินทร์ท่ีปรากฏบนแท่นศิลาจ าหลกัรูปเทพประจ าทิศของปราสาทพนมรุ้ง (ภาพท่ี ๔๔) หรือวชัระ
ส าริดท่ีจดัแสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิพิมาย เป็นต้น (ภาพท่ี ๔๕) 



 

 

๙๐ 

 

 

  
  

ภาพท่ี ๔๒ วชิ ระ หนึ่ งในสัญลักษณ์มงคลท่ี
ปรากฏบนแผน่หินพบท่ีเมืองนครปฐม
โบราณ สมัยทวารวดี จัดแสดงอยู่ท่ี
พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิพระนคร 

ภาพท่ี ๔๓ วชิระ บนพระแท่นวัชรอาสน์ของ
พระพทุธรูปปางมารวิชยั สมยัพกุาม 
ราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๘ จดัแสดงอยู่
ท่ีพิพิธภณัฑ์แหง่ชาตอิงักฤษ 

 

  
  

ภาพท่ี ๔๔ พระอินทร์ทรงช้างเอราวณั แท่นศิลา
จ าหลักรูปเทพประจ าทิศ ปราสาท  
พนมรุ้ง ศิลปะขอมแบบนครวดั จดัแสดง
อยูท่ี่พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิพิมาย 

 (ถ่ายภาพโดย สธิุศา อมัพวนั) 

ภาพท่ี ๔๕ วชัระส าริด ศิลปะขอม จดัแสดงอยู่ท่ี
พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิพิมาย 

 (ถ่ายภาพโดย สธิุศา อมัพวนั) 

  

 วชิระในรูปทรงของพระขรรค์  นับแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมา ความ
เข้าใจเร่ืองวชัระแฉกนัน้ได้เลือนหายไปจากสงัคม กลบัปรากฏงานศลิปกรรมรูปเทวดาถือพระขรรค์ 
ซึง่หากเทวดาองค์นัน้ประทบัอยูเ่หนือช้างเอราวณั ก็จกัส่ือความหมายถึง พระอินทร์  และพระขรรค์
ในพระหตัถ์ของพระอินทร์นัน้ ก็จะส่ือความหมายถึง วชิระ ได้ในท่ีสดุ 



 

 

๙๑ 

 หากแต่คนในสมัยโบราณก็ยังมีความรู้ความเข้าใจว่าพระขรรค์ในพระหัตถ์ของ
พระอินทร์นัน้ก็คือ วชิระ  ดงัพระราชนิพนธ์พระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่วั ท่ีมีในหนงัสือพทุธศาสนสภุาษิต ได้กลา่วถึงความเข้าใจในเร่ืองวชิระนีไ้ว้วา่  

 

 “...วชิระสิ่งนีโ้บราณมา ย่อมท าเปนรูปเปลว ๒ ข้างมีท่ีมือก ากลาง  ซึ่งเดิม
แท้เปนของพระอินทร แลยืมเอามาใช้ส าหรับพระพุทธเจ้าด้วย เช่นท าวชิระตรงน่าตกั
เช่นนีเ้ปนต้น  แต่ท่ีมาทางอ่ืนเปนรูปคดไปคดมาอย่างไฟฟ้า ก็เปนวชิระ  แต่มันลึก
เกินไปกว่าคนท่ีไม่ได้ใส่ใจรู้  จึงลดลงมาเพียงวชิราวุธซึ่งพระอินทรถือ  ไทย ๆ เรา
เข้าใจว่าพระขรรค์เพชร ลดลงมาอีกชัน้หนึง่ดพูระราชลญัจกรวชิรญาณ  มหามงกฎุ
ยกเสียเป็นพระนามเดิม วชิรญาณซึ่งแสดงในพระราชลัญจกรนัน้เปน ๒ อย่าง คือ
อยา่งหนึง่เปนพระขรรค์ อีกอยา่งหนึง่เปนแวน่กบัสมดุ...”๒๒๑ 

 

 แสดงให้เห็นว่า คนไทยในสมัยโบราณนัน้รับรู้กันอยู่โดยทั่วไปแล้วว่า พระขรรค์
เพชรนัน้ ก็คือ วชิระของพระอินทร์ในรูปแบบเฉพาะของไทย  สาเหตท่ีุศิลปกรรมไทยในสมัยนัน้
เลือกเอารูปแบบของพระขรรค์มาส่ือถึงวชิระก็สนันิษฐานว่า พระขรรค์นีเ้ม่ือใช้สู้ รบกนัเม่ือกระทบ
ย่อมเกิดประกายไฟ หรือเม่ือกวดัแกว่งพระขรรค์นัน้ไปในอากาศย่อมเกิดแสงสะท้อนออกมาจาก
พระขรรค์นัน้ พระขรรค์จงึมีลกัษณะท่ีส่ือถึงสายฟ้าได้เชน่เดียวกนั 

 แต่มีข้อน่าสงัเกตท่ีว่า แม้ลกัษณะทางประติมานวิทยาของวชิระในสงัคมไทยยุค
นัน้จกัปรากฏออกมาในรูปของพระขรรค์ แตค่วามเข้าใจในทางคมัภีร์บางส่วนกลบัแสดงให้เห็นวา่ 
ก็ยงัปรากฏองค์ความรู้ว่าพระอินทร์นัน้ทรงวชิระแฉก ดงัท่ีปรากฏในคมัภีร์ต าราพิไชยสงคราม มี
ความตอนหนึ่งระบุว่า “...พระอินเจ้าที่ถือตรีข่ีช้าง...”๒๒๒ ซึ่งค าว่า “ตรี” นีก็้อาจตีความหมายถึง
วชัระทรงแฉกได้ด้วยเชน่กนั จงึเป็นภาพสะท้อนให้เห็นวา่ สงัคมไทยในสมยันัน้ก็ยงัรับรู้วา่วชิระของ
พระอินทร์ในอีกลกัษณะหนึง่ก็คือ วชิระทรงแฉกท่ีมีลกัษณะคล้ายตรีนัน่เอง 
 

                                           
๒๒๑พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั, “พระราชปรารภ”, ใน กรมหลวงวชริญาณ 

วโรรส, พุทธศาสนสุภาษิต (พระนคร: บ ารุงนกุลูกิจ, ๒๔๔๙, พิมพ์ขึน้โดยกระแสพระบรมราช
โองการในสมยัฉลองยคุท่ีหนึ่ง แลเสดจ็เล่ือนพระนามเปน กรมหลวงวชิรญาณวโรรส กบัเสดจ็ขึน้
ต าหนกัจนัทร์ รัตนโกสินทรศก ๑๒๕), จ-ฉ. 

๒๒๒“ต าราพิไชยสงคราม,” สมดุไทยขาว, อกัษรไทย-ขอม, ภาษาไทย-บาลี, เส้นหมึก, ไม่
ปรากฏปีท่ีเขียน, เลขท่ี Or 15760, หอสมดุแหง่ชาติองักฤษ (British Library). 



 

 

๙๒ 

  
  

ภาพท่ี ๔๖ ระ อิ นท ร์ ทรง ช้ าง เอราวัณบนพ         
หน้าบันหอพระมณเฑียรธรรม วัด
พระศรีรัตนศาสดาราม สมยัรัชกาลท่ี ๑ 

ภาพท่ี ๔๗ พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ศิลปะ
รัตนโกสินทร์ตอนต้น จดัแสดงอยู่ท่ี
พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิพระนคร 

 

 
 

ภาพท่ี ๔๘ พระอินทร์ประทบัอยู่ในเวชยนัตปราสาท บนบานหน้าตา่งพระอโุบสถวดันางนอง สร้าง
ขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี ๓ 

 

 รูปแบบพระอินทร์ทรงวชิระในรูปทรงของพระขรรค์นี ้ปรากฏมาตัง้แต่ในสมยักรุง
ศรีอยธุยาเร่ือยมาจนถึงในสมยัรัชกาลท่ี ๕ ก่อนท่ีจะมีพระราชนิยมในสมยัรัชกาลท่ี ๖ ท่ีกลบัไปใช้
วชิระแฉกอีกครัง้ 

 วัดบวรนิเวศวิหาร นับเป็นสถานท่ีส าคัญท่ีแสดงให้เห็ นถึงรอยต่อของการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบวชัระนัน้ได้อยา่งชดัเจน  สว่นหนึง่คือรูปแบบของวชิระในรูปทรงของพระขรรค์



 

 

๙๓ 

เพชรท่ีปรากฏอยู่บนหน้าบนัวดับวรนิเวศวิหารท่ีสร้างขึน้ตามพระราชนิยมของพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หวัท่ีครัง้ยงัทรงพระผนวชครองวดัแห่งนีอ้ยู่  ซึ่งผกูขึ น้เป็นลายพระมหามงกฎุและ
พระขรรค์ (ภาพท่ี ๔๙)   พระมหามงกุฎ ส่ือความหมายถึง พระนามเดิมตามพระสุพรรณบฏัคือ 
"สมเด็จพระเจ้าลกูยาเธอ เจ้าฟ้ามงกฎุสมมตุิวงศ์ พงอิศวรกษัตริย์ ขตัิยราชกมุาร"  ส่วนพระขรรค์
นัน้คือ พระสมณฉายาเม่ือครัง้ทรงพระผนวชคือ “วชิรญาณ” นั่นเอง  ต่อมาในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี ๕ องค์ความรู้ทางด้านเทวประติมาน และ
ภารตวิทยาได้เร่ิมแพร่เข้ามาในสงัคม ดงัพระราชปรารภท่ีอ้างถึงไปแล้วข้างต้น  ความเข้าใจวา่พระ
อินทร์ทรง “วชัระท าเปนรูปเปลว ๒ ข้างมีท่ีมือก ากลาง” เป็นท่ีรับรู้กนัอยูแ่ล้ว โดยเฉพาะภายในราช
ส านกั  ดงันัน้เม่ือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ในเวลาต่อมา จึงทรง
เลือกเอาวชิราวธุแฉกมาปรับประยกุต์ขึน้เป็นพระราชลญัจกรประจ าพระองค์ เพ่ือให้สอดคล้องกบั
พระบรมนามาภิไธยก่อนทรงราชย์ นั่นคือ "มหาวชิราวุธ"  วชิระแฉกท่ีเคยปรากฏอยู่แล้วใน
ศิลปกรรมในยุคก่อน จึงกลายเป็นของใหม่อีกครัง้  ทัง้ยังได้รับการออกแบบให้เป็นเคร่ืองราช
สกัการะตา่ง ๆ เพ่ือถวายเป็นพทุธบชูาประจ าพระอารามแหง่นี ้อาทิ เชิงเทียนพระมหาวชิราวธุ เชิง
เทียนท่ีท าเป็นรูปพระวชิราวธุไขว้กบัพระแสงศรก าลงัราม  (ภาพท่ี ๕๐) และโคมไฟฟ้าประดบัพระ
ราชลญัจกรวชิราวธุเหนือช้างไอราพต (ภาพท่ี ๕๑) ก่อนท่ีวชิระนัน้จะถกูผกูเป็นตราของหน่วยงาน
และองค์กรตา่ง ๆ ท่ีก่อตัง้ขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี ๖  ซึ่งนบัแตรั่ชสมยันีเ้ป็นต้นมา สงัคมไทยจึงรับรู้กนั
โดยทัว่ไปวา่ วชิระแฉกนัน้คือสายฟ้าเทพศสัตราวธุของพระองค์ และวชิระรูปทรงพระขรรค์ก็คอ่ย ๆ 
เลือนหายไปจากความเช่ือและความเข้าใจของผู้คนในสงัคม 
 

 
 
ภาพท่ี ๔๙ หน้าบนัพระอโุบสถวดับวรนิเวศวิหาร 



 

 

๙๔ 

  
  

ภาพท่ี ๕๐ เชิงเทียนพระมหาวชิราวธุ ภายใน
พระอโุบสถวดับวรนิเวศวิหาร 

ภาพท่ี ๕๑ โคมไฟฟ้าประดับพระราชลัญจกร
วชิราวุธเหนือช้างไอราพต ภายใน
พระอโุบสถวดับวรนิเวศวิหาร 

 

๒. อโยกูฏะ หรือค้อนเหล็ก 
 อโยกฏูะ หรือค้อนเหล็กท่ีปรากฏในงานพทุธศลิป์นัน้ สว่นใหญ่จะเป็นภาพเลา่เร่ือง

จันทกุมารชาดก ให้ตอนท่ีพระอินทร์เหาะลงมาท าลายพิธีบูชายัญพระจันทกุมาร โดยทรงกวัด
แกวง่ค้อนเหล็กขูพ่ระเจ้าเอกราชมิให้ท าร้ายพระโพธิสตัว์  ดงัปรากฏภาพปนูปัน้ชาดกเร่ืองท่ีวดัไลย์ 
จงัหวดัลพบุรี (ภาพท่ี ๕๒) จิตรกรรมท่ีวดัชมภูเวก จงัหวดันนทบุรี (ภาพท่ี ๕๓) ท่ีก าหนดอายุใน
สมยัอยธุยา แสดงเป็นภาพพระอินทร์เหาะลงมาถือค้อนเหล็กด้วยมือขวาในลกัษณะก าลงัยกพระหตัถ์
ขึน้เตรียมทุบ ลงมาเหมือนปะร าพิธีบูชายญั ท่ีแสดงลกัษณะของพิธีกรรมท่ีถูกขดัขวางด้วย ภาพ
ฉตัรท่ีหกัลง  ซึง่จิตรกรรมในลกัษณะนีก็้พบตอ่มาในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้นเชน่ท่ีวดัสวุรรณดาราราม
นัน้ (ภาพท่ี ๕๔)  หากแต่บางทีก็ปรากฏมีการใช้สิ่วร่วมกับค้อนเหล็กด้วย โดยพระหตัถ์ข้างหนึ่ง
ของพระอินทร์อยู่ในลักษณะถือสิ่วจรดไว้บริเวณก้านฉัตรท่ีหักลง อีกพระหัตถ์หนึ่งยกขึน้ 
ตวัอยา่งเชน่จิตรกรรมท่ีวดัภมุินทรราชปักษี (ภาพท่ี ๕๕) 

 หากแต่เ ม่ือพระอินทร์ในรูปแบบศิลปะรัตนโกสินทร์เข้าไปในเขตพืน้ท่ีภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ บางแห่งก็มีความคลาดเคล่ือนไปจากพระอินทร์ทรงค้อนเหล็กมากลายเป็น
พระอินทร์ทรงขวาน เข้ามาท าลายพิธียญัญะ (ภาพท่ี ๕๖)  



 

 

๙๕ 

  
  
ภาพท่ี ๕๒ ภาพปูนปัน้เร่ือง จันทกุมารชาดก 

งหวัดลพบุรี ศิลปะสมัยวัดไลย์ จั
อยธุยา 

ภาพท่ี ๕๓ จิตรกรรมเร่ืองจันทกุมารชาดก วัด
ชมภูเวก จงัหวดันนทบรีุ ศิลปะสมยั
อยธุยา 

 

 
 

ภาพท่ี ๕๔  จิตรกรรมเร่ือง จนัทกมุารชาดก ภายในพระอโุบสถวดัสวุรรณดาราราม พระนครศรีอยธุยา 
ศลิปะสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

 



 

 

๙๖ 

  
  

ภาพท่ี ๕๕ จิตรกรรมเ ร่ือง จันทกุมารชาดก 
ภายในพระวิหารวดัภุมรินทรราชปักษี 
ศลิปะสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

ภาพท่ี ๕๖ พระอินทร์ทรงขวาน ในจิตรกรรม
เร่ือง จนัทกมุาร จิตรกรรมฝาผนงัวดั
หวัเวียงรังษี จงัหวดันครพนม 

ท่ีมา: ไพโรจน์ สโมสร, จิตรกรรมฝาผนังอีสาน 
(ขอนแก่น: ศนูย์วฒันธรรมอีสาน มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น, ๒๕๓๒), ๑๖๙. 

 

 นอกจากนี ้ยงัปรากฏรูปพระอินทร์ทรงค้อนเหล็ก หากต้องการส่ือถึงการท าลาย
พิธีกรรม ดงัเชน่ จิตรกรรมท่ีพระท่ีนัง่พทุไธศวรรย์ ในเหตกุารณ์ยมกปาฏิหาริย์ ท่ีแสดงรูปพระอินทร์
ใช้ค้อนเหล็กลงมาท าลายพิธีของพวกเดียรถีย์ (ภาพท่ี ๕๗) ซึ่งพทุธประวตัิในตอนนีต้ามท่ีอธิบาย
ไว้ในอรรถกถาธรรมบท หรือในคมัภีร์ปฐมโพธิบอกว่า ในการท าลายพิธีของเดียรถีย์นัน้พระอินทร์
จกัตรัสสัง่ให้วลาหกเทพบตุรจงบนัดาลให้เกิดพายใุหญ่พดัถอนมณฑปของเดียรถีย์ ตรัสสัง่พระสุริยะ
ให้เปล่งรัศมีในเวลาเท่ียงวนั ให้เหล่าเดียรถีย์ร้อนกระวนกระวาย  และให้วาตวลาหกบนัดาลพายุ
พดัเอาธุลีให้ตกเร่ียรายทัว่กายเหลา่เดียรถีย์ อนัมีเหง่ืออาบกาย และบนัดาลให้ฝนเม็ดใหญ่ตกต้อง
เหล่าเดียรถีย์นัน้๒๒๓ แตเ่ม่ือแสดงออกมาในงานจิตรกรรมกลบัเลือกให้เป็นรูปพระอินทร์ทรงค้อน
เหล็กเหาะเข้ามาท าลายพิธีกรรมเพียงภาพเดียว ก็แสดงรายละเอียดทัง้หมดในการท าลายพิธีของ
เดียรถีย์ในครัง้นัน้  ซึ่งรูปแบบการท าลายพิธีของเดียรถีย์โดยพระอินทร์เหาะลงมาใช้ค้อนเหล็กนีก็้
ยงัได้รับความนิยมสืบมา เช่น จิตรกรรมภายในพระอุโบสถวดัไชโย จงัหวดัอ่างทอง (ภาพท่ี ๕๘) 
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงมีพระราชด าริให้บูรณะขึน้ในครัง้นัน้ด้วย  ค้อน
เหล็กจงึปรากฏในภาพพทุธประวตัแิม้ไมไ่ด้มีหลกัฐานประเภทคมัภีร์รองรับไว้ก็ตาม 

                                           
๒๒๓สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานชุิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิ, ๒๓๓. 



 

 

๙๗ 

 
 

ภาพท่ี ๕๗  พระอินทร์ทรงค้อนเหล็กท าลายพิธีของพวกเดียรถีย์ในคราวยมกปาฏิหาริย์ จิตรกรรมท่ี
พระท่ีนัง่พทุไธสวรรย์ สมยัรัตนโกสินทร์ 

 

 
 

ภาพท่ี ๕๘ พระอินทร์ทรงค้อนเหล็กท าลายพิธีของพวกเดียรถีย์ในคราวยมกปาฏิหาริย์ จิตรกรรมท่ี
วดัไชโย จงัหวดัอา่งทอง สมยัรัตนโกสินทร์ 

 

๓. สังข์วิชัยยุตร   
 สงัข์วิชยัยตุรเป็นเทพศสัตราวธุท่ีมกัปรากฏคู่กบัวชัระในรูปทรงพระขรรค์มาเสมอ 

โดยเฉพาะในงานพทุธศลิป์ในสมยัอยธุยา – รัตนโกสินทร์ตอนต้น ดงัเชน่รูปพระอินทร์ท่ีหน้าบนัหอ



 

 

๙๘ 

พระมณเฑียรธรรม วดัพระศรีรัตนศาสดาราม (ภาพท่ี ๔๖) หรือภาพลายรดน า้ท่ีบานหน้าตา่งพระ
อุโบสถวดันางนอง (ภาพท่ี ๔๘) ก็แสดงรูปพระอินทร์ถือวชัระและสงัข์นัน้คู่กันมาเสมอ  ในบางก็
ปรากฏรูปพระอินทร์ทรงสงัข์นีคู้ก่บัจกัร (ภาพท่ี ๖๕-๖๖) ด้วยเชน่กนั 

 ด้วยในคติพทุธศาสนาเถรวาทนัน้ ปรากฏบทบาทของพระอินทร์ท่ีทรงเป่าสงัข์เม่ือ
ครัง้ท่ีพระโพธิสตัว์ผจญกับเหล่าพญามารในคราวก่อนท่ีจะตรัสรู้ธรรม รวมถึงในคราวทรงเตรียม
พืน้ท่ีประสูติพระโพธิสัตว์ เสด็จไปยังควงโพธ์ิ และในคราวท่ีทรงชนะพญามารตามท่ีปรากฏใน
คมัภีร์พระปฐมสมโพธิก็ล้วนแสดงถึงส าคญัเหตกุารณ์ส าคญัท่ีเกิดขึน้กบัพระโพธิสตัว์ เสียงสงัข์จงึ
เป็นเสมือนการสง่ขา่วและแสดงความเป็นมงคลไปในคราวเดียวกนัด้วย 

 การเป่าสงัข์ท่ีปรากฏในงานจิตรกรรมนัน้ ศิลปินในสมัยโบราณก็ใช้การเป่าสังข์
แสดงถึงเหตกุารณ์อนัเป็นมงคลหรือเหตกุารณ์ส าคญัท่ีเกิดขึน้กบัพระพทุธองค์ เช่น ภาพพระพทุธ
องค์เสดจ็ลงจากดาวดงึส์ จิตรกรรมท่ีพระอโุบสถวดัทองธรรมชาต ิ(ภาพท่ี ๕๙) แสดงรูปพระอินทร์
เป่าสงัข์ในคราวเสด็จลงดงักล่าว  โดยเฉพาะจิตรกรรมในวดัสายธรรมยตุิกนิกายท่ีสร้างขึน้นบัแต่
ในสมยัรัชกาลท่ี ๓ เป็นต้นมา นิยมวาดภาพจิตรกรรมรูปเทพชมุนมุท่ีแสดงการวาดภาพทศันียภาพ 
(Perspective) ในลกัษณะของรูปเทวดานัน้ ก็มกัปรากฏรูปเทวดาเป่าสงัข์ปรากฏร่วมอยู่ด้วย  ซึ่ง
อาจแสดงถึงเหตกุารณ์ในคราวท่ีทรงชนะมารตามท่ีระบไุว้ในคมัภีร์พระปฐมสมโพธิก็เป็นได้ เพราะ
จิตรกรรมดงักล่าวนัน้จกัสอดคล้องไปกับพทุธศิลป์ของพระประธานภายในโบสถ์วิหารนัน้ ๆ ท่ีมกั
เป็นพระพทุธรูปในปางมารวิชยั ท่ีก็แสดงถึงการชนะพระยามารในคืนวนัตรัสรู้ได้ด้วยเช่นเดียวกัน 
ดงัเช่น ภาพพระอินทร์เป่าสงัข์ฝีพระหตัถ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์ 
ภายในพระอุโบสถวดัราชาธิวาส (ภาพท่ี ๖๐) รวมถึงยงัปรากฏมีประติมากรรมรูปพระอินทร์เป่า
สงัข์ เช่นบริเวณด้านหน้าพระอโุบสถวดันิเวศธรรมประวตัิ พระนครศรีอยธุยา (ภาพท่ี ๖๑) ก็แสดง
ถึงลกัษณะพระอินทร์ทรงสงัข์ตามคติท่ีปรากฏในคมัภีร์ทางพทุธศาสนา  นอกจากนีใ้นสมยัรัชกาล
ท่ี ๔ รูปแบบของสงัข์นีย้งัถกูใช้เป็นตราพระราชลญัจกรสงัขพิมาน โดยมีลกัษณะเป็นรูปสงัข์ภายใน
ปราสาท ดงัท่ีปรากฏบนหน้าบนัมุขทิศใต้ของพลับพลาจตุรมุขพระราชวังจันทรเกษม จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา๒๒๔ 
 

                                           
๒๒๔พิชญา สุม่จินดา, ถอดรหัสพระจอมเกล้า (กรุงเทพมหานคร: มตชิน, ๒๕๕๗), 

๑๖๐-๑๖๑. 



 

 

๙๙ 

 
 

ภาพท่ี ๕๙ พระอินทร์เป่าสังข์วิชัยยุตร ในคราวพระพุทธองค์เสด็จลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ 
จิตรกรรมสมยัรัชกาลท่ี ๓ ภายในพระอโุบสถวดัทองธรรมชาต ิ 

 

 

  
  
ภาพท่ี ๖๐ พระอินทร์เป่าสงัข์วิชยัยุตร จิตรกรรม

ฝีพระหตัถ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์ ภายใน
พระอโุบสถวดัราชาธิวาส 

ภาพท่ี ๖๑ พระอินทร์ทรงสงัข์ ด้านหน้าพระอโุบสถ
วดันิเวศธรรมประวตั ิพระนครศรีอยธุยา 



 

 

๑๐๐ 

 นอกจากนี ้สงัข์วิชยัยตุรนัน้ยงัถกูน าไปผูกกับคติในศาสนาพราหมณ์-ฮินดท่ีูได้รับ
การรังสรรค์ขึน้ใหมใ่นขนบแบบไทย ดงัท่ีปรากฏในคมัภีร์นารายณ์ย่ีสิบปางท่ีกลา่วถึงเหตกุารณ์ท่ี 
พระปรเมศวรเป็นเจ้า (พระศิวะ) จักทรงประกอบพิธีโสกันต์พระโอรส “...จึ่งมีเทวโองการให้สมเดจ     
อมัรินทราธิราชเอามหาสงัข์พิไชยยุทธ์ไปเป่าปลุกประทมพระนารายน์เปนเจ้าในกระเษียรสมุท...”๒๒๕  
(ภาพท่ี ๖๒) สาเหตุท่ีระบุว่าในคัมภีร์นารายณ์ย่ีสิบปางนีเ้ป็นการผสมผสานคติใน ๒ ศาสนา 
เน่ืองจากนามของสงัข์พิไชยยุทธ์ หรือวิชยัยุตรนีเ้ป็นช่ือเดียวกับสงัข์ของพระอินทร์ในคติพุทธศาสนา
เถรวาท  เพราะในคติทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดนูัน้จกัปรากฏนามสงัข์ของพระอินทร์ว่า เทวทตัตะ ซึ่ง
เป็นสงัข์ท่ีพระองค์ประทานให้กบัอรชนุในคมัภีร์มหาภารตะ 
 

 
 

ภาพท่ี ๖๒  ภาพลายเส้นในสมุดข่อยรูปพระอินทร์เป่าสังข์ปลุกพระนารายณ์ให้ต่ืนบรรทมจาก
กลางเกษียรสมทุร  

ท่ีมา: คัมภีร์นารายณ์ ๒๐ ปาง  (กรุงเทพมหานคร: กรมศลิปากร, ๒๕๕๘), ๒๙. 
 

 สงัข์ของพระอินทร์นีย้งัคงสืบมาจนถึงปัจจบุนั โดยมีการก าหนด “รูปพระอินทร์เป่า
สงัข์ อยู่ในวงกลม” เป็นเคร่ืองหมายราชการของกรมโฆษณาการ๒๒๖ ก่อนท่ีจะพฒันามาเป็นกรม
ประชาสัมพันธ์ดังเช่นในปัจจุบัน (ภาพท่ี ๖๓)  สังข์ของพระอินทร์นีย้ังถูกพัฒนาต่อมาเป็น

                                           
๒๒๕คัมภีร์นารายณ์ ๒๐ ปาง, ๗๓. 
๒๒๖“ประกาศส านกันายกรัฐมนตรี (ฉบบัท่ี ๑๗), เร่ืองก าหนดภาพเคร่ืองหมายราชการ

ตามพระราชบญัญัตเิคร่ืองหมายราชการ พทุธศกัราช ๒๔๘๒,” ราชกิจจานุเบกษา, ตอนท่ี ๗ เลม่ ๖๔ 
(๔ กมุภาพนัธ์ ๒๔๙๐): ๒๓๒-๒๓๓. 



 

 

๑๐๑ 

สัญลักษณ์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ซึ่ง เป็นหน่วยงานในสังกัดของกรม
ประชาสมัพนัธ์ ได้มีการออกแบบสญัลกัษณ์ของสถานีเป็นรูปสงัข์สีม่วง (ภาพท่ี ๖๔) โดยรูปแบบ
ของสงัข์ออกแบบให้ยอดสงัข์ด้านท่ีใช้เป่านัน้อยู่ด้านล่าง เพ่ือแสดงว่าสงัข์นีก้ าลงัถ่ายทอดข้อมูล
ขา่วสารออกไปสูป่ระชาชนนัน่เอง 
 

  
  

ภาพท่ี ๖๓ พระอินทร์เป่าสังข์ เคร่ืองหมาย
ราชการของกรมประชาสมัพนัธ์ 

ท่ีมา: หอยสังข์ ประตูสู่โลโก้ใหม่ของ NBT, 
accessed October 2, 2016, available from 
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=
420043 

ภาพท่ี ๖๔ ตราสัญลักษณ์สถานีวิทยุโทรทัศน์
แหง่ประเทศไทย 

ท่ีมา: หอยสังข์ ประตูสู่โลโก้ใหม่ของ NBT, 
accessed October 2, 2016, available from 
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=
420043 

 

๔. จักรเพชร  
 แม้จกัปรากฏมีเร่ืองราวในอรรถกถาเกฬิสีลชาดก ท่ีกล่าวถึง พระอินทร์ทรงจกัรลง

มาขู่พระราชาท่ีก่อความเดือดร้อนให้ราษฎร๒๒๗ แตเ่ทพศสัตราวธุนีก็้มิเป็นท่ีนิยมส าหรับพระอินทร์ 
อาจปรากฏอยูเ่พียงบนภาพในสมดุไทยด าท่ีแสดงรูปพระอินทร์ประทบับนช้างเอราวณั ในพระหตัถ์
ทัง้สองนัน้อาจทรงจกัรและสงัข์คู่กัน (ภาพท่ี ๖๕-๖๖, ๙๗) ซึ่งรูปแบบการทรงจกัรและสงัข์นีเ้ป็น
ลักษณะทางประติมานวิทยาส าคัญของพระวิษณุ (ภาพท่ี ๖๒) แต่ภาพในสมุดไทยนัน้แสดง
ลกัษณะความตา่งของเทพทัง้ ๒ ท่ีแม้ไม่ปรากฏเทพพาหนะแตก็่อาจพอจ าแนกรูปแบบได้คร่าว ๆ 
ด้วยการสงัเกตพระหตัถ์ของเทพองค์นัน้ หากมี ๔ พระกรทรงจกัร สงัข์ ร่วมกบัคทา และตรีก็แสดง

                                           
๒๒๗“อรรถกถาเกฬิสีลชาดก,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มท่ี ๓ 

ภาคที่ ๓, ๒๘๔. 



 

 

๑๐๒ 

ว่าคือ พระวิษณุ  แตถ้่าเทพองค์นัน้มี ๒ พระกรทรงเฉพาะจกัรและสงัข์ ก็อาจพอสนันิษฐานได้ว่า
เป็นพระอินทร์ในเบือ้งต้น 

 จากการท่ีพระอินทร์นัน้ทรงจกัรและสงัข์ ในลกัษณะเดียวกนันีอ้าจพออนมุานได้ว่า 
คติความเช่ือในเทพทัง้ ๒ นัน้มีบทบาทในความเป็นผู้ปกครองสวรรค์ เป็นเทพกษัตริย์ท่ีปกครอง
เหล่าทวยเทพทัง้ด้วยเหมือน ๆ กัน ทัง้ยงัเป็นเทพท่ีมีหน้าท่ีในการอภิบาลรักษาโลก ส่งผลให้คติ
พระอินทร์และพระรามนัน้สอดประสานกันทัง้ในต านานความเช่ือ จนส่งผลสะท้อนออกมาใน
รูปแบบทางประตมิานวิทยาของเทพทัง้ ๒ องค์ด้วย 

 

 
 

ภาพท่ี ๖๕ พระอินทร์ทรงช้างเอราวณั พระหตัถ์ซ้ายทรงจกัร พระหตัถ์ขวาทรงสงัข์ ในต าราพระ
เทวรูป เลขท่ี ๖๙ 

ท่ีมา: ต าราภาพเทวรูปและเทวดานพเคราะห์ (กรุงเทพมหานคร: หอสมุดแห่งชาติ กรม
ศลิปากร, ๒๕๓๕), ๑๕๗. 
 

 นอกจากนี ้ยงัมีเทวรูปพระอินทร์ทรงจกัร องค์หนึง่ท่ีจดัแสดงอยู่ท่ีพิพิธภณัฑสถาน
แหง่ชาต ิพระนคร ท่ีระบวุา่เป็นโบราณวตัถรูุปพระอินทร์กบัพระชายา ศลิปะรัตนโกสินทร์ (ภาพท่ี ๖๖) 
ซึ่งเป็นของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติท่ีมีมาแต่เดิม  เป็นรูปพระอินทร์ประทบันัง่ขดัสมาธิราบบน
หลงัช้าง ๓ เศียร พระหตัถ์ซ้ายทรงจักร พระหตัถ์ขวาวางอยู่เหนือพระเพลาของพระชายา  แต่จาก
ลกัษณะเคร่ืองทรง โดยเฉพาะในส่วนของศิราภรณ์มีลกัษณะเหมือนกับศิราภรณ์ท่ีพบในเทวดา
หรือพระพทุธรูปทรงเคร่ืองในศลิปะล้านนา (ภาพท่ี ๖๗-๖๘)  สว่นพระชายานัน้พระเศียรเกล้ามวย
สงูมิได้ทรงศิราภรณ์ จึงดคูล้ายลกัษณะของเศียรพระพทุธรูป แตพ่ระกรรณทรงกณุฑลกลมขนาด



 

 

๑๐๓ 

ใหญ่ มีฉลองพระองค์คลมุทบัพระองัสาท่ีมีปลายผ้าเป็นรูปหางปลาปลิวออกไปทางด้านหลงั และ
สิ่งท่ีแสดงว่าเทวีองค์นีเ้ป็นพระชายาของพระองค์ คือพระหตัถ์ซ้ายนัน้วางอยู่เหนือพระเพลาของ
พระอินทร์  จึงพออนุมานได้ว่าเทวรูปองค์นีเ้ป็นศิลปะล้านนา มิได้ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์  ซึ่ง
ศลิปะล้านนานีม้ิคอ่ยปรากฏศลิปกรรมในรูปของนางฟ้า หรือแม้กระทัง่ในรูปของเทวดาหรือบุคคล
ชัน้สงูท่ีหล่อด้วยส าริดก็มีเหลืออยู่น้อย หรือถ้าเป็นงานปนูปัน้ก็คงเป็นงานท่ีบูรณะในภายหลงั ๒๒๘  
จงึมีความนา่สนใจวา่ เทวรูปองค์นีจ้งึอาจเป็นเทวรูปส าริดในศลิปะล้านนาอีกองค์หนึง่ก็เป็นได้ 

 

 
 

ภาพท่ี ๖๖  พระอินทร์และพระชายาประทบับนช้างเอราวณั ส าริด จดัแสดงอยู่ท่ีพิพิธภณัฑสถาน
แหง่ชาต ิพระนคร 

                                           
๒๒๘สนัติ เล็กสขุมุ, ศิลปะภาคเหนือ: หริภุญชัย-ล้านนา (กรุงเทพมหานคร: เมือง

โบราณ, ๒๕๔๙), ๑๕๑. 



 

 

๑๐๔ 

 

  
  
ภาพท่ี ๖๗  รูปแบบเคร่ืองทรงเทวดาศิ ลปะ

ล้านนา จากวดัเจดีย์เจ็ดยอด จงัหวดั
เชียงใหม ่

ภาพท่ี ๖๘  พระพทุธรูปทรงเคร่ือง ศลิปะล้านนา 

 
๕. กลองอฬัมพรเภรี   
 คนในสมยัโบราณมีความเช่ือว่าเสียงเมฆค ารามบนท้องฟ้านัน้เปรียบเสมือนเสียง

กลอง  ในคมัภีร์พระสตุตนัตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค มหาปรินิพพานสตูร ได้กลา่วถึง เสียงกลอง
ทิพย์บนสวรรค์จกับนัลือดงั พร้อมกับปรากฏการณ์แผ่นดินไหวใหญ่ด้วยเหต ุ๘ ประการ ซึ่งส่วน
ใหญ่จกัมีขึน้เม่ือเกิดเหตกุารณ์ส าคญักบัพระพทุธองค์ หรือสมณชีพราหมณ์บ าเพ็ญญาณบารมี ก็
จกับนัดาลให้แผน่ดนิไหว และเสียงกลองทิพย์ก็จกัดงัขึน้ไปพร้อมกนั๒๒๙   
                                           

๒๒๙ปรากฏการณ์แผ่นดินไหวใหญ่ด้วยเหต ุ๘ ประการ ประกอบด้วยคือ ๑) เม่ือลมใหญ่
พดัให้น า้สัน่ไหวแผน่ดินก็จกัไหวตาม  ๒) สมณะหรือพราหมณ์ผู้ มีฤทธ์ิเจริญปฐวีสญัญา อาโปสญัญา
อย่างแรงกล้า  ๓) พระโพธิสัตว์จุติจากสวรรค์ชัน้ดุสิตลงสู่พระครรภ์พระมารดา  ๔) พระโพธิสัตว์
ประสตู ิ ๕) พระตถาคตตรัสรู้  ๖) พระตถาคตแสดงธรรมจกัร  ๗) พระตถาคต ทรงปลงอายสุงัขาร  และ 
๘) พระตถาคตปรินิพพาน 

“พระสตุตนัตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค มหาปรินิพพานสตูร,” พระสูตรและอรรถกถา
แปล ทฆีนิกาย มหาวรรค เล่มที่ ๒ ภาคที่ ๑, ๒๘๐-๒๘๒. 



 

 

๑๐๕ 

 ภาพสลกันบัแตส่มยัอินเดียโบราณ จงึมีการสลกัรูปกลองทิพย์ในเหตกุารณ์ในพทุธ
ประวัติตอนส าคญั ๆ เช่น ภาพสลักพุทธประวัติตอนเสด็จลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ บนเสาซุ้ม
โตรณะของสถปูสาญจีนัน้ (ภาพท่ี ๖๙) ปรากฏเป็นรูปกลอง ๒ ใบขนาบบนัไดท่ีพระพทุธเจ้าเสดจ็
ลง โดยมีเหลา่เทวดาถือไม้ตีกลองนัน้อยู ่หรือในสมยัทวารวดีก็ปรากฏภาพกลองทิพย์บนพระพิมพ์
ปางยมกปาฏิหาริย์ ศิลปะทวารวดี พบท่ีจงัหวดัราชบุรี (ภาพท่ี ๗๐) ปรากฏรูปกลองอยู่เหนือต้น
มะมว่ง โดยมีเหลา่เทวดา ๒ องค์ยกมือขึน้ในท่าก าลงัตี  เหลา่นีแ้สดงให้เห็นวา่คนในสมยัโบราณมี
ความเช่ือกนัว่าเสียงร้องท่ีก้องดงัอยู่บนท้องฟ้านัน้เป็นดัง่เสียงกลอง กลองท่ีจกัตีขึน้ในยามท่ีเกิด
เหตกุารณ์ส าคญั ๆ ขึน้ในโลก 

 

 

 

 
  

ภาพท่ี ๖๙ กลองทิพย์ บนภาพสลกัพทุธประวตัิ
ตอนเสดจ็ลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ ท่ี
สถปูสาญจี ศลิปะสมยัอินเดียโบราณ 

ภาพท่ี ๗๐ พระพิมพ์ปางยมกปาฏิหาริย์ ศิลปะ
ทวารวดี พบท่ีจงัหวดัราชบุรี จดัแสดง
อยูท่ี่พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิราชบรีุ 

 

 หากแต่มีกลองอีกประเภทหนึ่งท่ีมีต านานว่าตัง้อยู่บนสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ นั่นคือ 
กลองอฬมัพรเภรี  ซึง่ในสมยัรัตนโกสินทร์นีไ้ด้มีการน าคตเิร่ืองกลองอฬมัพรเภรีมาสร้างขึน้เป็นงาน
ประณีตศิลป์ท่ีใช้งานได้จริง  ในปัจจุบนัพบอยู่เพียงใบเดียว คือ กลองก้ามปูท่ีประดิษฐานอยู่ ใน     
พระวิหารหลวงวดัสทุศันเทพวราราม (ภาพท่ี ๗๑)  มีลกัษณะเป็นกลองก้ามปขูนาดใหญ่ ตัง้อยู่บน
ฐานรูปช้าง ท่ีอาจส่ือความหมายวา่กลองนีต้ัง้อยูบ่นสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ก็ได้   



 

 

๑๐๖ 

 กลองก้ามปนีูต้ัง้อยูบ่ริเวณเสาในประธานต้นท่ี ๒ ด้านซ้ายของพระวิหารหลวง  ซึง่
เป็นบริเวณเดียวกับท่ีมีการเขียนภาพจิตรกรรมสุวรรณกักกฏกชาดก ในตอนท่ีช้างพระโพธิสัตว์
เหยียบจนกระดองพญาป ู(ภาพท่ี ๓๓) ทัง้ยงัปา้ยก ากบัว่า กลองนีจ้กัตีเวลาท่ีพระขึน้เทศน์เทา่นัน้ 
นบัเป็นการจ าลองบทบาทของกลองอฬมัพรเภรีมาใช้ในวดัสทุศันเทพวราราม สทุสัสนนครบนโลก
มนษุย์ตามคตคิวามเช่ือของพระผู้สร้างนัน่เอง 

 

 
 

ภาพท่ี ๗๑  กลองอฬมัพรเภรี ภายในพระวิหารหลวงวดัสทุศันเทพวราราม 
  

๖. พณิสามสาย 
 รูปแบบของพระอินทร์ดีดพิณสามสายนีพ้บแพร่หลายไปในงานศิลปกรรมใน

ดินแดนเอเชียอาคเนย์ภาคพืน้ทวีปนัน้ มีความแตกตา่งกนัไปในแตล่ะพืน้ท่ี  หากเป็นพระอินทร์ดีด
พิณสามสายท่ีพบในเขตพืน้ท่ีประเทศพม่า และดินแดนล้านนาของไทยนัน้ จกัพบพระอินทร์ทรง
พิณในลกัษณะของซองเกาะ (saung-gauk) หรือท่ีรู้จกักันในช่ือ พิณพม่า ซึ่งพิณโค้งท่ีมีลกัษณะ
คล้ายกับคนัธนู ดงัเช่นท่ีโบราณสถานหมู่บ้านอเนง ประเทศพม่า ก าหนดอายุในสมยันยองยาน 
(ภาพท่ี ๒๘) หรือจิตรกรรมของสกลุชา่งไทใหญ่ท่ีวดับวกครกหลวง จงัหวดัเชียงใหม ่(ภาพท่ี ๓๐) 

 ในเขตพืน้ท่ีภาคกลางของไทย ภาพพระอินทร์ดีดพิณสามสายนัน้ ลกัษณะของพิณ
แสดงออกในรูปของกระจบัป่ี โดยสงัเกตจากลกัษณะของคนัทวนท่ีเรียวยาว ทัง้ยงัเป็นเคร่ืองดีดท่ี
ปรากฏมาแล้วตัง้แต่ในกฎมณเฑียรบาล๒๓๐ จึงปรากฏในลักษณะพระอินทร์ทรงพิณในรูปของ
                                           

๒๓๐ดรูายละเอียดเพิ่มเติมใน กฎมณเทียรบาล ฉบับเฉลิมพระเกียรต ิ

(กรุงเทพมหานคร: ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั (สกว.), ๒๕๔๘), ๘๔. 



 

 

๑๐๗ 

กระจบัป่ีสืบมาตัง้แต่สมยักรุงศรีอยุธยาเร่ืองมาจนในสมยัรัตนโกสินทร์ (ภาพท่ี ๗๒-๗๔)  ในท่ีนี ้
รวมถึงลกัษณะของพระอินทร์ดีดท่ีสามสายท่ีแสดงออกมารูปแบบของงานประตมิากรรมอนัเป็นผล
มาจากการเปล่ียนแปลงระบบปางของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานชุิตชิโนรส ท่ีได้รับ
การพัฒนารูปแบบปางพระพุทธรูปต่อมาจากปางท่ีทรงประดิษฐ์ขึน้ในคราวท่ีทรงรวบรวมและ
นิพนธ์คมัภีร์ “พระปฐมสมโพธิ”  จึงมีการพบประติมากรรมส าริดขนาดเล็กเล่าเหตกุารณ์ในคราว
พระอินทร์ดีดพิณสามสายถวายด้วย (ภาพท่ี ๗๕)  ซึง่รูปแบบของพระอินทร์ในงานประตมิากรรมนี ้
ก็ยึดตามระบบงานท่ีพบในพืน้ภาคกลาง กล่าวคือ พระอินทร์ทรงพิณท่ีในรูปแบบของกระจบัป่ี 
เชน่เดียวกบัท่ีพบในงานจิตรกรรม  
 

 
 
ภาพท่ี ๗๒ พระอินทร์ดีดพิณสามสาย จิตรกรรมในสมดุภาพไตรภมูิสมยักรุงธนบรีุ 
ท่ีมา: “สมุดภาพไตรภูมิ (Bilderhandschrift Traiphum),” สมุดไทยขาว, อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้น
หมกึ-ภาพสี, 2339, เลขท่ี Or 15760, พิพิธภณัฑ์วฒันธรรมเอเชีย (Museum für Asiatische Kunst). 
 



 

 

๑๐๘ 

 
 
ภาพท่ี ๗๓ พระอินทร์ดีดพิณสามสาย จิตรกรรมท่ีพระท่ีนัง่พทุไธสวรรย์ สมยัรัตนโกสินทร์ 
 

 
 

ภาพท่ี ๗๔ พระอินทร์ดีดพิณสามสาย จิตรกรรมท่ีวดัทองธรรมชาต ิสมยัรัตนโกสินทร์ 
 



 

 

๑๐๙ 

 
 

ภาพท่ี ๗๕ พระอินทร์ดีดพิณสามสาย ประติมากรรมส าริดศิลปะรัตนโกสินทร์ จัดแสดงท่ี
พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิพระนคร 

 

 ส่วนจิตรกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จิตรกรรมท่ีวัดบ้านยาง จังหวัด
มหาสารคามนี ้(ภาพท่ี ๗๖) แม้จะได้รูปแบบพระอินทร์กายสีเขียวจากอิทธิพลพุทธศิลป์ในพืน้ท่ี
ภาคกลางของไทย  แต่มิได้เลือกรับพิณในทรงกระจบัป่ี  แต่กลบัเลือกใช้พิณในลกัษณะของพิณ
น า้เต้า โดยสงัเกตได้จากวิธีการเล่นพิณนัน้ พระอินทร์องค์นีจ้กัทรงวางกะโหลกเสียงไว้เหนือพระ
อรุะด้านซ้าย พระหตัถ์ซ้ายจบัคนัทวน สว่นพระหตัถ์ขวาอยูใ่นทา่ดีดพิณ   

 

 
 

ภาพท่ี ๗๖ พระอินทร์ดีดพิณสามสาย จิตรกรรมท่ีวดับ้านยาง จงัหวดัมหาสารคาม 
 (ถ่ายภาพโดย นรินทร์ ยืนทน)  

 



 

 

๑๑๐ 

 จิตรกรรมในภาคเหนือ ก็มีการเลือกรับเอารูปแบบพระอินทร์ดีดพิณสามสายไป
ปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตของตนเอง ดงัตวัอย่างจิตรกรรมฝีมือช่างไทลือ้ภายในวิหารวัดหนองบัว 
จงัหวดัน่าน (ภาพท่ี ๗๗) ราวต้นพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ นัน้ จิตรกรก าหนดรูปแบบให้พระอินทร์ดีดซงึ 
ซึ่งเป็นเคร่ืองดีดในวฒันธรรมของตน เช่นเดียวกบัการไม่เลือกรับเอาสีพระวรกาย สี เขียวของพระ
อินทร์  แตก่ลบัรับเอารูปแบบอาคารเรือนยอดแบบไทยภาคกลางไปปรับใช้   
 

 
 

ภาพท่ี ๗๗ พระอินทร์ดีดพิณสามสาย จิตรกรรมภายในวิหารวดัหนองบวั จงัหวดันา่น 
ท่ีมา: ภาณพุงษ์ เลาหสม, จิตรกรรมฝาผนังล้านนา (กรุงเทพมหานคร: ดา่นสทุธาการพิมพ์, ๒๕๔๑), 
๑๑๔. 

 

 สิ่งเหลา่นีแ้สดงให้เห็นวา่ แม้จกัมีคตร่ิวมเดียวกนัตามคมัภีร์ปฐมสมโพธิท่ีเช่ือว่า  
พระอินทร์ทรงดีดพิณสามสายถวายนัน้ แต่รูปแบบของพิณนัน้แตกต่างกันไปตามเคร่ืองดนตรีท่ี
ได้รับความนิยมไปในแตล่ะภมูิภาค ซึง่นบัเป็นภาพสะท้อนคา่นิยมทางสงัคมท่ีแตกตา่งกนัไปในแต่
ละชว่งเวลาและพืน้ท่ีได้เป็นอยา่งดี 

เทพพาหนะของพระอินทร์ 
คติความเช่ือเร่ืองการสญัจรของเทพในศาสนาพราหมณ์-ฮินดนูัน้ มกัประทบับนราชรถ

หรือสตัว์พาหนะชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นหลกั หากแต่คติเทพพาหนะนัน้มีพัฒนาการทางความเช่ือ
และสง่อิทธิพลถึงคตพิระอินทร์ในพทุธศาสนาเถรวาท ดงัมีรายละเอียดส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

ราชรถ 
คตเิทพพาหนะของพระอินทร์ในคมัภีร์พระเวท ปรากฏวา่พระอินทร์ทรงประทบับนราช

รถเทียมม้า ดงัปรากฏพระนามเฉพาะส าหรับพระอินทร์เพียงองค์เดียวว่า “รเถษฐา” (ratheṣṭhā) 



 

 

๑๑๑ 

หมายถึง “ขุนศึกผู้ทรงราชรถ”๒๓๑ อนัเป็นเคร่ืองแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างคติราชรถกับบทบาท
การเป็นเทพแห่งนกัรบและเทพแห่งสงครามของชาวอารยนั  ทัง้ยงัแสดงความสมัพนัธ์กับเทพใน
กลุ่มพระอาทิตย์ เน่ืองด้วยเทพในกลุ่มนีม้กัทรงราชรถเป็นเทพพาหนะด้วยเช่นเดียวกนั อนัมีท่ีมา
จากดวงอาทิตย์และก้อนเมฆนัน้สามารถเคล่ือนท่ีไปได้ในฟากฟ้า  นอกจากนีใ้นคมัภีร์ฤคเวทยงั
กลา่วถึง พระวายวุา่มีพระอินทร์เป็นดัง่สารถีหรือเป็นเพ่ือนร่วมทางไปบนราชรถ (ฤค. ๔.๔๖.๒๒๓๒; 
๔.๔๘.๒)๒๓๓  เพราะทกุครัง้ท่ีมีลมหรือพายใุหญ่มกัต้องมีเมฆฝนควบคูก่นัไปเสมอ   

ในสว่นของลกัษณะทางประตมิานวิทยาราชรถพระอินทร์ท่ีปรากฏในคมัภีร์พระเวทนัน้ 
พระอินทร์ทรงประทับบนราชรถทอง (ฤค. ๖.๒๙.๒)๒๓๔ ท่ีสร้างขึน้โดย ฤภุ๒๓๕ (ฤค. ๑.๑๑๑.๑)๒๓๖ 
เทียมด้วยม้าสีน า้ตาลอ่อน ๒ ม้า บ้างก็ว่าเทียมด้วยม้า ๔, ๖, ๘ หรือ ๑๐ ม้า (ฤค. ๒.๑๘.๔)๒๓๗ 
๒๐, ๓๐, ๔๐, ๕๐, ๖๐ หรือ ๗๐ ม้า (ฤค. ๒.๑๘.๕)๒๓๘  ๘๐, ๙๐ หรือ ๑๐๐ ม้า (ฤค. ๒.๑๘.๖)๒๓๙ 
หรืออาจมีมากนบัพนัตวั (ฤค. ๔.๔๖.๓๒๔๐; ๖.๔๗.๑๘)๒๔๑ ถึงพนัหนึ่งร้อยตวั (ฤค. ๘.๑.๒๔)๒๔๒  
ม้าเทียมราชรถนัน้มีลกัษณะเป็นม้าท่ีดี มีพระอาทิตย์เป็นดวงตา (ฤค. ๑.๑๖.๑-๒)๒๔๓ มีเสียงร้อง

                                           
๒๓๑Arthur Anthony Macdonell, Vedic Mythology, 55. 
๒๓๒The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. III, 315. 
๒๓๓Ibid, 319. 
๒๓๔Ibid, 442. 
๒๓๕พวกฤภ ุเป็นโอรส ๑ ใน ๓ ของ สธุนัวนั ผู้ สืบเชือ้สายขององัคีรัส ได้แก่ ฤภ ุวิภ ุและ

วาชะ  พวกฤภนีุไ้ด้รับการนบัถือในฐานะนายชา่ง ผู้ช านาญในการสร้างสรรค์ราชรถของพระอินทร์  
John Dowson, A Classical Dictionary of Hindu Mythology and Religion, 

Geography, History and Literature, 267. 
๒๓๖The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. I, 286. 
๒๓๗The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. II, 253. 
๒๓๘Ibid. 
๒๓๙Ibid. 
๒๔๐The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. III, 210. 
๒๔๑Ibid, 473. 
๒๔๒The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. IV, 216. 
๒๔๓The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. I, 38-39. 



 

 

๑๑๒ 

ดงั (ฤค. ๑.๓๐.๑๖)๒๔๔ มีแผงคอสีทอง (ฤค. ๘.๓๒.๒๙)๒๔๕ ยาวเป็นริว้ (ฤค. ๑.๑๐.๓)๒๔๖ มีขนเป็น
เป็นมนัดัง่ขนนกยงู (ฤค. ๓.๔๕.๑)๒๔๗ และมีหลงัสีขาว (ฤค. ๘.๑.๒๕)๒๔๘  ในบางครัง้พระอินทร์ก็
ใช้ม้าของพระสริุยะ (ฤค. ๑๐.๔๙.๗)๒๔๙ หรือม้าของพระวาตะ (ฤค. ๑๐.๒๒.๔-๖)๒๕๐ ราชรถของ
พระอินทร์นีจ้ึงแลน่ไปได้เร็วกว่าความคิด หรือเร็วเหมือนกบันกอินทรีกระพือปีก (ฤค. ๘.๓๔.๙)๒๕๑  
โดยมีพระปษูันเป็นเทพสารถี (ฤค. ๖.๕๖.๕)๒๕๒ 

ในคมัภีร์สมยัอิตหิาส คตคิวามเป็นราชรถแหง่เทพนกัรบยงัคงปรากฏสืบมา ดงัปรากฏ
นามเรียกราชรถของพระอินทร์ในสมยันีว้่า “ไชตรรถ” หมายถึง “ความมีชยั” หรือเรียกว่า “มเหนทร
วาหะ” หมายถึง “มีลกัษณะรุ่งโรจน์ประดจุสายฟ้าแลบหรือสะเก็ดดาว”๒๕๓ เน่ืองด้วยเม่ือราชรถลง
สูโ่ลกจะมีเสียงดัง่ฟ้าร้อง   

ลกัษณะทางประตมิานวิทยาราชรถพระอินทร์ท่ีปรากฏในคมัภีร์สมยัอิติหาสนัน้ มีการให้
รายละเอียดท่ีตา่งกนัออกไปเล็กน้อยใน ๒ คมัภีร์   

ในคมัภีร์รามายณะ ได้กลา่วถึงราชรถของพระอินทร์ว่า ราชรถนีเ้ทียมด้วยม้าสีเขียว เป็น
ม้าทิพย์ท่ีวิ่งไปได้ในท้องฟ้าส่องแสงเรืองรองดัง่ยามพระอาทิตย์ขึน้ บนราชรถกัน้ฉัตรเรืองแสงดัง่วง
จนัทร์ประดบัด้วยมาลยั แวดล้อมด้วยเหล่านารีท่ีคอยใช้พดัโบกและแส้จามรท่ีมีด้ามเป็นทองอยู่เคียง
ข้างพระอินทร์  ส่วนบริเวณรอบราชรถด้วยคนหนุ่มท่ีมีอายุราว ๒๕ ปีหลายร้อยคนท่ีสวมกุณฑล 
คล้องสายสร้อยท่ีโชตชิ่วงเหมือนไฟลกุโขน และถือดาบอยูใ่นมือ (รม. ๓.๔.๗-๒๐)๒๕๔ 

                                           
๒๔๔Ibid, 77. 
๒๔๕The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. V, 42. 
๒๔๖The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. I, 25. 
๒๔๗The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. III, 73. 
๒๔๘The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. IV, 216. 
๒๔๙The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. VI, 132. 
๒๕๐Ibid, 57. 
๒๕๑The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. V, 48. 
๒๕๒The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. III, 497. 
๒๕๓E. Washburn Hopkins, Epic Mythology, 124. 
๒๕๔มหากาพย์รามายณะของวาลมิกิ ฉบับเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็ 

พระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสพระราชพธีิมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ  
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔, ๒๖๑-๒๖๒. 



 

 

๑๑๓ 

ส่วนคัมภีร์มหาภารตะได้ให้รายละเอียดราชรถของพระอินทร์ นีว้่า มีขนาดใหญ่จน
สามารถบรรทุกกองทพัทัง้หมดของพระอินทร์และพวกนาคได้ ราชรถประดบัประดาไปด้วยทอง
และเรืองรองดัง่ดวงอาทิตย์ เทียมด้วยม้าสีทองหรือสีเหมือนนกยูง ท่ีมีจ านวนนบัพนันบัหม่ืนตวั 
(มภ. ๕.๑๐๔.๓; ๓.๑๖๘.๗๓) ประดบัด้วยธงชยัสีน า้เงินเข้มท่ีโบกสะบดัอยูบ่นเสาสีเหลือง ธงนีจ้งึ
มีช่ือว่า “ไวชยนัตะ” ท่ีหมายถึง “ชยัชนะ” (มภ. ๓.๔๘.๘)  หากแตมี่การเปล่ียนองค์สารถีจากพระ
ปษูันมาเป็น “พระมาตลิ” (มภ. ๓.๑๖๘.๑; ๕.๑๐๔.๒ รม. ๖.๑๑๑.๑) โดยกลา่วกนัวา่พระองค์เป็น
สารถีท่ีดีท่ีสดุในโลกอีกด้วย 

ในส่วนของม้าท่ีใช้เทียมราชรถนัน้ คมัภีร์มหาภารตะระบุว่าเป็นม้า “อจุไฉศรวสั” (มภ. 
๓.๑๖๘.๙) ม้าประเภทนีจ้ดัเป็นราชาแห่งม้าทัง้หลาย โดยเป็นม้าท่ีมีความเยาว์วยัอยู่เสมอ และมี
เสียงร้องดังก้องท้องทะเล (มภ. ๕.๑๐๒.๑๒)  ส่วนในคัมภีร์รามายณะและคัมภีร์ปุราณะได้
กล่าวถึง ก าเนิดของม้าอจุไฉศรวสัว่าเป็นม้าท่ีเกิดจากการกวนเกษียรสมทุร (รม. ๑.๔๔)๒๕๕ พร้อม
กบัช้างทรงของพระอินทร์  หากแตพ่ระอินทร์มิได้รับม้าอุจไฉศรวสัมาเป็นม้าพระท่ีนัง่ กลบัรับเอา
ช้างมาเป็นเทพพาหนะ  

ส่วนในคมัภีร์ทางพทุธศาสนาเถรวาทนัน้ ปรากฏรายละเอียดราชรถของพระอินทร์มา
ตัง้แตค่มัภีร์พระสุตตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย อสีตินิบาตชาดก สธุาโภชนชาดก ได้กล่าวถึงรูปลักษณะ
ของราชรถนัน้ว่ามีงอนรถท่ีท าด้วยทองชมพนูทุ มีสีแดงคล้ายทองวิเศษ มีเคร่ืองลาดวิจิตรท่ีประดบั
ไปด้วยลวดลายรูปพระจนัทร์ ช้าง โค ม้า กินนร เสือโคร่ง เสือเหลือง เนือ้ทรายท่ีล้วนท าด้วยทองค า 
ลวดลายนกทัง้หลายในรถนัน้ท าด้วยรัตนะตา่ง ๆ  ลวดลายกวางจดัท าเป็นฝงู ๆ ด้วยแก้วไพฑูรย์  
โดยมีม้าอศัวราชหนึง่พนัเทียมราชรถ ม้านีล้้วนประดบัประดาไปด้วยเคร่ืองอศัวาภรณ์ ทัง้ปกหลงัท่ี
สานเป็นข่ายและพู่จามรี (สร้อยหู) ท่ีล้วนท าด้วยทองค า โดยยงัคงมีพระมาตลีเป็นเทพสารถี๒๕๖ 
และในพระสตุตนัตปิฎก มชัฌิมนิกาย มชัฌิมปัณณาสก์ มฆเทวสตูร และขทุทกนิกาย สาธินราช
ชาดกได้ให้รายละเอียดอีกวา่ ราชรถนัน้เทียมด้วยม้าอาชาไนยพนัหนึง่ม้า๒๕๗ 

                                           
๒๕๕เร่ืองเดียวกนั, ๖๔-๖๕. 
๒๕๖“พระสตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย อสีตนิิบาตชาดก สธุาโภชนชาดก,” พระสูตรและ

อรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที่ ๔ ภาคที่ ๑, ๔๕๘-๔๕๙. 
๒๕๗“พระสตุตนัตปิฎก มชัฌิมนิกาย มชัฌิมปัณณาสก์ ราชวรรค มฆเทวสตูร,”  

พระสูตรและอรรถกถาแปล มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ เล่มท่ี ๒ ภาคที่ ๒ (กรุงเทพมหานคร: 
มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๗๒, และ “พระสตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย สาธินราชชาดก,” พระสูตร
และอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที่ ๓ ภาคที่ ๖, ๔๙๔. 



 

 

๑๑๔ 

ตอ่มาในคมัภีร์ชัน้อรรถกถาได้ให้รายละเอียดของราชรถนัน้เพิ่มเติมไปอีกว่า มีขนาด
ความสงู ๑๕๐ โยชน์๒๕๘ ความยาว ๒๕๐ โยชน์ จากสายเชือกถึงงอนรถ ๕๐ โยชน์ ท่ีเน่ืองกบัเพลา 
๕๐ โยชน์ ส่วนข้างหลงัจรดเพลารถอีก ๕๐ โยชน์ ราชรถทัง้คนัประดบัไปด้วยรัตนะทัง้ ๗๒๕๙ ตัง้
ฉตัรขาวขนาดสงู ๓ โยชน์ และธงสงู ๒๕๐ โยชน์ ธงนีเ้ม่ือต้องลมจะมีเสียงดัง่ดริุยางค์ทัง้ ๕๒๖๐และ
ยงัคงเทียมด้วยม้าอาชาไนยหรือม้าสินธพหนึ่งพนัม้า๒๖๑ สืบมาจนถึงในคมัภีร์โลกบญัญตัิก็ยงัระบุ
วา่ พระอินทร์ได้ทรงราชรถเทียมม้าทัง้พนันีใ้นเวลาท าศกึ๒๖๒ 

ในส่วนของช่ือราชรถนัน้ คมัภีร์ชัน้พระไตรปิฎกมิได้มีการออกนามแต่อย่างใด นาม
ของราชรถนัน้เร่ิมปรากฏในคมัภีร์ชัน้อรรถกถาวา่ “เวชยนัตะ”๒๖๓ ซึง่ตรงกบัช่ือของธงประดบัราชรถ
พระอินทร์ในคมัภีร์อิติหาส พระอรรถกถาจารย์ได้เลือกรับเอาช่ือของธงนีม้าใช้เป็นช่ือเรียกราชรถ
พระอินทร์ในคมัภีร์ทางพุทธศาสนา สนันิษฐานว่ามีท่ีมาจากในคมัภีร์พระสุตตนัตปิฎก ทีฆนิกาย 
มหาวรรค มหาสุทัสสนสูตรได้น าเอาค าว่า “เวชยนัตะ” นีม้าใช้เรียกเป็นช่ือราชรถในคติพระเจ้า
จกัรพรรดแิล้ว ท าให้พระอรรถกถาจารย์เลือกท่ีจะใช้ช่ือนีสื้บมา เพราะคตพิระเจ้าจกัรพรรดิและคติ

                                           
๒๕๘“สมุงัคลวิลาสินี อรรถกถาทีฆนิกาย มหาวรรค มหานิทานสตูร,” พระสูตรและ

อรรถกถาแปล ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่มที่ ๒ ภาคที่ ๑, ๑๘๖, “สารัตถปกาสินี อรรถกถา 
สงัยตุตนิกาย สคาถวรรค สกักสงัยตุ ปฐมวรรค สวีุรสตูร,”  พระสูตรและอรรถกถาแปล สัง
ยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่มที่ ๑ ภาคที่ ๒, ๔๕๙, และ “อรรถกถากลุาวกชาดก,” พระสูตรและ
อรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที่ ๓ ภาคที่ ๑, ๓๒๖. 

๒๕๙“ปปัญจสทูนี อรรถกถามชัฌิมนิกาย มชัฌิมปัณณาสก์ ราชวรรค มฆเทวสตูร,”  
พระสูตรและอรรถกถาแปล มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ เล่มที่ ๒ ภาคที่ ๒, ๘๔. 

๒๖๐“สารัตถปกาสินี อรรถกถาสงัยตุตนิกาย สคาถวรรค สกักสงัยตุ ปฐมวรรค ธชคัคสตูร,” 
พระสูตรและอรรถกถาแปล สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่มท่ี ๑ ภาคที่ ๒, ๔๖๗. 

๒๖๑ดรูายละเอียดเพิ่มเติมในอรรถกถากลุาวกชาดก คตุติลชาดก สาธินราชชาดก เนมิราช
ชาดก 

๒๖๒พระสทัธรรมโฆษเถระ, โลกบัญญัติ, แปลโดย แย้ม ประพฒัน์ทอง 
(กรุงเทพมหานคร: กรมศลิปากร, ๒๕๒๘), ๔๐. 

๒๖๓"คตเิวชยนัตราชรถ" นีย้งัปรากฏวา่เป็นราชรถของพระเจ้าจกัรพรรดพิระองค์หนึง่
นามวา่ "มหาสทุสัสนะ"  

“พระสตุตนัตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค มหาสทุสัสนสตูร,” พระสูตรและอรรถกถา
แปล ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่มที่ ๒ ภาคที่ ๑, ๔๘๙-๔๙๒. 



 

 

๑๑๕ 

พระอินทร์นัน้มีความสอดคล้องกันในหลายส่วน  นอกจากนีค้ าว่า “เวชยนัตะ” ยงัใช้เป็นช่ือเรียก
ปราสาทท่ีประทบัของพระอินทร์ซึง่ผดุขึน้ภายหลงัท่ีพระอินทร์มีชยัเหนือเหลา่อสรู  

นอกจากการใช้ราชรถนีท้ าศกึกบัเหล่าอสรูแล้ว พระอินทร์ยงัโปรดการเสดจ็ฯ โดยราชรถ
นีไ้ปในสถานท่ีตา่ง ๆ ในโลก เสด็จประพาสอทุยาน๒๖๔ รวมถึงการเสด็จไปเข้าเฝา้พระพทุธเจ้า ดงั
ปรากฏพระด ารัสท่ีพระพทุธองค์มีตอ่พระอินทร์ในพระสตุตนัตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค สกักปัญห
สตูร ความวา่ "...อาตมาภาพออกจากสมาธินัน้ เพราะเสียงแห่งลอ้และดมุรถของมหาบพิตร"๒๖๕ทัง้
ยงัโปรดให้มาตลีเทพสารถีน าเอาเวชยนัตราชรถนีม้ารับเอามนุษย์ผู้ รักษาศีลไปดาวดึงส์เทวโลก
ด้วยในหลายโอกาส ได้แก่ คตุติลบณัฑิตในคตุติลชาดก พระเจ้าสาธินราชในสาธินราชชาดก และ
พระเนมิราชในเนมิราชชาดก  

ราชรถพระอินทร์ที่ปรากฏในงานศิลปกรรม 
แม้จกัปรากฏคติท่ีว่าราชรถนัน้เป็นเทพพาหนะหนึ่งของพระอินทร์ แต่กลบัไม่เป็นท่ี

นิยมแสดงออกในงานศิลปกรรม ส่วนหนึ่งอาจมีสาเหตมุาจากราชรถนัน้เป็นคติร่วมท่ีเทพเจ้าของ
ชาวอารยนัส่วนใหญ่มกัทรงราชรถเป็นเทพพาหนะด้วยกันทัง้สิน้  ภายหลงัเม่ือมีการสร้างเป็นรูป
เคารพหรืองานประติมากรรมราชรถจึงถูกใช้เป็นเทพพาหนะของพระสุริยะนบัแต่ในสมัยอินเดีย
โบราณเป็นต้นมา  ในขณะท่ีพระอินทร์มักส่ือแสดงออกร่วมกับช้างในฐานะเทพพาหนะของ
พระองค์สืบมาจนถึงในปัจจบุนั 

เวชยนัตราชรถจึงมกัปรากฏในงานพุทธศิลป์ นบัแต่ในสมยักรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมา  
ส่วนมากแสดงออกในรูปของงานจิตรกรรมท่ีมักแสดงราชรถของพระอินทร์เป็นส่วนหนึ่งของ
จิตรกรรมเร่ืองเนมิราชชาดก หนึ่งในมหานิบาตชาดเร่ืองส าคญั ท่ีกล่าวถึง เหตกุารณ์ท่ีพระอินทร์มี
เทวบญัชาให้พระมาตลี เทพสารถีของพระองค์น าเอาราชรถทรงไปรับพระเจ้าเนมิราชให้ไปยัง
สวรรค์และนรก  ฉากพระเจ้าเนมิราชประทบัราชรถของพระอินทร์นัน้จึงมกัถูกแสดงออกในงาน
จิตรกรรมไทยประเพณี นบัแตใ่นสมยักรุงศรีอยธุยาเป็นต้นมา  ดงัเช่น ภาพจิตรกรรมเร่ืองเนมิราช
ชาดกท่ีวดัชมภูเวก จงัหวดันนทบุรี (ภาพท่ี ๗๘) ซึ่งเป็นจิตรกรรมในสมยักรุงศรีอยุธยา เป็นภาพ
พระเนมิราชทรงราชรถของพระอินทร์ ท่ีมีลักษณะเป็นราชรถโถงขนาดเล็ก กัน้ฉัตรหักคันดาล 
เทียมด้วยม้าสีขาว มีเทพมาตลีเป็นสารถี 

                                           
๒๖๔“พระสตุตนัตปิฎก สงัยตุตนิกาย สคาถวรรค สกักสงัยตุ ทตุิยวรรค ปฐมสกักนมสัสน

สตูร,” พระสูตรและอรรถกถาแปล สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่มท่ี ๑ ภาคที่ ๒, ๕๐๗. 
๒๖๕“พระสตุตนัตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค สกักปัญหสตูร,” พระสูตรและอรรถกถา

แปล ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่มที่ ๒ ภาคที่ ๒, ๑๒๗. 



 

 

๑๑๖ 

 
 

ภาพท่ี ๗๘ เนมิราชชาดก จิตรกรรมท่ีวดัชมภเูวก จงัหวดันนทบรีุ สมยัอยธุยา 
 
รูปแบบราชรถโถงนีย้งัถกูใช้ในภาพจิตรกรรมท่ีต้องการน าเสนอเหตกุารณ์ตอ่เน่ืองกนั

หลายเหตุการณ์ในภาพเดียว เช่น ภาพจิตรกรรมภายในวิหารพระอินทร์แปลงวัดเสนาสนาราม 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ท่ีเขียนในสมยัรัชกาลท่ี ๕ แสดงเร่ืองราวท่ีพระอินทร์แปลงกายเป็นอสรู
เฒ่าเพ่ือมาในพิธีเลือกคูข่องธิดาอสรู ซึ่งเคยเกิดเป็นนางสชุาดา ชายาของมฆมาณพ เสด็จกลบัไป
ประทบัยงัวิมานของพระอินทร์  ในภาพดงักล่าวมีการเขียนเป็นภาพเวชยนัตราชรถ ๓ องค์ องค์
หนึ่งเป็นเหตกุารณ์ท่ีอสรูเฒ่าชกัชวนธิดาอสรูมาขึน้ราชรถ องค์ท่ี ๒ เป็นฉากพระอินทร์คืนร่างเดิม
ประทับร่วมกับนางสุชาดาบนราชรถโดยเหล่าอสูรท่ีติดตามมาแตกต่ืนอยู่ และองค์ท่ี ๓ เป็น
เหตกุารณ์ตอนสง่ทัง้ ๒ พระองค์บนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์แล้ว (ภาพท่ี ๗๙, ๑๐๔)  

เวชยนัตราชรถในอีกประเภทหนึ่ง คือ ราชรถบุษบก  คือ ราชรถท่ีมีการประดิษฐาน
บษุบกตรงกลางราชรถเพ่ือใช้เป็นท่ีประทบั  เช่น จิตรกรรมเนมิราชประทบัราชรถของพระอินทร์ท่ี
วดัสุวรรณดาราราม จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา (ภาพท่ี ๘๐) ซึ่งเขียนขึน้ราวต้นกรุงรัตนโกสินทร์  
ซึง่รูปแบบราชรถบษุบกนีย้งัคงปรากฏสืบมาในภมูิภาคตา่ง ๆ ท่ีได้รับอิทธิพลจากในพืน้ท่ีภาคกลาง
ของไทย อาทิ จิตรกรรมท่ีวดัมอ่นปยูกัษ์ จงัหวดัล าปาง (ภาพท่ี ๘๑) ด้วยเชน่กนั 
 



 

 

๑๑๗ 

 
 

  
  

ภาพท่ี ๗๙ พระอินทร์ทรงพานางสุชาดาท่ีไป
เกิดเป็นธิดาอสูรกลับสวรรค์ชัน้
ดาวดึงส์ จิตรกรรมภายในวิหาร
พระอินทร์แปลง วัดเสนาสนาราม 
สมยัรัชกาลท่ี ๕ 

ภาพท่ี ๘๐ เนมิราชชาดก จิตรกรรมภายใน
พระอุโบสถวัดสุวรรณดาราราม 
พระนครศรีอยุธยา ศิลปะสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น 

 

 



 

 

๑๑๘ 

 
 
ภาพท่ี ๘๑ จิตรกรรมภายในพระอโุบสถวดัม่อนปู่ ยกัษ์ จงัหวดัล าปาง ได้อิทธิพลศลิปะรัตนโกสินทร์ 
ท่ีมา: Northern Illinois University, Nemiral, accessed September 11, 2016, 
http://sea.lib.niu.edu/islandora/object/SEAImages%3A1807 
 

นอกจากเวชยนัตราชรถจกัใช้เป็นส่วนหนึ่งของจิตรกรรมเร่ืองเนมิราชชาดกแล้ว ใน
ศลิปะพมา่ก็ได้มีการน าเอาราชรถพระอินทร์นัน้ แสดงความเป็นสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์  ซึง่จิตรกรรมใน
ลกัษณะนีจ้กัภาพได้ในสมุดข่อย และใบลาน  โดยในพุทธศิลป์แบบไทยนัน้หากต้องการน าเสนอ
ภาพสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ตามคมัภีร์ไตรภมูิ ก็จกัแสดงภาพพระอินทร์ประทบัร่วมกบัพพชายาทัง้ ๔ องค์ 
ในเวชยนัตปราสาท แวดล้อมด้วยองค์ประกอบอ่ืน ๆ ของสวรรค์ เช่น สธุรรมเทวสภา ต้นปาริฉัตตกะ 
พระแท่นบณัฑุกัมพลศิลาอาสน์ พระจุฬามณีเจดีย์ และ “ช้างเอราวัณ” (ภาพท่ี ๘๒)  หากแต่
จิตรกรรมในศลิปะพม่านัน้จกัน าเสนอในรูปแบบท่ีตา่งออกไปด้วยการใช้รูป “เวชยนัตราชรถ” แทน 
“ช้างเอราวณั” นบัเป็นรูปแบบเฉพาะของจิตรกรรมพม่าท่ีพบในสมุดข่อยและใบลาน ท่ีพบตัง้แต่
ชว่งพทุธศตวรรษท่ี ๒๓ เป็นต้นมา (ภาพท่ี ๘๓-๘๔) 
 



 

 

๑๑๙ 

 
 

ภาพท่ี ๘๒ จิตรกรรมภาพสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ ในสมดุภาพไตรภมูิสมยักรุงธนบรีุ 
ท่ีมา: “สมุดภาพไตรภูมิ (Bilderhandschrift Traiphum),” สมุดไทยขาว, อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้น
หมกึ-ภาพสี, 2339, เลขท่ี Or 15760, พิพิธภณัฑ์วฒันธรรมเอเชีย (Museum für Asiatische Kunst). 
 

 
 

ภาพท่ี ๘๓ ใบลานแสดงภาพสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ ศลิปะพมา่ ราวกลางพทุธศตวรรษท่ี ๒๓ 
ท่ีมา: Alexandra Green and T. Richard Blurton, Burma: art and archaeology (London: 
British Museum Press, 2002), Fig. 82. 



 

 

๑๒๐ 

 
 

ภาพท่ี ๘๔ จิตรกรรมภาพสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ บนสมดุขอ่ย ศลิปะพมา่ ราวพทุธศตวรรษท่ี ๒๔ 
ท่ีมา:  The British Library, Or 14550, 19th century, Scenes of Buddhist heavens and hells, 
accessed September 12, 2016, available from ttp://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx? 
ref=or_14550_f001r 

 

ท่ีส าคญัราชรถของพระอินทร์นัน้ยังปรากฏในงานประณีตศิลป์ของไทย ดงัปรากฏ
นามราชรถเชิญพระโกศพระบรมศพพระมหากษัตริย์ พระบรมราชินี และพระบรมวงศ์ชัน้เจ้าฟ้า 
คือ “พระมหาพิชัยราชรถ” องค์หนึ่ง และ “เวชยันตราชรถ”  โดยเฉพาะค าว่าเวชยันตราชรถนี ้
สอดคล้องกบัพระนามราชรถของพระอินทร์นัน้นัน่เอง 

ราชรถเชิญพระโกศพระบรมศพทัง้ ๒ องค์นีส้ร้างขึน้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
พทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช รัชกาลท่ี ๑  สนันิษฐานว่าสร้างขึน้ก่อนปี พ.ศ.๒๓๓๙ ด้วยปรากฏ
ความในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี ๑ กล่าวถึงเหตกุารณ์เม่ือจลุศกัราช ๑๑๕๗ 
(ตรงกบั พ.ศ.๒๓๓๘) ความตอนหนึง่วา่ 



 

 

๑๒๑ 

“...โปรดให้สร้างพระเมรุมาศขนาดใหญ่ และเคร่ืองมหรสพสมโภชเหมือนอย่าง
การพระบรมศพพระเจ้าแผน่ดนิครัง้กรุงเก่าประกอบ... 

...ครัน้ ณ เดือน ๕ ปีมะโรง จุลศกัราช ๑๑๕๘ การพระเมรุเสร็จแล้ว วนัขึน้ ๑๓ 
ค ่า โปรดให้แห่พระบรมสารีริกธาต ุออกสู่พระเมรุ มีการมหรสพสมโภช ๓ คืน ๓ วนัแล้ว 
ครัน้วนัแรม ๑ ค ่า จงึแหพ่ระบรมอฏัฐิสมเดจ็พระชนกาธิบดีสูพ่ระเมรุ กระบวนแหพ่ระบรม
อัฏฐิครัง้นัน้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จทรงพระราชยานโยงพระบรมอฏัฐิเอง 
สมเด็จพระอนุชาธิราช กรมพระราชวงับวรสถานมงคล ก็ทรงพระราชยานโปรดข้าวตอก 
น ามาในกระบวน...”๒๖๖  

 
ซึ่งราชรถก็มีพระราชโองการโปรดให้สร้างขึน้ด้วยในครัง้นัน้ ดงัข้อความท่ีปรากฏใน

จดหมายเหตคุวามทรงจ าของกรมหลวงนรินทรเทวี ท่ีวา่ “...ปีเถาะ สพัศก พระโองการรับสัง่ให้ช่าง
ท าพิไชยราชรถขึน้ จะทรงพระโกษฐพระอฐิั ๗ รถ...”๒๖๗ 

ราชรถทัง้ ๗ คนั พอจะสนันิษฐานได้วา่ ประกอบไปด้วย พระมหาพิชยัราชรถ เวชยนัต 
ราชรถ ราชรถน้อย ๓ คนั ใช้เป็นราชรถส าหรับพระอา่นพระอภิธรรมน า ราชรถโยง และราชรถโปรย 
ซึง่ทัง้ ๕ คนันีใ้ช้ในกระบวนแหพ่ระศพพระบรมวงศ์ชัน้เจ้าฟ้าขึน้ไป  สว่นอีก ๒ คนันัน้ได้แก่ ราชรถ
โถง คือราชรถทรงพระโกศพระศพ และรถพระอา่นพระอภิธรรมน า กระบวนนีใ้ช้ส าหรับพระอนวุงศ์ 
รวมถึงสมเดจ็พระสงัฆราชท่ีเป็นสามญัชนด้วย 

ขนบประเพณีในการใช้ราชรถในกระบวนแห่พระโกศพระศพนีเ้ป็นคติท่ีได้รับการ
ปฏิบัติสืบมาแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา   ดังปรากฏรายละเอียดขัน้ตอนในพระราชพงศาวดาร  
รวมถึงการพบเอกสารประเภทสมุดข่อยท่ีพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งรัฐแห่งเดรสเดน (Staatliche 
Kunstsammlungen Dresden) ประเทศเยอรมนี เป็นภาพริว้กระบวนแห่ในการถวายพระเพลิง
พระบรมศพสมเด็จพระเพทราชา วันท่ี ๒๖ ธันวาคม ค.ศ.๑๗๐๔ (พ.ศ.๒๒๔๗) มีลักษณะเป็น

                                           
๒๖๖สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ, พระราชพงศาวดาร กรุง

รัตนโกสินทร์ รัชชกาลที่ ๑ (พระนคร: พระจนัทร์, ๒๔๗๘, ทรงพระกรุณาโปรดให้พิมพ์พระราชทาน
แจกในงานพระราชทานเพลิงพระศพพระวรวงศเธอ กรมหม่ืนอนวุตันจาตรุนต์ ท่ีพระเมรุ 
วดัเทพศริินทราวาส), ๒๒๒-๒๒๓. 

๒๖๗พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั, พระราชวิจารณ์ จดหมายความทรงจ า
ของพระเจ้าไปยกิาเธอ กรมหลวงนรินทรเทวี (เจ้าครอกวัดโพ) ตัง้แต่จุลศักราช ๑๑๒๙ ถึง
จุลศักราช ๑๑๘๒ เป็นเวลา ๕๓ ปี (พระนคร: บ ารุงนกุลูกิจ, ๒๔๕๒), ๒๖๕-๒๖๖. 



 

 

๑๒๒ 

ภาพวาดลายเส้นโดยจิตรกรชาวสยาม ซึ่งภายหลังได้รับการคัดลอกและลงสีโดยจิตรกรชาว
ฮอลนัดา๒๖๘  หนึง่ในกระบวนแหท่ี่ส าคญัคือ “พระมหาพิชยัราชรถ” ทรงพระโกศพระบรมศพ   

จากภาพเส้นหมึกนัน้จะพบว่า พระมหาพิชยัราชรถนีเ้ป็นราชรถขนาดใหญ่มี ๔ ล้อ 
รองรับบษุบก ท่ีใช้ประดิษฐานพระโกศพระบรมศพ บษุบกนัน้ประดบัด้วยพระวิสตูร แวดล้อมด้วย
ฉัตรทองแผ่ลวดท่ีมุมทัง้ ๔ ถัดออกมาเป็นรูปบุคคลชัน้สูงนั่งคุกเข่าประนมหัตถ์ไปทางพระโกศ 
สันนิษฐานว่า คือ พนักงานภูษามาลาประคองพระโกศพระบรมศพ ด้านหน้าราชรถนัน้มีเจ้า
พนักงานประนมมือหันออก สันนิษฐานว่าคือ สารถีประจ าราชรถ ซึ่งราชรถนีเ้ทียมด้วยราชสีห์  
(ภาพท่ี ๘๕) จงึตา่งไปจากภาพเขียนท่ีจิตรกรชาวฮอลนัดาวาดนัน้จะมีความตา่งทัง้จ านวนล้อของ
ราชรถ คือถูกลดลงให้เหลือเพียง ๒ ล้อ ไม่มีเจ้าพนักงานภูษามาลา และเทียมราชรถนีด้้วยม้า 
(ภาพท่ี ๘๖) จึงสนันิษฐานว่า จิตรกรอาจได้รับอิทธิพลจากจิตรกรรมภาพราชรถท่ีพบเห็นได้อยู่
ทัว่ไป คือ มีล้อประกอบราชรถเพียง ๒ ล้อเทา่นัน้ 
 

 
 

ภาพท่ี ๘๕ ภาพเขียนขบวนมหาพิชัยราชรถในพิธีบรมศพพระเพทราชา ศิลปะสมัยอยุธยา 
สนันิษฐานวา่เขียนขึน้ในสมยัพระเจ้าสรรเพ็ชญ์ท่ี ๘ 

ท่ี มา : Barend J. Terwiel, “Two Scrolls Depicting Phra Phetracha’s Funeral Procession in 
1704 and the Riddle of their Creation,” Journal of the Siam Society, vol. 104 (2016): 81. 

                                           
๒๖๘Barend J. Terwiel, “Two Scrolls Depicting Phra Phetracha’s Funeral Procession 

in 1704 and the Riddle of their Creation,” Journal of the Siam Society, vol. 104 (2016): 79. 



 

 

๑๒๓ 

 
 

ภาพท่ี ๘๖ ภาพเขียนขบวนมหาพิชยัราชรถในพิธีบรมศพพระเพทราชา สนันิษฐานว่าเขียนขึน้โดย
ชา่งชาวฮอลนัดาในสมยัพระเจ้าสรรเพ็ชญ์ท่ี ๘ 

ท่ี มา : Barend J. Terwiel, “Two Scrolls Depicting Phra Phetracha’s Funeral Procession in 
1704 and the Riddle of their Creation,” Journal of the Siam Society, vol. 104 (2016): 83. 

 

พระมหาพิชยัราชรถ และเวยนัตราชรถท่ีสร้างขึน้ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์นี ้จึงมีความ
คล้ายคลึงกับรูปแบบในภาพเขียนของจิตรกรชาวสยามในสมยัพระเจ้าสรรเพ็ชญ์ท่ี ๘ เป็นอย่าง
มาก  แตมี่องค์ประกอบและรายละเอียดท่ีมากกว่า  โดยมีลกัษณะเป็นราชรถไม้แกะสลกัปิดทอง
ประดบักระจก มีขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕.๓๐ เมตร สงู ๑๑.๒๐ เมตร ด้านข้างประดบัด้วยล้อ
ไม้ ๔ ล้อแกะสลกัลายปิดทองประดบักระจก ระหว่างล้อหน้ากบัล้อหลงัทัง้สองด้านมีแปรกประกบั
แกะสลกัลายรักร้อย และลายกระจงัรวน ส่วนหน้าสุดของราชรถประกอบด้วยงอนรถ ๓ งอน มี
ลกัษณะเป็นคนัไม้ทอดจากระดบัพืน้ของราชรถยาวออกไปข้าง หน้า มีปลายเรียวโค้งงอนขึน้ ทาสี
แดงเรียบ  ส่วนยอดของงอนรถด้านซ้ายและขวาเป็นรูปเศียรนาค ประดบัธงสามชาย ท่ีงอนรถคนั
กลางแกะสลกัเป็นรูปนาคสามเศียร ประดบัธงสามชาย 

องค์ราชรถยงัประกอบด้วยชัน้เกรินลดหลัน่กนั ๕ ชัน้ พนมของเกรินแตล่ะชัน้ด้านหน้า
ประดบัไม้แกะ สลกัรูปหวันาค ด้านหลงัแกะสลักลายกระหนก ท้ายเกรินปิดทองประดบักระจก 
เกรินแตล่ะชัน้ประกอบด้วยหน้ากระดานท้องไม้ลงรักปิดทอง  

หน้าเกรินชัน้ท่ี ๑ มีท่ีนัง่ของสารถีถือแพนหางนกยงู ท้ายเกรินเป็นท่ีนัง่ของผู้ เชิญพัด
โบก เกรินชัน้ท่ี ๒ และ ๓ ประดบัไม้แกะสลกัรูปเทพพนมชัน้ละ ๕๘ องค์ เกรินชัน้ท่ี ๕ ซึ่งนบัเน่ือง
เป็นฐานบษุบกประดบัรูปเทพพนม ๒๒ องค์ เหนือฐานเกรินท่ีเป็นประดิษฐานบษุบกทรงพระโกศ
พระบรมศพ 



 

 

๑๒๔ 

พระมหาพิชยัราชรถและเวชยนัตราชรถนี ้จึงไมไ่ด้เป็นเพียงเวชยนัตราชรถของพระอินทร์
บนโลกมนษุย์ท่ีจกัอญัเชิญพระบรมศพกลบัสู่เขาพระสเุมรุเพียงอย่างเดียว  แตร่าชรถทัง้ ๒ องค์นี ้
ได้แสดงภาพสะท้อนการจ าลองดาวดึงส์เทวโลกให้ออกมาในรูปแบบงานศิลปกรรมท่ีสามารถ
เคล่ือนท่ีได้  โดยในส่วนแรกคือชัน้เกริน ๕ ชัน้ท่ีประดับด้วยเศียรนาคจ านวนมากนัน้ ด้วย
สญัลกัษณ์ของนาคมีความสมัพนัธ์กับน า้ ในส่วนนีจ้ึงเป็นเสมือนมหานทีสีทนัดรท่ีรองรับเขาพระ
สเุมรุท่ีถกูแสดงออกมาในรูปของฐานบุษบก และบษุบกด้านบนอนัเป็นท่ีประดิษฐานพระโกศพระ
บรมศพจึงเป็นเสมือนเวชยนัตมหาปราสาท ปราสาทอนัเป็นท่ีประทบัของพระอินทร์บนสวรรค์ชัน้
ดาวดงึส์ บษุบกนีจ้ึงยงัแสดงถึงความเป็นสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ท่ีประดิษฐานอยู่บนยอดเขาพระสเุมรุ  
ด้วยเหตุนี ้พระมหาพิชัยราชรถและเวชยันตราชรถนีจ้ึงเป็นดัง่คติดาวดึงส์ท่ีเคล่ือนท่ีไปได้ด้วย
เชน่กนั 

ช้างทรงหรือช้างพระท่ีน่ัง 
ช้างพระท่ีนัง่นบัเป็นสตัว์พาหนะของพระอินทร์ท่ีเกิดขึน้ครัง้แรกในคมัภีร์อิติหาส  โดย

ระบถุึงท่ีมาตามท่ีปรากฏในคมัภีร์มหาภารตะฉบบัของอินเดียใต้วา่ ช้างนีมี้นามวา่ “ไอราวตั”  สว่น
ฉบบัเบงคลี เรียกช้างนีว้า่ “ไอราวณั”  ซึง่มีก าเนิดมาจากการกวนเกษียรสมทุร (มภ. ๑.๑๘.๔๐)๒๖๙ 
หรือบ้างก็ว่าสืบเชือ้สายมาจากชายาของฤๅษีกศัยปะคือ พระนางโกรธาวสา พระนางนัน้มีธิดาคือ 
นางภทัรมทา มีนดัดาคือ นางอิราวตี และมีปนดัดาคือ "ไอราวตั" (รม. ๓.๑๓.๒๔)๒๗๐   

ช้างไอราวตันีเ้ป็น ๑ ใน ๘ ช้างอษัฏทิกปาล หรือช้างท่ีดแูลทิศทัง้ ๘  โดยช้างไอราวตันี ้
มีหน้าท่ีดแูลโลกเบือ้งทิศตะวนัออก๒๗๑ ด้วยเหตท่ีุการดแูลโลกด้านทิศนีเ้ป็นหน้าท่ีของพระอินทร์ใน
ฐานะโลกปาล หรือบางทีระบวุ่าเป็นทิศเหนือ เรียกกนัว่า “ไอราวตปถ” คือ “ทางแห่งช้างไอราวตั” 
(มภ. ๑.๑๖๐.๓๔)  ช้างนีส้ามารถเปล่ียนแปลงร่างได้ในระหวา่งรูปของช้างและนาค (มภ. ๒.๙.๘) 

ลกัษณะของช้างไอราวตัท่ีปรากฏในคมัภีร์มหาภารตะ ระบวุ่า เป็นช้างเผือกท่ีมี ๔ งา 
๓ งวง ตวัใหญ่มหมึา (มภ. ๑.๒๒๗.๒๙) และมีปีก  พระอินทร์มกัทรงช้างนีเ้หนือคอ หลงั หรือเศียร  
แตส่ว่นใหญ่มกัประทบัท่ีคอช้าง (มภ. ๑๒.๒๒๗.๑๐)  ระยะแรกพระอินทร์มกัประทบัราชรถในยาม
ศกึสงคราม เช่นในคราวท่ีท าศกึกบัทศกัณฐ์ยงัปรากฏรอยแผลเป็นจากการถูกงาช้างไอราวัตแทง

                                           
๒๖๙E. Washburn Hopkins, Epic Mythology, 126. 
๒๗๐มหากาพย์รามายณะของวาลมิกิ ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เน่ืองในโอกาสพระราชพธีิมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔, ๒๗๗. 
๒๗๑George M. Williams, Handbook of Mythology (California: ABC-CLIO, 

2003), 52. 



 

 

๑๒๕ 

บนแขนของทศกณัฐ์ (รม. ๕.๘.๑๔)๒๗๒ ในการท าศกึกบักมุภกรรณก็ยงัเคยท าร้ายช้างไอราวตัด้วย
การถอดงาออก (รม. ๖.๔๙.๑๗) ๒๗๓  หรือในคราวศึกกับเมฆนาท (อินทรชิต) นัน้ได้มีการออกศึก
พร้อมกนัทัง้ราชรถและช้างไอราวตั ด้วยปรากฏความท่ีว่า เม่ือครัง้พระอินทร์ถกูศรระดมยิงม่านัน้
ได้สละราชรถแล้วขึน้ทรงช้างไอราวตัออกท าศกึกบัอินทรชิตตอ่ (รม. ๗.๒๙.๒๕-๒๖)๒๗๔  ตลอดจน
ในยามสงบสุข พระอินทร์จะขึน้ประทบัช้างไอราวตั เพ่ือเสด็จประพาสตามท่ีต่าง ๆ ในโลก (มภ. 
๓.๑๙๓.๙)  โดยพระอินทร์มกัประทานสายฝนในยามท่ีประทบับนหลงัช้าง (มภ. ๖.๙๖.๓๔) ด้วย
การดดูน า้จากใต้ผิวโลกมาให้พระอินทร์ท าให้ฝนตก (มภ. ๕.๙๙.๗) ค าวา่ “อิราวตั” จงึหมายถึง “ผู้
มีน า้” ดังนัน้ ก้อนเมฆในขณะที่ฝนก าลังจะตกจึงมีขนาดใหญ่และสีคล า้ เปรียบดั่ งช้างที่
ประทานสายฝนมายังโลกมนุษย์ เป็นเหตุให้มีการนับถือช้างนีเ้ป็นสัญลักษณ์ของการให้
น า้และความอุดมสมบูรณ์ 

สว่นในสมยัปรุาณะ  ช้างไอราวตันีเ้ป็นใหญ่เหนือช้างทัง้มวล จากการอภิเษกของมหา
ฤๅษี ตามท่ีระบไุว้ในคมัภีร์วิษณุปรุาณะ๒๗๕  แตใ่นคมัภีร์เดียวกันก็ได้กล่าวถึง ช้างไอราวตันีเ้ป็น
หนึ่งในสาเหตุท่ีท าให้พระอินทร์เส่ือมอ านาจลง  เม่ือครัง้ท่ีฤๅษีทุรวาสได้รับมาลัยจากนางฟ้า 
ระหว่างทางได้พบพระอินทร์ทรงช้างไอราวตั จึงมอบมาลยัให้ กลิ่นมาลยัท าให้ช้างไอราวตัคลัง่จน
ใช้งวงคว้ามาลยัมาท าลาย สร้างความพิโรธให้แก่ฤๅษีทุรวาสจึงสาปให้เส่ือมฤทธ์ิ จนเป็นเหตใุห้
เหล่าเทพต้องประกอบพิธีกวนเกษียรสมทุร เพ่ือฟืน้พลานภุาพให้เหล่าเทพดาอีกครัง้  แตเ่ร่ืองราว
การเส่ือมฤทธ์ิของพระอินทร์ตามคตินีจ้กัขดัแย้งกบัคติท่ีช้างไอราวตัเกิดจากการกวนเกษียรสมุทร
ตามท่ีรับรู้กนัในคมัภีร์มหาภารตะ 

ในสกนัทปรุาณะ ได้แสดงให้เห็นวา่พลงัอ านาจของช้างไอราวตันีส้่วนหนึ่งก็แฝงอยูใ่น
งา ดงัปรากฏเหตกุารณ์ท่ีช้างไอราวัตเคยงาหกัในคราวศึกกับสูรปัทมาสูร  ครัง้นัน้พระโอรสของ
พระอินทร์นาม ชยนัตะ ได้สิน้พระชนม์กลางสนามรบ สร้างความขุ่นเคืองให้กับช้างไอราวัตเป็น
อย่างมาก จึงวิ่งพุ่งราชรถของสรูปัทมะ จนงาหกัตกลงมายงัโลกมนษุย์  ช้างไอราวตัหมดเร่ียวแรง

                                           
๒๗๒มหากาพย์รามายณะของวาลมิกิ ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสพระราชพธีิมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม 
๒๕๕๔, ๔๘๐. 

๒๗๓เร่ืองเดียวกนั, ๖๔๕. 
๒๗๔เร่ืองเดียวกนั, ๘๐๓. 
๒๗๕Vettam Mahi, Puranic encyclopaedia: a comprehensive dictionary with special 

reference to the Epic and Puranic literature (Delhi: Motilal Banarsidass, 1975), 18-19. 



 

 

๑๒๖ 

ไปนาน ต่อมาจึงปลีกวิเวกเข้าไปในป่า เพ่ือสวดมนต์บูชาพระศิวะ  เม่ือพระศิวะพึงพอใจจึง
ประทานงาให้ดีดงัเดมิ ชว่ยให้ช้างไอราวตันีส้ามารถเหาะกลบัสวรรค์ได้อีกครัง้๒๗๖ 

นอกจากนี ้ยงัมีคมัภีร์อ่ืน ๆ ท่ีอธิบายลกัษณะของพระอินทร์ เช่น คมัภีร์พฤหสัสงัหิตา 
(๕๘.๔๒)๒๗๗ และคมัภีร์วิษณุธรรโมตตระ (๓.๕๐.๑-๑๓)๒๗๘  ก็ได้กล่าวถึงช้างทรงของพระอินทร์
สอดคล้องกบัในคมัภีร์มหาภารตะ คือ ช้างทรงนัน้มี ๔ งา 

ส่วนในคมัภีร์ทางพุทธศาสนาเถรวาท คติช้างทรงของพระอินทร์มีการออกนามมา
ตัง้แตใ่นคมัภีร์พระสตุตนัตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค มหาสมยัสตูรว่า "เอราวณั"๒๗๙ ในคมัภีร์พระ
สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต ธรรมิกสูตร  กล่าวว่า พญาช้างเอราวัณนีมี้สถานะเป็น
เทพบตุรจ าลอง พระองค์ได้เคยเข้าเฝา้และทลูถามปัญหากบัพระพทุธเจ้า๒๘๐ นอกจากนีย้งัปรากฏ
นามของช้างเอราวณันีอ้ยูใ่นวิธุรชาดกด้วย   

ต่อมาในคมัภีร์สุมงัคลวิลาสินี อรรถกถาทีฆนิกาย มหาวรรค สกักปัญหสูตร๒๘๑ และ
อรรถกถาธรรมบท ได้ขยายความว่า เอราวณันีมี้ลกัษณะเป็นเทพบตุรจ าแลง เพราะสตัว์เดรัจฉาน
ไมส่ามารถอยูบ่นสวรรค์ได้ ด้วยมีก าเนิดมาจากช้างท่ีพระราชาปลอ่ยไปสงัหารมฆมาณพและเหล่า
สหาย (ภาพท่ี ๘๗)  แตภ่ายหลงัเม่ือทราบความจริง จงึพระราชทานช้างนีใ้ห้ มฆมาณพและสหาย
ได้เลีย้งดแูละน าช้างนีม้าช่วยงาน ทัง้การชกัลากไม้มาท าศาลาอนัเป็นสาธารณกุศล เม่ือถึงคราว
ล้มจงึไปเกิดเป็นเทพบตุรบนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ 
 

                                           
๒๗๖Ibid, 19. 
๒๗๗Varaha Mihira, Varaha Mihira’s Brihat Samhita, 513. 
๒๗๘Stella Kramrisch, The Vishnudharmottara (Part III): A Treatise on Indian 

Painting and Image-Making, 73. 
๒๗๙"พระสตุตนัตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค มหาสมยัสตูร," พระสูตรและอรรถกถา 

แปล ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่มที่ ๒ ภาคที่ ๒, ๘๐.  
๒๘๐“พระสตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย สตุตนิบาต จฬูวรรค ธรรมิกสตูร,” พระสุตตันตปิฎก 

ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เล่มที่ ๑ ภาคที่ ๖ และอรรถกถา (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหา 
มกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๓๕๖. 

๒๘๑พระสูตรและอรรถกถาแปล ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่มท่ี ๒ ภาคที่ ๒, ๑๖๗. 



 

 

๑๒๗ 

 
 

ภาพท่ี ๘๗ ภาพช้างท่ีพระราชาปล่อยมาสงัหารมฆมาณพและสหาย จิตรกรรมท่ีวิหารพระอินทร์
แปลง วดัเสนาสนาราม สมยัรัชกาลท่ี ๕ 

 

เอราวณัเทพบตุรจกัจ าแลงเป็นช้างทรงในยามท่ีพระอินทร์เสด็จออกประพาสอุทยาน  
โดยให้รายละเอียดในคมัภีร์ชัน้อรรถกถาว่า มีความสงูประมาณ ๑๕๐ โยชน์ มีกระพอง ๓๓ กระพอง 
อนัเป็นท่ีประทบัของเทวดาบนสวรรค์ชัน้นีท้ัง้ ๓๓ องค์ แตล่ะกระพองกลมประมาณ ๓ คาวตุ ยาว
ประมาณกึ่งโยชน์  หากแต่กระพองประธานอนัเป็นท่ีประทบัของพระอินทร์มีนามว่า “สุทศันะ” มี
ขนาดประมาณ ๓๐ โยชน์  เบือ้งบนมีมณฑปแก้วประมาณ ๑๒ โยชน์ ประดบัธงขลิบด้วยแก้ว ๗ 
ประการ สงู ๑ โยชน์หา่งกนัเป็นระยะ มีขา่ยกระดิง่ ๕ องค์ห้อยประดบัอยูโ่ดยรอบ ภายในมีบลัลงัก์
แก้วมณีขนาด ๑ โยชน์  ในแตล่ะกระพองนัน้มี ๗ งา  แตล่ะงายาวประมาณ ๕๐ โยชน์  งาหนึ่ง ๆ 
นัน้มีสระโบกขรณี ๗ สระ แตล่ะสระมีกอบวั ๗ กอ แตล่ะกอมีดอกบวั ๗ ดอก แตล่ะดอกมีดอกบวั 
๗ กลีบ แตล่ะกลีบมีเทพธิดาฟ้อนร าอยู่ ๗ องค์๒๘๒ แวดล้อมไปด้วยเหล่าคนธรรพ์และนางฟ้าเล่น
ดนตรี๒๘๓ จึงนับเป็นมหรสพท่ีมีขึน้ในคราวท่ีพระอินทร์ทรงพระส าราญในคราวเสด็จประพาส
อทุยาน หาใชช้่างศกึสงครามอยา่งท่ีปรากฏในศาสนาพราหมณ์-ฮินดแูตอ่ยา่งใด 

                                           
๒๘๒“อรรถกถาขทุทกนิกาย คาถาธรรมบท อปัปมาทวรรควรรณนา เร่ืองท้าวสกักะ,”  

พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่มท่ี ๑ ภาคที่ ๒ ตอนที่ ๑, ๓๖๘, 
และ “ปรมตัถโชตกิา อรรถกถาขทุทกนิกาย สตุตนิบาต จฬูวรรค ธรรมิกสตูร,” พระสุตตันตปิฎก 
ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เล่มที่ ๑ ภาคที่ ๖ และอรรถกถา, ๓๖๕. 

๒๘๓พระยาธรรมปรีชา (แก้ว), ผู้ เรียบเรียง, ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา ฉบับท่ี ๒ (ไตรภูมิ
ฉบับหลวง) เล่ม ๓, ๑๖๗-๑๗๑. 



 

 

๑๒๘ 

ซึ่งในคมัภีร์โลกบญัญัติได้ให้รายละเอียดตรงกับในคมัภีร์ชัน้อรรถกถาทุกประการ  
หากแตไ่ด้มีการให้รายละเอียดเพิ่มเตมิในส่วนของเทวดาท่ีประทบับนกระพองอ่ืน ๆ ก็เชน่ จนัทเทพ 
สุริยเทพ และพระโอรสของพระองค์  โดยเฉพาะในวันอุโบสถนัน้ พญาช้างเอราวัณจักทูนเอา
พวงมาลัยดอกบัว ดอกมะลิ และดอกหงอนไก่ไว้เหนือเศียร เดินไปสู่พระแท่นบณัฑุกัมพลศิลา
อาสน์แล้วจ าแลงกายโดยชงูวงม้วนเป็นผ้าโพกพระเศียร และประดบัด้วยอาภรณ์ครบครัน๒๘๔ 

ในคมัภีร์ไตรภมูิโลกวินิจฉยกา ได้กลา่วถึงช้างพระท่ีนัง่ท่ีใช้ในการศกึสงครามของพระ
อินทร์อีกองค์หนึ่งคือ “พญาช้างสมิทธิ”  ซึ่งในยามสงบยงัเป็นเทพบตุร แตเ่ม่ือพระอินทร์ทรงระลกึ
ถึงสมิทธิคชาธารในกาลใด สมิทธิเทพบุตรก็จึงแปลงเป็นช้างศึกประดับคชาภรณ์และอาวุธ
พร้อมสรรพเข้าท าสงครามกบัเหลา่อสรู๒๘๕ 

นอกจากนี ้ในคมัภีร์นารายณ์ย่ีสิบปาง ยังได้กล่าวถึง ช้างอีกองค์หนึ่งนามว่า “เอก
ทนัต์” ซึง่เป็นพระพรหมมาบงัเกิดเป็นช้างในอิศวรพงศ์ ท่ีมิได้มาด้วยวิษณุโองการ พระนารายณ์จึง
ทรงออกมาจบัช้างนีป้ระทานให้เป็นเทพพาหนะของพระอินทร์ ทัง้ยงัได้มอบต าราพฤติบาศในการ
ท าคชกรรมจบัช้างไว้ให้ประชาชนได้เรียนรู้๒๘๖ 

ซึง่ในคมัภีร์นารายณ์ย่ีสิบปางนี ้ยงัได้กลา่วถึงความแตกตา่งระหว่างช้าง ๓ เศียร และช้าง 
๓๓ เศียรไว้ว่า ในครัง้นัน้พระศิวะได้มีเทวโองการให้พระเพลิงกระท าเทวฤทธ์ิให้บงัเกิดบตุร ๒ องค์จาก
พระกรรณทัง้ ๒ ของพระศิวะ พระกรรณเบือ้งขวาก าเนิดพระพิฆเนศวร พระกรรณเบือ้งซ้ายก าเนิดเป็น
พระโกญจนาเนศวร ซึ่งในพระกรข้างหนึ่งเกิดเป็นช้างเผือกเพศผู้  มี ๓๓ เศียร นามว่า “เอราวณั”  พระ
กรอีกข้างหนึ่งเกิดเป็นช้างเผือกเพศผู้  มี ๓ เศียร รามว่า “คีริเมฆไตรดายคุ”  ซึ่งมหาเทพทัง้ ๓ ประสาท
พรให้ช้างทัง้ ๒ นีเ้ป็นพาหนะของพระอินทร์๒๘๗  ซึ่งลกัษณะช้างทรงของพระอินทร์นีก็้ยงัไปปรากฏใน
ต าราพิไชยสงคราม ท่ีระบวุา่ ช้างทรงนัน้มีลกัษณะเป็นช้างเผือก ๓ เศียร ๓ หาง๒๘๘  

                                           
๒๘๔พระสทัธรรมโฆษเถระ, โลกบัญญัติ, ๓๗. 
๒๘๕พระยาธรรมปรีชา (แก้ว), ผู้ เรียบเรียง, ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา ฉบับท่ี ๒ (ไตรภูมิ

ฉบับหลวง) เล่ม ๓, ๑๗๔. 
๒๘๖คัมภีร์นารายณ์ ๒๐ ปาง, ๘๕-๘๖. 
๒๘๗เร่ืองเดียวกนั, ๖๕-๖๗. 
๒๘๘“ต าราพิไชยสงคราม,” สมดุไทยขาว, อกัษรไทย-ขอม, ภาษาไทย-บาลี, เส้นหมึก, ไม่

ปรากฏปีท่ีเขียน, เลขท่ี Or 15760, หอสมดุแหง่ชาติองักฤษ (British Library). 



 

 

๑๒๙ 

โดยเฉพาะคัมภีร์ยุคหลังท่ีแต่งขึน้ในดินแดนไทยนัน้ จะเห็นได้ว่ามีความแตกต่าง
หลากหลายในส่วนของช้างพระท่ีนัง่ของพระอินทร์เป็นอย่างมาก เพราะมิได้มีเพียงช้างเอราวณั
เพียงองค์เดียว แตย่งัปรากฏรายละเอียดช้างองค์อ่ืน ๆ เพิ่มเตมิเข้ามาด้วย 

ช้างพระท่ีน่ังของพระอินทร์ที่ปรากฏในงานศิลปกรรม 
ในงานศิลปกรรมนัน้ปรากฏรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวณัตัง้แตใ่นสมยัอินเดียโบราณ 

ดงัรูปแบบท่ีพบบริเวณทางเข้าถ า้ภาชา (ภาพท่ี ๑) มีลกัษณะเป็นช้างทรงเพศผู้  ท่ีมีลกัษณะเหมือน
ช้างโดยทัว่ไป มิได้เพิ่มลกัษณะพิเศษอ่ืน ๆ แตป่ระการใด  ตอ่มาในสมยัคปุตะนัน้ก็พบทัง้รูปแบบ
ช้างธรรมดา เช่นองค์ท่ีพิพิธภณัฑ์มถรุา (ภาพท่ี ๘๘) และช้างเอราวณัท่ีเร่ิมปรากฏลกัษณะพิเศษ
คือ มี ๔ งา เชน่ท่ีท่ีเทวสถานทศาวตาร (Dashavatara Temple) รัฐอตุตรประเทศ (ภาพท่ี ๘๙) นบั
แต่นัน้ประติมากรรมรูปช้างเอราวณัท่ีพบในอินเดียก็จกัมีอยู่ ๒ ลกัษณะคือ ลกัษณะท่ีเหมือนกบั
ช้างโดยทัว่ไป (ภาพท่ี ๙๐) และช้างทรงท่ีมี ๔ งา (ภาพท่ี ๔๑, ๑๐๗)  ซึง่รูปแบบช้างทรงท่ีมี ๔ งานี ้
เป็นสอดคล้องกบัลกัษณะท่ีปรากฏในคมัภีร์มหาภารตะท่ีระบุว่าเป็นช้างเผือกท่ีมี ๔ งานัน่เอง 
 

 
 

ภาพท่ี ๘๘ พระอินทร์ประทบัยืนร่วมกบัช้างเอราวณั สมยัคปุตะ ราวพทุธศตวรรษท่ี ๙-๑๐๒๘๙ จดั
แสดงท่ีพิพิธภณัฑ์มถรุา  

                                           
๒๘๙N. P. Joshi, Mathura Sculptures [A hand book to Appreciate Sculptures in 

the Archaeological Muesum, Mathura] (Mathura: Archaeological Museum, 1966), 86. 



 

 

๑๓๐ 

 
 
ภาพท่ี ๘๙ ภาพสลกัวิษณุอนนัตศายินปัทมนาภะท่ีเทวสถานทศาวตาร รัฐอตุตรประเทศ สมยัคปุตะ 
 (ถ่ายภาพโดย ประพนัธ์ แจ้งกิจชยั) 
 

 
 

ภาพท่ี ๙๐ พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ สมัยปัลลวะ ภายในเก็จประธานของเทวาลัยอรชุนรถะ  
เมืองมหาพลีปรัุม (Mahabalipuram)  
 



 

 

๑๓๑ 

ช้างเอราวณัท่ีศลิปะอินเดียนัน้ไม่ปรากฏช้างทรงท่ีมี ๓ เศียรแตอ่ยา่งใด  ลกัษณะของ
ช้างเอราวณั ๓ เศียรนีเ้ป็นรูปแบบท่ีเกิดขึน้ในดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยเร่ิมปรากฏ
รูปแบบพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ๓ เศียรขึน้เป็นครัง้แรกในงานพุทธศิลป์ในสมัยทวารวดี 
ได้แก่ ใบเสมารูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวณัพบท่ีเมืองโบราณฟ้าแดดสงยาง ซึง่ปัจจบุนัจดัแสดงอยู่
ท่ีพิพิธภณัฑ์แหง่ชาตอิงักฤษ (ภาพท่ี ๗) ควบคูไ่ปกบัช้างเอราวณัเศียรเดียว (ภาพท่ี ๘) 

สว่นในศลิปะเขมรนัน้ มีพฒันาการช้างเอราวณัจากรูปแบบช้างทรงท่ีมีลกัษณะเหมือน
ช้างทัว่ไป รูปแบบนีเ้ป็นท่ีนิยมในสมยัก่อนเมืองพระนคร (ภาพท่ี ๙๑)  ส่วนในสมยัเมืองพระนคร
เป็นต้นมาก็ยงัพบรูปแบบพระอินทร์ทรงช้างเอราวณัทัง้เศียรเดียว และ ๓ เศียร  ซึ่งลกัษณะช้าง
เอราวณัท่ี ๓ เศียรนีก็้ยงัมีข้อแตกตา่งออกไป คือ ในบางครัง้ก็กลบัพบรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ
ท่ีมีลกัษณะเหมือนช้าง ๓ ตวัด้วยกัน เช่นบนหน้าบนัของปราสาทเมืองต ่า (ภาพท่ี ๙๒)  จากคติ
พระอินทร์ในศิลปะเขมรท่ีแสดงความเป็นโลกปาล ส่งผลให้รูปของพระอินทร์ทรงช้างเอราวณัจึง
สมัพนัธ์กบัทิศตะวนัออก จงึสะท้อนของมาในชิน้ส่วนประกอบสถาปัตยกรรมเขมร ทัง้ทบัหลงั หน้า
บนั ตลอดจนถึงแท่นหิน หรือศิลาสลกัรูปพระอินทร์ทรงช้างท่ีใช้เป็นองค์ประกอบในทิศตา่ง ๆ ของ
องค์ปราสาท เชน่ท่ีปราสาทพนมรุ้ง (ภาพท่ี ๔๔, ๙๓)  โดยเฉพาะในสมยับายนยงัมีการหล่อส าริด
รูปช้างเอราวณั ๓ เศียรขนาดใหญ่ เพ่ือประกอบในพทุธสถานฝ่ายมหายานอีกด้วย (ภาพท่ี ๙๔)   
 

  
 
ภาพท่ี ๙๑ ทบัหลงัจากกลุม่ปราสาทสมโบร์ ศลิปะสมโบร์ไพรกกุ ราวพทุธศตวรรษท่ี ๑๒ จดัแสดง

อยูท่ี่พิพิธภณัฑ์กีเมต์ 
 



 

 

๑๓๒ 

 
 

ภาพท่ี ๙๒ ภาพสลกัพระอินทร์ทรงช้างเอราวณั บริเวณหน้าบนัปราสาทประธานของปราสาทเมือง
ต ่า ศลิปะเขมรแบบบาปวน ราวพทุธศตวรรษท่ี ๑๖ 

 

  
 

ภาพท่ี ๙๓ ช้างเอราวณั พาหนะของเทพประจ าทิศตะวนัออก ปราสาทพนมรุ้ง ศลิปะขอมแบบ
นครวดั ราวพทุธศตวรรษท่ี ๑๗ จดัแสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิพิมาย 

 (ถ่ายภาพโดย สธิุศา อมัพวนั) 



 

 

๑๓๓ 

 
 

ภาพท่ี ๙๔ ช้างเอราวณัส าริด ศลิปะบายน ปัจจบุนัเก็บรักษาอยูท่ี่วดัพระมหามยัมนีุ ประเทศพมา่ 
 

โดยเฉพาะรูปช้างเอราวัณส าริดในศิลปะบายน (ภาพท่ี ๙๔) นี ้ สมเด็จพระบรม
ราชาธิราชท่ี ๒ ได้อญัเชิญมาไว้ท่ีกรุงศรีอยุธยา ในคราวท่ีพระองค์เสด็จไปเอาเมืองนครหลวงมาได้ 
แล้วจึงน ามาพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาไว้ในพระอารามหลวง ได้แก่ วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ 
หรือวดัพระศรีสรรเพชญ์ เม่ือปี พ.ศ.๑๙๖๔๒๙๐ หรือ พ.ศ.๑๙๗๔๒๙๑  ภายหลงัเม่ือเสียกรุงศรีอยุธยา
ครัง้ท่ี ๑ แก่พระเจ้าบเุรงนองแหง่กรุงหงสาวดี ในปี พ.ศ.๒๑๑๒ จงึได้มีการอญัเชิญช้างเอราวณัส าริด 
พร้อมทัง้รูปส าริดอ่ืน ๆ มายงัพม่า๒๙๒   ก่อนท่ีรูปส าริดชดุนีจ้ะถูกย้ายไปถวายพระมหามยัมนีุ นบัแต่

                                           
๒๙๐พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)  (พระนคร: โรงพิมพ์

โสภณพิพรรฒธนาการ, ๒๔๗๙), ๑๐.  
๒๙๑“พระราชพงษาวดาร ฉบบัหลวงประเสริฐ,” ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ ๑  

(พระนคร: โรงพิมพ์ไทย, ๒๔๕๗), ๑๑๘.  
๒๙๒ในค าให้การขนุหลวงหาวดั ระบตุามความเข้าพระทยัของพระภิกษุพระเจ้าอุทมุพร

ในครัง้นัน้ว่า “...รูปเหล่านี้เมื่อครั้งพระเจ้าอู่ทองตัง้กรุงแล้ว จ่ึงสัง่ให้ช่างพราหมณ์ป้ันรูปแล้วจ่ึง
หล่อไว้ด้วยทองสมัฤทธ์ิเป็นรูปสิงสองนกัษัตร ทัง้รูปมนษุย์เป็นรูปพราหมณ์ มีรูปช้างเอราวณั รูป
ม้าสินธพ รูปคชสีห์ รูปราชสีห์ รูปนรสิงห์ รูปสิงโต รูปโคอศุภุราช รูปกระบือ รูปกระทิง รูปหงส์ รูป
นกยูง รูปนกระเรียน อนัสตัว์เหล่านี้ส่ิงละคู่ พระเจ้าอู่ทองทําถวายไวที้่ในวดัพระศรีสรรเพชญ์ พระ
เจ้าหงสาเห็นรูปเหล่านี้ก็ชอบพระทยั จ่ึงแบ่งเอามาตามที่ชอบพระทยั คือรูปช้างเอราวณั รูปม้า
สินธพ รูปราชสีห์ รูปคชสีห์ รูปสิงห์ รูปมนษุย์ อนันอกนีมิ้ไดเ้อาส่ิงใดมา...” 

“ค าให้การขนุหลวงหาวดั,” พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ 
(เจิม) และเอกสารอ่ืน  (นนทบรีุ: ศรีปัญญา, ๒๕๕๓), ๖๙๗.  



 

 

๑๓๔ 

ครัง้ยังประดิษฐานท่ีเมืองยะไข่ จนท้ายท่ีสุดเม่ือกองทัพของพระเจ้าปดุงจะไปตีเมืองยะไข่ ก่อน
อญัเชิญรูปส าริดนี ้พร้อมทัง้พระมหามยัมนีุไปยงันครอมรปรุะดงัท่ีปรากฏมามาถึงปัจจบุนั๒๙๓   

ช้างเอราวณัในลกัษณะท่ีมี ๓ เศียรนีส้นันิษฐานวา่คงเป็นสิ่งพิเศษในสมยันัน้ จงึมีการ
ท าจ าลองขึน้เพ่ือถวายเป็นพทุธบชูาท่ีวดัพยาซิกง เมืองตองอ ู(ภาพท่ี ๙๕) โดยมีข้อแตกต่างจาก
ช้างเอราวัณส าริดในศิลปะบายน กล่าวคือ ช้างส าริดท่ีวัดพยาซิกงนัน้ไม่มีศิราภรณ์ทัง้หัว แต่
ปรากฏมีเพียงศิราภรณ์ขนาดเล็กเหนือตระพอง (หรือส่วนนนูทัง้ ๒ ข้างเหนือหวัข้าง) ทุกตระพอง  
หน้าขนาบทัง้ ๒ ข้างขนาบหวัช้างอย่างแนบชิดตลอดไปจนถึงงวงช้างส่วนต้น  มีแถวเส้นประดบั
กระจงัฟันปลา ๒ เส้น เส้นหนึ่งอยู่เหนือคิว้ อีกเส้นหนึ่งอยู่เหนืองวงส่วนต้น  จึงสนันิษฐานว่ารูป
หลอ่ช้างเอราวณัส าริดนีค้งเป็นฝีมือช่างชาวพม่า หรืออาจเป็นช่างกรุงศรีอยุธยาท่ีถกูกวาดต้อนมา
คราวเสียกรุงครัง้ท่ี ๑ ดงัท่ีปรากฏความในค าให้การขนุหลวงหาวดัวา่ “(ได้มีการน า) นายช่างต่าง ๆ ที่
ชํานาญในการช่างใหญ่”๒๙๔ ทัง้ยงัมีความใกล้เคียงกบัช้างเอราวณัในศลิปะรัตนโกสินทร์ตอนต้น ท่ี
จดัแสดงอยู่ท่ีพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร (ภาพท่ี ๔๗) จึงมีความเป็นไปได้ว่าช้างเอราวณั
ส าริดท่ีวดัพยาซิกงนีเ้ป็นฝีมือชา่งชาวกรุงศรีอยธุยา 

 

 
 

ภาพท่ี ๙๕ ช้างเอราวณัส าริด ปัจจบุนัเก็บรักษาอยู่ท่ีวดัพยาซิกง เมืองตองอ ูประเทศพมา่ 
 (ถ่ายภาพโดย เชษฐ์ ตงิสญัชลี) 

                                           
๒๙๓สรุะ พิริยะสงวนพงศ์, พระมหามัยมุนีและเจดีย์ส าคัญในพม่า 

(กรุงเทพมหานคร: มิวเซียมเพรส, ๒๕๕๗), ๖๗-๖๘.  
๒๙๔“ค าให้การขนุหลวงหาวดั,” พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ 

(เจิม) และเอกสารอ่ืน, ๖๙๗.  



 

 

๑๓๕ 

เม่ือมีการอัญเชิญช้างเอราวัณส าริดนีไ้ปถวายพระมหามัยมุนีท่ีเมืองยะไข่ ก็ยังส่ือ
อิทธิพลในการสร้างรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวณัสามเศียร เช่นในงานปนูปัน้ภายในคหูาของเจดีย์   
ชิจตาวง์พยาท่ีเมืองมรัคอู (ภาพท่ี ๑๑๐) ซึ่งก าหนดอายุในสมัยพระเจ้ามินบิน (King Minbin) แห่ง
ราชวงศ์มรัคอ ูราวพทุธศตวรรษท่ี ๒๐  นอกจากนีย้งัอาจสง่อิทธิพลตอ่การเขียนรูปช้างทรงของนตัตจั
จาเมง หรือนตัสกัรา ท่ีมีการอญัเชิญพระอินทร์มาเป็นประมขุแห่งผีนตัทัง้ปวง รูปช้างสามเศียรจึงคง
ได้อิทธิพลมาจากรูปช้างส าริดบายนท่ีอญัเชิญมาในสมยัพระเจ้าบเุรงนองด้วยเชน่กัน 

ส่วนในดินแดนประเทศไทย ภายหลงัพทุธศตวรรษท่ี ๑๙ เป็นต้นมา รูปแบบของช้าง
เอราวัณท่ีพบนัน้มีลักษณะเป็นช้างสามเศียร  ซึ่งส่วนใหญ่มักท าขึน้เป็นชิน้ส่วนประกอบ
สถาปัตยกรรม เช่นหน้าบนัสงัคโลกรูปช้างเอราวณัในสมยัสโุขทยั (ภาพท่ี ๙๖)  งานปนูปัน้ประดบั
ช่องแสงพระอโุบสถในสมยักรุงศรีอยธุยา (ภาพท่ี ๙๗) โดยเฉพาะหน้าบนัโบสถ์วิหาร นบัแตส่มยั
กรุงศรีอยธุยาเป็นต้นมา ก็นิยมท าเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวณั ๓ เศียรเร่ือยมาจนถึงในสมยั
กรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งหากเป็นงานประณีตศิลป์ปิดทองประดบักระจกด้วยกนั ก็จะพบว่า มกัประดบั
กระจกสีขาวท่ีช้างเอราวณั เพ่ือแสดงให้เห็นวา่ช้างพระท่ีนัง่องค์นีเ้ป็นช้างเผือกนัน่เอง 
 

  
  

ภาพท่ี ๙๖ ชิน้ส่วนสงัคโลกประกอบสถาปัตยกรรม
รูปช้างเอราวณั ศลิปะสโุขทยั 

ภาพท่ี ๙๗ ประติมากรรมปูนปัน้รูปพระอินทร์
ทรงช้างเอราวณับนชอ่งแสงวดัไลย์ 
จงัหวดัลพบรีุ ศลิปะอยธุยา 

 

ในสมัยรัตนโกสินทร์นี  ้นอกจากพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณในลักษณะงาน
ประติมากรรมประกอบสถาปัตยกรรมแล้ว ยังคงพบรูปแบบพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณในงาน
จิตรกรรมเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะหลักฐานภาพลายเส้นในสมุดข่อยนัน้มีความพยายามวาด



 

 

๑๓๖ 

ลกัษณะของช้างเอราวณัให้ตรงตามท่ีปรากฏในคมัภีร์ทางพทุธศาสนาให้มากท่ีสุด ดงัท่ีในหลกัฐาน
ชัน้อรรถกถาระบุว่าช้างเอราวณันีมี้ ๓๓ กระพอง จึงมีความพยายามเศียรของช้างเอราวัณให้ครบ 
๓๓ เศียร ด้วยการวาดเศียรประธานตรงกลาง ๓ เศียรในแนวตัง้ แวดล้อมด้วยเศียรบริวารอีกชัน้ละ 
๑๐ เศียร เรียนซ้อนกนั ๓ ชัน้จนครบ ๓๓ เศียร (ภาพท่ี ๖๕, ๙๘)  โดยพระอินทร์ทรงช้างเอราวณั ๓๓ 
เศียรยงัปรากฏหลกับานหน้าตา่งพระวิหารหลวง วดัสทุศันเทพวรารามอีกด้วย (ภาพท่ี ๙๙) 

 

 
 

ภาพท่ี ๙๘ พระอินทร์ทรงช้างเอราวณั ๓๓ เศียร ในต าราภาพเทวรูปไสยาศาตร์ เลขท่ี ๗๐ 
ท่ีมา: ต าราภาพเทวรูปและเทวดานพเคราะห์ (กรุงเทพมหานคร: หอสมดุแห่งชาติ กรมศิลปากร, 
๒๕๓๕), ๒๑๑. 
 

 
 

ภาพท่ี ๙๙ บานประตพูระวิหารหลวงวดัสทุศันเทพวราราม 



 

 

๑๓๗ 

โดยเฉพาะในจิตรกรรมในหอไตร หมูต่ าหนกัวาสกุรี วดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม อนั
เป็นท่ีประทบัของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานชุิตชิโนรสนัน้ ได้มีน าเสนอต าราช้างไว้
ในจิตรกรรมฝาผนงัของหอไตรแห่งนี ้โดยน าเสนอภาพช้างตามต าราท่ีช้างเอราวณันัน้จกัมีความ
ตา่งจากช้างคีรีเมฆไตรดายคุ  โดยช้างเอราวณันัน้จกัมี ๓๓ เศียรแล้วมีเวชยนัตปราสาทอยู่ด้านบน
เศียรทัง้หลาย ทัง้ยงัมีนามก ากบัว่า “ช้างเอราวรรณ์ ๓๓ เศียร” (ภาพท่ี ๑๐๐)  ส่วนช้างสามเศียร
นัน้กบันามก ากบัว่า “ช้างคีรียเมฆ ๓ เศียร” (ภาพท่ี ๑๐๑)  ซึ่งเป็นการน าเสนอภาพช้างสามเศียร
ในลกัษณะท่ีตา่งออกไปท่ีไมใ่ช้ช้างเอราวณั ซึ่งเป็นรูปแบบการแสดงออกในเชิงองค์ความรู้ ซึ่งเป็น
ท่ีนิยมในช่วงเวลานัน้  เพราะในขณะเดียวกนัก็ยงันิยมสร้างพระอินทร์ทรงช้างเอราวณั ๓ เศียร ซึ่ง
พบได้อยูท่ัว่ไป ทัง้หน้าบนั บานประต ูหน้าตา่งพระอโุบสถและพระวิหาร เป็นต้น 
 

 

 
 

 
  
ภาพท่ี ๑๐๐ จิตรกรรมรูปช้างเอราวณัในหอไตร 

หมู่ต าหนักวาสุกรี วัดพระเชตุพน
วิมลมงัคลาราม 

ท่ีมา: ต าหนักวาสุกรี วัดโพธ์ิ (กรุงเทพมหานคร: 
วดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม, ๒๕๕๙), ๑๖๘. 

ภาพท่ี ๑๐๑ จิตรกรรมรูปช้างคีรียเมฆในหอ
ไตร หมู่ต าหนกัวาสุกรี วดัพระเชตุ
พนวิมลมงัคลาราม 

ท่ีมา: ต าหนักวาสุกรี วัดโพธ์ิ (กรุงเทพมหานคร: 
วดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม, ๒๕๕๙), ๑๖๙. 

 
ในประเดน็ของเศียรช้างเอราวณันี ้สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยานริศรานวุดั

ตวิงศ์ได้ทรงมีแนวพระราชด าริท่ีส าคญัคือ “...ช้างเอราวณันีท้่านไม่ยอมเขียน ๓ เศียร...เศียรข้าง ๆ 
๒ เศียร มันไม่ดีไปกว่าหูดท่ีงอกออกมาเท่านัน้ ... แต่ท่านติดงา ๔ งา เพ่ือให้เห็นว่า น่ีคือ ช้าง



 

 

๑๓๘ 

สวรรค์”๒๙๕ (ภาพท่ี ๒๖)  ซึ่งนับเป็นสิ่งท่ีสะท้อนให้เห็นว่า ช่างในสมัยโบราณนัน้การสร้างงาน
ศิลปกรรมย่อมมีความเข้าใจในคติโดยรอบ เพ่ือแต่จกัเลือกรับปรับใช้ให้เข้ากาลเทศะ ตลอดจน
ความนิยมท่ีเกิดขึน้และเปล่ียนแปลงไปในแตล่ะยคุสมยัด้วยเชน่กนั 

นอกจากนี ้คตขิองช้างเอราวณัท่ีเป็นช้างพระท่ีนัง่ของพระอินทร์นัน้ ยงัคงได้รับการสืบ
ตอ่มาในคตเิทวราชของไทยท่ีพระมหากษัตริย์ท่ีสถานะเป็นดัง่พระอินทร์บนโลกมนษุย์ จงึปรากฏมี
การใช้รูปช้างเอราวณั หรือช้างไอราพตนีใ้นกระบวนเสด็จพระราชด าเนินครบคูไ่ปกบัตราพระครุฑ
พา่ห์ด้วยเชน่กนั  ดงัเชน่ในคราวท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัเสดจ็พระราชด าเนินเลียบพระนคร 
ไปทรงบชูาพระรัตนตรัย ณ พระอโุบสถวดับวรนิเวศวิหาร โดยกระบวนพยหุยาตราทางสถลมารค 
เม่ือวนัท่ี ๗ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖  พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงประทบับนพระราชยานพตุตานทอง
ท่ีถวายคลุมด้วยผ้าเยียรบบัปักเป็นรูปช้างไอราพต (ภาพท่ี ๑๐๒)   จึงนบัเป็นสญัลกัษณ์หนึ่งท่ี
แสดงว่าสถาบนัพระมหากษัตริย์ของไทยนัน้ก็มีความสมัพนัธ์กับพระอินทร์ ท่ีเปรียบดัง่กระบวน
เสดจ็ของพระอินทร์ท่ีไปเข้าเฝา้พระบรมศาสดาสมัมาสมัพทุธเจ้านัน่เอง 
 

 
 

ภาพท่ี ๑๐๒ พระราชยานพตุตานทองถวายคลมุด้วยผ้าเยียรบบั 

                                           
๒๙๕หมอ่มราชวงศ์จกัรรถ จิตรพงศ์, “สมเดจ็ครูแหง่กรุงรัตนโกสินทร์” (ปาฐกถาเสาหลกั

ของแผน่ดิน ชดุ ๑๕๐ ปี วนัประสตูิสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์ ณ 
อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖). 



 

 

๑๓๙ 

ดงัจะเห็นได้ว่า สญัลกัษณ์รูปช้างเอราวณันีห้ากเป็นคติทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดจูกั
แสดงลกัษณะพิเศษของช้างทรงนัน้ด้วยการเพิ่มงาด้านละคู่หนึ่ง แต่หากเป็นคติทางพุทธศาสนา
เถรวาทนัน้นิยมแสดงรูปช้างเอราวณัให้ลกัษณะของช้างสามเศียร อนัเป็นรูปแบบเฉพาะท่ีเกิดขึน้
ภายในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้นี ้

 
วงศ์วานของพระอินทร์ 

ชายาของพระอินทร์   
คตชิายาของพระอินทร์ในคัมภีร์ทางศาสนาพราหมณ์-ฮนิดู 
คมัภีร์ฤคเวทกล่าวถึง ชายาของพระอินทร์หลายครัง้ มีนามว่า “อินทราณี” หรือ “ศจี” 

ทัง้ยงักลา่วไว้วา่ “ในบรรดาสตรีทัง้หลาย อินทราณีมีโชคยิ่งกวา่หญิงใดทัง้สิน้ เพราะภสัดาของนาง
จะมิได้สิน้ชีพลงด้วยโรคชราเลยในเบือ้งหน้า” (ฤค. ๑๐.๘๖.๑๑)๒๙๖  โดยปรากฏมีบทสวดอญัเชิญ
พระนางพร้อมด้วยเทวีองค์อ่ืน ๆ ได้แก่ อคันายี (Agnāyī) ชายาพระอคันิ  และวรุนาณี (Varunāñī) 
ชายาพระวรุณ เพ่ือมาดื่มน า้โสม เพ่ือความเป็นสวสัดมิงคลของผู้สวดอ้อนวอน (ฤค. ๑.๒๒.๑๒)๒๙๗ 

ในปรสกรคฤหยสตูร กล่าวไว้ว่า “สีตา” หนึ่งในเทวีในคมัภีร์พระเวทนัน้เป็นชายาของ
พระอินทร์ ด้วยสีตานีไ้ด้รับการนับถือในฐานะเทพแห่งการเกษตร (พืน้ท่ี) ด้วยค าว่า “สีตา” นีมี้
ความหมายว่า “รอยไถ” จึงย่อมเป็นปรกติท่ีเม่ือเกิดสายฝนแล้วเกิดความชุ่มช่ืนในดินท่ีได้รับไถ
พรวนแล้ว เมล็ดพนัธุ์ตา่ง ๆ ในดินย่อมเจริญงอกงามขึน้๒๙๘ ดงันัน้สีตาในยคุพระเวทนีจ้ึงอาจเป็น
ท่ีมาของพระแมสี่ตาในมหากาพย์รามายณะก็เป็นได้ 

ในคมัภีร์อถรรพเวท กล่าวถึงเร่ืองราวท่ีพระอินทร์เป็นท่ีรักของนางทานพ นามว่า “วิลิสเตงคา” 
(Vilisteṅgā) ถึงกับเสด็จไปประทับในพวกนางด้วยการแปลงองค์เป็นสตรีในหมู่สตรี บุรุษในหมู่
บรุุษ๒๙๙ 

ตอ่มาในคมัภีร์สมยัพราหมณะ ชายาของพระอินทร์ยงัปรากฏพระนามวา่ “อินทราณี” 
เช่นเดียวกบัในคมัภีร์พระเวท ดงัข้อความท่ีปรากฏในคมัภีร์ศตปถพราหมณะ ท่ีกล่าวว่า อินทราณี 
นัน้เป็นชายาท่ีรักของพระอินทร์ และพระนางมีมงกุฎแห่งรูปทัง้ปวง (ศต.พ. ๑๔.๒.๑.๘) และใน

                                           
๒๙๖The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. VI, 234. 
๒๙๗The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. I, 52. 
๒๙๘อดุม รุ่งเรืองศรี, เทวดาพระเวท (เทพเจ้าในคัมภีร์พระเวทแห่งชาวอารยัน), ๘๕. 
๒๙๙Arthur Berriedale, The Religion and Philosophy of the Veda and 

Upanishads Part I (Delhi: Motilal Banarsidass, 1998), 125. 



 

 

๑๔๐ 

คมัภีร์ไตติรียพราหมณะ กล่าวว่า พระอินทร์ได้เลือกพระนางอินทราณีจากเทวีต่าง ๆ ท่ีเข้ามารับ
การคดัเลือกเป็นชายา  ด้วยทรงเห็นวา่พระนางนัน้มีความงามยิ่งกวา่ผู้ อ่ืน 

แตใ่นคมัภีร์สมยันีย้งัปรากฏพระชายาอีก ๒ องค์ ดงัปรากฏในคมัภีร์ไอตเรยพราหมณะ 
กลา่วถึง ชายาของพระอินทร์มีนามวา่ “ปราสหา” และยงักลา่วถึงอีกนามว่า “เสนา” (อต.พ. ๓.๒๒.๗) 
แตไ่มมี่หลกัฐานท่ีชดัเจนวา่นามทัง้ ๒ นีเ้ป็นองค์เดียวกบัอินทราณีหรือไม่ 

สว่นในคมัภีร์นบัแตส่มยัอิตหิาสเป็นต้นมา ทัง้คมัภีร์รามายณะและคมัภีร์ปรุาณะอ่ืน ๆ 
ได้ให้รายละเอียดพระนางอินทราณีว่าเป็นธิดาของแทตย์ปโุลมนัท่ีพระอินทร์ฉุดคร่ามาจากบิดา 
เพ่ือหลีกเล่ียงค าสาปของปโุลมนั  พระนางจึงปรากฏอีกพระนามหนึ่งว่า “เปาโลมี” อนัมีท่ีมาจาก
นามบดิาของพระนาง๓๐๐ ทัง้ยงัปรากฏพระนามอ่ืน ๆ อีกทัง้ศจี และไอนทรีด้วย 

โดยเฉพาะพระนามวา่ “ศจี” นัน้ ปรากฏพระนามหนึง่ของพระอินทร์วา่ “ศจีปต”ิ ตัง้แต่
ในคัมภีร์ฤคเวท อันหมายถึง “เจ้าแห่งอ านาจ” นัน้ ท าให้วรรณคดีสมัยหลังพระเวทนัน้ให้อีก
ความหมายของพระนามนีว้่า “สวามีของศจี”๓๐๑  ลกัษณะของเทวีศจีนัน้ได้รับการอธิบายเพิ่มเติม
ในคมัภีร์วิษณุธรรโมตตระว่า พระองค์มกัประทบัอยู่บนพระเพลาซ้ายของพระอินทร์ บางครัง้ก็ทรง
หม้อเพชรพลอยในพระหตัถ์ แตห่ากมี ๔ พระหตัถ์นัน้ พระหตัถ์ด้านขวาจกัทรงเปลวไฟและตรีศูล 
พระหตัถ์ด้านซ้ายจกัทรงวาหินี (ทอ่) และอกัษมาลา (ลกูประค า)๓๐๒ 

นอกจากนี ้ในคมัภีร์มหาภารตะยงักล่าวถึงชายาอีกองค์หนึ่งนามว่า “ศรุตาวตี” ธิดา
ของฤๅษีภรัทวาชกับนางอปัสรช่ือ ฆฤตาจี ด้วยเหตท่ีุพระนางมีความจงรักภักดีด้วยการบ าเพ็ญ
พรตตอ่พระองค์อย่างแท้จริง พระอินทร์จึงแปลงองค์เป็นฤๅษีวสิษฐ์ เพ่ือทดสอบมารยาทเจ้าบ้าน 
ด้วยการร้องขอขนมหวาน แต่ด้วยในเรือนไม่มีไม้ฟืนท่ีใช้ในการก่อเตา นางจึงใช้เท้าของเธอแทน
ฟืน ในท่ีสดุพระอินทร์จงึรับพระนางเป็นชายา๓๐๓ 

 
 
 

                                           
๓๐๐John Dowson, A Classical Dictionary of Hindu Mythology and Religion, 

Geography, History and Literature, 128. 
๓๐๑เกือ้พนัธุ์ นาคบปุผา, “พระอินทร์ในวรรณคดีสนัสกฤต บาลี และวรรณคดีไทย,” ๖๖. 
๓๐๒Stella Kramrisch, The Vishnudharmottara (Part III): A Treatise on Indian 

Painting and Image-Making, 81. 
๓๐๓E. Washburn Hopkins, Epic Mythology, 136. 



 

 

๑๔๑ 

คตชิายาของพระอินทร์ในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาเถรวาท 
ในคมัภีร์ทางพทุธศาสนาเถรวาทเร่ิมมีการออกพระนามชายาของพระอินทร์มาตัง้แต่

คมัภีร์ในชัน้พระไตรปิฎก โดยกล่าวถึงพระนามของพระชายาองค์ส าคญั คือ “พระนางสชุาดา” ซึ่ง
เดิมเป็นธิดาของอสูรเวปจิตติ๓๐๔ สนันิษฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจากคติชายาพระอินทร์ในคมัภีร์
สมยัอิติหาสของศาสนาพราหมณ์-ฮินดท่ีูพระอินทร์ฉุดพรากมาจากบิดาของนางท่ีเป็นแทตย์ ซึ่งก็
คือ อสรูอีกประเภทหนึ่ง  พระอินทร์จึงปรากฏมีอีกพระนามหนึ่งว่า “สชุมับดี” ท่ีได้มีการให้นิยาม
ความหมายว่า “พระสวามีของนางสชุาดา” ดงัเนือ้ความในพระสตุตนัตปิฎก ขุททกนิกาย จตกุก
นิบาตชาดก จลุลกณุาลวรรค อยกฏูชาดก ความวา่  

“...สเจ จ มํ รกฺขติ เทวราชา 
เทวานมินฺโท มฆวา สชุมฺปติ...”๓๐๕ 
อนัหมายถึง “ก็ถ้าท้าวมฆัวานเทวราช ผู้ เป็นจอมทวยเทพ พระสวามีของนางสุชาดา 

คุ้มครองข้าพเจ้าอยู่” 
ตอ่มาพระไตรปิฎกท่ีแต่งเพิ่มเติมในยุคหลงั คือ ในพระสตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย ใน

สว่นของคมัภีร์วิมานวตัถ ุได้มีการปรากฏพระนามชายาอีกองค์หนึง่ของพระอินทร์ คือ “ยสตุตรา”๓๐๖   
โดยเฉพาะในส่วนของคมัภีร์อปทาน ได้ปรากฏอดีตชาติของพระเถรีหลายองค์ท่ีเคย

เป็นมเหสีของพระอินทร์หลายองค์ด้วย ได้แก่ “พระนฬมาลิกาเถรี” เคยเกิดเป็นพระมเหสีของพระ
อินทร์มาแล้วถึง ๓๖ องค์ “พระเอกปิณฑปาตทายิกาเถรี” เคยเกิดเป็นพระมเหสีของพระอินทร์
มาแล้วถึง ๓๐ องค์ “พระกฏัจฉุภิกขาทายิกาเถรี” เคยเกิดเป็นพระมเหสีของพระอินทร์มาแล้วถึง 
๓๖ องค์ “พระสัตตอุปลมาลิกาเถรี” เคยเกิดเป็นพระมเหสีของพระอินทร์มาแล้วถึง ๗๐ องค์ 
“พระปัญจทีปิกาเถรี” เคยเกิดเป็นพระมเหสีของพระอินทร์มาแล้วถึง ๘๐ องค์ “พระอุทกทายิกา
เถรี” เคยเกิดเป็นพระมเหสีของพระอินทร์มาแล้วถึง ๕๐ องค์ “พระเอกุโปสถิกาเถรี” เคยเกิดเป็น
พระมเหสีของพระอินทร์มาแล้วถึง ๖๔ องค์ “พระเอกาสนทายิกาเถรี” เคยเกิดเป็นพระมเหสีของ

                                           
๓๐๔“พระสตุตนัตปิฎก สงัยตุตนิกาย สคาถวรรค สกักสงัยตุ ทตุยิวรรค ทตุิยเทวสตูร,” 

พระสูตรและอรรถกถาแปล สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่มท่ี ๑ ภาคที่ ๒, ๔๙๒. 
๓๐๕"สตฺุตนฺตปิฏเก ขทฺุทกนิกายสฺส จตกฺุกนิปาตชาตก  จลฺุลกณุาลวคฺโค อยกฏูชาตก ," 

สุตตฺนฺตปิฏเก ขุททฺกนิกายสฺส ชาตก  ปฐโม ภาโค, ๑๖๑.  
๓๐๖“พระสตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย วิมานวตัถ ุอิตถีวิมานวตัถ ุมญัชิฏฐกวรรค นาควิมาน,” 

พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เล่มท่ี ๒ ภาคที่ ๑ (กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๓๔๒. 



 

 

๑๔๒ 

พระอินทร์มาแล้วถึง ๘๐ องค์ “พระปัญจทีปทายิกาเถรี” เคยเกิดเป็นพระมเหสีของพระอินทร์
มาแล้วถึง ๘๐ องค์ และ “พระนฬมาลิกาเถรี” เคยเกิดเป็นพระมเหสีของพระอินทร์มาแล้วถึง ๓๖ 
องค์๓๐๗ หากแตช่ายาเหลา่นีไ้มป่รากฏความนิยมสืบมานบัแตค่มัภีร์ชัน้อรรถกถา   

ในส่วนคติชายาพระอินทร์ซึ่งเป็นท่ีนิยมตามท่ีปรากฏในคมัภีร์พทุธศาสนาเถรวาทนัน้
สืบมาแตค่มัภีร์ชัน้อรรถกถา โดยได้มีการให้รายละเอียดในสว่นของพระชายาพระอินทร์เพิ่มขึน้เป็น 
๔ องค์ ท่ีล้วนมีประวตัิความเป็นมาผกูพนักบัพระอินทร์ท่ีมีอดีตชาติเป็นมฆมาณพ ประกอบด้วย 
สธุรรมา สจุิตรา สนุนัทา และสชุาดา๓๐๘ 

๑. สุธรรมา  เป็นชายาท่ีเกิดจากการร่วมท าบญุถวายช่อฟ้าศาลากบัมฆมาณพ โดย
การสลักช่ือตนไว้บนช่อฟ้า จนเม่ือมาบังเกิดเป็นชายาของพระอินทร์  จึงมีเทวสภาคู่บุญของ
พระองค์ นามว่า สุธรรมา พร้อมบัลลังก์ทองสูง กางกัน้ด้วยเศวตฉัตรท่ีตัง้อยู่ท่ามกลางของท่ี
ประทบัของพระอินทร์ 

๒. สุจิตรา  เป็นชายาท่ีเกิดจากการร่วมท าบญุสร้างสวนดอกไม้ใกล้ศาลาท่ีมฆมาณพ
สร้างขึน้ เม่ือมาบงัเกิดเป็นชายา จงึมีสวนจิตรลดาเกิดขึน้เป็นของคูบ่ญุ  

๓. สุนันทา  เป็นชายาท่ีเกิดจากการร่วมบุญโดยการขุดสระโบกขรณี และตัง้น า้กิน
น า้ใช้ในบริเวณศาลาท่ีมฆมาณพสร้างขึน้ จนเม่ือบงัเกิดเป็นชายา จึงมีสระโบกขรณีช่ือ นันทา 
บงัเกิดขึน้ด้วยพระบารมี 

๔. สุชาดา   เป็นชายาเพียงองค์เดียวท่ีปรากฏพระนามมาตัง้แต่ในคัมภี ร์ชัน้
พระไตรปิฎก นบัเป็นชายาเอกคู่พระทัยของพระอินทร์ ดงัปรากฏเร่ืองราวท่ีทัง้ ๒ พระองค์เสด็จ
ร่วมกันในโอกาสต่าง ๆ ทัง้ในคัมภีร์อรรถกถาธรรมบท เช่น เร่ืองราวท่ีพระอินทร์และพระนาง

                                           
๓๐๗“พระสตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย อปทาน เถรีอปทาน,” พระสูตรและอรรถกถาแปล  

ขุททกนิกาย อปทาน เล่มที่ ๙ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), 
๕๑๑-๕๓๖. 

๓๐๘“สมุงัคลวิลาสินี อรรถกถาทีฆนิกาย มหาวรรค สกักปัญหสตูร,” พระสูตรและ
อรรถกถาแปล ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่มที่ ๒ ภาคที่ ๒, ๑๖๗-๑๗๓, “อรรถกถากลุาวกชาดก,” 
พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มท่ี ๓ ภาคที่ ๑, ๓๒๙-๓๓๑, และ  
“อรรถกถาขทุทกนิกาย คาถาธรรมบท อปัปมาทวรรควรรณนา เร่ืองท้าวสกักะ,” พระสูตรและ
อรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่มที่ ๑ ภาคที่ ๒ ตอนที่ ๑, ๓๖๙-๓๗๖. 



 

 

๑๔๓ 

สุชาดานิรมิตกายเป็นช่างหูกเฒ่าและหญิงชรามาถวายบิณฑบาตแก่พระมหากัสสปะ๓๐๙ และ
เร่ืองราวในคมัภีร์อรรถกถามหาสุวราชชาดกท่ีพระอินทร์และพระนางสุชาดานิรมิตกายมาเป็นพญา
หงส์และนางหงส์ เพ่ือทดสอบคุณในมิตรธรรมของพญานกแขกเต้า ซึ่งเป็นอดีตชาติหนึ่งของพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้า๓๑๐  จากความส าคญัของพระชายาองค์นีจ้ึงสนันิษฐานได้ว่า เม่ือมีการกล่าวถึง
ชายาของพระอินทร์ท่ีเป็นอดีตชาติของมฆมาณพ จึงมีการผูกเร่ืองราวว่า นางสุชาดานีเ้ป็น
ภรรยาเอกด้วยเป็นท่ีรักของมฆมาณพ และเป็นธิดาของลงุมฆมาณพ จงึเป็นเหตใุห้มีมิจฉาทิฏฐิตอ่
การท าบุญว่า บุญกุศลอันใดท่ีมฆมาณพได้ท าก็น่าจักตกกับตนด้วย จึงใช้เวลาหมดไปกับการ
แต่งตวัเป็นหลกั เม่ือเสียชีวิตลงจึงไปเกิดเป็นนางนกยางท่ีริมซอกเขา  ครัน้เม่ือมฆมาณพมาเกิด
เป็นพระอินทร์แล้ว พระองค์จึงด าริให้น านกยางนีม้าไว้ยงัริมฝ่ังสระนนัทาโบกขรณี (ภาพท่ี ๑๐๓) 
ภายหลงัถกูชายาของพระอินทร์เยาะเย้ย จงึขอกลบัไปอยูซ่อกเขาตามเดมิ ครัง้นัน้พระอินทร์ได้ทรง
แนะน าให้นางรักษาศีลอย่างเคร่งครัด โดยไม่ทานสัตว์ท่ียงัมีชีวิต ท าให้นางซูบผอมและตายใน
เวลาไม่นาน  ชาติต่อมานางจึงได้มาเกิดเป็นธิดาของช่างปัน้หม้อในเมืองพาราณสี และในชาติ
ตอ่มาจึงได้บงัเกิดเป็นธิดาของอสรูเวปจิตติ ด้วยเหตท่ีุนางรักษาศีลเป็นอย่างดีมาถึง ๒ ชาติ จึงท า
ให้มีรูปงามจนจอมอสรูมีด าริจะเลือกคูใ่ห้นางด้วยตนเอง พระอินทร์จึงแปลงเป็นอสรูเฒ่าเข้าไปใน
พิธีเลือกคูน่ัน้ด้วย  เม่ือนางสชุาดาพบเห็นจึงเกิดความรักใคร่แล้วจงึโยนพวงมาลยัให้พระอินทร์ (ภาพ
ท่ี ๑๐๔) ก่อนพระอินทร์จะพานางมาขึน้ราชรถกลบัมาประทบัร่วมกนับนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ (ภาพท่ี 
๗๙, ๑๐๕) สถาปนาไว้ในต าแหน่งหัวหน้านางอัปสร ๒ โกฏิกึ่ง และยงัประทานพรว่าไม่ว่าพระ
อินทร์จกัไปท่ีแห่งใดจกัพาพระนางไปด้วยเสมอ เร่ืองราวดงักล่าวจึงเป็นเสริมสร้างความส าคญั
ให้กบัชายาพระองค์นีว้า่เป็นชายาคูพ่ระบารมีของพระอินทร์ในคตพิทุธศาสนาเถรวาท 
 

                                           
๓๐๙“อรรถกถาขทุทกนิกาย คาถาธรรมบท ปปุผวรรควรรณนา เร่ืองถวายบณิฑบาตแก่

พระมหากสัสปะ,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่มท่ี ๑ ภาคที่ ๒ 
ตอนที่ ๒  (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๑๒๒-๑๒๖. 

๓๑๐“อรรถกถามหาสวุราชชาดก,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก 
เล่มที่ ๓ ภาคที่ ๕ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๖๓๑-๖๓๘. 



 

 

๑๔๔ 

 
 

ภาพท่ี ๑๐๓  นางนกยาง อดีตชาติพระนางสุชาดา ณ สระนนัทาโบกขรณี จิตรกรรมภายในพระ
อโุบสถวดัปทมุวนาราม เขียนขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี ๔ 

 

  
  

ภาพท่ี ๑๐๔ พระอินทร์แปลงเป็นอสูรเฒ่าเข้าไป
เลือกคูจ่ากนางสชุาดา จิตรกรรมบน
เสาในประธานด้านขวาในพระวิหาร
หลวงวดัสุทัศนเทพวราราม เขียน
ขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี ๓ 

ภาพท่ี ๑๐๕ พระอินทร์ในร่างอสูรเฒ่าก าลงัพา
นางสุชาดาขึน้ราชรถกลบัสวรรค์ชัน้
ดาวดึงส์ จิตรกรรมภายในวิหาร
พระอินทร์แปลง วัดเสนาสนาราม 
เขียนขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี ๕ 

 



 

 

๑๔๕ 

ในคัมภีร์ฎีกาชินาลังการ๓๑๑ และไตรภูมิกถา๓๑๒ ได้ให้รายละเอียดของชายาทัง้ ๔ 
ในขณะพระอินทร์ประทบัทรงช้างเอราวณัว่า นางสุธรรมาจะประทบัเบือ้งพระพกัตร์ นางสุชาดา
เฝา้ในเบือ้งขวา นางสจุิตราเฝา้เบือ้งซ้าย และนางสนุนัทาเฝา้เบือ้งพระปฤษฎางค์ แวดล้อมไปด้วย
เหล่าบริวารท่ีต่างถือพระแส้ พดัวิชนี พระฉายแว่นทอง พานพระส าอาง หม้อพระสุคนธ์แวดล้อม
พระชายาทัง้ ๔ เป็นชัน้ไป 

โดยเฉพาะในประเด็นชายาทัง้ ๔ องค์นี ้พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) 
เม่ือครัง้ยงัด ารงสมณศกัดิ์ท่ีพระโพธิวงศาจารย์ได้ตีความเข้ากบัหลกัสติปัฏฐาน ๔ คือ ข้อปฏิบตัิเพ่ือ
รู้แจ้ง ให้เข้าใจตามเป็นจริงของโลก ท่ีวา่   

 

“...(พระอินทร์) ต้องมีอตัตชายา ๔ นางเป็นมเหสี คือ นางสุชาดา นางสุนันทา 
นางสจุิตรา นางสธุัมมา  ถ้าขาดนางทัง้ ๔ นีแ้ตน่างใดนางหนึ่งแล้ว จะได้ช่ือว่า อินฺโทยงั
ไมไ่ด้ก่อน เพราะผู้แตง่ความสขุยงัไมพ่ร่ังพร้อม  นางทัง้ ๔ คือใครเลา่   

นางสชุาดา นัน้คือ กายานปัุสสนา  
นางสนุนัทา นัน้คือ เวทนานปัุสสนา  
นางสจุิตตา นัน้คือ จิตตานปัุสสนา  
นางสธุมัมา คือ ธมัมานปัุสสนา  
พร้อมทัง้ ๔ นีอ้ยู่เสมอ จึงควรแก่พระนามว่า อินฺโท แท้ ไม่ต้องมีผู้ตัง้ให้ หากเป็น

เอง  ท่ีวา่เป็นเองนัน้คือ รู้สกึความสขุท่ีตนเองได้เสวยอยูด้่วยตนเอง”๓๑๓ 
 

นอกจากชายาทัง้ ๔ องค์แล้ว ในคมัภีร์ชัน้อรรถกถายงัมีการกล่าวถึงชายาอ่ืน ๆ อีก
เช่นในคมัภีร์ปรมตัถทีปนี อรรถกถาขทุทกนิกาย เถรีคาถา กล่าวถึง  “พระโรหิณีเถรี”๓๑๔ และ “พระ

                                           
๓๑๑พระยาธรรมปรีชา (แก้ว), ผู้ เรียบเรียง, ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา ฉบับท่ี ๒ (ไตรภูมิ

ฉบับหลวง) เล่ม ๓, ๑๖๖-๑๖๗. 
๓๑๒พระญาลิไทย, ไตรภูมิกถา หรือไตรภูมิพระร่วง (ฉบับตรวจสอบช าระใหม่), 

๑๖๘. 
๓๑๓พระโพธิวงศาจารย์, โลกวินิจฉัย (กรุงเทพมหานคร: เจริญผล, ๒๔๖๗), ๘-๙. 
๓๑๔“ปรมตัถทีปนี อรรถกถาขทุทกนิกาย เถรีคาถา โสฬสกนิบาต โรหิณีเถรีคาถา,”  

พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย เถรคาถา เล่มท่ี ๒ ภาคที่ ๔ (กรุงเทพมหานคร: 
มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๓๗๓. 



 

 

๑๔๖ 

สนุทรีเถรี”๓๑๕ ท่ีตา่งเคยเป็นชายาของพระอินทร์มาแล้วถึง ๓๖ ครัง้  รวมถึง “พระเขมาเถรี” ก็เคย
เสวยพระชาตเิป็นมเหสีของพระอินทร์ด้วย๓๑๖ 

โดยเฉพาะความเช่ือในคมัภีร์อรรถกถาชาดกท่ีมกักล่าวถึง อดีตชาติพระสมัมาสมัพทุธเจ้า
ว่าครัง้หนึ่งเคยไปบงัเกิดเป็นพระอินทร์ จึงเป็นเหตใุห้พระนางยโสธราพิมพา พระชายาคู่พระบารมี
ยอ่มตามไปบงัเกิดเป็นพระชายาด้วย ดงัเชน่ในอรรถกถาอทุยชาดก 

ส่วนในคมัภีร์ปัญญาสชาดก กลับกล่าวถึง อัครมเหสีของพระอินทร์ในประเด็นท่ีต่าง
ออกไป เช่นใน โบราณกบิลราชชาดก ได้ระบวุ่าพระอินทร์มีอคัรมเหสีด้วยกนั ๒ นางคือ นางสธุรรมา 
และนางสทุธินิยา๓๑๗ 

ชายาของพระอินทร์นัน้ยงัรวมถึงเหล่านางอปัสรและบาทบริจาริกาท่ีอยู่บนสวรรค์ชัน้
ดาวดงึส์ เช่น “พระนางผสุดี” (ภาพท่ี ๑๐๖) พระมารดาของพระเวสสนัดรนีเ้ดิมเป็นเทพอปัสรท่ีจตุิ
จากสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์๓๑๘ ด้วยผลบญุท่ีเคยบชูาพระวิปัสสีพทุธเจ้าด้วยจรุณแก่นจนัทน์๓๑๙   
 

                                           
๓๑๕“ปรมตัถทีปนี อรรถกถาขทุทกนิกาย เถรีคาถา โสฬสกนิบาต สนุทรีเถรีคาถา,”   

เร่ืองเดียวกนั, ๔๐๔. 
๓๑๖“ปรมตัถทีปนี อรรถกถาขทุทกนิกาย เถรีคาถา ฉักกนิบาต เขมาเถรีคาถา,”  

เร่ืองเดียวกนั, ๒๑๖. 
๓๑๗ปัญญาสชาดก ภาคภาษาไทย เล่ม ๑, ๒๗๑. 
๓๑๘“พระสตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย ชาดก เวสสนัตรชาดก,” พระสูตรและอรรถกถา

แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที่ ๔ ภาคที่ ๓, ๔๘๖. 
๓๑๙“อรรถกถาขทุทกนิกาย ชาดก เวสสนัตรชาดก,” เร่ืองเดียวกนั, ๖๐๔. 



 

 

๑๔๗ 

 
 
ภาพท่ี ๑๐๖  พระอินทร์ประทบัร่วมกับพระนางผุสดีภายในนนัทอุทยานบนสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์๓๒๐ 

จิตรกรรมภายในพระอโุบสถวดัทองนพคณุ เขียนขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี ๔ 
 
รวมถึง ธิดาของท้าวเวสสวณัทัง้ ๕ องค์คือ พระนางลดา พระนางสชัชา พระนางปวรา 

พระนางอจัฉิมตีุ และพระนางสดุา ล้วนเป็นบาทบริจาริกาของพระอินทร์๓๒๑ ดงัปรากฏการกลา่วถึง
จ านวนของนางอปัสรและบาทบริจาริกาของพระอินทร์บนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ไว้ในพระสตุตนัตปิฎก 
มชัฌิมนิกาย มลูปัณณาสก์ มหายมกวรรค จฬูตณัหาสงัขยสตูรวา่ เม่ือครัง้ท่ีสร้างเวชยนัตปราสาท
ภายหลงัชนะสงครามกบัเหลา่อสรูนัน้ มีลกัษณะเป็นปราสาทร้อยชัน้ ในชัน้หนึง่ ๆ มีกฏูาคาร ๗๐๐ 

                                           
๓๒๐พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั, “เร่ืองจิตรกรรมท่ีเขียนในพระอโุบสถวดั

ทองนพคณุ,” ชุมนุมพระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฉบับ 
พ.ศ. ๒๔๕๗ (กรุงเทพมหานคร: ต้นฉบบั, ๒๕๕๔), ๘๑-๘๒. 

๓๒๑“พระสตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย วิมานวตัถ ุอิตถีวิมานวตัถ ุปาริฉัตตวรรค ลตาวิมาน,” 
พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เล่มท่ี ๒ ภาคที่ ๑, ๒๓๖. 



 

 

๑๔๘ 

แต่ละแห่งมีนางอัปสร ๗๐๐ องค์ แต่ละองค์มีเทพธิดาบ าเรออีก ๗๐๐ องค์๓๒๒ รวมนางอัปสร
ประจ าเวชยนัตปราสาทมากถึง ๔๙ ล้านองค์ และเทพธิดาอีก ๓๔,๓๐๐๐ ล้านองค์  ซึง่นางอปัสร
ในจ านวนนีป้รากฏการอ้างอิงถึงตอ่มาในคมัภีร์ไตรภมูิโลกวินิจฉยกถา  

แม้แต่จ านวนเทพธิดาระบ าร าฟ้อนในยามเสด็จประพาสเม่ือพระอินทร์ทรงช้าง
เอราวณั  ช้างนีมี้เทพธิดาสถิตอยูเ่ป็นจ านวนมาก เพราะช้างนัน้มี ๓๓ เศียร แตล่ะเศียรมี ๗ งา แต่
ละงามีสระโบกขรณีถึง ๗ สระ แต่ละสระมีกอบวั ๗ กอ แต่ละกอมีดอกบวั ๗ ดอก แต่ละดอกมี
กลีบดอก ๗ กลีบ แตล่ะกลีบมีเทพธิดาฟ้อนอยู ่๗ องค์๓๒๓ รวมเทพธิดาท่ีอยู่บนช้างเอราวณัมากถึง 
๓,๘๘๒,๔๑๗ องค์ (ภาพท่ี ๑๐๗) 
 

                                           
๓๒๒“พระสตุตนัตปิฎก มชัฌิมนิกาย มลูปัณณาสก์ มหายมกวรรค จฬูตณัหาสงัขยสตูร,” 

พระสูตรและอรรถกถาแปล มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่มท่ี ๑ ภาคที่ ๓ 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๑๔๙. 

...อภิวิชินิตฺวา วิชิตสงฺคาโม ตโต ปฏินิวตฺติตฺวา เวชยนฺตํ นาม  ปาสาทํ มาเปสึ 
เวชยนฺตสฺส โข ปน มาริส โมคฺคลฺลาน  ปาสาทสฺส เอกสตํ นิยฺยูหํ เอกเมกสฺมึ นิยฺยูเห สตฺต สตฺต 
กูฏาคารสตานิ เอกเมกสฺมึ กูฏาคาเร สตฺต สตฺต อจฺฉราโย เอกเมกิสฺสา อจฺฉราย สตฺต สตฺต 
ปริจาริกาโย อิจฺเฉยฺยาสิ โน ตฺวํ มาริส โมคฺคลฺลาน เวชฺยนฺตสฺส ปาสาทสฺส รามเณยฺยกํ ทฏฺฐุนฺติฯ 

"จฬูตณฺหาสงฺขยสตฺุต ," สุตตฺนฺตปิฏเก มชฺฌิมนิกายสฺส มูลปณฺณาสก  (พระนคร: 
โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๒๕), ๔๖๖-๔๖๗. 

๓๒๓“อรรถกถาขทุทกนิกาย คาถาธรรมบท อปัปมาทวรรควรรณนา เร่ืองท้าวสกักะ,”  
พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่มที่ ๑ ภาคที่ ๒ ตอนที่ ๑, 
๓๖๙. 



 

 

๑๔๙ 

 
 
ภาพท่ี ๑๐๗ เทพธิดาในสระโบกขรณี ๗ สระ ภายในงาช้างเอราวณั จิตรกรรมด้านหลงัพระประธาน

ในพระอโุบสถวดัปทมุวนาราม เขียนขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี ๔ 
 

โดยในคมัภีร์ชัน้อรรถกถานีย้ังกล่าวถึงอานิสงส์ในการบ าเพ็ญบารมีจนมาเกิดเป็น
ชายาของพระอินทร์ ทัง้การถวายผ้าเนือ้ดีแดพ่ระภิกษุในพทุธสมยัของพระกสัสปพทุธเจ้า การบชูา
พระภิกษุในขณะบิณฑบาต การถวายของหอมส าหรับเจิมพระเจดีย์ การถวายผลไม้อนั มีรสอร่อย 
การถวายภตัตาหารอนัมีรสเลิศ การถวายของส าหรับเจิมพระเจดีย์ของพระกสัสปพทุธเจ้า การฟัง
ธรรมในส านกัของภิกษุภิกษุณีผู้ เดนิทางและพกัท่ีหมูบ้่าน การถวายภตัตาหารผู้ฉนัจงัหนัในเรือโดย
แสดงความเคารพด้วยการยืนอยูใ่นน า้ การอยูใ่นครอบครัวท่ีไมม่กัโกรธท าการปรนนิบัตพิ่อแม่สามี 
การเป็นผู้ มีศีลและท าการแจกจ่ายส่วนของตนเสียก่อนแล้วจึงบริโภค และบางคนแม้เกิดเป็นทาสี
แต่เป็นผู้ ไม่มกัโกรธ ไม่ถือตวัแล้วยงัแบ่งส่วนของตนก่อนบริโภคล้วนท าให้เกิดเป็นชายาพระอินทร์
ทัง้สิน้๓๒๔ 

 
 

                                           
๓๒๔“อรรถกถาคตุตลิชาดก,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ทุกนิบาต

ชาดก เล่มที่ ๓ ภาคที่ ๓, ๔๙๔-๔๙๖. 



 

 

๑๕๐ 

ชายาของพระอินทร์ที่ปรากฏในงานศิลปกรรม 
รูปแบบของชายาพระอินทร์ท่ีปรากฏในงานศิลปกรรมทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดูนัน้

พบว่า ส่วนหนึ่งจะแสดงออกในลกัษณะของพระเทวีท่ีปรากฏร่วมกับพระอินทร์ ซึ่งส่วนใหญ่มัก
ประทบัร่วมกนับนหลงัช้างไอราวตั (ภาพท่ี ๑๐๘)  ชายาท่ีปรากฏนีส้นันิษฐานว่าเป็นพระนางศจี 
หรือพระนางอินทราณีเป็นส าคญั   

แต่หากเป็นการแสดงรูปพระเทวีเพียงพระองค์เดียวนัน้มักปรากฏร่วมกับช้างไอราวัต
เสมอ  เพ่ือส่ือความหมายถึง พลงัศกัติของพระอินทร์  ซึง่ได้รับการนบัถือบชูาในฐานะท่ีเป็น ๑ ในสปัต
มาตฤกา หรือลทัธิบชูาพระแมท่ัง้ ๗ องค์  บางครัง้หากเป็นการสร้างเทวาลยัถวายแดพ่ระเทวี (โยคณีิ) 
ก็มกัปรากฏรูปศกัตพิระอินทร์นีร่้วมอยูด้่วย และมกัออกพระนามวา่ “อินทราณี” (ภาพท่ี ๑๐๙) 
 

  
  
ภาพท่ี ๑๐๘ ภาพสลักรูปพระอินทร์ทรงช้าง    

ไอราวตัร่วมกับพระชายา ท่ีเทวสถาน
เชนนเกศวะ (Chennakesava Temple) 
เมืองโสมนาถปรุะ รัฐกรรณาฏกะ 

ภาพท่ี ๑๐๙ ภาพสลกัรูปอินทราณีทรงช้างไอราวตั 
ท่ีเทวสถานโจศฐโยคิณี (Chausat 
Yogini Temple) เมืองชพลัปรุะ รัฐ 
มธัยประเทศ 

 



 

 

๑๕๑ 

ในพุทธศาสนาเถรวาท รูปแบบพระชายาของพระอินทร์นีป้รากฏอย่างหลากหลาย
มากกวา่ในศาสนาพราหมณ์-ฮินด ูสว่นหนึง่สะท้อนผา่นงานจิตรกรรมดงัท่ีกล่าวไปแล้วข้างต้น  แต่
อีกส่วนหนึ่งเป็นรูปพระอินทร์กับพระชายาท่ีปรากฏร่วมกันในงานประติมากรรม หนึ่งองค์บ้าง ๒ 
องค์บ้าง และมากไปจนถึง ๔ องค์ในท่ีสดุ 

หากเป็นประตมิากรรมพระอินทร์ประทบัร่วมกบัพระชายา ๔ องค์ ก็แสดงถึงชายาเอก
ทัง้ ๔ องค์ของพระอินทร์ คือ สุธรรมา สุจิตรา สุนนัทา และสุชาดา  ดงัเช่น ภาพสลกัศิลาภายใน
คูหาพระเจดีย์ชิจตาวง์พยา (Shittaung Pagoda) เมืองมรัคอู (Mrauk U) ประเทศพม่า (ภาพท่ี 
๑๑๐)  รวมถึงภาพสลกับนใบเสมาพบท่ีเจดีย์พระธาตุยาค ูเมืองโบราณฟ้าแดดสงยาง จงัหวัด
กาฬสินธุ์ ท่ีแม้ปรากฏร่วมกบัพระชายา ๓ องค์ แตใ่นมือของพระชายาด้านหน้านัน้ถือนกตวัหนึ่งไว้ 
สอดคล้องกับเร่ืองราวในคมัภีร์ทางพุทธศาสนาท่ีกล่าวถึง นางสุชาดาท่ีเคยไปเกิดเป็นนกยางใน
ชาตหินึง่ นกในพระหตัถ์นีจ้งึส่ือความหมายถึง นางสชุาดา นัน่เอง (ภาพท่ี ๘) 

 

  
 

ภาพท่ี ๑๑๐ ภาพศลิาจ าหลกัรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวณั ร่วมกบัพระชายาทัง้ ๔ องค์ ภายใน
คหูาของเจดีย์ชิจตาวง์พยา เมืองมรัคอ ูประเทศพมา่  

ท่ีมา: David Goetz, Shittaung, accessed August 28, 2016, available from 
https://www.flickr.com/photos/vitiuannatte/sets/72157626427359529 

 

https://www.flickr.com/photos/vitiuannatte/sets/72157626427359529


 

 

๑๕๒ 

ส่วนประติมากรรมพระอินทร์ท่ีประทับร่วมกับชายา ๒ องค์นัน้ ก็ปรากฏพบบนใบ
เสมาท่ีเมืองฟ้าแดดสงูยาง ซึ่งปัจจบุนัจดัแสดงอยู่ท่ีพิพิธภณัฑ์แห่งชาติองักฤษ (British museum) 
สลกัเป็นรูปพระอินทร์ประทบันัง่บนช้างเอราวณั ๓ เศียร ร่วมกับพระชายาอีก ๒ องค์ (ภาพท่ี ๗) 
พระอินทร์และพระชายานัน้ต่างประทบันัง่อยู่บนกระพองช้างแตล่ะเศียร  ลกัษณะของพระอินทร์
นัน้ประทับนั่งอยู่ในท่ามหาราชลีลาสนะทรงเคร่ืองเทวพัสตราภรณ์อันประกอบด้วยกิรีฏมกุฏ 
กณุฑล พาหรัุด ทองกร และอทุรพนัธะ เบือ้งหลงัพระเศียรมีแถบประภามณฑล พระหตัถ์ขวายกขึน้
ในระดบัพระอุระอยู่ในลกัษณะทรงเทพศสัตราวุธ พระกรซ้ายทอดยาวโดยวางพระหัตถ์ไว้เหนือ
พระชงฆ์  พระชายาเบือ้งขวาประทบันัง่พบัเพียบ พระหตัถ์วางอยู่บนพระชานขุวาของพระอินทร์
อยู่ในลกัษณะถวายงานนวด พระชายาเบือ้งซ้ายประทบันัง่พับเพียบ พระกรขวาทอดยาวลงบน
กระพองช้าง พระหตัถ์ซ้ายจบัพระกโประ (ศอก)  จากลกัษณะท่ีปรากฏชายา ๒ องค์นีเ้ป็นการจดั
วางองค์ประกอบเพ่ือความงามทางสนุทรียศาสตร์ในความสมดลุของภาพ (Triad)  ชายาดงักล่าว
อาจพบสันนิษฐานได้องค์หนึ่ง คือ องค์ท่ีถวายงานนวดนัน้คือ นางสุชาดา ด้วยพระนางนัน้มี
สถานะเป็นพระชายาเอกจึงส่ือออกมาด้วยการเกล้ามวยสงู และถวายงานพระอินทร์อย่างใกล้ชิด 
ในขณะท่ีอีกองค์นัน้มิอาจระบไุด้วา่หมายถึงพระชายาท่ีเหลือองค์ใด 

สุดท้ายคือ พระอินทร์ประทับร่วมกับพระชายาเพียงองค์เดียวนัน้ย่อมส่ือความ
หมายถึง นางสชุาดา เป็นส าคญั  ด้วยเป็นชายาเอกอนัเป็นท่ีมาในอีกพระนามหนึ่งของพระอินทร์ 
ซึง่ก็คือ สชุมับดี นัน่เอง 

โดยรูปพระชายาพระอินทร์ท่ีพบในดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่นัน้เป็น
งานศิลปกรรมทางพุทธศาสนาเถรวาท ซึ่งมีความน่าสนใจในเร่ืองของเคร่ืองทรง โดยเฉพาะศิรา
ภรณ์ของพระชายาในระยะแรกนัน้ยังมิได้ทรงศิราภรณ์ แต่เป็นการเกล้ามวยสูงขึน้ไป จนใน
ภายหลงัจงึเร่ิมทรงศริาภรณ์และเคร่ืองทรงตามอยา่งเทวสตรีไปในท่ีสดุ 

โอรสธิดาของพระอินทร์   
คตโิอรสธิดาของพระอินทร์ในคมัภีร์ทางศาสนาพราหมณ์-ฮินด ู
ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดนูัน้ คติโอรสธิดาของพระอินทร์เร่ิมปรากฏขึน้ในคมัภีร์พระเวท  

โดยปรากฏความตอนหนึ่งในคัมภีร์ฤคเวทว่า พระสุริยะนัน้เป็นโอรสของพระอินทร์ (ฤค.  
๒.๑๒.๑๔)๓๒๕ ซึ่งสามารถสันนิษฐานได้ว่ามีที่มาจากปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ดวงอาทิตย์
มักถูกก้อนเมฆบดบัง เม่ือก้อนเมฆเหล่านัน้เคล่ือนตัวผ่านไปก็ดูเสมือนว่าดวงอาทิตย์นัน้
ถือก าเนิดมาจากก้อนเมฆ 

                                           
๓๒๕The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. II, 238. 



 

 

๑๕๓ 

ตอ่มาในสมยัอิติหาส คติโอรสธิดาของพระอินทร์ได้รับการเพิ่มเติมขึน้อีกเป็นจ านวน
มาก ได้แก่ 

คมัภีร์มหาภารตะ กล่าวถึง โอรสของพระอินทร์กบัพระนางศจี หรือพระนางอินทราณี 
นามว่า ชยันตะ (รม. ๗.๒๘.๗)๓๒๖ หรือชยะ๓๒๗ (มภ. ๑.๑๑๔.๔) และพระธิดาช่ือ ชยันตี หรือ        
เทวเสนา และตาวีษี๓๒๘  ทัง้ยงักลา่วถึง โอรสท่ีเกิดกบัพระนางกนุตี ชายาเจ้าปาณฑ ุคือ อรชนุ 

คมัภีร์รามายณะ มีกล่าวถึง พระโอรสของพระอินทร์ เป็นพญาวานร เจ้าเมืองกิษกินธา 
(Kiṣkindhā) หรือขีดขิน คือ พาลี๓๒๙ ด้วยเกิดจากผม หรือวาละ (Vāla) ของมารดา จึงได้นามว่า วาลิน 
(Vālin) หรือ พาลิน (Bālin) ตามท่ีเกิด๓๓๐ ซึง่สอดคล้องกบัในอตุตรกาณฑ์ รามายณะฉบบัสนัสกฤต 
กล่าวถึง ก าเนิดพาลีว่า ท้าวฤกษราช ท่องไปในป่าหิมพานต์พบสระน า้จึงลงไปด่ืม แตเ่ม่ือแลเห็น
เงาตนในน า้กลบัส าคญัว่าเป็นวานรอีกตวั จึงกระโดดลงไปจบั พอขึน้จากน า้กลายเป็นสตรีรูปงาม 
พระอินทร์กบัพระสริุยะผา่นมาเห็นจงึตกหลมุรักลงมาสมคัรสงัวาสกบันาง จงึมีบตุรกบัพระอินทร์องค์
หนึ่ง คือ พาลี เพราะเกิดแตผ่ม และมีบตุรกับพระสริุยะองค์หนึ่งเกิดแต่คอ คือ สคุรีพ  เม่ือท้าวฤกษ
ราชกบัเป็นชายในวนัรุ่งขึน้จึงพาบุตรทัง้สองไปเข้าเฝ้าพระพรหม จึงบญัชาให้พระวิศวกรรมสร้าง
นครกิษกินธาเป็นท่ีประทบั๓๓๑ 

จากพระโอรสองค์ส าคญัทัง้ ๒ องค์ในยคุอิติหาสนี ้คือ ทัง้อรชนุและพาลี ก็ตา่งได้รับ
นามวา่ “วาสว”ิ ด้วยเหตท่ีุเป็นโอรสของพระวาสวะ๓๓๒ ซึง่เป็นพระนามหนึง่ของพระอินทร์นัน่เอง 

 

                                           
๓๒๖มหากาพย์รามายณะของวาลมิกิ ฉบับเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็ 

พระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสพระราชพธีิมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ  
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔, ๘๐๐. 

๓๒๗John Dowson, A Classical Dictionary of Hindu Mythology and Religion, 

Geography, History and Literature, 136. 
๓๒๘Sir Monier – Monier Williams, A Sanskrit – English Dictionary (Delhi: 

Oriental Publishers, n.d.), 446. 
๓๒๙E. Washburn Hopkins, Epic Mythology, 62. 
๓๓๐John Dowson, A Classical Dictionary of Hindu Mythology and Religion, 

Geography, History and Literature, 42. 
๓๓๑พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั, บ่อเกิดแห่งรามเกียรติ์, ๑๐๔-๑๐๕. 
๓๓๒E. Washburn Hopkins, Epic Mythology, 141. 



 

 

๑๕๔ 

คตโิอรสธิดาของพระอินทร์ในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาเถรวาท 
ในคมัภีร์ทางพทุธศาสนาเถรวาทนัน้ ปรากฏนามพระโอรสของพระอินทร์องค์หนึง่ คือ 

"โคปกเทพบตุร"  ดงัรายละเอียดในพระสตุตนัตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค สกักปัญหสตูร กลา่วถึง 
ความเป็นมาในอดีตชาตวิา่เป็นธิดาในกรุงกบลิพสัดุ์นามวา่ โคปิกา  แตพ่ระนางเป็นผู้ เล่ือมใสใน
พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ มุง่รักษาศีลด้วยเบื่อหนา่ยในสตรีเพศ ปรารถนาเป็นบรุุษในภพ เม่ือ
สิน้พระชนม์จงึไปอบุตัเิป็นโอรสของพระอินทร์ในสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ในท่ีสดุ๓๓๓ 

ตอ่มาในคมัภีร์สารัตถปกาสินี อรรถกถาสงัยุตตนิกาย สคาถวรรค สกักสงัยตุ สสุิมสตูร 
ได้กล่าวถึง จ านวนโอรสของพระอินทร์ว่ามีมากถึง ๑,๐๐๐ องค์  ดงัปรากฏนามเพียง ๒ องค์คือ 
สสุิมเทพบตุร๓๓๔ และสวีุรเทพบตุร๓๓๕ ได้ออกไปคอยปอ้งกนัการรุนรานของเหล่าอสรู  ซึง่สวีุรเทพบตุร
นีไ้ด้ปรากฏนามต่อในคมัภีร์โลกบญัญัติ กล่าวถึงเหล่าเทพบุตรมาเข้าเฝ้าพระอินทร์ท่ีสธุรรมเทวสภา 
และหนึง่ในนัน้คือพระโอรสของพระอินทร์ ได้แก่ สวีุรเทพบตุร และฉนัทตเทพบตุร๓๓๖ 

หากแต่ในสุธาโภชนชาดก ระบุว่า พระอินทร์มีพระธิดาด้วยกัน ๔ องค์คือ สิริเทวี 
อาสาเทวี ศรัทธาเทวี และหิ ริ เทวี๓๓๗  ด้วยการน าเอาคุณสมบัติทั ้ง  ๔ สะท้อนผ่าน
บุคลาธิษฐานในรูปของเทพธิดา ซึ่งในภาษาบาลีค าศัพท์ทัง้ ๔ ค านีมี้สถานะเป็นอิตถีลิงค์
หรือเพศหญิง จึงมีการก าหนดบุคลาธิษฐานขึน้เป็นธิดาของพระอินทร์ เพื่อใช้ในการส่ัง
สอนธรรมะว่าคุณลักษณะใดใน ๔ ด้านนีป้ระเสริฐที่สุด โดยสรุปว่า หิริ หรือความละอาย
นัน้มีความประเสริฐกว่าคุณลักษณะอ่ืนใด 

 
 
 

                                           
๓๓๓“พระสตุตนัตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค สกักปัญหสตูร,” พระสูตรและอรรถกถา

แปล ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่มที่ ๒ ภาคที่ ๒, ๑๒๗. 
๓๓๔“สารัตถปกาสินี อรรถกถาสงัยตุตนิกาย สคาถวรรค สกักสงัยตุ ปฐมวรรค สสุิมสตูร,”  

พระสูตรและอรรถกถาแปล สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่มท่ี ๑ ภาคที่ ๒, ๔๖๓. 
๓๓๕“สารัตถปกาสินี อรรถกถาสงัยตุตนิกาย สคาถวรรค สกักสงัยตุ ปฐมวรรค สวีุรสตูร,”  

เร่ืองเดียวกนั, ๔๕๙. 
๓๓๖พระสทัธรรมโฆษเถระ, โลกบัญญัติ, ๓๒. 
๓๓๗“พระสตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย อสีตนิิบาตชาดก สธุาโภชนชาดก,” พระสูตรและ

อรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที่ ๔ ภาคที่ ๑, ๔๔๗-๔๔๘, ๔๕๘. 



 

 

๑๕๕ 

พระภาดา (พี่น้อง) ของพระอินทร์   
คตพิี่น้องของพระอินทร์ในคัมภีร์ทางศาสนาพราหมณ์-ฮนิดู 
ความเป็นพ่ีน้องของพระอินทร์นีป้รากฏรายละเอียดส าคญัในคมัภีร์พระเวท ท่ีมกัมี

การกล่าวถึงบรรดาเทพเจ้าไว้เป็นคู่กันเสมอ ดงัปรากฏข้อความท่ีกล่าวถึงพ่ีน้องของพระอินทร์ไว้
หลายบท ประกอบด้วย 

๑. พระอัคนิ  ในคมัภีร์พระเวทมกัมีการกล่าวว่า พระอินทร์และพระอัคนิเป็นเทพคู่
แฝด (ฤค. ๖.๕๙.๒)๓๓๘ เน่ืองด้วยมีบิดาองค์เดียวกนั หากแตม่ารดานัน้มิได้กล่าวถึงไว้แน่นอนนกั  
ด้วยเทพทัง้สององค์นีป้รากฏอยู่ในบทสวดสรรเสริญยิ่งกวา่เทพองค์ใด๓๓๙  ทัง้ยงัมีบคุลิกลกัษณะท่ี
เหมือนกนั คือ เทพทัง้สององค์นีเ้กิดขึน้จากพระโอษฐ์ของปรุุษะ (ฤค. ๑๐.๙๐.๑๓)๓๔๐ เป็นหวัหน้า
ของผู้ ด่ืมโสม (ฤค. ๑.๒๑.๑)๓๔๑ ทัง้คูล้่วนทรงวชัระเป็นเทพศสัตราวธุ (ฤค. ๖.๕๙.๓)๓๔๒ และตา่ง
ได้รับการถวายพระนามวา่ “ปรัุนทร” ซึง่หมายถึง  “ผู้ท าลายปอ้ม”  ด้วยเป็นเทพท่ีช่วยเหลือในการ
ท าสงคราม (ฤค. ๑.๑๐๙.๗-๘)๓๔๓  

๒. พระปูษัน นับเป็นพ่ีน้องของพระอินทร์อีกองค์หนึ่ง (ฤค. ๖.๕๕.๕)๓๔๔  โดยปรากฏ
เร่ืองราวท่ีพระปษูันนีเ้ป็นเพ่ือนและสารถีท่ีดีท่ีสดุ ในคราวพระอินทร์ท าศกึกบัวฤตระ (ฤค. ๖.๕๖.๒)๓๔๕ 

คตพิี่น้องของพระอินทร์ในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาเถรวาท 
ในคมัภีร์ทางพุทธศาสนาเถรวาท แม้ไม่ได้ปรากฏคติพ่ีน้องของพระอินทร์โดยตรง 

หากแต่ปรากฏเนือ้ความว่า พระอินทร์เป็นพ่ีน้องกับเหล่าอสูร  ดังปรากฏรายละเอียดในพระ
สตุตนัตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค มหาสมยัสตูร ความวา่  

"...ชิตา วชิรหตฺเถน สมทฺุท  อสรุา สิตา 
ภาตโร วาสวสฺเสเต อิทฺธิมนฺโต ยสสฺสิโน ฯ"๓๔๖   

                                           
๓๓๘The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. III, 500. 
๓๓๙Arthur Anthony Macdonell, Vedic Mythology, 57. 
๓๔๐The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. VI, 253. 
๓๔๑The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. I, 49. 
๓๔๒The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. III, 500. 
๓๔๓The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. I, 282-283. 
๓๔๔The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. III, 497. 
๓๔๕Ibid. 
๓๔๖สุตตฺนฺตปิฏเก ทีฆนิกายสฺส มหาวคฺโค, ๒๙๓. 



 

 

๑๕๖ 

หมายถึง "พวกอสรูอาศยัสมทุรอยู ่อนัท้าววชิรหตัถ์ (พระอินทร์) รบชนะแล้ว. เป็นพ่ี
น้อง (ภาต ุหรือภาตา หมายถึง พ่ีน้อง) ของท้าววาสวะ (พระอินทร์) มีฤทธ์ิ มียศ" 

จากความหมายดังกล่าวพบว่า ค าว่า "พ่ีน้อง" ในพระสูตรนีมี้สันนิษฐานว่าเป็น
การส่ือความหมายว่า ทัง้พระอินทร์และเหล่าอสูรเป็นเทพท่ีเกิดร่วมบนสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์
ร่วมกัน โดยมีเหล่าอสูรเป็นเสมือนพ่ีท่ีเป็นผู้เกิดก่อนบนสวรรค์ชัน้นี ้และต่อมาพระอินทร์
ได้ไปบังเกิดบนสวรรค์ชัน้นีใ้นส่วนเวลาต่อมา ซึ่งความสัมพันธ์ของเทพทัง้ ๒ นีป้รากฏมา
ตัง้แต่ในคัมภีร์อเวสตะ หากแต่มีความต่างที่คติพระอินทร์ที่ปรากฏในอินเดียนัน้ พระอินทร์
จะเป็นเทพฝ่ายดี และมีเหล่าอสูรเป็นเทพฝ่ายช่ัว  ดังนัน้คตพ่ีิน้องพระอินทร์ในคัมภีร์ทาง
พุทธศาสนาเถรวาทจึงมิได้มีความชัดเจนเช่นเดียวกับในคัมภีร์ทางศาสนาพราหมณ์-ฮนิดู 
 
 



 

 
 

บทที่ ๓ 
ดาวดงึส์: สวรรค์ของพระอินทร์ที่ปรากฏในงานศิลปกรรม 

 
ดาวดึงส์ สวรรค์ของพระอินทร์ตามคติท่ีมาในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาเถรวาทนัน้ 

บางส่วนได้รับอิทธิพลมาจากในคมัภีร์ทางศาสนาพราหมณ์-ฮินด ูก่อนท่ีจะพฒันามาเป็นรูปแบบ
ของตนเองมาตัง้แต่ในสมยัอินเดียโบราณ นบัเป็นรากฐานส าคญัท่ีปรากฏในงานศิลปกรรมทาง
พทุธศาสนาเถรวาท ทัง้สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม และประณีตศิลป์ท่ีพบในดินแดน
ประเทศไทยอีกด้วย 

 
สวรรค์ของพระอินทร์ที่ปรากฏในคัมภีร์ทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 

ในคมัภีร์พระเวทมิได้กล่าวถึงท่ีประทบัของพระอินทร์ไว้มากนกั มีเพียงการแบ่งเทพ
ออกเป็น ๓ กลุม่คือ เทพแหง่แผน่ดนิ เทพแหง่บรรยากาศ และเทพแหง่สรวงสวรรค์  โดยก าหนดให้
พระอินทร์เป็นหวัหน้าเทพแหง่ชัน้บรรยากาศ 

คมัภีร์ฤคเวทบางตอนกล่าวถึง พระอินทร์มกัประทบัร่วมกับพระชายาด้วยความสุขบนท่ี
ประทบัของพระองค์ (ฤค. ๓.๕๓.๔-๖)๑ หรือประทบัดัง่ราชาท่ีอยู่ทา่มกลางหมูช่ายา (ฤค. ๗.๑๘.๒)๒  

ตอ่มาคมัภีร์ในสมยัอิติหาส ได้ให้รายละเอียดสวรรค์ของพระอินทร์ไว้เพิ่มมากขึน้กวา่
ในสมยัพระเวท  โดยระบวุา่สวรรค์ของพระอินทร์นัน้ตัง้อยูบ่นเขาเมรุ  ซึง่เขาเมรุหรือเขาพระสเุมรุนี ้
เป็นศนูย์กลางของโลก ซึง่เป็นเขาท่ีมีหลากหลายสีสรร๓  

สวรรค์หรืออาณาจักรของพระอินทร์ท่ีตัง้อยู่บนเขาเมรุนัน้ ปรากฏนามแตกต่างกัน
ออกไป อาทิ อินทรโลก ศกัรโลก สวรร สวรรคติ สวรรโลก ทิว และเทวโลก (มภ. ๑๓.๗๑๑๑)๔  
อาณาจักรแห่งนีต้ัง้อยู่บนสวรรค์ชัน้ท่ีสาม  (มภ. ๑๘.๑.๓) จึงเป็นโลกท่ีสว่างไสวเรืองรอง (มภ. 

                                           
๑The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. III, translated by H. H. Wilson 

(Delhi: Sri Satguru Publications, 2002), 84. 
๒The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. IV, translated by H. H. Wilson 

(Delhi: Sri Satguru Publications, 2002), 56. 
๓Edward Moor, Hindu Pantheon (Delhi: Indological Book House, 1968), 186. 
๔Michael Viggo Fausboll, Indian Mythology (London: Luzac & Co., 1902), 84. 



 

 

๑๕๘ 

๓.๗๐๓๘)๕  ด้วยเหตท่ีุนครแห่งนีเ้ป็นท่ีอยู่ของผู้ ท่ีมีชีวิตเป็นอมตะ จึงมีนามว่า “อมราวดี”  ใน
คมัภีร์มหาภารตะบรรยายไว้ว่า นครแห่งนีส้ร้างขึน้โดยพระวิศวกรรม  มีขนาดโดยรอบ ๘๐๐ โยชน์ 
สูง ๔๐ โยชน์ ภายในมีวิมานหรือพระราชวังนับร้อยองค์ (มภ.  ๓.๔๓.๗) ท่ีมีเสาท าด้วยเพชร 
บลัลงัก์ล้วนประดบัประดาไปด้วยทองค าแท้ (มภ. ๒.๓๖)๖ ในอุทยานมีต้นไม้นานาพนัธุ์ ท่ีมีดอก
หอมและมีผลอันเลิศรส มีเหล่านางอัปสร คนธรรพ์ และวิทยาธรท่ีช านาญในการขับร้องและ
บรรเลงสรรพดริุยางค์อย่างไพเราะ อาณาจกัรแห่งนีจ้ึงมีความงดงามหามีนครใดเปรียบได้ และไม่
มีผู้ ท่ีมีบาปผู้ใดท่ีจกัมองเห็นนครแหง่นีเ้ชน่เดียวกบัราชรถของพระอินทร์๗ 

นอกจากนี ้ในสมัยอิติหาสยังปรากฏค าเรียกสวรรค์ของพระอินทร์อีกว่า “ไตรยศ
ตริงศะ” “ตาวตงึส” หรือ”ดาวดงึส์”  ซึง่ค าเป็นช่ือเรียกสวรรค์ของพระอินทร์ซึง่เป็นท่ีนิยมในคมัภีร์
ทางพทุธศาสนาในเวลาตอ่มา  ค าว่า “ดาวดงึส์” นีสั้นนิษฐานว่ามีท่ีมาจากเทวดาท่ีปรากฏอยู่
ในสถานทัง้ ๓ หรืออาจเรียกได้ว่าอยู่ในสวรรค์ทัง้ ๓ ชัน้คือ เทวดาท่ีอยู่บนพืน้โลก อยู่ใน
ชัน้บรรยากาศ และอยู่บนสรวงสวรรค์ รวมทัง้สิน้ ๓๓ องค์ อันสืบคติมาตัง้แต่ในยุคพระเวท  
ดังปรากฏพระนามพระอินทร์ที่ ส่ือความหมายถึง “พระผู้เป็นเจ้าแห่งสามโลกหรือสวรรค์
ทัง้ ๓” อาท ิตริทเิวศวร ตริภุวเนศวร ตริโลกนาถ ตริโลเกศ  โดยเฉพาะพระนามที่จ าเพาะ
ลงไปที่ ส่ือความหมายถึง “พระผู้เป็นเจ้าแห่งเทพทัง้สามสิบ (สาม)” อาทิ ตริทเศศวร และ
ตริทศาธิปต ิ ก็ล้วนเป็นพระนามที่เกิดขึน้ในสมัยอิตหิาส 

คตดิาวดงึส์ท่ีปรากฏในคมัภีร์รามายณะนีน้อกจากจะเป็นท่ีประทบัของพระอินทร์แล้ว 
ยงัเป็นสวรรค์ท่ีกษัตริย์เม่ือสวรรคตแล้วจะขึน้ประทบัอยู่บนสวรรค์ชัน้นีด้้วย ดงัในกรณีท่ีท้าวทศรถ 
กษัตริย์ผู้ครองกรุงอโยธยาเสดจ็สวรรคตกลบัสู่ดาวดงึส์โดยวิมาน (รม. ๖.๑๐๗.๘-๓๖, ๗.๑๙.๒๖)๘ 
ทัง้ยังระบุว่า ครัง้หนึ่งราวัณ (ทศกัณฐ์) จะเดินทางไปยังโลกของพระอินทร์ก็ต้องเหาะข้ามเขา

                                           
๕Ibid, 84. 
๖W. J. Wilkins, Hindu Mythology, Vedic and Puranic (London: William Clowes 

and Sons, 1882), 52. 
๗E. Washburn Hopkins, Epic Mythology (New York: Biblo and Tannen 

Booksellers and Publishers, 1969), 141. 
๘มหากาพย์รามายณะของวาลมิกิ ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เน่ืองในโอกาสพระราชพธีิมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๕๗), ๗๔๔-๗๔๕, ๗๘๘. 



 

 

๑๕๙ 

ไกรลาส (รม. ๗.๒๗.๑)๙ ก็แสดงให้เห็นว่านับแต่การรับรู้ในสมัยนีนั้น้ เขาพระสุเมรุอันเป็น
ท่ีตัง้ของดาวดงึสโลกนัน้เป็นคนละภูเขากับเขาไกรลาส  สอดรับกบัคมัภีร์นารายณ์ ๒๐ ปางท่ี
แตง่ขึน้ในประเทศไทยนัน้ ก็ระบวุ่า “...พระปรเมศวรจึ่งด าริว่า เขาพระสเุมรุราชซึ่งประดิษฐานให้
เป็นไตรตงึษพิภพไว้นี ้ก็เป็นท่ีอยู่ส านกัแห่งเทพบุตรเทพธิดาทัง้หลาย ตามท่ีมีมรรคผลจะได้ทิพย
พิมานตา่ง ๆ ไมค่วรจะให้เส่ือมสญูเสีย...”๑๐ ภายหลงัท่ีพระเป็นเจ้าบนัดาลให้บงัเกิดเขาไกรลาส ท่ี
มีลกัษณะเป็นเขาขนาดใหญ่มหึมา มีสีขาวประดจุเงินบริสทุธ์ิ เพ่ือเป็นท่ีประทบัของพระองค์ แล้ว
จงึโปรดให้สร้างดาวดงึสพิภพ โดยให้เหลา่เทวดาไปเชิญพระอินทร์ท่ีไปสถิตอยู ่ณ พรหมโลก ให้ขึน้
เป็นเจ้าแหง่ดาวดงึสพิภพนี ้๑๑ 

วิมาน และสภาของพระอินทร์นัน้ มีค าพรรณนาอย่างละเอียดว่าเป็นวิมานของผู้
คุ้มครองรักษาโลก หรือโลกปาล วิมานแห่งนีมี้นามว่า “ไวชยนัตะ” (Vaijayanta)๑๒ ที่หมายถึง “ที่สุด
แห่งชัยชนะ” จึงปรากฏคตินีชั้ดเจนในทางพุทธศาสนาที่เวชยันตปราสาทจักผุดขึน้ในยามที่
เหล่าอสูรล่าถอยไป  หรือมีนามว่า “ศกัราลยั” ส่ือความหมายถึง “ท่ีอยู่ของท้าวศกัระ ตามภาษา
สันสกฤต ซึ่งก็คือพระอินทร์”  “วัชราลัย” (รม. ๖.๗๔.๕๙) ซึ่งหมายถึง “ท่ีอยู่แห่งสายฟ้า”  
“อินทรปรัสถ์” ก็หมายถึง “เมืองแห่งพระอินทร์”  ส่วนช่ือ “มเหนทรธามนั” (รม. ๒.๑๔.๒๙) นัน้มี
ท่ีมาจากพระอินทร์ได้รับการนบัถือบนภูเขาเมฆวตัในทิศตะวนัตก และทรงโปรดท่ีจะเย่ียมเยียน
ภูเขามเหนทรด้วยเช่นกนั  ส่วนนาม “กามธุก” นัน้มีท่ีมาของช่ือเหมือนกบัแม่โคศกัดิ์สิทธ์ิท่ีมีช่ือวา่ 
นนัทินี ซึ่งเป็นบุตรฤๅษีกัศยปะกับแม่โคสุรภี ซึ่งตรงกับก าเนิดในคมัภีร์พระเวทท่ีพระอินทร์นัน้มี
ต านานหนึ่งซึ่งมีท่ีมาจากแม่โค๑๓  และค าว่า “สุทรรศน์” อาจสร้างภาพความงามของวิมาน
พระอินทร์แห่งนีไ้ด้เช่นเดียวกัน  วิมานแหง่นีมี้พระมรุตประทบัอยู่ในฐานะคฤหเมธินหรือผู้ดแูล
พระราชวงัและปรนนิบตัิพระอินทร์ร่วมกับเหล่านางอปัสร (มภ. ๒.๔๙.๒๖)  โดยมีเทวสภาท่ีมีช่ือ
ว่า “ปษุกรมาลินี” (Puskaramalini) (มภ. ๒.๓๑๐) ท่ีประดบัตกแต่งไปด้วยดอกบวันานาชนิด ท่ี
สามารถลอ่งลอยไปได้ตามพระประสงค์ของพระอินทร์ เทวสภานีส้ร้างขึน้ด้วยพระองค์เอง โดยให้มี

                                           
๙เร่ืองเดียวกนั, ๗๙๙. 
๑๐คัมภีร์นารายณ์ ๒๐ ปาง (กรุงเทพมหานคร: กรมศลิปากร, ๒๕๕๘), ๕๕. 
๑๑เร่ืองเดียวกนั, ๖๑-๖๒. 
๑๒Edward Moor, Hindu Pantheon, 259. 
๑๓E. Washburn Hopkins, Epic Mythology, 141. 



 

 

๑๖๐ 

ขนาดยาว ๑๕๐ โยชน์ กว้าง ๑๐๐ โยชน์ และสูง ๕ โยชน์ เต็มไปด้วยห้องและบลัลงัก์ท่ีประดับ
ประดาไปด้วยดอกไม้สวรรค์๑๔  

ตอ่มาในสมยัปรุาณะ ได้มีการให้รายละเอียดเพิ่มเตมิในส่วนอทุยานสวรรค์ของพระอินทร์ 
โดยในคมัภีร์วิษณุปรุาณะ ได้ระบุนามของอุทยานแห่งนีว้่า “นนัทนะ” เป็นท่ีอยู่ของทวยเทพและ
นักพรต ภายในมีต้นไม้สวรรค์หนึ่งท่ีพระนางศจีโปรดปรานคือ ต้นปาริชาต ท่ีเกิดจากการกวน
เกษียรสมทุร ต้นไม้นีมี้ล าต้นเป็นทอง ใบอ่อนเป็นทองแดง มีผลเป็นพวงเต็มต้นและดอกมีกลิ่นหอม  
ดอกปาริชาตนีห้ากสตรีใดใช้ประดบัผมจะผกูใจสามี แตห่ากทานผลจะท าให้ระลกึชาตไิด้๑๕  ต้นไม้
นีจ้ึงเป็นท่ีมาของศึกระหว่างพระอินทร์กับพระกฤษณะ ด้วยพระกฤษณะไปเห็นต้นปาริชาตบน
สวรรค์จงึต้องการน าลงมายงัโลกมนษุย์ แตพ่ระอินทร์ก็ไมส่ามารถต้านทานไว้ได้ 

 
ดาวดงึส์: สวรรค์ของพระอินทร์ที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาเถรวาท 

ในคมัภีร์พระไตรปิฎกส่วนใหญ่กล่าวถึง สถานท่ีประทับของพระอินทร์นัน้ตัง้อยู่บน
ยอดเขาสิเนรุ  โดยมีการระบุสัณฐานของเขาสิเนรุนีใ้นพระสุตตนัตปิฎก อังคุตตรนิกาย สัตตก
นิบาต มหาวรรค สริุยสตูรวา่ “มีความยาว ๘๔,๐๐๐ โยชน์ กวา้ง ๘๔,๐๐๐ โยชน์  มีความสูงหยัง่
ลงในมหาสมุทร ๘๔,๐๐๐ โยชน์ และสูงจากมหาสมุทรข้ึนไป ๘๔,๐๐๐ โยชน์”๑๖  ในพระ
สุตตนัตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิบาตชาดก วิธูรบณัฑิตชาดกระบุว่า เขาสิเนรุนีมี้พระจนัทร์และ
พระอาทิตย์เวียนรอบ๑๗  โดยเฉพาะในพระสตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย สตุตนิบาต มหาวรรค นาลก
สูตร ท่ีระบุว่า ยอดเขาสิเนรุนีเ้ป็นท่ีประทบัของพระอินทร์และเหล่าเทวดาคณะไตรทศ๑๘  ซึ่งก็คือ 
เหลา่เทวดาทัง้ ๓๓ องค์ตามคตดิาวดงึส์นัน่เอง 

                                           
๑๔Michael Viggo Fausboll, Indian Mythology, 87. 
๑๕W. J. Wilkins, Hindu Mythology, Vedic and Puranic, 51. 
๑๖“พระสตุตนัตปิฎก องัคตุตรนิกาย สตัตกนิบาต มหาวรรคท่ี ๗ สริุยสตูร,” พระสูตร

และอรรถกถาแปล อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เล่มที่ ๔ (กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๒๑๔. 

๑๗"พระสตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย มหานิบาตชาดก วิธูรชาดก," พระสูตรและอรรถกถาแปล 
ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที่ ๔ ภาคที่ ๓ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๓๐๙.  

๑๘"พระสตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย สตุตนิบาต มหาวรรค นาลกสตูร," พระสูตรและ
อรรถกถาแปล ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เล่มที่ ๑ ภาคที่ ๖ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุ
ราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๖๒๑.  



 

 

๑๖๑ 

ส่วนค าเรียก “เขาพระสุเมรุ” ก็ปรากฏในคมัภีร์พระไตรปิฎกในสมยัหลงั คือในพระ
สตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย อปทาน และพทุธวงศ์  โดยเฉพาะในคมัภีร์อปทานนัน้ปรากฏมีการใช้ค า
ว่าเขาสิเนรุ ร่วมกับเขาพระสุเมรุในพระสูตรเดียวกัน  จึงมีความเป็นไปได้ว่า ความสบัสนในการ
เรียกเขาสิเนรุกบัเขาพระสเุมรุนัน้ล้วนปรากฏมาแล้วตัง้แตใ่นหลกัฐานชัน้พระไตรปิฎก 

โดยเขาสิเนรุนัน้ ยอดเขามีสัณฐานคล้ายรูปตะโพน (มุทิงฺคสณฺฐาโน) อนัเป็น
ยอดเขาท่ีสงูกวา่เขาใด ๆ เรียกสวรรค์ชัน้นีว้า่ “ดาวดงึส์” 

ดาวดงึส์เป็นสวรรค์ชัน้ท่ี ๒ ของฉกามาพจร หรือสวรรค์ ๖ ชัน้ตามคติทางพทุธศาสนา  
อนัเป็นสวรรค์ท่ีอยูข่องทวยเทพยงัยินดีในกามคณุ ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส และสมัผสั เชน่เดียวกบั
มนษุย์หากแตมี่ความประณีตกวา่   

ค าว่า “ตาวตสึ” หรือ “ดาวดงึส์” นี ้ในฎีกาสมจิตตสตูร ได้กล่าวถึงท่ีมาของนามนีว้่า มา
จากการท่ีท้าวสกักะหรือพระอินทร์มีอ านาจปกครองสวรรค์ชัน้นีร่้วมกับเทพสหจรอีก ๓๒ องค์ รวม
เป็น ๓๓ องค์๑๙ สถานท่ีนีจ้งึเรียกตามจ านวนเทพผู้ปกครองทัง้ ๓๓ องค์วา่ “ตาวตสึ” หรือดาวดงึส์ 

ด้วยลกัษณะส าคญัของพระอินทร์ท่ีมีความเป็นเทวราชาและมีความเป็นจกัรวรรติน  
จึงแสดงออกผ่านท่ีประทับของพระอินทร์ท่ีตัง้อยู่บนยอดเขาเมรุหรือเขาพระสุเมรุโดยสืบคติมา
ตัง้แต่ในคมัภีร์อเวสตะ ท่ีกล่าวถึง ภพดาวดึงส์นีเ้ดิมเป็นท่ีอยู่อาศยัของเหล่าอสูรมาก่อน ก่อนท่ี
เหลา่อสรูนัน้จกัถกูมอมเหล้าแล้วโยนลงไปอยู่ท่ีเชิงเขาสิเนรุ ซึง่ในอรรถกถาธรรมบท และอรรถกถา
กุลาวกชาดก ได้เรียกนามสวรรค์ชัน้นีว้่า "ภพดาวดึงส์" มาตัง้แต่สมัยท่ีอสูรยังปกครองอยู่ ๒๐  
โดยเฉพาะอิทธิพลของคมัภีร์สมยัอิติหาสของศาสนาพราหมณ์ ได้รับรูปแบบสณัฐานสวรรค์ของ
พระอินทร์ในคตทิางพทุธศาสนา นบัแตใ่นคมัภีร์พระไตรปิฎก ให้ตัง้อยูบ่นยอดเขาสิเนรุหรือเขาพระ
สเุมรุเชน่เดียวกบัในศาสนาพราหมณ์   

รวมถึงการออกนามสวรรค์ของพระอินทร์ในคติพทุธศาสนาก็เลือกรับปรับใช้จากนาม
สวรรค์ของพระอินทร์ท่ีปรากฏมาตัง้แตใ่นคมัภีร์สมยัอิตหิาส  ทัง้อินทรโลก ศกัรโลก สวรร สวรรคติ 
สวรรโลก ทิว และเทวโลก  โดยทางพทุธศาสนาได้น าค าว่า “สวรรค์”  ซึ่งในศาสนาพราหมณ์ระบุ
ชดัว่าเป็นท่ีอยู่ของพระอินทร์มาขยายความรวมถึงเทพองค์อ่ืน ตลอดสวรรค์ในภามภูมิทัง้ ๖ ชัน้  

                                           
๑๙พระสิริมงัคลาจารย์, จกฺกวาฬทีปนี (กรุงเทพมหานคร: กรมศลิปากร, ๒๕๔๘), 

๓๘๖, และ G. P. Malalasekera, Dictionary of Pali Proper Names, vol. I, (London: Luzac & 
Company Ltd., 1960), 1003.  

๒๐“อรรถกถากลุาวกชาดก,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มท่ี ๓ 

ภาคที่ ๑ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๓๒๕-๓๒๖. 



 

 

๑๖๒ 

โดยเฉพาะระบุชดัลงไปถึงช่ือสวรรค์ของพระอินทร์ท่ีตัง้อยู่บนยอดเขาพระสุเมรุนัน้ว่า “ดาวดึงส์”  
ซึ่งเป็นช่ือท่ีได้รับอิทธิพลมาจากคัมภีร์รามายณะ  จนอาจจะกล่าวได้ว่าคติพระอินทร์ในพุทธ
ศาสนากบัคมัภีร์รามายณะนัน้มีความคล้ายคลงึกนัอยูห่ลายสว่น 

ค าว่า “ดาวดึงส์” หรือในภาษาบาลีว่า “ตาวตึส” นัน้หมายถึง “จ านวน ๓๓”  ซึ่งเป็น
ตวัเลขมงคลท่ีนิยมใช้กนัมาในหลายคติความเช่ือ  นบัตัง้แตใ่นคมัภีร์อเวสตะท่ีก าหนดหมู่เทพเจ้า
ตามความเช่ือไว้ ๓๓ องค์ ในคมัภีร์พระเวทได้ระบจุ านวนเทพบนสวรรค์ว่ามีจ านวน ๓๓ องค์เป็น
หลกั  ในคริสตศาสนาจ านวน ๓๓ เป็นอายขุองพระเยซูขณะทรงถกูตรึงกางเขน อายขุองโจเซฟใน
ขณะท่ีสมรสกบัพระแม่มารีย์ผู้ทรงเป็นพรหมจารี  การแสดงปาฏิหาริย์ทัง้ ๓๓ ครัง้ของพระเยซู หรือการ
ออกพระนามพระเจ้าถึง ๓๓ แห่งในคมัภีร์เยเนซิศ (Genesis) ซึ่งเป็นคมัภีร์เล่มแรกในพนัธสญัญาเดมิ  
ในศาสนาอิสลาม ก็มีความเช่ือว่า ผู้ ท่ีอาศยัอยู่บนสวรรค์ทัง้หมดจักมีอายุ ๓๓ ปีไปตลอดกาล 
รวมถึงในสมยัของพีทาโกรัส ราวศตวรรษท่ี ๖ ก่อนคริสตกาล จารีตของเลขศาสตร์นัน้ถือว่า เลข 
๓๓ เป็นตวัเลขท่ีศกัดิ์สิทธ์ิท่ีสุด และเป็นสัจธรรมของพระเจ้า  ดงันัน้คติเลข ๓๓ จึงเป็นตวัเลข
ศกัดิส์ิทธ์ิท่ีปรากฏในจารีตทางศาสนาและความเช่ือตา่ง ๆ อยา่งมากมาย  จากการที่เลข ๓๓ นีมี้
ความเก่ียวเน่ืองกับจ านวนของเทพเจ้าบนสวรรค์ตามคติของชาวอารยัน สืบมาจนใน
คัมภีร์พระเวทในศาสนาพราหมณ์ที่มีการให้รายละเอียดของเทพทัง้ ๓๓ องค์ โดยจ าแนก
ตามที่ประทับของเทพในแต่ละกลุ่ม ก่อนที่พุทธศาสนาเถรวาทจักน าเอาคติเลข ๓๓ นีม้า
ใช้ก าหนดเรียกสวรรค์ชัน้ท่ี ๒ ของทางพุทธศาสนา และได้รับการขยายความเพิ่มเตมิในคมัภีร์
ชัน้อรรถกถาว่า สวรรค์ชัน้นีมี้เทพผู้ปกครองทัง้สิน้ ๓๓ องค์ โดยมีพระอินทร์เป็นหลกั ซึ่งผกูไว้กับ
ต านานของมฆมาณพและเหล่าสหายท่ีแสดงถึงท่ีมาท่ีไปของเทวราชาท่ีปกครองสวรรค์ชัน้นี ้ ซึ่ง
ต่อมาในข้อวินิจฉัยพระราชปุจฉาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้ระบุช่ือของ
เทพบตุรอีก ๓๒ องค์ท่ีบงัเกิดร่วมกบัพระอินทร์ ได้แก่ “พระมาตลีุ เวสนกุรรม ปชาบดี วรุณเทวราช 
อิสาณเทวราช ปัญจสิขร มหาปัญจสิขร จลุรถ มหารถ สิทธตัถะ ปสุสะ ดสิสะ อบุาฬี ภทัธมานะ คนัธ
เทวบตุร เชฏฐเทวบตุร คามนิกะ บณุณะนามะ วาสยะ มงคละ ศภุนิมิต มหาศภุมิตร จนัทมขุะ  ปภาสรุะ 
อตุมะต ิมารวิไชย โชตกิามะ ปะละตยิะ สภุระ เวคะระตะนะ จนัทเทวบตุร สริุยเทวบตุร...”๒๑ พระนาม
ของเทวดาบนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ทัง้ ๓๓ องค์นีมี้ท่ีมาจากคมัภีร์มธุรศชมพู๒๒  หรือคมัภีร์มธุรสวาหินี 

                                           
๒๑ประชุมพระราชปุจฉา (กรุงเทพมหานคร: กรมศลิปากร, ๒๕๕๐), ๑๑๐. 
๒๒เร่ืองเดียวกนั, ๑๐๘. 



 

 

๑๖๓ 

ชมพ ูซึ่งเป็นคมัภีร์รวมนิทานท่ีแตง่ขึน้ในลงักา ราวพทุธศตวรรษท่ี ๑๙ จดัเป็นคมัภีร์ปกรณ์พิเศษสมยั
หลงัอรรถกถา๒๓   

นอกจากสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์จะเป็นท่ีประทบัของพระอินทร์แล้ว  ในคมัภีร์อรรถกถา 
ขทุทกนิกาย มหานิบาตชาดก เวสสนัตรชาดก ยงัระบวุ่า สวรรค์ชัน้ดาวดงึส์นีย้งัเป็นท่ีประทบัของ
พระโพธิสตัว์ หรือพระมหาสตัว์ท่ียงับ าเพ็ญไม่ถึงท่ีสดุแหง่บารมี ก่อนท่ีจะเสดจ็ไปประทบัในสวรรค์
ชัน้ดสุิต เพ่ือรอประสตูเิป็นพระสมัมาสมัพทุธเจ้า๒๔   

เทวนครของพระอินทร์ 
ในส่วนของเทวราชธานีอันเป็นหลักส าคัญของสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์นี ้ในคติทางศาสนา

พราหมณ์ได้ระบุไว้ว่าคือเมือง “อมราวดี”  ส่วนในคมัภีร์ทางพุทธศาสนาเถรวาทนัน้ในระยะแรกนัน้
ปรากฏนามในคมัภีร์ชัน้พระไตรปิฎก พระสตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย สธุาโภชนชาดก ว่า “มสักกสาระ”๒๕  
ตอ่มาในคมัภีร์ชัน้อรรถกถา ทัง้อรรถกถากลุาวกชาดก เรียกเทพนครแห่งนีว้่า "อยุชฌปุระ"๒๖  ใน
คมัภีร์สารัตถปกาสินี อรรถกถาสงัยุตตนิกาย สคาถวรรค สกักสงัยุต ปฐมวรรค สุวีรสูตร เรียกว่า 
"อยุธยา" อนัหมายถึง เมืองท่ีไมมี่ผู้ใดสามารถรบชนะได้๒๗   สว่นในคมัภีร์ปรมตัถทีปนี อรรถกถา 
ขุททกนิกาย วิมานวตัถุ ปาริฉัตตกวรรค เสสวดี เรียกนครนีว้่า "สุทัสนเทพนคร"๒๘ เช่นเดียวกับ
ในปัญจคตทีิปนีฎีกา เรียกวา่ “สุทัสสนมหานคร”๒๙ ด้วยเชน่เดียวกนั 

                                           
๒๓สภุาพรรณ ณ บางช้าง, ประวัตวิรรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา 

(กรุงเทพมหานคร: จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๒๖), ๓๘๐. 
๒๔พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที่ ๔ ภาคที่ ๓ 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖),  ๖๐๙. 
๒๕สุตตฺนฺตปิฏเก ขุททฺกนิกายสฺส ชาตก  ทุตโิย ภาโค (พระนคร: โรงพิมพ์มหามกฏุ

ราชวิทยาลยั, ๒๕๒๓), ๙๗. 
๒๖พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที่ ๓ ภาคที่ ๑, ๓๒๘. 
๒๗พระสูตรและอรรถกถาแปล สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่มท่ี ๑ ภาคที่ ๒  

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๔๕๘. 
๒๘พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เล่มที่ ๒ ภาคที่ ๑ 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๓๐๑. 
๒๙ G. P. Malalasekera, Dictionary of Pali Proper Names, vol. I, 1195.  



 

 

๑๖๔ 

เทวนครแห่งนี ้มีแผนผงัเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตรัุส โดยมีความยาวจากประตทูางทิศเหนือ
ทิศใต้ และแกนทิศตะวนัออกทิศตะวนัตก ยาวด้านละประมาณหม่ืนโยชน์  โดยมีประตพูนัประตู๓๐ 
ท่ีประตปูระดิษฐานรูปจ าลองของพระอินทร์ ซึ่งทรงวชิราวุธอยู่ในพระหตัถ์๓๑ โดยมีประตจูิตตกูฏ
เป็นท่ีเสด็จเข้าออกพระนครของพระอินทร์๓๒  เช่นเดียวกบัในคมัภีร์จกัรวาลทีปนีและโลกสณัฐาน 
อธิบายวา่ มีสว่นกว้างและยาวด้านละหม่ืนโยชน์ มีประตนูบัพนั ตัง้อยูท่า่มกลางจกัรวาล แวดล้อม
ไปด้วยปราการทอง เชิงเทิน และหอรบ ประตเูมืองตัง้อยู่ในทิศทัง้ ๔ ทิศละพนัโยชน์ โดยมีประตู
ใหญ่น้อยเป็นบริวารอีกพนัประต ูมีพรวนและกระดงึโดยรอบ 

คมัภีร์โลกบญัญัติ ได้ให้รายละเอียดของสุทศันนครไว้ในเทวโลกกัณฑ์ ท่ีนอกจากจะ
กล่าวถึง สุทัศนนครนีต้ัง้อยู่บนยอดเขาสิเนรุ ซึ่งเป็นพืน้ท่ีราบประมาณหม่ืนโยชน์แล้ว ยังให้
รายละเอียดลึกลงไปว่า เทวนครแห่งนีแ้วดล้อมไปด้วยก าแพงทองค า ทุก ๆ ๑๐ โยชน์มี ๑ ช่อง
ประต ูแตแ่ละประตปูระดบัไปด้วยรัตนะ รายล้อมด้วยเสาระเนียด ๓ ชัน้ รายล้อมด้วยหมู่ต้นตาล 
๗ หมู่ ต้นตาลเหล่านีมี้ใบและผลเป็นดัง่เงิน ทอง แก้วไพฑรูย์ และแก้วผลึก ใบตาลนีจ้กัเกิดเสียง
ไพเราะเม่ือยามต้องลม  ระหว่างแนวต้นตาลนีเ้ป็นสระโบกขรณีกว้าง ๗ ชัว่ธน ูท่ีกรุไปด้วยอิฐทอง 
อิฐเงิน อิฐแก้วไพฑรูย์ และอิฐแก้วผลึก  ในสระโบกขรณีนีมี้ดอกไม้เบญจพรรณ และมีเรือท่ีล่องไปได้
เพียงใจนกึในสระทัง้ ๔๓๓  นอกจากนี ้บริเวณประตพูระนครของสทุศันนคร ยงัเป็นท่ีตัง้ของห้างร้าน 
ตลาดในรูปแบบของศาลาเรือนยอด ๔ มขุ มีทัง้ปราสาท (คือ อาคารห้างร้าน ๒ ชัน้ขึน้ไป) และร้าน
แถว (คือ ร้านค้าชัน้เดียว) มีถนน ๘ สาย ซึ่งในแต่ละตลาดจักมีสิ่งบันดาลความร่ืนรมย์ ๕๐๐ 
ประเภท เชน่ ข้าวเปลือก ผ้า เคร่ืองหอม เคร่ืองดนตรี ขนม พวงมาลยั ฯลฯ๓๔ 

                                           
๓๐“อรรถกถาขทุทกนิกาย คาถาธรรมบท อปัปมาทวรรควรรณนา เร่ืองท้าวสกักะ,”  

พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่มท่ี ๑ ภาคที่ ๒ ตอนที่ ๑  
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๓๖๗. 

๓๑“เร่ืองเดียวกนั, ๓๗๖. 
๓๒“พระสตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย ชาดก มหานิบาตชาดก เนมิราชชาดก,” พระสูตรและ

อรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที่ ๔ ภาคที่ ๒ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราช
วิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๒๓๕. 

๓๓พระสทัธรรมโฆษเถระ, โลกบัญญัติ, แปลโดย แย้ม ประพฒัน์ทอง 
(กรุงเทพมหานคร: กรมศลิปากร, ๒๕๒๘), ๒๗-๒๘. 

๓๔เร่ืองเดียวกนั, ๓๐. 



 

 

๑๖๕ 

สอดคล้องกับคติในคัมภีร์ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา ท่ีแต่งขึน้ในสมัยรัชกาลท่ี ๑ ได้ให้
รายละเอียดเพิ่มเตมิวา่ เมืองดาวดงึส์ อนัมีนามบญัญตัวิา่ สทุสัสนนครนัน้ แวดล้อมไปด้วยปราการทอง
ท่ีมีความสงู ๑๒ โยชน์ กว้างได้กึ่งโยชน์ ก าหนดระยะห่างแตล่ะประตเูมืองนัน้ได้ ๔๐ โยชน์ แตล่ะ
ซุ้มประตูล้วนประดบัไปด้วยทอง เงิน และรัตนะอีก ๗ ประการ แวดล้อมไปด้วยเหล่าเสนาช้าง 
เสนาม้า เสนารถ และเสนาเดินเท้า และด้วยบนสวรรค์ชัน้นีน้ัน้ไม่มีสตัว์เดรัจฉานอาศยัอยู่ เสนา
ช้างและม้าจงึล้วนเป็นเทพบตุรจ าแลง ถดัออกไปเป็นคเูมือง กว้าง ๒ โยชน์ ลกึ ๑ โยชน์ ๒๐๐ เส้น 
พืน้คเูมืองนัน้ดาษไปด้วยทรายทอง สองฝ่ังตลิ่งก่อด้วยอิฐ ๔ ประการคือ อิฐทอง เงิน แก้วผลกึ และ
แก้วไพฑรูย์ แล้วมีบนัไดทอดลงไปในคเูมืองนัน้  ภายในคเูมืองมีเรือประพาส ประกอบไปด้วยเรือ
เงิน เรือทอง เรือแก้วนานาประการ เรือแต่ละล าประดับบุษบก เรือนัน้สามารถล่องไปได้ตาม
ปรารถนา  ในคูนัน้ยังปรากฏมีกอบัวนานาพันธุ์ ท่ีจักลอยมาอยู่ในมือได้ด้วยใจปรารถนา  ถัด
ออกไปเป็นแนวเสาเข่ือนเงินทองแก้วผลึกและแก้วไพฑูรย์ตัง้เป็นแถวเรียงสลบักนั  ภายนอกแนว
เข่ือนออกไปเป็นแนวต้นตาล หากเป็นต้นตาลทองจะมีใบและผลเป็นเงิน แก้วไพฑรูย์และแก้วผลกึ 
ต้นตาลเงินจะมีใบและผลเป็นทอง แก้วไพฑูรย์และแก้วผลึก ต้นตาลแก้วผลึกจะมีใบและผลเป็น
เงิน ทอง และแก้วไพฑรูย์ และต้นตาลแก้วไพฑรูย์จะมีใบและผลเป็นเงิน ทอง และแก้วผลกึสลบักนั
ไป ยามเม่ือต้องลมต้นตาลจะเกิดเสียงดัง่ทิพยดนตรี  โดยแวดล้อมนบัแตป่ราการทองออกไปจนถึง
แนวต้นตาลนี ้รวมทัง้สิน้ ๗ ชัน้ แล้วแวดล้อมด้วยราวป่ากลัปพฤกษ์และสระโบกขรณีอีกชัน้หนึง่๓๕  

สนันิษฐานว่า “คตสิทุศันนคร” ท่ีปรากฏในคมัภีร์โลกบญัญตั ิและไตรภมูิโลกวินิจฉยกถา 
คงได้รับอิทธิพลมาจาก “มหาสทุสัสนสตูร” ในพระสตุตนัตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค ท่ีพระพทุธเจ้า
ได้ตรัสถึงอดีตของกรุงกสุินาราว่าเคยเป็นท่ีตัง้ของมหานครท่ียิ่งใหญ่ มีพระเจ้าจกัรพรรดิปกครอง 
ทรงพระนามว่า “มหาสทุสัสนะ”  ซึ่งราชธานีแห่งนีแ้วดล้อมไปด้วยก าแพง ๗ ชัน้ คือ ก าแพงทอง 
ก าแพงเงิน ก าแพงแก้วไพฑรูย์ ก าแพงแก้วผลึก ก าแพงแก้วโกเมน ก าแพงบษุราคมั และก าแพงท่ี
ประกอบไปด้วยรัตนะทกุอยา่งอีกชัน้หนึง่  มีประตทูอง ประตเูงิน ประตแูก้วไพฑรูย์ และประตแูก้ว
ผลกึ ในประตหูนึง่ ๆ มีเสาระเนียดปักไว้ประตลูะ ๗ เสา ท่ีท าด้วยรัตนะ ๗ ประการ  ราชธานีแวดล้อม
ด้วยต้นตาล ๗ ประการซ้อนกนัเป็น ๗ แถว  ซึง่เม่ือต้นตาลยามต้องลมจกัเกิดเสียงไพเราะยวนใจ๓๖  

                                           
๓๕พระยาธรรมปรีชา (แก้ว), ผู้ เรียบเรียง, ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา ฉบับท่ี ๒ (ไตรภูมิ

ฉบับหลวง) เล่ม ๓ (พระนคร: กรมศลิปากร, ๒๕๒๐), ๑๑๗-๑๒๑. 
๓๖“พระสตุตนัตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค มหาสทุสัสนสตูร,” พระสูตรและอรรถกถา

แปล ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่มที่ ๒ ภาคที่ ๑ (กรุงเทพมหานคร: มหามกฏุราชวิทยาลยั, 
๒๕๓๖), ๔๗๓-๔๗๕. 



 

 

๑๖๖ 

องค์ประกอบส าคัญของสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ 
บนสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์นี ้นบัเป็นสวรรค์ชัน้เดียวท่ีมีการให้รายละเอียดของภูมิสถาน 

ตลอดจนองค์ประกอบอ่ืน ๆ ทัง้ปราสาท เทวสภา อทุยาน และสระโบกขรณี ท่ีตา่งล้วนมีท่ีมาท่ีไป
ตลอดจนรายละเอียดส าคญั ๆ อนัประกอบด้วย 

๑. เวชยันตปราสาท   
 ในพระสตุตนัตปิฎก มชัฌิมนิกาย มลูปัณณาสก์ มหายมกวรรค จฬูตณัหาสงัขย

สตูร กลา่วถึงท่ีมาของเวชยนัตปราสาทวา่ พระอินทร์โปรดให้สร้างปราสาทหลงันีข้ึน้หลงัจากเทวดา
มีชยัชนะเหนือเหลา่อสรูในเทวาสรุสงคราม๓๗  

 ส่วนในคมัภีร์อรรถกถาทัง้ธรรมบทและชาดกนัน้ กล่าวว่า ปราสาทนีผุ้ดขึน้เอง
ภายหลงัจากท่ีเทวดามีชยัเหนือเหลา่อสรู เหล่าเทพจึงขนานนามว่า “เวชยนัตะ” ด้วยอานิสงส์จาก
การสร้างศาลาทา่มกลางพระนครของพระองค์ในชาตท่ีิยงัเกิดเป็นมฆมาณพ๓๘  

 สันนิษฐานว่ามีที่มาจากนามว่า “เวชยันตปราสาท” อันมาแต่คติ “ไวชยันตะ” 
(Vaijayanta)๓๙ ในศาสนาพราหมณ์-ฮนิดู ด้วยค าว่า “ไวชยันตะ” นีเ้กิดจากผสมกันระหว่างค าว่า 
“วิชัย” ที่หมายถึง “ชัยชนะ” กับค าว่า “อันตะ” ที่หมายถึง “ที่สุด”  ดังนัน้เม่ือนามปราสาทของ
พระอินทร์ในคติพุทธศาสนาเถรวาทมีความหมายว่า “ที่สุดแห่งชัยชนะ” จึงสอดคล้องกับคติ
ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกที่เวชยันตปราสาทนีส้ร้างขึน้ภายหลังเหล่าเทวดามีชัยเหนือเหล่า
อสูร หรือผุดขึน้ในยามท่ีเหล่าอสูรล่าถอยไปตามคตท่ีิปรากฏในคัมภีร์ชัน้อรรถกถาก็เป็นได้  

 นอกจากนี ้จฬูตณัหาสงัขยสตูร ยงัได้ให้รายละเอียดของเวชยนัตปราสาทไว้ด้วย
วา่ ปราสาทหลงันีมี้ร้อยชัน้ แตล่ะชัน้มีกฏูาคารหรือเรือนยอดชัน้ละ ๗๐๐ องค์ แตล่ะกฏูาคารมีนาง
อัปสร ๗๐๐ นาง แต่ละนางยังมีเทวีบริวารอีก ๗๐๐ นาง๔๐  ปราสาทนีมี้ขนาดสูง ๗๐๐ โยชน์ 

                                           
๓๗พระสูตรและอรรถกถาแปล มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่มท่ี ๑ ภาคที่ ๓  

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๑๔๙  
๓๘“อรรถกถาขทุทกนิกาย คาถาธรรมบท อปัปมาทวรรควรรณนา เร่ืองท้าวสกักะ,”  

พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่มท่ี ๑ ภาคที่ ๒ ตอนที่ ๑, ๓๖๗-
๓๖๘, และ “อรรถกถากลุาวกชาดก,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มท่ี ๓ 

ภาคที่ ๑, ๓๒๖. 
๓๙Edward Moor, Hindu Pantheon, 259. 
๔๐“พระสตุตนัตปิฎก มชัฌิมนิกาย มลูปัณณาสก์ มหายมกวรรค จฬูตณัหาสงัขยสตูร,” 

พระสูตรและอรรถกถาแปล มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่มท่ี ๑ ภาคที่ ๓, ๑๔๙.  



 

 

๑๖๗ 

ประดบัไปด้วยแก้ว ๗ ประการคือ แก้วมณี แก้วไพฑรูย์ แก้วประพาฬ แก้วมกุดา แก้ววิเชียร แก้ว
ผลึก และแก้วหุง  และธงทัง้หลายสูงกว่า ๓๐๐ โยชน์ หากคนัธงท าด้วยทองจกัมีธงเป็นแก้วมณี  
หากคนัธงเป็นแก้วมณีจกัมีธงเป็นทอง หากคนัธงเป็นแก้วประพาฬจกัมีธงเป็นแก้วมุกดา หากคนั
ธงเป็นแก้วมุกดาจักมีธงเป็นแก้วประพาฬ หากคนัธงเป็นแก้วเจ็ดประการก็จักมีธงเป็นแก้วเจ็ด
ประการ  และเม่ือรวมขนาดธงเข้าไปปราสาทนีจ้ึงมีขนาดสูงพันโยชน์๔๑ รายละเอียดดงักล่าว
ปรากฏสืบมาทัง้ในคมัภีร์ชาตกฏัฐกถา อรรถกถาชาดก๔๒ และคมัภีร์ทางพทุธศาสนายคุตอ่มา ทัง้
จกัรวาลทีปนี โลกบญัญตั ิและไตรภมูิโลกวินิจฉยกถา  

 โดยเฉพาะในคมัภีร์โลกบญัญัติ นบัเป็นคมัภีร์ท่ีให้รายละเอียดของเวชยนัตปราสาท
มากท่ีสดุ โดยระบวุ่า เวชยนัตปราสาทของพระอินทร์นัน้ตัง้อยู่กลางสทุศันนคร มีขนาดยาว ๕๐๐ 
โยชน์ กว้าง ๒๕๐ โยชน์ วดัโดยรอบ ๑๕๐ โยชน์ เสาปราสาทแตล่ะต้นสงู ๙ โยชน์ โดยมีลกัษณะเป็น
เสาเงิน เสาทอง เสาแก้วไพฑูรย์ และเสาแก้วผลึก  โคนเสาประดบัไปด้วยอิฐทอง อิฐเงิน อิฐแก้ว
ไพฑรูย์ และอิฐแก้วผลึก   มีบนัไดทางขึน้ทัง้ ๔ ทิศ ปดู้วยอิฐทัง้ ๔ ประเภท แวดล้อมด้วยฐานไพที
ทอง เงิน แก้วไพฑูรย์ และแก้วผลึก  รายล้อมด้วยข่ายกระดึงทอง กระดึงเงิน กระดึงแก้วไพฑูรย์ 
และกระดงึแก้วผลกึ เพราะเสียงกระดงึยามต้องลมนี ้ชว่ยสร้างความร่ืนรมย์ใจดจุเสียงดนตรี 

 เวชยนัตปราสาทนี ้มีมขุทัง้หมด ๑๐๑ มขุ ทางด้านหน้ามี ๒๖ มขุ มขุด้านอ่ืน ๆ มี ๒๕ 
มุข  แต่ละมุขย่ืนออกไป ๒ โยชน์  ดงันัน้แต่ละมุขของเวชยนัตปราสาทจึงวดัโดยรอบได้ ๘ โยชน์  
แตล่ะมขุนัน้มีเรือนยอด ๗,๗๗๗ หลงั เรือนยอดหลงัหนึ่งมีนางอปัสร ๗ นาง แตล่ะนางมีบริวาร ๗ 
นาง รวมทัง้สิน้ ๔๐,๑๖๒,๑๐๐ นาง  โดยมีนางอปัสรผู้ เป็นใหญ่ (ปชาบดี – มิใช่พระชายาของพระ
อินทร์) นางอปัสร ๔๐,๐๐๐ นาง  ๖๐,๐๐๐ นาง  หรือ ๙๐๐ นาง ในทา่มกลางเวชยนัตปราสาทนัน้ 

 ภายในเวชยนัตปราสาทมีต าหนกัท่ีประทับของพระอินทร์ ยาว ๓๐ โยชน์ กว้าง 
๑๕ โยชน์ สงู ๔๕ โยชน์ ทกุส่วนของต าหนกันัน้ประดบัไปด้วยแก้วไพฑรูย์ใส พืน้ต าหนกัจะยบุตวั
เม่ือเท้าสมัผสั และฟูขึน้เม่ือก้าวผ่านไป (สันนิษฐานว่ารูปแบบของพืน้ต าหนักนีสั้มพันธ์กับ
ประติมานวิทยาของก้อนเมฆ) โดยเป็นท่ีประทับของพระองค์กับพระชายา คือ นางสุชาดา 
รวมถึงเทพชายาองค์อ่ืน ๆ ก็จะเนรมิตองค์ประทบัร่วมด้วยทกุนาง๔๓ 

                                           
๔๑“อรรถกถาขทุทกนิกาย คาถาธรรมบท อปัปมาทวรรควรรณนา เร่ืองท้าวสกักะ,”  

พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่มท่ี ๑ ภาคที่ ๒ ตอนที่ ๑, ๓๖๘. 
๔๒“อรรถกถากลุาวกชาดก,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มท่ี ๓ 

ภาคที่ ๑, ๓๒๖. 
๔๓พระสทัธรรมโฆษเถระ, โลกบัญญัติ, ๒๙-๓๐. 



 

 

๑๖๘ 

 คมัภีร์ไตรภูมิกถา หรือไตรภูมิพระร่วง มกัเรียกปราสาทหลงันีว้่า “ไพชยนต์” โดยระบุ
ว่ามีความสูง ๒๕.๖ ล้านวา๔๔ ตัง้อยู่กลางนครไตรตรึงษ์ (ดาวดึงส์) บนยอดเขาพระสุเมรุ โดยกว้าง 
๑๐,๐๐๐ โยชน์๔๕ 

 คมัภีร์ไตรภมูิโลกวินิจฉยกถา ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเตมิในลกัษณะเสาภายใน 
เวชยนัตปราสาท ว่ามีสณัฐานดัง่หม้อ จ าหลกัลวดลายเป็นรูปพาฬมฤค๔๖ (หรือตวัวยาลในภาษา
สนัสกฤต)   

 จากคณุลกัษณะของปราสาทดงักล่าว เวชยนัตปราสาทหลงันีจ้ึงเป็นเสมือนพระ
มหาปราสาทท่ีประทบัของพระอินทร์ตามคตพิทุธศาสนาเถรวาท 

๒. สุธรรมเทวสภา   
 สธุรรมเทวสภานีเ้ป็นสถานท่ีส าหรับพระอินทร์ประกอบเทวกิจแก่เหลา่เทพ พรหม 

และมนษุย์  หากเป็นวนัอุโบสถก็ใช้เป็นสถานท่ีฟังธรรมเทศนาของเหล่าเทวดา๔๗ ในบางครัง้ก็จกั
ให้พระอินทร์เป็นผู้สัง่สอนธรรมแก่เหลา่ทวยเทพเอง๔๘   

 เทวสภาแห่งนีเ้กิดขึน้จากบญุกศุลท่ีนางสธุรรมาเคยร่วมสร้างศาลาเพ่ือประโยชน์
ของสาธารณชน เม่ือครัง้ยงัเป็นชายาของมฆมาณพ๔๙  โดยมีรูปแบบซึ่งปรากฏมาตัง้แต่คมัภีร์ใน
ชัน้อรรถกถา ระบุว่า เทวสภาแห่งนี ้เป็นอาคารทางส่ีเหล่ียมจัตุรัส ยาวด้านละ ๓๐๐ โยชน์ สูง 
๕๐๐ โยชน์ พืน้ดาดด้วยแก้วผลึก ลิ่มสลกัด้วยแก้วมณี เสาท าด้วยทองค า คานและหวัเสาท าด้วย

                                           
๔๔พระญาลิไทย, ไตรภูมิกถา หรือไตรภูมิพระร่วง (ฉบับตรวจสอบช าระใหม่)  

(พระนคร: กรมศลิปากร, ๒๕๑๗), ๑๖๓. 
๔๕เร่ืองเดียวกนั, ๒๐๓. 
๔๖พระยาธรรมปรีชา (แก้ว), ผู้ เรียบเรียง, ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา ฉบับท่ี ๒ (ไตรภูมิ

ฉบับหลวง) เล่ม ๓, ๑๑๖. 
๔๗“พระสตุตนัตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค ชนวสภสตูร,” พระสูตรและอรรถกถา

แปล ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่มที่ ๒ ภาคที่ ๑, ๕๓๕-๕๓๖ และ “พระสตุตนัตปิฎก ทีฆนิกาย 
มหาวรรค มหาโควินทสตูร,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่มท่ี ๒ ภาค
ที่ ๒ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๒-๓. 

๔๘“พระสตุตนัตปิฎก สงัยตุตนิกาย สคาถวรรค อจัจยสตูร,” พระสูตรและอรรถกถา
แปล สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่มที่ ๑ ภาคที่ ๒, ๕๒๔. 

๔๙“สมุงัคลวิลาสินี อรรถกถาทีฆนิกาย มหาวรรค สกักปัญหสตูร,” พระสูตรและอรรถกถา
แปล ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่มที่ ๒ ภาคที่ ๒, ๑๖๙-๑๗๐. 



 

 

๑๖๙ 

เงินประดบัด้วยรูปสตัว์ท าจากแก้วประพาฬ จนัทนัและกรอบหน้าบนัท าด้วยแก้วเจ็ดชนิด หลงัคา
มุงด้วยแผ่นทองค า และดาดภายในโดมด้วยเงิน  ภายในตรงกลางมีบลัลงัก์สงูหนึ่งโยชน์ภายใน
เศวตฉัตรสงู ๓ โยชน์กัน้ไว้ด้านบน ถดัออกมาก็เป็นอาสนะของเทพบุตรอีก ๓๓ องค์ ถดัออกมาก็
เป็นอาสนะของเทพบตุรผู้ มีศกัดิ์ใหญ่เหล่าอ่ืน สว่นเทพอ่ืน ๆ นอกจากนีก็้ใช้กลีบดอกไม้ (ปาริฉัตตกะ) 
เป็นอาสนะ๕๐   นอกจากนีใ้นเนมิราชชาดกกล่าวถึงเทวสภาแห่งนีว้่ามีความรุ่งเรืองไปด้วยแก้ว
ไพฑรูย์อนัวิจิตร เสาในเทวสภาเป็นทรงแปดเหล่ียมรองรับไว้ด้วยแก้วไพฑรูย์ทกุเสา๕๑ 

 ในฎีกาปัญจคติ ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม เทวสภาแห่งนีเ้ป็นอาคารทรงจัตรุมุข 
ภายในมีเสาขนาดใหญ่รองรับสนัหลังคา เสาแตล่ะต้นนัน้มีเส้นรอบลงได้ ๑ โยชน์ แตล่ะต้นมีเสา
รองประธานอีก ๑๖ ต้น เสารองประธานแต่ละต้นมีเสาบริวารอีก ๑๖ ต้น ทางขึน้ในทิศทัง้ ๔ ท า
เป็นแผ่นอฒัจนัทร์  โดยภายในพืน้เทวสภามีความอ่อนนุ่มดัง่ส าลี ล้อมรอบไปด้วยก าแพงไพที ๔ 
ชัน้ ท่ีรังสรรค์ด้วยวสัดท่ีุแตกตา่งกนัออกไป ทัง้ทอง เงิน แก้วผลกึ และแก้วไพฑรูย์๕๒  

 ส่วนในคมัภีร์โลกบญัญัตินัน้ ได้ระบุถึง ภูมิสถานของสุธรรมเทวสภานี ้ว่าตัง้อยู่
ทางทิศเบือ้งหลงัเฉียงซ้ายของสทุศันนคร ห่างจากแนวอินทขีลไป ๒๐ โยชน์  หากแตมี่ขนาดท่ีตา่ง
ไปจากคมัภีร์ในชัน้อรรถกถา กล่าวคือ ในคมัภีร์โลกบญัญัติระบุว่า สุธรรมเทวสภานี ้เป็นอาคาร
ทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้า มีขนาดกว้าง ๑๕ โยชน์ ยาว ๓๐ โยชน์ สงู ๔๕ โยชน์ ทัว่ทัง้เทวสภานีป้ระดบัไป
ด้วยแก้วไพฑูรย์ พืน้ต าหนกัจะยุบตวัเม่ือเท้าสมัผสั และฟูขึน้เม่ือก้าวผ่านไป (มีลกัษณะเหมือน
ต าหนกัของพระอินทร์ภายในเวชยันตปราสาท) แวดล้อมไปด้วยฐานไพทีทัง้ ๔ ประเภท และข่าย
กระดงึ ทัง้ ๔ ประเภทเช่นเดียวกบัเวชยนัตปราสาท  เสาเรือนยอดหลกัสงู ๑ ใน ๓ โยชน์ วดัรอบได้ 
๑ โยชน์ เสาต้นหนึ่งมีบริวารเป็นเสา ๑๖ ต้น  เทวสภานีย้งัมีระเบียงทัง้ ๔ ด้าน แตล่ะด้านมีเสาโคม 

                                           
๕๐“สมุงัคลวิลาสินี อรรถกถาทีฆนิกาย มหาวรรค มหาโควินทสตูร,” พระสูตรและ

อรรถกถาแปล ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่มที่ ๒ ภาคที่ ๒, ๓๙-๔๐ และ “มโนรถปรูณี อรรถกถา
องัคตุตรนิกาย สตัตกนิบาต มหาวรรคท่ี ๗ ปาริฉัตตกะ,” พระสูตรและอรรถกถาแปล อังคุตร
นิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เล่มที่ ๔, ๒๔๕. 

๕๑“พระสตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย ชาดก มหานิบาตชาดก เนมิราชชาดก,” พระสูตร
และอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที่ ๔ ภาคที่ ๒, ๒๓๗. 

๕๒พระยาธรรมปรีชา (แก้ว), ผู้ เรียบเรียง, ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา ฉบับท่ี ๒ (ไตรภูมิ
ฉบับหลวง) เล่ม ๓, ๑๓๒. 



 

 

๑๗๐ 

สระโบกขรณี และอทุยาน ท่ีแวดล้อมด้วยปราการทองค าทกุ ๆ  โยชน์  มีพุ่มข้าวบิณฑ์ (ปาการปิณฑิกา) 
เหนือก าแพงทกุก่ึงโยชน์๕๓   

เม่ือใดท่ีชาวสวรรค์จะเข้ายังสุธรรมเทวสภาแห่งนี ้จักมีลมสัมพัตถกะ พัดเอากลีบ
ดอกไม้เก่าท่ีเคยเป็นอาสนะของเทพในคราวก่อนพดัออกไป แล้วมีลมฉาทกะ พดัเอากลีบดอกไม้
ใหม่เข้ามาแทนท่ีเป็นใช้อาสนะของเหล่าเทพท่ีมาร่วมประชมุในเทวสภา  และเม่ือพระอินทร์เสด็จ
เข้าสูเ่ทวสภาแล้ว พระองค์จกัประทบันัง่พิงเสากลาง เหลา่เทวดาผู้ ใหญ่อีก ๓๒ องค์จกัพิงเสาต้นอ่ืน ๆ 
อีกองค์ละต้น ถดัจากนัน้เป็นเทพบตุรอ่ืน ๆ อาทิ ฉนัทตเทวบตุร และสวีุรเทวบตุร โอรสของพระอินทร์  
ส่วนท้าวจาตมุหาราชิกาทัง้ ๔ นัน้ก็จกัประทบัท่ีระเบียงเบือ้งหน้าในทิศทัง้ ๔ พร้อมเหล่าบริวาร
ตามทิศประจ าของแตล่ะองค์๕๔ 

๓. ต้นปาริฉัตตกะ (ปาริชาต)   
 ต้นปาริฉัตตกะ๕๕นีเ้ป็นต้นไม้สวรรค์ท่ีมักกล่าวถึงร่วมกับพระแท่นบณัฑุกัมพล

ศิลาอาสน์ อนัเป็นผลบญุมาจากท่ีมฆมาณพได้เคยปลูกต้นทองหลางไว้ข้างศาลา เพ่ือให้ร่มเงาแก่คน
เดนิทาง๕๖ 

 ลักษณะของต้นปาริฉัตตกะนีมี้อธิบายในคัมภีร์ชัน้พระไตรปิฎก โดยในพระ
สตุตนัตปิฎก องัคตุตรนิกาย สตัตกนิบาต มหาวรรค ปาริฉตัตกสตูร กลา่ววา่ ต้นไม้นีมี้ความสงูร้อย
โยชน์ มีเส้นรอบวงได้ ๑๕ โยชน์ มีก่ิงใหญ่ ๔ ก่ิงแผ่รัศมีออกไปในทิศทัง้ ๔ ได้ ๕๐ โยชน์ และส่ง
กลิ่นหอมไปตามลมได้ ๑๐๐ โยชน์๕๗ และในสธุาโภชนชาดกได้อธิบายลกัษณะพิเศษของต้นไม้นี ้
วา่ มีดอกบาน สะอาด และมีกลิ่นหอม  พวกเทวดาถือกนัวา่เป็นดอกไม้สงูสดุ  เหลา่มนษุย์และอสรู

                                           
๕๓พระสทัธรรมโฆษเถระ, โลกบัญญัติ, ๓๐-๓๑. 
๕๔เร่ืองเดียวกนั, ๓๑-๓๒. 
๕๕"พระวินยัปิฎก มหาวรรค", พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๔ มหาวรรค ภาคที่ ๑ และอรรถกถา 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๙๘. 
๕๖“อรรถกถาขทุทกนิกาย คาถาธรรมบท อปัปมาทวรรควรรณนา เร่ืองท้าวสกักะ,”  

พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่มท่ี ๑ ภาคที่ ๒ ตอนที่ ๑, ๓๖๘. 
๕๗พระสูตรและอรรถกถาแปล อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เล่มที่ ๔, 

๒๔๑-๒๔๒. 



 

 

๑๗๑ 

ไม่ได้เชยชม พระนารทฤษีเคยถือเอาดอกไม้นีแ้ทนร่มจนเป็นเหตุให้ธิดาทัง้ส่ีของพระอินทร์ต้อง
วิวาทกนัด้วยดอกไม้นี ้๕๘   

 ตอ่มาในคมัภีร์ชัน้อรรถกถาได้ให้รายละเอียดเพิ่มเตมิของต้นปาริฉัตตกะนี ้โดยใน
อรรถกถาธรรมบท กลา่ววา่ต้นไม้นีมี้ปริมณฑลถึง ๓๐๐ โยชน์๕๙  และในคมัภีร์มโนรถปรูณี อรรถกถา
อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต มหาวรรค ปาริฉัตตกสูตรได้อธิบายไว้ว่า กลีบดอกปาริฉัตตกะนีมี้
ขนาดเท่าร่มใบไม้ มีละอองเกสรขนาดเท่าทนานใบใหญ่ เม่ือดอกบานเต็มท่ีแล้วไม่ต้องปีน เก็บ 
หรือสอย จกัมีลมพดัส าหรับตดัดอกออกจากขัว้ พดัเข้าสู่สธุรรมเทวสภา๖๐  ซึ่งในคมัภีร์ไตรภมูิโลก
วินิจฉยกถาได้ระบุถึงช่ือลมดงักล่าวว่า ลมท่ีพดัตดัขัว้ดอกปาริฉัตตกะนัน้เรียกว่า “กันตนวาตะ”  
ลมท่ีพดัหอบรับดอกปาริฉัตตกะไว้เรียกว่า “สมัปฏิจฉนวาตะ”  ลมท่ีพดัเอาดอกนัน้เข้าสู่เทวสภา
เรียกวา่ “ปเวสนกวาตะ”  ลมท่ีพดัเอาดอกไม้เก่าออกไปทิง้ยงัประเทศอนัไกลเรียกวา่ “สมัมชัชนวาตะ”  
และลมท่ีพดัดาดดอกปาริฉตัตกะทัง้ปวงมาจดัเรียงในเทวสภาเรียกวา่ “สนัถรณวาตะ”๖๑   

 ในคมัภีร์โลกบญัญัติ ได้ขยายความรายละเอียดของต้นปาริฉัตตกะไว้ว่า มีลกัษณะ
เป็นต้นทองหลาง ใบมน มีปริมณฑลเหมือนร่ม (ฉัตร) จึงได้ช่ือว่า “ปาริฉัตตกะ”  ต้นปาริฉัตตกะนี ้
เม่ือมีใบเหลืองแล้ว จกัเป็นสญัญาณวา่จะเกิดชอ่ดอก จนเม่ือดอกปาริฉตัตกะบานจกัเกิดแสงสว่าง
และสง่กลิ่นหอมไปตลอด ๕๐ โยชน์ แตห่ากกอปรด้วยลมฝนแล้วจกัสง่กลิ่นหอมไปได้ไกลถึง ๑๐๐ 
โยชน์  ครานัน้ชาวสวรรค์จกัทลูเชิญพระอินทร์เสด็จทรงช้างเอราวณัเข้าไปในอุทยานชมพวูนั เพ่ือ
ชมดอกปาริฉตัตกะนัน้๖๒ 

 นอกจากนี ้ต้นปาริฉัตตกะนีย้งัปรากฏทัง้ในคมัภีร์ทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดแูละ
พทุธศาสนาว่าเป็นต้นไม้ท่ีมีความงามและมีกลิ่นหอม โดยมีคณุสมบตัิส าคญัท่ีท าให้ระลึกชาติได้ 
เม่ือทานผลตามคติในศาสนาพราหมณ์-ฮินด ูหรือเม่ือได้ดมกลิ่นตามคติในพทุธศาสนา เพราะเม่ือ

                                           
๕๘“สธุาโภชนชาดก,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มท่ี ๔ 

ภาคที่ ๑ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๔๔๖-๔๔๗. 
๕๙“อรรถกถาขทุทกนิกาย คาถาธรรมบท อปัปมาทวรรควรรณนา เร่ืองท้าวสกักะ,”  

พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่มท่ี ๑ ภาคที่ ๒ ตอนที่ ๑, ๓๖๘. 
๖๐พระสูตรและอรรถกถาแปล อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เล่มที่ ๔, 

๒๔๔-๒๔๕. 
๖๑พระยาธรรมปรีชา (แก้ว), ผู้ เรียบเรียง, ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา ฉบับท่ี ๒ (ไตรภูมิ

ฉบับหลวง) เล่ม ๓, ๑๓๖-๑๓๗. 
๖๒พระสทัธรรมโฆษเถระ, โลกบัญญัติ, ๓๕-๓๖. 



 

 

๑๗๒ 

ดอกจิตตปาตลิในภพอสูรบานขึน้นัน้เป็นเสมือนสัญญาณให้เหล่าอสูรคิดถึงต้นปาริฉัตตกะในภพ
ดาวดงึส์ นบัเป็นเหตหุนึ่งแห่งเทวาสรุสงคราม  หากแตใ่นศาสนาพราหมณ์-ฮินดมูิได้ให้ความส าคญั
กบัต้นไม้นีจ้นถึงขนาดเป็นสาเหตกุารท าสงครามระหวา่งเทพกบัเหลา่อสรู มีเพียงการตอ่สู้ ระหวา่ง
พระอินทร์กบัพระกฤษณะ เพ่ือขดัขวางการน าต้นไม้นีล้งมาจากสวรรค์ไว้เป็นสมบตัิของตน๖๓ 

 โดยเฉพาะเม่ือมีการถอดความทางภาษาของค าว่า “ปาริฉัตตกะ” นัน้ได้ให้
ความหมายถึง “ร่มหรือฉัตรที่แผ่ไปโดยรอบ”  จึงอาจตีความทางประติมานวิทยาของต้น
ปาริฉัตตกะนีเ้ป็นดั่ งฉัตร ซึ่งเป็นหน่ึงในเคร่ืองราชกกุธภัณฑ์ท่ีอยู่เหนือเคร่ืองราชกกุธ
ภัณฑ์ทัง้มวลของพระเจ้าจักรพรรดิ จึงมักปรากฏร่วมกับพระแท่นที่ประทับ คือ พระแท่น
บัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ อันเป็นท่ีประทับของพระอินทร์ ผู้เป็นดั่ งกษัตริย์ของเหล่าเทวดา
น่ันเอง 

๔. พระแท่นบัณฑุกัมพลศิลาอาสน์  
 พระแทน่นีใ้ช้เป็นท่ีประทบัของพระอินทร์ในเทวอทุยาน ท่ีตัง้อยูภ่ายใต้ต้นปาริฉัตตกะ 

อนัเป็นผลบญุท่ีมฆมาณพเคยวางแผ่นศิลาไว้ใต้ต้นทองหลางให้สาธารณชนได้อาศยั๖๔   
 ในพระไตรปิฎกจะกลา่วถึง พระแทน่บณัฑกุมัพลศลิาอาสน์ว่าเป็นท่ีประทบัตลอด

พรรษาในคราวเสด็จมาเทศนาโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์  โดยปรากฏหลักฐานใน
คมัภีร์พระสตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย เปตวตัถ ุมหานิทเทส และพทุธวงศ์  ก่อนท่ีปรากฏรายละเอียด
ของพระแท่นนีใ้นคมัภีร์ชัน้อรรถกถา โดยระบวุ่า พระแท่นบณัฑุกัมพลศิลาอาสน์นี ้มีขนาดยาว ๖๐ 
โยชน์ กว้าง ๕๐ โยชน์ หนา ๑๕ โยชน์ สีดัง่ดอกบวัชยัพฤกษ์ สีคร่ัง สีดอกบวัโรย๖๕ หรือมีสีเหมือนผ้า

                                           
๖๓เกือ้พนัธุ์ นาคบปุผา, “พระอินทร์ในวรรณคดีสนัสกฤต บาลี และวรรณคดีไทย” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต แผนกวิชาภาษาตะวนัออก บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, ๒๕๒๐), ๒๔๙. 

๖๔“อรรถกถาขทุทกนิกาย คาถาธรรมบท อปัปมาทวรรควรรณนา เร่ืองท้าวสกักะ,”  
พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่มท่ี ๑ ภาคที่ ๒ ตอนที่ ๑, ๓๖๘. 

๖๕“อรรถกถาขทุทกนิกาย คาถาธรรมบท อปัปมาทวรรควรรณนา เร่ืองท้าวสกักะ,”  
พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่มท่ี ๑ ภาคที่ ๒ ตอนที่ ๑, ๓๖๘ 
และ "อรรถกถาธรรมบท ยมกวรรค เร่ืองพระจกัขปุาลเถระ," พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททก
นิกาย คาถาธรรมบท เล่มที่ ๑ ภาคที่ ๒ ตอนที่ ๑, ๒๘. 



 

 

๑๗๓ 

ขนสตัว์สีเหลือง๖๖ มีฉตัรขาวประดบัพวงมาลยัทองกางกัน้อยู่๖๗  ในเวลาปกตเิม่ือพระอินทร์ประทบันัง่
จะยบุตวัลงกึ่งพระวรกายและฟูขึน้เต็มในเวลาเสด็จลกุขึน้  หากแตพ่ระแท่นนีย้งัเป็นสญัญาณแสดง
เหต ุ๔ ประการ อนัเก่ียวเน่ืองกับพระอินทร์ ด้วยการท่ีพระแท่นบณัฑุกัมพลศิลาอาสน์ร้อนขึน้ หรือ
บางทีเรียกว่าพิภพของท้าวสกักะร้อนขึน้ ซึ่งได้แก่ พระอินทร์สิน้อาย ุสิน้บญุ มีสตัว์ผู้ มีอานภุาพมาก
ปรากฏในสถานท่ีนัน้ และด้วยเดชแหง่ศีลของสมณพราหมณ์ผู้ประกอบด้วยธรรม๖๘ 

 โดยเฉพาะพระแทน่บณัฑกุมัพลศิลาอาสน์ท่ีเกิดความร้อนขึน้ จากการท่ีมีสตัว์ผู้ มี
อานภุาพมากหรือผู้บ าเพ็ญบญุบารมีปรากฏขึน้  จนอาจท าให้พระอินทร์ต้องเคล่ือนจากต าแหน่ง
ได้ เช่นเร่ืองราวในทูเรนิทาน ส่วนต้นของอรรถกถาชาดก กล่าวถึง อดีตชาติของพระพุทธเจ้าท่ี
บงัเกิดเป็นสรุุจิพราหมณ์ในพทุธสมยัของพระมงัคลพทุธเจ้า ครัง้นัน้สรุุจิพราหมณ์จกัท าการถวาย
ภตัตาหารและจีวรแดพ่ระพทุธเจ้าในการประชมุสงฆ์ครัง้แรกท่ีมีพระภิกษุประมาณแสนโกฏิ จนท า
ให้พระแท่นของพระอินทร์ร้อนขึน้ พระอินทร์จึงมีด าริร่วมบญุในครัง้นีด้้วยการแปลงเป็นช่างไม้มา
ช่วยพราหมณ์สร้างมณฑปรับรองพระพทุธเจ้า แตด้่วยความงามและความประณีตของมณฑปจน
ท าให้ทราบว่าผู้สร้างมณฑปนีคื้อพระอินทร์เป็นแน่ ด้วยความยินดีในครัง้นัน้จึงน้อมถวายทานแด่
พระพทุธเจ้าเป็นเวลา ๗ วนั และในวนัสดุท้ายจงึได้มีพทุธท านายว่า ในอนาคตสรุุจิพราหมณ์จกัได้
เป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโคดม๖๙ หรือในคราวท่ีพระโพธิสตัว์จกัออกมหาภิเนษกรมณ์๗๐ 
พระแทน่นีก็้ร้อนขึน้มาด้วยอานภุาพของผู้ มีบญุมาก เป็นต้น    

 ความส าคัญของพระแท่นอีกอย่างหนึ่งคือ เป็นเสมือนสัญญาณท่ีให้พระอินทร์
สามารถสอดส่องผู้ตกทกุข์ได้ยากในทางโลกได้ ท่ีมกัปรากฏเร่ืองราวในลกัษณะนีใ้นคมัภีร์อรรถกถา
ธรรมบท และอรรถกถาชาดก รวมถึงคมัภีร์ชัน้หลงั เชน่ ปัญญาสชาดก ก็ได้รับคตนีิม้าด้วยเชน่กนั 

 ท่ีส าคญั คือ พระแท่นนีย้งัเป็นท่ีประทบัของสมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าในคราว
เสด็จโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์  แต่ด้วยขนาดพระแท่นท่ีมีขนาดใหญ่ พระอินทร์จึง

                                           
๖๖“สมุงัคลวิลาสินี อรรถกถาทีฆนิกาย มหาวรรค สกักปัญหสตูร,” พระสูตรและ 

อรรถกถาแปล ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่มที่ ๒ ภาคที่ ๒, ๑๗๐. 
๖๗ G. P. Malalasekera, Dictionary of Pali Proper Names, vol. I, 961.  
๖๘“อรรถกถากณัหชาดก,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที่ ๓ 

ภาคที่ ๕ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๗๗๘. 
๖๙“อรรถกถาชาดก เอกนิบาต ทเูรนิทาน,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย 

ชาดก เล่มที่ ๓ ภาคที่ ๑, ๕๓-๕๖. 
๗๐เร่ืองเดียวกนั, ๙๙. 



 

 

๑๗๔ 

ปริวิตกด้วยเหตนุัน้ว่า หากพระพทุธองค์ประทบัคงคล้ายกบัแท่นว่างเปล่า  สมเดจ็พระบรมศาสดา
จงึโยนสงัฆาฏิคลมุแทน่ทัง้หมดแล้วประทบัเทศนาโปรดพทุธมารดาอยูต่ลอด ๓ เดือน๗๑  

 นอกจากนี ้ ในคมัภีร์พระปฐมสมโพธิ ยงัได้ระบวุ่า พระแทน่บณัฑกุมัพลศลิาอาสน์นี ้
ยงัเป็นท่ีนิพพานของพระสาวก คือ พระราหลุ อีกด้วย๗๒ ในขณะท่ีคมัภีร์ชินกาลมาลีปกรณ์นัน้ระบุ
เพียงวา่พระราหลุนัน้นิพพานบนภพดาวดงึส์เทา่นัน้๗๓ 

 ในส่วนที่ตัง้ของพระแท่นบัณฑุกัมพลศิลาอาสน์และต้นปาริฉัตตกะนี ้ใน
คัมภีร์ชัน้พระไตรปิฎกตลอดจนมาคัมภีร์ชัน้อรรถกถามิได้ระบุว่า ตัง้อยู่ภายในอุทยาน
แห่งใดของพระอินทร์  แต่จากความสัมพันธ์ระหว่างต้นปาริฉัตตกะที่กลีบดอกจักใช้เป็น
อาสนะของเทวดาในสุธรรมเทวสภาจึงมีความเป็นไปได้ที่สถานที่ทัง้ ๒ ต้องอยู่ไม่ห่างกัน
จนเกินไปนัก  แตใ่นคมัภีร์ชัน้หลงั ได้เพิ่มรายละเอียดในสว่นของอทุยานอนัเป็นท่ีประดิษฐานพระ
แท่นบณัฑุกัมพลศิลาอาสน์และต้นปาริฉัตตกะนีต้่างกันไป โดยในคมัภีร์โลกบญัญัตินัน้ระบุว่า 
พระแท่นนีต้ัง้อยู่ในอุทยานท่ีมีช่ือว่า ชมพูวัน อุทยานนีอ้ยู่ห่างไปทางเหนือ ๒๐ โยชน์  ส่วนในใน
คมัภีร์ไตรภูมิกถา๗๔และไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา๗๕ท่ีระบุว่า พระแท่นนีต้ัง้อยู่ในอุทยานท่ีมีช่ือว่า 
“ปณุฑริก” ซึง่หา่งจากเทพนครออกไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือใกล้กบัอทุยานมหาวนั  

 
 

                                           
๗๑“มโนรถปรูณี อรรถกถาองัคตุตรนิกาย เอกนิบาต เอตทคัคปาลิ,” พระสูตรและ 

อรรถกถาแปล อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต เล่มที่ ๑ ภาคที่ ๑ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๒๒๘-๒๒๙ และ “อรรถกถาขทุทกนิกาย คาถาธรรมบท พทุธ
วรรควรรณนา เร่ืองยมกปาฏิหาริย์,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท 
เล่มที่ ๑ ภาคที่ ๒ ตอนที่ ๓  (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๓๐๘. 

๗๒สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานชุิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิ 
(กรุงเทพมหานคร: คณะสงฆ์วดัพระเชตพุน, ๒๕๕๑), ๒๕๓. 

๗๓พระรัตนปัญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ์, แปลโดย ร้อยต ารวจโทแสง มนวิทรู 
(กรุงเทพมหานคร: กรมศลิปากร, ๒๕๑๗), ๔๕. 

๗๔พระญาลิไทย, ไตรภูมิกถา หรือไตรภูมิพระร่วง (ฉบับตรวจสอบช าระใหม่), 
๑๗๔. 

๗๕พระยาธรรมปรีชา (แก้ว), ผู้ เรียบเรียง, ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา ฉบับท่ี ๒ (ไตรภูมิ
ฉบับหลวง) เล่ม ๓, ๑๗๒. 



 

 

๑๗๕ 

๕. อุทยานสวรรค์   
 นอกจากอทุยานสวรรค์อนัเป็นท่ีตัง้ของพระแทน่บณัฑกุมัพลศลิาอาสน์แล้ว  บนสวรรค์

ชัน้ดาวดงึส์ยงัมีอทุยานสวรรค์อีก ๔ แหง่ ท่ีตัง้หา่งไปจากเทวนครในทิศทัง้ส่ี ด้านละ ๒๐ โยชน์ ได้แก่ 
 ๕.๑ นันทวัน  อุทยานในทิศเหนือ  ท่ีบริบูรณ์ไปด้วยต้นไม้ทิพย์ ภายในมีสระ

โบกขรณีนามว่า “นนัทา” ท่ีมีปริมณฑล ๕๐๐ โยชน์ ประดบัไปด้วยบวัเบญจพรรณ อนัเกิดแตบ่ญุ
ของนางสนุนัทาท่ีเคยขดุสระไว้ให้แก่สาธารณชน๗๖   

  ส่วนในอรรถกถามหาสติปัฏฐานสูตรนัน้กล่าวไว้ว่า “นันทวัน” นัน้เป็นสวน
สวรรค์ท่ีมีทั่วไปทัง้เทวโลก ไม่เฉพาะในสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์  ซึ่งค าว่า “นันทวัน” นัน้มีความ
คล้ายคลึงกับช่ืออุทยานของพระอินทร์ในคมัภีร์วิษณุปรุาณะท่ีมีช่ือว่า “นนัทนะ” ซึ่งเป็นท่ีอยู่ของ
ทวยเทพ นักพรต และยังเป็นท่ียังของต้นปาริชาตอีกด้วย  ซึ่ งต้นปาริชาดตามคติในศาสนา
พราหมณ์-ฮินดูนี ้จึงเป็นคนละต้นกับปาริฉัตตกะในคติพุทธศาสนา  เพราะในคติพุทธนัน้
มีความเป็นไปได้ท่ีต้นปาริฉัตตกะอันเป็นท่ีตัง้ของพระแท่นบัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ย่อมอยู่
ในอุทยานที่ไม่ไกลไปจากสุธรรมเทวสภา ตลอดจนในคัมภีร์ยุคหลังก็ระบุว่า ต้นปาริฉัตตกะ
นีอ้ยู่ในอุทยานท่ีมีช่ือว่า ชมพูวัน หรือปุณฑริก  มิได้กล่าวอ้างถึง “นันทวัน” แต่อย่างใด  
ในขณะท่ีคัมภีร์ฎีกาปัญจคติได้กล่าวไว้ว่า นันทวันนีเ้ป็นท่ีอยู่ของต้นมณฑาท่ีมีดอกใหญ่
เท่าร่ม (ซึ่งเป็นดอกไม้สวรรค์ที่ ร่วงลงมาในวันที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน) ที่มีเฉพาะนันท
วันอุทยานเท่านัน้ อุทยานอ่ืนไม่ปรากฏ๗๗  อุทยานนันทวันจึงได้รับสถานะในคติพุทธให้
เป็นท่ีอยู่ของต้นมณฑา แทนต้นปาริชาดในท่ีสุด 

  แต่ในคัมภีร์โลกบัญญัติกลับระบุว่า “นันทวัน” นี เ้ป็นอุทยานประจ าทิศ
ตะวนัออก๗๘ เช่นเดียวกับในคมัภีร์ไตรภูมิกถา๗๙ ส่วนคมัภีร์ไตรภูมิวินิจฉยกถากลบัระบุว่าตัง้อยู่ทาง
ทิศเหนือ  โดยเฉพาะในคมัภีร์ไตรภูมิกถานัน้ได้ให้รายละเอียดของนันทอุทยานนีว้่า ภายในมีสระ
โบกขรณี ๒ สระคือ นนัทาโบกขรณี และจลุนนัทาโบกขรณี ภายในมีแผ่นศิลาแก้วท่ีมีผิวสมัผสัอ่อนนุ่ม
ดจุหนงัอีเห็น ปรากฏนามวา่ นนัทปริฐิปาสาณ และจลุนนัทปริฐิปาสาณ ใช้เป็นท่ีส าราญของเหลา่เทวดา๘๐   
                                           

๗๖“อรรถกถาขทุทกนิกาย คาถาธรรมบท อปัปมาทวรรควรรณนา เร่ืองท้าวสกักะ,”  
พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่มที่ ๑ ภาคที่ ๒ ตอนที่ ๑, ๓๗๐. 

๗๗พระยาธรรมปรีชา (แก้ว), ผู้ เรียบเรียง, ไตรภูมิโลกวนิิจฉยกถา ฉบับที่ ๒ (ไตรภูมิ
ฉบับหลวง) เล่ม ๓, ๑๒๒. 

๗๘พระสทัธรรมโฆษเถระ, โลกบัญญัต,ิ ๓๔. 
๗๙พระญาลไิทย, ไตรภูมกิถา หรือไตรภูมิพระร่วง (ฉบบัตรวจสอบช าระใหม่), ๑๖๓. 
๘๐เร่ืองเดียวกนั. 



 

 

๑๗๖ 

 ๕.๒ จิตรลดาวัน  อทุยานในทิศตะวนัออกนัน้ มีปริมณฑล ๕๐๐ โยชน์ ปกคลมุไป
ด้วยต้นไม้และเถาลดา อนัประกอบไปด้วยสระท่ีมีช่ือว่า “จิตรลดาโบกขรณี”  อนัเกิดแตบ่ญุของนาง
สจุิตราท่ีเคยสร้างสวนไว้ให้แก่สาธารณชน๘๑  ในอรรถกถาอาสงักชาดก กลา่วไว้ว่า อทุยานนีป้ระกอบ
ไปด้วยต้นไม้อนัมีรัศมีเรืองรอง โดยเม่ือเหลา่เทพเข้าไปในสวนนีจ้ะมีสีกายงามขึน้กว่าแตก่่อน   

  ในคมัภีร์ไตรภูมิกถา ระบุว่า ภายในอุทยานมีสระโบกขรณี ๒ สระคือ จิตร
โบกขรณี และจลุจิตรโบกขรณี ทัง้ยงัมีแผน่ศลิาแก้วอนัมีนามเชน่เดียวกบันามของสระอีกด้วย๘๒ 

  แตใ่นคมัภีร์ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา กลบัระบนุามสระโบกขรณีและแผ่นศิลา
ว่า วิจิตรา และจูฬวิจิตรา  ทัง้ยงัได้กล่าวถึงท่ีมาของนามอุทยานจิตรลดาวนัว่ามีท่ีมาจาก ต้นไม้
ประจ าอุทยานคือต้นอาสาวดี อันเป็นต้นไม้ท่ีเหล่าเทพดาจักมาประชุมกันในงานเทศกาลดอก
อาสาวดีบานในทกุ ๆ พนัปี จงึอาศยัเหตท่ีุเทพดาทัง้หลายทรงเคร่ืองเทวพสัตราภรณ์อนัมาประกวด
กนันัน้มาเป็นท่ีมาของนามอทุยานวา่ จิตรลดาวนั๘๓ 

 ๕.๓ ปารุสกวัน  อทุยานในทิศใต้  ภายในสวนนีมี้ต้นมะปรางมากกว่าต้นไม้ประเภท
อ่ืน ๆ โดยมีสระโบกขรณีช่ือว่า ปารุสกโบกขรณี๘๔  ส่วนในคมัภีร์ไตรภูมิกถาระบุว่าสระโบกขรณี
ทัง้ ๒ มีนามวา่ ภทัรา และสภุทัรา แตล่ะแหง่มีแผน่ศลิาแก้วท่ีมีนามเชน่เดียวกบันามของสระ๘๕ 

  ในคมัภีร์โลกบญัญัติ๘๖และคมัภีร์ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา๘๗ ได้ให้รายละเอียด
เพิ่มเตมิวา่เม่ือเข้าไปภายในสวนนีเ้ทพบตุรจกัมีจิตใจกล้าแข็งกวา่แตก่่อน จงึใช้อทุยานแหง่นีเ้ป็นท่ี
คดิอา่นการสงครามกบัเหลา่อสรู จงึเป็นท่ีมาของนามอทุยานวา่ ปารุสกวนั  

                                           
๘๑“อรรถกถาขทุทกนิกาย คาถาธรรมบท อปัปมาทวรรควรรณนา เร่ืองท้าวสกักะ,”  

พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่มท่ี ๑ ภาคที่ ๒ ตอนที่ ๑, ๓๗๐. 
๘๒พระญาลิไทย, ไตรภูมิกถา หรือไตรภูมิพระร่วง (ฉบับตรวจสอบช าระใหม่), ๑๖๓. 
๘๓พระยาธรรมปรีชา (แก้ว), ผู้ เรียบเรียง, ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา ฉบับท่ี ๒ (ไตรภูมิ

ฉบับหลวง) เล่ม ๓ (พระนคร: กรมศลิปากร, ๒๕๒๐), ๑๒๔-๑๒๕, ๑๓๖. 
๘๔“อรรถกถาขทุทกนิกาย คาถาธรรมบท อปัปมาทวรรควรรณนา เร่ืองท้าวสกักะ,”  

พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่มที่ ๑ ภาคที่ ๒ ตอนที่ ๑, ๓๗๐. 
๘๕พระญาลิไทย, ไตรภูมิกถา หรือไตรภูมิพระร่วง (ฉบับตรวจสอบช าระใหม่), ๑๖๓. 
๘๖พระสทัธรรมโฆษเถระ, โลกบัญญัติ, ๓๔. 
๘๗พระยาธรรมปรีชา (แก้ว), ผู้ เรียบเรียง, ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา ฉบับท่ี ๒ (ไตรภูมิ

ฉบับหลวง) เล่ม ๓, ๑๒๖. 



 

 

๑๗๗ 

 ๕.๔ มิสสกวัน อทุยานในทิศตะวนัตก อนัประกอบไปด้วยไม้ดอกไม้ผลเช่นเดียวกับ
อทุยานแหง่อ่ืน ๆ และมีสระท่ีมีช่ือวา่ “มิสสกโบกขรณี”   

  ในคมัภีร์โลกบญัญัติ ระบวุ่า เม่ือใดเทพชาวดาวดงึส์เข้ามาในป่านีจ้กัพากัน
คลกุคลีไปกบัอิสตรี อนัเป็นท่ีมาของช่ือมิสสกวนั๘๘ 

  ในคมัภีร์ไตรภูมิกถาระบุว่าอทุยานนีต้ัง้อยู่ทางทิศตะวนัออก มีสระโบกขรณีนาม
ว่า ธรรมา และสุธรรมา แต่ละแห่งมีแผ่นศิลาแก้วท่ีมีผิวสมัผสัดจุหนงัอีเห็น อนัมีนามเช่นเดียวกับนาม
ของสระ๘๙ 

 ตอ่มาในคมัภีร์ไตรภมูิโลกวินิจฉยกถา ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า อทุยานสวรรค์
และสระโบกขรณีดงักล่าวนัน้ตัง้ยังอยู่ในระหว่างแนวต้นตาล แต่ละสระนัน้ประดบัตกแต่งและ
ประกอบไปด้วยกอบัว และเรือประพาส  เช่นเดียวกับท่ีคูพระนคร๙๐  แต่ละแห่งมีก าแพงแก้ว
ล้อมรอบ โดยใช้สระโบกขรณีเช่ือมระหวา่งอทุยานสวรรค์กบัสทุสัสนนคร 

 โดยในคมัภีร์โลกบัญญัติได้ระบุว่า อุทยานสวรรค์ทัง้ ๔ นัน้เกิดขึน้จากลมท่ีพัดใน
อุทยานสวรรค์ ไม่ว่าจะเป็นนนัทวนั จิตรลดาวนั ปารุสกวนั และมิสสกวนัผุดขึน้มา พร้อมกับขุดสระ
โบกขรณีในแตล่ะอทุยานให้เกิดขึน้ เชน่เดียวกบัสทุศันนครและครูอบสทุศันนครนัน้เกิดขึน้จากลมด้วย
เชน่กนั๙๑ 

 นอกจากอทุยานสวรรค์ทัง้ ๔ แหง่แล้วยงัมีการสร้างอทุยานอีกแหง่หนึง่ท่ีทิศตะวนัออก 
เฉียงเหนือ นามว่า มหาวนั อทุยานนีมี้สณัฐานกลม รอบได้ ๗๐๐ โยชน์ (หรือ ๖ แสนวา) แวดล้อมด้วย
ก าแพงและหอรบ ภายในมีกฏูาคารพิมานอนัมียอดพนั๙๒  และพรรณไม้สวรรค์อีกเป็นจ านวนมาก 

๖. พระเจดีย์จุฬามณี  
 จากหลักฐานชัน้พระไตรปิฎก ในคัมภีร์สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค มหา

ปรินิพพานสตูร ได้กล่าวถึง พระเขีย้วแก้วของพระพทุธเจ้าองค์หนึ่งเป็นท่ีบชูาของเทวดาชัน้ดาวดงึส์๙๓  

                                           
๘๘พระสทัธรรมโฆษเถระ, โลกบัญญัติ, ๓๔. 
๘๙พระญาลิไทย, ไตรภูมิกถา หรือไตรภูมิพระร่วง (ฉบับตรวจสอบช าระใหม่), ๑๖๔. 
๙๐พระยาธรรมปรีชา (แก้ว), ผู้ เรียบเรียง, ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา ฉบับท่ี ๒ (ไตรภูมิ

ฉบับหลวง) เล่ม ๓, ๑๑๙-๑๒๐. 
๙๑พระสทัธรรมโฆษเถระ, โลกบัญญัติ, ๑๕๔. 
๙๒พระยาธรรมปรีชา (แก้ว), ผู้ เรียบเรียง, ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา ฉบับท่ี ๒ (ไตรภูมิ

ฉบับหลวง) เล่ม ๓, ๑๓๐-๑๓๑. 
๙๓พระสูตรและอรรถกถาแปล ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่มท่ี ๒ ภาคที่ ๑, ๓๓๕. 



 

 

๑๗๘ 

ซึ่งในพระสุตตนัตปิฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ ธาตภุาชนียกถานัน้ ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า 
พระทาฐธาต ุ(พระเขีย้วแก้ว) นัน้ประดษิฐานร่วมกบัผ้าโพกพระเศียร (เวฐนะ) ของพระโพธิสตัว์นัน้
อยูบ่นสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์๙๔  แตก็่มิได้ระบวุา่ประดษิฐานไว้ ณ ท่ีใด  

 ตอ่มาในคมัภีร์ชัน้อรรถกถาได้แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมว่า ในคราวแบง่พระบรมธาต ุ
โทณพราหมณ์ได้ฉวยเอาพระเขีย้วแก้วเบือ้งขวาซ่อนไว้ในผ้าโพกศีรษะก่อนท าการแบ่งพระบรมธาตุ 
เป็นเหตใุห้พระอินทร์เห็นว่าพราหมณ์นัน้มิสามารถท าการสกัการะอนัสมควรได้ จงึถือเอาพระเขีย้วแก้ว
จากผ้าโพกมาบรรจไุว้ในผอบทองค า น าไปประดิษฐาน ณ พระจุฬามณีเจดีย์บนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์๙๕ 
ร่วมกบัพระโมลีท่ีบรรจใุนผอบทอง ซึ่งพระบรมศาสดาได้ทรงตดัในคราเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ท่ีริม
ฝ่ังแม่น า้อโนมา๙๖  แต่ในหลักฐานชัน้อรรถกถานัน้ก็มิได้ระบุถึงลักษณะของพระจุฬามณีเจดีย์ว่ามี
ลกัษณะเป็นเช่นไร  เพราะด้วยค าว่า “เจดีย์” นัน้หมายถึง “สถานท่ีหรือสิ่งท่ีเคารพบูชา” จึงมิได้จ ากัด
ความไว้วา่เป็นสถปูเพียงอย่างเดียว แตก็่อาจเป็นอาคารประเภทอ่ืน ๆ ได้เชน่เดียวกนั 

หากพิจารณาจากค าว่า “จฬุามณี” ในภาษาบาลี หรือ “จฑุามณี” ในภาษาสนัสกฤต 
นัน้จะส่ือความหมายถึง เคร่ืองประดบัศีรษะ ท่ีมีความหมายได้ทัง้ศิราภรณ์และมุ่นพระเมาลีของ
พระโพธิสตัว์๙๗  สนันิษฐานว่า พระจฬุามณีหรือผ้าโพกศีรษะนีเ้ป็นสญัลกัษณ์ส าคญัท่ีแสดงออก
ถึงการสละสภาวะกษัตริย์ออกสู่เพศบรรพชิตโดยสมบรูณ์ พระเจดีย์จฬุามณีจึงเป็นเคร่ืองสะท้อน
สภาวะการเปล่ียนผ่านนัน้ โดยเป็นท่ีอนุโมทนาสาธุการของเหล่าเทวดา และเป็นเสมือนสถานท่ี
ส าคญัในการเคารพบชูาพระบรมศาสดาบนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ 

 ในคัมภีร์มหาวงศ์ เป็นคัมภีร์แรกท่ีให้รายละเอียดว่า พระจุฬามณีเจดีย์นีมี้
ลกัษณะเป็นสถปู  โดยมีลกัษณะเป็นสถปูแก้ว สงูประมาณ ๑ โยชน์๙๘ 

 ต่อมาคมัภีร์ท่ีพบในประเทศไทยได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม ทัง้คมัภีร์ไตรภูมิกถา 
พระมาลัยค าหลวง พระปฐมสมโพธิ และไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา ระบุตรงกันว่า จุฬามณีเจดีย์นี ้

                                           
๙๔พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ เล่มที่ ๙ ภาคที่ ๒ 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๗๓๙-๗๔๐. 
๙๕“สมุงัคลวิลาสินี อรรถกถาทีฆนิกาย มหาวรรค มหาปรินิพพานสตูร,” พระสูตรและ

อรรถกถาแปล ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่มที่ ๒ ภาคที่ ๑, ๔๖๓. 
๙๖“อรรถกถาชาดก เอกนิบาต อวทิเูรนิทาน,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย 

ชาดก เล่มที่ ๓ ภาคที่ ๑, ๑๐๖. 
๙๗สมัภาษณ์ นนัทนา ชตุวิงศ์, ผู้ เช่ียวชาญด้านประวตัศิาสตร์ศิลปะ, ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๙๘มหาวงศ์: พงศาวดารตัมพปัณณิทวีป เล่มที่ ๒ (ม.ป.ท., ๒๕๔-), ๙. 



 

 

๑๗๙ 

ประดบัด้วยแก้วอินทนิล๙๙  แต่ต่างกันท่ีขนาดความสูง โดยในคมัภีร์ไตรภูมิกถา ระบุว่ามีความสูง 
๘๐,๐๐๐ วาหรือเท่ากบั ๑๐ โยชน์ ล้อมรอบด้วยก าแพงทอง ธงปฏาก และธงชยั ฉัตรและชมุสาย๑๐๐ 
ในต านานพระธาตหุริภุญชยัระบวุ่า มีความสงู ๑๒ โยชน์๑๐๑  ส่วนในคมัภีร์พระปฐมสมโพธิระบวุา่
มีความสูงประมาณ ๔ โยชน์ ผอบแก้วท่ีประดิษฐานอยู่ภายในนัน้มีสัณฐานสูงประมาณ ๑ 
โยชน์๑๐๒  ในขณะท่ีคมัภีร์ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถานัน้ระบคุวามสงูว่ามีความสงูโยชน์หนึ่ง ล้อมรอบ
ด้วยก าแพงแก้ว ธงชยั ธงปฏาก ธงจระเข้ และฉตัรน้อยใหญ่สลบักนัไป๑๐๓ 

 
ดาวดงึส์: สวรรค์ของพระอินทร์ในงานศิลปกรรม 

สวรรค์ของพระอินทร์ในงานศิลปกรรมนัน้ล้วนปรากฏมาเฉพาะในพทุธศิลป์  หลกัฐานท่ี
เก่าแก่ท่ีสุดท่ีแสดงภาพของสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์นัน้เห็นจะได้แก่ภาพสลักศิลาเล่าเร่ือง ซึ่งปรากฏคติ
สวรรค์ชัน้ดาวดงึส์มาตัง้แตใ่นสมยัอินเดียโบราณ เห็นได้จากการพบภาพสลกัศลิาท่ีรัว้เวทิกาของสถูป
ภารหุต (ภาพท่ี ๑๑๑) เป็นภาพของการอัญเชิญผ้าโพกพระเศียร (เวฐนะ) ของพระโพธิสัตว์ขึน้ไป
ประดิษฐานบนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ ดงัท่ีในคมัภีร์พระสตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย พทุธวงศ์ ธาตภุาชนีย
กถานัน้ ระบุว่า ผ้าโพกพระเศียรของพระโพธิสัตว์ประดิษฐานร่วมกับพระเขีย้วแก้วบนสวรรค์ชัน้
ดาวดงึส์๑๐๔   โดยลกัษณะของผ้าโพกพระเศียรนัน้ประดิษฐานเสมอด้วยเคร่ืองสงูคือ ประดิษฐานอยู่
บนพระแท่นท่ีมีการกัน้ฉัตรถวายภายในอาคารทรงกูฏะโถงชัน้เดียวท่ีมีมุมย่ืนออกมาด้านหน้าใน
ลกัษณะของซุ้มจนัทรศาลา หรือกฑู ุ โดยบนหลงัคาของอาคารหลงันัน้มีจารึกอกัษรพราหมีความว่า 

                                           
๙๙พระญาลิไทย, ไตรภูมิกถา หรือไตรภูมิพระร่วง (ฉบับตรวจสอบช าระใหม่), ๑๗๓,  

เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศ, พระมาลัยค าหลวง (นนทบรีุ: ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, ๒๕๕๐), 
๔๙, สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานชุิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิ, ๗๐, และ พระยา
ธรรมปรีชา (แก้ว), ผู้ เรียบเรียง, ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา ฉบับท่ี ๒ (ไตรภูมฉิบับหลวง) เล่ม ๓, 
๒๐๗. 

๑๐๐พระญาลิไทย, ไตรภูมิกถา หรือไตรภูมิพระร่วง (ฉบับตรวจสอบช าระใหม่), ๑๗๓. 
๑๐๑ประชุมต านานพระธาตุ ภาคที่ ๑ และภาคที่ ๒ (ธนบรีุ: เจริญสิน ๒๗, ๒๕๑๓), ๓๐. 
๑๐๒สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานชุิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิ, ๗๐. 
๑๐๓พระยาธรรมปรีชา (แก้ว), ผู้ เรียบเรียง, ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา ฉบับท่ี ๒ (ไตร

ภูมิฉบับหลวง) เล่ม ๓, ๒๐๗. 
๑๐๔พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ เล่มที่ ๙ ภาคที่ ๒, ๗๓๙-๗๔๐. 



 

 

๑๘๐ 

“สุธมฺมเทวสภา ภควโต จฑุามหา” อนัหมายถึง “มหามงกฏุของพระพทุธเจ้าในสุธรรมเทวสภา”๑๐๕   
ทัง้ยงัมีอาคารทางด้านขวามีลกัษณะเป็นปราสาท ๓ ชัน้ และมีจารึกอกัษรพราหมีก ากบัไว้วา่ “วิชยนฺโต 
ปาสาเท”๑๐๖ ภาพนีจ้งึแสดงถึง “เวชยันตปราสาท” ท่ีพบในสมยัอินเดียโบราณ  

นอกจากนี ้ในสมยัอินเดียโบราณยงัมีการจ าลองภาพสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ผา่นภาพของ
ต้นปาริฉัตตกะและพระแท่นบณัฑกุัมพลศิลาอาสน์ บนเสาซุ้มโตรณะของสถูปสาญจีนัน้ (ภาพท่ี 
๖๙)  อนัแสดงเหตกุารณ์ท่ีพระพทุธเจ้าเสดจ็โปรดพทุธมารดาบนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์  

ตอ่มาในสมยัคนัธาระและมถรุานัน้ มีการจ าลองสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ด้วยการใช้ ผ้าโพก
พระเศียรพระโพธิสตัว์ภายในอาคาร ดงัปรากฏภาพสลกัเหล่านีเ้ป็นชิน้ส่วนประกอบสถาปัตยกรรม 
ดงัเช่นในศิลปะคนัธาระมกัแสดงในรูปของซุ้มวงโค้งท่ีด้านล่างสลกัภาพพทุธประวตัิในตอนตา่ง ๆ  
ส่วนในกรอบด้านบนแสดงเป็นภาพผ้าโพกพระเศียรบนพระแท่น (ภาพท่ี ๑๑๒)  หรือในศิลปะมถุรา
แสดงเป็นภาพผ้าโพกพระเศียรในกรอบซุ้มขนาบด้วยเสาแบบคอรินเทียน (ภาพท่ี ๑๑๓) สนันิษฐานว่า
เป็นภาพของเทวสภาท่ีประดษิฐานผ้าโพกพระเศียรบนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์  และภาพผ้าโพกพระเศียร
บนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ ร่วมกบับนัไดทัง้ ๓ อนัประกอบไปด้วย บนัไดแก้ว บนัไดเงิน และบนัไดทองท่ี
ทอดลงมาบนโลกมนุษย์ โดยมีรูปบุคคลก าลังก้มกราบอยู่นัน้ (ภาพท่ี ๑๑๔) สันนิษฐานว่าเป็น
เหตกุารณ์ท่ีพระพทุธองค์ก าลงัเสด็จลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์  โดยใช้ภาพผ้าโพกพระเศียรเป็นส่ือ
แทนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ในรูปแบบหนึง่ของศลิปะสมยัมถรุา ก าหนดอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี ๖๑๐๗ 

นอกจากผ้าโพกพระเศียรแล้วในศิลปะคนัธาระและมถุรายงัแสดงออกในรูปภาชนะ
ทองค า (ภาพท่ี ๑๑๕) ท่ีพระโพธิสตัว์ทรงลอยไปในแม่น า้เนรัญชรา  ด้วยศิลปะคนัธาระนีเ้ป็นงาน
ในพุทธศาสนามหายาน จึงมีการเล่าพุทธประวัติท่ีต่างออกไป ดงัท่ีปรากฏในคมัภีร์ลลิตวิสตระ 
อธัยายท่ี ๑๘ ไนรัญชนาปริวรรต ได้ให้รายละเอียดเหตกุารณ์ในภาพนีเ้กิดขึน้ภายหลงัจากท่ีพระ
โพธิสตัว์เสวยข้าวมธุปายาสท่ีทรงรับถวายจากนางสชุาดาเรียบร้อยแล้วนัน้ ทรงน าภาชนะทองไปโยน
ลงในน า้ คราวพญานาคช่ือ "สาคร" เกิดความเล่ือมใสจึงรับไว้แล้วน าไปสู่นาคพิภพ  แตอ่งค์ปุรันทระ 
(พระอินทร์) จึงปรารภภาชนะทองนัน้ จึงนิมิตกลายเป็นครุฑ ไปขอภาชนะทองแตไ่ม่ส าเร็จจึงคืน

                                           
๑๐๕Alexander Cunningham, The Stûpa of Bharhut: A Buddhist Monument 

Ornamented with Numerous Sculptures Illustrative of Buddhist Legend and History in 
the Third Century B.C. (London: W. H. Allen and co., 1879), 136. 

๑๐๖Ibid, 137. 
๑๐๗N. P. Joshi, Mathura Sculptures [A hand book to Appreciate Sculptures in 

the Archaeological Muesum, Mathura] (Mathura: Archaeological Museum, 1966), 81. 



 

 

๑๘๑ 

องค์เป็นรูปพระอินทร์แล้วน าไปยงัพิภพดาวดงึส์๑๐๘  ซึ่งในคมัภีร์ฉบบัภาษาสนัสกฤตเรียกภาชนะ
ทองค านีว้่า “สวุรฺณปาตฺรี”๑๐๙ หรือ “สวุรรณปาตรี” ซึ่งค าว่าบาตรจึงอาจเป็นข้อสบัสนหนึ่งว่าเป็น
บาตรของพระพุทธเจ้า หากแต่เป็นเพียงภาชนะใส่อาหารของนางสุชาดา ซึ่งก็เทียบได้กับถาด
ทองค าในคตพิทุธศาสนาแบบเถรวาทนัน่เอง 

โดยในศลิปะคนัธาระนิยมสลกัรูปภาชนะทองค านีเ้หนือกรอบซุ้มในลกัษณะเช่นเดียวกับ
ผ้าโพกศีรษะ (ภาพท่ี ๑๑๕) ส่วนในศิลปะมถุรานัน้สลักภาพภาชนะทองค านีคู้่ไปกับผ้าโพกศีรษะ 
แล้วมีบนัไดทอดลงมา (ภาพท่ี ๕) อนัแสดงถึงพทุธประวตัิตอนเสด็จลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์  โดยใช้
สัญลักษณ์ท่ีพระอินทร์อัญเชิญขึน้ไป ทัง้ผ้าโพกพระเศียรและภาชนะทองค านัน้แสดงสวรรค์ชัน้
ดาวดงึส์นัน่เอง 

 

 

 

  

ภาพท่ี ๑๑๑ ผ้าโพกพระเศียรบนดาวดงึส์ ภาพ
สลกัจากภารหตุ ราวพทุธศตวรรษ
ท่ี ๔ จัดแสดงอยู่ ท่ีพิพิธภัณฑ์
อินเดีย เมืองกลักตัตา 

 

ภาพท่ี ๑๑๒ ผ้าโพกพระเศียรบนดาวดึงส์  
ศลิปะคนัธาระ 

ท่ีมา :Chris Ilsley, Conversion of Jatilas, Kushana 

2nd Century, Gandhara, accessed March 1, 
2017, available from https://www.flickr.com/photos/ 
301202/15765277257/in/album-721576178650 
42309/ 

                                           
๑๐๘คัมภีร์ลลิตวิสตระ: พระพุทธประวัตฝ่ิายมหายาน ภาคภาษาไทย 

(กรุงเทพมหานคร: วดับวรนิเวศวิหาร, ๒๕๕๘), ๓๐๗. 
๑๐๙คัมภีร์ลลิตวิสตระ: พระพุทธประวัตฝ่ิายมหายาน ภาคภาษาสันสกฤต 

(กรุงเทพมหานคร: วดับวรนิเวศวิหาร, ๒๕๕๘), ๒๙๘. 



 

 

๑๘๒ 

  
  
ภาพท่ี ๑๑๓ ผ้าโพกพระเศียรของพระโพธิสตัว์

บนดาวดงึส์ ศิลปะมถรุา ราวพทุธ
ศตวรรษท่ี  ๖  จัดแสดงอยู่ ท่ี
พิพิธภณัฑ์มถรุา 

ภาพท่ี ๑๑๔ เหตุการณ์ตอนพระพุทธองค์
เสด็จลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ 
ศิลปะมถรุา ราวพทุธศตวรรษท่ี ๖ 
จดัแสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑ์มถรุา 

 

 
 
ภาพท่ี ๑๑๕ ภาชนะทองของพระโพธิสตัว์บนสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ พบท่ีใกล้เมืองเปษวาร์ ประเทศ

ปากีสถาน ศลิปะคนัธาระ 



 

 

๑๘๓ 

นับแต่สมัยคุปตะเป็นต้นมา ไม่ปรากฏมีภาพสลักอันแสดงถึงสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ใน
งานศิลปกรรมอินเดียแตอ่ย่างใด อาจด้วยสาเหตท่ีุหากเป็นงานในศาสนาพราหมณ์-ฮินดนูัน้ พระ
อินทร์เป็นเทพท่ีไม่ได้รับความนิยมทางการสลกัรูปเคารพทางศาสนาอยู่แล้ว หากปรากฏก็จกัเป็น
องค์ประกอบหนึง่ในงานศิลปกรรมทางพทุธศาสนา ซึง่ในสมยันีภ้าพสลกัเลา่เร่ืองนัน้ก็นิยมในพุทธ
ประวตัสิ าคญั ๆ ไมก่ี่ตอน อาทิ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา หรือปรินิพพาน  ภาพสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์จึงเลือน
หายไปจากงานภาพสลกัเลา่เร่ืองของอินเดีย 

ในดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  ภาพสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์กลบัมาปรากฏอีกครัง้ใน
ศิลปะทวารวดี  ดงัปรากฏภาพสลกัศิลาเลา่เร่ืองพทุธประวตัิตอนแสดงยมกปาฏิหาริย์ท่ีกรุงสาวตั
ถี และตอนโปรดพทุธมารดาบนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์  ซึง่ภายหลงัได้มีการน ามาประดบัด้านหลงัฐาน
ชุกชีพระศรีศากยมุนี วดัสุทศันเทพวราราม (ภาพท่ี ๑๑๖) และบนใบเสมารูปพระอินทร์ท่ีพบรอบ
ฐานเจดีย์พระธาตยุาค ูเมืองโบราณฟ้าแดดสงูยาง จงัหวดักาฬสินธุ์ (ภาพท่ี ๘)   บรรยายของสวรรค์
ชัน้ดาวดงึส์นีส้อดคล้องกบัเหตกุารณ์ท่ีปรากฏในพทุธประวตัิท่ีว่าพระพทุธองค์เสด็จขึน้มาประทบั
บนพระแทน่นีภ้ายใต้ปาริฉตัตกะตลอดระยะเวลา ๓ เดือน 
 

   
 
ภาพท่ี ๑๑๖ ภาพสลักพุทธประวัติตอนแสดงยมกปาฏิหาริย์ท่ีกรุงสาวัตถี และตอนโปรดพุทธ

มารดาบนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ สมยัทวารวดี ประดษิฐานอยูท่ี่ฐานชกุชีพระศรีศากยมนีุ 
พระวิหารหลวงวดัสทุศันเทพวราราม   

 



 

 

๑๘๔ 

นอกจากภาพสลกัเล่าเร่ืองแล้ว ภาพสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ยงัมกัปรากฏในงานจิตรกรรม  
โดยเร่ิมปรากฏมาตัง้แตใ่นสมยัพกุามของพมา่ เป็นต้นมา  

จิตรกรรมพุกามนีไ้ด้เร่ิมให้ความสัมพันธ์กับเขาพระสุเมรุอันเป็นที่ตัง้ของ
สวรรค์ชั ้นดาวดึงส์เป็นอย่างมาก  โดยแสดงภาพเขาพระสุเมรุเป็นลายแท่งทรงกระบอก 
แวดล้อมด้วยลายแทง่ทรงกระบอกท่ีมีขนาดลดลัน่กนันบัแตศ่นูย์กลางออกไป ๗ แถว แสดงถึงภาพ
เขาพระสเุมรุท่ีแวดล้อมไปด้วยเขาสตัตบริภณัฑ์ทัง้ ๗ ฐานล่างของเขาพระสเุมรุและสตัตบริภณัฑ์
ประดบัด้วยรูปฝูงปลา หรือท าเป็นปลาขนาดใหญ่พนัรอบเขาพระสุเมรุ ก็แสดงภาพของมหานที
สีทนัดรท่ีแวดล้อมเขาพระสเุมรุและเขาสตัตบริภณัฑ์ออกไปในแตล่ะชัน้นัน่เอง  

ท่ีส าคญัคือ จิตรกรรมภายในเจดีย์โลกาเทียกพนั เมืองพกุาม ประเทศพมา่ ศลิปะสมยั
พกุามตอนกลาง ราวปลายพทุธศตวรรษท่ี ๑๗ (ภาพท่ี ๑๑๗) เป็นตวัอย่างการวาดภาพเขาพระสเุมรุ
แห่งแรก ๆ ในศิลปะเอเชียอาคเนย์ท่ีมีการ “ตดัขวาง” เขาพระสุเมรุพร้อมด้วยเขาสตัตบริภัณฑ์ 
ประหนึ่งว่ามองจากด้านข้าง ท าให้เกิดเป็นเขาลดหลั่นกัน ๑๕ แท่ง ลักษณะเช่นนีต้่อมาจะพบ
จ านวนมากในศลิปะไทย๑๑๐  

 ภาพจิตรกรรมสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์บนยอดเขาพระสุเมรุในสมัยพุกามนี ้ประกอบไป
ด้วยพทุธประวตัิ ๓ ตอนคือ ตอนยมกปาฏิหาริย์ ตอนเสด็จโปรดพทุธมารดาบนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ 
และตอนเสด็จลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ (ภาพท่ี ๑๑๗ และ ๑๑๘) หรือบางทีภาพยมกปาฏิหาริย์
นัน้อาจประกอบอยูเ่ป็นสว่นหนึง่ของภาพอษัฏมหาปาฏิหาริย์ (ภาพท่ี ๑๑๙) ก็ได้ 

ภาพบรรยากาศสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ท่ีปรากฏบนจิตรกรรมภายในเจดีย์โลกาเทียกพนันี ้
ปรากฏไปด้วยภาพพระพทุธองค์ประทบัอยูภ่ายในเวชยนัตปราสาท ท่ีซ้อนทบัพระแท่นบณัฑกุัมพล
ศิลาอาสน์และต้นปาริฉัตตกะตามพุทธประวัติตอนเสด็จโปรดพุทธมารดา ทัง้ยังเร่ิมปรากฏ
องค์ประกอบอ่ืน ๆ ของสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ในงานศิลปกรรมขึน้เป็นครัง้แรก ทัง้พระเจดีย์จฬุามณี 
และอุทยานสวรรค์ก็เร่ิมปรากฏในภาพจิตรกรรมแห่งนีด้้วยเช่นกัน หรือในอีกตอนหนึ่งท่ีระบุพระ
มหินทเถระส่งสุมนสามเณรไปอญัเชิญพระรากขวญัเบือ้งขวาจากพระอินทร์๑๑๑ ซึ่งเหตกุารณ์นีก็้
สอดคล้องกบัในคมัภีร์มหาวงศ์ด้วยเช่นกนั๑๑๒   

                                           
๑๑๐เชษฐ์ ตงิสญัชลี, เขาพระสุเมรุ จิตรกรรมในเจดีย์โลกาเทียกพัน, เข้าถึงเม่ือ  

๑๙ ตลุาคม ๒๕๕๙, เข้าถึงได้จาก http://www.sac.or.th/databases/seaarts/th/paintingth/
เมียนมาร์/item/334-เขาพระสเุมรุจิตรกรรมในเจดีย์โลกาเทียกพนั.html 

๑๑๑พระรัตนปัญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ์, ๖๑-๖๓.  
๑๑๒มหาวงศ์: พงศาวดารตัมพปัณณิทวีป เล่มที่ ๒ (ม.ป.ท., ๒๕๔-), ๗-๙. 



 

 

๑๘๕ 

 
 

ภาพท่ี ๑๑๗ สวรรค์ชัน้ดาวดึงส์บนยอดเขาพระสุเมรุ จิตรกรรมภายในเจดีย์โลกาเทียกพนั  สมยั
พกุามตอนกลาง ราวปลายพทุธศตวรรษท่ี ๑๗ 

ท่ี มา : Claudine Bautze-Picron, The Buddhist murals of Pagan : timeless vistas of the 

cosmos (Bangkok: Orchid Press, c2003), pl. 49. 
 

สว่นรูปแบบสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ท่ีปรากฏในเจดีย์มีพืน้ท่ีขนาดเล็ก เชน่ จิตรกรรมภายใน
เจดีย์หมายเลข ๑๑๕๐ เมืองพุกาม สมัยพุกามตอนปลาย ก าหนดราวปลายพุทธศตวรรษท่ี ๑๘ 
(ภาพท่ี ๑๑๘) ก็ได้น าเสนอพุทธประวตัิ ๒ ตอนอนัเก่ียวเน่ืองกับสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์คือ ภาพทาง
ด้านขวาเป็นพระพุทธรูปในอิริยาบถลีลาแวดล้อมด้วยประภาวลีเป็นดวงไฟแวดล้อมพระวรกาย 
แทนพุทธประวัติตอนแสดงยมกปาฏิหาริย์ หรือตามท่ีรองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี
สนันิษฐานว่าเป็นพุทธประวตัิตอนเสด็จขึน้สวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ภายหลงัแสดงยมกปาฏิหาริย์แล้ว  
ภาพกลางคือพระพทุธองค์ประทบันัง่บนพระแท่นบณัฑกุมัพลศลิาอาสน์ภายในเวชยนัตปราสาทท่ี
ด้านหลงัมีต้นปาริฉัตตกะประทบัอยู่ อนัแสดงถึงพทุธประวตัิตอนเสด็จโปรดพทุธมารดาบนสวรรค์
ชัน้ดาวดึงส์  และภาพด้านซ้ายเป็นพระพทุธองค์ในอิริยาบถลีลาแวดล้อมด้วยเหล่าเทวดา โดยมี
พระอินทร์ถือบาตร และเทวดากัน้ฉตัร ตามพทุธประวตัติอนเสดจ็ลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ 

โดยเฉพาะในองค์ประกอบของสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์นัน้ ก็ยังคงองค์ประกอบส าคัญ
เช่นเดียวกับเจดีย์โลกาเทียกพัน อันประกอบด้วย ภาพพระพุทธองค์ประทับบนพระแท่น
บณัฑกุมัพลศลิาอาสน์ ด้านหลงัเป็นอาคารทรงพญาธาตท่ีุตัง้อยูเ่บือ้งหน้าต้นปาริฉัตตกะ  



 

 

๑๘๖ 

 
 

ภาพท่ี ๑๑๘ สวรรค์ชัน้ดาวดึงส์บนยอดเขาพระสุเมรุ จิตรกรรมภายในเจดีย์หมายเลข ๑๑๕๐ 
เมืองพกุาม สมยัพกุามตอนปลาย ราวปลายพทุธศตวรรษท่ี ๑๘ 

ท่ี มา : Claudine Bautze-Picron, The Buddhist murals of Pagan: timeless vistas of the 

cosmos (Bangkok: Orchid Press, c2003), pl. 52. 
 

 
 

ภาพท่ี ๑๑๙ เขาพระสเุมรุ จิตรกรรมภายในเจดีย์หมายเลข ๑๐๗๗ เมืองพกุาม 
ท่ี มา : Claudine Bautze-Picron, “The Murals of Temple 1077  in Pagan (Burma) and their 
innovative Features”, Hyper Articles en Ligne (2010), Fig. 11, 19. 



 

 

๑๘๗ 

รูปแบบเขาพระสุเมรุในลักษณะของแท่งทรงกระบอก ท่ีแวดล้อมไปด้วยรูปแท่ง
ทรงกระบอกท่ีมีขนาดลดลัน่กนันบัแตศ่นูย์กลางออกไปอีกฝ่ังละ ๗ แถว อนัแสดงถึงเขาสตัตบริภัณฑ์
นัน้ ยงัคงปรากฏสืบมาในศิลปะพม่ายุคต่อมา ดงัเช่นท่ีมกัปรากฏให้เห็นในสมุดไตรภูมิของพม่า 
ก าหนดอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี ๒๓-๒๔ (ภาพท่ี ๑๒๐)  รวมถึงในศลิปกรรมของไทยด้วย 

ในส่วนของศิลปะไทยนัน้ เร่ิมปรากฏการจ าลองรูปแบบเขาพระสเุมรุมาตัง้แตใ่นสมยั
สโุขทยั ดงัปรากฏบนรอยพระพทุธบาทส าริดจากวดัเสดจ็ อ าเภอเมือง จงัหวดัก าแพงเพชร (ภาพท่ี 
๑๒๑) มีการจดัวางภูมิจกัรวาลในอีกลกัษณะหนึ่งคือ กลางรอยพระพทุธบาทเป็นลายวงกลม ถดั
ขึน้ไปด้วยลายคล่ืนน า้ถึง ๗ ชัน้ ระหว่างแนวคล่ืนน า้ทัง้ ๗ ชัน้นี ้ทางด้านซ้ายเป็นรูปวิมานนกยูง 
ด้านขวาเป็นวิมานกระต่าย ถดัขึน้ไปทางด้านบนเป็นรูปช้างสามเศียรท่ีเหนือขึน้เป็นเป็นวิมานเทวดา
ทรงพระขรรค์ ท่ีแวดล้อมไปด้วยวิมานขนาดเล็ก ๔ หลงั และถดัไปในวงนอกสุดเป็นชัน้ของวิมานของ
เทวดาท่ีมี ๔ กร  จากรอยพระพุทธบาทดงักล่าวสันนิษฐานได้ว่า ลายวงกลมกลางรอยพระพุทธ
บาทนีเ้ป็นแกนกลางเขาพระสเุมรุ ท่ีล้อมด้วยด้วยสตัตบริภณัฑ์และมหาสมทุรทัง้ ๗ ชัน้ ซึง่เหนือขึน้
ไปเป็นบริเวณของสวรรค์ โดยมีดวงอาทิตย์และดวงจนัทร์ท่ีใช้รูปนกยงู และกระตา่ยเป็นสญัลกัษณ์
แทนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ท่ีจกัอยูเ่หนือไปจากวิถีการโคจรของพระอาทิตย์และพระจนัทร์  โดยเฉพาะ
บนสวรรค์นีบ้ริเวณท่ีส่ือถึงดาวดึงส์นัน้ใช้รูปพระอินทร์ประทบัในเวชยันตปราสาทท่ีอยู่เหนือช้าง
เอราวณั  ด้วยช้างเอราวณันีเ้ป็นสญัลกัษณ์ท่ีส่ือแทนเขาพระสเุมรุได้เช่นกนั นอกจากการเป็นเทพ
พาหนะของพระอินทร์แล้ว การท่ีช้างเอราวณัมกัแสดงอยู่ในรูปของช้างสามเศียรท่ีมีหวัขนาดใหญ่
แล้วปลายสอบลงมาท่ีขาทัง้ ๒ ข้างนัน้แทนลกัษณะของเขาพระสเุมรุ จึงนับเป็นครัง้แรกในงาน
ศิลปกรรมที่มีการน าช้างเอราวัณมาใช้ส่ือความหมายแทนพระสุเมรุ  เวชยนัตปราสาทนีย้งั
แวดล้อมด้วยวิมานขนาดเล็กทัง้ ๔ ท่ีสนันิษฐานว่าเป็นท่ีตัง้ของอุทยานทัง้ ๔ แห่งบนสวรรค์ชัน้
ดาวดงึส์ ซึง่มีความเป็นไปได้มากกว่า วิมานของท้าวจาตมุหาราชิกาทัง้ ๔ เพราะวิมานของท้าวจตุ
โลกบาลนัน้ จกัอยู่รายรอบเขาพระสเุมรุคือ ควรจะถดัลงมาจากวิถีของดวงอาทิตย์และดวงจนัทร์
นั่นเอง  นอกจากนีถ้ัดออกไปวงนอกสุดเป็นวิมานของเทพท่ีมีส่ีกร สันนิษฐานว่าเป็นสวรรค์ชัน้
พรหมในท่ีสดุ 

 
 

 



 

 

๑๘๘ 

 

 

 
  

ภาพท่ี ๑๒๐ เขาพระสุเมรุและสวรรค์
ชัน้ดาวดึงส์ ในสมุดข่อย 
ศลิปะพมา่ราชวงศ์คองบอง 
ราวพทุธศตวรรษท่ี ๒๔ 

ท่ีมา :The British Library,  Or 14004, 
19th century, Coloured illustrations 
of Buddhist heavens and hells, 
accessed October 22, 2016,  
available from http://www.bl.uk/ 
manuscripts/Viewer.aspx?ref=or_
14004_f027r# 

ภาพท่ี ๑๒๑ สวรรค์ชัน้ดาวดึงส์บนรอยพระพุทธบาท
ส าริด วดัเสดจ็ จงัหวดัก าแพงเพชร 

 

พระอาทิตย์ พระจันทร์ 



 

 

๑๘๙ 

ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา รูปแบบเขาพระสุเมรุในลักษณะของแท่งทรงกระบอกท่ี
แวดล้อมไปด้วยรูปแท่งทรงกระบอกท่ีมีขนาดลดหลัน่กัน ซึ่งสืบมาแต่ศิลปะพุกาม  หากแต่ในสมยั
อยธุยานีรู้ปแบบเขาพระสเุมรุได้ถกูพฒันาขึน้อย่างเป็นเอกลกัษณ์ กลา่วคือ สว่นยอดเขาพระสเุมรุ
ท่ีอยู่ตรงกลางนัน้ มกัเป็นท่ีเป็นทรงปากผายออก (ภาพท่ี ๑๒๓)  โดยเฉพาะการน ารูปช้างเอราวณั
สามเศียรมารองรับสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ ซึ่งอาจเป็นรูปแบบได้ท่ีได้รับสืบมาจากสมัยสุโขทัย 
ผสมผสานกบัเขาพระสเุมรุในลกัษณะของแทง่ทรงกระบอก จนกลายเป็นเอกลกัษณ์ท่ีเกิดขึน้ศิลปะ
อยธุยา (ภาพท่ี ๑๒๒, ๑๒๔ – ๑๒๕) เร่ือยมาจนถึงสมยัต้นกรุงรัตนโกสินทร์   
 

 
 
ภาพท่ี ๑๒๒ สวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ จิตรกรรมภายในพระอโุบสถวดัเกาะแก้วสทุธาราม จงัหวดัเพชรบรีุ 

ศลิปะอยธุยาตอนปลาย 



 

 

๑๙๐ 

 
 
ภาพท่ี ๑๒๓ สวรรค์ชัน้ดาวดงึส์บนยอดเขาพระสเุมรุ จิตรกรรมภายในต าหนกัพระพทุธโฆษาจารย์ 

วดัพทุไธสวรรย์ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สมยัอยธุยาตอนปลาย 
 

  
 
ภาพท่ี ๑๒๔ สวรรค์ชัน้ดาวดึงส์บนยอดเขาพระสุเมรุบนตู้พระธรรมลายรดน า้ ศิลปะอยุธยา จดั

แสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิเจ้าสามพระยา 
 

 



 

 

๑๙๑ 

  
 

ภาพท่ี ๑๒๕ รอยพระพทุธบาทศลิา ศลิปะอยธุยา ปัจจบุนัจดัแสดงอยู่ท่ีพิพิธภณัฑ์กีเมต์ 
 
ในสมัยอยุธยา จึงปรากฏมีการใช้รูปช้างเอราวัณส่ือความหมายแทนพระสุเมรุ ดงั

ปรากฏในงานปูนปัน้เร่ืองเนมิราชชาดกท่ีวัดไลย์ จังหวัดลพบุรี (ภาพท่ี ๑๒๖) ด้วยการน าเอา         
สุธรรมเทวสภาอนัเป็นตวัแทนของสวรรค์ดาวดึงส์มาประดิษฐานเหนือช้างเอราวณัสามเศียรใน
ฐานะของเขาพระสเุมรุ   

 

 
 
ภาพท่ี ๑๒๖ เนมิราชชาดก ภาพปนูปัน้ประดบัผนงัสกดัหน้าพระวิหารวดัไลย์ จงัหวดัลพบรีุ   



 

 

๑๙๒ 

นอกจากนี ้ในงานประติมากรรมยงัมีการใช้ช้างเอราวณั ๓ เศียรแทนเขาพระสเุมรุนัน้
ยงัเป็นสว่นหนึง่ของพระพทุธรูป กลา่วคือ มีการประดบัรูปช้างเอราวณันีท่ี้ฐานของพระพทุธรูป โดย
มกัจะพบพทุธศิลป์เช่นนีใ้นสมยัอยธุยา (ภาพท่ี ๑๒๗-๑๒๘) ตลอดจนอาณาจกัรร่วมสมยัในพืน้ท่ี
ใกล้เคียง เช่น สมัยราชวงศ์ตองอูของพม่า (ภาพท่ี ๑๕๑) เป็นต้น  สันนิษฐานว่า พระพุทธรูปท่ี
ประทบัเหนือช้างเอราวณั ส่ือความหมายถึง พทุธประวตัิในตอนเสด็จโปรดพทุธมารดาบนสวรรค์
ชัน้ดาวดงึส์ นัน่เอง 

 

  
  
ภาพท่ี ๑๒๗ พระพุทธรูปประทับเหนือช้าง

เอราวัณ พบในเจดีย์วัดพระศรี
สรรเพชญ์ ศลิปะอยธุยา จดัแสดงท่ี
พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิพระนคร 

ภาพท่ี ๑๒๘ พระพุทธรูปประทับเหนือช้าง
เอราวณั ศิลปะอยุธยา จดัแสดง
ท่ีพิพิ ธภัณฑสถานแห่ ง ชาติ  
จนัทรเกษม 



 

 

๑๙๓ 

 
 

ภาพท่ี ๑๒๙ พระพทุธรูปประทบัเหนือช้างเอราวณั สมยัราชวงศ์ตองอ ูประเทศพมา่ 
ท่ี ม า : Alexandra Green, Eclectic collecting art from Burma in the Denison Museum  
(Honolulu: University of Hawaii Press, 2008), 13. 

 

ต่อมาในรัชกาลท่ี ๕ รูปแบบเขาสตัตบริภัณฑ์ท่ีแวดล้อมเขาพระสเุมรุก็เปล่ียนแปลง
กลายเป็นยอดเขาเสมือนจริงท่ีสงูขึน้มาเทียมก้อนเมฆ (ภาพท่ี ๗๙) หรือพืน้ของสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์
นัน้ลอยอยู่ท่ามกลางท้องฟ้า (ภาพท่ี ๑๓๐) ก็เป็นอตัลกัษณ์ของสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ท่ีเปล่ียนไปใน
แตล่ะยคุสมยั 
 

 
 

ภาพท่ี ๑๓๐ พระพทุธองค์เสด็จโปรดพทุธมารดาบนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ จิตรกรรมฝาผนงัด้านหลงั
พระประธานในพระอโุบสถวดัราชนดัดาราม 



 

 

๑๙๔ 

องค์ประกอบของสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ที่ปรากฏในงานศิลปกรรม 
สวรรค์ชัน้ดาวดงึส์นบัเป็นสวรรค์ท่ีมีรายละเอียดเป็นอย่างมากตามท่ีปรากฏในคมัภีร์

ทางพทุธศาสนาเถรวาท ทัง้ยงัได้รับการถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของงานทางศิลปกรรม นบัแต่
ในสมยัอินเดียโบราณ มาจนถึงในปัจจุบนั ซึ่งต่างล้วนมีท่ีมาท่ีไปตลอดจนรายละเอียดส าคญั ๆ 
ดงัตอ่ไปนี ้

๑. เวชยันตปราสาท  
 เวชยนัตปราสาทเป็นอาคารท่ีประทบัของพระอินทร์ตามคติพุทธศาสนาเถรวาท 

ท่ีตัง้อยู่ศนูย์กลางของสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ ทัง้ยงัเป็นอาคารท่ีแสดงถึงชยัชนะของพระอินทร์ ด้วยเป็น
อาคารสร้างขึน้ภายหลงัเหล่าเทวดามีชยัเหนือเหล่าอสรู  ในงานศลิปกรรมจงึปรากฏเวชยนัตปราสาทนี ้
มาตัง้แตใ่นสมยัอินเดียโบราณ มีการพบภาพสลกัศิลาท่ีรัว้เวทิกาของสถปูภารหตุ (ภาพท่ี ๑๑๑) โดยมี
ลกัษณะเป็นอาคารทรงศาลาซ้อน ๓ ชัน้ หลงัคาทรงประทุน  ซึ่งรูปแบบการสร้างอาคารซ้อนชัน้นัน้
เป็นไปตามรูปแบบสถาปัตยกรรมทรงปราสาท ด้วยในภาษาบาลี -สันสกฤตนัน้ ค าว่า “ปราสาท” 
หมายถึง อาคารซ้อนชัน้  พร้อมมีจารึกอกัษรพราหมีก ากบัท่ีตวัอาคารว่า “วิชยนฺโต ปาสาเท”๑๑๓ 

 ส่วนในประเทศไทย ปรากฏบนเวชยนัตปราสาทมาตัง้แต่ในสมยัสโุขทยั บนรอย
พระพุทธบาทส าริด วัดเสด็จ จังหวัดก าแพงเพชร (ภาพท่ี ๑๒๑) จากภาพพออนุมานได้ว่าเป็น
อาคารจตัรุมขุ และยงัไมมี่การท าเคร่ืองยอด  ซึง่รูปแบบของเวชยนัตปราสาทปรากฏชดัเจนในสมยั
กรุงศรีอยธุยา  โดยรูปแบบเวชยนัตปราสาทมกัแสดงออกในลกัษณะของอาคารไทยประเพณีทรง
จตัรุมุข ท่ีมีการซ้อนชัน้หลงัคา ๒ – ๓ ชัน้ ไม่มีการประดบัเคร่ืองยอด (ภาพท่ี ๘๒, ๑๒๔-๑๒๕, 
๑๓๑)  ตา่งจากในศิลปะพม่าท่ีเวชยนัตปราสาทจกัมีการซ้อนชัน้ของหลงัคาตามแบบอาคารทรง
พญาธาตสืุบมาจนถึงในสมยัราชวงศ์คองบอง ราวพทุธศตวรรษท่ี ๒๔ (ภาพท่ี ๘๔, ๑๒๐, ๑๓๔) 
 

                                           
๑๑๓Alexander Cunningham, The Stûpa of Bharhut: A Buddhist Monument 

Ornamented with Numerous Sculptures Illustrative of Buddhist Legend and History in 
the Third Century B.C., 137. 



 

 

๑๙๕ 

 
 
 

  
  
ภาพท่ี ๑๓๑ สวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ สมดุภาพไตรภมูิ

ฉบบักรุงกรุงศรีอยธุยา เลขท่ี ๘ 
ท่ีมา: สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา-
ฉบับกรุงธนบุรี เล่ม ๑ (กรุงเทพมหานคร: กรม
ศลิปากร, ๒๕๔๒), ภาพท่ี ๑๕. 

ภาพท่ี ๑๓๒ สวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ สมุดภาพ
ไตรภมูิสมยักรุงธนบรีุ 

ท่ีมา: สมุดภาพไตรภูมิ บุราณฉบับกรุง

ธนบุ รี  (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 
๒๕๒๕), ภาพท่ี ๑๖. 

 
 ในขณะท่ีอาณาจกัรล้านนา ซึ่งเคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์พมา่นัน้ 

ก็ปรากฏมีภาพเขียนเวชยันตปราสาทท่ีต่างไปจากรูปแบบท่ีพบทั่วไปทัง้ในศิลปะพม่าและไทย 
กล่าวคือหลังคาของเวชยันตปราสาทนัน้เป็นอาคารทรงปราสาทยอดปรางค์ประดับนภศูล 
สนันิษฐานว่าเป็นการแปลงยอดอาคารทรงพญาธาตแุบบพม่าด้วยการใช้ยอดปรางค์แบบไทย  ซึ่ง
ในงานวิทยานิพนธ์ของรุ่งโรจน์ ภิรมย์อนกุลูได้ก าหนดอายไุว้ในราวต้นพทุธศตวรรษท่ี ๒๔ ซึ่งเป็น
ระยะเวลาท่ีหวัเมืองล้านนาสวามิภกัดิ์เข้ากบัทางกรุงรัตนโกสินทร์แล้ว แตอิ่ทธิพลของศลิปะพม่าก็
ยงัคงปรากฏอยู่๑๑๔ (ภาพท่ี ๑๓๓) หรือเวชยนัตปราสาทหลงัคาทรงปราสาทซ้อนชัน้ในรูปทรงพญา
ธาตหุรือปยตัถตัของพม่า ท่ีมีการเปล่ียนจากปานซอย (ลายฉลปุระดบักรอบหน้าบนัของพม่า) มา

                                           
๑๑๔รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนกุลู, “การศกึษาเชิงวิเคราะห์ท่ีมาของสมดุภาพไตรภมูิ” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมยัประวตัศิาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศลิปากร, ๒๕๕๒), ๑๑๕-๑๒๐. 



 

 

๑๙๖ 

เป็นช่อฟ้าและปา้นลมแบบล้านนา  แตย่งัคงมีประดบัเตียงบ ู(taing bu) คือ ปลียอดและฉัตรตาม
รูปแบบอาคารทรงพญาธาตุของพม่า เช่นจิตรกรรมบนภาพพระบฏของวดัทุ่งคา จงัหวดัล าปาง 
(ภาพท่ี ๑๓๕) ก็ล้วนแสดงอิทธิพลทางศิลปะพม่าท่ีปรากฏสืบมาในรูปทรงของเวชยนัตปราสาท ท่ี
ยงัคงพบในชว่งท่ีล้านนาเป็นส่วนหนึง่ของกรุงรัตนโกสินทร์แล้ว 
 

  
  

ภาพท่ี ๑๓๓  เวชยันตปราสาท ในสมุดภาพ
๙ไตรภมูิ เลขท่ี     

ท่ีมา: สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับอักษรธรรม
ล้านนาและอักษรขอม (กรุงเทพมหานคร: 
กรมศลิปากร, ๒๕๔๗), ภาพท่ี ๒๖-๒๘. 

ภาพท่ี ๑๓๔  สวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ ในสมุดข่อย 
ศิลปะพม่า ราวพทุธศตวรรษท่ี ๒๔  
ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ท่ีหอสมุด
แหง่ชาตอิงักฤษ 

ท่ี ม า : New Research in the Art and 
Archaeology of Burma (Conference), Burma: 

art and archaeology (London: British Museum 
Press, 2002), Fig. 8.3. 



 

 

๑๙๗ 

 
 
ภาพท่ี ๑๓๕ พระอินทร์ประทานพรแก่พระนางผสุดี บนภาพพระบฏวดัทุง่คา จงัหวดัล าปาง 
ท่ีมา: ภาณุพงษ์ เลาหสม, จิตรกรรมฝาผนังล้านนา (กรุงเทพมหานคร: ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๔๑), 
๑๕๗. 
 

 นอกจากนี ้ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ยังปรากฏการลดรูปเวชยันตปราสาทจาก
อาคารทรงไทยประเพณีทรงจตรุมุข ท่ีมีการซ้อนชัน้หลงัคา ๒ – ๓ ชัน้ ไม่มีการประดบัเคร่ืองยอด 
กลายมาเป็นเวชยันตปราสาทในลักษณะพระวิมาน ๓ ยอด  สันนิษฐานว่ามี ท่ีมาจาก
พระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี ๓ ทรงมีพระนามเดิมว่า “ทบั” อนัหมายถึง “ท่ีอยู่ 
หรือเรือน” จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างรูปปราสาทเป็นพระบรมราชสัญลักษณ์ ดงัท่ี
ปรากฏเป็นงานปนูปัน้ภายในพระวิหารวดัราชนดัดาราม (ภาพท่ี ๑๓๖) ก่อนท่ีพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จดัสร้างพระราชลญัจกรประจ ารัชกาลท่ี ๓ ใน
วโรกาสกรุงรัตนโกสินทร์ ครบ ๑๐๐ ปี พ.ศ.๒๔๒๕ เป็นรูปปราสาทในลกัษณะวิมาน ๓ ยอด (ภาพ
ท่ี ๑๓๗)  อีกทัง้ในรัชสมยันีไ้ด้มีการใช้ภาพเวชยนัตปราสาทแบบพระวิมาน ๓ ยอดนี ้ทัง้จิตรกรรม
ภายในจิตรกรรมภายในวิหารพระอินทร์แปลง วดัเสนาสนาราม  (ภาพท่ี ๗๙) และบริเวณผนงัสกดั
หน้าภายในพระอโุบสถวดัราชนดัดาราม (ภาพท่ี ๑๓๘)  

 



 

 

๑๙๘ 

 
 

  

ภาพท่ี ๑๓๖ เวชยนัตปราสาท ภายในพระวิหาร
วดัราชนดัดาราม 

ภาพท่ี ๑๓๗ พระราชลญัจกรประจ ารัชกาลท่ี ๓ 

 

 
 

ภาพท่ี ๑๓๘ พทุธประวตัิตอนเสดจ็จากดาวดงึส์ จิตรกรรมภายในพระอโุบสถวดัราชนดัดาราม 



 

 

๑๙๙ 

 จากงานศิลปกรรมที่พบจะเห็นได้ว่า เวชยันตปราสาทนัน้มักถูกแสดงให้
เป็นที่ประทับส่วนพระองค์ของพระอินทร์ จึงมักปรากฏร่วมกับพระชายาเป็นส าคัญ  ด้วย
ปราสาทเป็นดังเขตพระราชฐานฝ่ายใน ดังนั้นคงเป็นการไม่เหมาะสมหากจะแสดง
ลักษณะทางประติมานวิทยาของพระพุทธเจ้าที่เข้าไปแสดงธรรมภายในเวชยันตปราสาท 
อันเป็นท่ีประทับส่วนพระองค์ของพระอินทร์ 

๒. สุธรรมเทวสภา 
 สุธรรมเทวสภาเป็นอาคารส าคญัอีกหลังหนึ่งบนสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ เป็นดัง่ท้อง

พระโรงท่ีเหล่าเทวดาจกัมาประกอบเทวกิจ และยงัเป็นสถานท่ีฟังธรรมของเหล่าเทวดาบนสวรรค์
ชัน้นี ้๑๑๕  ในด้านงานศิลปกรรมปรากฏภาพสธุรรมเทวสภามาตัง้แตใ่นสมยัอินเดียโบราณ บนภาพสลกั
ศลิาท่ีรัว้เวทิกาของสถปูภารหตุ (ภาพท่ี ๑๑๑) ซึง่ในภาพนัน้ใช้สธุรรมเทวสภาเป็นท่ีประดิษฐานผ้าโพก
พระเศียรของพระโพธิสตัว์ ดงัปรากฏจารึกอกัษรพราหมีบนอาคารหลงันีว้่า “สุธมฺมเทวสภา ภควโต 
จฑุามหา” อนัหมายถึง “มหามงกฎุของพระพทุธเจ้าในสุธรรมเทวสภา”๑๑๖  ซึง่หากยดึตามแนวคิด
นีภ้าพสลักอาคารท่ีประดิษฐานผ้าโพกพระเศียรในสมัยคันธาระและมถุราก็พออนุมานว่าเป็น         
สธุรรมเทวสภาได้ด้วยเชน่เดียวกนั (ภาพท่ี ๑๑๓) 

 ในประเทศไทย ปรากฏภาพสธุรรมเทวสภาครัง้แรกในสมยักรุงศรีอยธุยา  โดยพบ
ในงานปนูปัน้เร่ืองเนมิราชชาดกท่ีวัดไลย์ จงัหวดัลพบุรี (ภาพท่ี ๑๒๖) ด้วยเป็นฉากท่ีพระอินทร์
และเหล่าเทวดาประทับอยู่ภายในสุธรรมเทวสภา สดบัพระธรรมเทศนาจากพระเจ้าเนมิราช ๑๑๗   
ซึง่รูปทรงของสธุรรมเทวสภาท่ีวดัไลย์นีจ้ะมีความคล้ายคลงึกบัเวชยนัตปราสาทด้วยมีลกัษณะเป็น
อาคารไทยประเพณีทรงจตรุมุขหลงัคาซ้อนชัน้ ตามแบบอย่างสธุรรมเทวสภาท่ีพบในสมยักรุงศรี
อยุธยา  ลักษณะของสุธรรมเทวสภาในลักษณะนีย้ังปรากฏสืบมาจนถึงในสมัยรัตนโกสินทร์ 

                                           
๑๑๕“พระสตุตนัตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค ชนวสภสตูร,” พระสูตรและอรรถกถาแปล 

ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่มที่ ๒ ภาคที่ ๑, ๕๓๕-๕๓๖ และ “พระสตุตนัตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค 
มหาโควินทสตูร,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่มท่ี ๒ ภาคที่ ๒, ๒-๓. 

๑๑๖Alexander Cunningham, The Stûpa of Bharhut: A Buddhist Monument 
Ornamented with Numerous Sculptures Illustrative of Buddhist Legend and History in 
the Third Century B.C., 136. 

๑๑๗“พระสตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย ชาดก มหานิบาตชาดก เนมิราชชาดก,” พระสูตร
และอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที่ ๔ ภาคที่ ๒ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุ
ราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๒๓๗. 



 

 

๒๐๐ 

โดยเฉพาะในเนมิราชชาดก ตอนท่ีพระเนมิราชแสดงธรรมแก่เหล่าเทวดา ดงันัน้หากก าหนดสุธรรม
เทวสภาเป็นองค์ประกอบหลกัของภาพก็อาจมีรูปแบบไมต่า่งไปจากเวชยนัตปราสาทแตอ่ยา่งใด 

 หากแต่โดยส่วนใหญ่ สุธรรมเทวสภามักปรากฏอยู่เป็นองค์ประกอบหนึ่งของ
สวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ โดยเฉพาะรูปแบบท่ีพบในสมุดภาพไตรภูมิ  (ภาพท่ี ๑๓๑-๑๓๒) ซึ่งจะพบว่า
จากรูปแบบอาคารของสุธรรมเทวสภาเม่ือเทียบเวชยันตปราสาทนัน้  สุธรรมเทวสภาจักมี
ฐานานุศักดิ์ท่ีต ่ากว่า  เวชยันตปราสาทจึงมักถูกแสดงออกเป็นอาคารประธานของสวรรค์ชัน้
ดาวดงึส์  ในขณะท่ีสธุรรมเทวสภานัน้ปรากฏเป็นเพียงองค์ประกอบของสวรรค์  ซึ่งหากพิจารณา
จากรูปทรงของอาคารนัน้ก็พบทัง้รูปแบบอาคารไทยประเพณีทรงจตรุมุข ท่ีมีการซ้อนชัน้หลงัคา 
เชน่เดียวกบัเวชยนัตปราสาท แตมี่การชัน้หลงัคาน้อยกวา่ (ภาพท่ี ๑๒๔, ๑๓๑, ๑๓๒)  และสธุรรม
เทวสภาในรูปแบบอาคารไทยประเพณีทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้าหลงัคาลดชัน้ (ภาพท่ี  ๘๒)  ตวัอย่างเช่น
จิตรกรรมพทุธประวตัติอนโปรดพทุธมารดาภายในพระอโุบสถวดัทองธรรมชาตินัน้ ท่ีปรากฏภาพสธุรรม
เทวสภาแทนพระแท่นบณัฑกุัมพลศิลาอาสน์และต้นปาริฉัตตกะ เพ่ือใช้เป็นท่ีประทบัของเทวดาใน
ยามเสดจ็มาฟังธรรมของพระพทุธเจ้า (ภาพท่ี ๑๓๙) หรือภาพจิตรกรรมบนคอสองพระวิหารหลวง
วดัสทุศันเทพวรารามนัน้ (ภาพท่ี ๑๔๐) เป็นภาพพระอินทร์แสดงธรรมภายในอาคาร อาคารหลงั
นัน้อาจส่ือความหมายถึง สธุรรมเทวสภาตามท่ีระบไุว้ในคมัภีร์ก็เป็นได้   ในขณะเดียวกนั สธุรรม
เทวสภาในพทุธศลิป์แบบพมา่นัน้ก็แสดงออกเชน่เดียวกบัศิลปะไทย กล่าวคือ บางภาพท่ีวาดภาพ
สุธรรมเทวสภาเป็นอาคารทรงพญาธาตเุหมือนกันกบัเวชยนัตปราสาทก็จกัลดชัน้หลงัคาลงต ่า
กว่า (ภาพท่ี ๘๓) หรือสร้างเป็นอาคารทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้าท่ีไม่มียอดเป็นพญาธาต ุ(ภาพท่ี ๘๔, 
๑๒๐) ก็เป็นการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ให้ปรากฏความต่างระหว่างอาคารทัง้ ๒ หลังบน
สวรรค์ชัน้ดาวดงึส์  

 

 
 

ภาพท่ี ๑๓๙ พระพุทธองค์เสด็จโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ จิตรกรรมภายในพระ
อโุบสถวดัทองธรรมชาต ิ



 

 

๒๐๑ 

 
 

 
 

ภาพท่ี ๑๔๐ สวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ จิตรกรรมบนคานพระวิหารหลวงวดัสทุศันเทพวราราม 
 

 - ความสับสนในการน าเสนอภาพเวชยันตปราสาทและสุธรรมเทวสภาใน
งานศิลปกรรม 

  รูปแบบอาคารบนสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ ทัง้ ๒ หลังคือ เวชยันตปราสาท และสุ
ธรรมเทวสภา ท่ีปรากฏในงานศิลปกรรมนัน้  หากในภาพมีรูปแบบอาคารทัง้ ๒ หลงัปรากฏขึน้
พร้อมกนั  ก็จะเป็นความชดัเจนท่ีสามารถจ าแนกอาคารทัง้ ๒ หลงัออกจากกนัได้ กล่าวคือ  โดย
ส่วนใหญ่ในภาพนัน้มกัก าหนดให้เวชยนัตปราสาทเป็นประธานของภาพ  มีการซ้อนชัน้หลงัคาท่ี
มากกว่า และก าหนดอยู่ในรูปทรงอาคารทรงจตัรุมุขเสมอ  ในขณะท่ีรูปแบบของสุธรรมเทวสภา
เม่ือเขียนภาพพร้อมกบัเวชยนัตปราสาทย่อมต้องแสดงฐานานศุกัดิข์องอาคารท่ีต ่าลง  ทัง้ต าแหน่ง
ท่ีตัง้ของภาพก็จะอยู่บริเวณของนอกของสุธรรมเทวสภา  รูปทรงของอาคารหากก าหนดเป็นทรง
จัตุรมุขก็มักมีการซ้อนชัน้หลังคาท่ีน้อยกว่า และโดยส่วนใหญ่มักออกแบบในสุธรรมเทวสภามี
ลกัษณะเป็นเพียงอาคารทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้าเทา่นัน้ 

  การจ าแนกอาคารทัง้ ๒ หลงั จะมีความซบัซ้อนถ้าในภาพนัน้ก าหนดให้มีภาพ
อาคารบนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์เพียงหลงัเดียว  ด้วยมีปรากฏภาพของอาคารบนสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์
เพียงหลงัเดียวนัน้ ก็มกัแสดงเป็นอาคารในรูปทรงจตัุรมุขหลงัคาซ้อนกัน ในลกัษณะเดียวกันทัง้เวช
ยนัตปราสาทและสุธรรมเทวสภา  ดงันัน้ในสามารถจ าแนกอาคารทัง้ ๒ หลงัออกจากนัน้จึงต้อง
องค์ประกอบแวดล้อมช่วยในการตัดสิน โดยรูปแบบของเทพบริวารภายในอาคาร   ดังมี
รายละเอียดดงันี ้



 

 

๒๐๒ 

  เวชยันตปราสาท มักมีบริวารเป็นเทวสตรี เน่ืองด้วยสถานะของเวชยันตปรา
สาทนีเ้ป็นท่ีประทบัส่วนพระองค์ของพระอินทร์ จงึมกัประทบัอยูร่่วมเหลา่พระชายา และเหล่าบาท
บริจาริกาเป็นหลกั ดงัท่ีปรากฏภาพในสมุดข่อยท่ีหากวาดรูปเวชยันตปราสาทเป็นประธานของ
ภาพนัน้มักแสดงคู่กับพระชายาของพระองค์ด้วยกันเสมอ  โดยรูปแบบการสร้างพระอินทร์
ประทับร่วมกับพระชายาภายในเวชยันตปราสาทนี ้เร่ิมปรากฏมาตัง้แต่ในสมัยกรุงศรี
อยธุยา (ภาพท่ี ๑๓๑) สืบมาจนถงึกรุงธนบุรี (ภาพท่ี ๘๒ และ ๑๓๒) และกรุงรัตนโกสินทร์  
ในขณะเดียวกับก็ปรากฏคติพระชายาประทับเวชยันตปราสาทนีใ้นงานจิตรกรรมที่ ร่วม
สมัยกัน คือ ในสมัยราชวงศ์คองบอง ราวพุทธศตวรรษที่  ๒๓-๒๔ (ภาพที่  ๘๓-๘๔, ๑๒๐ 
และ ๑๓๔) ซึ่งรูปแบบทัง้หมดนัน้ล้วนพบในสมุดข่อยและใบลานเป็นหลัก   

  ในขณะท่ี สธุรรมเทวสภา มีสถานะเป็นท้องพระโรงของเหล่าเทวดา และยงัเป็น
สถานท่ีฟังธรรมบนสวรรค์ชัน้นี ้๑๑๘ ดงัปรากฏเหตกุารณ์ท่ีพระโพธิสตัว์เม่ือครัง้ยงัเสวยพระชาติเป็น
พระเนมิราชเสด็จขึน้ไปแสดงธรรมบนสธุรรมเทวสภานีม้าตัง้แต่ในสมยักรุงศรีอยธุยา ดงัเช่นภาพ
ปูนปัน้ชาดกเร่ืองนีท่ี้วัดไลย์ (ภาพท่ี ๑๒๖)  หรือในบางครัง้ด้วยสุธรรมเทวสภามีสถานะเป็น
สถานท่ีฟังธรรมของเหล่าเทวดา  จงึมกัปรากฏภาพพระพทุธเจ้าแสดงธรรมอยูภ่ายในอาคารหลงันี ้
ด้วยเช่นเดียวกนั  ดงัเช่นภาพพระพทุธเจ้าแสดงโปรดพทุธมารดาบนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ จิตรกรรม
ภายในพระอุโบสถวดัทองธรรมชาติ (ภาพท่ี ๑๓๙) นัน้ได้มีการใช้ภาพสุธรรมเทวสภานีแ้ทนพระ
แทน่บณัฑกุมัพลศลิาอาสน์และต้นปาริฉตัตกะ  

  รูปแบบอาคารท่ีไม่สามารถจ าแนกได้  ภาพอาคารบนสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ท่ี
ปรากฏในงานจิตรกรรมนัน้ ในบางครัง้ก็ไม่สามารถจ าแนกได้อย่างชดัเจนลงไปว่า อาคารหลงันัน้
เป็นเวชยนัตปราสาทหรือสธุรรมเทวสภา ด้วยลกัษณะทางประติมานวิทยานัน้มีรายละเอียดท่ีไม่
ตรงกบัเหตกุารณ์ในพทุธประวตัิ และไม่มีเหล่าท่ีเทวบริวารท่ีจะช่วยในการจ าแนกว่าอาคารหลงันี ้
ควรจะเป็นอาคารหลงัใด ระหวา่งเวชยนัตปราสาท หรือสธุรรมเทวสภา  ตวัอยา่งเชน่ 

  ภาพจิตรกรรมสมยัพกุามภายในเจดีย์โลกาเทียกพนั เมืองพกุาม ประเทศพม่า 
(ภาพท่ี ๑๑๗)  มีลักษณะเป็นรูปพระพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดพุทธมารดา ภายในอาคารทรง
ปราสาทหลังคาซ้อนขึน้ไป ๖ ชัน้  แต่ก็มีการซ้อนภาพต้นปาริฉัตตกะซ้อนไว้ด้านหลัง  หากจะ

                                           
๑๑๘“พระสตุตนัตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค ชนวสภสตูร,” พระสูตรและอรรถกถา

แปล ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่มที่ ๒ ภาคที่ ๑, ๕๓๕-๕๓๖ และ “พระสตุตนัตปิฎก ทีฆนิกาย 
มหาวรรค มหาโควินทสตูร,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่มท่ี ๒ ภาค
ที่ ๒, ๒-๓. 



 

 

๒๐๓ 

ตีความจากรูปทรงของอาคารซ้อนชัน้ก็อาจเช่ือได้ว่าเป็นเวชยนัตปราสาท  แตห่ากตีความจากคติ
อาคารอนัเป็นท่ีแสดงธรรมแล้ว ก็สามารถเช่ือได้ว่าเป็นสธุรรมเทวสภาได้ด้วยเช่นนัน้  โดยเฉพาะ
ภาพด้านหลงัอาคารเป็นรูปต้นปาริฉัตตกะอนัเป็นสถานท่ีประทับตามท่ีระบุไว้ในพุทธประวัติว่า
พระองค์เสด็จขึน้มาประทบับนพระแท่นบณัฑุกมัพลศิลาอาสน์ภายใต้ต้นปาริฉัตตกะ  จึงมีความ
คลมุเครือว่าภาพอาคารหลงันีเ้ป็นได้ทัง้เวชยนัตปราสาทด้วยเป็นสญัลกัษณ์ส าคญัท่ีแสดงความ
เป็นศนูย์กลางของสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์  หรือเป็นสธุรรมเทวสภา ท้องพระโรงของสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์
อนัเป็นท่ีประทบัเทวกิจและสดบัพระธรรมเทศนา จงึไมส่ามารถตดัสินลงไปชดัเจนได้วา่ภาพอาคาร
ท่ีพระพทุธเจ้าประทบัในจิตรกรรมภายในเจดีย์โลกาเทียกพนันีจ้ะเป็นอาคารหลงัใดบนสวรรค์ชัน้
ดาวดงึส์นี ้

 ภาพปูนปัน้ประดบัรูปพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ บริเวณผนัง
สกดัหน้าพระวิหารวดัไลย์ จงัหวดัลพบรีุ (ภาพท่ี ๑๔๑)  ซึ่งบริเวณด้านหลงัซุ้มเรือนแก้วของพระ
พทุธองค์ แม้จะมีลกัษณะคล้ายอาคารทรงจตรุมขุ หลงัคาซ้อน ๓ ชัน้ ตรงกลางมียอดปราสาท  ท า
ให้โดยทั่วไปมีการตีความอาคารหลังนีว้่าเป็นปราสาท๑๑๙ หรือเวชยันตปราสาท  แต่ก็ยังมีความ
เป็นไปได้ว่าอาคารหลงันีก็้ยงัสามารถตีความว่าเป็นสธุรรมเทวสภา อนัเป็นสถานท่ีท่ีพระพทุธเจ้าเพิ่ง
แสดงธรรมเสด็จได้ด้วยเช่นเดียวกัน ด้วยความจ ากัดของพืน้ท่ีแสดงภาพเสด็จลงจากดาวดงึส์นีจ้ึง
ปรากฏเพียงชัน้หลงัคา ไม่ปรากฏพระชายาหรือเทวบริวารท่ีจะช่วยจ าแนกประเภทของอาคารอีก
เช่นกนั  นอกจากนีก็้ยงัมีความเป็นไปได้ว่า อาคารหลงันีอ้าจเป็นซุ้ม “ประตจูิตตกฏู” อนัเป็นประตู
ทางเสดจ็ของพระอินทร์๑๒๐ ด้วยรูปทรงมีคล้ายคลงึกบัประตโูขงของทางล้านนา ก็มีความเป็นไปได้
ดจุเดียวกนั 

 

                                           
๑๑๙ประภสัสร โพธ์ิศรีทอง, “ประตมิาณวิทยาและรูปแบบศลิปะในภาพปนูปัน้ประดบั

วิหารวดัไลย์” (สารนิพนธ์ปริญญาบณัฑิต สาขาวิชาประวตัศิาสตร์ศลิปะ คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลยัศลิปากร, ๒๕๓๒), ๓๑. 

๑๒๐“พระสตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย ชาดก มหานิบาตชาดก เนมิราชชาดก,” พระสูตร
และอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที่ ๔ ภาคที่ ๒, ๒๓๕. 



 

 

๒๐๔ 

 
 

ภาพท่ี ๑๔๑ พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ ภาพปูนปัน้ประดบัผนังสกัดหน้าพระ
วิหารวดัไลย์ จงัหวดัลพบรีุ   

 
๓. พระแท่นบัณฑุกัมพลศิลาอาสน์และต้นปาริฉัตตกะ 
 พระแท่นบณัฑุกัมพลศิลาอาสน์และต้นปาริฉัตตกะ สัญลักษณ์ส าคัญท่ีแสดง

ความเป็นสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ด้วยเป็นสถานท่ีท่ีพระพทุธองค์เสด็จมาประทบัแสดงพระธรรมเทศนา
โปรดพุทธมารดา  จึงปรากฏมีการสร้างพระแท่นบณัฑุกัมพลศิลาอาสน์และต้นปาริฉัตตกะมา
ตัง้แตใ่นสมยัอินเดียโบราณ ดงัท่ีพบบนเสาซุ้มโตรณะของสถปูสาญจี (ภาพท่ี ๖๙)  แม้พระแทน่จกั
มิได้แสดงรูปพระพทุธองค์ตามคตินิยมในช่วงเวลานัน้ท่ียงัไม่ได้สร้างพระพทุธเจ้าในรูปของมนษุย์  
แตจ่ากบริบทแวดล้อมทัง้ ๒ ข้างพระแท่นเป็นรูปเทวดานัง่ประนมหตัถ์ขดัสมาธิอยู่ในลกัษณะของ
การฟังธรรม อนัแสดงเหตกุารณ์ท่ีพระพทุธเจ้าเสด็จโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์แห่งนี ้ 
ก่อนท่ีจกัเสด็จพระราชด าเนินลงจากสวรรค์ ถดัลงมาเป็นภาพบนัไดทอดลงมาท่ีพระแท่นใต้ต้นไม้บน
โลกมนษุย์  เทวดาทัง้ ๒ ข้างบนัไดนัน้แสดงกิริยาอาการตา่ง ๆ กนั ทัง้ตีกลองสวรรค์ ประนมหตัถ์ ถือ
ดอกบวัและชชูอ่หางนกยงู อนัแสดงเหตกุารณ์ท่ีพระพทุธเจ้าก าลงัเสดจ็ลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์  

 ศิลปกรรมอนัเก่ียวเน่ืองกบัพระแท่นบณัฑกุมัพลศิลาอาสน์และต้นปาริฉตัตกะยงั
ปรากฏสืบมาในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ตัง้แต่ในสมัยทวารวดีพบภาพสลักศิลาอัน
เก่ียวเน่ืองกบัพระแท่นบณัฑกุมัพลศลิาอาสน์และต้นปาริฉตัตกะนี ้จ านวน ๒ ชิน้  ชิน้หนึง่เป็นภาพ
สลกัเล่าเร่ืองตอนโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ ซึ่งภายหลงัน ามาประดบัด้านหลงัฐาน



 

 

๒๐๕ 

ชกุชีพระศรีศากยมนีุ วดัสทุศันเทพวราราม (ภาพท่ี ๑๑๖) เป็นรูปพระพทุธเจ้าประทบันัง่ห้อยพระบาท 
บนพระแท่นท่ีมีลกัษณะเป็นพระแท่นฐานสงู ฐานนัน้รองรับด้วยลายเสาแบบไอออนิก คือบนเสา
เป็นรูปโค้งย้อยม้วนลงมาทัง้สองข้าง ด้านหน้ามีอฒัจนัทร์รองรับพระบาท ขอบด้านบนฐานสงูและ
อฒัจนัทร์ประดบัลายดอกไม้เหล่ียมผืนผ้า  ถดัขึน้ไปเป็นองค์ของพระแท่นในลกัษณะของชุดฐาน
บวัยืดท้องไม้ เบือ้งหลงัต่อขึน้ไปเป็นพนักของพระแท่นมีลายแบบเสาไอออนิกท่ีขอบทัง้สองข้าง 
และมีพระเขนยตัง้ประกอบ  ด้านหลงัต้นปาริฉัตตกะแผ่ก่ิงใบยาวตลอดพระแท่นนัน้ ทัง้ยงัมีการ
ห้อยพวงมาลยัดอกไม้ประกอบตามล าต้นและก่ิงก้านเป็นระยะ 

 อีกชิน้หนึ่งพบในพืน้ท่ีทวารวดีภาคอีสาน เป็นภาพสลกัเหตกุารณ์ท่ีพระอินทร์น า
ชายาท่ีไปเกิดเป็นนางนกยางขึน้มาอยู่บนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ร่วมกบัชายาอีก ๓ องค์  ซึ่งเป็นภาพ
สลกับนใบเสมาท่ีพบรอบฐานเจดีย์พระธาตยุาค ูเมืองโบราณฟ้าแดดสงูยาง จงัหวดักาฬสินธุ์ (ภาพ
ท่ี ๘) เป็นรูปพระอินทร์ประทับในท่าลลิตาสนะบนพระแท่นบัณฑุกัมพลศิลาอาสน์  พระแท่นนีมี้
ลกัษณะเป็นแท่นมีพนกัพิงเบือ้งหลงัท่ีท าเป็นลายเรียบ ๆ  ด้านหลงัพระแทน่สลกัเป็นต้นปาริฉัตตกะ ท่ี
มีลกัษณะใบปอ้มคล้ายใบโพธ์ิ และไมมี่การประดบัลวดลายอ่ืน ๆ แตอ่ยา่งใด 

 ในขณะท่ีศิลปะพกุาม พระแท่นบณัฑกุมัพลศิลาอาสน์ และต้นปาริฉัตตกะยงัคง
ปรากฏอยู่ในงานจิตรกรรม หากแต่ปรากฏร่วมกับเวชยนัตปราสาท ดงัท่ีพบในจิตรกรรมภายใน
เจดีย์โลกาเทียกพัน (ภาพท่ี ๑๑๗) และเจดีย์หมายเลข ๑๑๕๐ เมืองพุกาม (ภาพท่ี ๑๑๘) 
สันนิษฐานพระแท่นและต้นปาริฉัตตกะเป็นส่ือสัญญะแสดงถึงเหตุการณ์ทางพุทธประวัติตอน
โปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ ในขณะท่ีเวชยนัตปราสาทนัน้แสดงความเป็นสวรรค์ชัน้
ดาวดงึส์ในเชิงองค์ประกอบส าคญัของสวรรค์ชัน้นี ้   

 พระแท่นบณัฑุกัมพลศิลาอาสน์ และต้นปาริฉัตตกะยังคงปรากฏสืบมาในงาน
พทุธศลิป์ไทยและพมา่ในยคุถดัมา  หากสว่นใหญ่จกัปรากฏเป็นเพียงองค์ประกอบหนึง่ของสวรรค์
ชัน้ดาวดงึส์เท่านัน้ ทัง้ท่ีพบบนสมดุข่อย จิตรกรรมฝาผนงั ตู้พระธรรม เป็นต้น  หากแตจ่ะปรากฏ
เป็นเป็นองค์ประกอบของภาพก็ต่อเม่ือเป็นเหตกุารณ์พทุธประวตัิตอนเสด็จโปรดพุทธมารดาบน
สวรรค์ชัน้ดาวดึงส์  ด้วยมีรายละเอียดระบุชดัตามพทุธประวตัิตอนนีร้ะบุว่าพระพทุธองค์ประทบั
แสดงธรรมบนพระแท่นบณัฑกุมัพลศิลาอาสน์ จิตรกรรมฝาผนงัท่ียงัคงเหลือส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นงาน
ในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์เป็นต้นมา  เช่น พระท่ีนั่งพุทไธสวรรย์ (ภาพท่ี ๑๔๒) หรือจิตรกรรม
ด้านหลงัพระประธานภายในพระอโุบสถวดัราชนดัดาราม (ภาพท่ี ๑๓๐) จึงปรากฏภาพพระพทุธ
องค์ประทบัแสดงธรรมบนพระแท่นบณัฑุกัมพลศิลาอาสน์นี ้  ในขณะท่ีบางแห่งก็เปล่ียนมาเป็น



 

 

๒๐๖ 

พระพุทธเจ้าประทับภายในสุธรรมเทวสภาแทน เช่นภาพจิตรกรรมภายในพระอุโบสถวัด
ทองธรรมชาต ิ(ภาพท่ี ๑๓๙)   

 

 
 
ภาพท่ี ๑๔๒ พุทธประวตัิตอนโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ จิตรกรรมภายในพระท่ีนัง่

พทุไธสวรรย์ 
 
 พระแท่นบณัฑุกัมพลศิลาอาสน์และต้นปาริฉัตตกะยังคงปรากฏต่อมาในงาน

ประตมิากรรมเน่ืองในพทุธประวตัิตอนเสด็จโปรดพทุธมารดาบนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์  ซึง่สนันิษฐาน
ว่ามีท่ีมานบัแตเ่ม่ือคราวท่ีพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี ๓ ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานชุิตชิโนรสสืบค้นพทุธประวตั ิเพ่ือสร้างปางใหม่
ส าหรับพระพทุธรูปขึน้ ปางใหมท่ี่ทรงประดิษฐ์มีทัง้สิน้ ๔๐ ปาง๑๒๑ ตลอดจนพระนิพนธ์เร่ือง “ปฐม
สมโพธิ” จนอาจเป็นท่ีมาให้ศิลปินในสมัยนัน้มีการจ าลองเหตุการณ์พุทธประวัติตอนโปรดพุทธ
มารดาในรูปแบบของงานประติมากรรม ดงัชิน้ท่ีจัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
(ภาพท่ี ๑๔๓) ศิลปินได้จ าลองสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ตัง้อยู่บนเขาพระสุเมรุ โดยแสดงองค์ประกอบ
ของสวรรค์เฉพาะท่ีระบุไว้ในพุทธประวตัิตอนนี ้กล่าวคือ พระพุทธรูปแสดงปางสมาธิประทบับน
พระแท่นบณัฑุกัมพลศิลาอาสน์ภายใต้ต้นปาริฉัตตกะ  โดยมีประติมากรรมรูปบุคคลนั่งคุกเข่า
ประนมหตัถ์ ๒ องค์อยู่เบือ้งหน้าพร้อมเคร่ืองบูชาสกัการะในการสดบัพระธรรมเทศนา  หนึ่งในนัน้
                                           

๑๒๑หมอ่มราชวงศ์สริุยวฒุิ สขุสวสัดิ,์ พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง 
(กรุงเทพมหานคร: ส านกัราชเลขาธิการ, ๒๕๓๕), ๑๐๔-๑๐๕. 



 

 

๒๐๗ 

สนันิษฐานว่าเป็นพทุธมารดาท่ีไปบงัเกิดเป็นเทวบตุรบนสวรรค์ชัน้ดสุิตเสด็จลงมาฟังธรรม อีกองค์
หนึง่มีศริาภรณ์เป็นรูปม้าจงึสนันิษฐานวา่เป็นกณัฐกะท่ีตายภายหลงัพระพทุธเจ้าเสดจ็ออกบวชไป
แล้วเกิดเป็นกณัฐกเทวบุตรบนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ ด้านข้างแสดงเป็นพทุธประวตัิอีกตอนหนึ่งคือการ
เสด็จลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ โดยประทบัลงมาทางบนัไดแก้ว และมีพระอินทร์เป่าสงัข์ร่วมเสด็จลง
มาด้วย แตป่ระตมิากรรมในลกัษณะกลบัไมเ่ป็นท่ีนิยมจงึไมไ่ด้รับการสร้างในเวลาตอ่มา 

 

 
 
ภาพท่ี ๑๔๓ พระพุทธรูปปางโปรดพุทธมารดา สมัยรัตนโกสินทร์ จัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑสถาน

แหง่ชาต ิพระนคร 
 

 นอกจากนี ้ยงัมีพุทธประวตัิตอนพระราหุลนิพพาน ซึ่งในคมัภีร์พระปฐมสมโพธิ
ระบวุ่า พระองค์นิพพานบนพระแท่นบณัฑกุมัพลศิลาอาสน์๑๒๒ ดงัปรากฏในงานจิตรกรรมท่ีสร้าง
ขึน้ตามคมัภีร์พระปฐมสมโพธินีเ้ช่นท่ีพระท่ีนัง่พทุไธสวรรย์ (ภาพท่ี ๑๔๔)  ทัง้ยงัเป็นสถานท่ีพระ
อินทร์ประทานพรให้แก่นางผสุดีในเวสสนัดรชาดก เชน่จิตรกรรมภายในพระอโุบสถวดัสวุรรณดารา
ราม (ภาพท่ี ๑๔๕) สมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น ด้วยมิได้ระบไุว้ว่าพระอินทร์ประทานพรแก่นางผสุดี
ท่ีใด ศิลปินจึงเลือกเอาพระแท่นบณัฑุกัมพลศิลาอาสน์และต้นปาริฉัตตกะนี เ้ป็นท่ีประทานพร
นัน่เอง 

                                           
๑๒๒สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานชุิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิ, ๒๕๓. 



 

 

๒๐๘ 

 

 

  
  

ภาพท่ี ๑๔๔ พระราห ุลประท ับนิพพานบน
พระแท่นบัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ 
จิตรกรรมภายในพระท่ีนัง่พทุไธสวรรย์  

ภาพท่ี ๑๔๕ นางผุสดีขอพรพระอินทร์ จิตรกรรม
ภายในพระอโุบสถวดัสวุรรณดาราราม 

 
 - ประเดน็เร่ืองสถานท่ีแสดงธรรมบนสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์   
  คติการแสดงธรรมบนสวรรค์ชัน้ดาวดึง ส์นัน้  ปรากฏมี ๒ สถานท่ี ท่ี ส่ือ

ความหมายของการแสดงธรรมได้ดจุเดียวกนั ได้แก่  
  สธุรรมเทวสภา ท้องพระโรงของสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ อนัระบไุว้ชดัในพระไตรปิฎก

ว่าเป็นสถานท่ีฟังธรรมของเหล่าเทวดา และยงัเป็นสถานท่ีท่ีพระเนมิราชขึน้มาแสดงธรรมโปรด
เหลา่เทวดาบนสวรรค์ชัน้นีด้้วย   

  พระแทน่บณัฑกุมัพลศลิาอาสน์  ด้วยเป็นสถานท่ีท่ีพระพทุธเจ้าแสดงพระธรรม
เทศนาโปรดพทุธมารดา 

  ทัง้ ๒ สถานท่ีจึงมีสถานะเป็นสถานท่ีแสดงธรรมเสมอกัน  ในบางครัง้ศิลปินก็
สามารถใช้ภาพของสธุรรมเทวสภาแทนพระแท่นบณัฑกุมัพลศิลาอาสน์และต้นปาริฉัตตกะได้ เชน่ 
จิตรกรรมพทุธประวตัิตอนโปรดพทุธมารดาภายในพระอโุบสถวดัทองธรรมชาติ (ภาพท่ี ๑๓๙)  แตไ่ม่
ปรากฏการใช้พระแท่นบัณฑุกัมพลศิลาอาสน์มาส่ือความหมายแทนสุธรรมเทวสภาแต่อย่างใด  
สนันิษฐานการท่ีน าสุธรรมเทวสภามาส่ือแทนพระแท่นบณัฑุกัมพลศิลาอาสน์นี ้ช่วยเสริมให้สถานท่ี
แสดงธรรมของพระพทุธเจ้าในครัง้นีง้ดงามและมีสถานท่ีสงูขึน้ด้วย 
  



 

 

๒๐๙ 

๔. อุทยานสวรรค์ 
 อทุยานสวรรค์ของพระอินทร์ได้รับการจ าลองขึน้ในงานศิลปกรรมครัง้แรกในสมยั

พุกามของพม่า ท่ีพบในงานจิตรกรรมภายในเจดีย์โลกาเทียกพัน (ภาพท่ี ๑๑๗) แสดงลักษณะ
อทุยานบนสวรรค์ในบริเวณสองข้างของเวชยนัตปราสาท  โดยเขียนเป็นรูปต้นไม้ปลกูเรียกกนัรอบ
บ่อบวัในผังส่ีเหล่ียมผืนผ้า สันนิษฐานว่าเป็นสระโบกขรณีท่ีอยู่ภายในอุทยานสวรรค์ ๒ แห่ง ท่ี
แวดล้อมไปด้วยต้นตาลสวรรค์ 

 ส่วนในประเทศไทยนัน้ มีความเป็นไปได้ว่า อุทยานสวรรค์ปรากฏครัง้แรกใน
ศิลปะ สมยัสโุขทยั ด้วยพบภาพสลกับนรอยพระพุทธบาทส าริดจากวดัเสด็จ อ าเภอเมือง จงัหวดั
ก าแพงเพชร (ภาพท่ี ๑๒๑) เป็นรูปพระอินทร์ประทบัอยู่ในเวชยนัตปราสาทท่ีแวดล้อมด้วยวิมาน
ขนาดเล็กทัง้ ๔  ซึ่งวิมานขนาดเล็กนีส้อดคล้องกบัคติอทุยานสวรรค์ท่ีตัง้อยู่ห่างจากเทวนครไปใน
ทิศทัง้ ๔  

 แต่ภาพของอุทยานสวรรค์ของพระอินทร์นัน้กลับเร่ิมปรากฏชัดในสมัยกรุงศรี
อยุธยา ดงัท่ีพบในสมุดข่อยสมัยอยุธยา (ภาพท่ี ๑๔๖) และในสมัยกรุงธนบุรี (ภาพท่ี ๑๔๗) ท่ี
น าเสนอภาพอุทยานประกอบไปด้วย สระโบกขรณีและต้นไม้นานาพนัธุ์ ร่วมกับชายาทัง้ ๓ ของ
พระอินทร์ อนัแสดงให้เห็นว่าเป็นเหตกุารณ์ภายหลงัท่ีมฆมาณพขึน้ไปบงัเกิดเป็นพระอินทร์ร่วมกบั
ชายาทัง้ ๓ บนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ คือ สธุรรมา สนุนัทา และสจุิตรา  ในขณะท่ีนางสชุาดาไปบงัเกิด
เป็นนางนกยาง ก่อนท่ีพระอินทร์จะไปพบและน านางนกยางสชุาดานัน้ขึน้มาเลีย้งบนสวรรค์ท่ีนนั
ทาโบกขรณี ภายในนันทวันอุทยาน๑๒๓ ดังนั้นหากในงานจิตรกรรมเป็นภาพชายาทัง้ ๓ 
ร่วมกับนางนกยางสุชาดา จึงเป็นภาพภายในสวนนันทวัน (ภาพที่  ๑๔๖) ซึ่งคตินีย้ังคง
ปรากฏสืบมาดังเช่นภาพอุทยานสวรรค์ทัง้ ๔ ท่ีวัดปทุมวนาราม ภาพนกยางก็ปรากฏอยู่
ในส่วนของนันทวันอุทยานด้วยเช่นกัน  แต่หากเป็นภาพชายาทัง้ ๓ ไม่ปรากฏร่วมกับนาง
สุชาดา จักแสดงถึงสวนจิตรลดาวัน (ภาพที่ ๑๔๗) อันเกิดแต่ผลบุญที่นางสุจิตราได้สร้าง
สวนดอกไม้ไว้ ร่วมกับมฆมาณพและชายาอีก ๒ องค์คือ นางสุธรรมาและสุนันทา ที่ต่าง
บ าเพญ็บุญร่วมกันมา 

 อีกเหตกุารณ์หนึง่คือ เหตกุารณ์ท่ีพระอินทร์ให้พร ๑๐ ประการแก่นางผสุดีจากใน
เวสสนัดรชาดก ก็ถูกน าเสนอเป็นภาพนนัทอุทยานบนสวรรค์ เช่น จิตรกรรมฝาผนงัตรงข้ามพระ
ประธานในพระอุโบสถวดัทองนพคณุ (ภาพท่ี ๑๐๖) ด้วยพืน้ท่ีระหว่างประตพูระอุโบสถนัน้เป็น

                                           
๑๒๓“สมุงัคลวิลาสินี อรรถกถาทีฆนิกาย มหาวรรค สกักปัญหสตูร,” พระสูตรและอรรถกถา

แปล ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่มที่ ๒ ภาคที่ ๒, ๑๗๐. 



 

 

๒๑๐ 

พืน้ท่ีท่ีมีขนาดใหญ่ จึงถกูน าเสนอเป็นภาพนนัทอุทยาน สถานท่ีประทานพรแก่นางผสุดี ด้วยเป็น
พืน้ท่ีคอ่นข้างกว้าง  การน าเสนอภาพอทุยานจงึสามารถใส่รายละเอียดอ่ืน ๆ ทัง้ศาลา ท่ีมีลกัษณะ
รูปทรงคล้ายเวชยนัตปราสาท สระโบกขรณี หรือนางอปัสรท่ีก าลงัสนุกสนานอยู่ภายในอุทยานก็
เป็นได้ 
 

 
 
ภาพท่ี ๑๔๖ นนัทวนั สมดุภาพไตรภมูิฉบบักรุงกรุงศรีอยธุยา เลขท่ี ๖ 
ท่ีมา: สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา – ฉบับกรุงธนบุรี เล่ม ๑ (กรุงเทพมหานคร: กรม
ศลิปากร, ๒๕๔๒), ภาพท่ี ๑๕. 
 

 
 
ภาพท่ี ๑๔๗ จิตรลดาวนั สมดุภาพไตรภมูิฉบบักรุงธนบรีุ เลขท่ี ๑๐ 
ท่ีมา: สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา – ฉบับกรุงธนบุรี เล่ม ๒ (กรุงเทพมหานคร: กรม
ศลิปากร, ๒๕๔๒), ภาพท่ี ๑๘. 
 



 

 

๒๑๑ 

 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๔ แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์  อุทยานสวรรค์ทัง้ ๔ แห่งถูกน าเสนอรายละเอียดครัง้ใหญ่ในจิตรกรรมภายในพระ
อโุบสถวดัปทมุวนาราม เน่ืองด้วยนามของวดันึคื้อ “ปทมุวนาราม” อนัสมัพนัธ์กบัพืน้ท่ีวงัสระปทมุ  
สัญลักษณ์ส าคัญของสระบัวท่ีปรากฏในคัมภีร์ทางพุทธศาสนา คือ สระโบกขรณี  และสระ
โบกขรณีท่ีควรจะถูกน าเสนอเป็นภาพจิตรกรรมนัน้ ก็ควรเป็นสระโบกขรณีท่ีอยู่บนสวรรค์ชัน้
ดาวดึงส์ ท่ีมีรายละเอียดและองค์ประกอบ ดงัท่ีระบุไว้แล้วในคมัภีร์ทางพุทธศาสนา   ภาพของ
อุทยานสวรรค์จึงถูกสะท้อนบนผนงัเหนือกรอบหน้าต่างพระอุโบสถ โดยมีการแบ่งพืน้ท่ีภาพ คือ 
ผนงัทิศเหนือ ประกอบด้วย ภาพสวนมิสกวนั (ภาพท่ี ๑๔๘) และสวนนนัทวนั (ภาพท่ี ๑๔๙)  ผนงัทิศ
ใต้เป็นภาพสวนปารุสกวนั (ภาพท่ี ๑๕๐) และสวนจิตรลดาวนั (ภาพท่ี ๑๕๑)  ส่วนผนงัตรงข้าม
พระประธานน าเสนอเป็นภาพคเูมืองสทุศันนครท่ีแวดล้อมไปด้วยต้นตาลสวรรค์๑๒๔ (ภาพท่ี ๑๕๒)  โดย
จิตรกรรมในทกุผนงัล้วนสะท้อนภาพสระโบกขรณี หรือสระบวัอย่างมีนยัส าคญั  สนันิษฐานว่าเป็น
คตกิารสร้างความส าคญัของพืน้ท่ี “ปทมุวนั” นีใ้ห้เป็นดัง่ทิพยอทุยานบนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์นัน่เอง 

 

  
  

ภาพท่ี ๑๔๘ สวนมิสกวัน จิตรกรรมภายใน
พระอโุบสถวดัปทมุวนาราม 

ภาพท่ี ๑๔๙ สวนนันทวัน จิตรกรรมภายใน
พระอโุบสถวดัปทมุวนาราม 

  

                                           
๑๒๔ดรูายละเอียดเพิ่มเตมิใน จีราวรรณ แสงเพ็ชร,  “สทุสัสนนครดาวดงึสเทวพิภพ 

ภาพจิตรกรรมรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ณ วดัปทมุวนาราม ราชวรวิหาร,”  
ใน ๕๕ ปี คณะโบราณคดีกับการอนุรักษ์และพัฒนามรดกวัฒนธรรมของชาติ 
(กรุงเทพมหานคร: คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศลิปากร, ๒๕๕๔), ๖๑-๘๑. 



 

 

๒๑๒ 

  
  

ภาพท่ี ๑๕๐ สวนปารุสกวนั จิตรกรรมภายใน
พระอโุบสถวดัปทมุวนาราม 

ภาพท่ี ๑๕๑ สวนจิตรลดาวัน จิตรกรรมภายใน
พระอโุบสถวดัปทมุวนาราม 

 

 
 

ภาพท่ี ๑๕๒ คเูมืองสทุศันนคร จิตรกรรมฝาผนงัตรงข้ามพระประธานในพระอโุบสถวดัปทมุวนาราม 
 

 สระโบกขรณีนบัเป็นสญัลกัษณ์ส าคญัท่ีแสดงความเป็นอทุยานสวรรค์ของพระอินทร์ 
ดังท่ีพบว่าในรัชกาลต่อมาคือ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนัน้ได้มีการวาด
จิตรกรรมเล่าเร่ืองราวของพระอินทร์ภายในวิหารพระอินทร์แปลง วดัเสนาสนาราม พระนครศรีอยธุยา 
(ภาพท่ี ๗๙) ดังปรากฏฉากท่ีพระอินทร์แปลงเป็นอสูรเฒ่าน าทางสุชาดากลับคืนสู่สวรรค์ชัน้
ดาวดงึส์นัน้ ซึง่นอกจากจะวาดภาพเวชยนัตปราสาทลดรูปในลกัษณะวิมาน ๓ ยอดแล้ว ยงัปรากฏ
มีสระโบกขรณีและต้นไม้อยู่เบือ้งหลงั ด้วยอุทยานนีย้่อมมีความสมัพนัธ์กับอิสตรี คือ พระชายา
ของพระอินทร์ ทัง้ยงัแสดงความสขุสบายและร่มรมย์ของสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ด้วย   

 ดงันัน้ ภาพอุทยานสวรรค์จึงมกัมีความสมัพนัธ์กับคติชายาของพระอินทร์ ด้วย
แสดงถึงความความสขุสบายและร่มรมย์ของสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์นัน่เอง 



 

 

๒๑๓ 

๕. พระจุฬามณีเจดีย์   
 นับแต่หลักฐานชัน้พระไตรปิฎก ระบุว่า พระทาฐธาตุ (พระเขีย้วแก้ว) นัน้

ประดษิฐานร่วมกบัผ้าโพกพระเศียร (เวฐนะ) ของพระพทุธองค์นัน้อยู่บนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์๑๒๕  แต่
ก็มิได้ระบุว่าประดิษฐานไว้ ณ ท่ีใด  ศิลปกรรมในสมยัอินเดียโบราณจึงสลกัรูปผ้าโพกพระเศียร
ประดิษฐานอยู่ภายในสธุรรมเทวสภา ดงัปรากฏภาพสลกัศิลาท่ีรัว้เวทิกาของสถูปภารหุต (ภาพท่ี 
๑๑๑)  ซึง่ลกัษณะผ้าโพกพระเศียรภายในอาคารนีย้งัปรากฏตอ่มาในสมยัคนัธาระและมถรุา 

 ด้วยคติจุฬามณีเจดีย์ อันได้แก่ ผ้าโพกพระเศียร หรือพระเกศาท่ีพระอินทร์
อัญเชิญขึน้มาประดิษฐานบนสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์นี ้ ในคัมภีร์ชัน้พระไตรปิฎกมิได้ระบุเพียงว่า
ประดิษฐานบนสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์  ต่อมาในคัมภีร์ชัน้อรรถกถาขยายความเพิ่มเติมว่าน าไป
ประดิษฐาน ณ พระจฬุามณีเจดีย์๑๒๖  ซึ่งแม้จะระบวุ่าประดิษฐานภายในเจดีย์ แตค่ าว่าเจดีย์นัน้
แท้จริงหมายถึง ท่ีเคารพนบัถือ๑๒๗  ดงันัน้ค าว่าเจดีย์จึงมิได้หมายความถึงสถูปเจดีย์เพียงอย่าง
เดียว  เช่นเดียวกับพุทธศิลป์ในสมัยคนัธาระและมถุราท่ีแสดงจุฬามณีเจดีย์ในภาพของอาคารท่ี
ประดษิฐานผ้าโพกพระเศียรของพระโพธิสตัว์ 

 ในส่วนของคติพระจฬุามณีเจดีย์ในรูปทรงของสถปูนัน้ในด้านคมัภีร์พบว่า คมัภีร์
มหาวงศ์เป็นคัมภีร์แรกท่ีให้รายละเอียดว่า พระจุฬามณีเจดีย์นีมี้ลักษณะเป็นสถูปแก้ว ๑๒๘  
ในขณะท่ีงานศิลปกรรมปรากฏพระจุฬามณีเจดีย์ในรูปทรงของสถูปครัง้แรกในศิลปะพุกามของ
พม่า  ในภาพจิตรกรรมภายในเจดีย์โลกาเทียกพัน (ภาคท่ี ๑๑๗)  แม้ในภาพจิตรกรรมแห่งนีจ้กั
ปรากฏมีพระเจดีย์ ๒ องค์คือ เจดีย์สีแดงและเจดีย์สีขาว  แตจ่ากบริวารท่ีแวดล้อมพระเจดีย์จงึพอ
อนมุานได้วา่ เจดีย์สีขาวนัน้ล้อมรอบด้วยเหล่าพระพรหม จงึสนันิษฐานวา่คือ ทสุสเจดีย์  ในขณะท่ี
เจดีย์องค์สีแดงนัน้มีเหล่าเทวดาอยู่แล้ว จึงมีความไปได้ว่าเจดีย์องค์นีคื้อ จฬุามณีเจดีย์ อนัเป็นท่ี
ประดษิฐานพระทาฐธาต ุ(พระเขีย้วแก้ว) พระจฬุา (มวยผม) และผ้าโพกพระเศียรของพระพทุธเจ้า 

 โดยลกัษณะของพระจฬุามณีเจดีย์ท่ีพบในพม่านัน้มีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัไปใน
แตล่ะยคุสมยั กล่าวคือ ในศิลปะพม่า โดยเฉพาะรูปแบบของจฬุามณีเจดีย์ท่ีปรากฏบนจิตรกรรม

                                           
๑๒๕“พระสตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย พทุธวงศ์ ธาตภุาชนียกถา,” พระสูตรและอรรถกถา

แปล ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ เล่มที่ ๙ ภาคที่ ๒, ๗๓๙-๗๔๐. 
๑๒๖“สมุงัคลวิลาสินี อรรถกถาทีฆนิกาย มหาวรรค มหาปรินิพพานสตูร,” พระสูตร

และอรรถกถาแปล ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่มที่ ๒ ภาคที่ ๑, ๔๖๓. 
๑๒๗พระพรหมคณุาภรณ์ (ป. อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, ๗๒. 
๑๒๘มหาวงศ์: พงศาวดารตัมพปัณณิทวีป เล่มที่ ๒ (ม.ป.ท., ๒๕๔-), ๙. 



 

 

๒๑๔ 

ภายในเจดีย์โลกาเทียกพนั (ภาพท่ี ๑๑๗) มีลกัษณะรูปแบบสถปูเป็นทรงระฆงัอิทธิพลปาละ ตาม
รูปแบบเจดีย์ประเภทหนึง่ท่ีพบในศลิปะพกุามตอนต้น๑๒๙  ก่อนท่ีรูปแบบพระจฬุามณีเจดีย์ในสมยั
ตอ่ ๆ มาของพม่ามกัมีลกัษณะรูปแบบเป็นสถปูทรงมอญ-พม่า คือสถปูทรงระฆงัแบบไม่มีบลัลงัก์ 
ด้วยเป็นรูปแบบท่ีนิยมสืบมาในศิลปะพม่าทกุยคุทกุสมยั ปรากฏในทกุเชือ้ชาติ โดยเฉพาะชนชาติ
มอญ-พมา่ (ภาพท่ี ๘๔, ๑๑๗, ๑๒๐, ๑๓๔, ๑๕๓)  หากแตพ่ระจฬุามณีเจดีย์ท่ีพบในพมา่ล้วนไม่
มีองค์ใดเป็นสถปูแก้วเลย จงึมีความเป็นไปได้ว่า คตพิระจฬุามณีเจดีย์ท่ีปรากฏในคตลิงักานัน้มิได้
สง่ผลให้งานพทุธศลิป์พมา่แตอ่ยา่งใด 

 ส่วนในประเทศไทย รูปแบบของจุฬามณีเจดีย์ท่ีพบในงานศิลปกรรมนัน้มีความ
หลากหลายจงึแบง่การศกึษาออกเป็นประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

 ๕.๑ ประเดน็เร่ืองสีของพระจุฬามณีเจดีย์   
  อิทธิพลของคติพระจฬุามณีเจดีย์ท่ีปรากฏในคมัภีร์มหาวงศ์ ส่งผลตอ่คมัภีร์

พุทธศาสนาเถรวาทท่ีพบในประเทศไทย อาทิ คมัภีร์ไตรภูมิกถา พระมาลัยค าหลวง พระปฐม
สมโพธิ และไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา ท่ีระบุตรงกันว่า จุฬามณีเจดีย์นีป้ระดบัด้วยแก้วอินทนิล ๑๓๐  
ซึ่งหากดจูากรูปศพัท์แล้วค าว่า “นีล” นีห้มายถึง “สีเขียว ด า หรือคราม”  จึงปรากฏรูปแบบพระ
จฬุามณีเจดีย์ในสมยักรุงศรีอยุธยาในลกัษณะหนึ่ง คือ การทาสีเขียวองค์ระฆงั  ซึ่งมกัพบในงาน
จิตรกรรมฝาผนงั (ภาพท่ี ๒๓, ๑๔๐, ๑๕๔) และในสมุดข่อย (ภาพท่ี ๒๔)  ซึ่งรูปแบบเจดีย์มัก
ประดบัองค์ระฆังสีเขียวนี ้มักเป็นเจดีย์ทรงย่อมุม อันเป็นเจดีย์ในแบบแผนกรุงศรีอยุธยา เม่ือ
วิเคราะห์กบัประเด็นสีวรกายของพระอินทร์ท่ีปรากฏเป็นสีเดียวกบัองค์ระฆงัของพระจฬุามณีเจดีย์
แล้ว พออนมุานได้ว่า คติการประดบัพระจฬุามณีเจดีย์ด้วยแก้วอินทนิล และคติพระอินทร์มีสีพระ
วรกายเป็นสีเขียวยอ่มเกิดขึน้ในสมยักรุงศรีอยธุยานีเ้ป็นต้นมา 

 ๕.๒ ประเดน็เร่ืององค์ประกอบแวดล้อมพระจุฬามณีเจดีย์   
  นอกจากประเด็นเร่ืองสีของพระจุฬามณีเจดีย์แล้ว เจดีย์ยงัมีองค์ประกอบ

อ่ืน ๆ ดงัท่ีปรากฏมาตัง้แต่ในคมัภีร์ไตรภูมิกถา ระบุว่า เจดีย์ล้อมรอบด้วยก าแพงทอง ธงปฏาก 

                                           
๑๒๙ศกัดิช์ยั สายสิงห์, ศิลปะพม่า (กรุงเทพมหานคร: มตชิน, ๒๕๕๗), ๙๒-๙๕. 
๑๓๐พระญาลิไทย, ไตรภูมิกถา หรือไตรภูมิพระร่วง (ฉบับตรวจสอบช าระใหม่), ๑๗๓,  

เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศ, พระมาลัยค าหลวง (นนทบรีุ: ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 
๒๕๕๐), ๔๙, สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานชุิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิ, ๗๐, และ 
พระยาธรรมปรีชา (แก้ว), ผู้ เรียบเรียง, ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา ฉบับท่ี ๒ (ไตรภูมิฉบับหลวง) 
เล่ม ๓, ๒๐๗. 



 

 

๒๑๕ 

และธงชยั ฉตัรและชมุสาย๑๓๑  ในขณะท่ีคมัภีร์ไตรภมูิโลกวินิจฉยกถา ระบวุา่ ล้อมรอบด้วยก าแพง
แก้ว ธงชยั ธงปฏาก ธงจระเข้ และฉตัรน้อยใหญ่สลบักนัไป๑๓๒ หากแตใ่นงานศลิปกรรมไทยนบัแต่
สมยักรุงศรีอยธุยาเป็นต้นมา มกัพบวา่พระจฬุามณีเจดีย์ท่ีปรากฏในงานจิตรกรรมนัน้ส่วนใหญ่มกั
ล้อมรอบไปด้วยก าแพงแก้ว ในส่วนประดับพระเจดีย์อ่ืน ๆ นัน้จะมีความแตกต่างกันไปใน
จิตรกรรมแตล่ะท่ี เชน่จิตรกรรมท่ีวดัชมภูเวก (ภาพท่ี ๒๓) จกัมีการประดบัธงชยัรอบพระเจดีย์  ใน
สมุดภาพไตรภูมิสมยักรุงธนบุรี (ภาพท่ี ๘๒) และจิตรกรรมภายในพระท่ีนัง่พุทไธสวรรย์ (ภาพท่ี 
๑๔๔) มีการประดบัฉัตร จิตรกรรมบนคานพระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวราราม (ภาพท่ี ๑๔๐) 
และจิตรกรรมเหนือประตทูางเข้าพระวิหารวดัม่วง (ภาพท่ี ๑๕๖) มีการประดบัด้วยธงปฏาก ซึ่งใน
ทกุ ๆ ภาพจิตรกรมท่ีส่ือถึงพระจฬุามณีเจดีย์นัน้ล้วนปรากฏแนวก าแพงแก้วอยู่ด้วยเสมอ  ในขณะ
ท่ีภาพจิตรกรรมพระจฬุามณีเจดีย์ท่ีพบในประเทศพม่าในยคุเดียวกนั คือ ศลิปะสมยัราชวงศ์คองบ
องนีพ้บว่า จิตรกรรมอาจเลือกองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งเข้าประกอบร่วมกับพระจุฬามณี
เจดีย์ เช่น ธงปฏาก (ภาพท่ี ๘๔) หรือฉัตร (ภาพท่ี ๘๔) แต่ภาพพระจุฬามณีเจดีย์ในพม่าท่ีพบ
ทัง้หมดนัน้ไมป่รากฏมีการล้อมรอบด้วยก าแพงแก้วแตอ่ยา่งใด 

  ในส่วนของงานประติมากรรมก็มีการจ าลองเจดีย์ขนาดเล็ก เพ่ือส่ือถึงพระ
จฬุามณีเจดีย์บนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ ซึ่งส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นเจดีย์ทรงเคร่ือง (อาจพบเป็นเจดีย์
ทรงระฆงับ้าง) (ภาพท่ี ๑๕๘-๑๕๙) ท่ีจะส่ือแสดงถึงความส าคญัของพระเจดีย์ท่ีได้รับการบชูาบน
สวรรค์ชัน้ดาวดึงส์แล้ว บางครัง้ยงัประดบัไปด้วยธงปฏาก ก าแพงแก้ว ฉัตร และชุมสาย๑๓๓  แต่
บางองค์ก็แวดล้อมไปด้วยท้าวจาตมุหาราชิกาทัง้ ๔ (ภาพท่ี ๑๕๙) ซึง่อาจสะท้อนแนวคิดท่ีว่าพระ
จฬุามณีเจดีย์นัน้ตัง้อยู่บนเขาพระสเุมรุท่ีแวดล้อมไปด้วยเขายคุนธรอนัเป็นประทบัท้าวจาตมุหาราชิกา
ทัง้ ๔ ผู้ปกครองสวรรค์ชัน้แรก๑๓๔ อนัตัง้อยูบ่นเขายคุนธร ก่อนถึงเขาพระสเุมรุ  ซึง่เทวดาในชัน้นีมี้

                                           
๑๓๑พระญาลิไทย, ไตรภูมิกถา หรือไตรภูมิพระร่วง (ฉบับตรวจสอบช าระใหม่), ๑๗๓. 
๑๓๒พระยาธรรมปรีชา (แก้ว), ผู้ เรียบเรียง, ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา ฉบับท่ี ๒ (ไตรภูมิ

ฉบับหลวง) เล่ม ๓, ๒๐๗. 
๑๓๓ดรูายละเอียดเพิ่มเติมใน อเุทน ภู่ประดิษฐ์, “เจดีย์จฬุามณีจ าลอง: คติความเช่ือและ

รูปแบบศิลปกรรมท่ีพบในเขตลุม่แมน่ า้นครชยัศรี จงัหวดันครปฐม” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ศลิปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, ๒๕๕๗). 

๑๓๔“สารัตถปกาสินี อรรถกถาสงัยตุตนิกาย สคาถวรรค สกักสงัยตุ ปฐมวรรค สวีุรสตูร,” 
พระสูตรและอรรถกถาแปล สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่มท่ี ๑ ภาคที่ ๒, ๔๕๘, และ “อรรถกถา 
กลุาวกชาดก,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที่ ๓ ภาคที่ ๑, ๓๒๕-๓๒๙. 



 

 

๒๑๖ 

หน้าท่ีในการอารักขา ตัง้กองทพัปอ้งกนัเหลา่อสรู และตัง้ผู้ตรวจตราแก่พระอินทร์ ผู้ เป็นจอมเทวดา
ทัง้หลายในทิศทัง้ ๔๑๓๕ ดงันัน้ จึงปรากฏบทบาทท้าวจตุโลกบาลทัง้ ๔ รักษาพระจุฬามณีเจดีย์
เฉพาะในรูปแบบของงานประตมิากรรม 

 ๕.๓ ประเดน็เร่ืองรูปทรงของพระจุฬามณีเจดีย์   
  รูปแบบของพระจุฬามณีเจดีย์ท่ีพบในศิลปะอยุธยานัน้ พบทัง้รูปแบบสถูป

ทรงระฆงั (ภาพท่ี ๑๒๒, ๑๕๘) แตส่่วนใหญ่จกัเป็นเจดีย์ย่อมมุ ซึ่งเป็บรูปแบบท่ีนิยมตอ่มาจนถึง
สมยักรุงรัตนโกสินทร์ (ภาพท่ี ๒๓, ๑๒๓, ๑๒๗, ๑๓๑-๑๓๒, ๑๔๐, ๑๔๔, ๑๕๔, ๑๕๖, ๑๕๙)  
รวมถึงในดนิแดนล้านนา รูปแบบพระเจดีย์ท่ีพบก็จกัเป็นสถปูทรงระฆงัแบบล้านนา คือมีชดุฐานสงู
และมีองค์ระฆงัขนาดเล็ก (ภาพท่ี ๘๑, ๑๕๕) สว่นในดนิแดนแถบภาคอีสาน ก็จะเป็นรูปแบบสถูป
ทรงบวัเหล่ียม (ภาพท่ี ๑๕๗) สอดคล้องกนัไปตามรูปแบบเจดีย์ในแตล่ะพืน้ท่ี 

  ด้วยรูปแบบพระสถปูเจดีย์จฬุามณีท่ีมีความสอดคล้องกับรูปแบบของเจดีย์
ท่ีพบในแต่ละพืน้ท่ี จึงอาจเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการอนุมานรูปแบบของพระสถูปเจดีย์ตาม
ชว่งเวลาในพืน้ท่ีนัน้  ๆ ได้ด้วยเชน่กนั 

 

 
 

ภาพท่ี ๑๕๓ สวรรค์ชัน้ดาวดงึส์บนยอดเขาพระสเุมรุ จิตรกรรมบนสมดุข่อย ศิลปะราชวงศ์คองบอง 
ประเทศพมา่ ปัจจบุนัเก็บรักษาอยูท่ี่หอสมดุแหง่ชาตอิงักฤษ 

ท่ีมา: Patricia M. Herbert, The Life of the Buddha (London: British Library, 2005). 
                                           

๑๓๕"สมุงัคลวิลาสินี อรรถกถาทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค อาฏานาฏิยสตูร," พระสูตรและ
อรรถกถาแปล ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เล่มที่ ๓ ภาคที่ ๒, ๑๔๑. 



 

 

๒๑๗ 

  
  
ภาพท่ี ๑๕๔ จุฬามณีเจดีย์ จิตรกรรมภายใน

ต าหนกัสมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ 
วดัพทุไธสวรรย์ พระนครศรีอยธุยา 
สมยัอยธุยาตอนปลาย 

ภาพท่ี ๑๕๕ พระมาลยันมสัการพระจฬุามณี
เจดีย์ บนภาพพระบฏวัดทุ่งคา 
จงัหวดัล าปาง 

ท่ีมา: ภาณุพงษ์ เลาหสม, จิตรกรรมฝาผนัง
ล้านนา (กรุงเทพมหานคร: ด่านสุทธาการพิมพ์, 
๒๕๔๑), ๑๕๙. 

 

 
 
ภาพท่ี ๑๕๖ พระมาลยันมสัการพระจฬุามณีเจดีย์ จิตรกรรมด้านหน้าประตทูางเข้าพระวิหารวดัม่วง 

จงัหวดัสิงห์บรีุ 



 

 

๒๑๘ 

 
 
ภาพท่ี ๑๕๗ พระมาลยันมสัการพระจฬุามณีเจดีย์ จิตรกรรมท่ีวดับ้านยาง จงัหวดัมหาสารคาม 
 (ถ่ายภาพโดย นรินทร์ ยืนทน) 

 

  
  
ภาพท่ี ๑๕๘ พระจฬุามณีเจดีย์จ าลองภายใน

พระวิหารหลวง วดัพระบรมธาต ุ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ศิลปะ
อยธุยา 

ภาพท่ี ๑๕๙ พระจฬุามณีเจดีย์จ าลองภายใน
พระวิหารน้อย วดัอรุณราชวราราม 
ศลิปะรัตนโกสินทร์ตอนต้น  



 

 

๒๑๙ 

ดาวดงึส์: สวรรค์ประกอบภาพเล่าเร่ือง 
ในสว่นของการจ าลองบรรยากาศสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ท่ีปรากฏในงานศิลปกรรมนัน้ พบ

ทัง้รูปแบบท่ีมีการจ าลององค์ประกอบของสวรรค์ชัน้นีอ้ย่างครบครัน และการจ าลององค์ประกอบ
บางอย่างท่ีส่ือความหมายถึงเหตกุารณ์ทางพทุธประวตัิ ชาดก ตลอดจนเร่ืองราวทางพทุธศาสนา
อ่ืน ๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ จึงปรากฏว่าในแตล่ะเหตกุารณ์นัน้มีการใช้องค์ประกอบ
หลกัและองค์ประกอบรองของสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์แตกตา่งกนัไป ดงัมีข้อสงัเกตตอ่ไปนี ้

๑. พุทธประวัตติอนโปรดพุทธมารดาและเสดจ็จากดาวดงึส์ 
 พุทธประวตัิตอนนีป้รากฏในงานศิลปกรรมมาตัง้แต่ในสมยัอินเดียโบราณ เป็น

ภาพสลกับนเสาซุ้มโตรณะของสถูปสาญจีนัน้ (ภาพท่ี ๖๙) โดยใช้สญัลกัษณ์ส าคญั ๒ อย่างเพ่ือ
ส่ือแสดงถึงพทุธประวตัิตอนนีคื้อ พระแท่นบณัฑกุมัพลศิลาอาสน์และต้นปาริฉัตตกะ โดยมีบนัไดทัง้ ๓ 
ทอดลงมายงัโลกมนษุย์ 

 พระแทน่บณัฑกุมัพลศลิาอาสน์และต้นปาริฉัตตกะจงึนบัเป็นองค์ประกอบส าคญั
ของพุทธประวัติตอนนีด้้วยปรากฏเนือ้ความในพระไตรปิฎกว่า “...พระผู้มีพระภาคทรงจําพรรษาที่
บณัฑุกมัพลศิลาอาสน์ ณ ควงไม้ปาริฉตัตกะในภพดาวดึงส์...”๑๓๖  จึงพบประติมากรรมท่ีพระพทุธเจ้า
ประทบัแสดงธรรมบนพระแท่นบณัฑกุมัพลศิลาอาสน์ภายใต้ต้นปาริฉัตตกะในสมยัทวารวดี (ภาพท่ี 
๑๑๖)  หากแต่ว่าในสมัยพุกามของพม่านัน้มีการซ้อนต้นปาริฉัตตกะไว้ด้านหลังอาคารท่ี
สันนิษฐานว่ามีความเป็นไปได้ทัง้เวชยันตปราสาท และสุธรรมเทวสภา (ภาพท่ี ๑๑๗ – ๑๑๘)  
นอกจากนี ้ในศิลปะพกุามยงัปรากฏภาพของสระโบกขรณี อทุยานสวรรค์ และจฬุามณีเจดีย์ดงัท่ี
ปรากฏภายในเจดีย์โลกาเทียกพนั (ภาพท่ี ๑๑๗) เพ่ือแสดงความเป็นสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ให้สมบรูณ์ 
ด้วยเป็นสวรรค์ชัน้ท่ีปรากฏรายละเอียดมากกวา่สวรรค์ชัน้ใด ๆ ทัง้หมดตามคตทิางพทุธศาสนา 

 ภาพของพระพทุธเจ้าประทบัพระแท่นบณัฑกุมัพลศิลาอาสน์ภายใต้ต้นปาริฉัตต
กะอนัส่ือแสดงถึงพทุธประวตัิตอนนีย้งัพบสืบมาในสมยัรัตนโกสินทร์ ทัง้ในงานประตมิากรรม (ภาพท่ี 
๑๔๓) และจิตรกรรมฝาผนงั ทัง้รูปแบบท่ีมีเฉพาะพระแท่นบณัฑกุมัพลศิลาอาสน์และต้นปาริฉัตตกะ 
เช่นจิตรกรรมท่ีพระท่ีนัง่พทุไธสวรรย์ (ภาพท่ี ๑๔๒) หรือภาพท่ีมีสธุรรมเทวสภาและพระจฬุามณีเจดีย์
ประกอบเพิ่มเติม ดงัเช่นภาพจิตรกรรมฝาผนงัสกัดหลงัพระประธานในพระอุโบสถวัดราชนัดดาราม 
(ภาพท่ี ๑๓๐) อาจเป็นด้วยพืน้ท่ีขนาดใหญ่ท่ีใช้ในการเขียนภาพคือฝาผนงัทัง้หมดด้านหลงัพระ
ประธาน จงึมีพืน้ท่ีท่ีสามารถแทรกองค์ประกอบอ่ืน ๆ ท่ีปรากฏบนสวรรค์ชัน้นีล้งไปเพิ่มเติมได้ด้วย  

                                           
๑๓๖“พระสตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย มหานิทเทส สารีปตุตสตุตนิทเทสท่ี ๑๖,” พระสูตร

และอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย มหานิทเทส เล่มที่ ๕ ภาคที่ ๒, ๕๓๐. 



 

 

๒๒๐ 

ในขณะเดียวกนัท่ีฝาผนงัสกัดหน้าก็เขียนเป็นเร่ืองราวพทุธประวตัิตอนเสด็จจากดาวดงึส์ (ภาพท่ี 
๑๓๘) ก็มีการใช้เวชยนัตปราสาทแบบลดรูป คือ ปราสาททรงวิมาน ๓ ยอดมาเป็นประธานของ
ภาพสวรรค์ โดยมีภาพสุธรรมเทวสภาและพระจุฬามณีเจดีย์ประกอบเช่นเดียวกับผนงัสกัดหลัง  
ผู้วิจยัจึงพอสนันิษฐานเหตท่ีุมีการใช้รูปเวชยนัตปราสาทในภาพผนงัสกดัหน้า เป็นการแสดงนยัวา่
วดัราชนดัดารามแหง่นีส้ร้างขึน้ตามพระราชด าริในรัชกาลท่ี ๓ นัน่เอง 

 นอกจากนี ้ในพทุธประวตัติอนโปรดพทุธมารดา ยงัสามารถใช้สธุรรมเทวสภาเป็น
องค์ประกอบของภาพแท่นพระแท่นบณัฑุกัมพลศิลาอาสน์และต้นปาริฉัตตกะได้ ดงัเช่นท่ีพบใน
จิตรกรรมสมยักรุงรัตนโกสินทร์ ดงัเชน่ท่ีพระอโุบสถวดัทองธรรมชาต ิ(ภาพท่ี ๑๓๙) และจิตรกรรม
บนคานพระวิหารหลวงวดัสทุศันเทพวราราม (ภาพท่ี ๑๔๐)  ดงัแสดงให้เห็นวา่ หากปรากฏรูปพระ
พุทธองค์ประทับนั่งภายในเทวสภาบนสวรรค์แวดล้อมด้วยเทวบุรุษก็สามารถส่ือแสดงถึงพุทธ
ประวตัติอนนีไ้ด้ด้วยเชน่เดียวกนั 

๒. พุทธประวัตติอนพระราหุลเข้านิพพาน 
 พทุธประวตัิตอนนีพ้บอยู่เฉพาะในคมัภีร์พระปฐมสมโพธิ ท่ีระบวุ่า พระราหุลนัน้

นิพพานบนพระแท่นบณัฑุกัมพลศิลาอาสน์๑๓๗ ในงานจิตรกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ท่ีสร้างขึน้ตาม
คมัภีร์พระปฐมสมโพธินี ้เช่นท่ีพระท่ีนั่งพุทไธสวรรย์ (ภาพท่ี ๑๔๔)  เป็นภาพท่ีพระราหุลประทับ
ไสยาสน์บนพระแท่นบณัฑุกัมพลศิลาอาสน์ภายใต้ต้นปาริฉัตตกะ  แต่พระแท่นนีก้ลับปรากฏ
ร่วมกบัพระจฬุามณีเจดีย์  เพ่ือแสดงความชดัเจนวา่ภายใต้ต้นไม้ท่ีพระราหลุนิพพานนีเ้ป็นภาพบน
สวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ตามทศันะของศิลปิน (ภาพท่ี ๑๓๓) ด้วยพระจฬุามณีเจดีย์นีย้่อมสะท้อนมิติทาง
พุทธศาสนาได้ดีกว่าเวชยันตปราสาท ด้วยเป็นเจดีย์ท่ีบรรจุพระจุฬาและผ้าโพกพระเศียรของ
พระพทุธเจ้า ซึ่งเป็นพระบิดาของพระราหลุเอง รวมถึงยงัเป็นการสืบคติพระจฬุามณีเจดีย์ท่ีได้รับ
ความนิยมมาตัง้แตใ่นสมยัอยธุยาตอนปลาย จึงปรากฏตอ่มาในภาพดาวดงึส์ท่ีเขียนขึน้ในชว่งต้น
กรุงรัตนโกสินทร์นีด้้วย   

 ภาพพระราหลุเข้านิพพานนีจ้ึงเป็นเคร่ืองยืนยนัว่าการสร้างงานจิตรกรรมตอนนี ้
ได้รับอิทธิพลจากในคมัภีร์พระปฐมสมโพธิ ด้วยเป็นคมัภีร์เดียวท่ีระบสุถานท่ีนิพพานของพระราหลุ
วา่อยูท่ี่พระแทน่บณัฑกุมัพลศลิาอาสน์บนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ 

๓. เนมิราชชาดก ตอนพระเจ้าเนมิราชแสดงธรรมโปรดเหล่าเทวดา 
 นบัแต่สมยักรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมา ปรากฏภาพทัง้งานปูนปัน้ท่ีวัดไลย์ จงัหวัด

ลพบรีุ (ภาพท่ี ๑๒๖)  และงานจิตรกรรมท่ีสืบมาจนในสมยัรัตนโกสินทร์ (ภาพท่ี ๑๖๐)  แสดงภาพ

                                           
๑๓๗สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานชุิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิ, ๒๕๓. 



 

 

๒๒๑ 

การเสดจ็ขึน้ไปแสดงธรรมของพระเจ้าเนมิราชโปรดพระอินทร์และเหลา่เทวดาท่ีมาเฝา้รับเสดจ็ ณ  
สุธรรมเทวสภา ด้วยปรากฏหลักฐานมาตัง้แต่ในชัน้พระไตรปิฎก๑๓๘  ดงันัน้เหตุการณ์ในชาดก
ตอนนีจ้ึงมีอยู่ประกอบหลกัของภาพท่ีสุธรรมเทวสภา ในลกัษณะอาคารไทยประเพณีทรงจตรุมุข
หลงัคาซ้อนชัน้ เป็นเสมือนการแสดงฐานานศุกัดิ์ของอาคารท่ีเพิ่มขึน้จนมีลกัษณะรูปทรงไม่ตา่งไป
จากเวชยนัตปราสาทในงานจิตรกรรมท่ีร่วมสมยักนั  ซึง่โดยมากแล้วในชาดกตอนนีจ้กัแสดงสธุรรม
เทวสภาเป็นเพียงองค์ประกอบเดียวของสวรรค์  มีเพียงบางท่ีมีการซ้อนคติการแสดงธรรมของ
อดีตชาติพระพุทธเจ้ากับพระพุทธเจ้าในพระชาติปัจจุบนัด้วยการซ้อนต้นปาริฉัตตกะไว้ด้านหลัง     
สธุรรมเทวสภา ดงัเช่นจิตรกรรมท่ีวดัใหญ่อินทาราม (ภาพท่ี ๑๖๐) ด้วยต้นปาริฉัตตกะนีก็้ส่ือถึงการ
แสดงธรรมบนสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ด้วยเช่นกัน เป็น เหตุให้คติการแสดงธรรมบนสวรรค์ในภาพ
จิตรกรรมสามารถสลบัเปล่ียนกนัได้ระหว่างสธุรรมเทวสภาและต้นปาริฉตัตกะ 
 

 
 

ภาพท่ี ๑๖๐ พระเนมิราชแสดงธรรมโปรดพระอินทร์และเหล่าเทวดาภายในสุธรรมเทวสภา 
จิตรกรรมภายในพระอโุบสถวดัใหญ่อินทาราม จงัหวดัชลบรีุ สมยัรัตนโกสินทร์ 

 
 นอกจากนี ้ยงัพบจิตรกรรมศิลปะล้านนาท่ีได้อิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์ ภายใน

พระอโุบสถวดัม่อนปู่ ยกัษ์ จงัหวดัล าปาง (ภาพท่ี ๘๑) ได้แสดงพระเจ้าเนมิราชทรงเวชยนัตราชรถท่อง

                                           
๑๓๘“พระสตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย ชาดก มหานิบาตชาดก เนมิราชชาดก,” พระสูตร

และอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที่ ๔ ภาคที่ ๒, ๒๓๗. 



 

 

๒๒๒ 

นรกสวรรค์ และเข้าประทับในสุธรรมเทวสภาแสดงธรรมโปรดเหล่าเทวดา  ซึ่งในภาพนีย้ังแต่ง
บรรยากาศด้วยต้นปาริฉัตตกะและพระจฬุามณีเจดีย์ ซึง่ล้วนแสดงสถานะความเป็นพทุธศาสนาท่ี
ปรากฏบนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์   

๔. เวสสันดรชาดก ตอนพระอินทร์ประทานพรนางผุสดี 
 ในเวสสนัดรชาดก กณัฑ์ทศพร อนัเป็นเหตกุารณ์ท่ีพระอินทร์ประทานพรให้พระนาง

ผสุดีในคราวท่ีจะลงมาเกิดบนโลกมนษุย์นัน้  หากแตใ่นพระไตรปิฎก ตลอดจนอรรรกถามิได้ระบไุว้
เลยว่า พระอินทร์ทรงประทานพรทัง้ ๑๐ ประการ ณ สถานท่ีแห่งใดบนสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ จึง
ปรากฏความหลากหลายในงานศิลปกรรม  ทัง้ภาพจิตรกรรมภายในพระอุโบสถวดัสุวรรณดาราราม 
(ภาพท่ี ๑๔๕) แสดงภาพพระอินทร์ประทานพรบนพระแท่นบณัฑกุมัพลศิลาอาสน์ใต้ต้นปาริฉัตตกะ  
หรือภาพพระอินทร์ประทานพรภายในอุทยานสวรรค์ โดยท่ีในอุทยานสวรรค์นัน้จกัมีอาคารทรง
จตุรมุขหลังคาซ้อนชัน้ในลักษณะท่ีไม่ต่างไปจากเวชยันตปราสาทหรือสุธรรมเทวสภามาเป็น
องค์ประกอบหลกัของภาพ เช่นภาพภายในพระอุโบสถวดัทองนพคณุ (ภาพท่ี ๑๐๖) มีการระบวุ่าเป็น
นนัทอุทยาน๑๓๙  ซึ่งสนันิษฐานว่าการซ้อนองค์ประกอบหลักของสวรรค์ชัน้นีเ้ข้าไป ซึ่งก็คือ เวชยนัตปรา
ไว้กลางอุทยาน เช่นเดียวกับภาพพระบฏจากวัดทุ่งคา จังหวัดล าปาง (ภาพท่ี ๑๓๕)  เพราะ
เหตกุารณ์ตอนนีม้ิได้มีรายละเอียดระบชุดัเจนว่าพระอินทร์ประทานพร ณ ท่ีแห่งใดบนสวรรค์ชัน้นี ้
จึงเป็นเหตุให้ในงานจิตรกรรมสามารถปรับประยุกต์ได้ตามความเหมาะสม  แต่ส่วนใหญ่จะ
ก าหนดเป็นสถานท่ีประทับของฝ่ายใน คือ เวชยันตปราสาท หรืออุทยาน ท่ีสามารถแสดงถึง
ความสขุสบายและร่ืนรมย์ของสวรรค์ชัน้นีเ้ป็นส าคญั 

๕. พระมาลัยโปรดสวรรค์ 
 ตัง้แต่ในสมยักรุงศรีอยุธยา เร่ืองราวของพระมาลยัท่ีปรากฏอยู่ในพระสูตรนอก

พระไตรปิฎก อันมาแต่ “มาเลยยสูตร” ท่ีพม่าแต่งขึน้จากอิทธิพลของคัมภีร์ลังกา มาสู่คัมภีร์       
“มาเลยยเทวัตเถรวัตถุ” ในล้านนา ก่อนท่ีจะแพร่หลายเข้ามาในกรุงสุโขทัย ดงัปรากฏมีคมัภีร์ 
“มาลัยยวัตถุทีปนีฎีกา” ท่ีแต่งขึน้ในสมัยสุโขทัย โดยพระพุทธสิริสัทธรรมกิตติมหาสามี ๑๔๐ 

                                           
๑๓๙พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั, “เร่ืองจิตรกรรมท่ีเขียนในพระอโุบสถวดั

ทองนพคณุ,” ใน ชุมนุมพระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ฉบับ พ.ศ. ๒๔๕๗ (กรุงเทพมหานคร: ต้นฉบบั, ๒๕๕๔), ๘๑-๘๒. 

๑๔๐พระมหาภิรัฐกรณ์ อ สมุาลี (พนันาวา), “มาลยัยวตัถทีุปนีฎีกา: การตรวจช าระและ
ศกึษาวิเคราะห์” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาบาลี บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๔๙), ๒๐๖. 



 

 

๒๒๓ 

โดยเฉพาะในสมยักรุงศรีอยธุยา เกิดมี “พระมาลยัค าหลวง”๑๔๑ ในราชส านกั และในขณะเดียวกนั
ก็มี “พระมาลยักลอนสวด” ในฉบบัชาวบ้าน ทัง้ยงัมีบทสวดพระมาลยัท่ีใช้เทศนาในการอทุิศส่วนกศุล
ให้แก่ผู้ ตาย  อิทธิพลของพระมาลัยจึงมีอยู่ในพืน้ท่ีภาคกลางของไทยเป็นอย่างมาก ดังปรากฏ
หลกัฐานด้านศลิปกรรมอนัสะท้อนภาพเหตกุารณ์ส าคญัเหตกุารณ์หนึง่ของเร่ืองท่ีกล่าวถึง พระอินทร์
เสด็จนมสัการจุฬามณีเจดีย์ และได้พบกับพระมาลยัเถระ จึงได้มีโอกาสสนทนาธรรมในท่ีนัน้เอง  
ดงัปรากฏภาพจิตรกรรมเป็นรูปพระอินทร์เฝา้พระมาลยัอยู่ท่ีลานพระจฬุามณีเจดีย์  จึงมกัปรากฏ
ในพทุธศลิป์สมยัอยธุยา (ภาพท่ี ๒๓, ๒๔) สืบมาจนถึงชว่งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ (ภาพท่ี ๑๕๖) ซึง่ก็
ได้สง่อิทธิพลไปในสว่นภมูิภาค ทัง้ในภาคเหนือ (ภาพท่ี ๑๕๕) และภาคอีสาน (ภาพท่ี ๑๕๗) ด้วย 

 
คตดิาวดงึส์กับการตัง้ราชธานีและงานสถาปัตยกรรม 

คติดาวดึงส์ยังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการออกแบบแผนผังราชธานี การ
สร้างปราสาทราชวัง ตลอดจนวัดวาอาราม โดยเฉพาะในงานด้านสถาปัตยกรรม  จึงพบความ
หลากหลายเป็นอยา่งมากในดนิแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

๑. คตดิาวดงึส์กับการสร้างราชธานี 
 ๑.๑ ประเดน็คตเิลข ๓๓ กับการสร้างราชธานีในพม่า 
  ในดนิแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ปรากฏการน าคติสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์มาใช้ใน

การสร้างราชธานี มาตัง้แต่ในสมัยอาณาจักรศรีเกษตรของพม่า ด้วยการน าแนวคิดคติดาวดึงส์ ใน
ประเด็นท่ีมาความหมายของดาวดึงส์นีท่ี้หมายถึง “จ านวน ๓๓”  อาณาจกัรศรีเกษตรจึงมีการวางผงั
จดัการกลุ่มรัฐขนาดเล็กรอบราชธานีนัน้ โดยมีประตเูมืองใหญ่ ๓๒ ประต ู(ภาพท่ี ๑๖๑) ซึ่งต าแหน่ง
ประตนีูมี้ความสมัพนัธ์กับท่ีตัง้ของหวัเมืองประเทศราชของอาณาจกัรประเทศราช หรือเจ้าเมือง ๓๒ 
องค์๑๔๒   แต่ละประตก็ูมีช่ือเรียกไปตามหัวเมืองเหล่านัน้  ซึ่งหากรวมกับกษัตริย์ปยูแล้วก็จะเท่ากับ 
๓๓ องค์ สอดคล้องกบัการตีความตามฎีกาสมจิตตสตูร ท่ีวา่ พระอินทร์นัน้มีอ านาจปกครองสวรรค์ชัน้

                                           
๑๔๑เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศ, พระมาลัยค าหลวง, ๔๙. 
๑๔๒Robert Heine-Geldern, Conceptions of state and kingship in Southeast 

Asia (Ithaca, New York: Cornell University, 1956), 5-6 อ้างถึงใน ชาตรี ประกิตนนทการ,  
“คตพิระอินทร์สมยัรัชกาลท่ี ๑: อดุมการณ์รัฐ พทุธศาสนา และสถาปัตยกรรม,” ศิลปวัฒนธรรม 
๓๐, ๖ (เมษายน ๒๕๕๒): ๘๓. 



 

 

๒๒๔ 

ดาวดงึส์ร่วมกบัเทพสหจรอีก ๓๒ องค์ รวมเป็น ๓๓ องค์๑๔๓ นบัเป็นการจดัวางอาณาจกัรก็เลียนแบบ
สวรรค์ท่ีมีพระอินทร์ผู้ทรงเป็นจอมกษัตริย์ประทบัอยู่ในพระราชวงัซึ่งตัง้อยู่ตรงกลาง  แวดล้อมด้วย
เทพบริวาร ๓๒ องค์  แตล่ะองค์ประจ าต าแหนง่บนเส้นรอบวงซึง่แบง่ออกได้เป็น ๓๒ สว่น๑๔๔ 
 

 
 

ภาพท่ี ๑๖๑ แผนผงัเมืองโบราณศรีเกษตร ประเทศพมา่ 
 

  ดงัปรากฏหลักฐานเอกสาร คือ พงศาวดารพม่าฉบบัหอแก้ว (The Glass 
Palace Chronicle) และศาสนวงศ์หรือประวตัศิาสนา ของพระปัญญาสามี  

  พงศาวดารพม่าฉบับหอแก้ว กล่าวถึงต านานการสร้างเมืองไว้ว่า เมืองศรี
เกษตรนัน้สร้างขึน้โดยพระเจ้าทตัตะบวง (Dwattabaung) เม่ือปี พ.ศ.๑๐๑ โดยมีเทวดามาชว่ยสร้าง 
คือ ท้าวศกัระ (พระอินทร์) ซึ่งเป็นหวัหน้าเทวดาได้มาสร้างให้ด้วยความชว่ยเหลือของพระควมัปติ 
(Gavampati) ฤๅษี นาค ครุฑ จันทิ (พงศาวดารพม่าฉบบัหอแก้ว ระบุว่า Sandi) และปรเมศวร  
                                           

๑๔๓พระสิริมงัคลาจารย์, จกฺกวาฬทีปนี, ๓๘๖, และ G. P. Malalasekera, Dictionary 

of Pali Proper Names, vol. I, 1003.  
๑๔๔เอเดรียน สนอดกราส,  สัญลักษณ์แห่งพระสถูป, แปลโดย ภทัรพร สิริกาญจน 

และคณะ  (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์วิชาการ, ๒๕๔๑), ๙๓-๙๖. 



 

 

๒๒๕ 

โดยพระอินทร์หรือท้าวศกัระประสงค์จะสร้างเมืองให้งดงามรุ่งเรืองดงัเมืองสวรรค์หรือท่ีประทับ
ของพระอินทร์เอง แล้วมอบให้พระเจ้าทตัตะบองปกครอง๑๔๕ 

  นอกจากนี ้คมัภีร์ศาสนวงศ์หรือประวตัิศาสนา ของพระปัญญาสามี พระภิกษุ
ชาวพมา่ ท่ีแตง่ขึน้เป็นภาษามคธ ในราวพ.ศ.๒๔๐๕ ได้กลา่วถึงการสร้างเมืองศรีเกษตรไว้วา่ 

 

  “อิทํ วนวาสิรฏฺเฐ สิริเขตฺตนคเร สาสนวํสํ วกฺขามิ ฯ 
  ชินจกฺเก หิ เอกวสฺสสเต สมฺปตฺเต ชฏิโล, สกฺโก, นาโค, ครุโฬ, กุมฺภณฺโฑ, 

จนฺทิปรมีสฺวโร จาติ อิเม สตฺต สิริเขตฺตํ นาม นครํ มาเปสุง ฯ ตตฺถ ทฺวตฺตโปงฺโค นาม 
ราชา รชฺชํ กาเรสิ ฯ...”๑๔๖ 

  “...สมยัพระเจ้าทวตัตโปงคะ 
  ใจความมีว่า เมื่อปีพทุธศกัราช ๑๐๑ ท่านทัง้ ๗ นี ้ไดส้ร้างนครศรีเกษตร 

คือ ท่านชฏิล ท้าวสกักะ พญานาค พญาครุฑ ท้าวกุมภณัฑ์ เจ้าแม่จันที๑๔๗ และพระเป็นเจ้า
ปรเมศวร...”๑๔๘ 

 

  จากรายละเอียดการสร้างเมืองศรีเกษตรที่ปรากฏในพงศาวดารพม่า
ฉบับหอแก้วและศาสนวงศ์นัน้ ได้รับอิทธิพลต านานการสร้างเมืองศรีเกษตรดังที่ปรากฏ
มาแล้วในศิลาจารึกท่ีเจดีย์ชเวซิกงและจารึกมยกัน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทท่ี ๕) 
หากแต่ในพงศาวดารพม่าฉบับหอแก้วนัน้ได้มีการให้รายละเอียดเพิ่มเติมในการสร้างเมือง
ของพระอินทร์ว่า  พระอินทร์นัน้ได้ประทับยืนอยู่กลางเป็นหลักให้นาคพันรัดเพื่อขีดเส้นรอบ
ขอบเขตราชธานี การก าหนดขอบเขตราชธานีของพระอินทร์ในครัง้นีจ้ึงเป็นการวางรากฐาน
เมืองทองแห่งนครศรีเกษตร เหมือนดั่ งสุทัสสนนครของพระองค์ โดยสร้างสิ่งส าคัญส าหรับ
พระนครไว้ ๗ สิ่งคือ ประตูเมืองขนาดใหญ่ ๓๒ ประตู  ประตูเมืองขนาดเล็ก ๓๒ ประตู คูน า้ 

                                           
๑๔๕ผาสขุ อินทราวธุ, สุวรรณภูมิ จากหลักฐานโบราณคดี (กรุงเทพมหานคร: 

ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศลิปากร, ๒๕๔๘), ๗๗. 
๑๔๖พระปัญญาสามี, ศาสนวงศ์หรือประวัตศิาสนา, แปลโดย แสง มนวิทรู จากฉบบั

อกัษรโรมนัของ ดร.เมเบลิ โบด (Mable Bode)  (พระนคร: รุ่งเรืองธรรม, ๒๕๐๖), ๖๐.  
๑๔๗จนัที ในท่ีนีน้่าจะหมายถึง จณัฑี ท่ีมีรากศพัท์มาจากค าว่า จณฺฑ ในภาษาบาลีท่ี

แปลวา่ ดรุ้าย ดงันัน้ค าวา่ จณัฑี นี ้จงึแสดงถึงลกัษณะของเทวีท่ีมีความดรุ้าย อนัเป็นภาคหนึง่ของ
พระแมอ่มุา ซึง่ในพมา่นบัถือจนัทีนีเ้ป็นนตัองค์หนึง่  

๑๔๘เร่ืองเดียวกนั, ๗๘.  



 

 

๒๒๖ 

คันดิน ซุ้มประตูเมือง (barbicans) เชิงเทิน หอคอยเหนือประตูทัง้ ๔ ทิศ ป้อมปราการบน
ก าแพง เป็นต้น  โดยราชธานีแห่งนีมี้เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ โยชน์ และมีเส้นรอบวง ๓ โยชน์๑๔๙ 

  คติการสร้างเมืองท่ีมี ๓๒ ล้อมรอบราชธานีนีย้งัปรากฏสืบมาในอาณาจกัร
พะโค ในพทุธศตวรรษท่ี ๑๙๑๕๐ โดยเช่ือมโยงคติดาวดงึส์นีก้บัต านานทางพทุธศาสนาดงัท่ีปรากฏ
ในจารึกสมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์ พบท่ี Hpaya-ywa, Hsudaung bye และ Mokhainggyi pagodas 
พ.ศ.๘๔๘  ว่า  หลงัพทุธปรินิพพาน พระควมัปติจะน าพระทนัตธาตขุองพระพทุธเจ้าจากพระเจ้า
สิริมาโสก กษัตริย์แห่งสะเทิม แบง่ออกเป็น ๓๓ องค์ ไปบรรจตุามเจดีย์ศิลาขนาดเล็กต่าง ๆ  จน
เม่ือพระโสณะและพระอุตตระเดินทางเข้ามาเผยแผ่พทุธศาสนาในสวุรรณภูมิ เจดีย์เหล่านีจ้ึงถกู
ค้นพบขึน้อีกครัง้ และกลายเป็นกลุม่ศาสนสถานท่ีพระเจ้าธรรมเจดีย์ศรัทธาและบรูณะขึน้มา๑๕๑ 

  แม้กระทัง่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี ๒๒ เจ้าเมืองเมาะล าเลิง ก็ยงัปรากฏพระ
ฉายานามวา่เป็น “เจ้าผู้ครองนคร ๓๓ เกาะ”๑๕๒ 

  นอกจากนี ้ค าว่า “สุธรรมเทวสภา” ยงัปรากฏเป็นช่ือราชธานีของอาณาจักร
มอญ คือ เมืองสะเทิม  ดงัข้อความในจารึกกลัยาณีและคมัภีร์ศาสนวงศ์ได้ระบถุึงดินแดนสวุรรณภูมิ
ท่ีพระเจ้าอโศกมหาราชทรงสง่สมณทตูมาเผยแผพ่ระพทุธศาสนานัน้ ระบถุึง เมืองสะเทิม (Thaton)   

                                           
๑๔๙The Glass Palace Chronicle of the Kings of Burma, Trans. Pe Maung Tin 

and G. H. Luce (Rangoon: Rangoon University Press, 1960), 14.  
๑๕๐จารึกของพระเจ้าธรรมเจดีย์ในพทุธศตวรรษท่ี ๒๐ บนัทึกไว้ว่า  เม่ือพระพุทธเจ้า

เสด็จไปพม่า พระองค์ได้ทรงพยากรณ์ว่า ในกาลอนาคตพระทนต์ซ่ีหนึ่งของพระองค์จะกลับคืนสู่
ประเทศนัน้ และจะอยู ่ณ ท่ีตา่ง ๆ ๓๓ แหง่ในอาณาจกัรมอญ  ภายหลงัการปรินิพพาน พระทนัตธาตุ
ได้ถกูอญัเชิญลบัมายงัพม่า  และแบง่ปริมาณออกโดยปาฏิหาริย์เป็น ๓๓ องค์ ประดิษฐานอยู่ใน
พระสถปู ๓๓ แหง่ เป็นเคร่ืองหมายของศนูย์กลางเมืองหลวง และ ๓๒ มณฑลของพะโค  

H. L. Shorto, “The 32 myos in the medieval Mon kingdom,” Bulletin of the 

School of Oriental and African Studies, 26, 3 (1963): 572, 577. 
๑๕๑Buddhism Critical Concepts in Religious Studies Vol. VII Buddhism in 

South and Southeast Asia (Oxon: Routledge, 2005), 130-131. 
๑๕๒H. L. Shorto, “The 32 myos in the medieval Mon kingdom,” Bulletin of the 

School of Oriental and African Studies, 581. 



 

 

๒๒๗ 

  ค าวา่ “สะเทิม” นีเ้ป็นภาษามอญ หรือตรงกบัในภาษาบาลีวา่ “สธุมัมวดี”  ท่ี
มีท่ีมาจากค าในภาษาบาลีว่า “สุธัมมะ” หรือ “สุธรรม” ในภาษาสันสกฤต ท่ีส่ือความหมายถึง         
สธุรรมเทวสภาของพระอินทร์บนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์๑๕๓ 

 ๑.๒ ประเดน็การซ้อนทับคติฮินดูและพุทธศาสนาในการตัง้ราชธานีกัมพูชา 
   จากความเช่ือเร่ืองภูเขาศักดิ์สิทธ์ิอันเป็นท่ีสถิตของเทพผู้ พิทักษ์รักษา

บ้านเมืองท่ีปรากฏหลกัฐานมาแล้วนบัพนัปี อาณาจกัรเก่าแก่ท่ีเจริญขึน้เป็นอาณาจกัรแรกในกมัพชูา
คือ ฝหูนานหรือฟนูนัก็เช่ือกนัวา่มีท่ีมาจากภาษาเขมรโบราณวา่ “วฺน ” ตรงกบัภาษาเขมรปัจจบุนัว่า 
“พนม” อนัหมายถึง “ภูเขา”  พระนามท่ีเรียกกษัตริย์ว่า “ไศลราช” หรือบรรพตภูบาล หรือกษัตริย์
แหง่ภขูา๑๕๔ ภายหลงัเม่ือมีการผนวกรวมกบัคติความเช่ือทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดท่ีูพระศิวะประทบั
อยู่บนเขาไกรลาสอันเป็นยอดเขาหนึ่งของเขาพระสุเมรุ ท าให้เกิดการสร้างศาสนสถานบนภูเขา  
ตลอดจนการสถาปนาภูเขาตา่ง ๆ ให้เป็นภเูขาศกัดิส์ิทธ์ิประจ าอาณาจกัร เชน่ เขาพนมกเุลน มีช่ือตาม
จารึกว่า มเหนทรบรรพต ซึ่งหมายถึง เขาพระสุเมรุ  พระเจ้าชัยวรมันท่ี ๒ โปรดให้สร้างราชธานี
และศาสนสถานศกัดิ์สิทธ์ิขึน้บนภูเขาลูกนี ้ พระเจ้ายโศวรมนัท่ี ๑ โปรดให้สร้างเมืองยโศธรปุระ 
หรือเมืองพระนครล้อมรอบภูเขาพนมบาแค็ง (วฺน กนฺตาล) ภูเขาตามธรรมชาติ อนัเสมือนเขาพระ
สเุมรุท่ีตัง้อยู่ใจกลางราชอาณาจกัร มีการสร้างก าแพงพระนครจงึเป็นเสมือนก าแพงจกัรวาล  และ
ยงัโปรดให้สร้างศาสนสถานบนฐานเป็นชัน้ขึน้บนยอดเขาด้วย๑๕๕ 

   ศาสตราจารย์มาดแลน จิโต (Madeleine Giteau)  ได้กล่าวถึงการสร้าง
ปราสาทบาแค็ง (ภาพท่ี ๑๖๒) ท่ีสร้างขึน้โดยพระเจ้ายโศวรมันท่ี ๑ บนยอดเขาพนมบาแค็งว่า 
ตามคติพราหมณ์เช่ือว่าเขาพระสเุมรุมี ๕ ยอด ดงันัน้ปราสาท ๕ หลงับนลานยอดอาจส่ือถึงยอด
ทัง้ ๕ ของเขาพระสุเมรุ ยอดเขานีเ้ป็นท่ีตัง้ของสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ อนัเป็นประทบัของเทวดา ๓๓ 
องค์  มีการตัง้ข้อสงัเกตว่าหากมองปราสาทบาแค็งจากแตล่ะด้านก็จะเห็นเฉพาะปราสาทจ านวน 

                                           
๑๕๓H. L. Shorto, “The 32 myos in the medieval Mon kingdom,” Buddhism 

Critical Concepts in Religious Studies Vol. VII Buddhism in South and Southeast Asia 
(Oxon: Routledge, 2005), 144. 

๑๕๔หมอ่มเจ้าสภุทัรดิศ ดศิกลุ,  ประวัตศิาสตร์เอเชียอาคเนย์ ถึง พ.ศ.๒๐๐๐  
(กรุงเทพมหานคร: สมาคมประวตัศิาสตร์ในพระราชปูถมัภ์สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกมุารี, ๒๕๓๕), ๑๑. 

๑๕๕รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง และศานต ิภกัดีค า,  ศิลปะเขมร (กรุงเทพมหานคร: มตชิน, 
๒๕๕๗), ๔๐-๔๑, ๑๓๑. 



 

 

๒๒๘ 

๓๓ หลงั ตรงกบัจ านวนเทวดาบนสวรรค์ชัน้นี ้๑๕๖  หากทฤษฎีของศาสตราจารย์มาดแลน จิโต
มีความเป็นไปได้จริง ก็หมายความว่า คติเทวราชาบนเขาพระสุเมรุตามคติทางพุทธ
ศาสนากับคติเขาไกรลาสของพระศิวะได้ รับการผสมผสานขึน้ในภูมิภาคนีด้้วย 
เช่นเดียวกับคติพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ๓ เศียรที่ มักปรากฏบนทับหลังหรือหน้าบัน
ทางทิศตะวันออกนัน้ก็ล้วนเป็นคติได้ที่ รับอิทธิพลจากทางพุทธศาสนาไปด้วยเช่นกัน 
เพราะช้างสามเศียรนัน้ก็เกิดจากการลดรูปจากคติช้าง ๓๓ เศียรตามที่ปรากฏในคัมภีร์
ทางพุทธศาสนาด้วยเช่นกัน  นับเป็นการผสมกลมกลืนของทัง้ ๒ ศาสนาที่สะท้อนออกมา
ในรูปศิลปกรรมมาตลอดสมัยเมืองพระนคร 
 

 
 

ภาพท่ี ๑๖๒ ปราสาทบาแคง็ ประเทศกมัพชูา 
 

  จนเม่ือเมืองพระนครล่มสลายจากการโจมตีของกองทพัจาม  ในปี พ.ศ.๑๗๒๐ 
พระเจ้าชยัวรมนัท่ี ๗ จงึได้น ากองทพัเข้ากู้พระนครและขบัไลช่าวจามออกไปได้  พระองค์ได้สร้างราชธานี
ซ้อนทบัลงบนราชธานีเดิม โดยยงัคงนามของราชธานีแห่งนีว้่า “ยโศธรปรุะ” มีการสร้างปราสาทบน
ฐานซ้อนชัน้ขึน้ท่ีศนูย์กลางพระนคร คือ ปราสาทบายน ส่ือความหมายถึงเขาพระสเุมรุ ท่ีมีก าแพง
เมืองส่ีเหล่ียมและคูน า้ ล้อมรอบ๑๕๗ อันหมายถึง สัตตบริภัณฑ์และมหานทีสีทันดร  โดย
ศาสตราจารย์ฌอง บวชเซอลิเยร์ (Prof. Jean Boisselier) เสนอว่า ปราสาทบายนนีเ้ป็นดัง่ห้อง

                                           
๑๕๖มาดแลน จิโต,  ประวัตเิมืองพระนครของขอม, แปลโดย หม่อมเจ้าสภุทัรดิศ 

ดศิกลุ (กรุงเทพมหานคร: มตชิน, ๒๕๕๒), ๑๒. 
๑๕๗รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง และศานต ิภกัดีค า,  ศิลปะเขมร, ๑๓๑-๑๓๒. 



 

 

๒๒๙ 

ประชมุใหญ่แห่งเทวนคร ซึ่งก็คือ สธุรรมเทวสภา๑๕๘  อีกทัง้ในรัชสมยันีพ้ทุธศาสนาเถรวาทเร่ิมเข้า
มามีอิทธิพลมากขึน้ นบัแตป่ลายพทุธศตวรรษท่ี ๑๘ ด้วยพระราชโอรสองค์หนึ่งของพระเจ้าชยัวร
มนัท่ี ๗ ได้เสด็จไปทรงผนวชท่ีลงักาจนได้สมณศกัดิ์ พุทธศาสนาเถรวาทจึงเร่ิมเข้ามาแทนท่ีลทัธิ
ตา่ง ๆ ในศาสนาฮินดแูละเร่ิมเข้าไปมีบทบาทตอ่วิถีชีวิตของชาวกมัพชูาในด้านตา่ง ๆ มากขึน้๑๕๙ 

  ต่อมาเม่ือพุทธศาสนาเถรวาทได้รับความนิยมมากขึน้ จึงเกิดมีการแปลง
นครวดัจากเทวาลยัในศาสนาฮินด ูไวษณพนิกาย ให้กลายเป็นพทุธสถานในลทัธิเถรวาท ด้วยการ
สร้างต านานและความศกัดิ์สิทธ์ิ จนคนทัว่ไปเรียกกลุ่มปราสาทหลงันีว้่า “นครวดั” (ภาพท่ี ๑๖๓) 
โดยการผกูต านานอธิบายท่ีมาท่ีไปของยอดปราสาททัง้ ๕ ของนครว่าเป็นพระบญัชาของพระอินทร์ท่ี
ให้พระวิษณุการลงมาสร้างดงัความท่ีปรากฏในบทปมโณล (บทบรรยายความ) ของลเบิกนครวดั 
วรรณกรรมเขมรท่ีแต่งขึน้ในพ.ศ. ๒๑๖๓ ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระชยัเชษฐาท่ี ๒ 
(พ.ศ.๒๑๖๑ – ๒๑๗๑) ความตอนหนึง่วา่ 

 

  “กาลโนะพิสฺณกุารโนะไน ตากแตง่ฉบัไกร กรกานสงึการขฺมฆึมาต ฯ 
  ชางมวยเธฺวีชาปรฺาสาท  ปรฺเสีรสฺอางสอาต ค นรูค นาบป่รฺไพ ฯ 
  ท างปรฺ าโพฺรงพฺรายถฺลาไถฺล สงึมานตมฺไล พิจิตฺรเนารจน์เรขา ฯ 
  ปรฺาสาทมีมวยโสตณา มานทฺวารเจญชา ปรฺ าพีร ๆ ชานชุ่๐ ฯ” 
  ถอดความได้วา่ 
  “กาลนัน้พระวิษณุการ ก็รีบตกแตง่ มีถือการงานเร็วพลนั ฯ 
  ชา่งคนหนึง่ท าปราสาท ประเสริฐสวยงาม ขีดเขียนเป็นภาพสวยงาม ฯ 
  เป็นปราสาท ๕ หลงัสวยงาม ล้วนมีคา่มาก พิจิตรด้วยลวดลายเรขา ฯ 
  ปราสาทหนึง่ ๆ นัน้  มีประตทูางออก เป็นเจ็ดชัน้ล้อมรอบ ฯ”๑๖๐ 
   

  ปราสาททัง้ ๕ หลังจึงเป็นเสมือนดั่ งเวชยันตปราสาทบนสวรรค์ชัน้
ดาวดึงส์ที่แวดล้อมไปด้วยวิมานของท้าวจตุโลกบาล โดยในบทปมโณลยังบรรยายด้วยว่า

                                           
๑๕๘Jean Boisselier and David L. Snellgrove, The image of the Buddha (Tokyo: 

Kodansha International, c1978), 410. 
๑๕๙รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง และศานต ิภกัดีค า,  ศิลปะเขมร, ๕๘-๕๙. 
๑๖๐ฆงึ หกุฑี, ลเบีกนครวตตฺ (Paris: Association Culturelle d’ Angkor, 1985), VII-XII, 

อ้างถึงใน สงบ บญุคล้อย,  วรรณกรรมเขมร (กรุงเทพมหานคร: กรมศิลปากร, ๒๕๕๘), ๑๘๐-๑๘๒. 



 

 

๒๓๐ 

ปราสาทเหล่านี ้“มีประตูทางออก เป็นเจ็ดชัน้ล้อมรอบ” อันแสดงให้เหน็ว่ามีก าแพง ๗ ชัน้
ล้อมรอบอยู่ด้วย จึงเปรียบไปกับเขาสัตตบริภัณฑ์ต่าง ๆ  นอกจากนีจ้ากสังเกตจาก
ลักษณะของปราสาทนครวัดในปัจจุบันจะพบว่า มีการปลูกต้นตาลจ านวนมากล้อมรอบ
ปราสาทนครวัดนี ้ เพ่ือแสดงลักษณะทางภูมิสัณฐานเขาพระสุเมรุท่ีในคัมภีร์ระบุไว้ว่ามีต้น
ตาลรายล้อมก าแพงของเทวนคร๑๖๑ อันเป็นการจ าลองกาพภาพของสวรรค์บนโลกมนุษย์ 

 

 
 

ภาพท่ี ๑๖๓ ปราสาทนครวดั ประเทศกมัพชูา 
 (ถ่ายภาพโดย พงษ์ศกัดิ ์นิลวร) 

 

 ๑.๓ ประเดน็การจ าลององค์ประกอบสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ที่พบในราชธานีไทย 
  ในประเทศไทย พบคติดาวดงึส์ในการวางผงัตัง้ราชธานีมาตัง้แตใ่นสมยักรุง

สโุขทยั ซึ่งนอกจากการวางผงัเมืองในรูปส่ีเหล่ียมจตรัุส ตามรูปแบบเทวนครของพระอินทร์แล้ว๑๖๒  
ในศิลาจารึกหลักท่ี ๑ หรือจารึกพ่อขุนรามค าแหง ด้านท่ี ๒ ยงัระบุถึงการท า “ตรีบูร” ล้อมรอบ
เมืองสโุขทยั๑๖๓  ซึ่งคติการสร้างก าแพงพระนคร ๓ ชัน้นี ้ก็ปรากฏมาตัง้แตใ่นคมัภีร์โลกบญัญัติ ท่ี
กลา่วถึง เทพนครท่ีรายล้อมไปด้วยเสาระเนียด ๓ ชัน้๑๖๔ เชน่เดียวกนัคตติรีบรูนัน่เอง 

  โดยเฉพาะข้อความในจารึกพอ่ขนุรามค าแหง ด้านท่ี ๓ ท่ีวา่  
 

                                           
๑๖๑พระสทัธรรมโฆษเถระ, โลกบัญญัติ, ๒๗-๒๘. 
๑๖๒“อรรถกถาขทุทกนิกาย คาถาธรรมบท อปัปมาทวรรควรรณนา เร่ืองท้าวสกักะ,”  

พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่มท่ี ๑ ภาคที่ ๒ ตอนที่ ๑, ๓๖๗. 
๑๖๓ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๘ จารึกสุโขทัย, ๔๓. 
๑๖๔พระสทัธรรมโฆษเถระ, โลกบัญญัติ, ๒๗-๒๘. 



 

 

๒๓๑ 

 “...๑๒๑๔ ศก ปีมะโรง (พ.ศ.๑๘๓๕) พอ่ขนุรามค าแหง เจ้าเมืองศรีสชัชนาลยั
สโุขทยันี ้ปลกูไม้ตาลนี ้ได้สิบส่ีเข้า จึง่ให้ชา่งฟันขดานหิน ตัง้หวา่งกลางไม้ตาลนี ้วนัเดือนดบั 
เดือนโอกแปดวนั วนัเดือนเต็ม เดือนบ้างแปดวนั ฝงูปู่ ครู เถร มหาเถร ขึน้นัง่เหนือขดานหิน
สูดธรรมแก่อุบาสก ฝูงท่วยจ าศีล ผิใช่วนัสูดธรรม พ่อขุนรามค าแหง เจ้าเมืองศรีสชัชนาลัย
สโุขทยั ขึน้นัง่เหนือขดานหิน ให้ฝงูท่วยลกูเจ้าลกูขนุ ฝงูท่วยถือบ้านถือเมือง  ครัน้วนัเดือน
ดบัเดือนเต็ม ท่านแตง่ช้างเผือกกระพดัลยาง เทีย้รย่อมทองงา... (ซ้าย) ขวา ช่ือรูจาครี พ่อ
ขุนรามค าแหงขึน้ข่ีไปนบพระ (เถิง) อรัญญิกแล้วเข้ามา จารึกอันณ่ืง มีในเมืองเชลียง 
สถาบกไว้ ด้วยพระศรีรัตนธาตุ จารึกอันณ่ืง มีในถ า้ช่ือถ า้รัตนธาร  ในกลวงป่าตาลนี ้มี
ศาลาสองอนั อนัณ่ืงช่ือศาลาพระมาส อนัณ่ืงช่ือพทุธศาลา  ขดานหินนี ้ช่ือมนังศิลาบาตร 
สถาบกไว้น่ี จึง่ทัง้หลายเห็น”๑๖๕ 

  
 การท่ีพ่อขุนรามค าแหงได้โปรดให้ประดิษฐานพระแท่นมนังคศิลาบาตรขึน้

ท่ามกลางดงตาลนี ้ก็มีความสอดคล้องกับคติพระอินทร์บนสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ในหลายกรณี  ทัง้ใน
ประเดน็ของต้นตาล ด้วยเป็นต้นไม้ท่ีรายรอบเทพนครของพระอินทร์ ดงัท่ีปรากฏในคมัภีร์โลกบญัญัติ  
พอ่ขนุรามค าแหงจงึได้สถาปนาพระแทน่มนงัคศลิาบาตรนีท้า่มกลางดงไม้ตาล 

  ในส่วนของพระแท่นมนงัคศิลาบาตร  พ่อขุนรามค าแหงทรงสถาปนาพระ
แท่นนีป้ระหนึ่งพระแท่นบณัฑุกัมพลศิลาอาสน์ของพระอินทร์บนสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์  ดงัปรากฏ
หน้าท่ีการใช้งานพระแทน่นีไ้ว้วา่  ในวนัพระหรือวนัธมัมสัสวนะ อนัตรงกบัวนัขึน้หรือแรม ๘ ค ่าบ้าง 
๑๔ หรือ ๑๕ ค ่าบ้าง  โปรดให้พระสงฆ์ท่ีทรงภูมิความรู้ ดงัท่ีระบไุว้ว่า “...ฝงูปู่ ครู เถร มหาเถร ข้ึน
นัง่เหนือขดานหินสูดธรรมแก่อุบาสก...”๑๖๖   เพราะค าว่า “ปู่ ครู” นีก็้ปรากฏมาก่อนแล้วในจารึก
หลกันีใ้นด้านท่ี ๑ กล่าวถึง “ปู่ ครูนิสยัมุตก์” อนัหมายถึง “พระสงฆ์ท่ีมีพรรษา ๕ ขึน้ไป แต่ยงัไม่ถึง
พรรษา ๑๐” เพราะตามหลกัพระวินยัระบุไว้ว่า พระภิกษุผู้บวชใหม่ต้องอยู่กับอุปัชฌาย์อาจารย์
อย่างน้อย ๕ พรรษา จึงถือว่าพอจะทรงจ าพระธรรมวินยัได้ และถือว่าพอจะดแูล้วตนเองได้แล้ว  
ในสมัยสุโขทัยจึงโปรดให้พระภิกษุท่ีพ้นพรรษา ๕ ไปแล้ว สามารถแสดงพระธรรมเทศนาได้  
เช่นเดียวกับพระเถระ คือพระภิกษุท่ีพรรษา ๑๐ และพระมหาเถระ คือพระภิกษุท่ีพ้นพรรษา ๒๐ ไป
แล้ว  การท่ีพ่อขนุรามค าแหงโปรดให้พระภิกษุขึน้มาเทศน์บนพระแท่นมนงัคศิลาบาตรนีก็้สอดคล้อง
กับเหตุการณ์ท่ีพระพุทธองค์เสด็จมาประทับบนพระแท่นบณัฑุกัมพลศิลาอาสน์ ในคราวเสด็จมา

                                           
๑๖๕ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๘ จารึกสุโขทัย, ๔๗-๔๘. 
๑๖๖เร่ืองเดียวกนั. 



 

 

๒๓๒ 

เทศนาโปรดพทุธมารดาบนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์  รวมถึงในวนัท่ีไม่ใช่วนัพระนัน้ พ่อขนุรามค าแหงก็จกั
เสด็จมาประทบัออกว่าราชการบนพระแท่นนี ้เช่นเดียวกับท่ีพระอินทร์ประทบัพระแท่นบณัฑุกัมพล
ศิลาอาสน์แล้วทรงรับทราบความทุกข์ยากของสตัวโลก ดงัปรากฏเร่ืองราวในลกัษณะนีม้าตัง้แต่ใน
คมัภีรอรรถกถาธรรมบทและอรรถกถาชาดกอยู่บ่อยครัง้   เหล่านีจ้ึงเป็นคติพระอินทร์และคติ
ดาวดงึส์ท่ีปรากฏมาในจารึกหลกัท่ี ๑ ของกรุงสโุขทยั 

 

 
 

ภาพท่ี ๑๖๔ พระแทน่มนงัคศลิาบาตร 
 

  ในสมัยกรุงศรีอยุธยา  ค าว่า “กรุงศรีอยุธยา” ตามท่ีปรากฏในคัมภีร์
นารายณ์ ๒๐ ปาง อนัเป็นคมัภีร์ท่ีแตง่ขึน้ในดินแดนแหง่นีน้ัน้ กลา่วถึง ความสมัพนัธ์กบัพระอินทร์
ไว้ว่า พระปรเมศวรเป็นเจ้ามีเทวบญัชาให้พระอินทร์กับฤๅษี ๔ องค์คือ ยุทธฤๅษี อคัรฤๅษี ทหะ
ฤๅษี และยาคะฤๅษี ลงมาชว่ยสร้างพระนครในป่าประชมุ ณ ทุง่ทวารท่ีมีต้นชมุเห็ดเทศเป็นส าคญั 
แล้วจึงมีเทวโองการให้พระราชกุมารนาม “ท้าวอโนมาตนั” ท่ีจะสืบวงศ์พระนารายณ์ พร้อมทัง้
พระราชทานนามนครแหง่นีว้า่ “กรุงศรีอยธุยา”๑๖๗ หรือ “กรุงทวารวดีศรีอยธุยา”๑๖๘ 

 
  

                                           
๑๖๗คัมภีร์นารายณ์ ๒๐ ปาง, ๑๑๘-๑๑๙. 
๑๖๘เร่ืองเดียวกนั, ๓๐๒. 



 

 

๒๓๓ 

  นอกจากกรุงศรีอยุธยาจะส่ือถึงนครของพระรามแล้ว๑๖๙ ในคมัภีร์รามายณะ
ฉบบัวาลมิกิยงัเปรียบเมืองนีเ้สมือนเมืองในอดุมคติท่ีทกุคนตา่งประพฤติปฏิบตัิตามวรรณะหน้าท่ี
ของตน มัน่คงในธรรมะ อรรถะ และกามะ จนราวกลบัเป็นเมืองอมราวดีของพระอินทร์ ทัง้ยงักล่าวว่า 
พระเจ้าแผ่นดินของเมืองนีก็้เสมอด้วยพระอินทร์ทรงเมืองอโยธยาด้วยเช่นกนั (รม. ๑.๖.๑-๒๔)๑๗๐  
นอกจากข้อเปรียบเทียบนีแ้ล้ว “อโยธยา” ยงัเป็นนามหนึ่งท่ีส่ือถึงเทพนครของพระอินทร์ท่ีอยู่บน
สวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ได้ด้วยเชน่กนั ดงัปรากฏในคมัภีร์อรรถกถากลุาวกชาดกว่า “อยุชฌปุระ"๑๗๑    

  โดยเฉพาะในสมยัรัตนโกสินทร์นัน้ ยิ่งปรากฏการจ าลองความเป็นเทพนครของ
สวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ไว้ ไมเ่พียงพระนามของพระนครท่ีระบวุ่านครแหง่นี ้“ท้าวสกักะหรือพระอินทร์โปรด
ให้พระวิษณุกรรมลงมาเนรมิตไว้” สมดังสร้อยนามพระนครท่ีว่า “สักกะทัตติยวิษณุกรรม

                                           
๑๖๙คัมภีร์รามายณะ ฉบับวาลมิกิ ระบุว่า ปฐมกษัตริย์ของกรุงอโยธยานีคื้อ พระมนู 

พระองค์มีโอรสคือ พระเจ้าอิกษวาก ุปกครองสืบมา  คติพระเจ้าอิกษวากนีุป้รากฏต่อมาในคมัภีร์ทาง
พทุธศาสนา ท่ีระบวุ่า สมเด็จพระบรมศาสดาก็ทรงสนัตติวงศ์มาจากพระเจ้าอิกษวากุด้วยเช่นกัน ดงั
ปรากฏคตินีใ้นคมัภีร์ฝ่ายมหายาน เช่น ลลิตวิสตระ มหากาพย์พุทธจริต เป็นต้น  หรือในคมัภีร์ฝ่าย
เถรวาทก็ออกพระนามพระเจ้าอิกษวากใุนภาษาบาลีว่า “พระเจ้าโอกกากะ” 

ค าวา่ “อิกษวาก”ุ นี ้จงึถกูใช้เป็นพระนามปฐมกษัตริย์ของอินเดียโบราณ มาทัง้ในศาสนา
พราหมณ์-ฮินด ูและพทุธศาสนา 

มหากาพย์รามายณะของวาลมิกิ ฉบับเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 
เน่ืองในโอกาสพระราชพธีิมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔, ๒๔๐, 
คัมภีร์ลลิตวิสตระ: พระพุทธประวัตฝ่ิายมหายาน ภาคภาษาไทย, อศัวโฆษ, มหากาพย์
พุทธจริต: พุทธประวัติฝ่ายมหายานจากกวีนิพนธ์สันสกฤต (กรุงเทพมหานคร: ศนูย์สนัสกฤต
ศกึษา มหาวิทยาลยัศลิปากร, ๒๕๔๗), และ พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย อปทาน 
เล่มที่ ๘ ภาคที่ ๑ (กรุงเทพมหานคร: มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖). 

๑๗๐มหากาพย์รามายณะของวาลมิกิ ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เน่ืองในโอกาสพระราชพธีิมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔, ๑๔-๑๕. 
๑๗๑“อรรถกถากลุาวกชาดก,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที่ 

๓ ภาคที่ ๑, ๓๒๘. 



 

 

๒๓๔ 

ประสิทธ์ิ”๑๗๒  รวมถึงสร้อยนามท่ีระบุว่า “อมรรัตนโกสินทร์”๑๗๓  นีส่ื้อความหมายถึงเป็นท่ี
ประดษิฐานของดวงแก้วของท้าวโกสีย์๑๗๔ผู้ เป็นใหญ่ ซึง่ก็คือพระอินทร์  ดวงแก้วนีจ้งึหมายถึง พระ
แก้วมรกต พระพทุธรูปคูบ้่านคูเ่มืองท่ีเป็นพระพทุธรูปประธานในพระอารามประจ าพระนคร ซึ่งมี
ต านานดงัท่ีปรากฏมาในชินกาลมาลินี และรัตนพิมพวงศ์ ท่ีระบวุ่า “พระพทุธรูปองค์นี้ทําด้วยแก้ว
อมรโกฏที่พระอินทร์นํามาจากภูเขาวิปลุะ”๑๗๕  เพราะหากการสร้างวดัพระศรีรัตนศาสดารามเป็น
การสร้างวดัประจ าวงัเลียนแบบวัดพระศรีสรรเพชญ์ของกรุงศรีอยุธยา แต่การสร้างพระพุทธรูป
ประธานของวดันีก้ลบัมีรูปแบบท่ีตา่งไปจากในสมยักรุงศรีอยธุยา 

สญัลกัษณ์ของพระอินทร์ประจ ากรุงรัตนโกสินทร์นีย้งัปรากฏบนลวดลายหน้าบนัพระ
อโุบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม เม่ือแรกสร้างท าเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวณั ดงัปรากฏใน
คมัภีร์สงัคีตยิวงศ์ ท่ีรจนาโดยสมเดจ็พระวนัรัตน ในสมยัรัชกาลท่ี ๑ ท่ีบรรยายลกัษณะพระอุโบสถ
แหง่นีไ้ว้เป็นภาษาบาลีว่า “เตปิ นานามาลิวณฺณราชิมโนรหํ นานานาคกฏิุลกณฺณิกเวทิปวรปราลิภิ
โสภํ ติปกุาคารํ ปฏิจฺฉทํ นานามุขเอราวณฺณ ขนฺธคตอินทวชิรปาณี นานาตาราอาโลกวิจิตฺรํ...”๑๗๖ 
หมายถึง “ทรงโปรดให้สร้างพระอโุบสถขนาดใหญ่อย่างประเสริฐ มีลายดอกไม้ทองตา่ง ๆ น่าปลืม้ใจ 
มีนาคสดุ้งแลชอ่ฟ้าไพรท่ีบราลีงามประเสริฐ หลงัคาดาดด้วยดีบกุ หน้ามขุตา่ง ๆ มีพระอินทร์ทรง

                                           
๑๗๒เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑ 

ฉบับเจ้าพระยาทพิากรวงศ์ (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์วิชาการ, ๒๕๓๙), ๖๒.  
๑๗๓เร่ืองเดียวกนั.  
๑๗๔นาม “โกสีย์” หรือ “โกสิยะ” (Kosiya) นีเ้คยใช้เรียกพระอินทร์มาตัง้แต่ในสมยัพระเวท 

เพ่ือแสดงวา่พระองค์โปรดตระกลูกศุิกเป็นพิเศษ แตใ่นวรรณคดีบาลีก็ปรากฏนามนีห้ลายครัง้ทัง้ใน
พระไตรปิฎกและอรรถกถา  หากแตค่วามหมายทัว่ไปของนามนีย้งัหมายถึง “นกเค้าแมว” ซึ่งตรง
กบัในคมัภีร์สนัสกฤตท่ีพระอินทร์ก็มีสมญาว่า “อลุกูะ” ท่ีหมายถึง “นกเค้าแมวด้วยเช่นกัน แตไ่ม่
ปรากฏท่ีมาของนามนีแ้ตอ่ยา่งใด 

เกือ้พนัธุ์ นาคบปุผา, “พระอินทร์ในวรรณคดีสนัสกฤต บาลี และวรรณคดีไทย,” ๒๔๙. 
๑๗๕พระรัตนปัญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ์, ๑๒๔-๑๒๕, และ พระพรหมราชปัญญา, 

รัตนพมิพวงศ์: ต านานพระแก้วมรกต, แปลโดย ร้อยต ารวจโทแสง มนวิทรู (กรุงเทพมหานคร: 
ชวนพิมพ์, ๒๕๑๐), ๓. 

๑๗๖สมเดจ็พระวนัรัตน วดัพระเชตพุนในรัชกาลท่ี ๑, สังคีตยิวงศ์ พงศาวดาร เร่ือง
สังคายนาพระธรรมวินัย, แปลโดย พระยาปริยตัธิรรมธาดา (แพ ตาลลกัษมณ) (กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๒๑), ๔๒๙-๔๓๐.  



 

 

๒๓๕ 

ช้างเอราวัณ พระหัตถ์ทรงวชิระ งามวิจิตรรุ่งเรืองสว่างไปด้วยแสงดาวต่าง ๆ...” ก่อนท่ีจะ
เปล่ียนเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑดงัในปัจจบุนั  

  ทัง้ยงัได้พรรณนาการสร้างพระมหาปราสาทว่ามีการประดบัประดาไปด้วย
เงินทอง มียอดเป็นพรหมมุข มีบราลี ช่อฟ้า ประดับรูปครุฑ นาค เหรา งดงามคล้ายเวชยันต
วิมาน๑๗๗ นบัเป็นความนิยมในยคุสมยันัน้มียกเอาความงามตามอดุมคติโดยเปรียบกบัพระอินทร์ 

๒. คตดิาวดงึส์ที่ปรากฏในการสร้างพระราชวัง 
 คติการจ าลองเวชยันตปราสาทในงานสถาปัตยกรรมนัน้ ปรากฏหลักฐานมา

ตัง้แต่ในงานพุทธศิลป์ของลังกา  ดงัท่ีมีบนัทึกระบุถึงพระราชวังของพระเจ้าปรากรมพาหุท่ี ๑ 
(พ.ศ.๑๖๙๖-๑๗๒๙) มีนามว่า “เวชยันตปราสาท” ทัง้ยงัระบวุ่า ปราสาทหลงันีมี้ทัง้หมด ๗ ชัน้ 
มีจ านวนห้องทัง้สิน้ ๑,๐๐๐ ห้อง๑๗๘ 

  พม่า 
  ในด้านงานสถาปัตยกรรมของพมา่นัน้ ตามความท่ีปรากฏมาตัง้แตใ่นสมยัพกุาม 

ดงัข้อความในจารึกมยกนั (Myakan) ท่ีเมืองพกุาม กล่าวถึงอาคารท่ีพระเจ้าจนัสิตถาใช้ประกอบ
พธีิอินทราภิเษก เรียกวา่ “ปัญจปราสาท”  ทัง้ยงัระบรุายละเอียดในเบือ้งต้นไว้วา่ เป็นอาคารท่ีมี 
“หอ้งทัง้หมด ๒๘ หอ้ง เหนือบลัลงัก์ที่ประดบัไปด้วยอญัมณี”๑๗๙ ด้วยลกัษณะอาคารท่ีประดิษฐาน
บลัลังก์นีจ้ึงมีสถานะเป็นท้องพระโรง  ซึ่งรูปแบบอาคารประเภทนีส้ันนิษฐานเป็นต้นแบบของ
อาคารท่ีมีหลงัคาซ้อนชัน้ทรงปราสาท  หรือท่ีเรียกในภาษาพม่าว่า “ปยตัถตั” (Phyathat) ซึ่งก็คือ 
“พญาธาตุ”  ด้วยเป็นรูปแบบอาคารสูงซ้อนชัน้ตรงกลางท้องพระโรง อนัเป็นสญัลกัษณ์แทนเขา
พระสเุมรุ ใต้หอสงูก็เป็นท่ีตัง้ของสีหบลัลงัก์ ซึ่งตัง้อยู่บนแกนตัง้ของพญาธาต ุคือตวัแทนขนาดย่อ
ของขุนเขาแห่งจกัรวาล ประดบัด้วยรูปพระอินทร์ เทพบริวาร ๓๒ องค์ รูปนกยูงและกระต่ายนัน้

                                           
๑๗๗A Guide of Polonnaruva (Columbo: Central Cultural Fund, 1982), 19, อ้างถึงใน 

รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, พุทธศิลป์ลังกา (กรุงเทพมหานคร: มตชิน, ๒๕๕๖), ๗๔.  
๑๗๘การาเปตฺวา สุวณฺณรชฏกจกปฏิมณฺฑิตํ กูฏพฺรหฺมมุขปราลิราชิรุจิ ตํ ฉินฺท

คณุกณฺณิกสสุชฺชิตํ นานารูปสปุณฺณภชุงฺคหิรามงฺกราภิลงฺกตํ เวชยนฺตวิมานสทิสํ... 
สมเดจ็พระวนัรัตน วดัพระเชตพุนในรัชกาลท่ี ๑, สังคีตยิวงศ์ พงศาวดาร เร่ือง

สังคายนาพระธรรมวินัย, ๔๒๙.  
๑๗๙Duroiselle, Epigraphia Birmanica being Lithic and other Inscriptions of 

Burma Volume I Part II (Rangoon: Superintendent of Government Printing and 
Stationery, 1960), 141. 



 

 

๒๓๖ 

หมายถึงพระอาทิตย์และพระจนัทร์ตรงกลางซึง่ลดหลัน่กนัตามล าดบั๑๘๐  ซึง่อาคารในรูปทรงพญา
ธาตนีุย้งัคงปรากฏสืบมในงานสถาปัตยกรรมพมา่จวบจนราชวงศ์สดุท้ายท่ีปกครองพมา่  

 ประเทศไทย 
 ในส่วนของการจ าลองเวชยันตปราสาทในประเทศไทยนัน้ ปรากฏหลักฐานมา

ตัง้แต่ในสมยัสโุขทยั  ดงัท่ีมีการเปรียบเทียบสถาปัตยกรรมทรงปราสาทในยุคนัน้ว่าเป็นดัง่เวชยันต  
ปราสาท ดงัข้อความในจารึกวดัพระยืน จงัหวดัล าพนู พ.ศ.๑๙๑๔ ความตอนหนึ่งว่า “...ในเดือน
หกบุรณมีวนัพฤหสับดี ท่านพญาธรรมิกราชให้ทานแปลงปราสาทอนัหน่ึงและประดบังามดีหนกั
หนา ผิจกัอปุมาไปดงัมหาไพชยนต์ปราสาทนัน้ดายแล จึงสรงพระธาตเุป็นเจ้าดว้ยน้ําสคุนธศรีสินธุ
ธารา แล้วจึงบูชาพระธาตเุป็นเจ้าด้วยเคร่ืองบูชาทัง้หลาย...”๑๘๑ แม้จะไม่ปรากฏหลักฐานทาง
โบราณคดีอันแสดงรูปทรงของปราสาทในสมัยสุโขทัย แต่ข้อความในจารึกนีก้็แสดงให้
เห็นว่าในสมัยสุโขทัยนัน้มีการสร้างสถาปัตยกรรมทรงปราสาทขึน้แล้ว  ทัง้ยังมีความเช่ือ
ที่ ว่าสถาปัตยกรรมทรงปราสาทนัน้มีความสัมพันธ์กับเวชยันตปราสาทของพระอินทร์บน
สวรรค์ชัน้ดาวดงึส์อีกด้วย 

 ในสมยักรุงศรีอยุธยา แม้ในส่วนของปราสาทราชวงั ปัจจุบนัส่วนใหญ่ก็คงเหลือ
เป็นซากโบราณสถาน  หากแตย่งัคงปรากฏคติดาวดงึส์ในงานสถาปัตยกรรม ดงัปรากฏนามพระท่ีนัง่
องค์หนึ่งเม่ือครัง้แรกสร้างกรุงศรีอยุธยาคือ พระท่ีนั่งไพชยนต์มหาปราสาท๑๘๒ สอดคล้องกับ       
เวชยนัตปราสาทของพระอินทร์นัน่เอง ก่อนท่ีจะมีการยกพืน้ท่ีวงัส่วนนีใ้ห้เป็นท่ีตัง้วดัพระศรีสรรเพ็ชญ์ 
ซึ่งเป็นวดัประจ าพระราชวงั นบัแตส่มยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเป็นต้นมา  พระท่ีนัง่ไพชยนต์
มหาปราสาทยงัปรากฏสืบมาในรัชสมยัสมเด็จพระเอกาทศรถ ได้เสด็จออก ณ อฒัจนัทร์ของพระท่ีนัง่
องค์นี ้เพ่ือทรงประทบัพระราเชนทรยานเสด็จฯ ไปในพระราชพิธีพระนครประเวศ๑๘๓ (เลียบพระนคร)  
ซึ่งเป็นการสะท้อนภาพที่พระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาเปรียบพระองค์เป็นดั่ งพระอินทร์ใน
การเสดจ็ออก ณ พระที่น่ังเวชยันตปราสาทเพื่อทรงประทับราเชนทรยานเสดจ็ฯ เลียบเทวนคร 

                                           
๑๘๐เอเดรียน สนอดกราส,  สัญลักษณ์แห่งพระสถูป, ๙๓-๙๔. 
๑๘๑ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๘ จารึกสุโขทัย (กรุงเทพมหานคร: กรมศลิปากร, 

๒๕๔๘), ๑๓๖. 
๑๘๒พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)  (พระนคร: โรงพิมพ์

โสภณพิพรรฒธนาการ, ๒๔๗๙), ๑.  
๑๘๓เร่ืองเดียวกนั, ๒๗๘.  



 

 

๒๓๗ 

 สถาปัตยกรรมทรงปราสาทนีเ้ป็นสิ่งท่ีพึงสงวนไว้ส าหรับพระราชวงัหลวง  ดงัท่ี
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงเคยมีพระราชาธิบายไว้ว่า “...วงัจันทเกษม พระบวร
ราชวงักรุงเก่าหามีปราสาทไม่...” ๑๘๔ อันแสดงให้เหน็ว่า การสร้างสถาปัตยกรรมทรงปราสาท
ท่ีสงวนไว้ส าหรับหมู่พระท่ีน่ังอันเป็นท่ีประทับของพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาเท่านัน้ 
แม้เป็นพระราชวงศ์ด ารงพระอิสริยยศที่พระมหาอุปราชก็มิสามารถสร้างอาคารทรง
ปราสาทในเขตวังนัน้ได้  สันนิษฐานว่าอาคารทรงปราสาทนีเ้ทียบได้กับเวชยันตปราสาท
ของพระอินทร์ พระมหากษัตริย์ผู้เป็นจอมกษัตริย์แห่งโลกประทับในพระท่ีน่ังทรง
ปราสาท เฉกเช่นเดียวกับพระอินทร์ผู้เป็นจอมเทพนั้นก็ประทับในเวชยันตปราสาท 
อาคารทรงปราสาทจึงสงวนอย่างเด่นชัดส าหรับพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา 

 นอกจากนี ้ยังปรากฏคติการจ าลองแนวปราการ หรือก าแพงตามแนวคิดเร่ือง
สวรรค์ชัน้ดาวดงึส์มาใช้ในงานสถาปัตยกรรม ดงัท่ีปรากฏการสร้างใบเสมาบนแนวก าแพงพระนคร 
ตลอดจนก าแพงวงัเจ้านายท่ีมีฐานานศุกัดิช์ัน้เจ้าฟ้าขึน้ไปนัน้ มีความสอดคล้องกบัในคมัภีร์โลกบญัญัติ
ท่ีระบุถึงการสร้างปราการมีพุ่มข้าวบิณฑ์เหนือก าแพงทุกกึ่งโยชน์  ดงัปรากฏค าในภาษาบาลีว่า 
“ปาการปิณฑิกา”๑๘๕  ล้อมรอบสธุรรมเทวสภา  ด้วยลักษณะของพุ่มข้าวบิณฑ์มีความคล้ายคลึง
กับรูปทรงใบเสมา  ทัง้ยังมีการก าหนดฐานานุศักดิ์ผู้ครองวังต้องด ารงพระอิสริยยศชัน้เจ้าฟ้า
ขึน้ไป  ก าแพงที่ มีใบเสมาจึงเป็นการจ าลองก าแพงเทพนครบนสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ลงมาบน
โลกมนุษย์ นับแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาสืบมาจนในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 
 

 
 

ภาพท่ี ๑๖๕ ก าแพงพระราชวงัหลวงสมยักรุงศรีอยธุยา 

                                           
๑๘๔พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั, “สถานท่ีซึง่กรมพระราชวงัทรงสร้าง,” ใน 

ชุมนุมพระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, (พระนคร: โบราณคดี
สโมสร, ๒๔๕๗), พิมพ์แจกในงานพระเมรุพระเจ้าบรมวงษ์เธอ พระองค์เจ้าศรีนาคสวาดิ, ๒๔. 

๑๘๕พระสทัธรรมโฆษเถระ, โลกบัญญัติ, ๓๐-๓๑. 



 

 

๒๓๘ 

 สถาปัตยกรรมพระราชวังปรากฏคติดาวดึงส์ชัดเจนในสมัยรัตนโกสินทร์  
พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกโปรดให้มีการสร้างพระมหาปราสาท๑๘๖ท่ีถ่ายขนาดอย่าง
พระท่ีนัง่สรรเพ็ชญ์ปราสาทในกรุงศรีอยธุยา คือ มีมขุหน้าและมุขหลงันัน้ยาวกว่ามุกข้าง และมุข
เบือ้งหลงันัน้ยาวเข้าไปจรดพระปรัศว์ซ้ายขวา๑๘๗ พระราชทานนามว่า “พระท่ีนัง่อมรินทราภิเษก  
มหาปราสาท”๑๘๘ และทรงใช้เป็นสถานท่ีประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในปี พ.ศ.๒๓๒๘๑๘๙ 

 ภายหลงัเม่ือพระท่ีนัง่อมรินทราภิเษกมหาปราสาทต้องอสนีบาต จึงโปรดให้รือ้
แล้วก่อพระมหาปราสาทองค์ใหมใ่ห้ขนาดย่อมลง  พระมหาปราสาทองค์นีโ้ปรดให้สร้างขึน้ในพืน้ท่ี
ฝ่ายหน้าทัง้องค์ มขุทัง้ ๔ ยาวเสมอกนัทัง้ ๔ ทิศ และมีขนาดสงูเก่าพระท่ีนัง่สริุยามรินทร์ในกรุงศรี
อยธุยา พระราชทานนามวา่ “พระท่ีนัง่ดสุิตมหาปราสาท”๑๙๐ (ภาพท่ี ๑๖๖) 

 ลักษณะพระมหาปราสาทที่สืบคติมาจากกรุงศรีอยุธยานัน้ ล้วนมีลักษณะ
อาคารทรงจัตุรมุขทัง้สิน้ แล้วจึงมีการก่อยอดเคร่ืองยอดซ้อนชัน้กลางสันหลังคาตาม
รูปแบบอาคารทรงปราสาท  ดังท่ีระบุไว้ในคัมภีร์โลกบัญญัตว่ิา เวชยันตปราสาทนีมี้บันได
ทางขึน้ทัง้ ๔ ทศิ ทางด้านหน้ามี ๒๖ มุข มุขในด้านอ่ืน ๆ มี ๒๕ มุข๑๙๑ ซึ่งมุขในแต่ละด้าน
นัน้สันนิษฐานว่าสะท้อนผ่านซุ้มบรรพแถลงของเคร่ืองยอดในแต่ละชัน้ ส่วนมุขด้าน
หน้าท่ีมีมุขเกินในทิศอ่ืน ๆ อยู่มุขหน่ึงนัน้สันนิษฐานว่าคือ มุขเด็จ ทัง้รูปแบบพระมหา
ปราสาทในผังอาคารทรงจตุรัสหรือทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้านัน้ล้วนมีมุขเดจ็ยื่นออกมามุขหน่ึง
เสมอ  สิ่ งเหล่านีล้้วนเป็นการปรับคติในคัมภีร์ท่ีสะท้อนออกมาในรูปแบบงานทาง
สถาปัตยกรรมแสดงความเป็นเวชยันตปราสาทประจ าพระนคร 

                                           
๑๘๖พระมหาปราสาท คือ พระท่ีนั่งซึ่งมักเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยประเพณี มี

หลงัคาซ้อนชัน้ มียอดทรงปราสาทซ้อนลดหลัน่กนัขึน้ไป 
หม่อมราชวงศ์สริุยวฒุิ สขุสวสัดิ์, ศิลปกรรมในประเทศไทย ภูมิหลังทางปัญญา-

รูปแบบทางศิลปกรรม (ม.ป.ท., ๒๕๕๘), ๓๙.  
๑๘๗สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ (ทรงช าระ), พระราช

พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชชกาลที่ ๑ (พระนคร: โรงพิมพ์พระจนัทร์, ๒๔๗๘), ๑๗๔.  
๑๘๘เร่ืองเดียวกนั, ๖๘.  
๑๘๙เร่ืองเดียวกนั, ๘๐-๘๕.  
๑๙๐เร่ืองเดียวกนั, ๑๗๔.  
๑๙๑พระสทัธรรมโฆษเถระ, โลกบัญญัติ, ๒๙-๓๐. 



 

 

๒๓๙ 

 พระมหามณเฑียร (ภาพท่ี ๑๖๗) เป็นหมู่พระท่ีนัง่ภายในพระบรมมหาราชวังท่ี
พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึน้ในปี พ.ศ.๒๓๒๕ 
เพ่ือทรงใช้เป็นท่ีประทบัและเป็นพระราชพิธีมณฑลในพระราชพิธีปราบดาภิเษก๑๙๒ ประกอบไป
ด้วยหมู่พระท่ีนัง่หลกั ๓ องค์นีมี้นามรวมกนัว่า “พระท่ีนัง่จกัรพรรดิพิมาน”  ตอ่มาพระบาทสมเด็จ
พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วัโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามแยกเป็นองค์ ๆ ได้แก่ พระท่ีนัง่จกัรพรรดพิิมาน 
พระท่ีนัง่ไพศาลทกัษิณ และพระท่ีนัง่อมรินทรวินิจฉยัมไหสรูยพิมาน๑๙๓ 
 

 

 
 
 
 

 
  

ภาพท่ี ๑๖๖ พระท่ีนัง่ดสุิตมหาปราสาท ภาพท่ี ๑๖๗ พระมหามณเฑียร 
 

 พระท่ีนัง่จกัรพรรดิพิมาน เป็นพระท่ีนัง่องค์ประธานของหมู่พระมหามณเฑียร ใช้
เป็นพระวิมานท่ีประทบัของพระมหากษัตริย์ และใช้เป็นพระราชพิธีมณฑลในการพระราชพิธีเสดจ็
ขึน้เฉลิมพระราชมณเฑียรของพระมหากษัตริย์ทกุพระองค์๑๙๔   

 พระท่ีนั่งไพศาลทักษิณ ตัง้อยู่กลางระหว่างท้องพระโรงหน้าของพระท่ีนั่ง
จกัรพรรดพิิมานและพระท่ีนัง่อมรินทรวินิจฉัย  ใช้เป็นพระท่ีนัง่ท่ีประทบัเสวยพระกระยาหาร ทรงพระ
ส าราญ หรือประกอบพระราชานุกิจ เช่น การบ าเพ็ญพระราชกุศลภายใน หรือการเสด็จออกให้

                                           
๑๙๒สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ (ทรงช าระ), พระราช

พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชชกาลที่ ๑, ๙-๑๐.  
๑๙๓หมอ่มราชวงศ์แนง่น้อย ศกัดิ์ศรี และคณะ, สถาปัตยกรรมพระบรมมหาราชวัง 

(กรุงเทพมหานคร: กรุงเทพ (๑๙๘๔), ๑๕๓๑), ๔๖. 
๑๙๔เร่ืองเดียวกนั, ๕๐. 



 

 

๒๔๐ 

เจ้านายฝ่ายในเฝ้าฯ  ในระยะแรกใช้เป็นพระวิมานท่ีบรรทมของพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้า
จฬุาโลก เม่ือทรงพระชรา ตลอดจนเสด็จฯ ออกประทบั ณ ช่องพระบญัชรด้านทิศตะวนัตกให้ขุน
นางกราบบงัคมทลูข้อราชการ ทัง้ยงัเสดจ็สวรรคต ณ พระท่ีนัง่องค์นี ้

 ตอ่มาพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหล้านภาลยัโปรดเกล้าฯ ให้ตัง้การพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก ณ พระท่ีนัง่องค์นี ้เน่ืองด้วยพระท่ีนัง่ดสุิตมหาปราสาทได้เป็นท่ีประดิษฐานพระบรมศพ
พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก  ด้วยเหตนีุใ้นรัชสมยัตอ่ ๆ มาจงึถือเป็นราชประเพณีท่ีจะ
ทรงรับพระบรมราชาภิเษก ณ พระท่ีนัง่ในหมูพ่ระมหามณเฑียรนี ้๑๙๕ 

 พระท่ีนัง่อมรินทรวินิจฉัยมไหสรูยพิมาน ใช้เป็นท้องพระโรงในการออกว่าราชการ 
ตลอดจนใช้เป็นท่ีประกอบพระราชกรณียกิจส าคญัของบ้านเมือง เชน่ เป็นท่ีเสด็จออกมหาสมาคมใน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตัง้พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา เสดจ็ออกรับราชทตูตา่งประเทศ๑๙๖ 

 จากลักษณะทางสถาปัตยกรรมของหมู่พระท่ีน่ังทัง้ ๓ องค์นี ้ลักษณะหลังคา
เป็นซ้อนชัน้ตามแบบอาคารไทยประเพณี ไม่ประดับเคร่ืองยอด สอดคล้องกับรูปแบบงาน
จิตรกรรมไทยที่พบมาแต่ครัง้กรุงศรีอยุธยา (ภาพที่ ๘๒, ๑๒๔-๑๒๖, ๑๓๑-๑๓๒, ๑๔๐) ที่มัก
แสดงภาพของสุธรรมเทวสภา ด้วยสถานะส าคัญของหมู่พระมหามณเฑียรนีคื้อการใช้เป็น
ท้องพระโรงออกว่าราชการทัง้ฝ่ายหน้าและฝ่ายใน  หน้าบันของพระที่ น่ังแต่ละองค์จ าหลัก
เป็นลายรูปพระอินทร์ทัง้สิน้ ได้แก่ หน้าบันพระท่ีน่ังจักรพรรดิพิมานจ าหลักเป็นรูปพระ
อินทร์ประทับอยู่เหนือบุษบก๑๙๗ หน้าบันพระที่ น่ังไพศาลทักษิณและหน้าบันพระท่ีน่ังอมริ
นทรวินิจฉัยฯ จ าหลักเป็นรูปพระอินทร์ประทับอยู่เหนือวิมานปราสาทสามยอด๑๙๘   
โดยเฉพาะพระท่ีน่ังอมรินทรวินิจฉัยมไหสูรยพิมาน พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว
โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามอันมีความหมายถึง “พระที่ น่ังอันเป็นที่พระอินทร์ออกว่า
ราชการและเป็นที่ประทับของผู้เป็นใหญ่” ซึ่งพระอินทร์ในท่ีนีก้็คือผู้เป็นใหญ่ในโลก ก็คือ 
พระมหากษัตริย์ที่ออกว่าราชการ ณ พระที่น่ังอมรินทรวินิจฉัย ดุจเดียวกับพระอินทร์ออก
ว่าราชการในสุธรรมเทวสภา ซึ่งตรงความคิดในคัมภีร์โลกบัญญัติที่ ว่า สุธรรมเทวสภานี ้
เป็นอาคารทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้า เช่นเดียวกับพระที่น่ังอมรินทรวินิจฉัยฯ ด้วย 

 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  นับเป็นสมัยท่ี มีการ
บูรณปฏิสงัขรณ์พระราชวงัเก่า ตลอดจนสร้างพระราชวงัในหวัเมืองเพ่ือประทบัแปรพระราชฐาน  

                                           
๑๙๕เร่ืองเดียวกนั, ๖๓. 
๑๙๖เร่ืองเดียวกนั, ๗๐. 
๑๙๗เร่ืองเดียวกนั, ๕๒. 
๑๙๘เร่ืองเดียวกนั, ๖๔, ๗๐. 



 

 

๒๔๑ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างพระนครคีรี บนเขาสมณะ (ภายหลงัเปล่ียนช่ือเป็น เขาวงั) จงัหวดั
เพชรบุรีนัน้  เป็นการสร้างพระราชวังบนภูเขาธรรมชาติ  จึงเป็นพระราชวังส าคญัท่ีปรากฏคติ
ดาวดึงส์อยู่ในหลายส่วน  โดยประหนึ่งเขาสมณะนีเ้ป็นดัง่เขาพระสุเมรุท่ีมียอดเขาเป็นท่ีตั ง้ของ
สวรรค์ชัน้ดาวดงึส์  มีการสร้างและการออกพระนามพระท่ีนัง่หลายองค์สอดคล้องกับคติดาวดึงส์ 
ได้แก่ พระท่ีนัง่เวชยนัต์วิเชียรปราสาท ซึง่นอกจากจะมีนามใกล้เคียงกบัเวชยนัตปราสาทแล้ว พระ
ท่ีนัง่องค์นีย้งัมีการก่อยอดปราสาทในลกัษณะของยอดปรางค์๑๙๙ ๕ ยอด มีมขุทางเข้าในทิศทัง้ ๔ 
ตามคติท่ีปรากฏในคมัภีร์โลกบญัญัติ  และพระท่ีนัง่องค์นีย้งัมีพระทวารออกไปยงัพระท่ีนั่งราช
ธรรมสภา พระท่ีนัง่ท่ีผสมอิทธิพลของศิลปะยโุรป จีน และไทย หากแตย่งัคงรูปแบบคติสธุรรมเทวสภา
ของพระอินทร์ตามท่ีปรากฏในคมัภีร์โลกบัญญัติคือ การท่ีพระท่ีนั่งองค์นีอ้ยู่ ในผังส่ีเหล่ียมผืนผ้า
เช่นเดียวกับพระท่ีนั่งอมรินทรวินิจฉัยฯ ในพระบรมมหาราชวัง  นอกจากนีบ้นยอดเขาทางด้านทิศ
ตะวนัออกยงัโปรดให้สร้างวดัพระแก้วเป็นวดัประจ าวงั และโปรดฯ ให้มีการสร้างพระสุทธิเสลเจดีย์ ท่ี
ส่ือความหมายถึง พระจฬุามณีเจดีย์  ทัง้ยงัพระราชทานนามใหม่ให้ภูเขาลกูนีว้่า “เขามหาสวรรค์” อนั
เป็นคตกิารสร้างสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ท่ีปรากฏในงานสถาปัตยกรรมในสมยัรัชกาลท่ี ๔ ได้เป็นอยา่งดี 

 ตอ่มาในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รูปแบบสถาปัตยกรรม
อิทธิพลตะวนัตกเกิดขึน้เป็นอย่างมาก พระราชวงัแบบไทยประเพณีจึงลดบทบาทลง  คติดาวดึงส์
ในงานสถาปัตยกรรมนัน้ยงัปรากฏเพียงการออกนามให้สอดคล้องกับสวรรค์แห่งนัน้  ดงัท่ีจะเห็น
ได้จากการสร้างพระราชวงัดุสิตเป็นพระราชฐานท่ีประทับ ซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึน้เพ่ือเป็นท่ี
เสดจ็ฯ แปรพระราชฐาน ภายหลงัเสดจ็กลบัจากการประพาสยโุรปครัง้แรก พ.ศ.๒๔๔๐๒๐๐  ในครัง้
นัน้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามอุทยาน ตลอดจนพระท่ีนัง่ ตามนามของอุทยาน
บนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ ได้แก่ 

 สวนมิสกวนั เป็นพืน้ท่ีสวนท่ีตัง้อยู่ทางด้านเหนือของสะพานมฆัวานรังสรรค์สร้าง
ขึน้ในช่วงท่ีมีการก่อสร้างถนนราชด าเนินนอก ตัง้แต่เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศได้บรรจบถนน
เบญจมาศ๒๐๑ ซึง่ก็คือ ถนนราชด าเนินนอกในเวลาตอ่มา 

                                           
๑๙๙หม่อมราชวงศ์สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ศิลปกรรมในประเทศไทย ภูมิหลังทาง

ปัญญา-รูปแบบทางศิลปกรรม (ม.ป.ท., ๒๕๕๘), ๓๙.  
๒๐๐บณัฑิต จลุาสยั, พีรศรี โพวาทอง และรัชดา โชตพิานิช, วังสวนดุสิต (กรุงเทพมหานคร: 

มตชิน, ๒๕๕๗), ๔.  
๒๐๑“การเปิดถนนราชด าเนินนอกแลเปิดสะพานมฆัวานรังสรรค์,”  ราชกิจจานุเบกษา, 

๒๐, ๓๔ (๒๒ พฤศจิกายน ร.ศ.๑๒๒): ๕๖๙. 



 

 

๒๔๒ 

 พระต าหนกัปารุสกวนั  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึน้พระราชทานสมเด็จ
พระเจ้าลกูยาเธอ เจ้าฟ้าจกัรพงษภวูนาถ กรมขนุพิษณโุลกประชานาถ เม่ือปี พ.ศ.๒๔๔๙๒๐๒ 

 พระต าหนักสวนจิตรลดา  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึน้ส าหรับสมเด็จ       
พระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวธุ สยามมกฎุราชกมุาร เม่ือปี พ.ศ.๒๔๔๙๒๐๓  ภายหลงัเม่ือ
เสด็จขึน้ครองราชย์เป็นพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระต าหนกั
จิตรลดารโหฐาน๒๐๔ ไปประทบัท่ีนัน่ 

 วงัสวนสนุนัทา  ภายหลงัเสด็จประพาสยโุรปครัง้ท่ี ๒  พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวัทรงมีพระราชประสงค์ให้เป็นพืน้ท่ีสว่นขยายก าแพงพระราชวงัอมัพรสถาน เพ่ือท าสวนป่า และ
สวนส าหรับประพาส เพ่ือเตรียมพืน้ท่ีไว้ส าหรับสร้างพระต าหนกัให้พระราชธิดาตอ่ไป๒๐๕   

 พระต าหนักและอุทยานทัง้หมดนี ้จึงเป็นท่ีประทับอันสุขสบายเปรียบดั่งทิพย
อทุยานบนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์   

 หลงัจากนัน้ นบัแตส่มยัเปล่ียนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยคติ
ดาวดงึส์ในงานสถาปัตยกรรมในเขตพระราชฐานก็คอ่ย ๆ เลือนหายในท่ีสดุ 

๓. คตดิาวดงึส์กับการสร้างสถูปเจดีย์ 
๓.๑ ประเดน็การสร้างสถูปตามคตพิระจุฬามณีเจดีย์ตามคตภิูมิจักรวาล 

   ในประเทศพมา่ พบการจ าลองเขาพระสเุมรุและสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ผา่นรูปแบบของ
พระเจดีย์นัน้ก็เป็นสิ่งส าคญัท่ีพบในสถาปัตยกรรมพมา่ ผู้วิจยัจงึขอยกตวัอยา่งท่ีส าคญั ๒ แหง่ คือ  

   พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พทุธเจดีย์ท่ีสร้างบนเนินเขาสิงคตุตระนัน้  ในสมยั
พระนางชินสอบ ู(พ.ศ.๑๙๙๖-๒๐๑๕) แห่งราชวงศ์มอญหงสาวดี ได้มีเหตกุารณ์ส าคญัท่ีนอกไป
จากการถวายแผน่ทองค าหุ้มพระเจดีย์ กลา่วคือ ได้มีการสร้างก าแพงรอบ ๗ ชัน้ สนันิษฐานวา่เป็น
การส่ือความหมายว่าเป็นสตัตบริภัณฑ์๒๐๖  ท่ีแวดล้อมเขาพระสเุมรุ ท่ีแทนด้วยเนินเขาธรรมชาติ 

                                           
๒๐๒“การขึน้พระต าหนกัปารุกสวนั,”  ราชกิจจานุเบกษา, ๒๓ (๑๕ เมษายน ร.ศ.๑๒๕): ๖๓. 
๒๐๓“การขึน้พระต าหนกัสวนจิตรละดา,”  ราชกิจจานุเบกษา, ๒๓ (๑๓ พฤษภาคม  

ร.ศ.๑๒๕): ๑๒๙. 
๒๐๔“พระบรมราชโองการ ประกาศ แก้นามพระโรง และพระราชทานนามพระต าหนกั,”  

ราชกิจจานุเบกษา, ๒๙ (๓๐ มิถนุายน ๒๔๕๕): ๑๑๑. 
๒๐๕บณัฑิต จลุาสยั, พีรศรี โพวาทอง และรัชดา โชตพิานิช, วังสวนดุสิต, ๓๐๘-๓๑๐.  
๒๐๖สรุะ พิริยะสงวนพงศ์, พระมหามัยมุนีและเจดีย์ส าคัญในพม่า 

(กรุงเทพมหานคร: มิวเซียมเพรส, ๒๕๕๗), ๙๓.  



 

 

๒๔๓ 

อันเป็นท่ีตัง้ของสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ นับเป็นการจัดวางผังพุทธสถานท่ีมีอยู่ให้สอดรับการคติภูมิ
จกัรวาล 

  อีกแห่งหนึ่งท่ีส าคญัคือ เจดีย์ท่ีจ าลองจกัรวาลทางกายภาพท่ีสมบูรณ์ท่ีสดุ
ในเอเชียอาคเนย์ คือ เจดีย์ชินพิวเม (Shinbyume) ท่ีเมืองมินกนุ ศลิปะสมยัอมรปรุะ (ภาพท่ี ๑๖๘) 
สร้างโดยพระเจ้าพคยีดอ (Bagyidaw) แหง่ราชวงศ์คองบอง เม่ือปี พ.ศ.๒๓๕๙  ด้วยการสร้างเป็น
เจดีย์ในผงักลมตามลกัษณะสณัฐานของจกัรวาลท่ีอยู่ในผงักลม ฐานชัน้ล่างเป็นลกัษณะของฐาน
ไพทีซ้อนกัน ๗ ชัน้ ฐานแต่ละชัน้ แวดล้อมไปด้วยขอบก าแพงในลักษณะของคล่ืนน า้สลับด้วย
มณฑปประดบัรูปเทวดา ตามลกัษณะของเขาสตัตบริภณัฑ์และมหานทีสีทนัดร  ถดัขึน้ไปเป็นองค์
เจดีย์ท่ีแวดล้อมไปด้วยซุ้มขนาดเล็กประดิษฐานรูปสตัว์หิมพานต์ อนัแสดงถึงป่าหิมพานต์ท่ีอยู่เชิง
เขาพระสเุมรุ และเจดีย์ด้านบนจึงส่ือความหมายถึง จฬุามณีเจดีย์บนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์  ด้วยเหตุ
นีเ้จดีย์ชินพิวเมจึงสร้างบนัไดเพียงทิศเดียว เพราะส่ือแทนพุทธประวัติตอนเสด็จลงจากสวรรค์ชัน้
ดาวดึงส์ โดยสร้างเป็นบนัไดหลงัคาคลุมอยู่ตรงกลางแทนบนัไดแก้ว ซึ่งเป็นบนัไดท่ีเสด็จลงของพระ
สมัมาสมัมาพทุธเจ้า ขนาบด้วยบนัไดอีกทัง้ ๒ ข้าง ส่ือแทนบนัไดเงินบนัไดทองของพระอินทร์และ
พระพรหมนัน่เอง๒๐๗ 

 

 
 

ภาพท่ี ๑๖๘ เจดีย์ชินพิวเม เมืองมินกนุ ประเทศพมา่ ศลิปะสมยัอมรปรุะ  
 (ถ่ายภาพโดย เชษฐ์ ตงิสญัชลี) 
                                           

๒๐๗เชษฐ์ ตงิสญัชลี, “ศลิปะพมา่สมยัอมรปรุะ-มณัฑเลย์” (ค าบรรยายในรายวิชา
ศลิปะในประเทศพมา่ ๓๑๐๒๑๔ ณ ศนูย์สนัสกฤตศกึษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศลิปากร, 
๑๗ เมษายน ๒๕๕๘). 



 

 

๒๔๔ 

  ในประเทศลาว ปรากฏคติการจ าลองพระจฬุามณีเจดีย์ตามคติภูมิจกัรวาล
ท่ีส าคญั คือท่ี พระธาตหุลวง นครเวียงจนัทน์ (ภาพท่ี ๑๖๙) ซึ่งมีลกัษณะเป็นเจดีย์ในศิลปะล้าน
ช้าง เจดีย์ทรงบวัเหล่ียม หรือท่ีในศลิปะลาว เรียกวา่ เจดีย์ทรงหวัน า้เต้า หรือทรงหมากปลี๒๐๘  โดย
มีศิลาจารึกธาตหุลวง หลกัท่ี ๑ ก ากบัไว้ว่า “...พระสถูปของสมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าลูกนี้ ชื่อ
ว่า โลกจุลามณี อนัสมเด็จพระมหาราชเจ้าพระนามว่า ไชยเชษฐาธิราชทรงสร้างไว้...”๒๐๙ 
 

 
 

ภาพท่ี ๑๖๙ พระธาตหุลวง เมืองเวียงจนัทน์ ประเทศลาว 
 

  ค าว่า “โลกจุลามณี” นอกจากจะหมายถึง พระจุฬามณีเจดีย์บนสวรรค์ชัน้
ดาวดึงส์ พระเจดีย์แห่งนีย้งัมีการจ าลองสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ผ่านทางลกัษณะแผนผงัของพระธาตุ
หลวง โดยมีเจดีย์รายรอบ อาจส่ือความหมายถึงศนูย์กลางจกัรวาล คือเขาพระสเุมรุ   

  ศาสตราจารย์ ดร.ศกัดิ์ชัย สายสิงห์ สันนิษฐานว่า เจดีย์บริวารท่ีแวดล้อม
เจดีย์ประธานนีส่ื้อความหมายถึงเขาสตัตบริภณัฑ์ ซึง่มีลกัษณะเรียงลดหลัน่กนัคล้ายกบัช่อฟ้าบน
สนัหลงัคาของสิม  ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของเขาพระสเุมรุ  โดยมีพระมหาธาตเุป็นศนูย์กลางพระนคร 
จงึต้องจ าลองมาจากพระเจดีย์จฬุามณี๒๑๐ 

                                           
๒๐๘ศกัดิช์ยั สายสิงห์, เจดีย์ พระพุทธรูป ฮูปแต้ม สิม ศิลปะลาวและอีสาน, ๖๒-๖๓.  
๒๐๙สงวน บญุรอด, พุทธศิลปลาว (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๒๖), 

๘๕, อ้างถึงใน เร่ืองเดียวกนั, ๗๔-๗๗.  
๒๑๐เร่ืองเดียวกนั, ๗๖-๗๗.  



 

 

๒๔๕ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภสัสร์ ชวูิเชียร สนันิษฐานว่า จ านวนธาตบุริวาร
ทัง้ ๓๓ องค์นัน้อาจหมายถึง จ านวนเทวดาทัง้ ๓๓ องค์บนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์๒๑๑ 

  ดงันัน้ เม่ือพระธาตุหลวงแสดงสัญลักษณ์ของศูนย์กลางจักรวาลคือ การ
แวดล้อมด้วยเจดีย์บริวารนัน้ รูปแบบการสร้างพระเจดีย์ในลักษณะนีถ้ึงถกูสงวนไว้ส าหรับมหาธาตุ
ประจ าพระนคร 

  ในประเทศไทย ปรากฏหลกัฐานท่ีแสดงถึงการสร้างสถูปตามคติพระจุฬามณี
เจดีย์ตามคติภูมิจกัรวาลมาตัง้แตใ่นสมยักรุงศรีอยธุยา  โดยปรากฏการจ าลองผงัจกัรวาลชดัเจน
ท่ีพระปรางค์วดัไชยวฒันาราม 

  วดัไชยวฒันาราม สมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงสร้างขึน้ในบริเวณบ้าน
เดิมของพระชนนี ดงัความท่ีมาในพงศาวดารกรุงศรีอยธุยา ฉบบัพนัจนัทนมุาศ (เจิม) ว่า “...แลที่
บ้านสมเด็จพระพนัปีหลวงนัน้ พระเจ้าอยู่หวัให้สถาปนาสร้างพระมหาธาตเุจดีย์  มีพระระเบียงรอบ
แลมุมพระระเบียงนัน้กระทําเป็นทรงเมรุทิพเมรุรายอนัรจนาแลกอบด้วย พระอโุบสถ พระวิหาร การ
เปรียญ แลสร้างกฎุถวายพระสงฆ์เป็นอนัมากเสร็จแล้ว ใหน้ามชื่อวดัไชยวฒันาราม...”๒๑๒  ซึง่ในการ
นีส้มเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานภุาพทรงสนันิษฐานว่าเป็นนิวาสถานเดิมของ
สมเดจ็พระเจ้าปราสาททอง๒๑๓ 

  คติการสร้างพระปรางค์วัดไชยวฒันารามนี ้ปรางค์ประธานเปรียบเสมือน
เขาพระสเุมรุท่ีเหนือยอดเขาเป็นท่ีตัง้ของสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์  ภายในคหูาปรางค์ประธานท่ีปรากฏ
เป็นซากฐานก่ออิฐรูปส่ีเหล่ียมย่อมมุไม้ย่ีสิบ สนันิษฐานว่าเป็นฐานท่ีเคยประดิษฐานสถูป และอาจ
เป็นสถปูทรงเจดีย์ส่ีเหล่ียมย่อมมุ ซึง่มีความหมายถึงพระเจดีย์จฬุามณี  คหูาปรางค์ประธานจึงเป็นท่ี
ดั่งสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์  ส่วนชัน้ท่ีอยู่ถัดคูหาประธานลงมาเปรียบได้กับสวรรค์ชัน้จาตุมหาราชิกา  
ปรางค์บริวารทัง้ ๔ องค์ ล้อมรอบปรางค์ประธานมีความหมายในเชิงสญัลกัษณ์แทนเขตสตัตบริภณัฑ์  
โดยพิจารณาจากการย่อมุม ด้านละ ๗ มุมของปรางค์บริวาร หากโยงเส้นผ่านมุมทุกมุม  เมรุทิศ
และเมรุรายทัง้ ๘ องค์แทนทวีปใหญ่ทัง้ ๔ และทวีปเล็กอีก ๔  และมีพระระเบียงล้อมรอบอัน

                                           
๒๑๑ประภสัสร์ ชวูิเชียร, ศิลปะลาว (กรุงเทพมหานคร: มตชิน, ๒๕๕๗), ๑๓๘.  
๒๑๒พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) (พระนคร: โรงพิมพ์โสภณ 

พิพรรฒธนาการ, ๒๔๗๙), ๓๐๓.  
๒๑๓สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ, “อธิบายเร่ืองสร้างวดั 

ชยัวฒันาราม ต. บ้านปอ้ม อ. พระนครศรีอยธุยา จ. พระนครศรีอยธุยา,” ศิลปากร ๑๔, ๔ 
(พฤศจิกายน ๒๕๑๓): ๒๕.  



 

 

๒๔๖ 

เปรียบเสมือนก าแพงจกัรวาล๒๑๔  ในขณะเดียวกนัก็อาจตีความได้ว่า  ถ้าปรางค์บริวารทัง้ ๔ นัน้
หมายถึง ทวีปทัง้ ๔  มีพระระเบียงเป็นเสมือนก าแพงจกัรวาล  เมรุทัง้ ๘ องค์ก็อาจหมายถึง อนนัต
จกัรวาลและจกัรวาลอ่ืน ๆ๒๑๕ ได้เชน่กนั 

  คติการจ าลองภูมิจักรวาลในการสร้างพระสถูปเจดีย์นีป้รากฏสืบมาในสมัย
รัตนโกสินทร์ ดงัมีตวัอยา่งส าคญัท่ีพระปรางค์วดัอรุณราชวราราม 

  พระปรางค์วัดอรุณราชวรารามนีแ้ม้จะเร่ิมสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย แต่ก็สร้างได้เพียงงานฐานรากเท่านัน้  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัวจึงทรงสร้างต่อมาเป็นปรางค์ประธานขนาดใหญ่ และมีปรางค์บริวารประจ ามุมทัง้ ๔  
ทัง้นีใ้นส่วนของคติจักรวาลในองค์ประกอบต่าง ๆ ของพระปรางค์วัดอรุณราชวรารามนัน้ การ
ประดบัปนูปัน้รูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวณัท่ีมุมทัง้ ๔ ของเรือนธาต ุอนัแสดงสญัลกัษณ์ว่า พระ
ปรางค์องค์นีเ้ปรียบเสมือนพระจฬุามณีเจดีย์บนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์  ในขณะเดียวกนัก็อาจตีความ
ว่าพระปรางค์องค์นี ้คือ เขาพระสเุมรุ ซึ่งเป็นแกนกลางจกัรวาล สอดคล้องกบัรูปแบบการประดบั
รูปยกัษ์แบก ลิงแบก และเทวดาแบก๒๑๖ 

  ศาสตราจารย์ ดร.ศกัดิช์ยั สายสิงห์ ตัง้ข้อสงัเกตวา่ การประดบัตกแตง่พระปรางค์
ด้วยรูปพระอินทร์ รวมถึงการประดบัส่วนฐานด้วยรูปยกัษ์แบกและเทวดาแบกนัน้ เป็นรูปแบบท่ีไม่
ปรากฏมาก่อนในพระปรางค์สมัยกรุงศรีอยุธยา ดงันัน้แนวคิดในการสร้างพระปรางค์วัดอรุณ
ราชวรารามของรัชกาลท่ี ๓ จงึมีการแสดงถึงคติจกัรวาลเชน่เดียวกบัพระปรางค์ในสมยัอยธุยา แต่
ได้มีการแสดงออกท่ีเป็นรูปธรรมมากขึน้กว่าแต่ก่อนด้วยงานประติมากรรมท่ีประดบัตกแต่งองค์
เจดีย์ท่ีชว่ยบอกเลา่เร่ืองราวในคตจิกัรวาลได้อยา่งชดัเจน๒๑๗ 

 

                                           
๒๑๔ปาริสทุธ์ิ สาริกะวณิช, “การศกึษาสถาปัตยกรรมวดัไชยวฒันาราม จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาประวตัิศาสตร์สถาปัตยกรรม 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, ๒๕๓๖), ๑๓๓-๑๓๔.  

๒๑๕เร่ืองเดียวกนั, ๑๓๗.  
๒๑๖ธนกร กิตติกานต์, “มหาธาต:ุ แนวคิดและแนวทางในงานสถาปัตยกรรมไทย” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาประวตัศิาสตรศลิปะไทย บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๕๔), ๔๕๔.  

๒๑๗ศกัดิช์ยั สายสิงห์, งานช่าง สมัยพระน่ังเกล้าฯ (กรุงเทพมหานคร: มตชิน, 
๒๕๕๑), ๑๕๒.  



 

 

๒๔๗ 

 ๓.๒ ประเด็นการสร้างสถูปตามคติพระจุฬามณีเจดีย์กับการประดิษฐาน
เส้นพระเจ้า 

  อีกประเด็นหนึ่ง การสร้างพระสถปูเจดีย์ตามคติพระจฬุามณีเจดีย์นัน้ สว่นหนึ่ง
มกัเก่ียวข้องกบัการประดิษฐานเส้นพระเจ้า (เส้นผม) ของพระมหากษัตริย์ในคราวทรงพระผนวช  โดย
พบการสร้างพระสถปูเจดีย์ในคตนีิใ้นประเทศไทยและกมัพชูา 

  ในประเทศไทย มีคติการสร้างวดัจุฬามณีเกิดขึน้ในสมยักรุงศรีอยุธยา รัชสมยั
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงสร้างพระวิหารวัดจุฬามณี เม่ือปี พ.ศ.๒๐๐๗ และพระองค์ทรง
พระผนวช ณ วดัแห่งนีใ้นปีถัดมา เป็นระยะเวลา ๘ เดือน๒๑๘ สอดคล้องกับความในจารึกศิลาวดั
จุฬามณีท่ีว่า “ลุศกัราช ๘๒๖ ปีวอกนกัษัตร อนัดบันัน้สมเด็จพระรามาธิบดีศรีบรมไตรโลกนาถ
บพิตรเปนเจ้า  ให้สร้างอารามจฬุามณีท่ีจะเสดจ็ออกทรงมหาภเินษกรม...”๒๑๙   

  ศาสตราจารย์ ดร.สนัต ิเล็กสขุมุ สนันิษฐานวา่ ช่ือวดัจฬุามณีนีน้า่จะเก่ียวข้อง
กบัการประดิษฐานเส้นพระเจ้าของสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถเม่ือทรงพระผนวช  พระปรางค์ของวดั
จึงเปรียบเสมือนพระจฬุามณีเจดีย์บนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ อนัเป็นการสถาปนาบทบาทของสมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถให้เปรียบเสมือนพระโพธิสตัว์๒๒๐ 

  นอกจากนี ้ดร.ธนกร กิตตกิานต์ ได้สนันิษฐานวา่ พระปรางค์นีน้า่จะถกูใช้ใน
การพระราชพิธีทรงพระผนวช เป็นการจ าลองเหตกุารณ์พทุธประวตัิตอนมหาภิเนษกรมณ์ ดงัเห็น
ได้จากข้อความในจารึกศลิาวดัจฬุามณีท่ีตัง้ใจใช้ข้อความว่า “มหาภเินษกรม”๒๒๑ ในการกล่าวถึง
พระราชพิธีทรงพระผนวชของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  จึงสนันิษฐานว่าน่าจะมีการอญัเชิญ
เส้นพระเจ้าของพระองค์ไปประดิษฐานในปรางค์วดัจฬุามณีแห่งนี ้เช่นเดียวกบัพระจฬุามณีเจดีย์
บนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์๒๒๒ 

  ส่วนในประเทศกัมพูชา ปรากฏคติการสร้างพระจุฬามณีเจดีย์เพ่ือประดิษฐาน
เส้นพระเจ้าในสมยัท่ีเมืองละแวกเป็นราชธานี  โดยมีการสร้างภูเขากลางเมือง คือ วดัตรอแลงแกง 

                                           
๒๑๘“พระราชพงษาวดาร ฉบบัหลวงประเสริฐ,” ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ ๑ (พระนคร: 

โรงพิมพ์ไทย, ๒๔๕๗), ๑๒๑.  
๒๑๙“จาฤกศลิาวดัจฬุามณี,” เร่ืองเดียวกนั, ๑๔๐.  
๒๒๐สนัต ิเล็กสขุมุ, ปรางค์และลายปูนป้ันประดับวัดจุฬามณี พษิณุโลก 

(กรุงเทพมหานคร: สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัศลิปากร, ๒๔๓๔), ๑๐๖.  
๒๒๑“จาฤกศลิาวดัจฬุามณี,” ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ ๑, ๑๔๐.  
๒๒๒ธนกร กิตติกานต์, “มหาธาต:ุ แนวคิดและแนวทางในงานสถาปัตยกรรมไทย,” ๔๒๐.  



 

 

๒๔๘ 

ซึ่งเนินดินนีน้่าจะเกิดจากการถมด้วยฝีมือมนษุย์๒๒๓ ด้วยการสร้างศาสนสถานบนฐานเป็นชัน้ยอ่ม
มีคติเก่ียวกับศูนย์กลางจักรวาลและเขาพระสุเมรุ  และอาคารทรงปราสาทซึ่งเป็นอาคารท่ีมี
ฐานนัดรศกัดิ์สงูก็ถกูสงวนไว้ใช้กบัเทพเจ้าและกษัตริย์เท่านัน้ จึงพบอาคารประเภทนีเ้ฉพาะในศา
สนสถานและพระราชวงัของราชอาณาจกัรกมัพชูามาจนถึงทกุวนันี ้

  ในส่วนการจ าลองสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ผ่านรูปแบบของพระเจดีย์นัน้ก็ปรากฏ
ในงานสถาปัตยกรรมกัมพูชา  โดยเฉพาะพระเจดีย์ไตรตรึงษ์ (Chedi Tray Troeng) บนเขาพระราช
ทรัพย์ เมืองอดุงฦๅชยั (ภาพท่ี ๑๗๐)  ซึ่งเป็นเจดีย์ท่ีสมเด็จพระชยัเชษฐาท่ี ๒ สร้างเพ่ือบรรจพุระบรม
อฐิัสมเด็จพระศรีสริุโยพรรณบนเขาราชทรัพย์ยอดท่ีสงูท่ีสดุ คูก่บัเจดีย์บรรจพุระบรมอฐิัสมเด็จพระ
หริรักษ์รามาอิศราธิบดี (พระองค์ด้วง) ซึง่ถดัมาทางทิศใต้๒๒๔  จะเป็นการจ าลองคตกิารสร้างศาสน
สถานบนเขาพระสเุมรุแล้วนัน้  นอกจากนามของพระเจดีย์ “ไตรตรึงษ์” ท่ีส่ือถึงสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ 
ยงัปรากฏความในศลิาจารึกนครวดั หมายเลข ๓๘ (ราว พ.ศ.๒๑๐๙ – ๒๒๙๐) ความวา่ 

 

  “คีตฺถถฺวายพฺระเจตฺตีย์ จลุามฺนีไตฺรตฺริงฺสนา 
  สางทกุพฺระเกสฺสา อิสเทพฺวตาถฺวายบงฺค มฺม ฯ” 
  ถอดความได้วา่ 
  “คดิถวายพระเจดีย์ จุลามนีไตรตรึงษา 

  สร้างไว้พระเกศา สิน้เทพดาถวายบงัคม ฯ”๒๒๕ 
 

  สอดคล้องกบัความในพระราชพงษาวดารกรุงกมัพชูาท่ีวา่ “...ลศุกัราช ๙๘๔ 
(พ.ศ.๒๑๖๕) ...พระองค์ไดส้ร้างพระเจดีย์องค์หน่ึง ประดิษฐานอยู่บนเขาพระราชทรัพย์ ทรงตัง้พระ
นามว่า เจดีย์ไตรตรึงษ์...”๒๒๖ หรือความในจารึกด้านหน้าพระเจดีย์ท่ีกล่าวถึงประวตัิการสร้าง
พระเจดีย์ของสมเด็จพระสีสวุตัถ์ิ ความว่า “พระพ.ุ ๒๑๖๖ ม. ๑๕๔๕ จุ. ๙๘๕ ปีกุน ปัญจศก ปี
ฝรั่ง ๑๖๒๓ พระบาทสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชพระเจ้ากรุงกัมพูชาธิบดีทรงสร้างพระเจดีย์

                                           
๒๒๓รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง และศานต ิภกัดีค า, ศิลปะเขมร, ๑๔๘. 
๒๒๔ศานต ิภกัดีค า, เขมรสมัยหลังพระนคร (กรุงเทพมหานคร: มตชิน, ๒๕๕๖), ๗๒. 
๒๒๕มหาพิทรู กฺรเสมฺ, สิลาจาริกองคฺรวตตฺ (Paris: Centre de Documentation et 

de Reshearche Sur La Sivilisation, 1984), 95-111, อ้างถึงใน สงบ บญุคล้อย, วรรณกรรม

เขมร, ๑๗๓-๑๗๕. 
๒๒๖กรมศลิปากร, ราชพงษาวดารกรุงกัมพูชา (กรุงเทพมหานคร: แพร่พิทยา, 

๒๕๑๓), ๑๗๐. 



 

 

๒๔๙ 

ไตรตรึงษ์ มีเศียรไอราวัณล้อมรอบบนพนมพระราชทรัพย์ เขตสําโรงทอง ทําบญุบรรจุพระบรม
อฐิัพระบาทสมเด็จพระศรีสุริโยพรรณพระเจ้ากรุงกัมพูชาธิบดีพระวรราชบิดา...”  ซึ่งเม่ือเทียบ
ศกัราชแล้วปีท่ีสร้างพระเจดีย์ในจารึกกบัศกัราชในพงษาวดารกรุงกมัพชูาแตกตา่งกนั ๑ ปีเท่านัน้  
และจากจารึกแสดงให้เห็นวา่ เจดีย์ทรงเพิ่มมมุท่ีรอบฐานมีปนูปัน้รูปช้างประดบัอยู่โดยรอบนัน้ ส่ือ
ความหมายถึงช้างเอราวณั ท่ีอยูบ่นสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์เชน่เดียวกบัพระจฬุามณีเจดีย์องค์นีน้ัน่เอง 

  ซึ่งหากศึกษาจากจารึกหลักนี ้จึงมีความเป็นไปได้ท่ีพระเจดีย์แห่งนีท่ี้เป็น
ประดิษฐานพระเกศา ในขณะท่ีหลกัประเภทพงศาวดารระบุว่าเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมอัฐิของ
สมเด็จพระศรีสุริโยพรรณ พระราชบิดาของสมเด็จพระชยัเชษฐาท่ี ๒  ซึ่งคงเป็นการคตินีจ้ึงอาจ
ตา่งไปจากปรางค์วดัจฬุามณีท่ีพิษณุโลกท่ีประดิษฐานเส้นพระเจ้าของสมเด็จพระบรมโลกนาถใน
คราวทรงพระผนวช ในขณะท่ีพระเจดีย์ไตรตรึงษ์ท่ีเมืองละแวกนีส้นันิษฐานคงใช้ประดิษฐานเส้น
พระเจ้าของสมเดจ็พระศรีสริุโยพรรณ แตเ่ป็นในคราวท่ีเสดจ็สวรรคตไปแล้วก็เป็นได้ 

 

 
 

ภาพท่ี ๑๗๐ เจดีย์ไตรตรึงษ์ เขาพระราชทรัพย์ เมืองอดุงฦๅชยั ประเทศกมัพชูา  
ท่ีมา: Therese, Unterwegs in Kambodscha2 /Oudong und Tonle Sap, accessed November 13, 
2016, available from https://get.google.com/albumarchive/103381404013020951702/album/ 
AF1QipN8qalbep6gp3U82R-YMrpccFie1gVmtzXjmHet 

 

๔. คตดิาวดงึส์ในการจ าลองเขตพุทธาวาส 
 ประเทศไทย ปรากฏการจ าลองสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ในพืน้ท่ีเขตพทุธสถานอย่างชดัเจน

ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยแผนผงัพระอารามในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลกนัน้



 

 

๒๕๐ 

นิยมสร้างระเบียงคดล้อมรอบพระอุโบสถเป็นหลัก เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพน
วิมลมงัคลาราม วดัราชบูรณะ วดัสระเกศ เป็นต้น  แตก็่เคยปรากฏมาแล้วในสมยักรุงศรีอยุธยาตอน
ปลาย เชน่ท่ีวดัใหญ่สวุรรณาราม จงัหวดัเพชรบรีุ๒๒๗ 

 การออกแบบผงัพทุธาวาสในลกัษณะดงักล่าว จึงเป็นการพยายามจ าลองภมูิจกัรวาล
ตามแนวคดิทางพทุธศาสนามาใช้ในงานสถาปัตยกรรม   ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชยั พลูสวุรรณ ได้
อธิบายถึงคติในการสร้างระเบียงคดล้อมรอบพระอโุบสถนัน้คือ การสะท้อนสญัลกัษณ์ของสวรรค์ชัน้
ดาวดึงส์บนยอดเขาพระสุเมรุ สุเมรุ วิหารคดทัง้ส่ีหมายถึงเขาสัตตบริภัณฑ์ และก าแพงรอบเขต
พุทธาวาสแทนเขาก าแพงจกัรวาล ดงัท่ีปรากฏในรูปแบบผงัวดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม อนัเป็น
พทุธาวาสในสมยัแรก ๆ ของกรุงรัตนโกสินทร์๒๒๘ 

 โดยเฉพาะงานวิจัยของรองศาสตราจารย์ชาตรี ประกิตนนทการ ได้ศึกษาตีความ
สวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ในเขตพุทธาวาสวดัพระเชตพุนฯ สมยัรัชกาลท่ี ๑  ประเด็นส าคญัคือ การท่ีมีพระ
ระเบียงล้อมรอบพระอโุบสถอยู ่๒ ชัน้ บ้างตีความว่าเป็นเขาสตัตบริภณัฑ์  แต ่ชาตรี ประกิตนนทการ 
เสนอว่า พระระเบียงนีอ้าจหมายถึง ก าแพงด้านนอกของสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์  อีกทัง้รูปพรรณสณัฐาน
ของสวรรค์ชัน้นี ้ ไตรภมูิโลกวินิจฉยกถาทัง้ ๒ ส านวน ล้วนกลา่วถึงตรงกนัว่า มีสณัฐานเป็นรูปตะโพน   
ซึง่หากพิจารณาแผนผงัของพระระเบียงวดัพระเชตพุนฯ ท่ีซ้อนกนั ๒ ชัน้ก็มีความเป็นไปได้ถึงสณัฐาน
รูปตะโพน พระระเบียงทัง้หมดจึงน่าจะหมายถึงยอดเขาพระสเุมรุ อนัเป็นท่ีตัง้ของสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ 
และแนวระเบียงก็คือ แนวก าแพงของสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ (ภาพท่ี ๑๗๑)  นอกจากนี ้ยงัมีการตีความ
กลุม่เจดีย์ทรงเคร่ือง ๕ องค์ท่ีอยู่ประจ ามมุทัง้ ๔ นอกพระระเบียงว่าหมายถึง เขาสตัตบริภณัฑ์   โดย
มีพืน้ฐานเขตพุทธาวาสด้านนอกพระระเบียงนัน้เป็นดั่งมหานทีสีทันดร ล้อมรอบด้วยก าแพง
พทุธาวาสท่ีเป็นดัง่ก าแพงจกัรวาล๒๒๙ 

 

                                           
๒๒๗หม่อมราชวงศ์สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ศิลปกรรมในประเทศไทย ภูมิหลังทาง

ปัญญา-รูปแบบทางศิลปกรรม (ม.ป.ท., ๒๕๕๘), ๓๒.  
๒๒๘เสมอชยั พลูสวุรรณ, “สญัลกัษณ์ทางภมูิจกัรวาลภายในเขตพทุธาวาสวดัพระเชตพุน

วิมลมงัคลาราม,”  เมืองโบราณ ๑๖, ๑ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๓๓): ๑๑๒-๑๒๓. 
๒๒๙ดรูายละเอียดเพิ่มเตมิใน ชาตรี ประกิตนนทการ, “ความหมายทางสงัคมและ

การเมืองในสถาปัตยกรรมสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก,” (รายงานการวิจยั 
สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัศลิปากร, ๒๕๕๒), ๘๒-๘๖. 



 

 

๒๕๑ 

 
 
ภาพท่ี ๑๗๑ เปรียบเทียบพระระเบียงซ้อนชัน้ ๒ ชัน้วดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม กบัรูปตะโพน 
ท่ีมา : ชาตรี ประกิตนนทการ, “ความหมายทางสงัคมและการเมืองในสถาปัตยกรรมสมยัพระบาทสมเด็จ
พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก,” (รายงานการวิจยั สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๕๒), 
ภาพท่ี ๔.๐๗. 

 
 โดยในการปฏิสังขรณ์ในสมัยรัชกาลท่ี ๓ นับเป็นการขยายความคติดาวดึงส์ให้

ชดัเจนยิ่งขึน้  โดยเฉพาะการเขียนรูปพระอาทิตย์และพระจนัทร์บนคอสองมขุด้านหลงัในทิศทางท่ี
แสดงการโคจรแบบทกัษิณาวรรตรอบพระอุโบสถ  การน าถะจีนสูง ๖ ชัน้มาวางบนลานระหว่าง
พระระเบียงชัน้นอกและชัน้ใน อาจจะหมายถึงอากาสฐัวิมานของกามภูมิเทวโลก ๖ ชัน้ท่ีตัง้อยู่ห้อม
ล้อมแนวดิ่งของศูนย์กลางจักรวาล  และการปลูกต้นตาลในลานระหว่างพระระเบียงชัน้นอกและ
ชัน้ใน ซึง่เป็นสญัลกัษณ์แสดงขอบเขตของสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ ตามคมัภีร์ไตรภมูิโลกวินิจฉยกถา๒๓๐ 

 รูปแบบการใช้สัณฐานรูปตะโพนในการก าหนดขอบเขตพระอุโบสถนี ้ด้วยการ
ผูกพทัธสีมาวดับวรนิเวศวิหาร  พระอารามแห่งนีส้ร้างโดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศกัดิพลเสพ  
เม่ือแรกนัน้พระอุโบสถวัดบวรนิเวศนัน้แต่แรกเป็นอาคารทรงจตัุรมุข โดยมีมุขหน้าและมุขหลังยาว
กว่ามุขข้าง และมีการผูกพัทธสีมาแบบติดผนัง ตามแบบสกุลช่างวังหน้า เฉพาะมุขด้านหน้า  
ภายหลงัเม่ือพระวชิรญาณภิกข ุ(หรือสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ามกฎุสมมติวงศ์ พระวชิรญาณ
มหาเถร) ได้รับอาราธนาให้มาครองวดั มีพระราชประสงค์จะสร้างพระเจดีย์ด้านหน้าพระอโุบสถ จึง
โปรดให้ย้ายพระพทุธชินสีห์มาไว้ท่ีมขุด้านหน้า แล้วทรงพระปรารภว่า “พระอโุบสถเปนสามมุข ผูกแต่
มขุน่าแห่งเดียว ดูเปนคาบเก่ียวอยู่ใม่ชอบกล” จงึขอพระบรมราชานญุาตท่ีเป็นวิสงุคามสีมาเพิม่ทัง้สาม
มขุเป็นวาระท่ี ๒  ตอ่มาทรงพระปรารภจะขยายสีมาออกไปให้พ้นพระอโุบสถ ให้เป็นท่ีท าสงัฆกรรมได้
ทัง้ในและนอก จึงทรงผูกพัทธสีมาขึน้ใหม่เป็นครัง้ท่ี ๓  เม่ือปี พ.ศ.๒๓๙๐ ก าหนดนิมิต ๖ แห่ง  

                                           
๒๓๐เร่ืองเดียวกนั, ๘๙-๙๐. 



 

 

๒๕๒ 

ด้านหน้าก าหนดด้วยรุกขนิมิตต์ คือ ต้นจนัทน์ ๒ ต้น  ด้านข้างก าหนดด้วยอุทกนิมิตต์ คือบ่อน า้ ๒ 
แห่ง ด้านหลงัก าหนดด้วยปาสาณนิมิตต์ คือ หลกัศิลา ๒ หลกั  มีสณัฐานดจุตะโพน คือ สอบหน้า
ป่องกลาง๒๓๑  (ภาพท่ี ๑๗๒-๑๗๓) 
 

 
 

ภาพท่ี ๑๗๒ ผงัพระอโุบสถวดับวรนิเวศวิหาร และนิมิตต์สีมา 
 

   
 

ภาพท่ี ๑๗๓ รุกขนิมิตต์ อทุกนิมิตต์ และปาสาณนิมิตต์ สีมารอบพระอโุบสถวดับวรนิเวศวิหาร 

                                           
๒๓๑ต านานวัดบวรนิเวศวิหาร (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๖, งาน

ฉลองพระชนมาย ุ๙๐ พรรษา สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก 
วนัท่ี ๓ ตลุาคม พทุธศกัราช ๒๕๔๖), ๑๗-๑๘.  



 

 

๒๕๓ 

 แม้การผูกสีมามีสัณฐานรูปตะโพนจะปรากฏการอ้างถึงในคัมภีร์สมันต-   
ปาสาทิกา อรรถกถามหาวรรค๒๓๒  แต่ก็มิได้มีการให้รายละเอียด  รูปแบบตะโพนนีมั้กใช้
อธิบายถึงลักษณะของภูเขาดังท่ีปรากฏมาแล้วแต่ในคัมภีร์สมันตปาสาทิกานีอี้กเช่นกัน  
โดยเฉพาะการใช้สัณฐานรูปตะโพนนีกั้บลักษณะเขาพระสุเมรุ ดังท่ีปรากฏมาในคัมภีร์ไตรภูมิ
โลกวินิจฉยกถา  ก าหนดพืน้ที่บริเวณสีมาเป็นดั่ งเขาพระสุเมรุ โดยมีพระอุโบสถนีเ้ป็น
อาคารประธาน  พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารมีการแบ่งพืน้ที่ดั่ งพระมหามณเฑียรใน
พระบรมมหาราชวัง  โดยปรากฏสัญลักษณ์บนบานประตูหน้าต่างพระอุโบสถ  กล่าวคือ 
บริเวณด้านหน้าต่างมุขด้านหน้านัน้เป็นงานปูนป้ัน (ปัจจุบันเปล่ียนเป็นงานแกะสลักไม้) รูป
ดวงตราประจ ากรมกองต่าง ๆ ของขุนนางในสมัยต้นรัตนโกสินทร์  พืน้ที่บริเวณมุข
ด้านหน้าของพระอุโบสถนีจ้ึงเปรียบเสมือนดั่ งพระที่ น่ังอมรินทรวินิจฉัยฯ  ส่วนบริเวณมุข
ข้างทัง้ ๒ ประตูเป็นงานปูนป้ันรูปราชรถ ราชยาน และเรือพระท่ีน่ัง  ส่วนบานหน้าต่างเป็น
งานปูนป้ันรูปเคร่ืองราชูปโภค เคร่ืองสูง ตลอดจนเคร่ืองพัสตราภรณ์ของพระมหากษัตริย์ 
พืน้ที่ ในมุขด้านหลังนีจ้ึงเป็นพืน้ที่ของกษัตริย์ เปรียบเสมือนดั่ งพระที่ น่ังไพศาลทักษิณ  
ดังนั้นพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารนี ้จึ งเปรียบเสมือนดั่ งพระมหามณเฑียรใน
พระบรมมหาราชวัง  ซึ่งตัง้อยู่บนยอดเขาพระสุเมรุก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าพระอุโบสถนี ้
เปรียบเสมือนดั่ งสุธรรมเทวสภา สถานที่ประกอบเทวกิจของพระอินทร์บนสวรรค์ชั ้น
ดาวดงึส์ได้เช่นเดียวกัน 

 นอกจากนี ้ในสมยัรัชกาลท่ี ๓ ยงัมีการเปล่ียนแปลงแนวคิดในการสร้างระเบียง
คดล้อมรอบอาคารท่ีส าคญัท่ีสุดของพระอารามท่ีเคยล้อมรอบพระอุโบสถในสมัยอยุธยาตอน
ปลายมาจนถึงช่วงต้นรัตนโกสินทร์นัน้  ในรัชสมยันีไ้ด้มีการสร้างระเบียงคดล้อมรอบพระวิหาร
หลวงท่ีวดัสทุศันเทพวราราม  เพราะหากพิจารณาจากหมายรับสัง่ สมยัรัชกาลท่ี ๑ จลุศกัราช ๑๑๗๐ 
เลขท่ี ๑ นัน้ระบุว่า “พระยามหาอํามาตย์รับพระราชโองการสัง่ว่า หลวงโลกทีป โหรทํานายพระ
ฤกษ์ก่อรากพระอโุบสถ วดัมหาสทุธาวาส ทูลเกล้าฯ ถวายกําหนด ณ วนั ๔ เดือน ๖ ข้ึน ๑๐ ค่ํา 
ปีมะโรงสมัฤทธิศก เวลาบ่าย ๒ โมง ๖ บาท พระสงฆ์ ๕๐ รูป สวดพระพทุธมนต์  ครั้นรุ่งข้ึน วนั ๕ 
เดือน ๖ ข้ึน ๑๑ ค่ํา  เวลาบ่าย ๒ โมง ๖ บาท พระฤกษ์จะได้ก่อรากพระอุโบสถต่อไป”๒๓๓ อัน

                                           
๒๓๒"อรรถกถาวิธีผกูมหาสีมา", พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๔ ภาคที่ ๑ มหาวรรค และ

อรรถกถา (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๔๐๘. 
๒๓๓“ส าเนาหมายรับสัง่ ร.๑ จ.ศ.๑๑๗๐ เลขท่ี ๑,” ใน พีระพฒัน์ ส าราญ, 

สถาปัตยกรรมวัดสุทัศนเทพวราราม (พระวิหารหลวงและพระระเบียงคด) 
(กรุงเทพมหานคร: โรตตี พบัลิชชิ่ง, ๒๕๕๑), ๒๐๗. 



 

 

๒๕๔ 

แสดงให้เห็นว่า พระราชประสงค์เดิมในรัชกาลที่  ๑ นัน้โปรดฯ ให้อาคารที่ประดิษฐาน      
พระศรีศากยมุนีนีเ้ป็นพระอุโบสถ ก่อนท่ีจะกลายเป็นพระวิหารหลวงในเวลาต่อมา  

 แม้วดัสทุศันเทพวรารามจะสร้างขึน้มาตัง้แตใ่นสมยัรัชกาลท่ี ๑  แตค่ตกิารจ าลอง
ดาวดึงส์นัน้ยงัไม่ปรากฏชดั  จนในสมยัรัชกาลท่ี ๓ พระวิหารหลวงประดิษฐานพระศรีศากยมุนี 
ตลอดจนการวางผงัพระอารามทัง้หมดส าเร็จเสร็จสิน้  โดยมีลกัษณะเป็นอาคารสถาปัตยกรรมทรงไทย
ประเพณีขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วยหน้าบนั ๒ ชดุ คือ หน้าบนัของจัว่พระวิหารด้านบนท าเป็นรูป
พระอินทร์ประทบันัง่ภายในปราสาทเหนือช้างเอราวณั  ถดัลงมาเป็นหน้าบนัมขุลดใต้ข่ือด้านล่างท่ี
มีขนาดเล็กกวา่ท าเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑ นัน้เป็นงานท่ีสร้างตอ่เตมิในสมยัรัชกาลท่ี ๔๒๓๔ 

 นอกจากพระอินทร์ทรงช้างเอราวณัท่ีประดิษฐานบนหน้าบนัพระวิหารหลวงแล้ว 
ยงัมีการจดัวางผงัพระอารามท่ีแสดงความเป็นสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์อยู่เป็นจ านวนมาก  ตัง้แตภ่ายใน
พระวิหารหลวงท่ีมีพระศรีศากยมนีุเป็นประธานของพระวิหารนัน้  แม้จิตรกรรมฝาผนังจักเขียน
เร่ืองอดีตพุทธทัง้ ๒๗ องค์ อันแสดงคติของพระอารามที่ สืบมาจากรัชกาลที่  ๑ คือ คติ
ศีรษะแผ่นดินอันเป็นท่ีตัง้ของบัลลังก์มหาโพธ์ิ จิตรกรรมจึงแสดงว่าพืน้ที่นีเ้คยเป็นที่ตรัส
รู้ของพระพุทธเจ้าในอดีตทัง้ ๒๗ องค์  แต่ก็มีจิตรกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ทัง้ท่ี
ปรากฏบนหน้าเสาส่ีเหล่ียมจตัรัุสทัง้ ๘ ต้น ภายในพระวิหารหลวง โดยแสดงลกัษณะส าคญัของเขาสตั
ตบริภณัฑ์ไลเ่รียงกนัไป กลา่วคือ ยอดเขาคูห่น้าคือ เขาพระสเุมรุ  ยอดเขาคูท่ี่ ๒ คือ เขายคุนธร ยอด
เขาคู่ท่ี ๓ คือ เขาอิสินธร กรวิก สุทัศน์ และเนมินธร และยอดเขาคู่ท่ี ๔ คือ เขาวินันตก และ
เขาอศักณั ซึง่อยูน่อกสดุของจกัรวาล๒๓๕  ทัง้ยงัมีจิตรกรรมบนแผงคอสองท่ีตัง้อยูเ่หนือเสาด้านแป
ทัง้ ๒ ของวิหารแสดงภาพบนสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ คือ ด้านทิศตะวันออกเขียนภาพพระพุทธองค์
แสดงธรรมโปรดพุทธมารดา และด้านทิศตะวันตกเขียนภาพพระเจดีย์จุฬามณี (ภาพท่ี ๑๓๐)  
นอกจากนีย้งัมีการน าแผ่นศิลาสลกัสมยัทวารวดีท่ีแสดงเหตกุารณ์โปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชัน้
ดาวดงึส์ (ภาพท่ี ๑๑๖) มาประดษิฐานบริเวณฐานชกุชีด้านหลงัของพระศรีศากยมนีุ  อันแสดงให้

                                           
๒๓๔ศกัดิช์ยั สายสิงห์, “ศนูย์กลางจกัรวาลกบัสถาปัตยกรรมวดัสทุศันเทพวราราม,” ใน 

งานวันพระบาทสมเดจ็พระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวประจ าปี ๒๕๕๒ "พระน่ังเกล้าฯ กับความเป็น
ศูนย์กลางจักรวาลของวัดสุทัศน์ฯ" (กรุงเทพมหานคร : ฝ่ายศิลปวฒันธรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร, 
๒๕๕๒), ๔๒.  

๒๓๕ดรูายละเอียดเพิ่มเตมิใน สรุศกัดิ ์เจริญวงศ์, “คติความเช่ือเร่ืองไตรภมูิในงาน
ศลิปกรรมของวดัสทุศันเทพวราราม,” ใน เร่ืองเดียวกนั, ๑๐๔-๑๑๖.  



 

 

๒๕๕ 

เห็นว่าในสมัยรัชกาลที่  ๓ เป็นท่ีรับรู้อย่างแน่ชัดว่าภาพสลักศิลาแผ่นนีเ้ป็นพุทธประวัติ
ตอนโปรดพุทธมารดา จึงได้น ามาประดษิฐานไว้ในพระวิหารแห่งนี ้

 ด้านหน้าพระศรีศากยมนีุ เดิมเคยประดิษฐานเก๋งจีน (ภาพท่ี ๑๗๔) สนันิษฐานว่า
เป็นเวชยันตปราสาทจ าลอง  ต่อมาภายหลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลทรงมี
พระราชด าริให้ย้ายออก เพราะทรงเห็นว่าเก๋งจีนมีขนาดใหญ่บดบงัความงามพระศรีศากยมนีุ  จึง
ย้ายลงมาประดิษฐานบนลานประทกัษิณด้านหน้าพระอโุบสถ๒๓๖  นอกจากเก๋งจีนแล้วปัจจุบัน
ยังปรากฏแท่นหินอยู่กลางพระวิหาร (ภาพท่ี ๑๗๕) สันนิษฐานว่าเป็นแท่นหินที่ ไว้ใช้
ส าหรับให้พระภิกษุขึน้ไปแสดงพระธรรมเทศนา  เช่นเดียวกับพระแท่นบัณฑุกัมพลศิลา
อาสน์ของพระอินทร์บนสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์  เพราะบริเวณเสาคู่ท่ี ๒ ฝ่ังทิศตะวันตกนัน้ยัง
มีกลองก้ามปู หรือกลองอฬัมพรเภรี (ภาพท่ี ๗๑) ซึ่งเป็นกลองท่ีอยู่บนสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์
เช่นกัน กลองนีมี้ป้ายก ากับไว้ว่า ใช้ตีเม่ือมีการแสดงพระธรรมเทศนาเท่านัน้  สอดรับกับ
คติพระแท่นบัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ กลางพระอุโบสถที่ เป็นดั่ งธรรมาสน์  ดังนัน้ภายใน
พระอุโบสถแห่งนีจ้ึงปรากฏภาพพุทธประวัติตอนโปรดพุทธมารดา ทัง้ในงานจิตรกรรม 
ประตมิากรรม ตลอดจนการวางผังหน้าที่การใช้งานภายในพระวิหารหลวงแห่งนี ้
 

 

 

 

 
  

ภาพท่ี ๑๗๔ เก๋งจีน ด้านหน้าพระวิหารหลวง
วดัสทุศันเทพวราราม 

ภาพท่ี ๑๗๕ แทน่ศลิา กลางพระวิหารหลวงวดั
สทุศันเทพวราราม 

                                           
๒๓๖ดรูายละเอียดเพิ่มเตมิใน สรุศกัดิ ์เจริญวงศ์, “คติความเช่ือเร่ืองไตรภมูิในงาน

ศลิปกรรมของวดัสทุศันเทพวราราม,” ใน เร่ืองเดียวกนั, ๑๑๘.  



 

 

๒๕๖ 

 พระวิหารหลวงนีต้ัง้อยู่บนฐานประทักษิณ ๒ ชัน้ ในลักษณะของฐานท่ีมีพนัก
ก าแพงแก้วล้อมรอบ มีบนัไดทางขึน้ทัง้ ๔ ทิศ  โดยฐานประทกัษิณชัน้บนเป็นท่ีตัง้ของพระวิหารหลวง 
และมีศาลาโถงตัง้อยูท่ี่มมุทัง้ ๔๒๓๗  สรุศกัดิ ์เจริญวงศ์ เสนอวา่ศาลาทัง้ ๔ หลงันัน้หมายถึง สวรรค์ชัน้
ท่ี ๑ ของท้าวจาตมุหาราชิกา๒๓๘   ศกัดิช์ยั สายสิงห์ เสนอว่าเป็นทวีปทัง้ ๔ ท่ีล้อมรอบเขาพระสุเมรุ๒๓๙  
ส่วนผู้วิจัยสันนิษฐานว่าหมายถึง อุทยานสวรรค์ทัง้ ๔ แห่ง ด้วยเป็นสถานที่พักผ่อนอิริยาบถ
ภายนอกพระวิหาร ดุจเดียวกับอุทยานสวรรค์ท่ีอยู่ในทศิทัง้ ๔ ของดาวดงึส์ 

 ฐานประทักษิณชัน้ล่างตัง้ประกอบเจดีย์ศิลาอย่างจีน หรือถะท่ีมุมและฐาน
โดยรอบ รวมทัง้สิน้ ๒๘ องค์ ก็อาจจะหมายถึง อากาสฐัวิมานของกามภูมิเทวโลก ๖ ชัน้ท่ีตัง้อยู่
ห้อมล้อมแนวดิง่ของศนูย์กลางจกัรวาล เชน่เดียวกบัคตถิะจีนท่ีวดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม 

 ที่ส าคัญคือ การท่ีพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา
โปรดฯ “ให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหม่ืนพิทักษเทเวศร์ ท าการพระอุโบสถใหญ่และระเบียง
ล้อมพระวิหาร”๒๔๐  ซึ่งการน าระเบียงคดมาล้อมรอบพระวิหารหลวงนัน้เป็นสิ่งท่ีไม่เคยเกิด
ขึน้มาก่อน เพราะจากหมายรับส่ังในรัชกาลที่  ๑ ที่ โปรดให้สร้างเป็นพระอุโบสถ มา
เปล่ียนแปลงเป็นพระวิหารในสมัยรัชกาลที่ ๓ ทัง้ยังโปรดให้ล้อมรอบพระวิหารหลวงด้วย
ระเบียงคด ย่อมแสดงนัยส าคัญผ่านสัญลักษณต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอกพระวิหาร 
ปรากฏหลักฐานทัง้งานองค์ประกอบสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรมที่เป็น
การจ าลองสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์มาไว้ในพระวิหารหลวง พระวิหารหลวงสันนิษฐานว่าส่ือ
ความหมายถึง เมืองสุทัศนนคร เทวนครท่ีตัง้อยู่กลางสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ ท่ีมีคติสืบมาแต่
คัมภีร์ในชัน้อรรถกถา คัมภีร์โลกบัญญัต ิไตรภูมิ จักรวาลทีปนี โลกสัณฐาน ตลอดจนไตรภูมิ
วินิจฉยกถานีท้ี่ ว่า เมืองนีมี้แผนผังเป็นรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส๒๔๑  บนฐานประทักษิณ ๒ ชัน้ ใน

                                           
๒๓๗ศนูย์ข้อมลูสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร, 

“สถาปัตยกรรมวดัสทุศันเทพวราราม,” ใน เร่ืองเดียวกนั, ๑๙-๒๐.  
๒๓๘สรุศกัดิ ์เจริญวงศ์, “คติความเช่ือเร่ืองไตรภมูิในงานศลิปกรรมของวดัสทุศันเทพ 

วราราม,” ใน เร่ืองเดียวกนั, ๑๑๗-๑๑๘.  
๒๓๙ศกัดิช์ยั สายสิงห์, “ศนูย์กลางจกัรวาลกบัสถาปัตยกรรมวดัสทุศันเทพวราราม,” ใน 

เร่ืองเดียวกนั, ๔๙.  
๒๔๐เจ้าพระยาทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี (ข า บนุนาค), พระราชพงศาวดารกรุง

รัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๓ (กรุงเทพมหานคร: กรมศลิปากร, ๒๕๔๗), ๑๔๓.  
๒๔๑“อรรถกถาขทุทกนิกาย คาถาธรรมบท อปัปมาทวรรควรรณนา เร่ืองท้าวสกักะ,”  

พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่มท่ี ๑ ภาคที่ ๒ ตอนที่ ๑, ๓๖๗. 



 

 

๒๕๗ 

ลักษณะของฐานที่ มีพนักก าแพงแก้ว ที่ เปรียบได้กับปราการทอง หรือก าแพงทองค าที่
ล้อมรอบสุทัศนนคร๒๔๒  แล้วยังล้อมรอบด้วยพระระเบียงคด ที่ นักวิชาการส่วนใหญ่มัก
ตีความถึงเขาสัตตบริภัณฑ์ หรือก าแพงจักรวาลท่ีล้อมรอบเขาพระสุเมรุ แต่ผู้วิจัย
สันนิษฐานว่า ระเบียงคดที่ ล้อมรอบพระวิหารหลวงนีจ้ึงเป็นพืน้ที่ โดยรอบเขาพระสุเมรุ 
อันเป็นชายขอบสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ เน่ืองจากแนวแกนของพระอุโบสถท่ีทอดตัวอยู่ในแนว
ทศิตะวันออก-ตะวันตก แล้วมีภาพสลักหน้าบันเป็นรูปพระอาทิตย์ชักรถและพระจันทร์ชักรถ
นัน้ เป็นดั่ งวิถีการโคจรของพระอาทิตย์และพระจันทร์ ตามที่ระบุไว้ในคัมภีร์โลกทีปกสารว่า 
“ในกาลของพระราชาผู้ด ารงในธรรม ดวงจันทร์และอาทิตย์ย่อมเวียนไปรอบ (เขาพระสุเมรุ) 
สม ่าเสมอ”๒๔๓  จากวิถีการโคจรนัน้จึงเป็นเคร่ืองแสดงให้เห็นว่า พืน้ที่ภายในพระระเบียง
คดขึน้คือ ยอดเขาพระสุเมรุ อันเป็นที่ตัง้สุทัศนนคร  สมตามนามพระอารามที่ ได้รับ
พระราชทานใหม่จากพระบาทสมเดจ็พระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า “วัดสุทัศน์เทพธาราม”๒๔๔   

 ในขณะเดียวกนัท่ีประเทศลาว ก็มีการจ าลองรูปแบบของภูมิจกัรวาลผ่านทางศา
สนสถานภายในวดั ได้แก่ สิม พระอโุบสถในวฒันธรรมลาว ท่ีมกัมีลกัษณะเป็นอาคารหลงัคาซ้อน
ชัน้ กลางสนัหลงัคาประดบัด้วย ช่อฟ้า หรือท่ีในภาษาลาวเรียกว่า “สตัตะบริูพนั” (สตัตบริภัณฑ์) 
ท าเป็นรูปของเขาพระสุเมรุตรงกลางแวดล้อมด้วยเขาสัตตบริภัณฑ์และขอบก าแพงจักรวาล  
นอกจากนีย้งัปรากฏการจ าลองจกัรวาลผ่านทางการจดัองค์ประกอบของวดั ด้วยการท่ีทางเข้าวดั
มีซุ้ มโขง (ซุ้ มประตู) และมีก าแพงล้อมรอบ จึงน่าจะหมายถึงก าแพงจักรวาล ๒๔๕  นอกจากนี ้
วฒันธรรมลาวนัน้ในการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของเจ้ามหาชีวิตในสมยัก่อนนัน้ ก็มกั
ประกอบการพระราชพิธีขึน้ในวดัด้วย ดงัเชน่ท่ีวดัเชียงทอง เมืองหลวงพระบาง  (ภาพท่ี ๑๗๖) 
 

                                           
๒๔๒พระสทัธรรมโฆษเถระ, โลกบัญญัติ, ๒๗-๒๘. 
๒๔๓พระสงัฆราชเมธงักร, โลกทีปกสาร (กรุงเทพมหานคร: กรมศลิปากร, ๒๕๔๙), ๑๘๐.  
๒๔๔เจ้าพระยาทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี (ข า บนุนาค), พระราชพงศาวดารกรุง

รัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๓, ๑๔๓.  
๒๔๕ศกัดิช์ยั สายสิงห์, เจดีย์ พระพุทธรูป ฮูปแต้ม สิม ศิลปะลาวและอีสาน 

(กรุงเทพมหานคร: มิวเซียมเพรส, ๒๕๕๕), ๑๑๑-๑๑๓.  



 

 

๒๕๘ 

 
 
ภาพท่ี ๑๗๖ วดัเชียงทอง เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว 
 
สรุปคตกิารจ าลองสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ที่ปรากฏในงานศิลปกรรม 

ดาวดึงส์ สวรรค์ของพระอินทร์ท่ีพุทธศาสนาได้รับอิทธิพลมาจากคมัภีร์ทางศาสนา
พราหมณ์-ฮินดใูนสมยัอิตหิาสท่ีปรากฏในค าเรียกสวรรค์ของพระอินทร์วา่ “ดาวดงึส์”  ก่อนท่ีคมัภีร์
ทางพทุธศาสนาจกัจดัล าดบัสวรรค์ชัน้นีเ้ป็นสวรรค์ชัน้ท่ี ๒ ของชัน้กามภมูิ  โดยก าหนดให้ตัง้อยู่บน
ยอดเขาสิเนรุท่ีมีองค์ประกอบส าคญับางส่วนท่ีได้รับอิทธิพลมาจากคมัภีร์ในศาสนาพราหมณ์-ฮินด ู
ประกอบไปด้วย  เวชยันตปราสาท ได้รับอิทธิพลมาจากวิมานพระอินทร์ในสมัยอิติหาสท่ีมีช่ือว่า      
“ไวชยนัตะ”  ทัง้ยงัมีสภาของพระอินทร์อนัเป็นท่ีมาของสธุรรมเทวสภา ตลอดจนต้นปาริชาดอนัเป็น
ท่ีมาของต้นปาริฉัตตกะในคติทางพทุธศาสนา  นอกจากนี ้พทุธศาสนายงัได้เพิ่มเติมองค์ประกอบ
ของสวรรค์ชัน้นีท่ี้ตา่งออกไป ทัง้พระแทน่บณัฑกุมัพลศลิาอาสน์อนัเป็นท่ีประทบัใต้ต้นปาริฉัตตกะ 
อทุยานบนสวรรค์ชัน้นี ้อนัประกอบไปด้วย นนัทวนั จิตรลดาวนั ปารุสกวนั มิสสกวนั  ท่ีส าคญัคือ 
พระจฬุามณีเจดีย์ อนัเป็นท่ีประดิษฐานพระทนัตธาตแุละพระจฬุา (มวยผม) พร้อมผ้าโพกพระเศียร
พระโพธิสตัว์ในคราวออกมหาภิเนษกรมณ์ อนัเป็นเคร่ืองยืนยนัถึงแรงศรัทธาของพระอินทร์ท่ีมีต่อ
พระพธุศาสนาตามคตคิวามเช่ือ 

ในสว่นของงานศลิปกรรมนัน้ได้มีการจ าลองสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์มาตัง้แตใ่นสมยัอินเดีย
โบราณ  โดยปรากฏในภาพสลกัเล่าเร่ืองท่ีรัว้เวทิกาของสถปูภารหตุ แสดงการประดิษฐานผ้าโพก
พระเศียรในคราวออกผนวชภายในสธุรรมเทวสภา  ซึง่แสดงร่วมกบัเวชยนัตปราสาทในลกัษณะอาคาร
ซ้อน ๓ ชัน้  การจ าลองต้นปาริฉัตตกะและพระแท่นบณัฑกุมัพลศิลาอาสน์ท่ีซุ้มโตรณะของสถปูสาญจี  
เพ่ือแสดงเหตกุารณ์ในคราวเสด็จลงจากดาวดึงส์  ต่อมาในสมยัคนัธาระและมถุราได้มีการสลัก
ภาพผ้าโพกพระเศียรประดิษฐานในอาคาร เพ่ือส่ือความหมายถึงสวรรค์ชัน้ดาวดึง ส์  สืบมาใน
ดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ รูปแบบการจ าลองสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์เร่ิมปรากฏมาตัง้แตใ่นสมยั



 

 

๒๕๙ 

ทวารวดี โดยแสดงเหตุการณ์ตอนโปรดพุทธมารดาท่ีประดิษฐานไว้ในพระวิหารหลวงวัดสุทัศน
เทพวราราม จ าลองสวรรค์ชัน้นีด้้วยต้นปาริฉัตตกะและพระแทน่บณัฑกุมัพลศิลาอาสน์  ในขณะท่ี
ในศลิปะพกุามเป็นศลิปะแรกท่ีเร่ิมให้ความสมัพนัธ์กบัเขาพระสเุมรุในฐานะท่ีตัง้สวรรค์ชัน้ดาวดงึส์  
โดยมกัปรากฏในงานจิตรกรรมเป็นหลกั  ส่วนในศิลปะไทยจึงสืบคติการจ าลองสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์
บนเขาพระสเุมรุมา  หากแตมี่การเพิ่มสญัลกัษณ์รูปช้างเอราวณัไว้หน้าเขาพระสเุมรุเป็นเหตใุห้ช้าง
เอราวัณนัน้ก็ส่ือความหมายถึงเขาพระสุเมรุอันเป็นท่ีตัง้ของสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ได้  รูปแบบนีจ้ึง
ปรากฏสืบมาในสมยัอยุธยา จนบางครัง้ก็ปรากฏในงานประติมากรรมท่ีฐานพระพทุธรูปประดบั
ด้วยช้างเอราวณั ซึง่ก็ส่ือความหมายถึงพทุธประวตัติอนโปรดพทุธมารดาบนสวรรค์ได้เชน่กนั 

องค์ประกอบของสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ท่ีปรากฏในงานศิลปกรรมนัน้มีรายละเอียดอย่าง
มาก เร่ิมตัง้แตเ่วชยนัตปราสาท อาคารอนัเป็นท่ีประทบัส่วนพระองค์ของพระอินทร์นัน้ก็ปรากฏมา
ตัง้แต่ในสมยัอินเดียโบราณ ในลกัษณะของอาคารซ้อน ๓ ชัน้  หากแต่เวชยนัตปราสาทท่ีพบใน
ศลิปกรรมไทยนัน้ในลกัษณะอาคารไทยประเพณีทรงจตรุมขุท่ีมีการซ้อนชัน้หลงัคา แตไ่ม่ประดบั
เคร่ืองยอด ซึ่งจะตา่งไปจากเวชยนัตปราสาทในพทุธศิลป์พม่าท่ีมีการซ้อนชัน้หลงัคาสูงตามแบบ
อาคารทรงพญาธาต ุซึ่งการซ้อนชัน้หลงัคาสูงในศิลปะพม่านีก็้ส่งอิทธิพลต่อจิตรกรรมบางชิน้ใน
พทุธศลิป์ล้านนาโดยมีการแผลงใช้ยอดปรางค์ตามแบบศลิปะไทย 

สุธรรมเทวสภา  ท้องพระโรงอนัเป็นท่ีประกอบเทวกิจและสดบัพระธรรมเทศนาบน
สวรรค์ชัน้ดาวดึงส์นัน้ปรากฏมาตัง้แต่ในสมยัอินเดียโบราณ  ซึ่งในสมยันีใ้ช้สุธรรมเทวสภาเป็น
สถานท่ีประดษิฐานผ้าโพกพระเศียรพระโพธิสตัว์  สว่นในศิลปกรรมไทยนัน้พบภาพสธุรรมเทวสภา
มาตัง้แตใ่นสมยัอยธุยา โดยมกัแสดงเหตกุารณ์ท่ีพระเนมิราชแสดงธรรมท่ีมาในเนมิราชชาดก ด้วย
เป็นสถานท่ีท่ีเหล่าเทวดามาสดบัพระธรรมเทศนาจากพระเจ้าเนมิราช  ซึง่รูปทรงของสธุรรมเทวสภานี ้
หากปรากฏอาคารหลงัเดียวเป็นอาคารหลักของภาพนัน้จะเป็นอาคารไทยประเพณีทรงจตุรมุข
หลงัคาซ้อนชัน้ท่ีไม่ต่างไปจากรูปแบบของเวชยนัตปราสาท  แต่หากปรากฏร่วมกับเวชยนัตปราสาท
มกัแสดงลกัษณะอาคารท่ีมีฐานานศุกัดิ์ต ่ากว่า เช่นมีการซ้อนชัน้หลงัคาน้อยกว่า หรือรูปแบบของ
อาคารทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้าหลงัคาลดชัน้ 

พระแท่นบณัฑุกัมพลศิลาอาสน์และต้นปาริฉัตตกะ  องค์ประกอบส าคญัของสวรรค์
ชัน้ดาวดึงส์ท่ีสมัพนัธ์กับพุทธประวตัิตอนโปรดพุทธมารดานีป้รากฏมาตัง้แต่ในสมยัอินเดียโบราณ 
สืบมาในเอเชียอาคเนย์ นบัแตส่มยัทวารวดี ก็ปรากฏภาพสลกัเหตกุารณ์ท่ีพระพทุธองค์ประทบัเหนือ
พระแท่นบณัฑกุมัพลศิลาอาสน์ภายใต้ต้นปาริฉัตตกะแสดงธรรมโปรดพทุธมารดา หรือภาพสลกับน
ใบเสมาท่ีพระอินทร์น าพระชายาท่ีไปบงัเกิดเป็นนางนกยางขึน้มาบนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์  พระแทน่และ



 

 

๒๖๐ 

ต้นไม้ในภาพ จึงส่ือความหมายถึงพระแท่นบณัฑุกัมพลศิลาอาสน์และต้นปาริฉัตตกะด้วยเช่นกนั  
ในศิลปะพกุาม พระแท่นบณัฑกุมัพลศิลาอาสน์และต้นปาริฉัตตกะจกัปรากฏร่วมกบัเวชยนัตปราสาท 
เพ่ือเน้นสภาพการเป็นสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์  ความสมัพนัธ์ของพระแท่นบณัฑกุมัพลศิลาอาสน์ในการ
แสดงธรรมโปรดพทุธมารดาปรากฏขึน้ชดัเจนอีกครัง้ในงานจิตรกรรมสมยัต้นรัตนโกสินทร์ ในขณะ
ท่ีบางแห่งก็มีการเปล่ียนให้พระพทุธองค์แสดงธรรมในสธุรรมเทวสภาแทน เช่นท่ีวดัทองธรรมชาติ  
อนัแสดงให้เห็นถึงการถ่ายโอนสถานการณ์แสดงธรรมของ ๒ องค์ประกอบของสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์
ได้เป็นอยา่งดี 

อุทยานบนสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ ปรากฏครัง้แรกเป็นรูปต้นไม้เรียงรายล้อมรอบสระ
โบกขรณี ซึ่งเป็นจิตรกรรมสมยัพุกามภายในเจดีย์โลกาเทียกพนั  ส่วนในประเทศไทยเร่ิมปรากฏ
ครัง้แรกในสมยัสุโขทยั ดงัท่ีพบบนรอยพระพทุธบาทวดัเสด็จ ซึ่งเป็นการจ าลองอทุยานสวรรค์ใน
ลกัษณะของวิมาน ๔ หลงัล้อมรอบเวชยนัตปราสาท แตภ่าพอทุยานนีจ้กัเร่ิมมาปรากฏชดัในสมยั
อยธุยาเป็นต้นมา  โดยมกัแสดงเหตกุารณ์ในคราวท่ีพระอินทร์พานางสชุาดาท่ีเกิดเป็นนางนกยางไป
ไว้ ณ อทุยานสวรรค์ และแสดงเหตกุารณ์ท่ีพระอินทร์ประทานพร ๑๐ ประการให้แก่พระนางผุสดีใน
ชาดกด้วยเชน่กนั 

พระจฬุามณีเจดีย์  แม้ในพระไตรปิฎกจกัระบวุา่พระเขีย้วแก้ว หรือผ้าโพกพระเศียรจกั
ประดิษฐานอยู่บนสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ก็มิได้ระบุว่าอยู่ ณ ท่ีใด  ศิลปกรรมอินเดียโบราณจึง
ประดษิฐานผ้าโพกพระเศียรไว้ในสธุรรมเทวสภา  จนมาในศิลปะพกุามของพม่าจงึปรากฏพระจุฬามณี
เจดีย์ในรูปทรงสถปูเป็นครัง้แรก สง่อิทธิพลสืบมาในประเทศไทย นบัแตส่มยัอยธุยา ท่ีสถปูพระจฬุามณี
นีอ้าจมีความเป็นไปได้ว่า องค์ระฆงัจกัเป็นสีนิล คือ สีเขียว หรือคราม เช่นเดียวกับสีพระวรกาย
ของพระอินทร์ ด้วยระบใุนคมัภีร์พุทธเถรวาทท่ีพบในไทยว่า พระเจดีย์นีป้ระดบัด้วย แก้วอินทนิล 
พระเจดีย์จฬุามณียงัประดบัไปด้วยก าแพงทอง ธงปฏาก ธงชยั ฉัตร และชมุสาย ตามท่ีระบุไว้ใน
คัมภีร์ จึงมีการเลือกใช้องค์ประกอบเหล่านีใ้นงานจิตรกรรมไทย พระจุฬามณีมักประดับด้วย 
ก าแพงทอง และพระเจดีย์นัน้มกัมีรูปทรงสอดคล้องไปกบัรูปแบบท่ีพบในแตล่ะพืน้ท่ีเสมอ  ซึ่งโดย
สว่นใหญ่พระจฬุามณีเจดีย์มกัใช้เลา่เร่ืองของพระมาลยัโปรดสวรรค์เป็นส าคญั   

คติดาวดงึส์ในดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้จึงปรากฏบทบาทส าคญั ทัง้ในการตัง้
ราชธานี ซึ่งแตล่ะแห่งได้ปรากฏแนวคิดหลกัท่ีตา่งกัน กล่าวคือ การใช้คติเลขจ านวน ๓๓ เพ่ือส่ือ
ความหมายถึงสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ตามรูปศพัท์ท่ีปรากฏ ซึ่งเป็นคติท่ีนิยมในพม่า นบัแตอ่าณาจกัร
ศรีเกษตร สืบมาจนอาณาจกัรพะโค  การใช้คติภูเขาศกัดิ์สิทธ์ิกลางเมืองในการตัง้ราชธานีของ
กมัพชูา ท่ีปรากฏนบัแตค่ตกิารสร้างปราสาทบนยอดเขา หรือการสร้างปราสาทบนฐานเป็นชัน้ เพ่ือ



 

 

๒๖๑ 

ส่ือความหมายถึงเขาพระสเุมรุ จวบจนการดดัแปลงปราสาทท่ีสร้างไว้ เช่นปราสาทนครวดัให้เป็น
พทุธสถาน เป็นดัง่เวชยนัตปราสาทบนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ ก็ล้วนเป็นการสะท้อนคติการสร้างภูเขา
ศักดิ์สิทธ์ิในการตัง้ราชธานีของเขมรทัง้สิน้  และการจ าลองรูปแบบของสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์นีก็้
ปรากฏชดัในราชธานีไทย นบัแตส่มยัสโุขทยัท่ีปรากฏความการจ าลองสภาพสวรรค์สอดคล้องกับ
คมัภีร์โลกบญัญตั ิทัง้การวางผงัเมืองรูปส่ีเหล่ียมจตัรัุส การท าตรีบรูล้อมรอบเมืองก็เสมือนแนวเสา
ระเนียด ๓ ชัน้ของเทพนคร  รวมถึงการตัง้พระแทน่มนงัคศลิาบาตรกลางดงตาลก็ประหนึง่เป็นการ
ตัง้พระแท่นบณัฑุกัมพลศิลาอาสน์บนสวรรค์  สืบมาในสมยักรุงศรีอยุธยาและรัตนโกสินทร์ก็ส่ือ
ความหมายถึงเทวนครนบัแตน่ามของนคร 

การสร้างพระราชวังตามคติสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์นัน้มีการจ าลองอาคารทรงปราสาท 
เพ่ือส่ือความหมายถึงเวชยนัตปราสาท อนัเป็นท่ีประทบัของพระอินทร์ ทัง้ท่ีปรากฏในสถาปัตยกรรม
พม่าและไทย  ทัง้จารึกท่ีกล่าวถึงการจ าลองเวชยันตปราสาทในสมัยสุโขทยั  การสงวนอาคารทรง
ปราสาทไว้เฉพาะพระมหากษัตริย์  ตลอดจนการสร้างใบเสมาบนก าแพงวงัเจ้านายท่ีมีฐานานุศกัดิ์

ชัน้เจ้าฟ้า ดงัการจ าลอง “ปาการปิณฑิกา” หรือก าแพงประดบัพุม่ข้าวบิณฑ์ล้อมรอบสธุรรมเทวสภา
ตามคมัภีร์โลกบญัญัติท่ีเร่ิมปรากฏมาตัง้แต่ในสมยักรุงศรีอยธุยา  ตลอดจนการสร้างมขุเด็จของ
อาคารทรงปราสาท เพ่ือแสดงถึงมขุพิเศษของอาคาร อนัเป็นมขุเสด็จออกของพระอินทร์ ตามคติท่ี
เวชยนัตปราสาทนัน้ต้องมี ๑๐๑ มุข ตามท่ีปรากฏในคมัภีร์โลกบญัญัติ  หมู่มหามณเฑียรจึงตรง
กับแนวคิดของสุธรรมเทวสภาในคตินี ้ก่อนแนวคิดนีจ้ะค่อย ๆ คลายลงเหลือเพียงการใช้นาม
องค์ประกอบตา่ง ๆ ของสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ในเขตพระราชฐานนบัแตรั่ชกาลท่ี ๕ เป็นต้นมา 

คติการจ าลองพระจุฬามณีเจดีย์ อันเป็นเจดีย์ส าคัญท่ีประดิษฐานพระทันตธาตุ       
พระเกศาธาตแุละผ้าโพกพระเศียรของพระบรมศาสดานัน้ ปรากฏการจ าลองทัง้ตามคติภูมิจกัรวาล 
ซึ่งเป็นแนวคิดหลกัท่ีพบอยู่ทัว่ไปทัง้ในพม่า ลาว และไทย  รวมถึงแนวคิดในการประดิษฐานเส้นพระเจ้า 
ของพระมหากษัตริย์ในคราวทรงพระผนวชก็ปรากฏทัง้ในประเทศไทยและกมัพชูาด้วยเช่นกนั 

อีกลกัษณะพิเศษท่ีปรากฏ คือ การจ าลองเขตพทุธาวาสให้เป็นสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์นัน้
อาจปรากฏทัง้การจ าลองเขาพระสเุมรุและสตัตบริภณัฑ์ไว้เป็นส่วนหนึ่งของอาคาร ดงัท่ีปรากฏใน
งานสถาปัตยกรรมล้านนาและล้านช้าง  ท่ีส าคญัคือการจ าลองผงัพุทธาวาสในสมยัรัตนโกสินทร์  
ท่ีมีการจ าลองทัง้แนวระเบียงคดวดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม หรือเขตสีมาวดับวรนิเวศวิหาร ให้มี
สณัฐานดจุตะโพนเช่นเดียวกับเขาพระสุเมรุ หรือการจดัวางองค์ประกอบของพระวิหารหลวงวัด     
สุทศันเทพวราราม ก็เป็นการสะท้อนการจ าลองสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ให้มีสภาวะเป็นรูปธรรมอย่าง
สมบรูณ์ยิ่งในงานสถาปัตยกรรม    



 

 
 

บทที่ ๔ 
บทบาทหน้าที่ของพระอินทร์ที่ปรากฏหลักฐานในงานศิลปกรรม 

 
พระอินทร์ มหาเทพองค์ส าคญัในศาสนาพราหมณ์-ฮินดท่ีูปรากฏบทบาทหน้าท่ีสืบมา

ในคตทิางพทุธศาสนา และต านานท้องถ่ินในดนิแดนสวุรรณภมูิ ทัง้ยงัแสดงออกในรูปแบบของงาน
ศิลปกรรม โดยเฉพาะงานศิลปกรรมในคติพุทธศาสนานิกายเถรวาทท่ีล้วนส่ือสะท้อนบทบาท
หน้าท่ีของพระอินทร์ตามทศันะของผู้คนในภมูิภาคนีอ้ยา่งมีนยัส าคญั 
 
บทบาทของพระอินทร์ที่ปรากฏในศาสนาพราหมณ์-ฮนิดู 

ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู บทบาทหน้าท่ีของพระอินทร์นีไ้ด้รับการนับถือเป็นอย่าง
มากในสมัยพระเวท มากท่ีสุดกว่าเทพองค์ใด ๆ ในยุคเดียวกัน มากถึง ๑ ใน ๔ ของบทสวด
สรรเสริญทัง้หมดในคมัภีร์ฤคเวท  โดยจ าแนกบทบาทหน้าท่ีส าคญัของพระอินทร์ในสมยัพระเวท
ออกมาได้ดงัตอ่ไปนี ้

 
๑. เทพผู้ประทานสายฝนและความอุดมสมบูรณ์ 
 ในสมยัพระเวท พระอินทร์เป็นเทพท่ีจดัอยู่ในกลุ่มเดียวกับอาทิตยเทพ หรือเทพผู้

ประทานแสงอาทิตย์ พระอินทร์จึงมีบทบาทหน้าท่ีในการประทานแสงอาทิตย์มาสู่พืน้โลก
เชน่เดียวกบัอาทิตยเทพทัง้หลาย  หากแตพ่ระอินทร์ยงัมีบทบาทส าคญัในการประทานสายฝน โดย
เช่ือกันว่าพระอินทร์นีเ้ป็นผู้ประทานสายน า้สวรรค์ให้เป็นอิสระ เหมือนดัง่ปล่อยววัออกจากคอก 
(ฤค. ๑.๖๑.๑๐)๑  ด้วยการปราบอมนษุย์ในอากาศ  

 ชาวอารยนัในสมยัพระเวทมีความเช่ือว่า แหลง่ก าเนิดสายฝนและท่ีอยู่ของสายฟ้า
นัน้อยู่บนสวรรค์สูงสุด ท่ีเรียกว่า “ปรมวโยม” (paramam vyoman) หรือ “บรมพโยม” อันเป็นท่ี
ศกัดิ์สิทธ์ิของพระวรุณผู้ ประทานสายฝนตรงมาสู่พืน้โลก (ฤค. ๒.๒๘.๔)๒ แต่เหล่าอมนุษย์ใน

                                           
๑The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. I, trans. H. H. Wilson (Delhi: Sri 

Satguru Publications, 2002), 164. 
๒The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. II, trans. H. H. Wilson (Delhi: Sri 

Satguru Publications, 2002), 279. 
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อากาศได้กัน้เอาไว้ โดยแสดงสญัลกัษณ์ด้วยฝงูววั และน าไปขงัไว้ในภูเขาก้อนเมฆ  พระอินทร์จึง
ได้รับมอบหมายจากเหลา่ทวยเทพให้ไปปลดปลอ่ยสายน า้ให้เป็นอิสระ  

 ท่ีส าคญัคือ สงครามกบัอมนษุย์ผู้กัน้สายธารสวรรค์ และกัน้ดวงอาทิตย์ท่ีมีนามว่า 
“วฤตระ” (ฤค. ๑.๑๖๕.๘๓; ๑.๘๐.๑๑-๑๔๔; ๒.๒๐.๘๕; ๔.๑๙.๘๖; ๗.๒๑.๖)๗ มีลกัษณะเป็นงใูหญ่อาศยั
อยูใ่นก้อนเมฆ  การสงัหารวฤตรสรูนีจ้งึอาจถือได้วา่เป็นทฤษฎีแหง่การสร้างสวรรค์ โลก และจกัรวาล๘ 

 โดยในการประทานสายฝนแตล่ะครัง้นัน้ พระอินทร์จะเทน า้ฝนลงมาผ่านพระหตัถ์
ของพระวิวสัวตั เทพในกลุม่อาทิตยเทพพระองค์หนึง่ท่ีเป็นผู้บนัดาลให้เกิดแสงสว่างขึน้ จงึเป็นเหตุ
ให้เม่ือฝนตกจะเกิดขึน้ภายหลงัจากท่ีมีแสงแดดแรงจดัและมีอากาศร้อนติดตอ่กนัหลายวนั๙ 

 ต่อมาในสมัยอิติหาสได้เกิดเทศกาลบูชาเพ่ือให้พระอินทร์ประทานฝน เรียกว่า 
เทศกาลอินทรปูชา, อินทรมหะ หรืออินโทรสวะ ดังท่ีปรากฏในคัมภีร์มหาภารตะได้กล่าวถึง
รายละเอียดของพิธีกรรมท่ีจะมีการตัง้เสาขึน้บชูาพระอินทร์ ส่วนหนึ่งก็เพ่ือเป็นท่ีระลกึท่ีพระอินทร์
สามารถปราบอสูรวฤตระจนความแห้งแล้งหมดสิน้ไป และเกิดสายฝนขึน้มาสู่โลกมนุษย์  แต่
เทศกาลนีก็้ถกูลดความส าคญัลงจากเร่ืองราวของพระกฤษณะท่ีปรากฏในคมัภีร์หริวงศ์ ท่ีกลา่วถึง 
เหตกุารณ์ท่ีพระกฤษณะให้เลิกบชูาพระอินทร์ หากคดิจะบชูาก็ให้บชูาภเูขาโควรรธนะ หรือบชูาแม่
ววัท่ีมอบน า้นมให้  ยงัความพิโรธให้เกิดแก่พระอินทร์ จนต้องท าให้เกิดพายแุละฝนตกหนกักว่า ๗ วนั 
๗ คืน แตพ่ระกฤษณะกลบัปกป้องชาวบ้านด้วยการยกภูเขาโควรรธนะเพ่ือบงัสายฝนนัน้ จนพระ
อินทร์ต้องยอมแพ้ไปในท่ีสดุ๑๐ 

                                           
๓The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. II, 147. 
๔The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. I, 206. 
๕The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. II, 258. 
๖The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. III, trans. H. H. Wilson (Delhi: Sri 

Satguru Publications, 2002), 158. 
๗The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. IV, trans. H. H. Wilson (Delhi: Sri 

Satguru Publications, 2002), 68. 
๘R. N. Dandekar, “Brahmanism,” Sources of Indian Tradition (New York: 

Columbia University Press, 1958), 11. 
๙วรลกัษณ์ พบับรรจง, คัมภีร์ปัญจเวทานตะ (ม.ป.ท., ๒๕๔๖), ๘๘-๘๙. 
๑๐Leona Anderson, “Sakra in EarlyBuddhist Art” (Master of Art, the School of 

Graduate Studies, McMaster University, 1978), 14. 
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๒. เทพผู้สร้างจักรวาลและสิ่งต่าง ๆ ในจักรวาล 
 ในสมัยพระเวทปรากฏบทบาทส าคัญในการเป็นผู้ สร้างโลกและสวรรค์ (ฤค. 

๘.๓๖)๑๑ โดยดงึสวรรค์ออกจากโลก (ฤค. ๘.๓.๖)๑๒ ค า้จนุสวรรค์และเกือ้กลูโลกท่ีบ ารุงสรรพชีวิต
ทัง้มวล (ฤค. ๒.๑๗.๕)๑๓ และสร้างสรรพชีวิตขึน้ในโลก จึงปรากฏพระนามในยุคนัน้ว่า “ภูตภาวนะ” 
หรือ “ภตูกฤต” อนัมีความหมายวา่ “พระผู้สร้างสตัว์โลก”  ก่อนท่ีบทบาทหน้าท่ีของผู้สร้างทกุสิ่งใน
จกัรวาลนี ้จกัเป็นหน้าท่ีของพระประชาบดี หรือพระพรหมในยคุตอ่มา 

 นอกจากนี ้พระอินทร์ยังเป็นผู้สร้างดวงอาทิตย์ (ฤค. ๓.๔๙.๔)๑๔ ทรงเป็นผู้น าดวง
อาทิตย์กลบัมาจากดินแดนแหง่ความมืด (ฤค. ๓.๓๔.๙๑๕; ๓.๓๙.๕)๑๖ และท าทางโคจรให้กับดวง
อาทิตย์ (ฤค. ๑๐.๑๑๑.๓)๑๗ จากความสมัพนัธ์กบัพระอาทิตย์นัน้ จึงท าให้ในคมัภีร์ฤคเวทปรากฏ
บทสรรเสริญราว ๓-๔ บท ท่ีกลา่ววา่ พระอินทร์เป็นเทพองค์เดียวกบัพระสริุยะ (ฤค. ๑๐.๘๙.๒)๑๘ 
หรือปรากฏบทท่ีว่า พระอินทร์เองได้ยืนยนัว่า พระองค์เป็นเทพองค์เดียวกบัพระมนแูละพระสริุยะ 
(ฤค. ๘.๘๒.๔) ทัง้ยงัปรากฏบทท่ีกลา่วว่า พระอินทร์นีเ้ป็นเทพองค์เดียวกบัพระสวิตฤ๑๙ เทพเจ้าใน
กลุม่แสงอาทิตย์ท่ีมีบทบาทส าคญัอย่างมากในสมยัพระเวทอีกด้วย 

 
  

                                           
๑๑The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. V, Trans. H. H. Wilson (Delhi: Sri 

Satguru Publications, 2002), 97-99. 
๑๒The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. IV, 226. 
๑๓The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. II, 251. 
๑๔The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. III, 78. 
๑๕Ibid., 55. 
๑๖Ibid., 66. 
๑๗The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. VI, trans. H. H. Wilson (Delhi: Sri 

Satguru Publications, 2002), 315. 
๑๘Ibid., 245-246. 
๑๙Arthur Anthony Macdonell, Vedic Mythology (Delhi: Motilal Banarsidass, 

1897), 57. 



 

 

๒๖๕ 

๓. เทพผู้ประทานความม่ังค่ัง 
 ในคมัภีร์พระเวทได้ระบถุึงการสวดอ้อนวอนขอประทานความมัง่คัง่จากพระอินทร์ 

(ฤค. ๒.๑๙.๔๒๐; ๒.๒๒.๓)๒๑  บางทีก็เป็นการขอฝงูม้าและววั (ฤค. ๑.๑๖.๙)๒๒ ตามความเช่ือท่ีว่า
พระองค์เป็นเจ้าแห่งฝูงโค หรือ “โคปติ”  พระองค์จึงเป็นดั่งมหาสมุทรแห่งความมั่งคั่ง (ฤค. 
๑.๕๑.๑)๒๓  ทรงเป็นคลงัท่ีเต็มไปด้วยทรัพย์สมบตัิ (ฤค. ๑๐.๔๒.๒)๒๔  และความมัง่คัง่ทัง้หมดล้วน
มาสู่พระองค์ราวกับสายน า้ท่ีไหลลงสู่ท้องทะเล (ฤค. ๖.๑๙.๕)๒๕  ดงัปรากฏมีบทสวดท่ีสาธยายถึง
ทรัพย์สินจ านวนมากท่ีพระอินทร์ประทานแก่ผู้สวดสรรเสริญพระองค์ (ฤค. ๑๐.๔๗) ๒๖  พระอินทร์
จงึมกัได้รับการขนานพระนามวา่ “วสปุต”ิ อนัหมายถึง “เจ้าแหง่ทรัพย์”๒๗ ในหลายโอกาส 

 นอกจากประทานความมัง่คัง่แก่มวลมนษุย์แล้ว  ความโอบอ้อมอารีของพระอินทร์
นีย้งัเป็นคณุสมบตัิพิเศษท่ีสะท้อนผ่านพระนาม “มฆวตั” หรือ “มฆวนั” อนัหมายถึง “พระผู้ มีใจ
โอบอ้อมอารี” ตามเร่ืองราวท่ีปรากฏในคมัภีร์ฤคเวท ท่ีเลา่ถึง คณุสมบตัท่ีิพระอินทร์ประทานภรรยา
ให้แก่ผู้ ท่ีปราศจากภรรยา (ฤค. ๔.๑๗.๑๖๒๘; ๕.๓๑.๒๒๙) และบตุร (ฤค. ๑.๕๓.๕)  ด้วยเหตนีุค้วาม
โอบอ้อมอารีจงึเป็นลกัษณะพิเศษเฉพาะพระองค์อีกประการหนึง่๓๐ 

 
  

                                           
๒๐The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. II, 255. 
๒๑Ibid., 261. 
๒๒The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. I, 39. 
๒๓Ibid., 135. 
๒๔The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. VI, 111. 
๒๕The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. III, 421. 
๒๖The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. VI, 126-128. 
๒๗Arthur Anthony Macdonell, Vedic Mythology, 63. 
๒๘The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. III, 152. 
๒๙Ibid., 281. 
๓๐เกือ้พนัธุ์ นาคบปุผา, “พระอินทร์ในวรรณคดีสนัสกฤต บาลี และวรรณคดีไทย” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต แผนกวิชาภาษาตะวนัออก บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, ๒๕๒๐), ๘๒. 



 

 

๒๖๖ 

๔. เทพแห่งสงครามของชาวอารยัน 
 ชาวอารยนัให้ความเคารพนบัถือพระอินทร์ในฐานะเทพแห่งสงคราม (ฤค. ๗.๒๐.๕)๓๑ 

ดงัปรากฏความในคมัภีร์ฤคเวทถึงการท่ี “พระองค์ปราบพวกทสัยุเพ่ือชาวอารยัน” (ฤค. ๖.๑๘.๓)๓๒ 
ประทานดินแดนนีใ้ห้แก่ชาวอารยนั (ฤค. ๔.๒๖.๒)๓๓ และคุ้มครองวรรณะของชาวอารยัน (ฤค. 
๓.๓๔.๙)๓๔  ดงัปรากฏมีเทศกาลอภิปลวะ (Abhi-plava Festival)  ท่ีจกัมีการถวายน า้โสมให้แก่
พระอินทร์ในการท่ีพระองค์ชว่ยปกปอ้งจกัรวาลและค า้จนุโลก  (ฤค. ๒.๑๕.๒)๓๕ รวมทัง้มกัปรากฏ
ต านานการท าสงครามกับเหล่าอมนุษย์ท่ีส าคญั ได้แก่ วฤตระ ผู้กัน้สายฝนบนสรวงสวรรค์ อรุณะ 
(ฤค. ๒.๑๔.๔)๓๖ วิศวรูป (ฤค. ๑๐.๙๙.๖)๓๗ อรพุทะ (ฤค. ๘.๓.๑๙)๓๘ ศษุัณ (ฤค. ๑.๓๓.๑๒)๓๙ 
วละ (ฤค. ๖.๓๙.๒) นมุจิ (ฤค. ๑๐.๑๓๑.๔)๔๐ ฯลฯ  รวมถึงสงครามกับเหล่าพ่อมดหมอผี  ด้วย
เหตนีุ ้จงึท าให้ชาวอารยนันิยมบชูาพระอินทร์ก่อนการท าสงครามเสมอ 

                                           
๓๑The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. IV, 65. 
๓๒The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. III, 418. 
๓๓Ibid., 173. 
๓๔Ibid., 55-56. 
๓๕The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. II, 245. 
๓๖Ibid., 243. 
๓๗วิศวรูป อสูรสามเศียร บุตรของทวาษตฤ และมีฝูงม้าและวัวอยู่ในครองครอง 

ภายหลงัถูกพระอินทร์ประหารแล้วน าฝูงสตัว์ไป  ดรูายละเอียดใน อุดม รุ่งเรืองศรี, เทวดาพระ
เวท (เทพเจ้าในคัมภีร์พระเวทแห่งชาวอารยัน)  (เชียงใหม่: ภาควิชาภาษาไทย คณะ
มนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, ๒๕๒๓), ๑๑๕. 

๓๘อรพทุะ อสรูประเภทสตัว์ท่ีเป็นเจ้าของฝงูโคท่ีพระอินทร์เป็นผู้ ต้อนไป ซึ่งพระอินทร์
ประหารอสูรนีด้้วยการกระทืบ แทงด้วยน า้แข็งหรือหกัคอ  ดรูายละเอียดใน อุดม รุ่งเรืองศรี, เทวดา
พระเวท (เทพเจ้าในคัมภีร์พระเวทแห่งชาวอารยัน), ๑๑๕, และ The Rg-Veda Hymns of 

the Rg-Veda, vol. IV, 229. 
๓๙“ศุษัณ” แปลว่า “มีเขา”  นักวิชาการอธิบายไว้ว่า อสูรตนนีเ้ต็มไปด้วยอาวุธท่ีมี

ลักษณะเหมือนเขาวัวควาย  แต่หากดูตามตวัอักษรแล้วก็เป็นอสูรแห่งความแห้งแล้งท่ีมีความ
เก่ียวข้องกับอสูรวฤตระท่ีปิดกัน้ความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผืนโลก  ดรูายละเอียดใน The Rg-Veda 

Hymns of the Rg-Veda, vol. I, 92. 
๔๐The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. VI, 356. 



 

 

๒๖๗ 

 นอกจากนี ้บางเร่ืองยงัมีเค้าทางประวตัิศาสตร์ เช่น การท่ีพระอินทร์ช่วยพาตรุวศ  
(Turvasa) และยท ุ(Yadu) ข้ามแม่น า้หลายสายอย่างปลอดภยั (ฤค. ๑.๑๗๔.๙)๔๑ บคุคลทัง้สอง
เป็นวีรบุรุษดัง้เดิมของชาวอินเดียสองเผ่าท่ีมีความเก่ียวข้องอย่างใกล้ชิดกับชาวอารยัน หรือ
เร่ืองราวการช่วยเหลือพระเจ้าสุทาสปราบกษัตริย์ทัง้สิบจนจมน า้ตายท่ีแม่น า้ปุรุษณี ซึ่งวิธีการ
บรรยายบางตอนนัน้ทีความคล้ายคลงึกบัการน าเร่ืองราวทางประวตัิศาสตร์มาบรรยาย๔๒   

 พระอินทร์จึงนบัเป็นเทพส าคญัท่ีได้รับการนับถือของชาวอารยนั  สืบมาถึงในสมัย   
อิติหาส จึงมีการก าหนดวนัแห่งพระอินทร์ขึน้ ในวนัแรม ๑๕ ค ่า เดือนเสามยะ ตรงกับราวปลาย
เดือนกันยายน  ในระยะนีเ้ป็นช่วงท่ีพ้นผ่านฤดฝูนไปแล้ว หนทางแห้งแล้งเหมาะแก่การกรีธาทพั 
เพ่ือท าสงคราม๔๓  และในสมยัอิติหาสนีย้งัปรากฏเร่ืองราวการสู้ รบของพระอินทร์กบัเหล่าอสรูมากขึน้ 
จนท าให้พระนามของพระอินทร์ท่ีแสดงถึงวีรกรรมนีมี้ปรากฏอยู่เป็นจ านวนมาก ได้แก่ “ปากศาสนะ” 
หรือ “ปากนิษูทนะ” ท่ีหมายถึง “พระผู้ลงทณัฑ์ปากะ”๔๔ “วฤตรศตัรุ” หมายถึง “ผู้ เป็นศตัรูกบัวฤตระ” 
“ศมัพร-ปากหนั” หมายถึง “พระผู้ประหารศตัรูผู้กล้า” “สรุาริหนั” หมายถึง “พระผู้ท าลายศตัรูของสรุะ 
(เหลา่เทวดา)” “อสรุ-สทูนะ” หมายถึง “พระผู้ท าลายอสรู” “ประหลาทหนั” หมายถึง “พระผู้ประหาร
ประหลาท” “วลหัน” และ “วลสูทนะ” หมายถึง “พระผู้ ประหารวละ” “นมุจิหัน” และ “นมุจิฆนะ” 
หมายถึง “พระผู้ ประหารนมุจิ” “วล-วฤตรนิสูทนะ” หมายถึง “พระผู้ ประหารวละและวฤตระ” 
“แทตย์-ทานวสทูนะ” และ “แทตย์-ทานวหนั” หมายถึง “พระผู้ประหารแทตย์และทานพ” “ปโุลมชิต” 
หมายถึง “พระผู้พิชิตแทตย์ปุโลมนั” และ “ปโุลมาริ” หมายถึง “พระผู้ เป็นอริกับแทตย์ปุโลมัน”๔๕ 
เหลา่นีล้้วนเป็นนามของพระอินทร์ในสมยัอิตหิาสท่ีส่ือนยัพระอินทร์ในฐานะจอมทพัแหง่สวรรค์ 

 

                                           
๔๑The Rg-Veda Hymns of the Rg-Veda, vol. II, 168. 
๔๒เกือ้พนัธุ์ นาคบปุผา, “พระอินทร์ในวรรณคดีสนัสกฤต บาลี และวรรณคดีไทย,” ๑๒๒. 
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Oriental Society XXXVI (1916): 242. 
๔๔ปากะ แทตย์ตนหนึง่ท่ีถกูพระอินทร์สงัหาร  แตห่ากถอดโดยรูปศพัท์ก็อาจแปลวา่  

ผู้คุ้มครองพืชผล หรือ ผู้คุ้มครองการปรุงอาหารก็ได้  ดรูายละเอียดใน E. Washburn Hopkins, 
“Indra as God of Fertility,” Journal of the American Oriental Society, 242, and Sir Monier 
– Monier Williams, A Sanskrit – English Dictionary (Delhi: Oriental Publishers, n.d.), 613. 

๔๕E. Washburn Hopkins, Epic Mythology (New York: Biblo and Tannen 
Booksellers and Publishers, 1969), 123. 



 

 

๒๖๘ 

๕. เทพประจ าทศิ  
 ในสมยัอิติหาสพระอินทร์ยงัมีบทบาทหน้าท่ีส าคญัประการหนึ่ง คือ การเป็นโลกปาล

ประจ าทิศตะวันออก มีหน้าท่ีคุ้มครองจักรวาลภาคทิศตะวันออก ดงัท่ีปรากฏในเร่ือง นโลปาขยาน 
กล่าวถึง โลกปาลทัง้ ๔ ท่ีเสด็จมาในพิธีสยุมพรของนางทมยันตี  ท้าวโลกปาลทัง้ ๔ องค์ ได้แก่ 
พระอินทร์ พระอคันิ พระยม และพระวรุณ  สว่นท่ีวา่โลกปาล มี ๘ องค์ ประกอบด้วย 

 พระอินทร์  เป็นโลกบาลทิศตะวนัออก 
 พระอคันิ   เป็นโลกบาลทิศตะวนัออกเฉียงใต้ 
 พระยม   เป็นโลกบาลทิศใต้ 
 พระสริุยะ หรือนิรฤติ เป็นโลกบาลทิศตะวนัตกเฉียงใต้ 
 พระวรุณ   เป็นโลกบาลทิศตะวนัตก 
 พระวาย ุ   เป็นโลกบาลทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ 
 พระกเุวร   เป็นโลกบาลทิศเหนือ 
 พระโสม หรืออีสาน เป็นโลกบาลทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 ซึง่โลกบาลแตล่ะองค์จกัมีช้างทรงประจ าในแตล่ะทิศท่ีจะคอยปอ้งกนัและคุ้มครอง

ดนิแดนในทิศนัน้ ๆ และเรียกวา่โลกบาลด้วยเชน่เดียวกนั๔๖ 
 นอกจากนี ้ในสมัยอิติหาสยังปรากฏบทบาทของพระอินทร์ในประเด็นปลีกย่อย  

อาทิ การท่ีพระองค์ทรงช่วยเหลือคนตายให้ฟืน้คืนชีวิตขึน้มา (รม. ๖.๑๒๓.๑) ตลอดจนการท่ี 
พระอินทร์ประทานอาวธุให้แก่พระนลเม่ือนางทมยนัตีเลือกเป็นสวามี๔๗ ก็ล้วนเป็นบทบาทหน้าท่ีใน
สมยัอิตหิาสก่อนท่ีเทพองค์นีจ้ะคอ่ย ๆ คลายไปจากสงัคม 

 แตห่ากศกึษาจากหลกัฐานด้านงานศิลปกรรม จะพบวา่ บทบาทหน้าท่ีของพระอินทร์
ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดท่ีูพบในงานศิลปกรรมนัน้ ปรากฏเพียง ๒ บทบาทส าคญัคือ บทบาทของ
การเป็นเทพผู้ประทานสายฝนและความอดุมสมบรูณ์  และบทบาทของการเป็นเทพประจ าทิศ 

 ในส่วนบทบาทพระอินทร์ในฐานะเป็นเทพผู้ประทานสายฝนและความอุดมสมบูรณ์ 
จะพบว่า หลกัฐานท่ีปรากฏอยู่นัน้มีจ านวนท่ีน้อย  เพราะแม้พระอินทร์จะเป็นเทพผู้ประทานสาย
ฝน ซึง่ปรากฏมาแต่คมัภีร์พระเวท  แตใ่นระยะนัน้ยงัไม่นิยมสร้างพระอินทร์ในฐานะรูปเคารพ โดย
พระอินทร์ในลกัษณะของงานศลิปกรรมนัน้เร่ิมปรากฏในสมยัอิตหิาส ท่ีพระอินทร์ถกูลดสถานะลง
เป็นเพียงเทพชัน้รองรูปแบบพระอินทร์ท่ีพบจงึเป็นเพียงองค์ประกอบภาพ หรือเหตกุารณ์ส าคญัใน

                                           
๔๖เกือ้พนัธุ์ นาคบปุผา, “พระอินทร์ในวรรณคดีสนัสกฤต บาลี และวรรณคดีไทย,” ๑๒๔-๑๒๕. 
๔๗C. R. Lanman, Sanskrit Reader (Cambridge: Harvard University Press, 1947), 15. 



 

 

๒๖๙ 

เทวต านานของเหล่ามหาเทพเช่นเดียวกับบทบาทของพระอินทร์ในฐานะเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ 
ดงัปรากฏหลกัฐานส าคญัท่ีแสดงบทบาทหน้าท่ีนีใ้นประเทศกมัพชูา บริเวณหน้าบนัทิศตะวนัออก
บรรณาลยัหลงัเหนือของปราสาทบนัทายสรี เป็นภาพภาพพระอินทร์ทรงช้างเอราวณัก าลงับนัดาล
ให้เกิดสายฝนลงในป่าวรินดา โดยมีพระกฤษณะและพระพลรามก าลงัอยู่ร่วมกบัฝงูสตัว์ จึงมีการ
สนันิษฐานกนัว่าเป็นเร่ืองราวท่ีมาแตค่มัภีร์หริวงศ์ บทท่ี ๖๕๔๘  ซึ่งแม้จะเป็นภาพพระอินทร์ก าลงั
ประทานสายฝน แตก็่ล้วนเป็นองค์ประกอบของเร่ืองราวอวตารปางหนึง่ของพระวิษณเุป็นส าคญั 
 

 
 

ภาพท่ี ๑๗๗ ภาพสลกัรูปพระอินทร์ทรงบนัดาลให้ฝนตกในป่าวรินทา บนหน้าบนับรรณาลยั 
ปราสาทบนัทายสรี ประเทศกมัพชูา ศลิปะแบบบนัทายสรี  

 (ถ่ายภาพโดย พงศ์ศกัดิ ์นิลวร) 
 

บทบาทพระอินทร์ในฐานะเทพประจ าทิศ  แม้บทบาทนีจ้กัปรากฏมาในภายหลงั คือ 
ในสมยัอิติหาส ท่ีพระอินทร์ถกูลดบทบาทลงจากมหาเทพในสมยัพระเวท ด้วยการจดัสถานะใหม่
ลงเป็นเพียงโลกปาลประจ าทิศตะวนัออกนัน้  แต่ในด้านงานศิลปกรรมกลับปรากฏบทบาทพระ
อินทร์ในฐานะเทพประจ าทิศนีช้ดัเจนท่ีสดุกวา่บทบาทใด ๆ ในคตทิางศาสนาพราหมณ์-ฮินด ู เน่ือง
ด้วยมกัมีการสลกัรูปพระอินทร์ฐานะโลกปาลบริเวณด้านทิศตะวนัออกในลกัษณะท่ีเป็นชิน้ส่วน
ทางสถาปัตยกรรมมาตัง้แตใ่นอินเดีย อาทิ หน้าบนั ทบัหลงั รวมไปจนถึงงานประตมิากรรมลอยตวั
                                           

๔๘หมอ่มเจ้าสภุทัรดิศ ดศิกลุ, ศิลปะขอม (กรุงเทพมหานคร: ครุุสภา, ๒๕๓๙), ๑๖๕. 



 

 

๒๗๐ 

ท่ีสร้างไว้ ณ ทิศตะวันออก ก็ล้วนส่ือบทบาทของพระอินทร์ในฐานะเทพประจ าทิศตามคติทาง
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู สืบมาจนถึงเทวสถานในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูท่ีพบในดินแดนเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ก็ล้วนปรากฏบทบาทดงักล่าวด้วยเช่นกัน  เทพประจ าทิศจึงนับเป็นบทบาท
หน้าท่ีของพระอินทร์ท่ีชดัเจนท่ีสดุในงานศลิปกรรมท่ีพบในคติทางศาสนาพราหมณ์-ฮินด ู
 
บทบาทของพระอินทร์ที่ปรากฏในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท 

บทบาทพระอินทร์ท่ีปรากฏในคมัภีร์พุทธศาสนาเถรวาทนัน้ มีความเหมือนและความ
ตา่งไปจากคตใินศาสนาพราหมณ์-ฮินด ู เน่ืองด้วยพระอินทร์ในคติพทุธศาสนาเถรวาทนัน้ถกูรังสรรค์
ให้เป็นเทพท่ีมีความเคารพศรัทธาในพระสมัมาสมัพุทธเจ้าเป็นอย่างมาก จึงปรากฏทัง้บทบาทท่ีสืบ
มาแตค่ตใินศาสนาพราหมณ์-ฮินด ูและบทบาทท่ีรังสรรค์ขึน้ใหม่ในทางพทุธศาสนาอย่างมีนยัส าคญั 

๑. เทพแห่งสงคราม 
 บทบาทของพระอินทร์ในฐานะเทพแห่งสงครามนัน้ เป็นบทบาทท่ีปรับประยุกต์มา

จากบทบาทในศาสนาพราหมณ์ท่ีกล่าวถึง พระอินทร์ทรงเป็นเทพแห่งสงครามโดยเฉพาะชาวอารยัน  
บทบาทนีจ้ึงยงัคงปรากฏมาตัง้แตห่ลกัฐานชัน้พระไตรปิฎก ท่ีกล่าวถึงการท่ีพระอินทร์ทรงท า “เทวา-
สรุสงคราม” หรือสงครามระหว่างเหล่าเทพกบัเหล่าอสรู ดงัปรากฏพระองค์เป็นจอมทพัแห่งสวรรค์๔๙ 
โดยมีรายละเอียดส่วนใหญ่ในพระสตุตนัตปิฎก สงัยตุตนิกาย สคาถวรรค สงักกสงัยตุ อนัเป็นหมวดท่ี
เก่ียวข้องกบัพระอินทร์เป็นส าคญั ในหมวดนีไ้ด้กลา่วถึงสงครามครัง้ส าคญั ๆ ไว้ดงันี  ้

 ศกึครัง้ท่ี ๑  การยกท่ีเหลา่อสรูได้กองทพัมารุกรานเทวดา ท าให้พระอินทร์รับสัง่ให้
สุวีรเทพบุตรไปป้องกันดังท่ีปรากฏในสุวีรสูตร๕๐และสุสิมสูตร๕๑ สันนิษฐานว่าเหตุการณ์ของ
สงครามในครัง้นีไ้ด้รับการขยายความไว้ในคมัภีร์ชัน้อรรถกถาท่ีกล่าวสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์นัน้เคยเป็นท่ี
อยู่ของเหล่าอสรูมาก่อน  จนเม่ือมฆมาณพและสหายได้มาบงัเกิดเป็นพระอินทร์ จึงท าการมอมเหล้า

                                           
๔๙“พระสตุตนัตปิฎก สงัยตุตนิกาย สคาถวรรค สกักสงัยตุ ปฐมวรรค ธชคัคสตูร,”  

พระสูตรและอรรถกถาแปล สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่มท่ี ๑ ภาคที่ ๒ (กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๔๖๔. 

๕๐“พระสตุตนัตปิฎก สงัยตุตนิกาย สคาถวรรค สกักสงัยตุ ปฐมวรรค สวีุรสตูร,” เร่ือง
เดียวกนั, ๔๕๔-๔๕๖. 

๕๑“พระสตุตนัตปิฎก สงัยตุตนิกาย สคาถวรรค สกักสงัยตุ ปฐมวรรค สสุิมสตูร,”  
เร่ืองเดียวกนั, ๔๖๐-๔๖๓. 



 

 

๒๗๑ 

เหล่าอสูร แล้วจบัโยนลงไปท่ีเชิงเขาสิเนรุ สร้างความคบัแค้นในการท าเทวาสุรสงครามขึน้  จึงเป็น
เหตใุห้มีการตัง้กองก าลงัรักษาเทพนครไว้ถึง ๕ ชัน้ เพ่ือปอ้งกนัการโจมตีของเหล่าอสรูประกอบไปด้วย  

 ชัน้ท่ี ๑ เหลา่นาค นบัเป็นสตัว์ท่ีมีก าลงัในน า้ จงึต้องกองก าลงัปอ้งกันเขาปริภณัฑ์
ลกูแรก ซึง่สนันิษฐานวา่เป็นพืน้ท่ีรอยตอ่กบัมหาสมทุรหรือมหานทีสนัดร 

 ชัน้ท่ี ๒ ครุฑ  
 ชัน้ท่ี ๓ กมุภณัฑ์ ซึง่ประกอบไปด้วย เหลา่ทานพ (อสรูสามญั) และรากษส (ผีเสือ้น า้)  
 ชัน้ท่ี ๔ มทนยตุ หรือยกัษ์  
 ชัน้ท่ี ๕ ท้าวจาตมุหาราชิกาทัง้ ๔ ผู้ปกครองสวรรค์ชัน้แรก๕๒ อนัตัง้อยู่บนเขายุคนธร 

ก่อนถึงเขาพระสเุมรุ 
 ศกึครัง้ท่ี ๒  สงครามท่ีเหลา่อสรูมีท้าวเวปจิตตเิป็นจอมทพั๕๓ ซึง่ในครัง้นีท้้าว 

เวปจิตตพิา่ยแพ้และถกูจองจ าน ามายงัสธุรรมาเทวสภาบนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ ดงัท่ีปรากฏในเวปจิตติ
สตูร๕๔สภุาสิตชยสตูร๕๕ และเทวาสรุสงัคามสตูร๕๖ 

                                           
๕๒“สารัตถปกาสินี อรรถกถาสงัยตุตนิกาย สคาถวรรค สกักสงัยตุ ปฐมวรรค สวีุรสตูร,” 

พระสูตรและอรรถกถาแปล สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่มท่ี ๑ ภาคที่ ๒, ๔๕๘, และ “อรรถกถา 
กลุาวกชาดก,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที่ ๓ ภาคที่ ๑ 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๓๒๕-๓๒๙. 

๕๓ในคมัภีร์ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา ได้ให้รายละเอียดของท้าวเวปจิตติเพิ่มเติมไว้ว่า   
เดมิมีนามวา่ “สมัภรสรู” ได้ไปรบกวนเหลา่ดาบส แม้จะได้รับการขอร้อง แตส่มัภรสรูก็ไมย่อม เหลา่
ดาบสจึงสาปให้อสูรต้องรับทุกข์ภัยในลักษณะเดียวกัน นับแต่นัน้สัมภรสูรจึงอยู่ด้วยความ
หวาดกลวั ด้วยเหตนีุ ้จึงมีนามใหม่ว่า “เวปจิตติ” หรือ “ไพปจิตราสูร”  ดรูายละเอียดใน พระยา
ธรรมปรีชา (แก้ว), ผู้ เรียบเรียง, ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา ฉบับท่ี ๒ (ไตรภูมิฉบับหลวง) เล่ม ๓ 
(พระนคร: กรมศลิปากร, ๒๕๒๐), ๒๐๔-๒๐๕. 

๕๔“พระสตุตนัตปิฎก สงัยตุตนิกาย สคาถวรรค สกักสงัยตุ ปฐมวรรค เวปจิตตสิตูร,” 
พระสูตรและอรรถกถาแปล สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่มท่ี ๑ ภาคที่ ๒, ๔๖๘-๔๗๑. 

๕๕“พระสตุตนัตปิฎก สงัยตุตนิกาย สคาถวรรค สกักสงัยตุ ปฐมวรรค สภุาสิตชยสตูร,” 
เร่ืองเดียวกนั, ๔๗๔-๔๗๗. 

๕๖“พระสตุตนัตปิฎก สงัยตุตนิกาย สฬายตนวรรค จตตุถปัณณาสก์ อาสีวิสวรรคท่ี ๔ 
เทวสรุสงัคามสตูร,” พระสูตรและอรรถกถาแปล สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เล่มท่ี ๔ ภาคที่ ๑  
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๕๐๙-๕๑๐. 



 

 

๒๗๒ 

 ศกึครัง้ท่ี ๓  สงครามท่ีพระอินทร์เพล่ียงพล า้ตอ่เหลา่อสรู ภายหลงัเพ่ือปอ้งกันการ
ล่วงชีวิตลูกครุฑในป่างิว้ จึงเบนราชรถกลับไปสร้างความตกใจให้เหล่าอสูรจนพ่ายหนีไป ดงัท่ี
ปรากฏในกุลาวกสูตร๕๗ เร่ืองราวนีไ้ด้รับการขยายความต่อในอรรถกถาธรรมบทและอรรถกถา     
กลุาวกชาดก ได้มีปรากฏมีเวชยนัตปราสาทผดุขึน้เองภายหลงัการท่ีเทวดามีชยัเหนือเหล่าอสรูใน
ครัง้นัน้ อนัเป็นผลมาจากการสร้างศาลาทา่มกลางพระนครของมฆมาณพ๕๘ 

 เทวาสุรสงคราม หรือการท าสงครามระหว่างเทวดาและเหล่าอสูรนัน้ยงัปรากฏ
ในพระสตุตนัตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค สกักปัญหสตูร และมชัฌิมนิกาย มลูปัณณาสก์ มหายมก
วรรค จูฬตณัหาสังขยสูตร กล่าวถึงชัยชนะของเหล่าเทพท่ีมีเหนือเหล่าอสูร๕๙ ซึ่งภายหลังเม่ือ
พระองค์กลบัจากสงครามในครัง้นัน้ จงึโปรดให้สร้างเวชยนัตปราสาทขึน้๖๐  

  
  

                                           
๕๗“พระสตุตนัตปิฎก สงัยตุตนิกาย สคาถวรรค สกักสงัยตุ ปฐมวรรค กลุาวกสตูร,” 

พระสูตรและอรรถกถาแปล สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่มท่ี ๑ ภาคที่ ๒, ๔๗๘-๔๗๙. 
๕๘“อรรถกถาขทุทกนิกาย คาถาธรรมบท อปัปมาทวรรควรรณนา เร่ืองท้าวสกักะ,”  

พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่มท่ี ๑ ภาคที่ ๒ ตอนที่ ๑ 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๓๖๗-๓๖๘, และ “อรรถกถากลุาวก
ชาดก,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที่ ๓ ภาคที่ ๑, ๓๒๖. 

๕๙“พระสตุตนัตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค สกักปัญหสตูร,” พระสูตรและอรรถกถา
แปล ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่มที่ ๒ ภาคที่ ๒, ๑๓๙. 

๖๐“พระสตุตนัตปิฎก มชัฌิมนิกาย มลูปัณณาสก์ มหายมกวรรค จฬูตณัหาสงัขยสตูร,” 
พระสูตรและอรรถกถาแปล มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่มท่ี ๑ ภาคที่ ๓, ๑๔๙. 



 

 

๒๗๓ 

 บทบาทของเทพนกัรบยงัปรากฏในคาถาตอนหนึ่งในพระสุตตนัตปิฎก ทีฆนิกาย 
มหาวรรค มหาสมยสตูร ท่ีกล่าวถึงชยัชนะของพระอินทร์ท่ีมีต่อเหล่าอสูร ความว่า "ชิตา วชิรหตฺเถน  
สมทฺุทํ อสรุา สิตา"๖๑ อนัหมายถึง "พวกอสูรซ่ึงอยู่ในมหาสมุทร อนัทา้ววชิรหตัถ์ (หมายถึง พระอินทร์) 
ได้รบชนะแล้ว"๖๒  ทัง้ยังปรากฏนามของเหล่าอสูรท่ีพระอินทร์มีชัยชนะนัน้ปรากฏในพระสูตรนี ้
ได้มาเข้าเฝา้พระผู้ มีพระภาคเจ้าด้วย ได้แก่ นมจุิ และเวปจิตติ๖๓ 

 แม้พระอินทร์จกัมีอ านาจเหนือเหล่าอสูร แต่หากเทียบกับอานุภาพของพระบรม
ศาสดานัน้จักพบว่า แม้เพียงอ านาจของพระอัครสาวกก็มีฤทธานุภาพเหนือกว่าพระอินทร์เป็น
อย่างมาก ดงัท่ีปรากฏในพระสุตตนัตปิฎก มชัฌิมนิกาย มลูปัณณาสก์ มหายมกวรรค จฬูตณัหา
สังขยสูตรว่า เม่ือพระมหาโมคคลัลานะนัน้ต้องการให้พระอินทร์ตัง้อยู่ในความไม่ประมาท จึง
บนัดาลอิทธาภิสังขารโดยใช้หัวแม่เท้ากดเวชยันตปราสาทของพระอินทร์ให้สะ ท้านหวั่นไหว๖๔ 
เพราะแม้เพียงพระสาวกของพระบรมศาสดายงัมีอ านาจเหนือพระอินทร์เพียงนี ้พลานุภาพของ
พระสมัมาสมัพทุธเจ้ายอ่มมีมากกวา่พระอินทร์ด้วยเชน่เดียวกนั 

 บทบาทของพระอินทร์ในฐานะเทพแห่งสงครามนี ้ปรากฏหลักฐานทาง
ศิลปกรรมที่ส าคัญในงานบนเสาในประธานด้านขวา ฝ่ังทิศตะวันตก ภายในพระวิหาร
หลวงวัดสุทัศนเทพวราราม (ภาพที่ ๑๗๘) ก าหนดอายุในสมัยรัชกาลที่ ๓ เขียนภาพเทวา
สุรสงคราม  หากแต่ในงานจิตรกรรมนัน้ก าหนดให้รูปแบบของพระอินทร์เม่ือออกรบกับ
เหล่าอสูรนัน้ทรงช้างเอราวัณ พระอินทร์ประทับเหนือคอช้าง โดยมีพระมาตลีประทับท้าย
ช้าง พระกรซ้ายยืดออกไปในท่าจับ พระหัตถ์ซ้ายยึดคันศรของอสูร (คันศรเป็นอาวุธท่ี

                                           
๖๑สุตตฺนฺตปิฏเก ทีฆนิกายสฺส มหาวคฺโค (พระนคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, 

๒๕๒๓), ๒๙๓. 
๖๒พระศาสนโสภณ (จตฺตสลฺโล), สวดมนต์แปล (กรุงเทพมหานคร: มหามกฏุราช

วิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๒๔๙.  
๖๓กาลกญฺชา มหาภิสฺมา อสรุา ทานเวฆสา 
เวปจิตตฺ ิสจิุตฺติ จ   ปหาราโท นมุจี สห ฯ 
สตญฺจ พลิปตฺุตานํ  สพเฺพ เวโรจนามกา 
สนฺนยฺหิตฺวา พลึ เสนํ  ราหภุทฺทมปุาคมุํ 
สมโยทานิ ภทฺทนฺเต  ภิกฺขูนํ สมิตึ วนํ ฯ 
สุตตฺนฺตปิฏเก ทีฆนิกายสฺส มหาวคฺโค, ๒๙๓. 
๖๔พระสูตรและอรรถกถาแปล มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่มท่ี ๑ ภาคที่ ๓, ๑๕๐. 



 

 

๒๗๔ 

นิยมใช้ในการแสดงโขนทัง้ตัวพระและตัวยักษ์ที่ เป็นตัวเอกในตอนนัน้ ๆ) พระหัตถ์ขวา
ทรงวัชระในรูปแบบพระขรรค์  ในขณะท่ีคติการออกรบของพระอินทร์กับเหล่าอสูรท่ี
ปรากฏในคัมภีร์ทางพุทธศาสนานัน้ พระอินทร์จักต้องทรงเวชยันตราชรถออกท าศึกเสมอ  
แต่สาเหตุท่ีศิลปินเลือกใช้รูปแบบพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณนัน้สันนิษฐานว่ามีท่ีมาจาก
รูปแบบพระอินทร์ท่ีปรากฏในเร่ืองรามเกียรติ์ ดังเห็นได้จากงานปราณีตศิลป์ท่ีสร้างขึน้
ร่วมสมัยกัน คือ ช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ทัง้รูปแบบพระอินทร์ในรามเกียรติ์  ตอน
พรหมาศ ที่ปรากฏบนฉากลับแลเขียนลายรดน า้ภายในพระที่น่ังพุทไธสวรรย์ (ภาพที่ ๑๗๙) 
และภาพจิตรกรรมกรอบกระจกเหนือบานประตูภายในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม 
(ภาพที่  ๑๘๐) ก็ล้วนแสดงภาพพระอินทร์ออกท าศึกโดยทรงช้างเอราวัณด้วยทัง้สิน้  ซึ่ง
สันนิษฐานว่าสาเหตุท่ีพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณออกเล่นศึกในคติรามเกียรติ์ เป็นการ
ผสมผสานกับคติทางพุทธศาสนาประการหน่ึงคือ พระอินทร์จักประทับช้างก็ต่อเม่ือจะ
เสด็จประพาสอุทยาน อินทรชิตจึงแปลงกายเป็นพระอินทร์ทรงช้างเพื่อแสดงความเป็น
มิตรกับกองทัพพระราม เพราะหากในรามเกียรติ์นัน้พระอินทร์แปลงทรงเวชยันตราชรถ
แล้ว กองทัพพระรามย่อมทราบแน่นชัดว่าพระอินทร์นัน้ย่อมมีเป้าประสงค์ที่หมายจักท า
ศึกเป็นแน่  เพราะเหตุนีจ้ึงกลายเป็นภาพจ าไปว่าพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณในการท าศึก 
 
  



 

 

๒๗๕ 

 
 

ภาพท่ี ๑๗๘ เ ท ว าสุ ร ส ง ค ร าม  
จิตรกรรมบนเสาใน
ป ร ะ ธ าน ด้ า น ข ว า
ภายในพระวิหารหลวง
วดัสทุศันเทพวราราม 

 
 

ภาพท่ี ๑๗๙ ศึกพรหมาศ  ฉากลับแลเขียนลายรดน า้
ภายในพระท่ีนัง่พทุไธสวรรย์ 

 

 
 

ภาพท่ี ๑๘๐ ศึกพรหมาศ ภาพเขียนสีในกรอบกระจก
ภายในพระอโุบสถวดัสทุศันเทพวราราม 



 

 

๒๗๖ 

๒. เทพผู้ประทานสายฝนและความอุดมสมบูรณ์ 
 บทบาทของพระอินทร์ในฐานะเทพผู้ประทานสายฝนและความอุดมสมบูรณ์นัน้ เป็น

บทบาทท่ีได้รับมาจากคติในศาสนาพราหมณ์-ฮินด ู โดยเร่ิมปรากฏคตินีใ้นหลักฐานชัน้อรรถกถา 
ท่ีเม่ือออกนามพระอินทร์แล้วยังมีค าขยายความต่อไปอีกว่า “ผู้ ยังฝน”๖๕  บทบาทหน้าท่ีในการ
ประทานสายฝน บางครัง้ยงัเป็นไปเพ่ือรับใช้พทุธศาสนา ดงัท่ีระบไุว้วา่การท่ีพระอินทร์จะประทาน
สายฝนท่ีบางครัง้ยังต้องเป็นไปตามพุทธประสงค์ เช่น เร่ืองราวในอรรถกถามัจฉชาดก ใน
เหตกุารณ์ท่ีเกิดฝนแล้งในแคว้นโกศล พระพุทธองค์จึงทรงพระกรุณาเสด็จไปผลัดผ้าอาบท่ีสระ
โบกขรณี เป็นเหตใุห้พระอินทร์ต้องตรัสสัง่ให้วลาหกเทวราชมาเฝา้ เพ่ือบนัดาลให้ฝนตกด้วยการ 
“นุ่งก้อนเมฆก้อนหนึ่ง ห่มก้อนหนึ่ง ขบัเพลง เมฆกระหึ่มครืนครางบ่ายหน้าไปทางโลกธาตุด้าน
ตะวนัออก เหาะไป ณ ทิศาภาคด้านตะวนัออกก็ปรากฏกลุม่เมฆกลุม่หนึง่มีขนาดเทา่ลานนวดข้าว
ซ้อนกนัเป็นชัน้ ๆ ตัง้ร้อยชัน้ พนัชัน้ ค ารณค าราม ฟ้าแลบแปลบปลาบ ฝนก็ตกลงมาอย่างหนกั”๖๖  
แม้ในบางครัง้อ านาจในการยงัให้ฝนตกของพระอินทร์นัน้ก็ด้อยกว่าการบ าเพ็ญตบะของฤๅษี จน
พระอินทร์ต้องหาอบุายท าลายตบะของฤาษีเสียก่อน เชน่ในอรรถกถานฬินิกาชาดก 

 เร่ืองราวของพระอินทร์ในการบนัดาลในเกิดลมฝนนี ้ส่วนหนึ่งก็เป็นการน าบทบาทนี ้
ของพระอินทร์มาใช้ในการสัง่สอนธรรมะ ดงัท่ีปรากฏในพระสตุตนัตปิฎก องัคตุตรนิกาย ฉักกนิบาต 
ธรรมิกสตูร ได้กลา่วถึง ต้นไทรใหญ่มีผลอร่อยของพระเจ้าโกรัพยะ ครัง้หนึง่มีผู้คนมาบริโภคผลไทรนี ้
จนก่ิงหกัก่ิงแล้วหลีกไป ท าให้รุกขเทวดาไม่พอใจ ไม่ออกผลต่อ  พระเจ้าโกรัพยะจึงเสด็จไปเฝ้า
พระอินทร์ด้วยว่าเทวดานีไ้ม่อยู่ในรุกขธรรม พระอินทร์จึงสัง่สอนด้วยการบนัดาลลมฝนพดัโคน่ต้น
ไทรให้ล้มลง เม่ือพระอินทร์อบรมสัง่สอนให้เทวดาด ารงอยู่ในรุกขธรรมได้แล้วนัน้ จึงบนัดาลให้ลม
ฝนพดัให้ต้นไทรตัง้อยูด่งัเดมิ๖๗  

 นอกจากนี ้ในคมัภีร์ปัญญาสชาดก ได้ระบุว่า พระอินทร์นีเ้ป็นผู้สร้าง “ฝนโบกขร
พรรษ”  ฝนวิเศษท่ีมีท่ีมาตัง้แตใ่นคมัภีร์ชัน้อรรถกถา ด้วยเป็นฝนท่ีมีคณุลกัษณะพิเศษคือมีเม็ดฝน

                                           
๖๕“ปรมตัถทีปนี อรรถกถาขทุทกนิกาย เถรคาถา ทสกนิบาต มหากปัปินเถรคาถา,” 

พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย เถรคาถา เล่มท่ี ๒ ภาคที่ ๓ ตอนที่ ๓ 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๓๕๖. 

๖๖“อรรถกถามจัฉชาดก,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย เอกนิบาต
ชาดก เล่มที่ ๓ ภาคที่ ๒ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๒๐๔-๒๐๖. 

๖๗พระสูตรและอรรถกถาแปล อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต เล่มที่ ๓ 
(กรุงเทพมหานคร: มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๖๙๖-๖๙๘. 



 

 

๒๗๗ 

สีแดง ผู้ ใดปรารถนาท่ีจะเปียกจึงเปียก ไม่หยาดลงดินแล้วไม่ท่วมขงั  โดยในคมัภีร์ปัญญาสชาดก
ระบวุา่ ฝนโบกขรพรรษนีเ้กิดขึน้ด้วยอานภุาพของพระอินทร์  ทัง้ยงัระบเุพิ่มเตมิว่า หากผู้ใดเป็นผู้ ไม่
มีบญุ พอถกูฝนแล้วย่อมเกิดความร้อนรน ไมอ่าจทนอยูไ่ด้๖๘ 

 นบัเป็นการสะท้อนภาพเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ในประเด็นปลีกย่อยท่ีต่างไป
จากพระอินทร์ในศาสนาพราหมณ์-ฮินด ู

 ในประเทศไทย บทบาทของพระอินทร์ในฐานะเทพแห่งสายฝนและความอุดม
สมบรูณ์ยงัสะท้อนผา่นพระราชพิธีส าคญัอยา่งหนึง่ คือ พระราชพิธีพิรุณศาสตร์  ได้ปรากฏบทบาท
ของพระอินทร์ในการตัง้การพระราชพิธีดงัท่ีปรากฏในพระราชนิพนธ์เร่ือง “พระราชพิธีสิบสอง
เดือน” ในพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงมีพระบรมราชอรรถาธิบายในพระราชพิธี
เดือน ๙ พระราชพิธีพิรุณศาสตร์ ไว้ถึงการตัง้รูปพระอินทร์ในกลางสระท่ีขุดขึน้หน้าพลบัพลาพิธ
กลางท้องสนามหลวง ความว่า “...ท่ีหน้าพลับพลากลางแจ้งขุดสระ กว้างส่ีศอก ยาวส่ีศอก
ส่ีเหล่ียม ลึกศอกหนึ่ง พูนดินเป็นคนัรอบสูงศอกหนึ่ง ปัน้รูปพระสุภูตนัง่ริมฝ่ังสระหนัหน้าไปข้าง
เหนือรูปหนึ่ง ตวัทาสีคราม หน้าทาเสน ผ้าห่มสีเหลือง นัง่ขดัสมาธิแหงนหน้าดฟู้า มุมสระมีนาค
มุมละตวั โลกบาลมุมละรูป ท่ีกลางสระมีรูปพระอินทร์ พระยาปลาช่อนและบริวารสิบรูป มีกบ 
เตา่ ป ูปลา บ้างตามสมควร มีราชวตัฉิตัรกระดาษกัน้ส่ีมมุ ตัง้ศาลลดโหรบชูาห้าศาล...”๖๙ 

 โดยในปัจจบุนัได้มีการเก็บรักษารูปพระอินทร์ โลกบาล นาค และพญาปลาช่อนท่ี
ใช้ในพระราชพิธีพิรุณศาสตร์อยู่ภายในหอพระคนัธารราษฏร์ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม  (ภาพท่ี 
๑๘๑)  ซึ่งลกัษณะของเทวรูปพระอินทร์องค์นี ้พระหตัถ์ทรงจกัรและสงัข์ ตามรูปแบบความนิยมท่ี
พบในสมยัรัชกาลท่ี ๓ ประทบันัง่ขดัสมาธิราบเหนือช้างเอราวณั ๓ เศียรท่ีอยู่แท่น  บริเวณขนาบแท่น
ทัง้ ๒ ข้างเป็นรูปเทวดาฝ่ังละ ๒ องค์เทวดาแตล่ะองค์ประกอบด้วยสตัว์พาหนะ ได้แก่ พระพายทรงม้า 
พระพิรุณทรงนาค พระอคันิทรงระมาด พระไพศพทรงปลากราย ซึง่ล้วนเป็นเทพท่ีเก่ียวข้องกับการ
กสิกรรมทัง้สิน้ ด้านหน้าแท่นช้างเอราวณันัน้ยงัมีรูปบคุคลนัง่บนแท่นท่ีลดต ่าลงมา สนันิษฐานว่า
อาจเป็นเทวดาในด้านการกสิกรรมด้วย 

 พระราชพิธีพิรุณศาสตร์จึงเป็นสะท้อนบทบาทของพระอินทร์ในฐานะเทพแห่ง
ความอดุมสมบรูณ์ ท่ีผสมผสานคตพิทุธและพราหมณ์อยา่งเป็นเอกลกัษณ์ 

                                           
๖๘“สิรสาชาดก”, ใน ปัญญาสชาดก ภาคภาษาไทย เล่ม ๒ (กรุงเทพมหานคร: 

มลูนิธิออมสินเพ่ือสงัคม, ๒๕๕๔), ๕๑๐, ๕๒๓. 
๖๙พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั, พระราชพธีิสิบสองเดือน 

(กรุงเทพมหานคร: แสงดาว, ๒๕๕๖), ๔๗๖. 



 

 

๒๗๘ 

 

 
 

ภาพท่ี ๑๘๑ พระอินทร์และเทวรูปส าคญัในพระราชพิธีพิรุณศาสตร์ ปัจจุบนัเก็บรักษาอยู่ในหอ
พระคนัธารราษฏร์ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม   

 

ในปัจจบุนั บทบาทของพระอินทร์ในฐานะเทพผู้ประทานสายฝนและความอดุมสมบรูณ์
ยงัคงปรากฏอยู่ใน “พระมหาชนก” พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 
(ภาพท่ี ๑๘๒) พระองค์ทรงออกแบบแผนท่ีฝีพระหตัถ์อนัแสดงสถานท่ีตัง้ทางภูมิศาสตร์ของเมือง
โบราณ ข้อมลูทางอตุนุิยมวิทยาอนัเก่ียวกบัทิศทางลม ก าหนดวนัเดินทะเล และจดุอบัปางของเรือ
อบัโชค๗๐  โดยทรงแทรกรูปเกวียนของพระอินทร์ในลักษณะท่ีออกเดินทางจากเมืองมิถิลา (Mithila) 

                                           
๗๐พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช, พระมหาชนก (กรุงเทพมหานคร: 

อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชชิ่ง, ๒๕๔๐), ๑๕๓.  



 

 

๒๗๙ 

ทางทิศตะวนัออก มายงัเมืองกาลจมัปากะ (Kalachampaka) เพ่ือแสดงบทบาทของพระอินทร์ท่ี
ทรงพาพระมารดาของพระมหาชนกหนีออกจากเมืองมิถิลา  ตอ่มาเม่ือปี พ.ศ.๒๕๔๒ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดชก็ยงัทรงน าสญัลกัษณ์เกวียนของพระอินทร์นีม้าแทรกไว้ “ต ารา
ฝนหลวงพระราชทาน” (ภาพท่ี ๑๘๓) บริเวณกลางหวักระดาษ ซึ่งไม่มีการระบุเมืองเร่ิมต้นและ
เมืองจุดหมายปลายทาง  อันแสดงให้เห็นว่า รูปเกวียนบนต าราฝนหลวงพระราชทานนีส่ื้อ
ความหมายถึง พระอินทร์ในฐานะเทพผู้ประทานสายฝนนัน่เอง 
 

  
  
ภาพท่ี ๑๘๒ แผนท่ีฝีพระหตัถ์ประกอบพระราช

นิพนธ์พระมหาชนก 
ท่ีมา: พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพล 
อดุลยเดช, พระมหาชนก )กรุงเทพมหานคร : 
อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชชิ่ง, ๒๕๔๐ ,(๑๕๓. 

ภาพท่ี ๑๘๓ ต าราฝนหลวงพระราชทาน 
ท่ีมา: สมฤทยั ชรรณษานนท์, “ฝนหลวงพระราชทาน,” 
วารสารเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ ๔๔ 
(กรกฎาคม -๒๕๔๙กนัยายน ( : ๒๗. 

 
ซึ่งลักษณะของรูปพระอินทร์แปลงทรงเกวียนท่ีทรงออกแบบ  เพ่ือใช้ประกอบบท     

พระราชนิพนธ์และต าราฝนหลวงพระราชทานนี ้สนันิษฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจากภาพพระอินทร์



 

 

๒๘๐ 

ท่ีแปลงเป็นคนแก่ขบัเกวียนพาพระมารดาของพระมหาชนกหนีออกจากเมืองมิถิลา๗๑ ดงัท่ีพบใน
งานจิตรกรรมมาตัง้ในสมยักรุงศรีอยธุยา (ภาพท่ี ๑๘๔) สืบมาจนถึงในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ (ภาพ
ท่ี ๑๘๕) 

 

  
  
ภาพท่ี ๑๘๔ พระอินทร์แปลงเป็นคนขับเกวียน

พาพระมารดาพระมหาชนกหนี
ออกจากเมือง จิตรกรรมภายใน
พระอุโบสถวัดช่องนนทรี สมัย
อยธุยา 

 )ถ่ายภาพโดย ธนภทัร์ ลิม้หสันยักลุ(  

ภาพท่ี ๑๘๕ พระอินทร์แปลงเป็นคนขับเกวียน
พาพระมารดาพระมหาชนกหนี
ออกจากเมือง จิตรกรรมภายใน
พระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม 
สมยัรัชกาลท่ี ๕ 

 
  

                                           
๗๑"อรรถกถาขทุทกนิกาย มหานิบาตชาดก มหาชนกชาดก," พระสูตรและอรรถกถา

แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที่ ๔ ภาคที่ ๒ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, 
๒๕๓๖), ๙๕.  



 

 

๒๘๑ 

๓. บทบาทของพระอินทร์ที่มีต่อพระพุทธเจ้า 
 ในคมัภีร์ทางพุทธศาสนา พระอินทร์ได้มีการเปล่ียนแปลงบทบาทจากมหาเทพ

ส าคญัในยุคพระเวท มาเป็นเทพท่ีนับถือศรัทธาและคอยอุปถัมภ์ค า้จุนพุทธศาสนา จึงปรากฏ
บทบาทของพระอินทร์ ทัง้ท่ีมาในคมัภีร์ทางพุทธศาสนา และท่ีสะท้อนออกมาในงานศิลปกรรม 
ดงัท่ีสามารถจ าแนกเป็นประเดน็ได้ดงัตอ่ไปนี ้

 ๓.๑ บทบาทของพระอินทร์ที่แสดงออกทางวาจา 
  ๓.๑.๑ บทบาทของพระอินทร์ในการตัง้ค าถามกับพระพุทธเจ้า 
     การตัง้ค าถามของพระอินทร์ท่ีมีต่อพระบรมศาสดานัน้ ปรากฏ

หลกัฐานส าคญัมาตัง้แต่ในคมัภีร์ชัน้พระไตรปิฎก  ดงัท่ีปรากฏสูตรส าคญัคือ “สกักปัญหสูตร” ท่ี
กล่าวถึงเหตกุารณ์ท่ีพระอินทร์ทรงถามปัญหาพระบรมศาสดาท่ีถ า้ท่ีอินทสาละ ณ เวทิยบรรพต 
ใกล้นครราชคฤห์  เหตกุารณ์ครัง้นีมี้ความส าคญัเพราะพระบรมศาสดาทรงพยากรณ์ว่า พระอินทร์
ทรงได้ธรรมจกัษุ คือมีดวงตาเห็นธรรม ซึง่เป็นเคร่ืองยืนยนัวา่ พระองค์ทรงบรรลเุป็นพระเสขบุคคล 
ชัน้โสดาบนั  เป็นเหตใุห้พระอินทร์ทรงประกาศประโยชน์ของการฟังธรรมทัง้ ๖ ประการ 

     ๑. เม่ือทรงเป็นเทพในดาวดงึส์ ท้าวสกักะกลบัได้อายเุพิ่มขึน้ 
     ๒. ถ้าจตุิจากเทพ พระองค์จะเป็นผู้ ไมห่ลง และได้เกิดในตระกลูท่ีพระองค์

พอพระทยั 
     ๓. ทรงยินดีในศาสนาของพระพุทธเจ้าท่ีมิได้หลงปัญหา พระองค์มี

สมัปชญัญะ มีสตมิัน่คงและจะอยูโ่ดยธรรม 
     ๔. ด้วยธรรมท่ีพระองค์ด ารงอยู ่พระองค์จะบรรลนุิพพานเป็นท่ีสดุ 
     ๕. ถ้าพระองค์จุติจากมนุษยโลกในฐานะมนุษย์แล้ว และกลับเป็น

เทพก็จะทรงเป็นเทพสงูสดุในเทวโลก 
     ๖. ในภพท่ีสิน้สดุของพระองค์ ๆ  จะได้อยู่ในชัน้อกนิฏฐพรหมอนัประณีต

และมียศ๗๒  

                                           
๗๒“พระสตุตนัตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค สกักปัญหสตูร,” พระสูตรและอรรถกถา

แปล ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่มที่ ๒ ภาคที่ ๒ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, 
๒๕๓๖), ๑๓๒-๑๔๓. 



 

 

๒๘๒ 

  ในจูฬตัณหาสังขยสูตร กล่าวถึง พระอินทร์ได้เสด็จลงมาถามปัญหาธรรม
เก่ียวกบัข้อปฏิบตัขิองพระอรหนัต์ เม่ือแสดงความช่ืนชมในพทุธวจนะแล้วจงึกระท าประทกัษิณ๗๓   

   รวมถึงในคมัภีร์ชัน้อรรถกถา ก็ปรากฏข้อปัญหาของพระอินทร์ท่ีมีตอ่พระพทุธองค์
ในหลายพระสตูร อาทิ ในอรรถกถามาฆสตูรได้กลา่วถึงข้อท่ีว่า “บคุคลจกัฆ่าอะไรจึงจะอยู่เป็นสขุ 
ไม่เศร้าโศก” พระพทุธองค์ได้มีวิสชันาว่าคือ “ความโกรธ”๗๔  ในอรรถกถาธรรมบทก็ปรากฏปัญหา
ท่ีเสด็จมาถาม ณ เชตวันวิหารว่า “ในบรรดาทาน รส และความยินดีสิ่งไหนประเสริฐท่ีสุด และ 
ความสิน้ไปแห่งตณัหาประเสริฐท่ีสดุเพราะเหตใุด”  พระพุทธองค์ทรงตอบไว้ว่า “ในทานทุกชนิด 
ธรรมทานเป็นเย่ียม  ในบรรดารสทกุชนิด รสพระธรรมเป็นยอด  ในบรรดาความยินดีทกุชนิด ความ
ยินดีในรสพระธรรมประเสริฐ  สว่นความสิน้ไปแหง่ตณัหาประเสริฐท่ีสดุเพราะท าให้เหลา่สตัว์บรรลุ
พระอรหนัต์”๗๕  ในอรรถกถาททัทลัลวิมาน ได้ถามเก่ียวกบัการถวายทานท่ีมีผลมากควรจะถวาย
แดบ่คุคลประเภทใด  ซึง่พระพทุธองค์ได้วิสชันาว่าควรถวายในท่ีสงฆ์ หรือสงัฆทาน๗๖ และในอรรถ
กถามหามงัคลชาดก กล่าวถึง พระอินทร์เสด็จมาตรัสถามเร่ืองมงคล ซึ่งพระพทุธองค์ก็ได้มาตรัส
ตอบถึงมงคลทัง้ ๓๘ ประการ๗๗ 

   ในด้านงานศิลปกรรม ปรากฏบทบาทส าคญัของพระอินทร์ในการตัง้ค าถาม
ตอ่พระบรมศาสดาเฉพาะท่ีมาใน “สกักปัญหสตูร” ดงัปรากฏภาพสะท้อนออกมาในงานศลิปกรรม

                                           
๗๓“พระสตุตนัตปิฎก มชัฌิมนิกาย มลูปัณณาสก์ มหายมกวรรค จฬูตณัหาสงัขยสตูร,” 

พระสูตรและอรรถกถาแปล มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่มท่ี ๑ ภาคที่ ๓  
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖),  ๑๔๗-๑๔๘.  

๗๔“พระสตุตนัตปิฎก สงัยตุตนิกาย สคาถวรรค เทวปตุตสงัยตุวรรค มาฆสตูร,” พระสูตร
และอรรถกถาแปล สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่มที่ ๑ ภาคที่ ๑ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๓๒๕.  

๗๕“อรรถกถาขทุทกนิกาย คาถาธรรมบท ตณัหาวรรควรรณนา เร่ืองท้าวสกักเทวราช,”  
พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่มท่ี ๑ ภาคที่ ๒ ตอนที่ ๔ 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๓๒๔-๓๒๕. 

๗๖“ปรมตัถทีปนี อรรถกถาขทุทกนิกาย วิมานวตัถ ุปาริฉัตตกวรรค ททัทลัลวิมาน,” พระ
สูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เล่มท่ี ๒ ภาคที่ ๑  (กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๒๙๐. 

๗๗“อรรถกถามหามงัคลชาดก,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม
ที่ ๓ ภาคที่ ๕ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๙๔๖-๙๔๘. 



 

 

๒๘๓ 

ตัง้แตใ่นสมยัคนัธาระ  โดยมกัท าเป็นรูปพระอินทร์เสด็จมาฟังธรรมจากพระพทุธเจ้าซึง่ประทบัอยู่
ภายในถ า้ (ภาพท่ี ๑๘๖)  หรือในบางชิน้เป็นภาพพระอินทร์เสด็จไปเฝ้าร่วมกับปัญจสิขร (ภาพท่ี 
๑๘๗)  ตามหลกัฐานท่ีปรากฏในพระสุตตนัตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค สกักปัญหสตูรว่า “...ปัญจสิข
คนัธรรพบุตรทูลรับท้าวสกักะจอมเทพแล้ว ถือเอาพิณมีสีเหลืองดงัผลมะตูม คอยตามเสด็จท้าว
สกักะจอมเทพไปดว้ย...”๗๘  จงึปรากฏรูปปัญจสิขรถือพิณน าเสดจ็พระอินทร์ไปเฝา้พระพทุธเจ้า 

 

  
  
ภาพท่ี ๑๘๖ พระอินทร์เฝ้าพระพุทธเจ้าท่ีถ า้     

อินทสาละ ภาพสลักศิลาศิลปะ
คนัธาระ จดัแสดงอยู่ท่ีพิพิธภัณฑ์
อินเดีย เมืองกลักตัตา 

ภาพท่ี ๑๘๗ พระอินทร์เฝ้าพระพุทธเจ้าท่ีถ า้   
อินทสาละ ภาพสลักศิลาศิลปะ
คนัธาระ 

 
 

  ในขณะเดียวกัน ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ก็ปรากฏภาพสลัก
เหตุการณ์นีม้าตัง้แต่ในสมัยทวารวดี  โดยแผ่นศิลาจ าหลักนีจ้ัดแสดงอยู่ท่ีพิพิธภัณฑสถาน
แหง่ชาต ิพระนคร  ซึง่เดมิระบวุา่เป็นพระพทุธรูปปางสมาธิท่ีได้มาจากวดัพระศรีสรรเพชญ์ จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา (ภาพท่ี ๑๘๘) ยอ่มแสดงความส าคญัของพทุธศิลป์ชิน้นีท่ี้มีการใช้งานสืบเน่ือง
มาตัง้แต่ในสมัยทวารวดีมาจนถึงในสมัยกรุงศรีอยุธยา  โดยมีลักษณะทางประติมานวิทยาท่ี
ส าคญัเป็นรูปพระพุทธเจ้าประทบันัง่สมาธิบนแท่นท่ีปูลาดด้วยหนังอชินะ (เลียงผา) ภายในถ า้ 
แวดล้อมด้วยเหล่าเทวดาท่ีมีทัง้กัน้ฉัตรถวาย ทรงพระแส้คอยอุปัฏฐาก และประคองพระหัตถ์
อญัชลี ตลอดจนเทวดาท่ีถือดอกบวั ๒ ดอกระดบัพระองัสา ซึง่ลกัษณะเฉพาะประจ าของพระสริุยะ  
จงึมีความเป็นไปได้วา่ ภาพสลกัพระพทุธเจ้าแสดงธรรมภายในถ า้นัน้ คือ ถ า้อินทสาละ  

                                           
๗๘พระสูตรและอรรถกถาแปล ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่มที่ ๒ ภาคที่ ๒, ๑๒๑. 



 

 

๒๘๔ 

 
 

ภาพท่ี  ๑๘๘ พระอินทร์เฝ้าพระพุทธเจ้าท่ีถ า้อินทสาละ ภาพสลกัศิลาศิลปะทวารวดี จดัแสดงท่ี
พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิพระนคร 

 

    นอกจากนี ้ในศลิปะเขมร สมยับายน ก็ปรากฏภาพบนหน้าบนัท่ีแสดง
ถึงพทุธประวตัติอนนีท่ี้ปราสาทพระขรรค์ (ภาพท่ี ๑๘๙) โดยตอนบนของหน้าบนัสนันิษฐานว่าเป็น
ภาพของพระพุทธเจ้า? ถัดลงมาตรงกลางเป็นรูปบุคคลขนาดใหญ่มีการกัน้ฉัตรถวาย  เบือ้งขวา
ของรูปบุคคลนัน้มีช้างพระท่ีนั่งผูกสัปคบัและมีควาญนั่งอยู่ท่ีคอช้าง จึงสันนิษฐานว่ารูปบุคคล
กลางภาพนัน้ คือ พระอินทร์ท่ีประทบัช้างเอราวณัเสด็จมาสนทนาธรรมกับพระสมัมาสมัพุทธเจ้า  
เบือ้งซ้ายของภาพเป็นรูปบุคคล ๒ คน เกล้าผมทรงชฎามกุฎ จึงสนันิษฐานว่าส่ือความหมายถึง 
“พราหมณคาม” หรือหมู่บ้านพราหมณ์  ซึ่งถ า้อินทสาละนัน้ตัง้อยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน
พราหมณ์แหง่นี ้

 

 
 

ภาพท่ี ๑๘๙ พระอินทร์เฝา้พระพทุธเจ้าท่ีถ า้อินทสาละ บนหน้าบนัจากปราสาทพระขรรค์ ศิลปะ
บายน จดัแสดงท่ีพิพิธภณัฑ์กีเมต์ ประเทศฝร่ังเศส 



 

 

๒๘๕ 

   ความนิยมในการสร้างภาพสลกัในเหตกุารณ์พระอินทร์เสด็จไปทรง
ถามปัญหาพระพุทธเจ้าท่ีถ า้อินทสาละนี ้แสดงถึงความนิยมท่ีมีใน “สักกปัญหสูตร” ตลอดจน
ความเข้าใจท่ีว่าเป็นพระสูตรส าคญัท่ีแสดงถึงการเข้าถึงธรรมของพระอินทร์ และทรงได้เป็นพระ
โสดาบนัตามท่ีระบไุว้ในพระสตูรนี ้ แตค่วามนิยมนีก็้ปรากฏอยูเ่พียงในก่อนชว่งพทุธศตวรรษท่ี ๑๙ 
ก็ท่ีจะคอ่ย ๆ เลือนลายไปจากความนิยมและไปปรากฏในงานศลิปกรรมนบัแตน่ัน้มา 

  ๓.๑.๒ บทบาทของพระอินทร์ในการสรรเสริญพระบรมศาสดา 
    การสรรเสริญพระบรมศาสดาเป็นบทบาทส าคญัท่ีปรากฏมาตัง้แต่

คมัภีร์พระวินยัปิฎกภาษาบาลี ท่ีส าคญัคือ ในคราวท่ีพระพุทธองค์เสด็จกรุงราชคฤห์ ภายหลงั
แสดงธรรมโปรดพระเจ้าพิมพิสารแล้วนัน้ ในวนัถดัมาพระพทุธองค์ทรงรับนิมนต์พร้อมเหลา่พระปรุาณ
ชฎิลนบัพนัรูปมารับบิณฑบาต  ครัง้นัน้พระอินทร์ได้จ าแลงมาเป็นมาณพหนุ่มเสด็จน าหน้าเหล่าภิกษุ 
แล้วขบัคาถาสดดีุพระผู้ มีพระภาคเจ้า ความวา่ 

 

    "พระผู้ มีพระภาค มีพระฉวีเสมอด้วยลิ่มทองสิงคี๗๙ ทรงฝึกอินทรีย์
แล้ว ... ทรงพ้นแล้ว ... ทรงข้ามแล้ว ...ทรงสงบแล้ว ทรงพ้นวิเศษแล้ว เสด็จประเวศสู่พระ
นครราชคฤห์พร้อมด้วยพระปรุาณชฎิลทัง้หลาย ผู้ ฝึกอินทรีย์แล้ว ผู้ พ้นวิเศษแล้ว 

    พระผู้ มีพระภาคพระองค์นัน้ทรงมีอริยวาสธรรม ๑๐ ประการเป็น
เคร่ืองอยู่ ทรงประกอบด้วยพระก าลัง ๑๐ ทรงทราบธรรม คือ กรรมบถ ๑๐ และทรง
ประกอบด้วยธรรมอนัเป็นองค์ของพระอเสขะ ๑๐ มีภิกษุบริวารพนัหนึ่ง เสด็จประเวศสู่
พระนครราชคฤห์"๘๐ 

    ทัง้ยงัประกาศตนวา่เป็นผู้ รับใช้พระพทุธองค์ ด้วยคาถาท่ีวา่ "พระ
ผูมี้พระภาคพระองค์ใดเป็นนกัปราชญ์ ทรงฝึกอินทรีย์ทัง้ปวงแล้ว เป็นผูผ่้องแผว้หาบุคคล
เปรียบมิได้ ไกลจากกิเลส เสด็จไปดีแล้วในโลก ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระผู้มีพระภาค
พระองค์นัน้"๘๑ 

 

                                           
๗๙ทองสิงคี คือ ช่ือทองวิเศษชนิดหนึ่งในจ านวน ๔ ชนิดคือ สาตกมุภะ จามีกร ชมพนูุท 

และสิงคี   
๘๐พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๔ มหาวรรค ภาคที่ ๑ และอรรถกถา, ๑๑๕-๑๑๖. 
๘๑เร่ืองเดียวกนั, ๑๑๖. 



 

 

๒๘๖ 

    บทบาทนีเ้ป็นท่ีนิยมโดยปรากฏตอ่มาในคมัภีร์พระปฐมสมโพธิ๘๒    
    อีกเหตกุารณ์หนึ่ง คือ ในคราวท่ีพระพุทธองค์เสด็จดบัขนัธปรินิพพาน  

พระอินทร์ได้ตรัสพระคาถาของพระบรมศาสดาว่า “สงัขารทัง้หลายไม่เท่ียงหนอ มีความเกิดขึน้
และเส่ือมไปเป็นธรรมดา ย่อมเกิดขึน้และดบัไป ความเข้าไปสงบสังขารเหล่านัน้ได้เป็นสขุ”๘๓  ซึ่ง
บทบาทนีก็้เป็นท่ีนิยมสืบมาในคมัภีร์พระปฐมสมโพธิด้วยเช่นกนั๘๔  

    ความศรัทธาของพระอินทร์นีย้งัปรากฏหลักฐานในคมัภีร์สุตตนัตปิฎก 
ทีฆนิกาย มหาวรรค ชนวสภสตูร และมหาโควินทสตูร ได้กล่าวถึง เหตกุารณ์ท่ีเหล่าเทวดาชัน้ดาวดึงส์
ร่วมกบัท้าวจาตมุหาราชิกาทัง้ ๔ มาประชมุกนัท่ีสธุรรมเทวสภา  ครัง้นัน้ พระอินทร์เม่ือทรงทราบความ
เล่ือมใสของเหล่าเทวดาท่ีมีตอ่พระสมัมาสมัพทุธเจ้าก็ทรงกล่าวคาถาอนโุมทนาวา่ 

 

    "ดกู่อนทา่นผู้ เจริญทัง้หลาย ทวยเทพชัน้ดาวดงึส์พร้อมกบัพระอินทร์ 
ถวายนมสัการพระตถาคตและความท่ีพระธรรมเป็นธรรมดี เห็นทวยเทพใหม่ ๆ มีวรรณะ 
มียศ ประพฤตพิรหมจรรย์ในพระสคุตมาประชมุนี ้ยอ่มบนัเทิงหนอ 

    ทวยเทพชัน้ดาวดงึส์ ผู้ เป็นสาวกของพระสคุตผู้ทรงภูมิปัญญา บรรลุ
คณุธรรมวิเศษแล้วในสธุรรมาสภานี ้ไพโรจน์ลว่งเทพเหลา่อ่ืนด้วยวรรณะ ด้วยยศและอาย ุ

    ทวยเทพชัน้ดาวดึงส์พร้อมกับพระอินทร์ถวายนมสัการพระตถาคต
และความท่ีพระธรรมเป็นธรรมดี เห็นเหตนีุแ้ล้วยอ่มบนัเทิง ดงันี"้๘๕ 

                                           
๘๒สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานชุิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิ 

(กรุงเทพมหานคร: คณะสงฆ์วดัพระเชตพุน, ๒๕๕๑), ๑๖๒. 
๘๓“พระสตุตนัตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค มหาปรินิพพานสตูร,” พระสูตรและอรรถ

กถาแปล ทฆีนิกาย มหาวรรค เล่มที่ ๒ ภาคที่ ๑, ๓๒๓-๓๒๔. 
หากแต่ในสนัติเกนิทาน ส่วนต้นของอรรถกถาชาดก ได้กล่าวถึงสาเหตทุี่พระอินทร์แปลงมา

เป็นมาณพหนุ่มด้วยเกรงว่าพระพุทธองค์จักขาดพระกระยาหารด้วยมีประชาชนมาเฝ้าพระบรมศาสดา
จ านวนมากจนไม่มีพระภิกษุรูปสามารถหาทางออกไปจากอทุยานได้  ดูรายละเอียดใน “อรรถกถาชาดก 
เอกนิบาต สนัติเกนิทาน,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที่ ๓ ภาคที่ ๑, ๑๓๗. 

๘๔สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานชุิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิ, ๒๘๐. 
๘๕“พระสตุตนัตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค ชนวสภสตูร,” พระสูตรและอรรถกถาแปล 

ทฆีนิกาย มหาวรรค เล่มที่ ๒ ภาคที่ ๑ (กรุงเทพมหานคร: มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๕๓๕-๕๓๖, 
และ “พระสตุตนัตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค มหาโควินทสตูร,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ทฆีนิกาย 
มหาวรรค เล่มที่ ๒ ภาคที่ ๒, ๒-๓. 



 

 

๒๘๗ 

 

    หากแต่ใน ๒ พระสูตรนีแ้สดงการประชุมในเทวสภาต่างวาระกัน  
โดยในมหาชนวสภสูตรเป็นการประชุมในราตรีแห่งวันเพ็ญวัสสูปนายิกา (เข้าพรรษา) ในครัง้
นัน้พระเจ้าพมิพสิารได้สวรรคตแล้วไปบังเกิดเป็นชนวสภยักษ์ บริวารท้าวเวสสวัณ  ซึ่งใน
ครั้งนีไ้ด้มีพรหมนามว่า สนังกุมาร ได้มาแสดงธรรมของพระบรมศาสดา เพื่อให้เหล่า
เทวดาในสรวงสวรรค์ได้ศึกษาและพิจารณาในพระธรรมนัน้  ส่วนในมหาโควินทสูตรนัน้
เป็นการประชุมในราตรีวันเพ็ญแห่งปวารณา พระอินทร์จึงได้สาธยายว่าพระคุณ ๘ 
ประการของพระบรมศาสดาแก่เหล่าเทพชัน้ดาวดึงส์และสนังกุมารพรหม  ครั้งนัน้สนัง
กุมารพรหมจึงได้ตรัสเล่าถึงอดีตชาตขิองพระพุทธองค์ที่เคยเป็นมหาโควินทพราหมณ์น า
หมู่กษัตริย์ พราหมณ์ และบริวารออกบวช 

    ดงัพระด ารัสท่ีมาในพระสตุตนัตปิฎก สงัยตุตนิกาย สคาถวรรค สกักสงัยตุ 
ทตุยิวรรค ทตุยิสกักนมสัสนสตูร ก็ยงัปรากฏพระด ารัสของพระอินทร์ท่ีมีตอ่พระพทุธองค์ ความตอน
หนึ่งว่า “...พระสมัมาสมัพทุธเจ้าพระองค์ใดในโลก พร้อมทัง้เทวโลก เรานอบน้อมพระสมัมาสมั
พทุธเจ้าพระองค์นัน้ ผูเ้ป็นพระศาสดามีพระนามไม่ทราม...”๘๖  

    ต่อมาในคมัภีร์ชัน้อรรถกถา  ได้ปรากฏบทสรรเสริญพระรัตนตรัยใน
เหตกุารณ์เม่ือครัง้ท่ีเมืองไพศาลี เกิดภยั ๓ ประการคือ ทพุภิกขภยั (ภยัจากความขาดแคลนอาหาร) 
อมนสุสภยั (ภยัจากอมนษุย์) และโรคภยั (ภยัจากโรค) ด้วยเกิดอหิวาตกโรค  จงึได้นิมนต์พระพุทธ
องค์มาระงบัภยัเหล่านัน้ ครัง้นัน้พระอินทร์พร้อมเหล่าเทพได้ตามเสด็จ ท าให้เหล่าอมนษุย์เร่ิมหนี
ไป แล้วจึงโปรดให้พระอานนท์สวดรัตนสตูร ท าน า้พระปริตรประพรมทัว่พระนคร เหล่าอมนุษย์จึง
หลีกหนีไปและโรคจึงสงบลง๘๗ จนเม่ือภยัทัง้ปวงสงบลงแล้ว  พระอินทร์จึงได้ตรัส ๓ คาถาท้ายบท
รัตนสูตร๘๘ ขึน้สรรเสริญพระรัตนตรัยว่า “ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ  ภุมมานิ วา ยานิว อนฺตลิกฺเข, 
ตถาคตํ เทวมนุสฺสปชิูตํ พุทฺธํ/ธมฺมํ/สงฺฆํ นมสฺสาม สุวตฺถิ โหตุ” อันหมายถึง “ภูติประจําถ่ินเหล่าใด 

                                           
๘๖พระสูตรและอรรถกถาแปล สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่มท่ี ๑ ภาคที่ ๒ 

(กรุงเทพมหานคร: มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๕๑๑. 
๘๗“อรรถกถาขทุทกนิกาย คาถาธรรมบท ปกิณณกวรรค เร่ืองบรุพกรรมของพระองค์,” 

พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่มท่ี ๑ ภาคที่ ๒ ตอนที่ ๔, ๑๔๕-๑๕๑. 
๘๘“ปรมตัถโชติกา อรรถกถาขทุทกนิกาย สตุตนิบาต จฬูวรรค รตนสตูร,”  

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เล่มที่ ๑ ภาคที่ ๖ และอรรถกถา, ๗๑. 



 

 

๒๘๘ 

ประชุมกนัแล้วในพระนครก็ดี เหล่าใดประชุมกนัแล้วในอากาศก็ดี  เราทัง้หลายจงนมสัการพระพทุธเจ้า/
พระธรรม/พระสงฆ์ ผูม้าแลว้อย่างนัน้ ผูอ้นัเทพดาและมนษุย์บูชาแลว้ ขอความสวสัดีจงมี”๘๙ 

    หากแตใ่นงานศิลปกรรมนัน้ไม่ค่อยปรากฏรูปแบบงานท่ีสะท้อนภาพ
การสรรเสริญพระพุทธองค์ของพระอินทร์  มีเพียงภาพพระอินทร์ขบัคาถาสดดีุพระผู้ มีพระภาคเจ้า  
ในคราวท่ีพระพุทธองค์และเหล่าพระปุราณชฎิลกว่าพนัรูปออกบิณฑบาตภายในเมืองราชคฤห์ 
ภายหลงัจากแสดงธรรมโปรดพระเจ้าพิมพิสารแล้วนัน้ก็เป็นคติท่ีมาแต่พระไตรปิฎกและปรากฏ
ต่อมาจนถึงในคมัภีร์พระปฐมสมโพธินี ้  โดยพบเป็นภาพจิตรกรรมภายในพระอุโบสถวัดสุทัศน
เทพวราราม (ภาพท่ี ๑๙๐) มีลกัษณะเป็นภาพพระอินทร์ก าลงัเหาะลงมาภาพหนึ่ง ร่วมกับภาพ
พระอินทร์ท่ีแปลงกายเป็นมาณพหนุ่มน าเสด็จพระพทุธองค์และเหล่าสาวก โดยมีประชาชนเฝ้าอยู่
เป็นจ านวนมาก ซึ่งในรูปของพระอินทร์แปลงนีมี้การเปล่ียนแปลงจากมงกุฎทรงสูงมาเป็นเพียง
อุณหิสหรือกรอบหน้า เพ่ือแสดงสถานภาพท่ีลดลงคือเป็นมาณพ แต่ก็ยงัมีความเป็นเทวดา จึงมี
กรอบหน้าให้ตา่งจากภาพบคุคลทัว่ ๆ ไป   
 

 
 
ภาพท่ี ๑๙๐ พระอินทร์น าเสดจ็พระพทุธเจ้าและเหล่าสาวกไปยงัพระราชนิเวศน์ของพระเจ้าพิมพิสาร 

เมืองราชคฤห์ จิตรกรรมภายในพระอโุบสถวดัสทุศันเทพวราราม 
 

                                           
๘๙พระศาสนโสภณ (จตฺตสลฺโล), สวดมนต์แปล, ๖๔-๖๕.  



 

 

๒๘๙ 

  ซึง่ภาพจิตรกรรมภายในสรรเสริญพระพทุธองค์น าเสด็จท่ีเมืองราชคฤห์นีก็้ไม่
คอ่ยเป็นท่ีนิยม จงึปรากฏเฉพาะในสมยัรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะพระอโุบสถท่ีมีพืน้ท่ีการเขียนภาพ
ขนาดใหญ่ จงึสามารถบรรลเุหตกุารณ์ย่อย ๆ ของพทุธประวตัใินครัง้นีล้งไปได้ เชน่ พระอโุบสถวดั
สุทศันเทพวราราม  จึงนบัได้ว่าเป็นแห่งเดียวท่ีแสดงบทบาทพระอินทร์ในการสรรเสริญพระบรม
ศาสดาท่ีแสดงออกในงานศลิปกรรม 

  ๓.๑.๓ บทบาทของพระอินทร์ในการอาราธนาธรรม 
    แม้ใน คมัภีร์พระวินยัปิฎกภาษาบาลี จกัระบวุ่าในการเสวยวิมตุติสุข

ภายหลงัจากท่ีพระพุทธองค์เสด็จจากใต้ต้นราชายตนะ ไปประทบัยังต้นอชปาลนิโครธนัน้ ท้าว
สหมับดีพรหมเสดจ็ไปอาราธนาให้พระพทุธองค์ทรงแสดงธรรมโปรดเวไนยสตัว์๙๐  

    แตต่อ่มาในคมัภีร์ชัน้อรรถกถา โดยเฉพาะในคมัภีร์นิทานกถา คมัภีร์
พุทธประวตัิท่ีอยู่ต้นของอรรถกถาชาดก ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า เม่ือท้าวสหมับดีพรหมทรง
ทราบพทุธพระปริวิตกท่ีจะไมท่รงแสดงธรรม พระองค์จงึเปลง่ศพัทส าเนียงอนัดงั ๓ ครัง้วา่ “โลกจกั
ฉิบหายแล้วหนอ”  ท้าวสหมับดีพรหมจึงทรงชกัชวนพระอินทร์ พร้อมเหล่าเทวดาและพรหมจาก
หม่ืนจกัรวาลไปเฝ้าพระบรมศาสดา อาราธนาให้ทรงแสดงธรรม๙๑   ซึ่งในเหตกุารณ์นีไ้ด้รับการ
ขยายความเพิ่มเติมต่อมาในคมัภีร์พระปฐมสมโพธิ๙๒ และคมัภีร์ชินมหานิทาน๙๓  เพิ่มเติมว่าเม่ือ
ท้าวสหมับดีพรหมทรงเปล่งศพัทส าเนียงออกไปแล้ว เหล่าเทวดาพรหม อนัมีพระอินทร์ เป็นอาทิ 
จงึเสดจ็มายงัส านกัของท้าวสหมับดีพรหม เพ่ือทรงหารือในการอาราธนาธรรมในครัง้นัน้ 

    สว่นในคมัภีร์พทุธศาสนาฝ่ายมหายานนัน้  โดยเฉพาะใน คมัภีร์ลลิตวิ
สตระ กล่าวถึงเหตุการณ์ในสัปดาห์ท่ี ๗ ท่ีพระพุทธองค์ประทับอยู่ในต้นตารายณะ (บาลีว่า 
ราชายตนะ) หรือต้นเกด ว่า  มหาพรหมศิขีทรงทราบพุทธพระปริวิตกท่ีจะไม่แสดงธรรม  จึงเรียก
พรหมองค์อ่ืน ๆ เพ่ือชกัชวนกนัไปทลูอาราธนาให้พระพทุธเจ้าแสดงธรรมเม่ือแรกพระพทุธองค์ก็ทรง

                                           
๙๐"พระวินยัปิฎก มหาวรรค", พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๔ มหาวรรค ภาคที่ ๑ และ

อรรถกถา, ๒๙-๓๑. 
๙๑พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มท่ี ๓ ภาคที่ ๑, ๑๓๐-

๑๓๑. 
๙๒สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานชุิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิ, ๑๒๒-

๑๒๘. 
๙๓ชินมหานิทาน (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๕๘), ๓๖๓-

๓๖๕. 



 

 

๒๙๐ 

รับด้วยดษุณีภาพ แต่เม่ือพระตถาคตปลีกวิเวกอยู่ผู้ เดียว จึงตรึกตรองไปว่า ธรรมท่ีตรัสรู้นัน้ลึกซึง้ 
ยากท่ีจะตรัสรู้ตาม 

    ท้าวมหาพรหมศิ ขีจึงไปชักชวนพระอินทร์ เพื่ อที่ จะร่วม
อาราธนาให้พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมอีกเป็นวาระที่  ๒ แต่พระพุทธองค์ก็ยงัทรงนิ่งอยู่  
ก่อนท่ีท้าวมหาพรหมศิขีจะเสด็จมาอาราธนาอีกเป็นวาระท่ี ๓ อนัเป็นเหตใุห้พระตถาคตพิจารณา
ประเภทของบคุคลท่ีมีโอกาสรับรู้ธรรมกบัดอกบวั จงึเป็นเหตใุห้ทรงรับอาราธนาในท่ีสดุ๙๔  หากแต่
เร่ืองดงักล่าวจะมีรายละเอียดเล็กน้อยท่ีแตกต่างไปจากในคมัภีร์มหาวสัดุอวทาน กล่าวคือ พระ
อินทร์และพระพรหมนัน้ร่วมกนัไปอาราธนาให้พระพทุธเจ้าแสดงธรรมในสปัดาห์สดุท้ายท่ีกลบัมา
ประทบัใต้ต้นอชปาลนิโครธ สว่นรายละเอียดอ่ืน ๆ นัน้ตรงกบัในคมัภีร์ลลิตวิสตระ๙๕ 

    ต่างไปจากใน คมัภีร์พทุธจริต ท่ีกล่าวถึงบทบาทของพระพรหมและ
พระอินทร์ในการเสด็จไปสรรเสริญท่ีพระพุทธองค์ทรงตดัสินพระทัยท่ีจะแสดงธรรม ดงัท่ีระบุว่า 
(ภายหลงัเม่ือพระพทุธองค์เสวยวิมตุติในสปัดาห์ท่ีไม่ทรงกระพริบพระเนตรตลอด ๗ วนัแล้ว) ทรง
พิจารณาวา่แม้ชาวโลกจะมากด้วยราคะ ลุม่หลงในมิจฉาทิฐิ จนพระองค์ตดัสินพระทยัท่ีจะประทบั
อยูเ่ฉย ๆ แล้วนัน้ แตเ่ม่ือทรงระลกึถึงสญัญาท่ีทรงมีอยูก่่อน  จงึตดัสินพระทยัในจะแสดงธรรม   

    ครัง้นัน้ เม่ือจอมเทพทัง้สองผู้ปกครองสวรรค์ (พระพรหมและ 
พระอินทร์) รู้ว่าพระสคุตทรงตดัสินพระทยัท่ีจะแสดงธรรม จึงเข้าไปเฝา้พระพทุธองค์ พร้อมกล่าว
สรรเสริญท่ีทรงช่วยเหลือชาวโลกท่ีก าลงัจมอยู่ในห้วงความทุกข์๙๖  คัมภีร์นีจ้ึงต่างออกไปด้วย
แสดงให้เห็นว่า พทุธประสงค์ในการแสดงธรรมนัน้เป็นด้วยพระองค์เอง มิได้เกิดจากการอาราธนา
ของเหลา่เทพพรหมแตอ่ยา่งใด 

    จากหลกัฐานในงานศลิปกรรมแล้วจะพบว่า บทบาทท่ีพระอินทร์ท่ีทรง
อาราธนาให้พระพทุธเจ้าแสดงธรรมนัน้ ปรากฏมาตัง้แตใ่นศลิปะปาละ ซึง่พบในคมัภีร์ใบลานอษัฏ
สาหคริก ปรัชญาปรมิตา (ภาพท่ี ๑๙) มีลักษณะเป็นรูปพระอินทร์ประทับนั่งประคองอัญชลี
อาราธนาให้พระพุทธเจ้าซึ่งประทบันัง่ในท่าประลมัพปาทาสนะ (ห้อยพระบาท) พระหตัถ์แสดงปาง

                                           
๙๔คัมภีร์ลลิตวิสตระ: พระพุทธประวัตฝ่ิายมหายาน ภาคภาษาไทย 

(กรุงเทพมหานคร: วดับวรนิเวศวิหาร, ๒๕๕๘), ๔๔๓-๔๕๓. 
๙๕The Mahavastu Vol. III, trans. J. J. Jones (Bristol: The Burleigh Press, 

1956), 304-307. 
๙๖อศัวโฆษ, มหากาพย์พุทธจริต: พุทธประวัตฝ่ิายมหายานจากกวีนิพนธ์

สันสกฤต (กรุงเทพมหานคร: ศนูย์สนัสกฤตศกึษา มหาวิทยาลยัศลิปากร, ๒๕๔๗), ๒๖๘-๒๖๙. 



 

 

๒๙๑ 

ธรรมจกัรมุทรา จึงสนันิษฐานว่าภาพนีเ้ป็นเหตกุารณ์ท่ีพระอินทร์มาอาราธนาให้พระพทุธเจ้าแสดง
ธรรมนัน่เอง 

    ตอ่มาในดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ บทบาทของพระอินทร์และ
พระพรหมทรงอาราธนาให้พระพทุธเจ้าแสดงธรรมโปรดหมู่เวไนยสตัว์นัน้ พบในศิลปะบายนของ
กัมพูชา ซึ่งเป็นงานประติมากรรมพบท่ีเมืองนครธม (ภาพท่ี ๑๖)  มีลักษณะเป็นรูปพระพุทธเจ้า
ประทบัอยู่กลางภาพใต้ต้นเกด มีรูปพระพรหมประทับอยู่เบือ้งซ้าย พระอินทร์ประทับอยู่เบือ้งขวา 
ด้านหน้าพระพทุธองค์มีรูปหม้อปรูณฆฎท่ีเต็มไปด้วยดอกบวั  ซึง่จากลกัษณะทางประติมานวิทยานี ้
สอดคล้องกบัเร่ืองราวในคมัภีร์ลลิตวิสตระท่ีพระพรหมและพระอินทร์เสด็จลงมาอาราธนาให้พระพุทธ
องค์ทรงแสดงธรรมในวาระท่ี ๒ และเม่ือท้าวศิขีมหาพรหมเสด็จมาอาราธนาในวาระท่ี ๓ นัน้ พระ
พุทธองค์จึงทรงพิจารณาเปรียบเทียบโอกาสในการบรรลุธรรมของบุคคลแต่ละประเภทในโลกกับ
ดอกบวัทัง้ ๔ เหลา่๙๗  

    ตอ่มาในสมยัรัตนโกสินทร์ ปรากฏบทบาทพระอินทร์ท่ีทรงอาราธนาให้
พระพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดหมู่เวไนยสตัว์ร่วมกับพระพรหมนีใ้นงานจิตรกรรมฝาผนงั ดงัท่ีปรากฏ
อยู่ภายในพระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม (ภาพท่ี ๑๙๑) หรือวดัดสุิตาราม (ภาพท่ี ๑๙๒)  
ซึ่งเป็นเร่ืองราวท่ีสร้างตามคมัภีร์พระปฐมสมโพธิ  ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากคมัภีร์นิทานกถา ท่ีระบุ
ว่า นอกจากท้าวสหมับดีพรหมท่ีเสด็จมาอาราธนาให้พระพทุธองค์ทรงแสดงธรรมโปรดหมู่เวไนย
สตัว์แล้ว  พระองค์ก็ยงัทรงชกัชวนพระอินทร์ พร้อมเหล่าเทวดาและพรหมจากหม่ืนจกัรวาลไปทลู 
อาราธนาให้พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรม๙๘  ด้วยพระอินทร์นัน้เปรียบเสมือนตัวแทนของ
เหล่าเทวดาทัง้มวล เช่นเดียวกับท้าวสหัมบดีพรหมก็เป็นเสมือนตัวแทนของเทวดาชัน้
พรหมทัง้หมด  เพื่อแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือพรหมก็ร่วมกันอาราธนาให้
พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์ 

 
 
 

                                           
๙๗คัมภีร์ลลิตวิสตระ: พระพุทธประวัตฝ่ิายมหายาน ภาคภาษาไทย, ๔๕๑-

๔๕๒. 
๙๘พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มท่ี ๓ ภาคที่ ๑, ๑๓๐-

๑๓๑. 



 

 

๒๙๒ 

  
  
ภาพท่ี ๑๙๑ พระอินทร์และพระพรหมทรงอาราธนา

ให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรด
หมู่เวไนยสัตว์ จิตรกรรมภายใน
พระอโุบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

ท่ีมา: จิตรกรรมพระพุทธประวัติในพระอุโบสถ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (กรุงเทพมหานคร: 
ส านกัพระราชวงั, ๒๕๔๗), ๕๓. 

ภาพท่ี ๑๙๒ พระอินทร์และพระพรหมทรงอาราธนา
ให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรด
หมู่เวไนยสัตว์ จิตรกรรมภายใน
พระอโุบสถวดัดสุิตาราม 

 

 
 ๓.๒ บทบาทของพระอินทร์ที่แสดงออกทางการกระท า 
  ๓.๒.๑ ประเดน็พระอินทร์ทรงรับพระประสูตกิาลแห่งพระโพธิสัตว์ 
    การรองรับพระประสูตกิาลด้วยข่ายทอง  
   ใน คมัภีร์พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค มหาปทานสูตร๙๙ 

และพระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์  อัจฉริยัพภูตธัมมสูตร๑๐๐  ได้ระบุเพียงว่า     
พระมารดาประทบัยืนประสตูิพระโพธิสตัว์ ในเวลาประสตูิเทวดารับก่อน พวกมนษุย์รับทีหลงั โดย
ในครัง้นีเ้ทวบตุร ๔ องค์ประคองรับพระโพธิสตัว์ แล้วจงึเสดจ็พระด าเนิน ๗ ก้าว 

                                           
๙๙พระสูตรและอรรถกถาแปล ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่มที่ ๒ ภาคที่ ๑, ๑๕-๑๖. 
๑๐๐พระสูตรและอรรถกถาแปล มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ เล่มท่ี ๓ ภาคที่ ๒  

(กรุงเทพมหานคร: มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๔๓-๔๕. 



 

 

๒๙๓ 

   เป็นเหตใุห้คมัภีร์อรรถกถามหาปทานสูตร ระบุว่า ในการประสูตินัน้ 
พระพรหมเข้าไปรับด้วยข่ายทอง (สุวณฺณชาล) ก่อน ท้าวมหาราชทัง้ ๔ ได้น าเคร่ืองลาดด้วย
หนงัเสือเหลือง (ผู้วิจยัสนันิษฐานว่าเป็นหนงัเลียงผา จากภาษาบาลีคือ “อชินปปฺเวณิ”) รับตอ่จาก
พระพรหม จากนัน้เหล่ามนุษย์จึงรับต่อมาด้วยผ้ารองสองชัน้๑๐๑   ส่วนคมัภีร์อรรถกถาอจัฉริยพั
ภูตธัมมสตูร ไม่ได้ระบถุึงท้าวจตมุหาราชทัง้ ๔ เสด็จมารับตอ่จากพระพรหม๑๐๒  ในขณะท่ีคมัภีร์
นิทานกถา ซึ่งเป็นพทุธประวตัิในส่วนต้นของอรรถกถาชาดก ได้ระบุว่า เม่ือท้าวมหาพรหมทรงน า
ข่ายทองมารองรับพระโพธิสตัว์ ทรงน าไปวางไว้ตรงหน้าพระมารดา๑๐๓   

   คติพระนางสิริมหามายาทรงจบัก่ิงสาละ ไม่ได้ระบุว่าประสูติมาจาก
พระปรัศว์  โดยมีท้าวสทุธาวาสและมหาพรหมทัง้ ๔ ทรงรองรับด้วยข่ายทอง แล้วท้าวจตโุลกบาล
ทัง้ ๔ ทรงรับต่อมานัน้ ได้ปรากฏอิทธิพลต่อมาในคัมภีร์พระปฐมสมโพธิ๑๐๔ พุทธประวัติฉบับ
ส าคญัในดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เช่นเดียวกบัคมัภีร์ชินมหานิทาน๑๐๕ ได้ให้รายละเอียดท่ี
พิสดารเพิ่มขึน้ไปอีกว่า  มหาพรหมทัง้ ๔ ชัน้สุทธาวาสนีแ้ปลงเพศมาเป็นพราหมณ์ก่อนน าข่าย
ทอง (สุวณฺณชาล) มารองรับ  ก่อนท่ีท้าวมหาราชทัง้ ๔ จะทรงรับต่อมาด้วยหนงัเสือเหลือง (แต่
ผู้ วิจยัสนันิษฐานว่าเป็นหนงัเลียงผา ตามรูปศพัท์ในภาษาบาลีว่า “อชินปฺปเวณิ”) แล้วมนุษย์จึง
น าเอาเทริดทุกูลพัสตร์มารับต่อ  ซึ่ งทัง้ในคัมภีร์พระปฐมสมโพธิและชินมหานิทานนีไ้ม่
ปรากฏบทบาทพระอินทร์ที่ชัดเจนในเหตุการณ์พุทธประวัติในตอนนี ้

   การรองรับพระประสูตกิาลด้วยผ้าทพิย์ 
   ในขณะเดียวกนั คมัภีร์พระสตุตนัตปิฎก ขุททกนิกาย สตุตนิบาต นาลก

สูตร กลับระบุว่า ครัง้นัน้พระอินทร์และเหล่าเทวดาได้น าผ้าทิพย์ไปรับพระโพธิสัตว์๑๐๖ ซึ่งใน
ประเดน็ผ้าทิพย์นีมี้ความสอดคล้องกบัในคมัภีร์ลลิตวิสตระ พทุธประวตัฝ่ิายมหายาน 

                                           
๑๐๑พระสูตรและอรรถกถาแปล ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่มท่ี ๒ ภาคที่ ๑, ๑๐๗. 
๑๐๒พระสูตรและอรรถกถาแปล มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ เล่มท่ี ๓ ภาคที่ ๒, 

๖๔. 
๑๐๓พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มท่ี ๓ ภาคที่ ๑, ๘๘. 
๑๐๔สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานชุิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิ, ๓๒-๓๓. 
๑๐๕ชินมหานิทาน, ๒๙๙-๓๐๐. 
๑๐๖พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เล่มที่ ๑ ภาคที่ ๖ และอรรถกถา, 

๖๒๑. 



 

 

๒๙๔ 

   คมัภีร์ลลิตวิสตระ กล่าวถึง พระเทวีเหน่ียวก่ิงมะเด่ือ (ปลกฺษวฺฤกฺษ) 
พระโพธิสตัว์เสด็จออกทางพระปรัศว์ (สีข้าง)  ครัง้นัน้พระอินทร์และสหมับดีพรหมเสด็จมาทรงยืน
อยูเ่บือ้งหน้า ทรงรับพระประสูตกิาลด้วยผ้าไหมทพิย์ แล้วจงึเสดจ็พระด าเนิน ๗ ก้าว๑๐๗ 

   การรองรับพระประสูตกิาลด้วยวงแขน 
   คัมภีร์มหาวัสตุอวทาน ระบุว่า พระมารดาทรงยืน (ไม่เหน่ียวก่ิงไม้)    

พระโพธิสตัว์เสด็จออกทางพระปรัศว์ขวา แล้วเสด็จพระด าเนิน ๗ ก้าว  หมู่เทวดาจึงเสด็จลงมา 
โดยมีท้าวจตุโลกบาลรองรับไว้ด้วยวงแขน๑๐๘ 

   คัมภีร์ที่ไม่ระบุถงึการรองรับของเหล่าเทวดา 
   คัมภีร์พุทธจริต  ระบุว่า พระมารดาเสด็จบรรทมบนพระแท่นกลาง

อทุยาน พระกมุารประสตูิจากพระปรัศว์พระมารดา แล้วจึงเสด็จพระด าเนินไป ๗ ก้าว  โดยเหล่า
เทวดามีบทบาทเพียงกัน้ฉัตรถวายและน้อมสาธุการ๑๐๙  ซึ่งจากคัมภีร์นี ้มิได้ระบุว่าพระมารดา
เหน่ียวกิ่งไม้ และมิได้ระบุถงึการน าผ้าทพิย์มารองรับ 

   หลักฐานด้านศิลปกรรม 
   บทบาทของพระอินทร์ท่ีทรงรับพระประสูติกาลแห่งพระโพธิสัตว์นัน้ 

เร่ิมปรากฏมาในศิลปะอมราวดี ลกัษณะของภาพจะเป็นเหตกุารณ์ท่ีพระนางสิริมหามายาเหน่ียว
ก่ิงไม้แล้วมีเทวดา ๔ องค์ถือผ้ามารองรับการประสตูิ ดงัปรากฏรอยพระบาทบนผ้าทิพย์นัน้  รอง
ศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ติงสญัชลี สนันิษฐานว่า ผู้ ถือผ้ารองรับพระโพธิสตัว์นัน้คือ “จตโุลกบาล”๑๑๐  
ส่วนผู้วิจัยมีความเห็นว่า รูปบุคคลทัง้ ๔ ถือผ้าทิพย์นี ้อาจเป็นรูปพระอินทร์พร้อมเหล่า
เทวดาตามท่ีปรากฏอยู่ในแล้วในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต นาลกสูตร 
หรือพระอินทร์และสหัมบดีพรหมถือผ้าทิพย์มารับพระประสูติกาลตามท่ีปรากฏในคัมภีร์
ลลิตวิสตระก็เป็นได้ โดยเฉพาะในประเด็นท่ีพระกุมารประสูติมาจากพระปรัศว์นีก้็เป็น
ปรากฏในคัมภีร์ลลิตวิสตระ แต่ไม่ปรากฏในนาลกสูตร 

 
                                           

๑๐๗คัมภีร์ลลิตวิสตระ: พระพุทธประวัตฝ่ิายมหายาน ภาคภาษาไทย, ๙๕-๙๖. 
๑๐๘มหาวัสดุอวทาน เล่ม ๒, แปลโดย ส าเนียง เล่ือมใส (กรุงเทพมหานคร: นิตธิรรม

การพิมพ์, ๒๕๕๗), ๒๐-๒๑. 
๑๐๙อศัวโฆษ, มหากาพย์พุทธจริต: พุทธประวัตฝ่ิายมหายานจากกวีนิพนธ์

สันสกฤต, ๕-๗. 
๑๑๐เชษฐ์ ติงสัญชลี,  สังเวชนียสถาน และสถานที่ส าคัญทางพุทธประวัติใน

อินเดีย-เนปาล (กรุงเทพมหานคร: มิวเซียมเพรส, ๒๕๕๖), ๔๕. 



 

 

๒๙๕ 

 
 

ภาพท่ี ๑๙๓ พทุธประวตัิตอนประสตู ิภาพสลกัศลิาประดบัองค์สถปู ศลิปะอมราวดี  
ท่ีมา : Denise Patry Leidy, An Introduction to its History & Meaning (London: Shambhala, 
2008), Fig. 1.13. 
 

 
 

ภาพท่ี ๑๙๔ พุทธประวัติตอนประสูติ ภาพสลักศิลาศิลปะอมราวดี จัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑ์ฝนิคีรี  
เมืองอมราวดี 

 

   ในขณะเดียวกนั ในสมยัคนัธาระและมถรุา เม่ือเร่ิมมีความนิยมในการ
สร้างพระพทุธเจ้าในรูปมนษุย์นัน้สง่ผลส าคญัให้ปรากฏบทบาทพระอินทร์ทรงน าผ้าทิพย์มารองรับ
พระประสตูกิาลพระโพธิสตัว์จากพระปรัศว์พทุธมารดา (ภาพท่ี ๒, ๔ และ ๕)   



 

 

๒๙๖ 

   สมัยคุปตะ บทบาทของพระอินทร์ในเหตุการณ์ตอนประสูตินัน้มัก
ปรากฏบนภาพสลกัของพระพทุธรูปส่ีปาง (ภาพท่ี ๑๙๕) และพระพทุธรูปแปดปาง คือ พระพทุธรูป
ท่ีรวมเหตกุารณ์อนัเก่ียวเน่ืองด้วยสงัเวชนียสถาน ๔ จึงปรากฏเหตกุารณ์พทุธประวตัิตอนประสูติ
ด้วยเสมอ  หากแต่การรับพระประสูตกิาลนี ้“ผ้าทพิย์” ได้หายไป เหลือเพียงพระอินทร์ทรง
รับพระกุมารโดยตรงด้วยพระพาหา  สอดคล้องกับที่ปรากฏในคัมภีร์มหาวัสตุอวทาน  
ในขณะที่ในงานจิตรกรรมรายละเอียดที่พระอินทร์ทรงใช้ผ้าทิพย์มารับการประสูติของ
พระกุมารยังคงปรากฏชัดในจิตรกรรมในสมัยหลังคุปตะ หรือวกาฏกะ ที่ ถ า้อชันตา 
หมายเลข ๒ (ภาพที่  ๑๑) ดังปรากฏภาพที่พระอินทร์เพียงพระองค์เดียวทรงใช้ผ้าทิพย์นี ้
รองรับพระโพธิสัตว์ท่ีบรรทมอยู่ในพระหัตถ์ 

   ตอ่มาในสมยัปาละ หากเป็นงานประตมิากรรมก็พบรูปแบบท่ีพระอินทร์
เสด็จมาทรงรับพระประสูติกาลโดยตรงด้วยพระพาหา (ภาพท่ี ๑๙๖) เช่นเดียวกับในสมัยคุปตะ 
หากแตพ่ระโพธิสตัว์มีฐานบวัมารองรับ  แตห่ากเป็นงานจิตรกรรมแล้วนัน้จกัมีความหลากหลาย
ทัง้ในลกัษณะท่ีพระอินทร์ก าลงัคล่ีผ้าทิพย์เพ่ือรองรับพระโพธิสัตว์ท่ีก าลังเสด็จออกมาจากพระ
ปรัศว์ (ภาพท่ี ๑๒) หรือปรากฏในลกัษณะท่ีพระกุมารเสด็จลงมาพระด าเนิน ๗ ก้าวในลกัษณะ
ของดอกบวับานซ้อนกัน ๗ ดอก โดยมีพระอินทร์เสด็จมาร่วมนมสัการด้วย  ซึ่งคติท่ีพระโพธิสตัว์
ประสตูแิล้วเสดจ็ด าเนินโดยมีดอกบวัมารองรับนัน้มีท่ีมาจากคมัภีร์ลลิตวิสตระเป็นส าคญั๑๑๑    
 

                                           
๑๑๑คัมภีร์ลลิตวิสตระ: พระพุทธประวัตฝ่ิายมหายาน ภาคภาษาไทย, ๙๖. 



 

 

๒๙๗ 

 

 
 

 

 
  

ภาพท่ี ๑๙๕ พระพุทธรูปส่ีปาง ภาพสลักศิลา
ศิ ล ปะคุ ปตะ  จั ด แ สด ง อยู่ ท่ี
พิพิธภณัฑ์อินเดีย เมืองกลักตัตา 

ภาพท่ี ๑๙๖ พุทธประวัติตอนประสูติ ภาพสลัก
ศิลาศิลปะปาละ จัดแสดงอยู่ ท่ี
พิ พิ ธภัณฑ์ ศิ ลปะคลีฟแลนด์  
สหรัฐอเมริกา 

ท่ีมา :The Cleveland Museum of Art, Birth of the 

Buddha, 730-1197, accessed March 2, 2017,  
available from http://www.clevelandart.org/art/ 
1959.349 

 

   ในดนิแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ชว่งก่อนพทุธศตวรรษท่ี ๑๙ นัน้ไม่
ปรากฏพุทธศิลป์ท่ีแสดงบทบาทของพระอินทร์มาทรงรับพระประสูติกาลพระแต่อย่างใด  พุทธ
ศลิป์ท่ีปรากฏสว่นใหญ่เป็นพระพรหมเสดจ็มาทรงรับพระประสตูกิาลแทน เชน่ภาพสลกัสมยัพกุาม
ภายในอานนัทเจดีย์ เมืองพกุาม  หรือภาพสลกัศลิปะเขมร สมยันครวดั (ภาพท่ี ๑๙๗) 



 

 

๒๙๘ 

   ในขณะท่ีในประเทศไทยนัน้ แม้เ้ร่ืองราวทางพทุธประวตัจิะได้รับ
อิทธิพลจากคมัภีร์พระปฐมสมโพธิ  แต่เหตุการณ์พุทธประวัติตอนประสูตินัน้ มักปรากฏใน
งานจิตรกรรม ซึ่งมักท าเป็นรูป “พระอินทร์ทรงน าพานทองมารับพระกุมาร” แทนคติรับ
การประสูติด้วยข่ายทอง  จึงนับเป็นรูปแบบท่ีเอกลักษณ์ของพุทธศิลป์ไทย ซึ่งก าหนดให้
พระอินทร์ทรงน าพานทองมารองรับพระโพธิสัตว์ ดังที่พบหลักฐานพระอินทร์ทรงพาน
รองรับพระประสูตกิาลนีม้าตัง้แต่ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 
 

  
  
ภาพท่ี ๑๙๗ พระพรหมทรงน าข่ายทองมารับพระ

ประสตูิกาล ศิลปะบายน จดัแสดงท่ี
พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิพระนคร 

ภาพท่ี ๑๙๘ ประสูติ  จิตรกรรมภายในพระ
อโุบสถวดัทองธรรมชาติ 

 
  ๓.๒.๒ ประเดน็พระอินทร์กับผ้าบังสุกุล 
   พระพุทธองค์ทรงซักผ้าบังสุกุลภายหลังตรัสรู้ 
   ใน คัมภีร์พระวินัยปิฎกภาษาบาลี กล่าวถึงเหตุการณ์ท่ีพระอินทร์

เสด็จลงมาอ านวยความสะดวกในการท่ีพระพทุธองค์จะทรงซกัผ้าบงัสกุลุ ในคราวท่ีเสด็จไปโปรด
เหลา่ชฏิล โดยเฉพาะทา่นอรุุเวลกสัสปะ  ในครัง้นัน้พระอินทร์เสด็จไป เตรียมสถานท่ีซกัผ้าบงัสุกลุ
ของพระพทุธองค์ ทัง้การขดุสระโบกขรณีด้วยพระหตัถ์ของพระอินทร์เอง เตรียมแผ่นศิลาส าหรับ



 

 

๒๙๙ 

ทรงขย าผ้า และเตรียมแผ่นศิลาส าหรับผึ่งผ้า จนเป็นท่ีปรากฏแก่อรุุเวลกสัสปะถึงการท่ีพระอินทร์
เสดจ็มาความชว่ยเหลือพระพทุธองค์ในครัง้นัน้๑๑๒  

   โดยเฉพาะในคมัภีร์สมับิณฑมหานิทาน ท่ีมาในคมัภีร์มหาวงศ์ได้ให้
รายละเอียดส าคญัของการชักผ้าบงัสุกุลในครัง้นัน้ว่า ผ้าสบงท่ีท้าวฆฏิการพรหมถวายนัน้ทรง
บริโภคจนคร ่าคร่าแล้ว จึงเสด็จเข้าไปในป่าช้า เพ่ือชกัผ้าบงัสกุลุ เม่ือด าริท่ีจะซกัผ้าบงัสกุลุ แตน่ า้
ในแม่น า้ขุ่นเต็มไปด้วยตม พระอินทร์จึงมาขุดสระโบกขรณีด้วยพระหัตถ์ลงในพืน้หินภายใต้ต้น
รกฟ้า  เม่ือซกัจีวรแล้ว พืน้แผ่นดินเต็มไปด้วยฝุ่ นฟุ้งอยู่ จึงโปรดหาท่ีขย าผ้า พระอินทร์จึงน าราง
ศลิาด าสนิทมาถวาย  ตอ่มาเม่ือมีพระประสงค์จะตากจีวร เทพดาประจ าต้นไม้ก็น้อมก่ิงลงมาถวาย 
ครัง้ทรงตากจีวรแล้ว ประสงค์จะแผพ่บัจีวรก็มีจงึน าแผน่ศลิาด าอนัมีพืน้เสมอมาถวาย๑๑๓  

   ซึ่ งในประเด็นพระอินทร์ถวายแผ่นศิลานีทุ้กคัมภีร์จะระบุ
ตรงกันว่า มี ๒ แผ่น แผ่นแรกใช้ในการซักผ้า  แต่ในแผ่นที่  ๒ มีความต่างคือ ในคัมภีร์
พระวินัยปิฎกภาษาบาลี จะระบุตรงกับ คัมภีร์ชินมหานิทาน๑๑๔ ว่าอีกเป็นแผ่นหินส าหรับ
ผ่ึงผ้า  ในขณะที่ในคัมภีร์สัมบิณฑมหานิทาน และคัมภีร์พระปฐมสมโพธิ จะระบุว่า แผ่น
หนิอีกแผ่นหน่ึงนัน้เป็นท่ีพับผ้ามหาบังสุกุลนัน้๑๑๕ 

   นอกจากนีใ้น คมัภีร์มหาวสัดอุวทาน ซึ่งเป็นคมัภีร์พทุธประวตัิในฝ่าย
มหายาน ได้ให้รายละเอียดท่ีต่างออกไป คือ พระพุทธองค์ทรงชักผ้าบงัสุกุล อันเป็นผ้าสาวใช้
สชุาดา ภายหลงัการเสวยวิมุตติสุขตลอด ๗ สปัดาห์  เม่ือพระพทุธองค์มีพุทธประสงค์ต้องการน า้ซัก
ผ้า  พระอินทร์ได้เสด็จมาขุดสระถวายด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ เรียกขานกันว่า “ปาณิขาตา”  
หากแตเ่ทวดาผู้ถวายแผน่หินซกัผ้านัน้คือ ท้าวมหาราชทัง้ ๔ จงึถวายทัง้สิน้ ๔ แผน่ด้วยกนั๑๑๖ 

   พระพุทธองค์ทรงซักผ้าบังสุกุลก่อนตรัสรู้ 
   ในขณะท่ี คัมภีร์ลลิตวิสตระ กลับระบุเป็นเหตุการณ์ก่อนทรงรับข้าว

มธุปายาสจากนางสชุาดา  โดยระบวุ่า ภายหลงัพระพทุธองค์บ าเพ็ญทกุรกิริยาอยู่ ๖ ปี ผ้าย้อมน า้ฝาด 
(จีวร) ได้เก่าคร ่าคร่า พระพุทธองค์จึงมีพระประสงค์หาผ้าปิดกายสกัผืน  ในครัง้นัน้นางทาสีของนาง

                                           
๑๑๒พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๔ มหาวรรค ภาคที่ ๑ และอรรถกถา, ๙๑-๙๕. 
๑๑๓มหาวงศ์: พงศาวดารตัมพปัณณิทวีป เล่มที่ ๑ (ม.ป.ท., ๒๕๔-), ๓๙-๔๔. 
๑๑๔ ชินมหานิทาน, ๓๙๑. 
๑๑๕สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานชุิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิ, ๑๕๒-๑๕๓. 
๑๑๖The Mahavastu Vol. III, 299-302. 



 

 

๓๐๐ 

สชุาดาตายลง  พระพทุธองค์จงึไปทรงชกัผ้าบงัสกุลุ  ครัง้นัน้เหล่าเทวดาได้ประกาศร้องตอ่กนัจนถึงชัน้
รูปพรหม   

   ตอ่มาเม่ือมาพระประสงค์ท่ีจะหาน า้มาทรงซกัผ้าบงัสกุลุนัน้ เทวดาใน
พืน้ท่ีนัน้จงึน ามือตบลงบนแผ่นดิน เกิดเป็นสระน า้ใหญ่ เรียนกนัวา่ “ปาณิหตา” แปลวา่ ตบด้วยมือ  
แล้วจึงมีพระประสงค์ท่ีจะหาแผ่นหินมาใช้ในการซักผ้าบงัสุกุล  พระอินทร์จึงน าแผ่นหินนัน้มา
ถวาย  โดยพระโพธิสตัว์มีพระประสงค์ท่ีจะทรงซกัผ้าด้วยพระองค์เอง เพ่ือแสดงให้เห็นว่าบรรพชิต
พึงท ากิจด้วยตนเอง  ตอ่มาเหล่าเทวดาจึงโน้มก่ิงไม้เข้าไปถวายเพ่ือทรงตากผ้าบงัสกุลุ  แล้วจึงน า
ผ้าบงัสกุลุนัน้มาเย็บตอ่กนัเป็นจีวร๑๑๗ ก่อนท่ีจะพระโพธิสตัว์จะเสด็จไปรับข้าวมธุปายาสของนาง
สชุาดาในวนัตรัสรู้นัน้ 

   หลักฐานด้านศิลปกรรม 
   แม้บทบาทของพระอินทร์ท่ีเสด็จลงมาช่วยพระบรมศาสดาในการซกั

ผ้าบงัสุกุลนีจ้ะมาปรากฏมาตัง้แต่คมัภีร์ในชัน้พระไตรปิฎก  แต่หลกัฐานทางด้านศิลปกรรมอัน
แสดงถึงพทุธประวตัิตอนนีเ้ร่ิมปรากฏชดัเจนในสมยัรัตนโกสินทร์เป็นส าคญั  โดยมีพืน้ฐานมาจาก
เร่ืองราวพุทธประวตัิตามคมัภีร์พระปฐมสมโพธิท่ีสืบคติมาจากคมัภีร์พุทธศาสนาในฝ่ายเถรวาท  
ดงันัน้เหตกุารณ์ในคราวซกัผ้าบงัสกุลุนีจ้ึงเป็นเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ภายหลงัท่ีพระพทุธเจ้าตรัสรู้แล้ว 
ตามคตใินฝ่ายเถรวาท  โดยสร้างงานตามเร่ืองราวท่ีมาในอรุุเวลคมนปริวรรต ท่ีกลา่วถึงเหตกุารณ์
ท่ีพระพทุธองค์โปรดชฎิล ๓ พ่ีน้อง  ครัง้นัน้ เหล่าเทวดาได้เสด็จลงมาฟังธรรมของพระพทุธเจ้าใน
ยามค ่าคืน นบัแตท้่าวจตโุลกบาล พระอินทร์ และท้าวสหมับดีพรหม เป็นเหตใุห้ในแตล่ะคืน มีรัศมีแผ่
ออกมาจากส านักของพระบรมศาสดาสว่างยิ่งขึน้ไปโดยล าดับ  ดงัปรากฏภาพเหตุการณ์ตอนนี ้
ภายในพระอโุบสถวดัสทุศันเทพวราราม (ภาพท่ี ๒๐๓) เป็นภาพพระพทุธเจ้าประทบันัง่อยู่ท่ามกลาง
พระอินทร์ พระพรหม และเทวดาอีก ๒ องค์ ซึ่งสนันิษฐานว่าเป็นตวัแทนของท้าวจตโุลกบาล โดยมี
เหล่าชฎิลเฝ้ามองอยู่  ภาพนีจ้ะปรากฏร่วมกับภาพโปรดชฎิลในตอนอ่ืน ๆ ทัง้พระพุทธองค์ทรง
ปราบพญานาค ชกัผ้าบงัสกุลุ และเดนิจงกรมในน า้   

 
 
 

                                           
๑๑๗คัมภีร์ลลิตวิสตระ: พระพุทธประวัตฝ่ิายมหายาน ภาคภาษาไทย, ๓๐๓-

๓๐๔. 



 

 

๓๐๑ 

 
 
ภาพท่ี ๑๙๙ ทรงท าปาฏิหาริย์โปรดชฎิล จิตรกรรมภายในพระอโุบสถวดัสทุศันเทพวราราม 

 
   โดยเฉพาะจิตรกรรมลายรดน า้ท่ีหอเขียน วังสวนผักกาด ได้แสดง

เหตกุารณ์ท่ีพระอินทร์เสด็จลงมาอ านวยความสะดวกในการท่ีพระพุทธองค์จะทรงซกัผ้าบงัสกุลุ 
นบัแตก่ารท่ีพระอินทร์เสด็จลงมาทรงขดุสระโบกขรณีด้วยพระหตัถ์ของพระองค์เอง (ภาพท่ี ๒๐๐) 
เพ่ือน าน า้มาในการซกัผ้าบงัสุกุล  ภาพพระอินทร์เหาะ โดยพระหตัถ์ข้างขวาทรงถือแผ่นหิน  เพ่ือ
น ามาถวายพระพทุธองค์ (ภาพท่ี ๒๐๑) เพ่ือใช้เป็นท่ีในการซกัผ้าหรือผึง่ผ้า  รวมถึงภาพพระอินทร์
ทรงชว่ยพระบรมศาสดาผึง่ผ้า (ภาพท่ี ๒๐๑) แม้ในคมัภีร์พระปฐมสมโพธิจะมิได้ระบวุา่ พระอินทร์
ทรงช่วยพระพทุธองค์ตากผ้า แตใ่นภาพท่ีแสดงออกนัน้ก็แสดงความชดัเจนว่า หินท่ีพระพทุธองค์
ทรงก าลงัผึง่ผ้านัน้เป็นหินท่ีพระอินทร์น ามาถวายด้วยเชน่กนั 

    ภาพพระอินทร์ถวายแผน่หินนี ้ยงัปรากฏในจิตรกรรมภายในพระท่ีนัง่
พทุไธสวรรย์ (ภาพท่ี ๒๐๒) โดยในห้องภาพนีไ้ด้แสดงภาพตอนพระอินทร์ถวายแผน่ศลิา เพ่ือแสดง
ถึงเหตกุารณ์ท่ีพระพทุธองค์ทรงซกัผ้าบงัสกุลุในคราวโปรดชฎิล ๓ พ่ีน้อง   

   นอกจากนี ้ยงัมีประติมากรรมพระพทุธเจ้าทรงซกัผ้าบงัสกุุลบนแผ่นหิน
ท่ีพระอินทร์ถวาย จัดแสดงอยู่ท่ีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร (ภาพท่ี ๒๐๓) ซึ่งก็เป็น
ประตมิากรรมท่ีสร้างขึน้ในสมยัรัตนโกสินทร์  

   ความนิยมในการสร้างงานศิลปกรรมท่ีแสดงถึงเหตกุารณ์ท่ีพระอินทร์
เสด็จลงมาช่วยพระพุทธองค์จะทรงซกัผ้าบงัสุกุลนัน้ ล้วนปรากฏในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ อนั
แสดงถึงความนิยมในการสร้างพทุธประวตัิตามคติท่ีปรากฏในคมัภีร์พระปฐมสมโพธิ ทัง้ยงัแสดง
ถึงความสืบเน่ืองของเร่ืองราวท่ีปรากฏมาในคมัภีร์ชัน้พระไตรปิฎก แตเ่ป็นเร่ืองราวท่ีไมไ่ด้รับความ
นิยมจงึไมป่รากฏการสร้างงานในพทุธประวตัติอนนีใ้นสมยัอ่ืนแตอ่ยา่งใด 

 



 

 

๓๐๒ 

 
 
 

  
  
ภาพท่ี ๒๐๐ พระอินทร์ขุดสระโบกขรณี ภาพ

ลายรดน า้ท่ีหอเขียน วงัสวนผกักาด 
ศลิปะรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

 (ถ่ายภาพโดย พระวโรตม์ ธมฺมวโร) 
 

ภาพท่ี ๒๐๑ พระอินทร์ถวายแผ่นหิน และทรง
ช่วยพระบรมศาสดาผึ่งผ้าบงัสุกุล 
ภาพลายรดน า้ท่ีหอเขียน วังสวน
ผกักาด ศลิปะรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

 (ถ่ายภาพโดย พระวโรตม์ ธมฺมวโร) 
 

  
  
ภาพท่ี ๒๐๒ พระอินทร์ถวายแผ่นหิน จิตรกรรม

ภายในพระท่ีนัง่พทุไธสวรรย์ 
ภาพท่ี ๒๐๓ ประติมากรรมพระพทุธเจ้าทรงซกั

และตากผ้าบังสุกุล จัดแสดงท่ี
พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิพระนคร 

 
 



 

 

๓๐๓ 

  ๓.๒.๓ ประเดน็พระอินทร์ทรงอัญเชิญพระธาตุ 
    พระเกศาธาตุ 
    ใน คัมภีร์ชั้นอรรถกถา  ได้กล่าวถึง เหตุการณ์ในคราเสด็จออก

มหาภิเนษกรมณ์ เบือ้งแรกพระอินทร์ได้รับสั่งให้พระวิสสุกรรมแปลงเป็นช่างกัลบกมาโพกพระ
เศียรถวายพระโพธิสตัว์ แตด้่วยสมัผสันัน้ท าให้ทรงทราบวา่มิใชมื่อมนษุย์๑๑๘    

    ภายหลังเม่ือเสด็จมาจนถึงริมฝ่ังแม่น า้อโนมา  พระโพธิสัตว์ได้ปลง
พระเกศาด้วยพระองค์เอง พระหตัถ์ขวาจบัพระขรรค์ พระหตัถ์ซ้ายจบัพระจฬุา (มวยผม) และพระโมลี 
(ผู้ วิจยัสนันิษฐานว่าหมายถึง ผ้าโพกพระเศียร) แล้วตดัออกจนเหลือติดพระเศียรเพียง ๒ องคลีุ  
ครัง้นัน้พระอินทร์ได้ทรงน าผอบทิพย์มารับพระโมลี แล้วทนูพระเศียรไว้น าขึน้ไปประดิษฐานไว้ ณ 
พระจุฬามณีเจดีย์บนสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์๑๑๙  ซึ่งคตินีย้งัคงปรากฏสืบมาในสมยัหลงั ทัง้ในคมัภีร์พระ
ปฐมสมโพธิ๑๒๐  และชินมหานิทาน๑๒๑  นอกจากนี ้ในสมยัของพระอดีตพทุธองค์อ่ืน ๆ พระอินทร์ก็
เสดจ็มารับพระเกศา และศริาภรณ์ขึน้ไปประดษิฐานไว้ในสถานท่ีตา่ง ๆ กนั เชน่ พระเกศาและพระ
มงกฎุของพระทีปังกรพทุธเจ้านัน้ทรงน าไปประดษิฐานท่ีมงกฎุเจดีย์เหนือยอดเขาสิเนรุ๑๒๒ เป็นต้น 

    ในขณะเดียวกัน คัมภีร์พุทธประวัติในฝ่ายมหายาน ก็ได้ปรากฏ
รายละเอียดท่ีตา่งออกไป ดงันี ้

                                           
๑๑๘“อรรถกถาชาดก เอกนิบาต อวิทเูรนิทาน,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททก

นิกาย ชาดก เล่มที่ ๓ ภาคที่ ๑, ๙๙-๑๐๐, “วิสทุธชนวิลาสินี อรรถกถาอปทาน พทุธวรรค 
พทุธาปทาน  อวิทเูรนิทาน,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย อปทาน เล่มที่ ๘ ภาคที่ ๑ 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๑๒๔. 

๑๑๙“อรรถกถาชาดก เอกนิบาต อวิทเูรนิทาน,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททก
นิกาย ชาดก เล่มที่ ๓ ภาคที่ ๑, ๑๐๖, “วิสทุธชนวิลาสินี อรรถกถาอปทาน พทุธวรรค พทุธาปทาน  
อวิทเูรนิทาน,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย อปทาน เล่มท่ี ๘ ภาคที่ ๑, ๑๓๒ 
และ “มธุรัตถวิลาสินี อรรถกถาพทุธวงศ์ พรรณนาวงศ์พระโคดมพทุธเจ้า,” พระสูตรและอรรถกถา
แปล ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ เล่มที่ ๙ ภาคที่ ๒ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราช
วิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๗๑๔. 

๑๒๐สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานชุิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิ, ๖๐, ๗๐.  
๑๒๑ชินมหานิทาน, ๓๒๓, ๓๒๙. 
๑๒๒“มธุรัตถวิลาสินี อรรถกถาพทุธวงศ์ กถาปรารภคมัภีร์,” พระสูตรและอรรถกถาแปล  

ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ เล่มที่ ๙ ภาคที่ ๒, ๑๙๔. 



 

 

๓๐๔ 

   คมัภีร์ลลิตวิสตระ ระบุว่า “(เม่ือพระโพธิสตัว์) ตดัพระเมาลี (ผ้าโพก
พระเศียร) ดว้ยมีด แลว้โยนข้ึนไปในอากาศ พระเมาลีนัน้เทวดาชัน้ดาวดึงส์ไดม้ารับเอาไปเพือ่บูชา 
จึงมีการบูชาพระเมาลีในสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ จนกระทัง่ทุกวนันี้ แม้ในสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์นัน้ ก็ได้
ประดิษฐานเจดีย์ไว้ และเจดีย์นัน้เรียกว่า จุฬาประติครหณเจดีย์”๑๒๓ ดังจะเห็นว่าในคัมภีร์นี ้
มิได้ระบุชัดลงไปว่าพระอินทร์เป็นผู้อัญเชิญพระเกศาธาตุขึน้ไปประดษิฐานบนดาวดงึส์   

   คมัภีร์มหาวสัตุอวทาน ระบุว่า เม่ือพระโพธิสตัว์ทรงใช้พระขรรค์ตดั
พระจุฬามณี  พระอินทร์จึงเสด็จมาทรงรับเอาไปบูชาบนสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ และมีการเฉลิมฉลอง
พระจฬุามณีนัน้๑๒๔ 

   คมัภีร์พทุธจริต  กลา่วถึง เหตกุารณ์ท่ีพระโพธิสตัว์ทรงชกัพระขรรค์ตดั 
พระมงกฎุ (ผ้าคลมุพระเกศา) พร้อมด้วยพระเกศา แล้วทรงโยนพระเกศาท่ีมีผ้าคลมุสีขาวกางออก
ขึน้ไปบนท้องฟ้า  เหลา่เทวดาทัง้หลายจงึรับเอาพระเกศานัน้ไปบชูาด้วยความเคารพยิ่ง๑๒๕   

   หลักฐานด้านงานศิลปกรรม  
   ในสมัยอินเดียโบราณ ปรากฏหลักฐานด้านงานศิลปกรรมท่ีแสดง

บทบาทของพระอินทร์ในการอญัเชิญพระเกศาธาต ุพร้อมด้วยผ้าโพกพระเศียรขึน้ไปประดิษฐาน
บนสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์  ด้วยการพบภาพสลกัท่ีสถูปภารหุต (ภาพท่ี ๑๑๑) และภาพสลกับริเวณ
โตรณะทางทิศใต้ด้านทิศตะวนัตกของสถูปสาญจี เป็นภาพพระอินทร์และเหล่าเทวดาทรงบชูาผ้า
โพกพระเศียรบนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ (ภาพท่ี ๒๐๔) ผ้าโพกพระเศียรนัน้ประดิษฐานภายในอาคาร 
ซึ่งสนันิษฐานว่าเป็นสธุรรมเทวสภาเช่นเดียวกับท่ีสถปูภารหตุ โดยประดิษฐานบนพานท่ีมีการกัน้
ฉตัรถวาย   

   ในสมยัอมราวดี ปรากฏภาพสลกัท่ีเหล่าเทวดาร่วมกันอัญเชิญพระ
เกศาธาต ุพร้อมด้วยผ้าโพกพระเศียรขึน้ไปประดิษฐานบนสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์  (ภาพท่ี ๒๐๕)  ซึ่ง
คตท่ีิปรากฏในคมัภีร์ฝ่ายมหายาน ทัง้คมัภีร์พทุธจริตท่ีระบวุา่ เหลา่เทวดาทัง้หลายร่วมกนัอญัเชิญ
พระเกศาธาตุ๑๒๖ เช่นเดียวกับใน คมัภีร์ลลิตวิสตระ ท่ีระบุว่า เทวดาชัน้ดาวดึงส์มารับเอาไปเพ่ือ

                                           
๑๒๓คัมภีร์ลลิตวิสตระ: พระพุทธประวัตฝ่ิายมหายาน ภาคภาษาไทย, ๒๕๕. 
๑๒๔มหาวัสดุอวทาน เล่ม ๒, ๑๓๐. 
๑๒๕อศัวโฆษ, มหากาพย์พุทธจริต: พุทธประวัตฝ่ิายมหายานจากกวีนิพนธ์

สันสกฤต, ๑๑๕. 
๑๒๖เร่ืองเดียวกนั, ๑๑๕. 



 

 

๓๐๕ 

บชูา๑๒๗ จึงแสดงให้เห็นว่าภาพการอญัเชิญพระเกศาธาตแุละพระเมาลีนีเ้ป็นการสร้างตามคมัภีร์
พทุธประวตัใินฝ่ายมหายาน  

 ในขณะเดียวกนั ในสมยัอมราวดียงัภาพสลกัพระอินทร์ พร้อมเหลา่เทวดาอญัเชิญ
บาตร (ภาชนะทอง) ท่ีนางสชุาดาถวายข้าวมธุปายาสขึน้ไปประดิษฐานบนสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์๑๒๘ 
(ภาพท่ี ๒๐๖) ซึ่งเป็นเหตุการณ์ท่ีปรากฏในคัมภีร์ลลิตวิสตระ ดังนัน้ ด้วยรูปแบบท่ีมีความ
คล้ายคลงึกนักบัการอญัเชิญผ้าโพกพระเศียรในสมยัอมราวดี จงึมีความเป็นไปได้ว่า เป็นการสร้าง
ขึน้ตามคมัภีร์ลลิตวิสตระ 
 

 

 
 
 
 
 

 
  
ภาพท่ี ๒๐๔ เหลา่เทวดาทรงบชูาผ้าโพก 

พระเศียรพระโพธิสัตว์บนสวรรค์
ชัน้ดาวดึงส์ ภาพสลักท่ีโตรณะ
ทางทิศใต้ ด้านทิศตะวันตกของ
สถปูสาญจี 

ภาพท่ี ๒๐๕ การอญัเชิญผ้าโพกพระเศียร 
พระโพธ์ิสตัว์ขึน้ไปประดิษฐานบน
สวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ สมัยอมราวดี 
จดัแสดงท่ีพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ 
เดลี 

 

                                           
๑๒๗คัมภีร์ลลิตวิสตระ: พระพุทธประวัตฝ่ิายมหายาน ภาคภาษาไทย, ๒๕๕. 
๑๒๘เร่ืองเดียวกนั, ๓๐๗. 



 

 

๓๐๖ 

 
 

ภาพท่ี ๒๐๖ พระอินทร์อญัเชิญบาตรของพระพทุธองค์ขึน้ไปประดิษฐานบนสวรรค์ สมยัอมราวดี 
จดัแสดงท่ีพิพิธภณัฑ์เชนไน 

ท่ีมา: S Wilsonraj,  Chennai museum amaravathi gallery, accessed August 31, 2016, available 
from https://www.flickr.com/photos/wilsonraj/albums/72157647150050066 

 

   ในขณะเดียวกัน รูปแบบการอัญเชิญพระเกศาธาตุท่ีพบในดินแดน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ก็มีความแตกตา่งไปจากท่ีพบในอินเดีย  นบัแตใ่นสมยันยองยาน ของพม่า  
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงการอัญเชิญ “ผ้าโพกพระเศียร” ตามรูปแบบท่ีพบในศิลปะอินเดีย  มาเป็น 
“พระจฬุา” (มวยผม) ของพระโพธิสตัว์ท่ีทรงตดัออก  ดงัพบตวัอย่างส าคญัในจิตรกรรมภายในถ า้
โพวินตอ่ง เมืองโมนยวา (ภาพท่ี ๒๗)  

   เช่นเดียวกบัจิตรกรรมในสมยัราชวงศ์คองบอง ซึ่งเป็นภาพพระอินทร์
เหาะน าผอบมารับพระเกศาธาตไุปประดิษฐานบนดาวดงึส์ (ภาพท่ี ๒๙) แตใ่นภาพนีจ้กัเห็นชดัวา่
พระอินทร์มิได้อญัเชิญอุณหิส หรือเคร่ืองประดบัพระเศียร สนันิษฐานว่าด้วยศิราภรณ์ตามคติท่ี
เกิดขึน้ในดนิแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้นีม้กัเป็นเคร่ืองประดบัศีรษะท่ีน าด้วยโลหะมีคา่ มิได้เป็น
ผ้าโพกพระเศียรตามท่ีมาในคตเิดมิ พระอินทร์จงึอญัเชิญไปเฉพาะพระเกศาธาต ุ 

   ในประเทศไทย บทบาทพระอินทร์ในการอญัเชิญพระจุฬาและผ้าโพก
พระเศียรขึน้ไปประดิษฐานบนสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์นัน้ มักพบในงานจิตรกรรมในช่วงต้นกรุง
รัตนโกสินทร์  ซึ่งมักแสดงออกในลักษณะท่ีพระอินทร์ทรงน าผอบมารับเฉพาะพระจุฬาท่ีทรงปลง
เท่านัน้ เช่นเดียวกบัในศิลปะพม่า  ในศิลปะไทยจึงไม่ปรากฏผ้าโพกพระเศียรหรือศิราภรณ์ใด ๆ ของ
พระโพธิสตัว์ในพทุธประวตัิตอนนี ้รวมถึงมีเพียงพระอินทร์องค์เดียวเทา่นัน้ท่ีอญัเชิญพระเกศาธาตุ
ขึน้ไปประดิษฐานบนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ อนัสะท้อนคติท่ีมาในคมัภีร์ทางพทุธศาสนานิกายเถรวาท
เป็นส าคญั 



 

 

๓๐๗ 

 

 
  
ภาพท่ี ๒๐๗ พระ โพ ธิสัต ว์ปลงพระ เกศา 

จิตรกรรมภายในพระท่ีนัง่พทุไธสวรรย์ 
ภาพท่ี ๒๐๘ พระ โพ ธิสัต ว์ปลงพระ เกศา  

จิตรกรรมภายในพระอุโบสถวัด
ทองธรรมชาต ิ

 
   พระทันตธาตุ 
   คัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาบาลี  ระบุเพียงว่า “พระเข้ียวแก้วของ

พระพทุธเจ้าองค์หน่ึงเป็นทีบู่ชาของเทวดาชัน้ดาวดึงส์”๑๒๙  
   ซึ่งต่อมาในคมัภีร์อรรถกถามหาปรินิพพานสูตรได้แสดงรายละเอียด

เพิ่มเตมิวา่ ในการแบง่พระบรมธาตนุัน้ โทณพราหมณ์ได้ฉวยเอาพระเขีย้วแก้วเบือ้งขวาซ่อนไว้ในผ้า
โพกศีรษะก่อนท าการแบง่พระบรมธาต ุเป็นเหตใุห้พระอินทร์เห็นว่าพราหมณ์นัน้มิสามารถท าการ
สักการะอันสมควรได้ จึงถือเอาพระเขีย้วแก้วจากผ้าโพกมาบรรจุไว้ในผอบทองค า น าไป
ประดิษฐาน ณ พระจฬุามณีเจดีย์บนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์๑๓๐ ร่วมกบัพระโมลีท่ีบรรจใุนผอบทอง ซึ่ง

                                           
๑๒๙“พระสตุตนัตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค มหาปรินิพพานสตูร,” พระสูตรและอรรถกถา

แปล ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่มที่ ๒ ภาคที่ ๑, ๓๓๕. 
๑๓๐“สมุงัคลวิลาสินี อรรถกถาทีฆนิกาย มหาวรรค มหาปรินิพพานสตูร,” พระสูตร

และอรรถกถาแปล ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่มที่ ๒ ภาคที่ ๑, ๔๖๓. 



 

 

๓๐๘ 

พระบรมศาสดาได้ทรงตดัในคราเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์๑๓๑ ซึ่งคตินีย้งัคงปรากฏสืบมาในสมยั
หลงั ทัง้ในคมัภีร์พระปฐมสมโพธิ๑๓๒  และชินมหานิทาน๑๓๓ 

   ในขณะที่ คัมภีร์พุทธศาสนาฝ่ายมหายาน โดยเฉพาะในคัมภีร์
พุทธจริตที่กล่าวถึงเหตุการณ์ที่ โทรณพราหมณ์มาช่วยแบ่งพระบรมสารีริกธาตุนัน้ มิได้
ปรากฏคติพราหมณ์ลักขโมยพระทันตธาตุซ่อนไว้ในมวยผมแต่อย่างใด๑๓๔  จึงแสดงให้
เห็นว่าคติการอัญเชิญพระทันตธาตุนีเ้ป็นคตทิี่เกิดขึน้เฉพาะในพุทธศาสนานิกายเถรวาท
เท่านัน้ 

   หลักฐานด้านงานศิลปกรรม  
   บทบาทพระอินทร์ในการอัญเชิญพระทันตธาตุไปประดิษฐานบน

สวรรค์ชัน้ดาวดงึส์นี ้พบเฉพาะในงานจิตรกรรมไทย  โดยเฉพาะในสมยัรัตนโกสินทร์  ซึ่งมกัสร้าง
ตามคมัภีร์พระปฐมสมโพธิ ท่ีเหตกุารณ์แบง่พระบรมสารีริกธาตภุายหลงัถวายพระเพลิงพระพุทธ
สรีระ ปรากฏบทบาทท่ีพระอินทร์ทรงอญัเชิญพระทนัตธาตเุบือ้งขวาท่ีโทณพราหมณ์ซ่อนไว้ท่ีมวย
ผมขึน้ไปประดิษฐานในพระจฬุามณีเจดีย์บนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์๑๓๕  โดยลกัษณะส าคญัท่ีมกัปรากฏ
ในงานจิตรกรรมคือ ภาพพระอินทร์ก าลงัเหาะและทรงค้นหาพระทนัตธาตเุบือ้งขวาท่ีซ่อนอยู่ในมวย
ผมของโทณพราหมณ์เป็นส าคญั 
 

                                           
๑๓๑“อรรถกถาชาดก เอกนิบาต อวิทเูรนิทาน,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททก

นิกาย ชาดก เล่มที่ ๓ ภาคที่ ๑, ๙๙-๑๐๗. 
๑๓๒สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานชุิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิ, ๒๙๑.  
๑๓๓ชินมหานิทาน, ๕๒๘. 
๑๓๔อศัวโฆษ, มหากาพย์พุทธจริต: พุทธประวัตฝ่ิายมหายานจากกวีนิพนธ์

สันสกฤต, ๓๖๒-๓๖๔. 
๑๓๕สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานชุิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิ, ๒๙๑. 



 

 

๓๐๙ 

  

 
  
ภาพท่ี ๒๐๙ พระอินทร์ทรงน าพระทันตธาตุ

จากมวยผมโทณพราหมณ์ไป
ประดิษฐานบนสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ 
จิตรกรรมภายในพระอโุบสถวดั 
ดสุิตาราม 

ภาพท่ี ๒๑๐ พระอินทร์ทรงน าพระทันตธาตุ
จากมวยผมโทณพราหมณ์ไป
ประดิษฐานบนสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์  
จิตรกรรมภายในพระอุโบสถวัด
ทองธรรมชาต ิ

 
  ๓.๒.๔ ประเดน็พระอินทร์เป็นบริวารในกระบวนแห่ส าคัญ 
   กระบวนเสดจ็ไปยังพระราชนิเวศน์พระเจ้าพมิพสิาร นครราชคฤห์ 
  ใน คัมภีร์พระวินัยปิฎกภาษาบาลี  กล่าวถึงเหตุการณ์ภายหลังท่ี     

พระพุทธองค์ได้แสดงธรรมโปรดพระเจ้าพิมพิสารแล้วนัน้ ในวันถัดมาพระพุทธองค์ทรงรับนิมนต์
พร้อมเหล่าพระปรุาณชฎิลนบัพนัรูปมารับบิณฑบาต  ครัง้นัน้พระอินทร์ได้จ าแลงมาเป็นมาณพหนุ่ม
เสด็จน าหน้าเหล่าภิกษุ แล้วขบัคาถาสดดีุพระผู้ มีพระภาคเจ้าน าเข้าสู่พระราชนิเวศน์พระเจ้าพิมพิสาร 
(ภายหลังคือ วัดเวฬุวัน)๑๓๖  ซึ่งบทบาทนีป้รากฏสืบมาในคมัภีร์พระปฐมสมโพธิ๑๓๗ และชินมหา
นิทาน๑๓๘ 

   ซึ่งในเหตุการณ์ตอนนีพ้บในภาพจิตรกรรมท่ีแสดงเร่ืองราวพุทธ
ประวตัิเพียงแห่งเดียว คือ ภายในพระอโุบสถวดัสทุศันเทพวราราม (ภาพท่ี ๑๙๐) แสดงภาพพระ

                                           
๑๓๖พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๔ มหาวรรค ภาคที่ ๑ และอรรถกถา, ๑๑๕-๑๑๖. 
๑๓๗สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานชุิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิ, ๑๖๒. 
๑๓๘ชินมหานิทาน, ๔๐๐-๔๐๑. 



 

 

๓๑๐ 

อินทร์ก าลงัเหาะลงมาเพ่ือแปลงกายเป็นมาณพร่างกายสีเขียว ทรงประนมพระหตัถ์น าเสด็จกระบวน
พระบรมศาสดา ในขณะท่ีเหลา่พทุธสาวกท่ีตามเสดจ็ก็ประณมหตัถ์เดินตามเสดจ็ด้วยเชน่กนั 

   การออกมหาภเินษกรมณ์ 
   ในคัมภีร์ชัน้อรรถกถาภาษาบาลี  นับแต่ คัมภีร์นิทานกถา ระบุถึง

กระบวนเสด็จในการออกมหาภิเนษกรมณ์ว่า พระโพธิสตัว์ทรงม้ากณัฐกะ มีนายฉันนะจบัหางม้า  
โดยมีเหล่าเทวดาชคูบเพลิง อยู่รอบม้ากณัฐกะ ฝ่ังละ ๖๐,๐๐๐ องค์ มีเหล่าเทวดา นาค ครุฑเดิน
บชูาด้วยของหอม ดอกไม้ จรุณ และเคร่ืองหอมอนัเป็นทิพย์ ทัง้ยงัมีดนตรี ๖๘,๐๐๐ ชนิดบรรเลง
ขึน้โดยรอบ๑๓๙ และใน คมัภีร์มธุรัตถวิลาสินี อรรถกถาพทุธวงศ์ ได้ระบเุพิ่มเติมว่า ในกระบวนเสด็จนัน้
ยงัแวดล้อมไปด้วย “พดัจามรและธงผ้าล้อมรอบไป”๑๔๐  มีเพียง คมัภีร์วิสทุธชนวิลาสินี อรรถกถา
อปทาน ท่ีระบถุึงเหลา่เทวดาท่ีมารองรับเท้าม้ากณัฐกะ๑๔๑   

   รายละเอียดของกระบวนเสด็จส่งอิทธิพลมาในคมัภีร์ชัน้หลงั  หากแต่
มีความแตกตา่งกนัรายละเอียดปลีกย่อย ได้แก่ คมัภีร์พระปฐมสมโพธิ นัน้ได้ให้รายละเอียดว่าเทวดาท่ี
รองรับเท้าม้ากัณฐกะนัน้คือ ท้าวจตโุลกบาล๑๔๒  ในขณะท่ีคมัภีร์ชินมหานิทาน ระบถุึงว่าในกระบวน
เสด็จนัน้ยงัประกอบไปด้วย “เหล่าเทวดาถือคบเพลิง ครุฑ นาค ยกัษ์ คนธรรพ์ พระอินทร์ และท้าว
มหาพรหมถือของหอมดอกไม้ธูปเทียน ร่ม (ฉตัร) ดอกมณฑารพ ดอกปาริฉตัร และพิณ เป็น
ต้น ล้อมรอบ”๑๔๓  นบัแต่คนธรรพ์นีข้ยายความในส่วนของเคร่ืองดนตรีทิพย์ท่ีบรรเลงอยู่โดยรอบ
ทางเสด็จตามท่ีบรรยายไว้ในคมัภีร์ชัน้อรรถกถา  เช่นเดียวกับพระอินทร์และพระพรหมนัน้ส่ือ
ความหมายถึงเทพและพรหมทัง้มวลท่ีเสดจ็มาร่วมในกระบวนเสดจ็ในครัง้นี ้

   นอกจากนี ้กระบวนเสดจ็ในครัง้นัน้มีความคล้ายคลงึกบัในคมัภีร์พทุธ
ศาสนาฝ่ายมหายาน ดงัท่ี 

                                           
๑๓๙“อรรถกถาชาดก เอกนิบาต อวิทเูรนิทาน,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททก

นิกาย ชาดก เล่มที่ ๓ ภาคที่ ๑, ๑๐๓-๑๐๕. 
๑๔๐“มธุรัตถวิลาสินี อรรถกถาพทุธวงศ์ พรรณนาวงศ์พระโคดมพทุธเจ้า,” พระสูตร

และอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ เล่มที่ ๙ ภาคที่ ๒, ๗๑๔. 
๑๔๑“วิสทุธชนวิลาสินี อรรถกถาอปทาน พทุธวรรค พทุธาปทาน  อวิทเูรนิทาน,” พระสูตร

และอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย อปทาน เล่มที่ ๘ ภาคที่ ๑, ๑๒๘-๑๓๒. 
๑๔๒สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานชุิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิ, ๖๖-๖๘. 
๑๔๓ ชินมหานิทาน, ๓๒๘. 



 

 

๓๑๑ 

   คมัภีร์ลลิตวิสตระ ระบวุา่ เม่ือพระโพธิสตัว์เสดจ็ขึน้ทรงพระยาม้าแล้ว 
มีโลกบาลมารองรับ มีพระอินทร์และพระพรหมน าเสดจ็คอยบอกทางแก่พระโพธิสตัว์๑๔๔ 

   คัมภีร์มหาวัสตุอวทาน ระบุถึงเหตุการณ์เม่ือพระโพธิสัตว์ทรงม้า
กณัฐกะ เหล่าทวยเทพหลายพนัท่ีอยู่ในท้องฟ้าก็ได้โปรยฝนดอกไม้ ผงจนัทน์ และน า้เย็นท่ีมีกลิ่น
หอมรอบเมืองกบิลพัสดุ์  เหล่าเทวดาหลายพันโกฎิและนางอัปสรต่างขับร้อง โดยมีท้าวจาตุ
มหาราชชว่ยกนัประคองเท้าม้ากณัฐกะไว้๑๔๕ 

   คมัภีร์พทุธจริต  ระบุเพียงว่า ยกัษ์ทัง้หลายน้อมกายลงมายกกีบเท้า
ม้า๑๔๖   

   โดยเฉพาะเม่ือศกึษาจากหลกัฐานในงานจิตรกรรมในเหตกุารณ์ออก
มหาภิเนษกรมณ์นีม้ักพบในงานจิตรกรรมในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์  โดยพบว่า ภาพของ
กระบวนเสด็จนัน้จกัสร้างขึน้ตามมหาภินิกขมนปริวรรต ในคมัภีร์พระปฐมสมโพธิเป็นส าคญั อนั
ประกอบไปด้วย พระโพธิสัตว์ประทับม้ากัณฐกะ มีนายฉันนะจับหางม้าตามคติท่ีปรากฏมาแต่
คมัภีร์ในชัน้อรรถกถา  มีท้าวจตโุลกบาลทัง้ ๔ มารองรับเท้าม้าตามท่ีปรากฏในคมัภีร์พระปฐม
สมโพธิ  หากแต่เทวดาท่ีแวดล้อมนัน้ จะเลือกน าเสนอเฉพาะเทวดาบางองค์ท่ีส าคญัคือ เทวดา
อญัเชิญธงน าเสด็จ เทวดากัน้ฉัตรถวาย  ที่ส าคัญคือบทบาทของพระอินทร์ในภาพจิตรกรรม
ตอนนีจั้กแสดงบทบาทในการน าเสด็จ โดยแสดงภาพผ่านจากจับบังเหียนม้า ทรง
ด้านหน้าของพระโพธิสัตว์ และปรากฏบทบาทของพระพรหมในการอัญเชิญอัฐบริขาร โดย
แสดงออกผ่านรูปผ้าไตรและบาตร ด้วยพระองค์เป็นผู้ถวายอฐับริขารนีภ้ายหลงัเม่ือปลงพระเกศา
แล้ว  นอกจากนี ้พระอินทร์และพระพรหมยังส่ือความหมายถึงเทพและพรหมทัง้หมดท่ีเสด็จ
มาร่วมในกระบวนเสดจ็ในครัง้นีอี้กด้วย 

 

                                           
๑๔๔คัมภีร์ลลิตวิสตระ: พระพุทธประวัตฝ่ิายมหายาน ภาคภาษาไทย, ๒๕๐. 
๑๔๕มหาวัสดุอวทาน เล่ม ๒, ๑๒๖. 
๑๔๖อศัวโฆษ, มหากาพย์พุทธจริต: พุทธประวัตฝ่ิายมหายานจากกวีนิพนธ์

สันสกฤต, ๑๐๐. 



 

 

๓๑๒ 

 
 
ภาพท่ี ๒๑๑ ออกมหาภิเนษกรมณ์ จิตรกรรมภายในพระท่ีนัง่พทุไธสวรรย์ 
 

   การเสดจ็ลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ 
   ในคมัภีร์ชัน้อรรถกถา ได้ระบวุ่า เหตกุารณ์ท่ีพระพทุธองค์เสด็จลงจาก

สวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ พระอินทร์ได้เนรมิตบนัไดลงจากยอดเขาสิเนรุลงมาท่ีประตเูมืองสงักัสสะ ๑๔๗ 
หรือโปรดให้พระวิสสุกรรมมาเนรมิตบนัได๑๔๘ อันประกอบด้วย บนัไดแก้วมณีอยู่กลางส าหรับ    
พระพทุธองค์ บนัไดทองทางขวามือส าหรับเหลา่เทวดา และบนัไดเงินส าหรับพระพรหมทางซ้ายมือ 

   แต่จะมีความแตกต่างกับในคัมภีร์ธัมมปัฏฐกถา ท่ีระบุว่า ในขณะ
เสด็จลงจากสวรรค์ เบือ้งขวาของพระพุทธองค์มีปัญจสิขเทพบุตรถือพิณทรงผลมะตูมสีเหลือง 
เบือ้งซ้ายมีมาตลิสงัคาหกเทพบตุรถือเคร่ืองหอมและมาลยั ท้าวมหาพรหมกัน้ฉตัรถวาย ท้าวสยุาม

                                           
๑๔๗“อรรถกถาขทุทกนิกาย คาถาธรรมบท พทุธวรรควรรณนา เร่ืองยมกปาฏิหาริย์,”  

พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่มท่ี ๑ ภาคที่ ๒ ตอนที่ ๓ 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๓๑๖-๓๑๗. 

๑๔๘“มโนรถปรูณี อรรถกถาองัคตุตรนิกาย เอกนิบาต เอตทคัคปาลิ,” พระสูตรและ
อรรถกถาแปล อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต เล่มที่ ๑ ภาคที่ ๑ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหา 
มกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๒๓๐, และ “อรรถกถาขทุทกนิกาย ชาดก เตรสนิบาต สรภชาดก,”  
พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที่ ๓ ภาคที่ ๖ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๓๓๕. 



 

 

๓๑๓ 

ถือวาลวิชนี๑๔๙  ไม่ปรากฏบทบาทของพระอินทร์ในการตามเสดจ็ สันนิษฐานว่าเป็นด้วยใน
คัมภีร์นีพ้ระอินทร์แสดงบทบาทในการนิรมิตบันไดทัง้ ๓ ลงจากสวรรค์เรียบร้อยแล้ว 

   ในขณะเดียวกนั คมัภีร์มโนรถปรูณี อรรถกถาองัคตุตรนิกาย๑๕๐ ท่ีระบุ
บทบาทของพระอินทร์เพิ่มเติมขึน้มาในการเชิญบาตรของพระพุทธองค์ร่วมอยู่ในกระบวนเสด็จ 
และในคมัภีร์อรรถกถาสรภชาดกนัน้ ได้ระบุว่า นอกจากบาตรแล้วพระอินทร์ได้อญัเชิญจีวรของ
พระพทุธองค์ร่วมเสดจ็ลงมาด้วย๑๕๑ 

   ตอ่มาใน คมัภีร์พระปฐมสมโพธิ ได้ขยายความเพิ่มเตมิว่า นอกจากท้าว
สยุามแล้วยงัมีท้าวสนัตสุิตเทวราชร่วมถือวาลวิชนีในกระบวนเสด็จ  และท่ีส าคญัคือ บทบาทของ
พระอินทร์ที่ชัดเจนขึน้ด้วยการระบุว่า พระองค์ทรงอุ้มบาตรน าเสด็จพระบรมศาสดาลงจาก
สวรรค์ชัน้ดาวดงึส์๑๕๒  

   ส่วนในคติพุทธศาสนามหายาน ปรากฏใน คมัภีร์พทุธจริต  กล่าวถึง
เพียงเหตกุารณ์ท่ีพระพทุธองค์ทรงประทบัจ าพรรษาบนสวรรค์ตลอดพรรษา และทรงรับบิณฑบาต
จากเทวดาผู้ปกครอง (คือ พระอินทร์) แล้ว พระองค์จงึเสดจ็ลงมาจากสวรรค์ ทวยเทพทัง้หลายตา่ง
ยืนอยูใ่นวิมานของตนและสง่เสดจ็พระพทุธองค์ด้วยสายตา๑๕๓   

   หากแต่ในหลกัฐานทางด้านศิลปกรรมนัน้  เหตกุารณ์พุทธประวตัิใน
ตอนเสด็จลงสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ เป็นท่ีนิยมสืบมาแต่ในสมยัอินเดียโบราณ   ดงัพบเป็นภาพสลกั
ประกอบองค์สถปู ทัง้ท่ีสาญจีและภารหตุ  แสดงเป็นภาพบนัไดทัง้ ๓ ทอดลงจากสวรรค์ แวดล้อม
ไปด้วยรูปบุคคลประนมมือไหว้ พร้อมกับมีพระแท่นอนัเป็นท่ีประทบัแสดงธรรมภายหลงัเสด็จลง
จากสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์แล้ว  โดยภาพสลักท่ีสถูปสาญจีนัน้ (ภาพท่ี ๖๙) ปรากฏภาพพระแท่น
บณัฑุกัมพลศิลาอาสน์ อนัเป็นสถานท่ีท่ีพระพุทธองค์ประทับจ าพรรษาตลอด ๓ เดือน  ทัง้ยงัมี

                                           
๑๔๙“อรรถกถาขทุทกนิกาย คาถาธรรมบท พทุธวรรควรรณนา เร่ืองยมกปาฏิหาริย์,”  

พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่มที่ ๑ ภาคที่ ๒ ตอนที่ ๓, ๓๑๗. 
๑๕๐“มโนรถปรูณี อรรถกถาองัคตุตรนิกาย เอกนิบาต เอตทคัคปาลิ,” พระสูตรและ

อรรถกถาแปล อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต เล่มที่ ๑ ภาคที่ ๑, ๒๓๐. 
๑๕๑“อรรถกถาสรภชาดก,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มท่ี ๓ 

ภาคที่ ๖, ๓๓๕. 
๑๕๒สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานชุิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิ, ๒๔๙. 
๑๕๓อศัวโฆษ, มหากาพย์พุทธจริต: พุทธประวัตฝ่ิายมหายานจากกวีนิพนธ์

สันสกฤต, ๓๑๐. 



 

 

๓๑๔ 

ภาพเหล่าเทวดาก าลังตีกลองสวรรค์ในขณะท่ีพระพุทธองค์เสด็จลงจากสวรรค์ ในครัง้นีด้้วย  
ในขณะท่ีภาพสลกัท่ีสถูปภารหุต (ภาพท่ี ๒๑๒) จกัปรากฏมีรอยพระพุทธบาทท่ีบนัไดขัน้บนสุด
และล่างสดุ  แสดงถึงพระพทุธองค์ก าลงัเสด็จลง ณ บนัไดแก้วท่ีอยู่ตรงกลาง ตอนบนมีรูปเทวดา
เหาะ ถดัลงมาเป็นรูปบุคคลประนมมือไหว้  พร้อมกบัมีพระแท่นกัน้ฉัตรถวายอนัเป็นท่ีประทบัแสดง
ธรรม ณ เมืองสงักัสสะ โดยปรากฏบทบาทของพระอินทร์สอดคล้องกับในคมัภีร์ชัน้อรรถกถาท่ีว่า 
พระอินทร์นัน้เสดจ็ลงมาทางบนัไดขวามือ พร้อมทัง้น าบาตรของพระพทุธเจ้าตามเสดจ็ลงมาด้วย๑๕๔ 
ดังท่ีปรากฏในภาพสลักท่ีเป็นรูปเทวดาเหาะถือของบางสิ่ง ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นบาตรของ
พระพุทธเจ้าก็เป็นได้ 

   ต่อมาในสมัยคันธาระและมถุรา เม่ือเร่ิมมีความนิยมในการสร้าง
พระพทุธเจ้าในรูปมนษุย์ จึงส่งผลส าคญัตอ่รูปแบบภาพสลกัพทุธประวตัิตอนเสด็จลงจากสวรรค์
ชัน้ดาวดงึส์ ซึ่งพบทัง้รูปแบบท่ียงัไม่มีการสลกัพระพทุธเจ้าในรูปมนุษย์ เช่นภาพสลกัในศิลปะมถุรา
ชิน้หนึ่งท่ีจัดแสดงอยู่ท่ีพิพิธภัณฑ์มถุรา (ภาพท่ี ๑๑๔) จึงมีเพียงบันไดทัง้ ๓ ท่ีทอดลงมาจาก
สวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ และรูปแบบท่ีมีการสลกัรูปพระพทุธเจ้านัน้ จงึมีการสลกัภาพพระพทุธเจ้าท่ีบนัได
แก้วท่ีอยู่ตรงกลาง  ส่วนพระอินทร์และพระพรหมท่ีตามเสด็จนัน้ อาจมีการสลบัฝ่ังกนัได้ทัง้ซ้ายและ
ขวา จึงต้องสงัเกตจากลักษณะของศิราภรณ์และฉลองพระองค์ท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละชิน้งาน 
(ภาพท่ี ๕ และ ๒๑๓) 

   พุทธประวัติตอนนีใ้นสมัยคุปตะพบในลักษณะท่ีเป็นปางหนึ่งของ
พระพุทธรูปแปดปาง และในรูปแบบท่ีเป็นประติมากรรมชิน้เ ดียว (ภาพท่ี ๒๑๔-๒๑๕) โดยรวม
บทบาทหน้าท่ีของพระอินทร์นีจ้ะแตกต่างไปจากในงานยุคก่อนคือ พระอินทร์ทรงกัน้ฉัตรถวาย
พระพทุธเจ้าท่ีก าลงัเสดจ็ลงจากสวรรค์ โดยบนัไดทัง้ ๓ ด้วยขัน้บนัใดสัน้ ๆ เบือ้งหน้า  สันนิษฐาน
ว่าด้วยเป็นการสร้างตามคติมหายานจึงมิได้ปรากฏลักษณะทางประติมานวิทยาของพุทธ
ประวัตติอนนีชั้ดเจนอย่างในคัมภีร์ฝ่ายเถรวาท 
 

                                           
๑๕๔“มโนรถปรูณี อรรถกถาองัคตุตรนิกาย เอกนิบาต เอตทคัคปาลิ,” พระสูตรและ

อรรถกถาแปล อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต เล่มที่ ๑ ภาคที่ ๑, ๒๓๐, และ “อรรถกถาสรภชาดก,” 
พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที่ ๓ ภาคที่ ๖, ๓๓๕. 



 

 

๓๑๕ 

 

 

 

 
  

ภาพท่ี ๒๑๒ พุทธประวัติตอนเสด็จจากสวรรค์
ชัน้ดาวดึงส์ ภาพสลักท่ีสถูปภารหุต 
จดัแสดงท่ีพิพิธภัณฑ์อินเดีย เมือง
กลักตัตา  

ภาพท่ี ๒๑๓ พทุธประวตัติอนเสดจ็จากสวรรค์ 
ชัน้ดาวดึงส์ ภาพสลักศิลาศิลปะ
คันธาระ จัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑ์
อินเดีย เมืองกลักตัตา 

 
 

  
  

ภาพท่ี ๒๑๔ พุทธประวตัิตอนเสด็จจากดาวดึงส์ 
ภาพสลกัศิลาศิลปะคปุตะ จดัแสดง
ท่ีพิพิธภณัฑ์อินเดีย เมืองกลักตัตา 

ภาพท่ี ๒๑๕ พทุธประวตัิตอนเสด็จจากดาวดงึส์ 
ภาพสลกัศิลาศิลปะคปุตะ จดัแสดง
ท่ีพิพิธภณัฑ์อินเดีย เมืองกลักตัตา 

 ( ดยถ่ายภาพโ  รองศาสตราจารย์ 
ดร.เชษฐ์ ตงิสญัชลี) 



 

 

๓๑๖ 

   สมัยปาละ พุทธประวัติตอนเสด็จจากดาวดึงส์นัน้ก็ยังคงปรากฏ
รูปแบบสืบมาแต่สมยัคปุตะ ทัง้รูปแบบท่ีพระอินทร์ถือบาตรน าเสด็จและมีพระพรหมทรงกัน้ฉัตร
ถวาย หรือรูปแบบท่ีพระอินทร์กัน้ฉัตรถวาย และพระพรหมทรงพระแส้จามรี (ภาพท่ี ๒๑๖) ซึ่ง
รูปแบบนีจ้กัเป็นท่ีนิยมสืบมาในศลิปะท่ีพบในดินแดนอษุาคเนย์   

   ต่อมาในดินแดนเอเชียอาคเนย์ นับแต่ในสมัยพุกาม รูปแบบพุทธ
ประวตัติอนนีย้งัคงแสดงอิทธิพลศิลปะสมยัปาละอย่างชดัเจน  โดยเฉพาะบทบาทของพระอินทร์ท่ีถือ
บาตรน าเสด็จนัน้แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของศิลปะปาละอย่างชัดเจนทัง้ในงานประติมากรรมและ
จิตรกรรม โดยเฉพาะภาพสลกัไม้นูนสงูศิลปะพกุามท่ีจดัแสดงอยู่ ณ พิพิธภณัฑ์ทางโบราณคดีเมือง
พกุาม (ภาพท่ี ๒๑๗) จิตรกรรมภายในเจดีย์โลกาเทียกพนั (ภาพท่ี ๒๑) และเจดีย์หมายเลข ๑๑๕๐ 
(ภาพท่ี ๑๑๘)  ท่ีล้วนแสดงรูปพระบรมศาสดาในลักษณะแสดงอิริยาบถก้าวพระด าเนิน พระบาท
เหล่ือมกัน ไม่ยกส้นพระบาทแบบลงักาหรือสุโขทยั ท่ีพระบาทมีดอกบวัมารองรับ๑๕๕  พระหตัถ์ขวา
จับชายจีวรยกขึน้ระดบัพระอุระ พระหัตถ์ซ้ายทอดลงในท่าวรทมุทรา (ประทานพร) พระอินทร์ถือ
บาตรน าเสด็จ ร่วมกบัพระพรหมทรงฉัตรกัน้ถวายพระพทุธเจ้า และท่ีเบือ้งพระบาทของพระพทุธเจ้ามี
รูปพระโมคคลัลานะประคองอญัชลีประทบันัง่คกุเข่า เพ่ืออาราธนาพระพทุธองค์เสดจ็ลงสู่โลกมนุษย์  
โดยเฉพาะในชิน้งานประติมากรรมนัน้มีการสลกัรูปบนัไดท่ีทอดลงมาจากสวรรค์ไว้เบือ้งหลงัด้วย 

   ส่วนในสมยัทวารวดี มีข้อสนันิษฐานกนัว่า ประติมากรรมพระพทุธรูป
ประทับเหนือพนัสบดีท่ีมีเทวบริวารขนาบทัง้ ๒ ข้าง คือ พระอินทร์และพระพรหมนัน้ ส่ือความ
หมายถึง พุทธประวตัิตอนเสด็จลงจากดาวดึงส์  แล้วยงัมีภาพสลกับนใบเสมาอีสานท่ีแม้จะมีข้อ
ถกเถียงกันว่า ใบเสมานีเ้ป็นพุทธประวัติตอนเสด็จลงจากดาวดึงส์หรือไม่  ถ้าใบเสมาเป็นพุทธ
ประวัติตอนดงักล่าวแล้ว (ภาพท่ี ๒๑๘) ภาพพระพุทธเจ้าประทับยืนสมภังค์ แสดงปางวิตรรก
มุทราทัง้สองพระหัตถ์ตามรูปแบบท่ีนิยมในศิลปะทวารวดี ซึ่งจะต่างไปจากพระพุทธรูปเสด็จจาก
ดาวดงึส์ท่ีพบในศลิปะคปุตะและปาละท่ีพระหตัถ์ขวาจบัชายจีวรยกขึน้ระดบัพระอรุะ พระหตัถ์ซ้าย
ทอดลงในท่าวรทมุทรา  ด้านขวาของพระพุทธรูปนัน้เป็นรูปพระอินทร์ พระหตัถ์ขวาแสดงปางกฎ
กมทุราถือวชัระ? พระหตัถ์ซ้ายวางเหนือพระโสณี ซึ่งจะตา่งไปจากรูปแบบศิลปะคปุตะท่ีพระอินทร์จะ
ทรงกัน้ฉตัรถวาย  หรือในศลิปะปาละท่ีพระอินทร์จกัทรงถือบาตรน าเสด็จ 

   บทบาทพระอินทร์ในน าเสด็จพระพุทธองค์ลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์
นัน้เป็นท่ีนิยมสืบมาในพุทธศิลป์สมัยสุโขทัย และอยุธยา  ดงัท่ีมีการพบงานปูนปัน้พุทธประวตัิ
ตอนนีใ้นสมยัสโุขทยับนผนงัมณฑปด้านทิศใต้ของวดัตระพงัทองหลาง (ภาพท่ี ๒๑๙)  ซึง่ลกัษณะ

                                           
๑๕๕ศกัดิช์ยั สายสิงห์, ศิลปะพม่า (กรุงเทพมหานคร: มตชิน, ๒๕๕๗), ๑๓๘-๑๓๙. 



 

 

๓๑๗ 

ของพระพทุธรูปนัน้แสดงอิทธิพลของศิลปะพกุาม ด้วยลกัษณะในการเสด็จพระด าเนิน พระหตัถ์
ซ้ายทอดลงในทา่วรทมทุรา แตพ่ระหตัถ์ขวามีการเปล่ียนแปลงจากการจบัชายจีวรยกขึน้ระดบัพระ
อุระตามศิลปะพุกามมาเป็นการยกพระหัตถ์ตัง้ขึน้ท่าทางอภยมุทรา (ประทานอภัย) เสด็จพระ
ด าเนินลงตามขัน้บนัได  ในขณะท่ีพระอินทร์และพระพรหมท่ีตามเสด็จนัน้มีการเปล่ียนแปลงให้
พระอินทร์ร่วมกัน้ฉัตรถวายพระพุทธเจ้า โดยค านวณจากคนัฉัตรท่ีหลงเหลืออยู่ในงานปนูปัน้นัน้
ตรงกบัแนวพระหตัถ์ของพระอินทร์และพระพรหมพอดี  คติของพระอินทร์ถือบาตรน าเสด็จลงจาก
ดาวดงึส์จึงคอ่ย ๆ หายไปนบัแตใ่นสมยัสโุขทยั  สืบมาในสมยักรุงศรีอยธุยาก็มีการพบงานปนูปัน้
พุทธประวตัิในตอนเสด็จจากดาวดึงส์ ท่ีวดัไลย์ (ภาพท่ี ๑๕๓) ด้วยการท่ีมีการจ าลองรูปเทวดา
ขนาบทัง้ ๒ ข้างของพระพทุธเจ้า ข้างละ ๒ แถว แถวละ ๓ องค์ เทวดาทัง้หมดอยูใ่นทา่ทางประนม
หตัถ์ จึงมิได้ก าหนดชดัลงไปได้ว่าเทวดาองค์ใดคือพระอินทร์  ในขณะท่ีงานปนูปัน้ท่ีวดัไชยวฒันา
ราม (ภาพท่ี ๒๒๐) นัน้ พระพทุธเจ้าเสดจ็ลงจากดาวดงึส์โดยชา่งได้มีการจ าลองเป็นเส้นโค้งแสดง
อาการแหวกอากาศลงสู่พืน้โลก เบือ้งขวาเป็นรูปพระพรหมเหาะตามเสด็จลงมา เช่นเดียวกบัพระ
อินทร์และเหล่าเทวดาท่ีตามเสด็จทางเบือ้งซ้าย นบัเป็นการเปล่ียนแปลงบทบาทของพระอินทร์ใน
ตอนท่ีพระพทุธองค์เสดจ็ลงจากดาวดงึส์ท่ีเกิดขึน้ในสมยัสโุขทยัและอยธุยา 
 

  
  

ภาพท่ี ๒๑๖ พทุธประวตัิตอนเสด็จจากดาวดึงส์ 
พบในหมู่บ้านกุรกิหาร์ (Kurkihar) 
แคว้นพิหาร สมยัปาละ จดัแสดงอยู่
ท่ีพิพิธภณัฑ์อินเดีย เมืองกลักตัตา 

ภาพท่ี ๒๑๗ พุทธประวตัิตอนเสด็จจากดาวดึงส์ 
ภาพสลกัไม้นูนสูง ศิลปะพุกาม จดั
แสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑ์ทางโบราณคดี
เมืองพกุาม 



 

 

๓๑๘ 

 
 

ภาพท่ี ๒๑๘  พทุธประวตัิตอนเสดจ็จากดาวดงึส์ ใบเสมาพบท่ีเมืองฟ้าแดดสงยาง จงัหวดักาฬสินธุ์ 
ศลิปะทวารวดี จดัแสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ พระนคร 

 

  
  

ภาพท่ี ๒๑๙ พุทธประวตัิตอนเสด็จจากดาวดึงส์ 
วดัตระพงัทองหลาง จงัหวดัสุโขทยั 
ศลิปะสโุขทยั 

ภาพท่ี ๒๒๐ พุทธประวตัิตอนเสด็จจากดาวดึงส์ 
วัดไชยวัฒนาราม พระนครศรีอยุธยา 
ศลิปะอยธุยา 



 

 

๓๑๙ 

   ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ บทบาทพระอินทร์ในคราวตามเสด็จลง
จากสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ แม้จะสร้างขึน้ตามคติท่ีมาในคมัภีร์พระปฐมสมโพธิ ท่ีระบถุึงการอุ้มบาตร
น าเสด็จ๑๕๖ หรือการกัน้ฉัตรถวายตามรูปแบบท่ีปรากฏในศิลปะสโุขทยั มาเป็นการเป่าสังข์วิชัย
ยุตรแทน (ภาพท่ี ๕๙, ๒๒๑)  สันนิษฐานว่าด้วยสังข์นีพ้ระอินทร์มักทรงเป่าในวาระโอกาส
ส าคัญ เช่นในวันอภิเษกสมรสของพระพุทธบิดาและพระพุทธมารดา และวันตรัสรู้  
จิตรกรรมจึงมีการน าเอาภาพพระอินทร์เป่าสังข์เพื่อแสดงถึงวาระส าคัญที่พระพุทธองค์
เสด็จลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์  ในขณะท่ีบางวดัยงัพบร่วมกับรูปพระอินทร์อุ้มบาตรน าเสด็จ 
เช่นจิตรกรรมบริเวณผนงัสกดัหน้าพระอโุบสถวดัราชนดัดาราม (ภาพท่ี ๑๓๘)  ซึ่งมีการเขียนพทุธ
ประวตัติอนอยูเ่ตม็ผนงั ก็ปรากฏภาพพระอินทร์เหาะถือบาตรน าเสดจ็ลงมาจากสวรรค์ 
 

 
 

ภาพท่ี ๒๒๑ พทุธประวตัิตอนเสดจ็จากดาวดงึส์ จิตรกรรมภายในพระท่ีนัง่พทุไธสวรรย์ 
 

  ในขณะเดียวกนั ศลิปะสมยัราชวงศ์คองบองของพมา่ ก็มีรูปแบบท่ีเปล่ียนแปลง
ไปเช่นกนั กล่าวคือ  ภาพจิตรกรรมในสมยัราชวงศ์คองบองนีม้กัพบในสมุดข่อย ซึ่งส่วนใหญ่เก็บ
รักษาอยู่ท่ีหอสมุดแห่งชาติองักฤษ (ภาพท่ี ๑๓๕ และ ๒๒๒)  ไม่สามารถจ าแนกความแตกต่าง
ระหว่างเทพและพรหมจากรูปลกัษณะและรูปแบบเคร่ืองแตง่กายได้   จึงต้องสงัเกตจากลักษณะ
ของบนัไดทองท่ีเป็นบนัไดท่ีพระอินทร์และเหล่าเทวดาเสด็จลง หรือบนัไดเงินท่ีพระพรหมเสด็จลง 

                                           
๑๕๖สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานชุิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิ, ๒๔๘. 



 

 

๓๒๐ 

แต่ในบนัไดเงินนีเ้องก็กลบัมีรูปเทวดาทรงพิณ ซึ่งเป็นบทบาทของปัญจสิขเทพบุตรปรากฏอยู่ใน
บนัไดฝ่ังพระพรหมด้วย  (ภาพท่ี ๒๒๒)   
 

 
 
ภาพท่ี ๒๒๒ พุทธประวัติตอนเสด็จจากดาวดึงส์ จิตรกรรมบนสมุดข่อย ศิลปะราชวงศ์คองบอง 

ปัจจบุนัเก็บรักษาอยูท่ี่หอสมดุแหง่ชาตอิงักฤษ  
ท่ีมา: The British Library,  Preaching in Tavatimsa, accessed October 21, 2016, available 
from http://blogs.bl.uk/asian-and-african/2014/11/ 
 

   จากรูปแบบทัง้หมดพบว่า ประเด็นพระอินทร์เป็นบริวารใน
กระบวนเสด็จส าคัญนี ้มักปรากฏบทบาทของพระอินทร์ที่ส าคัญคือในพุทธประวัติตอน
เสด็จลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ นับแต่สมัยอินเดียโบราณมาจนถึงในดินแดนประเทศไทย
ในปัจจุบัน  โดยแสดงลักษณะส าคัญผ่านบันไดทัง้ ๓  ในขณะท่ีบทบาทของพระอินทร์นัน้
ก็มีความหลากหลาย ทัง้การสร้างงานในลักษณะตามคัมภีร์คือ การถือบาตรในกระบวน
เสด็จ  หรือการสร้างงานสุนทรียศาสตร์จึงปรากฏบทบาทของพระอินทร์ที่ต่างออกไป ทัง้
พระอินทร์กั ้นฉัตรในสมัยคุปตะและสุโขทัย  หรือพระอินทร์ทรงเป่าสังข์ในสมัย
รัตนโกสินทร์   ที่ส าคัญของการที่มีพระอินทร์และพระพระหมร่วมมาในกระบวนเสด็จนัน้ 
เพื่อยังเป็นการย า้ถึง “พระพุทธคุณ” ของพระพุทธเจ้าที่ ว่า ทรงเป็น “สตฺถา เทวมนุสฺสาน ” 
ที่หมายถงึ “พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทัง้หลาย” น่ันเอง 

 



 

 

๓๒๑ 

  ๓.๒.๕ ประเดน็พระอินทร์ทรงก่อเตาฟืนหุงข้าวมธุปายาส 
   ในคมัภีร์ชัน้อรรถกถาภาษาบาลี ได้ระบุว่า ในเช้าตรัสรู้  พระอินทร์ได้

เสด็จลงมารวบรวมฟืนติดไฟให้ลุกอยู่ตลอดในการหุงข้าวมธุปายาสถวายพระโพธิสตัว์ ร่วมกับท้าว
มหาพรหมท่ีเสด็จมากัน้ฉัตร และท้าวโลกบาลทัง้ ๔ ทรงพระขรรค์ตัง้การรักษาเตาไฟนี ้๑๕๗  ซึ่งคตินี ้
ได้รับความนิยมสืบมาเฉพาะในพุทธประวัติฝ่ายเถรวาท ทัง้ในคัมภีร์พระปฐมสมโพธิ ท่ีให้
รายละเอียดเช่นเดียวกบัในคมัภีร์อรรถกถา  หรือในคมัภีร์ชินมหานิทาน ท่ีระบขุ้อแตกตา่งออกไป
เล็กน้อยวา่ บทบาทของพระอินทร์นัน้ได้เสดจ็มาก่อเตาถวายด้วยการน าใบไม้แห้งมาก่อไฟ๑๕๘ 

   หากแตบ่ทบาทของพระอินทร์ท่ีเสด็จมาช่วยก่อไฟหงุข้าวมธุปายาสท่ี
ปรากฏในงานหลักฐานทางด้านศิลปกรรมนัน้ เร่ิมปรากฏชัดเจนในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ท่ีมัก
แสดงบทบาทออกไปได้หลายลกัษณะ อาทิ 

   รูปแบบท่ีพระอินทร์ประทับนั่งเติมเชือ้ไฟ ร่วมกับท้าวมหาพรหมกัน้
ฉัตร ดงัปรากฏท่ีวัดสุทัศนเทพวราราม (ภาพท่ี ๒๒๓)  รูปแบบท่ีพระอินทร์เหาะลงมาเพียงองค์
เดียวเหนือเตาท่ีนางสุชาดาก าลงัหุงข้าวมธุปายาส เช่นจิตรกรรมท่ีวัดดสุิตาราม (ภาพท่ี ๒๒๔) 
และวดัทองธรรมชาติ  ภาพพระอินทร์ท่ีเหาะลงมาเหนือเตาร่วมกับท้าวมหาพรหมท่ีเสด็จมากัน้
ฉัตรถวาย เช่น จิตรกรรมท่ีพระท่ีนัง่พทุไธสวรรย์ (ภาพท่ี ๒๒๕)   โดยเฉพาะภาพพระอินทร์ท่ีเหาะ
ลงมาอยู่เหนือเตานี ้สนันิษฐานว่าเป็นการแสดงลกัษณะของการรักษาเตาไฟ หรือการปรุงรสข้าว
มธุปายาส ด้วยเหตผุลท่ีว่า ในภาพเหล่านัน้มกัปรากฏหน้าท่ีในการดแูลเตาไฟท่ีกลายเป็นงานของ
บา่วไพร่นางสชุาดาแทน 
 

                                           
๑๕๗“มโนรถปรูณี อรรถกถาองัคตุตรนิกาย เอกนิบาต เอตทคัคปาลิ วรรคท่ี ๕,” พระสูตร

และอรรถกถาแปล อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต เล่มที่ ๑ ภาคที่ ๒ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๘๔, “อรรถกถาชาดก เอกนิบาต อวิทเูรนิทาน,” พระสูตรและ
อรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที่ ๓ ภาคที่ ๑, ๑๑๑-๑๑๒, และ “วิสทุธชนวิลาสินี อรรถกถา
อปทาน พทุธวรรค พทุธาปทาน  อวิทเูรนิทาน,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย อปทาน 
เล่มที่ ๘ ภาคที่ ๑, ๑๓๘. 

๑๕๘ชินมหานิทาน, ๓๓๘. 



 

 

๓๒๒ 

 
 

ภาพท่ี ๒๒๓ นางสชุาดาหงุข้าวมธุปายาส จิตรกรรมภายในพระอโุบสถวดัสทุศันเทพวราราม 
 

  
  

ภาพท่ี ๒๒๔ นางสุชาดาหุง ข้าวมธุปายาส 
จิตรกรรมภายในพระอโุบสถวดั 
ดสุิตาราม 

ภาพท่ี ๒๒๕ นางสุชาดาหุง ข้าวมธุปายาส 
จิตรกรรมภายในพระท่ีนัง่พทุไธสวรรย์ 

 

  ๓.๒.๖ ประเดน็พระอินทร์ทรงเป่าสังข์วิชัยยุตร 
   ในคมัภีร์ชัน้อรรถกถา ได้ระบุว่า พระอินทร์ได้เสด็จมาทรงเป่าสงัข์วิชัย

ยตุรในวนัตรัสรู้  ก่อนท่ีพญามารจกัมาผจญ จนเป็นเหตใุห้พระอินทร์แอบซ่อนสงัข์นัน้ไว้ข้างหลงัก่อน
จะหลบไปอยูท่ี่ขอบจกัรวาล๑๕๙   

                                           
๑๕๙“อรรถกถาชาดก เอกนิบาต อวิทเูรนิทาน,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย 

ชาดก เล่มที่ ๓ ภาคที่ ๑, ๑๑๗, และ “วิสทุธชนวิลาสินี อรรถกถาอปทาน พทุธวรรค พทุธาปทาน  
อวิทเูรนิทาน,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย อปทาน เล่มที่ ๘ ภาคที่ ๑, ๑๔๔. 



 

 

๓๒๓ 

   ตอ่มาในคมัภีร์พระปฐมสมโพธิ ได้ระบถุึงเหตกุารณ์ท่ีพระอินทร์ทรงเป่า
สงัข์วิชยัยตุรในอีกหลายวาระ ได้แก่ 

    ๑. ในวนัอภิเษกสมรสของพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางสิริมหามายา 
พระอินทร์ได้ทรงเป่าสงัข์วิชยัยุตรเพ่ือประสาทพรแก่ทัง้ ๒ พระองค์  และได้มีรับสัง่ให้พระวิสสุกรรม
ลงมาปรับพืน้ท่ีในสวนลมุพินีให้ราบเสมอกนั๑๖๐  

    ๒. ในวนัตรัสรู้  นอกจากพระอินทร์จะทรงเป่าสงัข์ในคราวพระโพธิสตัว์
เสด็จไปประทบั ณ ต้นโพธ์ิ๑๖๑ ก่อนท่ีจะทรงรับหญ้าคาแปดก าจากโสตถิยพราหมณ์แล้ว  ยงัทรง
เป่าสงัข์นีอี้กครัง้ในคราวท่ีพระพทุธองค์ทรงชนะมารแล้วในท่ีสดุด้วย๑๖๒ 

   จากหลักฐานทางด้านศิลปกรรม พบว่า  บทบาทพระอินทร์ทรงเป่า
สังข์วิชัยยุตรนีป้รากฏมาตัง้แต่ในสมัยพุกาม   โดยพบพระพุทธรูปองค์ในอานันทเจดีย์ โดยมี
ลกัษณะเป็นพระพทุธรูปประทบันัง่วชัราสนะ (ขดัสมาธิเพชร) พระหตัถ์แสดงปางภูมิสปรรศมทุรา 
(สมัผสัแผ่นดิน) เบือ้งขวามีรูปพระพรหมกัน้ฉตัรแก้วถวาย และเบือ้งขวาเป็นรูปพระอินทร์ทรงสงัข์ 
(ภาพท่ี ๒๒๖) ซึ่งตรงกบัเหตกุารณ์ในพทุธประวตัิช่วงก่อนมารผจญ ตามคติท่ีมาในคมัภีร์ชัน้อรรถ
กถา  อนัแสดงถึงบทบาทของพระอินทร์ท่ีทรงเป่าสงัข์ในยามท่ีพระโพธิสตัว์ประทบัใต้ต้นพระศรีมหา
โพธ์ิ ก่อนท่ีพญามารจกัมาผจญ๑๖๓  

 
 
 

 

                                           
๑๖๐สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานชุิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิ, ๑๗-๑๘. 
๑๖๑เร่ืองเดียวกนั, ๘๘. 
๑๖๒เร่ืองเดียวกนั, ๑๐๗. 
๑๖๓“อรรถกถาชาดก เอกนิบาต อวิทเูรนิทาน,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย 

ชาดก เล่มที่ ๓ ภาคที่ ๑, ๑๑๗, และ “วิสทุธชนวิลาสินี อรรถกถาอปทาน พทุธวรรค พทุธาปทาน  
อวิทเูรนิทาน,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย อปทาน เล่มท่ี ๘ ภาคที่ ๑, ๑๔๔. 



 

 

๓๒๔ 

 
 
ภาพท่ี ๒๒๖ พระอินทร์ทรงสงัข์ในพทุธประวตัชิว่งก่อนมารผจญ ภายในอานนัทเจดีย์ ศลิปะพกุาม 
ท่ี มา : New Research in the Art and Archaeology of Burma (Conference), Burma: art and 

archaeology (London: British Museum Press, 2002), Fig. 5.2. 
 

   หากแต่ความหลากหลายในบทบาทพระอินทร์เป่าสังข์ในงาน
ศิลปกรรมนีป้รากฏความนิยมอย่างมากในสมยัรัตนโกสินทร์ ท่ีได้รับอิทธิพลการสร้างพทุธประวตัิ
ตามคมัภีร์พระปฐมสมโพธิ  ทัง้บทบาทท่ีพระอินทร์เป่าสงัข์ครัง้แรกร่วมกบัเหลา่ปัญจสิขรประโคม
ดนตรี ก่อนท่ีพระโพธิสตัว์จะทรงรับหญ้าคาจากโสตถิพราหมณ์มาปลูาดยงัโคนต้นโพธ์ิ๑๖๔  ในขณะ
ท่ีภาพจิตรกรรมท่ีพบในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม (ภาพท่ี ๒๒๗) นัน้มีการปรับเป็น
เหตุการณ์ภายหลังท่ีทรงรับหญ้าคาโสตถิยพราหมณ์ ทรงปูลาดและประทับนั่งใต้โคนต้นโพธ์ิ
เรียบร้อยแล้ว พระอินทร์จงึเสดจ็มาทรงเป่าสงัข์วิชยัยตุรในวาระแรก   

   รูปแบบพระอินทร์ทรงเป่าสงัข์ภายหลงัพระพทุธเจ้าทรงชนะมารแล้ว  
พระอินทร์ก็เสด็จมาทรงเป่าสังข์อีกครัง้๑๖๕ จึงปรากฏภาพพระอินทร์ทรงสังข์ประกอบภาพมาร
ผจญบนผนังสกัดหน้าภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (ภาพท่ี ๒๒๘) นอกจากนี ้

                                           
๑๖๔สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานชุิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิ, ๘๑. 
๑๖๕เร่ืองเดียวกนั, ๑๐๗. 



 

 

๓๒๕ 

ภายหลงัรัชกาลท่ี ๔ ปรากฏมีความนิยมในการวาดภาพเทวดาชมุนุมในลกัษณะของเทวดาก าลงั
เหาะภายในพระอโุบสถหรือพระวิหาร  ซึ่งหนึ่งในนัน้มกัปรากฏมีเทวดาเป่าสงัข์ (ภาพท่ี ๖๐)  ซึ่ง
สันนิษฐานว่าเป็นพระอินทร์เสด็จมาเป่าสังข์ภายหลังพระพุทธเจ้าทรงชนะพญามาร ซึ่ง
พระพทุธเจ้านัน้ก็คือ พระพทุธรูปประธานภายในพระอโุบสถหรือพระวิหารนัน่เอง 
 

 
 

ภาพท่ี ๒๒๗ พระอินทร์ทรงเป่าสงัข์วิชยัยตุรก่อนมารผจญ จิตรกรรมภายในพระอโุบสถวดัสุทัศน
เทพวราราม 

 

   นอกจากนี ้ในงานจิตรกรรมยงัปรากฏบทบาทพระอินทร์ทรงเป่าสงัข์
ในคราวพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์  ซึ่งเป็นคตินิยมท่ีเกิดขึน้ในช่วงต้นกรุง
รัตนโกสินทร์ ดงัปรากฏรูปแบบท่ีส าคญัเช่น พระท่ีนัง่พุทไธสวรรย์ (ภาพท่ี  ๒๒๑) พระอุโบสถวดั
ทองธรรมชาต ิ(ภาพท่ี ๕๙)  

   ในขณะท่ีคติพระอินทร์ทรงเป่าสังข์ในวันอภิเษกสมรสของพระเจ้า      
สทุโธทนะและพระนางสิริมหามายาไม่ปรากฏความนิยมในการสร้างงานศิลปกรรมแต่อย่างใด  โดย
สว่นใหญ่พทุธประวตัิตอนนีม้กัใช้เป็นภาพเปิดเร่ืองในงานจิตรกรรมพทุธประวตัิฉบบัพระปฐมสมโพธิ  
ดงัเช่นจิตรกรรมท่ีพระท่ีนั่งพุทไธสวรรย์  (ภาพท่ี ๒๒๙) พระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม และวัด
ทองธรรมชาติ  ด้วยการวาดภาพบายศรีต้น ๙ ชัน้ อนัเป็นสญัลกัษณ์ท่ีแสดงถึงพิธีอภิเษกสมรส
ระหวา่งพระเจ้าสทุโธทนะกบัพระนางสิริมหามายา แวดล้อมด้วยพระอินทร์และเหลา่เทวดาท่ีแสดง
อาการประนมหตัถ์ไว้  ในขณะท่ีคมัภีร์ระบวุ่าพระอินทร์ทรงเป่าสงัข์วิชยัยตุร เพ่ือประสาทพรให้กับ
ทัง้สองพระองค์๑๖๖  นบัเป็นการปรับรูปแบบพระอินทร์เพ่ือแสดงถึงเหล่าเทวดาทัง้มวลได้เสดจ็มาร่วม
ในพิธีดงักลา่ว 

                                           
๑๖๖เร่ืองเดียวกนั, ๑๗-๑๘. 



 

 

๓๒๖ 

  
  

ภาพท่ี ๒๒๘ มารผจญ จิตรกรรมภายในพระ
อโุบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

ท่ีมา: จิตรกรรมพระพุทธประวัตใินพระอุโบสถ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  )กรุงเทพมหานคร : 
ส านกัพระราชวงั  ,๒๕๔๗,(  ๑๕. 

ภาพท่ี ๒๒๙ พิธีอภิเษกสมรสพระเจ้าสุทโธทนะ
กับพระนางสิริมหามายา จิตรกรรม
ภายในพระอโุบสถวดัทองธรรมชาติ 

 
   บทบาทของพระอินทร์ทรงเป่าสังข์นี ้จึงเป็นสัญญาณที่แสดงว่า

ส าคัญ  ทัง้ในวันอภิเษกสมรสของพระพุทธบิดาและพระพุทธมารดา และวันตรัสรู้  รวมถึง
การน ารูปพระอินทร์เป่าสังข์มาใช้ในการจิตรกรรมเพื่อแสดงถึงวาระส าคัญที่พระพุทธองค์
เสด็จลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์  และเป็นการแจ้งข่าวในประชาชนบนพืน้โลกได้รับทราบ
ว่าพระพุทธองค์เสดจ็ลงจากสวรรค์แล้วในวาระนี ้

  ๓.๒.๗ ประเดน็พระอินทร์ถวายผลสมอ 
   คัมภีร์ชัน้พระไตรปิฎกภาษาบาลี ได้กล่าวถึง การเสวยวิมุตติสุขใน

สปัดาห์ประทับอยู่ใต้ต้นราชายตนะนัน้  มี ๒ พ่อค้าคือ ตปสุสะ และภัลลิกะเฝ้าถวายมธุปิณฑิกา 
(ก้อนข้าวคลุกน า้ผึง้ ซึ่งเป็นอาหารเสบียงของคนเดินทาง) ครัง้นัน้ท้าวจตโุลกบาลพระปริวิตกว่าไม่
ควรรับอาหารด้วยมือ จึงเข้ามาเฝา้ถวายบาตรศิลา ๔ ใบ  พระพทุธองค์จึงรวมเป็นหนึ่งเดียวกนัและใช้



 

 

๓๒๗ 

รับภัตตาหารของ ๒ พ่อค้า แล้วจึงเสวย๑๖๗  คมัภีร์ชัน้นีจ้ึงยงัไม่ได้มีการให้รายละเอียดท่ีพระอินทร์
ถวายผลสมอแตอ่ยา่งใด  

   แตม่าปรากฏในรายละเอียดในคมัภีร์ชัน้อรรถกถา ได้แก่ 
   คมัภีร์สมนัตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินยัปิฎก ได้ระบวุ่า พระอินทร์ได้

ถวายผลสมอ (ภาษาบาลีว่า หรีตก) เป็นพระโอสถ ภายหลงัจากออกจากสมาธิ พอเสวยเสร็จเท่านัน้ก็มี
กิจเน่ืองด้วยพระสรีระ (ทรงพระบงัคนหนกั)  แล้วพระอินทร์จงึได้ถวายน า้บ้วนพระโอษฐ์๑๖๘ 

   คัมภีร์ปปัญจสูทนี อรรถกถามัชฌิมนิกาย๑๖๙  และคัมภีร์มธุรัตถ
วิลาสินี อรรถกถาพทุธวงศ์๑๗๐  ระบุว่า พระอินทร์ถวายไม้ช าระพระทนต์ (ไม้สีฟัน) ผลสมอ และน า้
บ้วนพระโอษฐ์ก่อนรับการถวายบาตรจากจตโุลกบาลและภตัตาหารจาก ๒ พอ่ค้า 

   คมัภีร์นิทานกถา๑๗๑ และคมัภีร์วิสทุธชนวิลาสินี อรรถกถาอปทาน๑๗๒ ระบุ
ว่า พระอินทร์ถวายผลสมอ ไม้ช าระพระทนต์ และน า้สรงพระพักตร์ ก่อนรับการถวายบาตรจากจตุ
โลกบาลและภตัตาหารจาก ๒ พอ่ค้า 

   ในขณะเดียวกนั คตพิระอินทร์ถวายผลสมอและไม้ช าระพระทนต์อนัมาแต่
คมัภีร์อรรถกถาผ่ายพระบาลีนีย้งัคงปรากฏสืบมาในคมัภีร์ชัน้หลงั  อาทิ คมัภีร์ชินกาลมาลีปกรณ์๑๗๓ 

                                           
๑๖๗พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรค ภาคที่ ๑ และอรรถกถา, ๒๔-๒๕ และ เชษฐ์ 

ตงิสญัชลี, สังเวชนียสถาน และสถานที่ส าคัญทางพุทธประวัตใินอินเดีย-เนปาล 
(กรุงเทพมหานคร: มิวเซียมเพรส, ๒๕๕๖), ๒๓-๒๔. 

๑๖๘"อรรถกถาราชายตนกถา", พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรค ภาคที่ ๑ และ
อรรถกถา, ๒๖. 

๑๖๙“อรรถกถาปาสราสิสตูร," พระสูตรและอรรถกถาแปล มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ 

เล่มที่ ๑ ภาคที่ ๒ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๔๕๙. 
๑๗๐“มธุรัตถวิลาสินี อรรถกถาพทุธวงศ์ กถาปรารภคมัภีร์,” พระสูตรและอรรถกถาแปล  

ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ เล่มที่ ๙ ภาคที่ ๒, ๓๒. 
๑๗๑“อรรถกถาชาดก เอกนิบาต สนัตเิกนิทาน,” พระสูตรและอรรถกถาแปล  

ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที่ ๓ ภาคที่ ๑, ๑๒๙. 
๑๗๒“วิสทุธชนวิลาสินี อรรถกถาอปทาน พทุธวรรค พทุธาปทาน  สนัติเกนิทาน,” พระสูตร

และอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย อปทาน เล่มที่ ๘ ภาคที่ ๑, ๑๕๗-๑๕๘. 
๑๗๓พระรัตนปัญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ์, แปลโดย ร้อยต ารวจโทแสง มนวิทรู 

(กรุงเทพมหานคร: กรมศลิปากร, ๒๕๑๗), ๓๘. 



 

 

๓๒๘ 

และคมัภีร์พระปฐมสมโพธิ๑๗๔   ในขณะท่ีคมัภีร์ชินมหานิทานได้ให้รายละเอียดเพิ่มเตมิวา่ ผลสมอ
นัน้เป็นสมอดอง (ภาษาบาลีวา่ อคทาหรีตก)๑๗๕ 

   นอกจากนี ้คติพระอินทร์ถวายผลสมอยงัคงปรากฏมาในลกัษณะท่ีต่าง
ออกไปในคมัภีร์พุทธศาสนามหายาน โดยพระอินทร์ถวายผลสมอแด่พระพุทธองค์ภายหลังเสวย
ภตัตาหารแล้ว  อาท ิ

   คมัภีร์วินยัของมูลวรรวาสติวาท ระบวุ่า ในสปัดาห์ท่ี ๒ พระพทุธองค์
ยงัคงประทบันัง่อยูใ่ต้ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ ทรงท าสมาธิโดยไม่ฉนัภตัตาหารใด ๆ  ขณะนัน้ ๒ พอ่ค้า
คือ ตปสุสะ และภลัลิกะ ผ่านมาถึงต าบลอุรุเวลา ได้มีเทวดาชกัชวนให้สองพ่อค้าถวายอาหารแด่
พระพุทธเจ้า ในครัง้นัน้ ๒ พ่อค้าจึงถวายอาหารท่ีท าจากน า้ผึง้และนม  โดยมีจตโุลกบาลเฝ้าถวาย
บาตรศิลา ๔ ใบก่อนท่ีพระพทุธองค์จกัรวมเป็นหนึ่ง ภายหลงัเม่ือเสวยภตัตาหาร จึงได้เกิดอาการ
ประชวรพระนาภี  พระอินทร์จงึได้น าผลสมอมาถวายเพ่ือบรรเทาอาการประชวร๑๗๖ 

   คมัภีร์มหาวสัดอุวทาน พระพทุธองค์ทรงรับการถวายผลสมอจาก 
พระอินทร์ ในคราวเสวยมุตติสุขในสัปดาห์ท่ีประทับใต้ต้นกษีริกา ครัง้นัน้พระพุทธองค์ทรงอด
อาหารมาตลอด ๗ สปัดาห์ สองพ่อค้าคือ ตระปษุะและภลัลิกะประสงค์ท่ีจะถวายภัตตาหารท่ีท า
จากน า้ผึง้ แตพ่ระพทุธองค์ยงัไม่มีบาตร เม่ือท้าวจตโุลกบาลทราบพทุธประสงค์จึงเฝา้ถวายบาตร
ทองค า แตพ่ระพทุธองค์ทรงปฏิเสธด้วยเป็นของมีคา่ ไมเ่หมาะสมกบับรรพชิต เชน่เดียวกบับาตรมี
คา่อ่ืน ๆ อาทิ บาตรเงิน บาตรไข่มกุ บาตรรัตนชาติ บาตรคริสตลั บาตรปะการังขาว บาตรรทบัทิม 
ฯลฯ  เป็นเหตใุห้ท้าวจตโุลกบาลถวายบาตรศลิา ๔ ใบ ก่อนท่ีพระบรมศาสดาจะรวมเป็นหนึง่  แล้ว
ใช้รับภตัตาหารเหลวซึง่ท าจากน า้ผึง้จาก ๒ พ่อค้า  ครัง้นัน้พระอินทร์ได้ถวายผลสมอแก่พระพทุธ
องค์ ก่อนท่ีต้นสมอนัน้จะเตบิโตขึน้ในทนัที นบัเป็นต้นแรกท่ีโตขึน้ด้วยปาฏิหาริย์๑๗๗ 

   นอกจากนัน้ ในคมัภีร์อ่ืน ๆ อาทิ คมัภีร์พทุธจริต และคมัภีร์ลลิตวิสตระ 
แม้จะปรากฏเหตกุารณ์ในสปัดาห์ท่ีพระพทุธองค์รับภตัตาหารจาก ๒ พอ่ค้า แตก็่ไมป่รากฏคติพระ
อินทร์ถวายผลสมอแตอ่ยา่งใด 

 

                                           
๑๗๔ สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานชุิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิ, ๑๑๙. 
๑๗๕ชินมหานิทาน, ๘๖, ๓๖๑. 
๑๗๖เชษฐ์ ตงิสญัชลี, สังเวชนียสถาน และสถานท่ีส าคัญทางพุทธประวัตใิน

อินเดีย-เนปาล, ๒๔-๒๕. 
๑๗๗The Mahavastu Vol. III, 290-298. 



 

 

๓๒๙ 

   หลักฐานด้านงานศิลปกรรม 
   แม้จกัปรากฏรูปแบบงานศิลปกรรมท่ีส่ือแสดงถึงเหตกุารณ์ในคราว

เสวยวิมตุตสิขุของพระบรมศาสดาตัง้แตใ่นสมยัอินเดียโบราณ  แตก่ลบัไมป่รากฏความนิยมในการ
แสดงรูปพระอินทร์ถวายผลสมอแตอ่ยา่งใด  อาจมีสาเหตมุาจากในสปัดาห์แหง่การเสวยวิมุตติสขุ
ดงักลา่ว มีเหตกุารณ์ส าคญัอ่ืน ๆ ท่ีส่ือความหมายถึงคตใินสปัดาห์นัน้ได้ชดัเจนกวา่ คือ เหตกุารณ์
ท่ี ๒ พ่อค้าถวายภัตตาหารแด่พระพุทธเจ้า  หรือเหตุการณ์ ท่ีจตุโลกบาลถวายบาตรศิลาแด่
พระพทุธเจ้า  สง่ผลให้งานศลิปกรรมอนัส่ือแสดงถึงเหตกุารณ์พระอินทร์ถวายผลสมอนี ้เร่ิมปรากฏ
ชดัเจนในดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในประเทศไทย สมยัรัตนโกสินทร์  ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นงานท่ีสร้างขึน้ตามคมัภีร์พระปฐมสมโพธิ ท่ีได้อิทธิพลจากคมัภีร์ชัน้อรรถกถาภาษาบาลีเป็น
ส าคญั  โดยน าเสนอเหตุการณ์ในคราวท่ีพระพุทธองค์ประทับอยู่ใต้ต้นราชายตนะตลอด ๗ วนันัน้  
มกัมีภาพบางแห่งท่ีนัน้ท่ีแสดงเหตกุารณ์สตัตมหาสถานในสปัดาห์แล้วปรากฏภาพพระอินทร์ถวาย
ผลสมอ  ได้แก่ ภาพจิตรกรรมภายในพระอโุบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม (ภาพท่ี ๒๓๐) พระอโุบสถ
วดัคงคาราม (ภาพท่ี ๒๓๑) ตลอดจนบนจิตรกรรมลายรดน า้ในตู้พระธรรมท่ีวัดบวรนิเวศวิหารหลัง
หนึง่ (ภาพท่ี ๒๓๒)  ภาพทัง้หมดจะแสดงพระอินทร์ถวายผลสมอ ร่วมกบัเหตกุารณ์ท่ีท้าวจตโุลกบาล
ถวายบาตรศิลา และสองพ่อค้าถวายมธุปิณฑิกาด้วยเสมอ  ไม่ปรากฏความนิยมในการสร้างรูปพระ
อินทร์ถวายผลสมอเพียงอย่างเดียว เพ่ือแทนเหตกุารณ์สตัตมหาสถานในสปัดาห์ราชายตนะนี ้  
 

 
 
ภาพท่ี ๒๓๐ พระอินทร์ถวายผลสมอ จิตรกรรมภายในพระอโุบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
ท่ีมา: จิตรกรรมพระพุทธประวัตใินพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (กรุงเทพมหานคร: 
ส านกัพระราชวงั, ๒๕๔๗), ๗๔. 



 

 

๓๓๐ 

  
  

ภาพท่ี ๒๓๑ ราชายตนะ จิตรกรรมภายในพระ
อโุบสถวดัคงคาราม จงัหวดัราชบรีุ 

ภาพท่ี ๒๓๒ ราชายตนะ จิตรกรรมลายรดน า้
บนตู้พระธรรมวดับวรนิเวศวิหาร 

 
   นอกจากนี ้ยงัมีความร่วมสมยักับจิตรกรรมในสมยัราชวงศ์คองบอง

ของพมา่  (ภาพท่ี ๒๓๓) ท่ีแสดงภาพเหตกุารณ์เสวยวิมตุติสขุในสปัดาห์ท่ีพระพทุธองค์ประทบัใต้
ต้นราชายตนะ แสดงรูปพระอินทร์ถวายผลสมอ ร่วมกบัท้าวจตโุลกบาลถวายบาตร และ ๒ พ่อค้า
ถวายมธุปิณฑิกา  ซึ่งลกัษณะของพระอินทร์ท่ีถวายผลสมอนัน้ พระอินทร์ประทบันัง่ราบ พระหตัถ์
ทัง้สองถือพานท่ีบรรจลุกูสมอ เพ่ือชว่ยในการขบัถ่ายตามคติอย่างเถรวาท หลงัจากท่ีพระพทุธองค์
นัง่ปฏิบตัิธรรมติดตอ่กนัมาหลายวนั เพ่ือจะได้รับอาหารใหม่เข้าไปได้  นอกจากพระอินทร์จกัทรง
ฉลองพระองค์อย่างกษัตริย์พม่าแล้ว ยงัคล้องผ้าขวาคลมุพระองัสาทัง้ ๒ ข้าง ในลกัษณะเดียวกบั
การคล้องผ้าคาตะของทิเบต จึงอาจเป็นอิทธิพลมหายานท่ียงัคงตกทอดมาในงานศิลปกรรม ซึ่ง
เป็นการคล้องผ้าเพ่ือแสดงความเคารพอยา่งสงูท่ีมีตอ่พระพทุธเจ้าก็เป็นได้ 
 



 

 

๓๓๑ 

 
 
ภาพท่ี ๒๓๓ ราชายตนะ จิตรกรรมบนสมุดข่อย ศิลปะราชวงศ์คองบอง ปัจจุบนัเก็บรักษาอยู่ท่ี

หอสมดุแหง่ชาตอิงักฤษ  
ท่ีมา: Patricia M. Herbert, The Life of the Buddha (London: British Library, 1991). 

 
  ๓.๒.๘ ประเดน็พระอินทร์ทรงช่วยเหลือพระบรมศาสดา 
   เหตุการณ์ยมกปาฏิหาริย์  
   แม้คติยมกปาฏิหาริย์จกัปรากฏมาตัง้แตใ่นคมัภีร์พระไตรปิฎกแล้ว แต่

รายละเอียดของเหตกุารณ์ยมกปาฏิหาริย์ท่ีเมืองสาวตัถีปรากฏชดัในคมัภีร์ธัมมปัฏฐกถา อรรถกถา
ธรรมบท ท่ีระบถุึง การกระท ายมกปาฏิหาริย์ท่ีควงไม้คณัฑามพฤกษ์ปราบเหล่าเดียรถีย์ ในครัง้นัน้
พระอินทร์ได้เสดจ็มาสร้างมณฑปถวาย แล้วยงับญัชาให้วลาหกเทพบตุรให้บนัดาลลมหอบมณฑป
ของเหลา่เดียรถีย์ท่ีมงุด้วยดอกบวัเขียว ท่ีมุง่จะแขง่ฤทธ์ิกบัพระพทุธองค์จนพงัทลาย แล้วบญัชาให้
สริุยเทวบตุรขยายมณฑลพระอาทิตย์ ท าให้พวกเดียรถีย์ร้อนรุ่ม แล้วพจงึบญัชาให้วลาหกเทวบุตร
บนัดาลให้ลมหวัด้วนพดัฝุ่ นไปใสเ่ดียรถีย์ และให้วสัสวลาหกเทวบตุรบนัดาลฝนตก จนเหลา่เดียรถีย์
หนีไป๑๗๘  อนัเป็นเหตกุารณ์ก่อนท่ีพระบรมศาสดาจกัแสดงปาฏิหาริย์ใต้ต้นมะมว่งของนายคณัฑะ  

   ซึ่งคติท่ีพระอินทร์ทรงช่วยพระบรมศาสดาปราบเหล่าเดียรถีย์ในคราว
ยมกปาฏิหาริย์นัน้ยงัคงปรากฏสืบมาในคมัภีร์พระปฐมสมโพธิ๑๗๙ 

                                           
๑๗๘“อรรถกถาขทุทกนิกาย คาถาธรรมบท พทุธวรรควรรณนา เร่ืองยมกปาฏิหาริย์,”  

พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่มท่ี ๑ ภาคที่ ๒ ตอนที่ ๓, ๒๙๕-๓๑๗. 
๑๗๙สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานชุิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิ, ๒๓๓. 



 

 

๓๓๒ 

   ในด้านงานศิลปกรรมนัน้ พุทธศิลป์อนัเก่ียวเน่ืองด้วยยมกปาฏิหาริย์
ปรากฏมาตัง้แต่ในสมยัคนัธาระ บางชิน้แสดงบทบาทของพระอินทร์ร่วมกับพระพรหมประทีบยืน
ประคองอญัชลี (ภาพท่ี ๒๓๔) ในลกัษณะแบบรูปสามองค์ (Triad)  สนันิษฐานว่า สร้างขึน้ตาม
คมัภีร์ทิวยาวทาน ท่ีเป็นเพียงคมัภีร์เดียวท่ีกล่าวถึงพระอินทร์และพรหมขนาบพระพทุธเจ้าทัง้สอง
ข้างในเหตกุารณ์ยมกปาฏิหาริย์๑๘๐   

   รูปแบบท่ีพระอินทร์และพระพรหมขนาบข้างพระพุทธเจ้าในภาพสลกั
พทุธประวตัิตอนยมกปาฏิหาริย์ยงัพบในศิลปะทวารวดี  โดยแสดงลกัษณะของพระอินทร์และพระ
พรหมทรงพระแส้คอยอปัุฏฐากพระบรมศาสดาขณะก าลงัแสดงยมกปาฏิหาริย์  ซึ่งการแสดงยมก
ปาฏิหาริย์ท่ีพบในศิลปะทวารวดีนีพ้ระพุทธองค์ทรงแสดงอยู่ ณ โคนต้นมะม่วง ตามท่ีปรากฏใน
คมัภีร์ชัน้อรรถกถาภาษาบาลี ดงัเช่นประติมากรรมชิน้ท่ีจัดแสดงอยู่ท่ีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พระนคร (ภาพท่ี ๒๓๕)  โดยรูปพระอินทร์จกัทรงกิรีฏมกุฏและพระพรหมนัน้เกล้าพระเกศาทรง
ชฏามกฏุ  ในขณะท่ีภาพยมกปาฏิหาริย์อีกชิน้หนึง่ท่ีประดษิฐานด้านหลงัฐานชกุชีพระศรีศากยมนีุ
ภายในพระวิหารหลวง วดัสุทศันเทพวราราม (ภาพท่ี ๑๑๖) นัน้จะมีเทวดาองค์นัน้มาถวายงาน
พระแส้แทนพระอินทร์พระพรหมท่ีเปล่ียนมาประคองอัญชลีอยู่ทัง้ ๒ ด้านของพระพุทธเจ้า  ซ่ีง
ด้านบนของประติมากรรมชิน้นีก็้เป็นเหตกุารณ์ตอ่เน่ืองตามพทุธประวตัิ คือ พระพทุธองค์เสด็จขึน้
ไปแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ ปรากฏภาพพระอินทร์และเทวดาประคอง
อญัชลีสดบัพระอภิธรรมจากพระบรมศาสดา  

   ต่อมาในสมยัรัตนโกสินทร์  บทบาทของพระอินทร์ในเหตกุารณ์ยมก
ปาฏิหาริย์นัน้ แสดงบทบาทพระอินทร์ท่ีทรงช่วยพระบรมศาสดาปราบเหล่าเดียรถีย์ในคราวยมก
ปาฏิหาริย์ ตามคติท่ีปรากฏในคมัภีร์พระปฐมสมโพธิท่ีสืบมาแตค่มัภีร์ชัน้อรรถกถา ได้ระบถุึงบทบาท
ของพระอินทร์ในคราวนีว้่าพระองค์เสด็จลงมาทรงสร้างมณฑปถวายพระพุทธเจ้า แล้วยงับญัชาให้
เหล่าเทวบุตรต่าง ๆ อนัได้แก่ วลาหกเทพบุตรบนัดาลลมท าลายมณฑปของเดียรถีย์ สุริยเทวบุตร
ขยายมณฑลพระอาทิตย์ให้ร้อนเพ่ือให้วลาหกเทพบุตรนัน้พดัเอาฝนตกไปติดตามตวัเดียรถีย์ ก่อน
ท่ีวสัสวลาหกเทวบุตรจกับนัดาลในฝนตก ตนเหล่าเดียรถีย์หนีไปในท่ีสุด๑๘๑  ซึ่งในงานจิตรกรรมท่ี
พบในพระท่ีนัง่พทุไธสวรรย์ (ภาพท่ี ๕๗) พระอโุบสถวดัสทุศันเทพวราราม (ภาพท่ี ๒๓๖) และพระ
อโุบสถวดัไชโย จงัหวดัอ่างทอง (ภาพท่ี ๕๘) ล้วนแสดงเป็นภาพพระอินทร์เหาะมาท าลายมณฑป

                                           
๑๘๐A. Foucher, The Beginnings of Buddhist Art and Other Essays Indian and 

Central Asian Archaeology (New Delhi: AES Reprint, 1994), 175. 
๑๘๑สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานชุิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิ, ๒๓๓. 



 

 

๓๓๓ 

ของเดียรถีย์ด้วยค้อน สนันิษฐานว่าได้รับรูปแบบมาจากภาพในคติจนัทกมุาร ซึ่งมกัท าเป็นรูปพระ
อินทร์ทรงค้อนเหาะมาท าลายพิธีบูชายญัพระจนัทกุมาร  ตลอดจนพระอินทร์นีก็้เป็นผู้บญัชาให้
เทวบุตรทัง้หลายมาท าลายพิธีของเหล่าเดียรถีย์ การน าเสนอภาพพระอินทร์เหาะมาท าลาย
มณฑปของเดียรถีย์จงึสามารถส่ือความหมายของเหตกุารณ์ตามเทวบญัชาได้โดยตลอด 
 

 

  
  

ภาพท่ี ๒๓๔ ยมกปาฏิหาริย์ ภาพสลกัศลิาศิลปะ
ทวารวดี จัดแสดงท่ีพิพิ ธภัณฑ์
ศลิปะคลีฟแลนด์ สหรัฐอเมริกา 

ภาพท่ี ๒๓๕ ยมกปาฏิหาริย์ ภาพสลกัศลิาศิลปะ
ทวารวดี จดัแสดงท่ีพิพิธภณัฑ- 
สถานแหง่ชาต ิพระนคร 

 

 
 

ภาพท่ี ๒๓๖ พทุธประวตัิตอนยมกปาฏิหาริย์ จิตรกรรมภายในพระอโุบสถวดัสทุศันเทพวราราม 



 

 

๓๓๔ 

   เหตุการณ์นางจิญจมาณวิกา 
   ในคัมภีร์ชั้นอรรถกถา ได้กล่าวถึง บทบาทพระอินทร์เสด็จมาจาก   

พระบรมศาสดา ในเหตกุารณ์ท่ีถกูนางจิญจมาณวิกาปริพาชิกากล่าวตูว่่าตัง้ครรภ์กบัพระพทุธองค์ 
พระอินทร์ได้เสดจ็พร้อมด้วยเทพบตุรส่ีองค์ โดยโปรดให้เหลา่เทพนัน้แปลงเป็นลกูหนไูปกดัเชือกไม้
วงกลมท่ีนางผกูไว้เป็นครรภ์เทียมตกลงมาถกูปลายเท้าของนางจนแตก และบนัดาลให้ลมพดัเปิด
ผ้าคลมุนางขึน้ จนเป็นเหตใุห้นางถกูขบัออกจากเชตวนั และถกูธรณีสบูในท่ีสดุ๑๘๒   

   คติความนิยมของเหตกุารณ์นีไ้ด้ถูกน าเอาไปแต่งเป็นบทสวดมนต์ท่ี
ได้รับความนิยมคือ บทพทุธชยัมงัคลอฏัฐคาถา หรือท่ีมกัเรียกว่า บทพาหงุ  ซึ่งปรากฏมีบทส าคญั
บทหนึ่งท่ีปรากฏบทบาทของพระอินทร์มาช่วยปราบนางจิญจมาณวิกา  จึงปรากฏมีจิตรกรรมใน
บางแหง่ท่ีแสดงพทุธประวตัท่ีิปรากฏในบทสวดมนต์นี ้ได้แก่ จิตรกรรมภายในพระท่ีนัง่พุทไธสวรรย์
และพระอโุบสถวดัเขาสามแก้ว จงัหวดัชมุพร ดงัปรากฏรายละเอียดเร่ืองนีใ้นคมัภีร์ชัน้อรรถกถาท่ี
กล่าวถึงพระอินทร์และเหล่าจตโุลกบาลแปลงเป็นหนไูปกัดเชือกท่ีผกูไม้ทาบท้อง เพ่ือหวงัท่ีจะมา
กลา่วตูว่า่ตัง้ครรภ์กบัพระพทุธเจ้า 

   ซึ่งในงานจิตรกรรมภายในพระท่ีนั่งพุทไธสวรรย์ สมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น (ภาพท่ี ๒๓๗) แสดงภาพพระอินทร์และจตโุลกบาลก าลงัเหาะมาในมมุภาพด้วยขวา เพ่ือ
แสดงให้เห็นว่าหนูท่ีก าลงักัดเชือกรัดท้องนางจิญจมาณวิกานัน้คือ พระอินทร์  และจตโุลกบาลท่ี
แปลงกายมา  

   ในขณะท่ีจิตรกรรมภายในพระอุโบสถวัดเขาสามแก้ว จงัหวดัชุมพร 
(ภาพท่ี ๒๓๘) ซึ่งเป็นฝีมือชา่งในสมยัรัชกาลท่ี ๖ แม้จะไม่ปรากฏรูปพระอินทร์ในภาพ แตภ่าพหนู
ท่ีก าลงัมุดผ้านุ่งและหนูท่ีพืน้เบือ้งหน้านางจิญจมาณวิกาก็ส่ือความหมายถึงพระอินทร์และท้าว   
จตโุลกบาลได้ด้วยเชน่กนั 
   

                                           
๑๘๒“อรรถกถาขทุทกนิกาย คาถาธรรมบท โลกวรรควรรณนา เร่ืองนางจิญจมาณวิกา,”  

พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่มท่ี ๑ ภาคที่ ๒ ตอนที่ ๓, ๒๕๘, 
“อรรถกถามหาปทมุชาดก,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที่ ๓ ภาคที่ ๖, 
๑๙๑, และ “วิสทุธชนวิลาสินี อรรถกถาอปทาน พทุธวรรค พรรณนาพทุธาปทาน,” พระสูตรและ
อรรถกถาแปล ขุททกนิกาย อปทาน เล่มที่ ๘ ภาคที่ ๑, ๒๒๑. 



 

 

๓๓๕ 

 
 

ภาพท่ี ๒๓๗ นางจิญจมานวิกากลา่วตูพ่ระพทุธเจ้า จิตรกรรมภายในพระท่ีนัง่พทุไธสวรรย์ 
 

 
 

ภาพท่ี ๒๓๘ นางจิญจมานวิกากล่าวตู่พระพทุธเจ้า จิตรกรรมภายในพระอุโบสถวดัเขาสามแก้ว 
จงัหวดัชมุพร 

 

   เหตุการณ์การถวายพระเพลิงพุทธบิดา 
   ในคมัภีร์ชัน้อรรถกถาภาษาบาลี ได้ให้รายละเอียดเร่ืองราวพระเจ้า 

สุทโธทนะในเบือ้งปลายพระชนมชีพไว้เพียงว่า พระองค์ทรงท าให้แจ้งซึ่งพระอรหัตปรินิพพาน
ภายใต้เศวตฉตัรนัน้๑๘๓   

                                           
๑๘๓“อรรถกถาขทุทกนิกาย เถรีคาถา เอกนิบาต อญัญตราเถรีคาถา,” พระสูตรและ

อรรถกถาแปล ขุททกนิกาย เถรีคาถา เล่มที่ ๒ ภาคที่ ๔ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหา 
มกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๖. 



 

 

๓๓๖ 

   ซึง่ตอ่มาในคมัภีร์พระปฐมสมโพธิ ได้ขยายความเร่ืองนีเ้ป็นปริจเฉทหนึ่ง 
ท่ีมีช่ือว่า “พุทธปิตนุิพพานปริวรรต”  โดยระบุถึงเหตุการณ์การถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ้า    
สุทโธทนะ พระพุทธบิดา  ดงัปรากฏบทบาทของพระอินทร์ในการถวายพระเพลิงพระพุทธบิดา 
กล่าวคือ ในครัง้นัน้พระอินทร์ได้เสด็จมากระท าประทกัษิณรอบพระบรมศพพระพทุธบิดาแล้วทรง
น าดวงแก้วมณีช่ือ “โชติรังสี” และปรารภจะถวายพระเพลิง  หากแตพ่ระตถาคตนัน้ทรงห้ามไว้  ว่า
พระพทุธองค์จกัต้องเป็นผู้ถวายพระเพลิงก่อนบคุคลทัง้ปวง  พระอินทร์จงึถวายแก้วมณีโชติรังสีให้
พระพทุธองค์ แล้วทรงจดุเพลิงขึน้ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพทุธบดิา๑๘๔ 

   ดงันัน้ จึงปรากฏในงานจิตรกรรมท่ีได้รับอิทธิพลของคมัภีร์พระปฐม
สมโพธิ  ดงัท่ีปรากฏในจิตรกรรมภายในพระท่ีนัง่พุทไธสวรรย์ (ภาพท่ี ๒๓๙) แสดงบทบาทของ
พระอินทร์น าเสด็จเหล่าเทวดามาประทักษิณรอบพระบรมศพพระพุทธบิดา  อันเป็นเหตุการณ์
ก่อนท่ีพระอินทร์จะถวายดวงแก้วมณีโชติรังสี๑๘๕  เพ่ือให้พระบรมศาสดานัน้เป็นผู้ถวายพระเพลิง
พระบรมศพก่อน ตามธรรมเนียมอินเดียท่ีบุตรชายคนโตจักเป็นผู้ท าศพบิดาผู้ วายชนม์  ซึ่งจาก
ภาพท่ีพบนัน้จักเป็นภาพพระอินทร์เหาะน าเหล่าเทวดาท่ีฐานานุศักดิ์ต ่ากว่าจึงแสดงออกใน
รูปแบบเทวดาในชัน้จาตมุหาราชิกาและเหล่านกัสิทธ์ิวิทยาธร  
 

 
 
ภาพท่ี ๒๓๙  พทุธประวตัิตอนถวายพระเพลิงพทุธบดิา จิตรกรรมภายในพระท่ีนัง่พทุไธสวรรย์ 

                                           
๑๘๔สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานชุิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิ, ๒๒๓. 
๑๘๕เร่ืองเดียวกนั, ๒๒๓. 



 

 

๓๓๗ 

  ๓.๒.๙ ประเดน็พระอินทร์ทรงดีดพิณสามสาย 
   คติการดีดพิณสามสายนัน้เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าท่ีมาใน

พระไตรปิฎกท่ีทรงเทศนาอบรมพระโสณะท่ีก าลังคลายความเพียร คิดท่ีจะลาสิกขา ด้วยการ
เปรียบเทียบการท าความเพียรกับการตัง้สายพิณ ด้วยพระโสณะนัน้มีความช านาญเร่ืองพิณว่า หาก
ตัง้สายพิณตงึหรือหย่อนเกินไปก็ใช้งานไม่ได้๑๘๖  ตอ่มาข้อธรรมนีถู้กปรับมาเป็นคณุสมบตัิหนึ่งของ
พระอินทร์ท่ีพบในดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  ดงัท่ีปรากฏเหตกุารณ์นีเ้ป็นพทุธประวตัิตอนหนึ่ง
เฉพาะในคมัภีร์พระปฐมสมโพธิ ความว่า ภายหลงัท่ีพระพทุธองค์บ าเพ็ญทกุรกิริยามาตลอด ๖ ปี  
เป็นเหตใุห้พระอินทร์ได้ทรงทราบพระปริวิตกในพระทยัพระโพธิสตัว์ จึงทรงดีดพิณทิพย์ ๓ สาย 
สายหนึ่งตงึนกัก็ขาดออก สายหนึ่งหย่อนก็ไม่เกิดเสียง อีกสายหนึ่งไม่ตงึไม่หย่อนนกั จึงเกิดความ
ไพเราะ  พระโพธิสตัว์ก็ทรงพิจารณาเห็นวา่ ทางสายกลางนีเ้ป็นหนทางแหง่พระโพธิญาณ๑๘๗  

   ดงัปรากฏรูปแบบงานศิลปกรรมรูปพระอินทร์ดีดพิณสามสายอยู่ใน
ทัว่ไปในดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ช่วงหลงัพทุธศตวรรษท่ี ๑๙ นบัตัง้แตใ่นสมยันยองยาน
ของพม่า ท่ีพบจิตรกรรมพระอินทร์ดีดพิณสามสายภายในโบราณสถานหมู่บ้านอเนง (ภาพท่ี ๒๘) 
ซึง่เป็นเหตกุารณ์เม่ือครัง้ท่ีพระพทุธองค์ทรงบ าเพ็ญทกุรกิริยา ให้ทรงกลบัมาเสวยภตัตาหารอีกครัง้ 
จึงปรากฏมีรูปข้าวมธุปายาสท่ีถูกปัน้เป็นก้อนบริเวณด้านข้างพระพุทธเจ้าด้วย  นอกจากนีย้ังมี
ความน่าสนใจท่ีลกัษณะรูปทรงของพิณท่ีพบในจิตรกรรมภายในโบราณสถานหมู่บ้านอเนงนัน้ก็มี
ลกัษณะคล้ายกบัพิณท่ีปัญจสิขรดีดถวายพระพทุธเจ้าท่ีถ า้อินทสาละในศิลปะคนัธาระนัน้ (ภาพท่ี 
๑๘๗) มีลักษณะเป็นพิณโค้งท่ีมีลักษณะคล้ายกับคันธนู เช่นเดียวกับซองเกาะ หรือพิณพม่า  
ก่อนท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงเป็นพิณในรูปทรงของกระจบัป่ีตามรูปแบบท่ีนิยมพบในงานจิตรกรรมใน
พืน้ทีภาคกลางของไทย (ภาพท่ี ๗๒-๗๔) หรือรูปทรงพิณน า้เต้าในพืน้ท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ภาพท่ี ๗๖) เป็นต้น  บทบาทพระอินทร์ดีดพิณสามสายจึงนบัเป็นการดดัแปลงหลกัธรรมในพระสูตร
แทรกเข้ามาในพทุธประวตัิฉบบัพระปฐมสมโพธิ จนกลายเป็นคติส าคญัของพุทธประวตัิฉบบัเถรวาท
ในพืน้ท่ีดนิแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

 
 

                                           
๑๘๖"พระวินยัปิฎก มหาวรรค", พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๔ มหาวรรค ภาคที่ ๑ และ

อรรถกถา, ๕-๘, และ “พระสตุตนัตปิฎก องัคตุตรนิกาย ฉกักนิบาต โสณสตูร,” พระสูตรและอรรถกถา
แปล อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต เล่มที่ ๓, ๗๐๖-๗๑๐. 

๑๘๗สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานชุิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิ, ๘๑. 



 

 

๓๓๘ 

  ๓.๒.๑๐ ประเดน็เร่ืองบทบาทพระอินทร์ในการอุปัฏฐากดูแลพระพุทธเจ้า 
    ในคมัภีร์ธัมมปัฏฐกถา อรรถกถาธรรมบท ได้ปรากฏบทบาทพระอินทร์

ในการอปัุฏฐากพระบรมศาสดา  หากแตบ่ทบาทเหล่านัน้มิได้ปรากฏในงานศิลปกรรมแตอ่ย่างใด  
อาจด้วยเป็นเร่ืองแทรกท่ีมิได้รับการเรียบเรียงไว้ในชุดคมัภีร์พุทธประวตัิ ดงัปรากฏว่า พระอินทร์
นัน้ได้เสด็จไปอุปัฏฐากพระพุทธองค์ทุกวัน  ดังท่ีปรากฏในพุทธกิจ ๕ ประการในยามค ่าคืนว่า 
ตามปกติพระอินทร์จักเสด็จมาบ ารุงพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นคิลานุปัฏฐากในช่วงมัชฌิมยาม 
ภายหลงัจากท่ีท้าวมหาราชทัง้ ๔ เสดจ็มาบ ารุงพระพทุธองค์ในช่วงปฐมยาม๑๘๘ 

    ในเวลาพระบรมศาสดาทรงพระประชวร ในคราวตกพระโลหิต หลงัจาก
ทรงปลงอายสุงัขารแล้ว พระอินทร์ได้เสดจ็มาเฝา้ถวายอปัุฏฐากด้วยการนวดพระบาท แม้พระบรม
ศาสดาจะทรงเตือนให้หลีกไปด้วยกลิ่นมนุษย์นัน้เปรียบเสมือนซากศพผูกคอส าหรับเหล่าเทวดา  
แตพ่ระอินทร์ก็ยงัยืนยนัท่ีจะบ ารุงอาการประชวรของพระพุทธองค์ เพราะพระองค์พอพระทัยท่ีจะ
สดูกลิ่นแห่งศีล  จนเม่ืออาการอาพาธหนกัขึน้ พระอินทร์ก็ยงัไม่ยอมให้ใครถกูต้องกระโถนพระบงัคน
หนกัของพระพทุธองค์ ทัง้ยงัทนูไว้บนพระเศียรโดยไมแ่สดงอาการรังเกียจแม้แตน้่อย๑๘๙  

 
 ๓.๓ บทบาทของพระอินทร์ในการส่งเสริมพระบารมีธรรมให้บรรลุพระโพธิญาณ 
  นับเป็นบทบาทของพระอินทร์ท่ีช่วยเหลือในอดีตชาติพระพุทธเจ้า จึงมัก

ปรากฏในวรรณกรรมประเภทชาดก พทุธศาสนานิกายเถรวาทได้รับอิทธิพลของพทุธศาสนานิกาย
มหายานมาใช้ โดยเฉพาะแนวคิดเร่ืองพระโพธิสัตว์ กล่าวกันว่า เป็นเร่ืองราวชีวิตในอดีตชาติของ
พระพุทธเจ้า เบือ้งต้นเป็นนิกายปรัมปรา เทพนิยาย และได้น ามาจากนิยายพืน้เมืองอินเดียเป็น
ส่วนมาก โดยน ามาดัดแปลงเข้ากับพุทธศาสนา เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการบ าเพ็ญบารมีของ
พระพุทธเจ้า๑๙๐ เห็นได้จากรายละเอียดของชาดกส่วนใหญ่มกัได้รับการขยายความในคมัภีร์ชัน้

                                           
๑๘๘“อรรถกถาขทุทกนิกาย คาถาธรรมบท พาลวรรควรรณนา เร่ืองชมัพกุาชีวก,”  

พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่มท่ี ๑ ภาคที่ ๒ ตอนที่ ๒ 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๒๒๗. 

๑๘๙“อรรถกถาขทุทกนิกาย คาถาธรรมบท สขุวรรควรรณนา เร่ืองท้าวสกักะ,” พระสูตร
และอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่มที่ ๑ ภาคที่ ๒ ตอนที่ ๓, ๓๘๔-๓๘๕. 

๑๙๐เอ็ดเวอร์ด โคนซ์, พุทธศาสนประวัตสัิงเขป, แปลโดย สภาการศกึษามหามกฏุ
ราชวิทยาลยั มหาวิทยาลยัพระพทุธศาสนา (กรุงเทพมหานคร: มิตรสยาม, ๒๕๑๖), ๖๘-๖๙. 



 

 

๓๓๙ 

อรรถกถา และในชาดกจ านวนมากก็ได้ปรากฏบทบาทของพระอินทร์โดยมีรายละเอียดท่ีแตกต่าง
กนัไป ซึง่จะจ าแนกออกมาได้ดงันี ้

  ๓.๓.๑ ประเดน็บริจาคสิ่งอันพงึอุทศิได้ยาก 
   บทบาทท่ีพระอินทร์ขอรับบริจาคสิ่งอันพึงสละได้ยาก อันเป็นพลว

ปัจจยัท่ีช่วยส่งเสริมพระบารมีธรรมให้บรรลพุระโพธิญาณ ดงัปรากฏคมัภีร์มหานิบาต เวสสนัดรชาดก  
ในตอนท่ีพระอินทร์แปลงกายเป็นพราหมณ์มาขอพระชายาของพระเวสสนัดร คือ พระนางมทัรี   

   ในสมัยอินเดียโบราณ ปรากฏเหตุการณ์ในคราวท่ีพระอินทร์แปลง
เป็นพราหมณ์ไปทูลของพระนางมทัรี บนภาพสลกัเล่าเร่ืองบนซุ้มประตโูตรณะด้านทิศเหนือของ
สถูปสาญจี (ภาพท่ี ๒๔๐)  ซึ่งในภาพสลกันีป้รากฏเป็นเหตกุารณ์ ๒ ตอน คือ ภาพด้านล่างเป็น
เหตกุารณ์ท่ีพราหมณ์แปลงทลูของพระนางมทัรีจากพระเวสสนัดร  และภาพด้านบนเป็นเหตกุารณ์
ท่ีพราหมณ์แปลงนัน้จ าแลงองค์กลับเป็นพระอินทร์แล้วทรงถวายพระนางมัทรีคืนแก่พระ
เวสสันดร๑๙๑  โดยลักษณะของพระอินทร์ในภาพสลักนัน้ พระอินทร์ทรงฉลองพระองค์อย่าง
พราหมณ์ คือนุ่งผ้าโธตีเหนือเข่าและมีผ้าอีกผืนหนึ่งพาดเฉวียงบ่าซ้าย พระเกศายาวขมวดเป็นลอน 
พระพาหาซ้ายคล้องกบัพระเวสสนัดรทรงถือหม้อน า้อยู ่โดยมีพระนางมทัรีอยูเ่บือ้งหน้า   
 

 
 

ภาพท่ี ๒๔๐ เวสสนัดรชาดก ภาพสลกัศลิาท่ีสถปูสาญจี ศลิปะอินเดียโบราณ 
 

    ในขณะท่ีภาพด้านบนซึ่งแสดงเหตุการณ์ท่ีพระอินทร์ทรงถวายพระ
นางมทัรีคืนนัน้ พระอินทร์ทรงฉลองพระองค์อย่างกษัตริย์ อนัประกอบไปด้วย กิรีฏมกุฏุ กณุฑล และ
สร้อยพระศอ  พระหตัถ์ขวาถือวชัระรูปทรงกระดกู และพระหตัถ์ซ้ายถือหม้อน า้อมฤต  เน่ืองด้วย
ตามคติท่ีปรากฏในคมัภีร์มหาภารตะนัน้ น า้อมฤตเกิดขึน้จากการกวนเกษียรสมุทรและถูกเก็บ
                                           

๑๙๑Leona Anderson, “Sakra in Early Buddhist Art” (Master of Art, the School 
of Graduate Studies, McMaster University, 1978), 32. 



 

 

๓๔๐ 

รักษาไว้บนสวรรค์ ซึ่งบางครัง้พระอินทร์จักใช้ชุบชีวิตผู้ คนให้ฟื้นขึน้มาจากความตาย (มภ. 
๒.๗)๑๙๒ ซึง่บทบาทท่ีพระอินทร์ทรงช่วยชบุชีวิตขึน้จากความตายนีก็้ปรากฏในภาพสลกัเร่ืองศยาม
ชาดก ซึง่พบท่ีภาพสลกัสมยัอินเดียโบราณท่ีสถปูสาญจีด้วยเชน่เดียวกนั 

   แม้ในศิลปะอินเดียสมยัอ่ืน ๆ ก็ปรากฏเร่ืองราวของเวสสนัดรชาดกใน
งานศิลปกรรม แต่ไม่ปรากฏบทบาทของพระอินทร์แต่อย่างใด  บทบาทของพระอินทร์ในเวสสันดร
ชาดกปรากฏขึน้อีกครัง้ในดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ในศิลปะทวารวดีท่ีพบในแถบพืน้ท่ีภาคะ
วนัออกเฉียงเหนือของไทย (ภาพท่ี ๒๔๑)   ในภาพสลกับนใบเสมารูปพระอินทร์แปลงเป็นพราหมณ์
แปลงทลูขอพระนางมทัรี  ซึ่งในภาพมีลกัษณะเป็นรูปพระเวสสนัดรทรงเคร่ืองทรงแบบนกับวช และ
เกล้าผมทรงชฎามกุฏ พระหตัถ์ซ้ายกุมพระหตัถ์ขวาพระนางมทัรี พระหตัถ์ขวาทรงหลัง่น า้ถวายแด่
พราหมณ์แปลง ท่ีมีลักษณะปล่อยผมสลาย ตาโปน มือทัง้สองยกขึน้รับน า้จากพระเวสสันดร 
เบือ้งหลงัรูปบคุคลทัง้ ๓ แสดงด้วยภาพอาคารและต้นไม้ สนันิษฐานวา่แทนอาศรมของพระเวสสนัดร
ท่ีอยู่ท่ามกลางป่าในเขาวงกต พร้อมทัง้ยงัปรากฏมีรูปเทวดา ๒ องค์เหาะอยู่ด้านบน อนัแสดงถึงการ
อนโุมทนาสาธุการของเหล่าเทวดาอีกด้วย 

 

  
 

ภาพท่ี ๒๔๑ พระเวสสนัดรประทานพระนางมทัรีแก่พระอินทร์ ใบเสมาศลิปะทวารวดี ปัจจบุนัอยู่
ท่ีวดัศรีบญุเรือง จงัหวดักาฬสินธุ์ 

ท่ีมา: ศรีศกัร วลัลิโภดม, “เสมาอิสาน,” เมืองโบราณ ๑, ๒ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๑๘): ภาพท่ี ๑๖. 

                                           
๑๙๒Leona Anderson, “Sakra in Early Buddhist Art,” 13. 



 

 

๓๔๑ 

   เวสสนัดรชาดกได้รับความนิยมสืบมาอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะใน
ดินแดนประเทศไทย โดยเฉพาะในสมยัอยธุยา สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดเกล้าฯ ให้ประชมุ
นกัปราชญ์ราชบณัฑิตนิพนธ์ “มหาชาตคิ าหลวง” จนครบบริบรูณ์ทัง้ ๑๓ กณัฑ์  ดงัปรากฏบทบาท
ส าคญัท่ีพระอินทร์แปลงเป็นพราหมณ์มาทลูขอพระนางมทัรีในกณัฑ์มทัรี   และได้รับการรังสรรค์
ออกมาในรูปแบบของงานศิลปกรรม  ซึ่งจะมาปรากฏชัดเจนในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  อาทิ 
จิตรกรรมภายในพระอโุบสถวดัสวุรรณดาราราม (ภาพท่ี ๒๔๒)   เลา่เร่ืองราวตัง้แตพ่ระอินทร์เหาะ
ลงมาจากสวรรค์ แปลงองค์เป็นพราหมณ์ท่ีมีกายสีเขียว เพ่ือแสดงเอกลกัษณ์ว่าพราหมณ์รูปนีคื้อ
พระอินทร์แปลง เพ่ือมาทูลขอพระนางมัทรีจากพระเวสสันดร  ซึ่งการจ าลองพราหมณ์แปลงใน
ลกัษณะกายสีเขียวเพ่ือส่ือถึงความเป็นพระอินทร์นี ้ยงัคงพบในงานจิตรกรรมท่ีได้รับอิทธิพลทาง
ศิลปะแบบรัตนโกสินทร์ ดงัเช่นจิตรกรรมในเขตพืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีปรากฏบนสิมวัด
บ้านยาง จงัหวดัมหาสารคาม ก็ปรากฏรูปพราหมณ์แปลงกายสีเขียวมากราบทลูขอพระชายาขอ
พระนางมทัรี  ก่อนท่ีพราหมณ์นัน้จะพาพระนางเดินทางไป แล้วจึงคืนร่างเป็นพระอินทร์ในกายสี
เขียวน าเสดจ็พระนางมทัรีมาถวายคืนพระเวสสนัดร (ภาพท่ี ๒๔๓)  

   รูปแบบของพระอินทร์ในเวสสันดร ในอีกลักษณะหนึ่งคือ รูปแบบ   
พระอินทร์แปลงท่ีมีลกัษณะเป็นพราหมณ์เหมือนมนษุย์โดยทัว่ไป  ดงัเช่นรูปแบบพระอินทร์แปลง
ภายในพระอโุบสถวดัราชาธิวาส (ภาพท่ี ๒๔๔) ซึ่งเป็นภาพร่างฝีพระหตัถ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์
เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัตวิงศ์ โดยมีนายคาร์โล ริโกลี (Carlo Rigoli) เป็นผู้ขยายแบบและ
ระบายสี  ซึ่งในภาพนีพ้ราหมณ์แปลงมีลักษณะสีผิวเสมือนบุคคลจริงตามธรรมชาติ  แต่ยังคง
แนวคดิหลกัของภาพการประทานพระชายาไว้ด้วยการท่ีพระหตัถ์ข้างหนึง่ของพระเวสสนัดรจบักับ
พระหตัถ์ของพระนางมทัรี และอีกพระหตัถ์หนึง่ทรงหลัง่น า้ทกัษิโณทกให้เป็นสิทธ์ิขาดแก่พราหมณ์
นัน้ ซึง่ทัง้สองแนวคดินีป้รากฏในรูปแบบงานพทุธศลิป์มาตัง้แตส่มยัอินเดียโบราณเลยทีเดียว 

   นอกจากนี ้ยงัปรากฏบทบาทท่ีพระอินทร์ขอรับบริจาคสิ่งอนัพึงสละ
ได้ยาก เพ่ือเป็นการช่วยให้การบ าเพ็ญบารมีธรรมของพระโพธิสัตว์ท่ีปรากฏในคมัภีร์ปัญญาส
ชาดก  ทัง้การแปลงเป็นพราหมณ์มาขออาหารและขอพระเทวีในอาทิตชาดก การแปลงเป็น
พราหมณ์มาขอทรัพย์สินในอรินทมชาดก 

 



 

 

๓๔๒ 

 
 

ภาพท่ี ๒๔๒ พระเวสสันดรประทานพระนางมทัรีแก่พระอินทร์ จิตรกรรมภายในพระอุโบสถวดั
สวุรรณดาราราม ศลิปะรัตนโกสินทร์ 

 

  
  

ภาพท่ี ๒๔๓ พระเวสสันดรประทานพระนาง
มทัรีแก่พระอินทร์ จิตรกรรมท่ีสิม
วดับ้านยาง จงัหวดัมหาสารคาม 

 (ถ่ายภาพโดย นรินทร์ ยืนทน) 

ภาพท่ี ๒๔๔ พระเวสสันดรประทานพระนาง
มทัรีแก่พระอินทร์ จิตรกรรมภายใน
พระอโุบสถวดัราชาธิวาส 



 

 

๓๔๓ 

  ๓.๓.๒ ประเดน็ในการช่วยไขข้ออรรถข้อธรรม 
   ประเด็นท่ีพระอินทร์เสด็จมาทรงแก้ข้อสงสยัของพระโพธิสตัว์ อนัเป็น

ปัจจยัหนึ่งท่ีช่วยส่งเสริมให้พระบรมศาสดาบ าเพ็ญพระบารมีธรรมได้บริบรูณ์ยิ่งขึน้นัน้ ปรากฏใน
คมัภีร์มหานิบาต เนมิราชชาดก  ในเหตกุารณ์เม่ือพระเจ้าเนริราชขึน้ครองราชย์แล้วทรงยินดีในการ
รักษาศีล บริจาคทานอยู่เป็นนิจ  หากแตเ่กิดมีพระราชด าริขึน้ในพระทยัว่า “ทานหรือพรหมจรรย์
อย่างไหนจึงมีผลมาก”  ครัง้นัน้เม่ือพระอินทร์ทรงทราบความท่ีพระเจ้าเนมิราชทรงพระปริวิตกนัน้ 
จึงเสด็จมาทรงแก้ปัญหาในพระทยันัน้ว่า “บคุคลย่อมบงัเกิดในขตัติยสกลุเพราะพรหมจรรย์อย่าง
เลว บุคคลย่อมเข้าถึงความเป็นเทวดาเพราะพรหมจรรย์ปานกลาง บุคคลย่อมบริสุทธ์ิเพราะ
พรหมจรรย์อย่างสงูสุด หมู่พรหมเหล่านีอ้นัใคร ๆ จะพึงได้ง่าย ๆ ด้วยประกอบการวิงวอนก็หาไม่ 
บคุคลต้องเป็นผู้ไมมี่เรือนบ าเพ็ญตบธรรม จงึจะบงัเกิดในหมูพ่รหม”๑๙๓ 

   ก่อนท่ีพระอินทร์จะทลูเชิญเสดจ็พระเจ้าเนมิราชประทบับนเวชยนัตรา
ชรถของพระองค์ไปท่องนรกและสวรรค์  ดงัสะท้อนออกมาในงานจิตรกรรมท่ีพบมาตัง้แตใ่นสมยั
อยธุยา (ภาพท่ี ๗๘) สืบมาจนถึงสมยัรัตนโกสินทร์ (ภาพท่ี ๘๐-๘๑) 

   โดยเฉพาะบทบาทท่ีพระอินทร์พาผู้ประพฤติธรรม บ าเพ็ญทาน รักษา
ศีลให้ขึน้ไปเท่ียวชมสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์นี ้เป็นท่ีนิยมตอ่มาในคมัภีร์ปัญญาสชาดก เพ่ือให้ถึงผลแห่ง
การท าความดี มิให้ตัง้อยู่ในความไม่ประมาท ตวัอย่างเช่นในธรรมโสณฑกชาดก  ธรรมิกบณัฑิต
ราชชาดก ธรรมราชชาดก เป็นต้น 

  ๓.๓.๓ ประเดน็ในการทดสอบอ านาจของกิเลส 
   บทบาทท่ีพระอินทร์เสด็จมาทดสอบกิเลสของพระโพธิสตัว์นีป้รากฏ

ในมาตัง้แต่ในคมัภีร์พระสตุตนัตปิฎก ขุททกนิกาย เตรสนิบาตชาดก อกิตติชาดก๑๙๔  และในคมัภีร์
จริยาปิฎก๑๙๕  กล่าวถึง เร่ืองราวท่ีพระพุทธเจ้าเคยเสวยพระชาติเป็นดาบสช่ือ อกิตติ บ าเพ็ญ  
สมณธรรมจนเป็นเหตใุห้พระอินทร์เสด็จมาส ารวจว่าการบ าเพ็ญเพียรนัน้ประสงค์จะขึน้มาเป็น   
พระอินทร์หรือไม่ จึงลองใจ จนภายหลงัเม่ือทราบว่าการบ าเพ็ญตบะนัน้เพ่ือมุ่งหวงัธรรมอนัสูงยิ่ง

                                           
๑๙๓“พระสตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย ชาดก มหานิบาตชาดก เนมิราชชาดก,” พระสูตร

และอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที่ ๔ ภาคที่ ๒, ๒๑๔-๒๑๕. 
๑๙๔พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มท่ี ๓ ภาคที่ ๖, ๒๘๐-๒๘๓. 
๑๙๕“พระสตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย จริยาปิฎก อกิตติวรรค อกิตตจิริยา,” พระสูตรและ

อรรถกถาแปล ขุททกนิกาย จริยาปิฎก เล่มที่ ๙ ภาคที่ ๓ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหา 
มกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๑-๒. 



 

 

๓๔๔ 

กว่า พระอินทร์จึงประทานพรให้ อกิตติดาบสจึงพรเพียงอย่าให้ท่านมีโลภะ โทสะ และไม่ขอพบ
เห็นคนพาล ขอพบกบันกัปราชญ์ และขอมิให้พระอินทร์เข้ามาใกล้ทา่นอีก  

  นอกจากนี ้ยังบทบาทของพระอินทร์เสด็จมาทดสอบอ านาจของกิเลสกับ
อดีตชาติของพระสมัมาสมัพุทธเจ้าท่ีบงัเกิดเป็นสตัว์เดรัจฉานในคมัภีร์อรรถกถามหาสุวราชชาดก 
เม่ือครัง้ท่ีพระพทุธองค์เสวยพระชาติเป็นพญานกแขกเต้าท่ีไม่ยอมละทิง้ต้นมะเด่ือท่ีเห่ียวแห้ง ด้วย
เห็นวา่ต้นไม้นีเ้ป็นทัง้ญาตแิละเพ่ือนของตน๑๙๖  

  ๓.๓.๔ ประเดน็ในการช่วยบ าเพญ็พระปัญญาบารมี 
   บทบาทนีป้รากฏในคมัภีร์อรรถกถามโหสถชาดก  ท่ีพระอินทร์มิได้

เสด็จมาเพียงประทานแท่งโอสถ เพ่ือจะให้พระกุมารได้ใช้รักษาคนป่วย อันเป็นท่ีมาแห่งนาม 
“มโหสถ” เทา่นัน้  แตพ่ระอินทร์ยงัเสด็จมาทดลองปัญญามโหสถ ด้วยมุง่หวงัจะให้มโหสถได้แสดง
ปัญญาให้มหาชนเป็นท่ีประจกัษ์ จึงจ าแลงองค์เป็นมนษุย์มาลกัรถผู้ อ่ืน เพ่ือให้มโหสถวินิจฉัยคดี
ว่าผู้ ใดเป็นเจ้าของรถ แต่เม่ือดจูากลักษณะอาการของพระอินทร์แปลง  ครัง้นัน้เม่ือพระมโหสถ
สงัเกตอากปักิริยาจึงรู้ว่าผู้ลกัรถคือพระอินทร์ท่ีแปลงกายมาด้วยเหตท่ีุไมก่ระพริบพระเนตร พร้อม
กบัได้ประกาศแก่สาธารณชน เป็นเหตใุห้พระอินทร์ต้องยอมแพ้ไปในท่ีสดุ๑๙๗ 

 ๓.๔ บทบาทของพระอินทร์ในการช่วยเหลือสัตวโลก 
  นับแต่ในคัมภีร์ชัน้อรรถกถาเป็นต้นมา ในคราวท่ีมีผู้ ตกทุกข์ได้ยาก จักมี

สญัญาณปรากฏแก่พระอินทร์ หรือท่ีเรียกว่า “พิภพท้าวสกักะร้อนขึน้” หมายถึง การท่ีพระแท่น
บณัฑกุมัพลศิลาอาสน์ร้อนขึน้  อนัประกอบด้วยเหต ุ๔ ประการคือ พระอินทร์สิน้อาย ุสิน้บญุ มีสตัว์
ผู้ มีอานภุาพมากปรากฏในสถานท่ีนัน้ และด้วยเดชแหง่ศีลของสมณพราหมณ์ผู้ประกอบด้วยธรรม๑๙๘ 

  ในประเด็นพิภพท้าวสกักะร้อน ฮอฟกินส์ (Hopkins) นกัปราชญ์ทางวรรณคดี
สนัสกฤตแสดงความเห็นถึงแทน่ท่ีประทบัของพระอินทร์ในวรรณกรรมบาลีเกิดร้อนขึน้นัน้ เป็นเร่ือง
แปลกและไร้สาระ เพราะไม่ปรากฏมีในคมัภีร์สันสกฤต  การท่ีนักพรตในวรรณกรรมสันสกฤต
บ าเพ็ญตบะจนกล้าแข็ง เป็นการรบกวนพระอินทร์ให้เดือดร้อน ท าให้พระอินทร์เกรงว่าจะแย่ง

                                           
๑๙๖“อรรถกถามหาสวุราชชาดก,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก 

เล่มที่ ๓ ภาคที่ ๕, ๖๓๑-๖๓๘. 
๑๙๗“อรรถกถามโหสถชาดก," พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม

ที่ ๔ ภาคที่ ๒, ๓๓๐, ๓๔๓-๓๔๔. 
๑๙๘“อรรถกถากณัหชาดก,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที่ ๓ 

ภาคที่ ๕, ๗๗๘. 



 

 

๓๔๕ 

ต าแหน่งและอ านาจตบะนัน้จะท าให้โลกได้รับความเดือดร้อน มิใช่ท าให้แท่นท่ีประทบัร้อนเช่นใน
วรรณกรรมบาลี๑๙๙  ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าบางส่วนได้รับอิทธิพลมาจากคัมภีร์มหาภารตะ ท่ี
มักพบชาดกที่พระอินทร์เกรงเดชแห่งศีลของสมณพราหมณ์จักเหตุให้พระองค์ต้อง
เคล่ือนจากสถานะพระอินทร์   ด้วยความกลัวนีจ้ึงปรากฏเร่ืองราวในคัมภีร์ชัน้อรรถกถา
หลายเร่ืองที่กล่าวถึงความพยายามให้ดาบสเส่ือมจากฌานและตบะ ทัง้ใช้สตรีหรือนาง
อัปสรล่อลวง ดังเช่นในเร่ืองอลัมพุสาชาดกนัน้มีความคล้ายคลึงกับในคัมภีร์มหาภารตะที่
พระอินทร์ส่งนางอัปสรช่ือ อลัมพุษา (Alambusa) ไปยั่วยวนฤษีทธีจะ (Dadhica)๒๐๐ โดยทัง้
ช่ือของนางอัปสรและเร่ืองราวนัน้มีความใกล้เคียงกันเป็นอย่างมาก 

  แต่ที่ส าคัญคือ ประเด็นพิภพร้อนนี ้นับเป็นสัญญาณหน่ึงที่แสดงว่า 
ผู้คนบนโลกมนุษย์ รวมถงึเหล่าเทวดาท่ีก าลังได้รับความเดือดร้อน 

  ๓.๔.๑ ประเดน็พระอินทร์กับการช่วยเหลือพุทธบริษัทและผู้มีศีล   
   นอกจากการอุปัฏฐากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังปรากฏ

เร่ืองราวท่ีพระอินทร์มาช่วยเหลือพุทธบริษัท  นับแต่การอุปัฏฐากดูแลพระภิกษุสงฆ์ ทัง้ในสมัย
พทุธกาล เชน่ การเสดจ็มาทรงบาตรแดพ่ระมหากสัสปะ๒๐๑  การชว่ยพาพระจกัขบุาล พระเถระตาบอดท่ี
เดินทางมาเฝา้พระพทุธเจ้า เม่ือครัง้ท่ีสามเณรผู้ ร่วมทางปฏิบตัิล่วงธรรมวินยั จึงขบัไล่ไม่ร่วมทางด้วย๒๐๒  
หรือในคราวท่ีพุทธสาวกเข้านิพพาน พระอินทร์ก็ยงัเสด็จลงมาช่วยเหลือ เช่นเม่ือครัง้ท่ีพระสารีบุตร
จะเข้านิพพานก็เสด็จลงมาเฝ้า เพ่ือให้มารดาพระสารีบุตรท่ีถือเคร่งในการเป็นพราหมณ์ คลายทิฐิ
และยอมรับฟังธรรมจากพระสารีบตุรจนมีดวงตาเห็นธรรม และพระอินทร์ก็โปรดให้พระวิสสกุรรมลง
ไปเนรมิตเรือนยอดเพ่ือรองรับมหาชนท่ีมาร่วมงานถวายพระเพลิงพระสารีบตุรด้วย๒๐๓   

                                           
๑๙๙E. Washburn Hopkins, Epic Mythology, 139. 
๒๐๐Ibid., 162. 
๒๐๑“อรรถกถาขทุทกนิกาย คาถาธรรมบท ปปุผวรรควรรณนา เร่ืองถวายบณิฑบาตแก่

พระมหากสัสปะ,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่มท่ี ๑ ภาคที่ ๒ 
ตอนที่ ๒, ๑๒๒-๑๒๖. 

๒๐๒"อรรถกถาขทุทกนิกาย คาถาธรรมบท ยมกวรรค เร่ืองพระจกัขปุาลเถระ," พระสูตร
และอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่มที่ ๑ ภาคที่ ๒ ตอนที่ ๑, ๒๘. 

๒๐๓“สารัตถปกาสินี อรรถกถาสงัยตุตนิกาย มหาวารวรรค สตปัิฏฐานสงัยตุ นาฬนัทวรรค 
จนุทสตูร,” พระสูตรและอรรถกถาแปล สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เล่มท่ี ๕ ภาคที่ ๑ 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๔๓๕-๔๓๗. 



 

 

๓๔๖ 

   บทบาทของพระอินทร์ในการช่วยเหลือพระภิกษุผู้ มีศีลนี ้ยังปรากฏ
ความเช่ือไปในคติปัญจอนัตรธาน หรือการสิน้สูญพุทธศาสนาเม่ือมีอายุครบ ๕,๐๐๐ ปี  ดงัปรากฏ
ความในคมัภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ท่ีพระอินทร์เสด็จมา
ช่วยเหลือพระภิกษุผู้ มีศีลภายหลงัปริยตัิอนัตรธานว่า เม่ือมีการสิน้สญูไปของพระปริยตัิไปแล้วนัน้
จกัเกิดมีภยัพิบตัใิหญ่ทัง้ภยัแล้งและน า้ทว่ม พระอินทร์จกัเนรมิตแพขนาดใหญ่ให้พระภิกษุ ๖๐ รูป
ได้ข้ามสมทุรไปเพ่ือรักษาชีวิตและรักษาพระไตรปิฎกไว้๒๐๔ 

   ในส่วนของสามเณร คมัภีร์ธัมมปัฏฐกถา อรรถกถาธรรมบทได้กล่าวถึง 
บทบาทของพระอินทร์ท่ีช่วยอ านวยความสะดวกในการบ าเพ็ญสมณธรรม ทัง้กับบณัฑิตสามเณร๒๐๕ 
และสขุสามเณร๒๐๖ 

   หากแต่เป็นหมู่คฤหัสถ์ผู้ มีศีล  พระอินทร์ทรงมีบทบาทในการช่วย
ทรัพย์ให้แก่เศรษฐีผู้บ าเพ็ญทานบริบรูณ์อยู่เสมอ ทัง้ในส่วนพทุธกาลคือ ทรัพย์สินของอนาถบิณฑิก
เศรษฐีไมบ่กพร่องไปจากการท าบญุ๒๐๗ และในสว่นของชาดก ก็มีปรากฏในวิสยัหชาดก ก็กลา่วถึง
บทบาทของพระอินทร์ทรงชว่ยมิให้ทรัพย์ของเศรษฐีผู้ มีศีลนัน้พร่องไปเชน่กนั 

   ส่วนถ้าเป็นสตรีผู้ มีศีล  ความสขุในชีวิตนัน้ย่อมสมัพนัธ์กบัการมีบุตร   
พระอินทร์จงึมีบทบาทส าคญัในการประทานบตุรให้แก่พระเทวีผู้ มีศีลเหลา่นัน้ ดงัท่ีปรากฏในคมัภีร์
อรรถกถาสวุรรณสามชาดก เม่ือพระอินทร์ทรงแนะให้ทกุลูดาบสเอามือลบูท้องปาริกาดาบสินี เพ่ือจะ
ได้มีบตุรคอยปรนนิบตั ิเพราะทรงทราบว่าตอ่ไปดาบสทัง้สองจะตาบอด๒๐๘   ซึง่ความเช่ือนีย้งัปรากฏ

                                           
๒๐๔“มโนรถปรูณี อรรถกถาองัคตุตรนิกาย เอกนิบาต” พระสูตรและอรรถกถาแปล  

อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต เล่มที่ ๑ ภาคที่ ๑, ๑๗๒-๑๗๓. 
๒๐๕“อรรถกถาขทุทกนิกาย คาถาธรรมบท บณัฑิตวรรควรรณนา เร่ืองบณัฑิตสามเณร,”  

พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่มท่ี ๑ ภาคที่ ๒ ตอนที่ ๒, ๓๓๕-๓๓๙. 
๒๐๖“อรรถกถาขทุทกนิกาย คาถาธรรมบท ทณัฑวรรควรรณนา เร่ืองสขุสามเณร,”  

พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่มที่ ๑ ภาคที่ ๒ ตอนที่ ๓, ๑๓๖-๑๓๙. 
๒๐๗“อรรถกถาขทุทกนิกาย คาถาธรรมบท ปาปวรรควรรณนา เร่ืองอนาถบิณฑิกเศรษฐี,”  

พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่มที่ ๑ ภาคที่ ๒ ตอนที่ ๓, ๒๐, 
และ “อรรถกถามหาปทมุชาดก,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที่ ๓ ภาคที่ ๖, 
๑๙๑. 

๒๐๘“อรรถกถาสวุรรณสามชาดก," พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก 
เล่มที่ ๔ ภาคที่ ๒, ๑๗๖. 



 

 

๓๔๗ 

มาในคมัภีร์วิสุทธชนวิลาสินี อรรถกถาอปทาน๒๐๙  โดยเฉพาะในคมัภีร์ปัญญาสชาดก ซึ่งเป็นกลุ่ม
ชาดกนอกนิบาตนัน้ยิ่งนิยมคติท่ีพระอินทร์ประทานบุตรให้แก่เทวีผู้ มีศีล  ดงัท่ีปรากฏอยู่ในชาดก
ส าคัญหลายเร่ืองด้วยกัน ได้แก่ เช่นในสุธนุชาดก สิริวิบุลกิตติชาดก พากุลชาดก สีหนาทชาดก 
เทวนัธชาดก และสวุรรณวงศชาดก   

   นอกจากนี ้หากเป็นการออกบวชเหล่าฤๅษีดาบสต่าง ๆ ท่ีปรากฏอยู่
ในนิบาตชาดก พระอินทร์จะมีบทบาทส าคญัท่ีช่วยในการเนรมิตบริขารและเสนาสนะให้แก่เหล่า
ฤๅษีและดาบสเหล่านัน้   ทัง้การท่ีพระอินทร์ทรงสร้างอาศรมถวายให้เอง เชน่ในอินทริยชาดกและ
หตัถิปาลชาดก  หรือทรงโปรดให้พระวิสสกุรรมเนรมิตอาศรมและตระเตรียมบริขารไว้ประทานแก่
ฆราวาสผู้มุ่งออกบวช ดงัปรากฏว่าได้ประทานแก่กุททาลกบณัฑิตในในกุททาลกชาดก โชติปาล
กุมารในสรภังคชาดก พระเจ้าสุตโสมในจุลลสุตตโสมชาดก พระเตมีย์ในเตมิยชาดก ทุกูลดาบส
และปาริกาดาบสินีในสวุรรณสามชาดก และพระเวสสนัดรและพระนางมทัรีในเวสสนัดรชาดก  สืบ
มาในคมัภีร์ปัญญาสชาดกก็ปรากฏเร่ืองราวท่ีพระอินทร์ได้ทรงรับสัง่ให้พระวิสสกุรรมลงมาเนรมิต
อาศรมและบริขารให้แก่ผู้ ท่ีต้องการจะบวช เช่น พระนางสิริรัตนอาภาในรัตนปโชตชาดก พระเจ้า
องัคเสนและพระนางสเุมขลาในมหาปทมุชาดก สรัุพภกมุารในสรัุพภชาดก ด้วยเชน่กนั 

   ในด้านงานศิลปกรรม บทบาทของพระอินทร์ในการช่วยเหลือพทุธบริษัท
และผู้ มีศีล มกัปรากฏเฉพาะในส่วนพระสาวกองค์ส าคญัในสมยัพทุธกาล  ท่ีส าคญัคือ พระสารีบุตร 
ดงัปรากฏภาพจิตรกรรมภายในพระท่ีนัง่พทุไธสวรรย์ (ภาพท่ี ๒๔๕) เป็นภาพเหตกุารณ์ในคราวท่ี
พระอินทร์เสด็จลงมาเฝ้าพระสารีบุตร ซึ่งก าลงัอาพาธในบ้านเกิดท่ีเมืองนาลนัทคาม โดยแสดง
ภาพพระสารีบุตรนอนอาพาธ มีพระอินทร์และเหล่าเทวดาเข้าเฝ้าอยู่ทัง้ภายในและภายนอก
ห้องพกั โดยมีนางสารีเฝ้าดเูหตกุารณ์อยู่ห่าง ๆ  ซึ่งภาพนีไ้ด้รับอิทธิพลจากคมัภีร์ปฐมสมโพธิ ใน
รวบรวมเหตุการณ์นิพพานของพุทธสาวกไว้หนึ่งปริจเฉท คือ อัครสาวกนิพพานปริวรรต   ด้วย
เหตกุารณ์นีมี้ความส าคญั เพราะเม่ือพระอินทร์และเหล่าเทวดาสลับกันลงมาเฝ้าในครัง้นัน้เป็น
เหตใุห้นางสารีท่ีถือเคร่งในการเป็นพราหมณ์ คลายทิฐิและยอมรับฟังธรรมจากพระสารีบตุรจนได้
ดวงตาเห็นธรรมในท่ีสดุ๒๑๐ 

   นอกจากนี ้จากการท่ีจิตรกรรมภายในพระท่ีนัง่พุทไธสวรรย์ สร้างขึน้
ตามคติท่ีปรากฏในคมัภีร์พระปฐมสมโพธิ โดยปรากฏการสร้างเนือ้หาในส่วนอคัรสาวกนิพพาน

                                           
๒๐๙“วิสทุธชนวิลาสินี อรรถกถาอปทาน พทุธวรรค ปัจเจกพทุธาปทาน  พรรณนามิโค

อรัญญคาถา,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย อปทาน เล่มที่ ๘ ภาคที่ ๑, ๓๓๑. 
๒๑๐สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานชุิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิ, ๒๕๖-๒๕๘. 



 

 

๓๔๘ 

ปริวรรต หรือเร่ืองราวการเข้านิพพานของพระอคัรสาวกแล้วนัน้  จงึปรากฏบทบาทของพระอินทร์ท่ี
เข้าไปเฝ้าพระโมคคลัลานะในคราวนิพพานด้วยเช่นกัน (ภาพท่ี ๒๔๖)  แม้เร่ืองราวในคมัภีร์ทาง
พุทธศาสนาจักไม่ปรากฏบทบาทท่ีพระอินทร์และเหล่าเทวดาไปเฝ้าพระโมคคลัลานะ  มีเพียง
เหตกุารณ์ท่ีพระโมคคัลลานะถูกเหล่าเดียรถีย์มุ่งประทุษร้ายจนอฐิัแหลกละเอียด จึงมุ่งรวมพระ
สรีระไปเฝา้พระบรมศาสดา ก่อนท่ีจะทลูลาไปนิพพานท่ีกาฬศลิา๒๑๑  แตใ่นภาพจิตรกรรมในพระท่ี
นัง่นีก้ับเขียนภาพพระอินทร์และเทวดาอีกองค์หนึ่งปรากฏร่วมด้วย สนันิษฐานว่า พระอินทร์ใน
ภาพนีแ้สดงบทบาทท่ีเป็นจอมเทพและเป็นตวัแทนของเหลา่เทวดาท่ีมาสกัการะพระโมคคลัลานะท่ี
เสด็จดับขันธ์นิพพาน ณ กาฬศิลา อันส่ือความด้วยแท่นหินสีด าอันเป็นท่ีองค์ท่านส าเร็จสีห
ไสยาสน์บนก้อนหินสีด านีน้ัน่เอง 

 

 

 

 
  

ภาพท่ี ๒๔๕ พระสารีบตุรนิพพานท่ีบ้าน ณ เมือง
นาลนัทคาม จิตรกรรมภายในพระท่ี
นัง่พทุไธสวรรย์ 

ภาพท่ี ๒๔๖ พระโมคคลัลานะนิพพานท่ีกาฬศิลา 
จิตรกรรมภายในพระท่ีนัง่พทุไธสวรรย์ 

 
  ๓.๔.๒ ประเดน็พระอินทร์กับการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก   
   บทบาทของพระอินทร์ในการช่วยเหลือผู้ ตกทุกข์ได้ยากนี ้ปรากฏมา

ตัง้แต่ในคมัภีร์พระสุตตนัตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิบาต จนัทกุมารชาดก กล่าวถึงเหตกุารณ์เม่ือ
พระอินทร์ได้ยินเสียงคร ่ าครวญของนางจันทาเทวีท่ีเศร้าโศกเสียใจท่ีพระสวามีก าลังจะบูชายัญ
พระโอรส คือ  พระจนัทกุมาร ด้วยหลงเช่ือกัณฑหาลพราหมณ์ให้กระท าการบูชายัญด้วยสิ่งท่ีท าได้

                                           
๒๑๑เร่ืองเดียวกนั, ๒๕๙-๒๖๐. 



 

 

๓๔๙ 

ยาก เชน่ พระมเหสี พระโอรสธิดา ฯลฯ จกัได้ไปสวรรค์ ครัง้นัน้พระอินทร์ได้กวดัแกวง่ค้อนเหล็กมาข่มขู่
ให้ปลอ่ยพระจนัทกมุาร๒๑๒ 

   เร่ืองราวท่ีพระอินทร์เสดจ็มาชว่ยเหลือประชาชนจากการถกูพระราชาลง
ทณัฑ์อยา่งไมเ่ป็นธรรมนีย้งัปรากฏในคมัภีร์อรรถกถาชาดกอ่ืน ๆ  เชน่ในมณิโจรชาดก เกฬิสีลชาดก 
และในอรรถกถาภัททิยสูตรในคมัภีร์สารัตถปกาสินี๒๑๓   นอกจากนีใ้นคมัภีร์อรรถกถาชาดกยัง
ปรากฏบทบาทของพระอินทร์ท่ีเสด็จมาช่วยเหลือพระราชาท่ีซึ่งถูกยักษ์ท าร้ายในอยกูฎชาดก  
ประชาชนท่ีถูกเหล่าอสูรรุกรานในสมัพุลาชาดก  หญิงชราท่ีถูกครอบครัวขับไล่ในกัจจานิโคตต
ชาดก  รวมถึงการช่วยเหลือพระราชินี ผู้ เป็นพระมเหสีของพระอริฏฐชนก (พระชนนีของพระมหา
ชนก) เสด็จหลบหนีออกจากเมือง ด้วยการท่ีพระอินทร์แปลงเป็นคนแก่ขบัเกวียนมารับพระเทวีท่ี
ก าลงัทรงครรภ์แก่ หนีจากนครมิถิลาไปสง่ท่ีเมืองกาลจมัปากะตามท่ีพระนางปรารถนา๒๑๔ 

   ไม่เพียงความช่วยเหลือท่ีมีต่อเหล่ามนุษย์เท่านัน้ แม้แต่เทวดาเม่ือ
ได้รับความเดือดร้อน พระอินทร์ก็ยงัได้ให้ความช่วยเหลือ ดงัเหตกุารณ์ท่ีมาในอรรถกถาขทิรังคาร
ชาดก กล่าวถึงเทวดาผู้สถิตท่ีซุ้มประตเูรือนของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นผู้ มีมิจฉาทิฏฐิ ได้ไป
ขอให้เศรษฐีเลิกอุปัฏฐากท าบุญในส านักพระศาสดา เน่ืองด้วยทรัพย์สินในเรือนหมดไปเป็น
จ านวนมาก จนเป็นเหตุให้ถูกขบัออกจากเรือน เหล่าเทวดาจึงอ้อนวอนต่อพระอินทร์ให้ช่วยหา
อบุายให้อนาถบิณฑิกเศรษฐีอดโทษ ทัง้ยงัแปลงเป็นคนเก็บส่วยช่วยน ารายได้กลบัมาจนเต็มท้อง
คลงัอีกครัง้๒๑๕ 

   รวมถึงเหล่าสตัว์เดรัจฉานท่ีพระอินทร์ก็เสด็จมาช่วยเหลือในยามท่ีมีภัย 
ดงัเร่ืองราวท่ีมาในคมัภีร์สุมงัคลวิลาสินี อรรถกถาทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ลกัขณสูตร ได้กล่าวถึง 
กระแต อดีตพระชาติหนึ่งของพระพทุธเจ้า ได้รับความทกุข์จากฝนตกหนกัจนพดัเอารังกระแตตก

                                           
๒๑๒พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที่ ๔ ภาคที่ ๓, ๑๔๖. 
๒๑๓ในอรรถกถาภัททิยสูตร ได้กล่าวถึง สาเหตท่ีุพระลกุณฏกภัททิยะมีวรรณะไม่งามว่า 

เคยท ากรรมในอดีตชาติท่ีเกิดเป็นพระราชาแล้วชอบแกล้งคนแก่ พระอินทร์จึงแปลงเป็นคนแก่ขบั
เกวียนบรรทกุเปรียง (นมส้มประเภทหนึง่) มุง่ไปทางพระราชา เพ่ือสัง่สอนให้หยดุการกระท าชัว่นัน้  
ดรูายละเอียดใน พระสูตรและอรรถกถาแปล สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เล่มที่  ๒ ภาคที่ ๑  
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๗๖๗-๗๖๘. 

๒๑๔"อรรถกถามหาชนกชาดก," พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม
ที่ ๔ ภาคที่ ๒ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๙๕.  

๒๑๕พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มท่ี ๓ ภาคที่ ๑, ๓๖๙-๓๗๐. 



 

 

๓๕๐ 

ลงไปในมหาสมทุร กระแตจงึได้น าเอาหางจุม่หางแล้วสลดัน า้จากมหาสมทุรอยู ่๗ วนั เพ่ือชว่ยชีวิต
ลกูน้อย จนพระอินทร์มาสอบถามและเห็นถึงความเป็นผู้ไมเ่กียจคร้าน จงึชว่ยน าลกูน้อยมาให้๒๑๖ 

   นอกจากนี ้ในคมัภีร์ปัญญาสชาดกยังได้ให้รายละเอียดบทบาทของ
พระอินทร์ท่ีชว่ยเหลือผู้ตกทกุข์ได้ยากไว้ในอีกหลายประเดน็  ทัง้การท่ีพระอินทร์โปรดให้พระวิสสกุรรมไป
เนรมิตเรือนให้แก่นางปทมุาวดีในโสนนัทชาดก หรือเนรมิตปราสาทให้แก่คนจนท่ีมีศีลในเทวรุกขกุมาร
ชาดก  การชว่ยพระโพธิสตัว์หนีจากข้าศกึในปาจิตตกมุารชาดก  การชว่ยน าพระขรรค์ท่ีถกูขโมยไป
กลบัคืนในสวุรรณวงศชาดก  การบนัดาลให้ฝนลกูเห็บตกลงมา เพ่ือชว่ยให้คนทัง้หลายท่ีสิน้ความ
ยินดีฟืน้คืนสตขิึน้มาในวรวงสชาดก  รวมถึงการท่ีพระอินทร์ลงมาชว่ยพระสธุนในการเลือกคู่ครอง
ท่ีผลดัพรากไปด้วยการเนรมิตกายเป็นแมลงวนัทองมาบินวนรอบเพ่ือเป็นสญัญาณในสธุนชาดก ก็
ล้วนเป็นบทบาทของพระอินทร์ท่ีช่วยเหลือผู้ตกทกุข์ได้ยากท่ีปรากฏในคมัภีร์ปัญญาสชาดก 

   ในด้านงานศิลปกรรม บทบาทของพระอินทร์ในการช่วยเหลือผู้ ตก
ทุกข์ได้ยากปรากฏชัดในเร่ืองจันทกุมารชาดก  ท่ีพระอินทร์เสด็จมาท าลายพิธีบูชายญั ภายหลัง
จากได้ยินเสียงคร ่าครวญของนางจนัทาเทวี พระมารดาของพระโพธิสตัว์ ท่ีเศร้าโศกเสียใจด้วยพระ
สวามีคือ พระเจ้าเอกราช ก าลงัจะบชูายญัพระโอรส คือ พระจนัทกมุาร จากค าเพ็ดทลูของกณัฑหา
ลพราหมณ์ท่ีวา่ หากท าพิธีบชูายญัด้วยพระโอรสธิดา พระมเหสี คฤหบดี ราษฎร โคอสุภุราช และม้า
อาชาไนยอย่างละ ๔ จะเป็นเหตใุห้ได้ไปสวรรค์  ดงัปรากฏรูปแบบทัง้ในงานประตมิากรรมปนูปัน้ใน
สมยัอยธุยาท่ีวดัไลย์ จงัหวดัลพบรีุ (ภาพท่ี ๕๒)  และพบมากในงานจิตรกรรมตัง้แตใ่นสมยัอยธุยา 
(ภาพท่ี ๕๓) เร่ือยมาจนถึงในสมยัรัตนโกสินทร์ (๕๔-๕๖) 

   รูปแบบงานศิลปกรรมท่ีพบท าเป็นรูปพระจนัทกมุารประทบัอยู่ในปะ
ร าพิธี ส่ือแสดงสญัลกัษณ์แห่งการบูชายัญด้วยการเขียนภาพมณฑปท่ีใช้ประกอบพิธีโหมกูณฑ์ 
หรือเตาเผาเคร่ืองสงัเวยบชูาผ่านทางไฟหรือพระอคันีไปสู่พระเป็นเจ้า   โดยพระอินทร์จะเสด็จลง
มาท าลายพิธีด้วยการทบุท าลายฉัตรเหนือปะร าท่ีประทบัของพระโพธิสตัว์ (ภาพท่ี ๕๒, ๕๖) หรือ
ปะร าท่ีตัง้เตาโหมกูณฑ์ (ภาพท่ี ๕๓-๕๕) ก็ได้เช่นเดียวกัน  เพราะหากดจูากเนือ้หาท่ีปรากฏใน
พระไตรปิฎกแล้วจะพบว่า พระอินทร์ทรงค้อนเหล็กเสด็จลงมาข่มขู่พระเจ้าเอกราชเท่านัน้ ไม่ได้มี
การท าลายพิธีกรรมหรือสถานท่ีแต่งอย่างใด  แต่เพ่ือการแสดงออกอย่างชัดเจนในด้านงาน
ศลิปกรรมจงึมกัแสดงด้วยภาพพระอินทร์เหาะลงมาทรงใช้ค้อนทบุท าลายฉตัรในพิธีบชูายญัครัง้นี ้  
 

                                           
๒๑๖พระสูตรและอรรถกถาแปล ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เล่มที่ ๓ ภาคที่ ๒ 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๔๖. 



 

 

๓๕๑ 

  ๓.๔.๓ ประเดน็พระอินทร์กับการทดสอบอ านาจกิเลสและส่ังสอนธรรมะ   
   ในคมัภีร์ชัน้อรรถกถาชาดก ได้ปรากฏเร่ืองราวท่ีพระอินทร์เสดจ็ลงมา

ทดสอบอ านาจกิเลสครัง้ส าคญั ๆ ดงัเชน่การทดสอบความสนัโดษของฤๅษีในกณัหชาดก  การทดสอบ
ตบะการละซึ่งเหตแุห่งกามในภิงสกชาดก  การทดสอบการรักษาครุุธรรมของนางทาสีในกรุุธรรมชาดก  
หรือการทดสอบความละโมบในทรัพย์สินในอทุยชาดก 

   หากเป็นบทบาทของพระอินทร์ท่ีเสด็จลงมาสัง่สอนธรรมะ  ส่วนหนึ่ง
พระอินทร์องค์ท่ีกล่าวถึงนัน้มักจะเป็นอดีตชาติของพระพุทธเจ้า  ดังเช่นการแสดงอุบายให้
ประชาชนตัง้อยู่ในความไม่ประมาทในมหากัณหชาดก  การแสดงธรรมะให้เกิดความเข้าใจว่า
ความตายนัน้เป็นธรรมดาโลกเชน่ในมิคโปตกชาดกและโสมทตัตชาดก  เหตุท่ีรับรู้และเข้าใจใน
ความไม่ประมาทในชีวิตนัน้ เน่ืองด้วยในคติพุทธศาสนามีความเช่ือที่ ว่า พระพุทธเจ้าทุก
องค์เม่ือทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์แล้วจักเสด็จขึน้ไปแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาบน
สวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ ได้แสดงธรรมในบทภัทเทกรัตตสูตร๒๑๗ กล่าวถึง “การไม่ยึดติดอยู่กับ
อดีต ไม่คาดหวังในเร่ืองท่ียังมาไม่ถึง และให้เร่งท าความเพียรในปัจจุบัน” โดยในคัมภีร์
ปปัญจสูทนี อรรถกถามัชฌิมนิกายได้ขยายความว่า พระพทุธองค์ได้แสดงพระคาถานัน้ควบคู่
ไปกบัพระอภิธรรมปิฎก๒๑๘  อนัเป็นเหตใุห้พระอินทร์พร้อมทัง้เทวดาในหม่ืนจกัรวาลก็ได้เสด็จมา
ฟังธรรมในครัง้นัน้ด้วย  แม้ในเบือ้งแรกจะได้ระบุไปว่าพระอินทร์ที่ มาแสดงอุบายให้
ประชาชนรับรู้และเข้าใจในความไม่ประมาทนีจ้ะเป็นพระอินทร์ท่ีเป็นอดีตของพระ

                                           
๒๑๗อตีตํ นานฺวาคเมยฺย  นปปฺฏิกงฺเข อนาคตํ  
ยทตีตมฺปหีนนฺตํ  อปปฺตฺตญฺจ อนาคตํ 
ปจฺจุปปฺนฺนญฺจ โย ธมฺมํ  ตตฺถ ตตฺถ วิปสฺสติ  
อสํหิรํ อสงฺกปฺุปํ  ตํ วิทฺธา มนพุรฺูหเย  
อชฺเชว กิจฺจมาตปฺปํ   โก ชญฺญา มรณํ สเุว 
น หิ โน สงฺครนฺเตน   มหาเสเนน มจฺจุนา  
เอวํ วิหารมาตาปึ   อโหรตฺตมตนฺทิตํ  
ตํ เว ภทฺเทกรตฺโตติ   สนฺโต อาจิกฺขเต มนีุติ ฯ 
“โลมสกงฺคิยภทฺเทกรตฺตสตฺุต ,” สุตตฺนฺตปิฏเก มชฺฌิมนิกายสฺส อุปริปณฺณาสก  (พระ

นคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๒๕), ๓๖๙-๓๗๐. 
๒๑๘“ปปัญจสทูนี อรรถกถามชัฌิมนิกาย อปุริปัณณาสก์ โลมสกงัคยิภทัเทกรัตตสตูร,” 

พระสูตรและอรรถกถาแปล มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ เล่มท่ี ๓ ภาคที่ ๒, ๒๔๙-๒๕๐. 



 

 

๓๕๒ 

สัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันก็ตาม  แต่เป็นท่ีรับรู้กันอยู่แล้วแม้ในอดีตชาติท่ีเคยเกิด
เป็นพระอินทร์นัน้ก็ย่อมได้เคยสดับธรรมดาของอดีตพุทธองค์ใดองค์หน่ึง ซึ่งล้วนเป็น
ธรรมะในชุดเดียวกันเสมอ 

   บทบาทในการสั่งสอนธรรมะของพระอินทร์นี ้หลายครัง้ยังปรากฏใน
ลกัษณะของการแสดงอุบาย ทัง้การแปลงกายเป็นสตัว์เพ่ือมาสอนธรรมะ เช่น เม่ือครัง้ท่ีพระอินทร์
ทรงแปลงกายมาเป็นสุนขัจิง้จอกทิง้ชิน้เนือ้แล้ววิ่งไล่ตามเนือ้ปลา จนสดุท้ายไม่เหลือสิ่งใด เพ่ือสอน
ธรรมะแก่หญิงท่ีช่วยโจรฆ่าสามีของตวัเอง แตส่ดุท้ายก็ถกูสามีโจรทิง้ไป ดงัท่ีปรากฏในจลุลธนุคคห
ชาดก๒๑๙  คตินีย้งันิยมตอ่มาในคมัภีร์ปัญญาสชาดก ดงัเร่ืองราวในพรหมโฆสราชชาดกท่ีพระอินทร์
และพระมาตลีแปลงเป็นคนเลีย้งสนุขัและสนุขั เพ่ือแสดงบทเรียนให้ชาวเมืองด ารงอยู่ในศีล๒๒๐   

  ๓.๔.๔ ประเดน็พระอินทร์กับการช่วยปรับมิจฉาทฏิฐิสาธุชน   
   บทบาทพระอินทร์ในการช่วยปรับมิจฉาทิฏฐิสาธุชนนัน้  ปรากฏมา

ตัง้แต่ในคัมภีร์ชัน้พระไตรปิฎก ดังท่ีกล่าวถึงความเมตตาของพระอินทร์ท่ีช่วยปรับมิจฉาทิฏฐิ
แม้กระทั่งเหล่าอสูร ดงัเห็นได้จากเม่ือครัง้ท่ีท้าวเวปจิตติเม่ือป่วยหนัก มีความทุกข์ก็ทรงไปเย่ียม
อาการถึงท่ีประทบั๒๒๑ 

   ต่อมาในคมัภีร์อรรถกถาชาดกได้ระบุถึงบทบาทพระอินทร์ท่ีช่วยแก้ไข
มิจฉาทิฏฐิ ทัง้กับเหล่านกับวชผู้ เกียจคร้านในวิฆาสารทชาดก การช่วยแก้มิจฉาทิฏฐิของเจ้ากรุง
พาราณสีท่ีขบัไลเ่หลา่นกับวชออกจากเมืองในปัพพชิตวิเหฐกชาดก การชว่ยให้เห็นโทษภยัของการ
ด่ืมสุราในกุมภชาดก  การปรับมิจฉาทิฏฐิในการท าทานของเศรษฐีขีเ้หนียวในอิลสีลชาดก  และ    
พิลารโกสิยชาดก การช่วยให้ระลึกถึงคณุของสตัว์ท่ีเคยช่วยชีวิตในสรภชาดก  รวมถึงในคมัภีร์อรรถกถา
ธรรมบทก็ยงัได้กล่าวถึงการแก้ไขมิจฉาทิฏฐิของนางพราหมณีท่ีไม่ยอมถวายภัตตาหารแก่เหล่า
สามเณร ด้วยเห็นวา่อายยุงัน้อย๒๒๒ 

                                           
๒๑๙“อรรถกถาจลุลธนคุคหชาดก,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก 

เล่มที่ ๓ ภาคที่ ๔ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๘๗๕-๘๗๙. 
๒๒๐“พรหมโฆสราชชาดก”, ใน ปัญญาสชาดก ภาคภาษาไทย เล่ม ๑ 

(กรุงเทพมหานคร: มลูนิธิออมสินเพ่ือสงัคม, ๒๕๕๔), ๓๘๖-๓๘๙. 
๒๒๑“พระสตุตนัตปิฎก สงัยตุตนิกาย สคาถวรรค มายาสตูร,”  พระสูตรและอรรถกถา

แปล สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่มที่ ๑ ภาคที่ ๒, ๕๒๑.  
๒๒๒"อรรถกถาธรรมบท พราหมณวรรควรรณนา เร่ืองสามเณร," พระสูตรและอรรถกถา

แปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่มที่ ๑ ภาคที่ ๒ ตอนที่ ๔, ๔๘๓-๔๘๗. 



 

 

๓๕๓ 

  ๓.๔.๕ ประเดน็พระอินทร์กับการช่วยชุบชีวิต   
   คติท่ีพระอินทร์เสด็จมาช่วยชุบชีวิตนี ้ปรากฏอยู่ในอรรถกถากินนร

ชาดก กล่าวถึงพระชาติหนึ่งของพระพทุธองค์ท่ีทรงถือก าเนิดเป็นจนัทกินนร ได้เสด็จลงมาจากป่า  
หิมพานต์ร่วมกับนางกินรี  ครัง้นัน้จนัทกินนรได้ถูกพระราชายิงด้วยธนูจนสิน้สติ  เป็นเหตใุห้นาง
กินรีร้อนคร ่าครวญจนพระอินทร์เสด็จลงมาช่วยชุบชีวิตด้วยน า้อมฤต๒๒๓  ตามพระคาถาท่ีมาใน
พระสูตรว่า “ข้าแต่ท่านพราหมณ์ผู้เป็นเจ้า ฉันขอไหว้เท้าท่านทั้งสองของท่านผู้มีความเอ็นดู 
มารดาสามีผูที้ดิ่ฉนัซ่ึงเป็นกําพร้าปรารถนาย่ิงนกัดว้ยน้ําอมฤต...”๒๒๔  

   ประเด็นการชุบชีวิตนี ้รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี ได้
ตัง้ข้อสังเกตว่า การชุบชีวิตจากความตายนัน้ ขัดกับหลักส าคัญทางพุทธศาสนา คือ หลัก
สามัญลักษณะหรือกฎไตรลักษณ์  พุทธศาสนาจึงปฏิเสธอ านาจในการฟ้ืนคืนชีพ ดังเร่ืองราว
ของนางกีสาโคตมีที่มาในคัมภีร์ธัมมปัฏฐกถา อรรถกถาธรรมบท ที่นางกีสาโคตมีพยายามจะ
หาทางชุบชีวิตบุตรชายท่ีตาย แต่พระพุทธเจ้าให้ไปหาเมล็ดผักกาดจากบ้านที่ไม่เคยมีคน
ตาย อันเป็นนัยส าคัญท่ีว่า พุทธศาสนามิได้มีแนวคิดในการชุบชีวิตผู้คนจากความตาย๒๒๕ 

   หากแต่ในอรรถกถาจันทกินนรชาดกนี ้ผู้วิจัยพบว่า แม้จันท
กินนร จักต้องศรของพระราชา แต่ในคัมภีร์ก็มิได้ระบุว่าถึงแก่ความตายแต่อย่างใด มีระบุ
เพียงว่า “ชักดิน้สิน้สต”ิ๒๒๖ จึงพอสรุปได้ว่าบทบาทการชุบชีวิตของพระอินทร์นีเ้ป็นการชุบ
ชีวิตด้วยน า้อมฤตให้กับบุคคลที่ใกล้ตายน่ันเอง 

   โดยเฉพาะในคมัภีร์ปัญญาสชาดก ได้กล่าวถึงบทบาทของพระอินทร์
ในการช่วยชบุชีวิตผู้คนในหลายชาดกด้วยกัน เช่นในปาจิตตกุมารชาดก จนัทคาธชาดก นรชีวชาดก 
และมหาปทุมชาดก  โดยเฉพาะในบางชาดกจักมีความพิสดารมากขึน้ อาทิในเทวันธชาดก ท่ี
กล่าวถึง พระอินทร์ท่ีเสด็จประทานพรแก่กุมารท่ีถูกยกัษ์ท าร้าย และช่วยชุบชีวิตม้าทรงท่ีถูกยกัษ์

                                           
๒๒๓“อรรถกถาจนัทกินนรชาดก,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก 

เล่มที่ ๓ ภาคที่ ๖, ๓๖๕-๓๗๒. 
๒๒๔“พระสตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย ปกิณณกนิบาตรชาดก จนัทกินนรชาดก,”  

พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มท่ี ๓ ภาคที่ ๖, ๓๖๓ 
๒๒๕สมัภาษณ์ เชษฐ์ ตงิสญัชลี, อาจารย์ประจ าภาควิชาประวตัศิาสตร์ศลิปะ คณะ

โบราณคดี มหาวิทยาลยัศลิปากร, ๔ เมษายน ๒๕๖๐. 
๒๒๖“อรรถกถาจนัทกินนรชาดก,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก 

เล่มที่ ๓ ภาคที่ ๖, ๓๖๗. 



 

 

๓๕๔ 

หกัคอให้ฟืน้คืนด้วยการน าหวัราชสีห์มาต่อให้ นบัเป็นพฒันาการในส่วนคติความเช่ือท่ีเกิดขึน้ใน
คมัภีร์พทุธศาสนาท่ีแตง่ขึน้ในล้านนา ท่ีมีความแตกตา่งจากแนวคิดหลกัทางศาสนาอยา่งเป็นได้ชดั 

   นอกจากนี ้ในสว่นของหลกัฐานทางด้านศลิปกรรมนัน้ พบวา่ บทบาท
พระอินทร์ในการช่วยชบุชีวิตนีป้รากฏมาตัง้แตใ่นสมยัอินเดียโบราณ ดงัปรากฏภาพพระอินทร์ทรง
ถือหม้อน า้อมฤตในภาพสลกัของสถูปสาญจี  โดยเฉพาะภาพสลกัท่ีแสดงเร่ือง “ศยามชาดก” อนั
เป็นนิทานชาดกท่ีแทรกอยู่ในคมัภีร์มหาวสัดอุวทานท่ีแม้จะมีโครงเร่ืองหลกัคล้ายกับสุวรรณสาม
ชาดกในมหานิบาตชาดกภาษาบาลี แตก็่มีความแตกตา่งกนัในจดุส าคญั  ซึ่งในส่วนของภาพสลกั
ท่ีพบนัน้ปรากฏบนซุ้มประตูโตรณะด้านทิศตะวันตกของสถูปสาญจี (ภาพท่ี ๒๔๗) แสดงภาพ
เหตกุารณ์ท่ีพบศยามะตกัน า้ พระราชาทรงยิงศยามะด้วยลกูศรอาบยาพิษ และพระราชาส านึกผิด
เป็นเหตใุห้พระอินทร์ชบุชีวิตศยามะกลบัคืน 
 

 
 

ภาพท่ี ๒๔๗ ศยามชาดก ภาพสลักศิลาบนซุ้ มประตูโตรณะด้านทิศตะวันตกของสถูปสาญจี 
ศลิปะอินเดียโบราณ 

 

  ซึง่ในสว่นบทบาทของพระอินทร์ท่ีทรงชบุชีวิตให้แก่ศยามะนี ้ไมป่รากฏทัง้คติ
ในคมัภีร์มหาวสัดอุวทาน ซึ่งในคมัภีร์นีร้ะบวุ่า ศยามะฟืน้ขึน้ได้จากสจัจวาจาของฤๅษี๒๒๗ ในขณะ
ท่ีพระไตรปิฎกฝ่ายพระบาลีระบวุ่า พสนุธรีเทพธิดากลา่วสจัจวาจาบนัดาลให้พิษในกายสามกมุาร
                                           

๒๒๗มหาวัสดุอวทาน เล่ม ๒, ๑๗๘. 



 

 

๓๕๕ 

หายไป๒๒๘  จงึนบัเป็นการประยกุต์บทบาทของพระอินทร์ตามท่ีปรากฏในคมัภีร์มหาภารตะเข้ามา
ใช้ในงานพุทธศิลป์ในสมัยอินเดียโบราณ  ซึ่งลักษณะของพระอินทร์ท่ีพบนัน้ทรงกิรีฏมุกุฏและ
เคร่ืองทรงอย่างกษัตริย์ พระหตัถ์ขวายกในท่าประทานอภัย พระหตัถ์ซ้ายทรงหม้อน า้อมฤต๒๒๙  
เพ่ือใช้ในการชบุชีวิตศยามะตามคติท่ีมาแตศ่าสนาพราหมณ์  หรืออาจมีท่ีมาจากบทบาทของพระ
อินทร์ท่ีปรากฏในอรรถกถาจนัทกินนรชาดก ก็เป็นได้ 

   บทบาทของพระอินทร์ในการชุบชีวิตศยามะนีย้ังปรากฏต่อมาใน
ศิลปะคนัธาระ บนภาพสลกัศิลาท่ีปัจจบุนัจดัแสดงอยู่ท่ีพิพิธภณัฑ์แห่งองักฤษ (ภาพท่ี ๒๔๘)  ซึ่ง
ปรากฏพระอินทร์เหาะมาเหนือร่างศยามะ พระหตัถ์ซ้ายทรงวชัระ พระหตัถ์ขวาถือหม้อน า้อมฤต 
เพ่ือรดน า้ลงมาชบุชีวิตพระกมุารนัน่เอง 

 

 
 

ภาพท่ี ๒๔๘ ศยามชาดก สมยัคนัธาระ ปัจจบุนัจดัแสดงอยู่ท่ีพิพิธภณัฑ์แหง่องักฤษ 
 

๔. บทบาทหน้าที่ของพระอินทร์ในฐานะโลกปาล 
 บทบาทของพระอินทร์ในฐานะโลกปาล หรือเทพผู้ รักษาโลกในทิศทัง้ ๔ นัน้เร่ิมขึน้

ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูสมัยอิติหาส ก าหนดให้พระอินทร์เป็นโลกปาลประจ าทิศตะวันออก  
หากแต่ความเช่ือในพุทธศาสนาเถรวาทนัน้ นบัแต่ในหลกัฐานชัน้อรรถกถา ก าหนดให้พระอินทร์
เป็นจอมเทพแห่งสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ พระองค์มีอ านาจเป็นใหญ่เหนือสวรรค์ชัน้จาตมุหาราชิกา อนั
เป็นสวรรค์ชัน้แรกด้วย ดงัเห็นได้จากเม่ือพระอินทร์โปรดให้ตัง้กองก าลงัรักษาเทพนครไว้ถึง ๕ ชัน้
นัน้เทวดาชัน้จาตมุหาราชิกามีหน้าท่ีในการรักษาดา่นชัน้ท่ี ๕ ด้วย๒๓๐ โดยให้เทวดาในชัน้นีต้ัง้การ

                                           
๒๒๘“พระสตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย ชาดก สวุรรณสามชาดก,” พระสูตรและอรรถกถาแปล 

ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที่ ๔ ภาคที่ ๒ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๑๖๕. 
๒๒๙Leona Anderson, “Sakra in Early Buddhist Art,” 34. 
๒๓๐“อรรถกถากลุาวกชาดก,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มท่ี ๓ 

ภาคที่ ๑, ๓๒๕-๓๒๙. 



 

 

๓๕๖ 

อารักขา ตัง้กองทัพ และตัง้ผู้ ตรวจตราแก่พระอินทร์ ผู้ เป็นจอมเทวดาทัง้หลายในทิศทัง้ ๔ เพ่ือ
จดัการอารักขาและปอ้งกนัทพัอสรู๒๓๑ 

 เทวดาชัน้จาตมุหาราชิกา คือ เทวดาประจ าสวรรค์ชัน้ท่ี ๑ มีท้าวมหาราชทัง้ ๔ เป็น
ผู้ปกครอง  มีบทบาทหน้าท่ีในฐานะเทพผู้ รักษาโลกในทิศทัง้ ๔  ดงัปรากฏในคมัภีร์พระสตุตนัตปิฎก 
ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค โดยก าหนดให้ท้าวมหาราชประจ าในทิศทัง้ ๔ ได้แก่ 

 ทิศตะวนัออก หรือปริุมทิศ มีท้าวธตรัฏฐ์ เจ้าแหง่คนธรรพ์อภิบาลอยู่ 
 ทิศใต้ หรือทกัขิณทิศ มีท้าววิรุฬหะ เจ้าแหง่กมุภณัฑ์อภิบาลอยู่ 
 ทิศตะวนัตก หรือปัจฉิมทิศ มีท้าววิรูปักษ์ เจ้าแหง่นาคอภิบาลอยู ่
 ทิศเหนือ หรืออุตตรทิศ มีท้าวกุเวรหรือท้าวเวสวัณ๒๓๒ เจ้าแห่งยักษ์อภิบาลอยู่ 

ปกครองราชธานีนามว่า "วิสาณา" อนัเป็นท่ีตัง้ของห้วงน า้ช่ือ "ธรณี" ซึ่งเป็นแดนเกิดแห่งเมฆ เกิด
ฝนตก และมีสภาช่ือ "ภคลวดี" เป็นท่ีประชมุของพวกยกัษ์๒๓๓ 

 ท้าวจาตมุหาราชทัง้ ๔ นี ้มีสถานะเป็นเพียงต าแหน่งเชน่เดียวกบัพระอินทร์ มีการ
ผลดัเปล่ียนหมนุเวียน โดยมีพระอินทร์ท่ีอยู่ในสวรรค์ชัน้ท่ีสงูกว่านัน้เป็นผู้แตง่ตัง้ ดงัท่ีระบใุนอรรถกถา
รุกขธัมมชาดกว่า "...ท้าวเวสสวรรณมหาราชที่ทรงอุบัติพระองค์แรกจุติ ท้าวสกักะทรงตั้งท้าว
เวสสวรรณองค์ใหม่..."๒๓๔ อนัแสดงวา่โลกปาลทัง้ ๔ นีเ้ป็นต าแหนง่ผู้ปกครองสวรรค์ชัน้ท่ี ๑  

 ตอ่มาคมัภีร์ท่ีพบในประเทศไทย ได้ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของพระอินทร์สืบมาใน
ฐานะโลกปาลประจ าทิศตะวนัออก ดงัท่ีปรากฏในต าราพิไชยสงครามท่ีระบถุึงทิศทางการตัง้บตัร
พลีตามทิศเทวดาทัง้ ๔ ดงัความท่ีว่า “...พระอินเจ้าที่ถือตรีข่ีช้าง ๓ หวั ๓ หางช้างเผือก พระองฆ์

                                           
๒๓๑"สมุงัคลวิลาสินี อรรถกถาทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค อาฏานาฏิยสตูร," พระสูตรและ

อรรถกถาแปล ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เล่มที่ ๓ ภาคที่ ๒, ๑๔๑. 
๒๓๒ท้าวกเุวร ปรากฏอีกพระนามหนึง่ในพทุธศาสนาเถรวาทว่า "ท้าวเวสวณั" อนัมีท่ีมา

จากช่ือราชธานีของท้าวกเุวรมหาราช ท่ีมีช่ือวา่ "วิสาณา" 
อรรถกถาอาฏานาฏิยสตูรได้อธิบายเพิ่มเตมิวา่ นบัแตก่่อนพทุธกาล ท้าวกเุวรนีเ้ป็น

พราหมณ์ช่ือกเุวร ได้สร้างโรงหีบอ้อย ซึง่เม่ือได้ผลก าไรมาก็น ามาท าบญุ จนเม่ือถึงแก่กรรมจงึไป
เกิดเป็นกเุวรเทพบตุรบนสวรรค์ชัน้จาตมุหาราชิก  ดรูายละเอียดเพิ่มเตมิใน เร่ืองเดียวกนั, ๑๕๑. 

๒๓๓เร่ืองเดียวกนั, ๑๒๖-๑๓๓. 
๒๓๔“อรรถกถารุกขธมัมชาดก,” พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย เอกนิบาต

ชาดก เล่มที่ ๓ ภาคที่ ๒ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๒๐๐. 



 

 

๓๕๗ 

เฃียวอยู่ค่างบูระทิศมีบอริวาร ๑๙ พระองฆ์...”๒๓๕  นอกจากนีย้งัปรากฏบทบาทหน้าท่ีของพระ
อินทร์และท้าวจาตมุหาราชนีไ้ด้รับการขยายความเพิ่มเติมในคมัภีร์ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา ท่ีแตง่
ขึน้ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลท่ี ๑ นัน้  พระอินทร์มีอ านาจในการ
บงัคบับญัชาให้ท้าวจาตมุหาราชทัง้ ๔  หากพบผู้ท ากศุลกรรมบถก็ให้บนัทึกลงในสพุรรณบตัรด้วย
อกัษรเส้นชาติหรคณุ  สว่นบคุคลท่ีกระท าอกศุลธรรมบถ และบาปกรรมตา่ง ๆ จกับนัทกึลงในหนงั
สนุขั โดยเขียนด้วยเลือดสนุขั โดยบญัชีดงักลา่วจะถกูบนัทึกโดยเหลา่อ ามาตย์ของท้าวจตโุลกบาล 
ก่อนท่ีจะน ามาใช้พิจารณาพิพากษาบุญและบาป  โดยบญัชีผู้ท าบุญจะน าเก็บไว้ในสวรรค์ ส่วน
บญัชีผู้ท าบาปจะน ามาเก็บไว้ในนรก ซึ่งในส านักแห่งพญายมนีจ้ักมีพระอินทร์เป็นประธานอีก
ด้วย๒๓๖ ดงัปรากฏหลกัฐานในกฎหมายตราสามดวง ท่ีกล่าวถึงหลกัการพิพากษาคดีอย่างบริสทุธ์ิ
ยตุธิรรม ซึง่พระอินทร์ได้ประทานมาให้ วา่ต้องพิจารณาความไปตามพระธรรมศาสตรและพระราช
ศาสตร โดยปราศจากอคตทิัง้ ๔ คือ ล าเอียงเพราะรัก โกรธ หลง และกลวั โดยเรียกหลกันีว้า่ “หลกั
อินทภาษ” อนัหมายถึง “ค าสัง่สอนของพระอินทร์” ๒๓๗ นบัเป็นการน าคตพิระอินทร์แสดงความเป็น
ธรรมราชามารอบรับความชอบธรรมทางการเมืองอย่างมีนยัส าคญั 

 หากแต่จากหลักฐานทางศิลปกรรมทางพุทธศาสนานัน้  นับแต่รูปแบบท่ีพบใน
ศลิปะลงักานัน้มีการสร้างเทพผู้ รักษาโลกในทิศตามพทุธสถาน ทัง้ในรูปแบบท่ีใช้ท้าวธตรฐ ร่วมกบั
เหลา่เทวดาในชัน้จาตมุหาราชิกา ดงัเชน่การประดษิฐานรูปท้าวจตโุลกบาลทัง้ ๔ รอบแทน่หินมหา
เมรุในกรุของสถปูโปทาวาวะ๒๓๘  

 ในขณะเดียวกนั ก็ยงัปรากฏคติการสร้างรูปของพระอินทร์เป็นโลกปาลประจ าทิศ
ตะวันออกแทน  ในประเด็นนีส้ันนิษฐานว่า มีท่ีมาจากคัมภีร์วัสดุวิทยาศาสตร์ (Vastuvidya 
Sastra) คมัภีร์ทางพทุธศาสนานิกายมหายาน ท่ีก าหนดรูปแบบวิธีการสร้างศาสนสถาน ตลอดจน

                                           
๒๓๕“ต าราพิไชยสงคราม,” สมดุไทยขาว, อกัษรไทย-ขอม, ภาษาไทย-บาลี, เส้นหมึก, ไม่

ปรากฏปีท่ีเขียน, เลขท่ี Or 15760, หอสมดุแหง่ชาติองักฤษ (British Library). 
๒๓๖พระยาธรรมปรีชา (แก้ว), ผู้ เรียบเรียง, ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา ฉบับท่ี ๒ (ไตรภูมิ

ฉบับหลวง) เล่ม ๓ (พระนคร: กรมศลิปากร, ๒๕๒๐), ๒๑๗-๒๒๐. 
๒๓๗กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน จัดพิมพ์ตามต้นฉบับหลวง 

เล่ม ๑ (กรุงเทพมหานคร: ราชบณัฑิตยสถาน, ๒๕๕๐), ๑๙๖-๒๐๗.  
๒๓๘ธนธร กิตตกิานต์, มหาธาตุ (กรุงเทพมหานคร: มตชิน, ๒๕๕๗), ๔๖-๔๗. 



 

 

๓๕๘ 

การซอ่มแซมรูปเคารพ ซึง่แตง่ขึน้ในสมยัอนรุาธปรุะตอนปลาย๒๓๙ ได้กลา่วถึง การน าเทพในศาสนา
พราหมณ์มาใช้ในการปกปักษ์คุ้มครองพทุธสถาน ดงัหลกัฐานชดุเทวโลกปาลท่ีพบในสมยัอนรุาธปุระ 
ท่ีประกอบไปด้วยเทพ ๕ องค์ คือ มีพระพรหมอยูต่รงกลาง แวดล้อมด้วยโลกปาลทัง้ ๔ ทิศ ได้แก่ 

 พระพรหม ในคมัภีร์ตนัตระนัน้เป็นเทพผู้ ยิ่งใหญ่ และเป็นผู้ประทานความรู้ จึง
ประดิษฐานไว้กลางศาสนสถาน โดยแสดงออกในรูปของพระวิศวกรรม  ประกอบด้วยเทวลกัษณะ
ส าคญัคือ มี ๔ พระพกัตร์ ๘ พระกร ประทบัยืนบนหลงัเต่า พระกรคู่หน้าแสดงปางอญัชลีมุทรา 
พระกรขวาบนทรงสรุก (ช้อนตกัฆี หรือเนยท่ีใช้ประกอบพิธีกรรมของพราหมณ์) พระกรถัดลงมา
ทรงคทา พระกรซ้านบนทรงสงัข์ เป็นต้น 

 พระอินทร์ ประจ าทิศตะวนัออก พระกรคู่หน้าแสดงปางอญัชลีมุทรา พระกรขวา
บนทรงวชัระ และพระกรซ้ายบนวางอยูเ่หนือช้าง สตัว์พาหนะประจ าองค์ 

 พระวรุณ ประจ าทิศตะวนัตก พระกรคูห่น้าแสดงปางอญัชลีมุทรา  พระกรซ้ายบน
ทรงปาศะ (บว่ง) มีม้าเป็นสตัว์พาหนะ  

 พระกเุวร ประจ าทิศเหนือ พระกรคูห่น้าแสดงปางอญัชลีมทุรา  พระกรขวาบนทรง
คทา มีสิงห์เป็นสตัว์พาหนะ 

 พระยม ประจ าทิศใต้ พระกรคูห่น้าแสดงปางอญัชลีมุทรา พระกรขวาบนทรงคทา
แหง่ความตาย มีกระบือเป็นสตัว์พาหนะ๒๔๐ (ภาพท่ี ๒๔๙) 
 
 
 

                                           
๒๓๙John Listopad, “A set of Lokapalas: Anuradhapura period,” in Guardian of 

the flame: art of Sri Lanka (Phoenix, AZ: Phoenix Art Museum, 2003), 95. 
๒๔๐Ibid., 89-90. 



 

 

๓๕๙ 

 
 

ภาพท่ี ๒๔๙ พระพรหมและโลกปาล ศลิปะอนรุาธปรุะ ราวพทุธศตวรรษท่ี ๑๔ 
ท่ีมา: John Listopad, “A set of Lokapalas: Anuradhapura period,” Guardian of the flame: 

art of Sri Lanka (Phoenix, AZ: Phoenix Art Museum, 2003), 88. 
 

 ส่วนในดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  โดยเฉพาะในศิลปะเขมรนิยมพระอินทร์
ในฐานะเป็นเทพประจ าทิศตะวนัออกมาตัง้แตใ่นสมยัก่อนเมืองพระนคร (ภาพท่ี ๙๑) ซึ่งโดยส่วน
ใหญ่จะใช้ประดบัหน้าบนัหรือทบัหลงัของปราสาทหิน ตลอดจนซุ้มประตโูคปรุะทางทิศตะวนัออก 
โดยเฉพาะปราสาทหินท่ีสร้างในคตทิางศาสนาพราหมณ์-ฮินด ู หากแตรู่ปแบบของพระอินทร์ท่ีพบ
นัน้เป็นพระอินทร์ท่ีได้รับอิทธิพลของคติทางพุทธศาสนา กล่าวคือ รูปแบบของช้างเอราวณัท่ีมี ๓ 
เศียรเกิดขึน้มาจากคติทางพทุธศาสนาท่ีระบใุห้ช้างนัน้มี ๓๓ เศียรก่อนท่ีจะลดทอนเหลือ ๓ เศียร
เพ่ือความงามตามสุนทรียศาสตร์ในท่ีสุด  นับเป็นการผสมผสานกันระหว่างคติทางศาสนา
พราหมณ์-ฮินดกูบัคตทิางพทุธศาสนาได้เป็นอยา่งดี   

 หากแต่ปราสาทท่ีสร้างในคติพุทธศาสนาส่วนใหญ่กลับไม่ปรากฏมีทับหลังรูป    
พระอินทร์ในฐานะเทพประจ าทิศตะวนัออกท่ียงัคงติดอยู่กบัองค์ปราสาท (in-situ) แตอ่ย่างใด  มีเพียง
ปราสาทพิมายท่ีมีการพบทบัหลงัรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวณั ๒ แผน่ แตก็่มิสามารถระบตุ าแหน่ง
ท่ีพบได้ สนันิษฐานว่าอาจเป็นทบัหลงัของระเบียงคดฝ่ังด้านทิศตะวนัออก ด้วยทบัหลงัทัง้ ๒ แผ่น
นีมี้ขนาดไม่สงูมาก แผ่นหนึ่งสร้างขึน้ราวสมยับาปวน-นครวดั (ภาพท่ี ๒๕๐) อีกแผ่นหนึ่งสร้างใน
สมัยบายน (ภาพท่ี ๒๕๑)  แต่ท่ีส าคญัท่ีระบุได้ว่า ทับหลังนีต้่างจากทับหลังพระอินทร์ทรงช้าง
เอราวณัในคตฮิินดคืูอ ทบัหลงัทัง้ ๒ แผน่นีมี้พระอินทร์และพระชายา ๒ องค์ประทบัร่วมกนับนช้าง
เอราวณั ซึ่งในคตพิุทธก็มีการสร้างพระอินทร์ประทับร่วมกับพระชายาบนหลังช้างเอราวัณ
มาแล้วในสมัยทวารวดี บนใบเสมาที่เมืองโบราณฟ้าแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธ์ุ (ภาพที่ ๗)  



 

 

๓๖๐ 

 
 
ภาพท่ี ๒๕๐  ทบัหลงัสลกัภาพพระอินทร์ทรงช้างเอราวณั ปราสาทพิมาย ศลิปะเขมรแบบบาปวน-

นครวดั 
 (ถ่ายภาพโดย สธิุศา อมัพวนั)  
 

 
 
ภาพท่ี ๒๕๑ ทบัหลงัสลกัภาพพระอินทร์ทรงช้างเอราวณั ปราสาทพิมาย ศลิปะเขมรแบบบายน 
 (ถ่ายภาพโดย สธิุศา อมัพวนั)  
 

 นอกจากนี ้หากเป็นพระอินทร์ในฐานะเทพประจ าทิศท่ีปรากฎในปราสาททางพทุธ
ศาสนา จกัปรากฏบนซุ้มบนัแถลงและกลีบขนนุ  โดยรูปพระอินทร์จกัประดิษฐานอยู่บริเวณซุ้มบนั
แถลงด้านทิศตะวนัออกของปราสาทหิน เช่น ปราสาทพิมาย จงัหวดันครราชสีมา พระปรางค์สาม
ยอด จงัหวดัลพบุรี (ภาพท่ี ๒๕๒) เป็นต้น  ซึ่งพอจะอนมุานได้ว่า เป็นรูปแบบพระอินทร์ในฐานะ
โลกบาลประจ าทิศตะวันออกท่ีปรากฏบนปราสาทหินท่ีสร้างขึน้ในคติพุทธศาสนามหายานได้
ประการหนึง่ 
 



 

 

๓๖๑ 

 
 
ภาพท่ี ๒๕๒ บนัแถลงสลกัภาพพระอินทร์ทรงช้างเอราวณั พระปรางค์สามยอด ศลิปะเขมรแบบบายน 
 

 แม้บทบาทของพระอินทร์ในฐานะโลกปาลประจ าทิศตะวันออกท่ีปรากฏบน
ปราสาทหินท่ีสร้างขึน้ในคติทางพุทธศาสนามหายานจะไม่ชัดเจน  แต่มีความเป็นไปได้ท่ีพุทธ
สถานในศิลปะทวารวดี จะมีการใช้พระอินทร์ในฐานะโลกปาลประจ าทิศตะวนัออก  ดงัท่ีมีการพบ
กลุ่มใบเสมาใกล้พระพทุธบาทบวับาน (ในบริเวณท่ีเรียกว่า “บวชพระปู่ ”) บ้านไผ่ล้อม ต าบลเมือง
พาน อ าเภอบ้านผือ จงัหวดัอดุรธานี  ท่ีมีปักใบเสมาอย่างมีระเบียบแบบแผน กล่าวคือ มีการปัก
อยู่ตามแนวแกนทิศหลกัและทิศรองทัง้ ๘ ทิศ แตล่ะทิศปักซ้อนกนัเป็น ๓ ชัน้ รวม ๒๔ ใบ  (ภาพท่ี 
๒๕๓)  จึงสนันิษฐานเป็นการปักใบเสมาล้อมรอบเขตอุโบสถ อนัเป็นพืน้ท่ีประกอบสงัฆกรรมของ
พระภิกษุ ซึง่สมยัแรกนัน้อาจเป็นเพียงเนินดนิท่ีอาจก่อตัง้อาคารเป็นเคร่ืองไม้ขึน้๒๔๑   
 

                                           
๒๔๑ศรีศกัร วลัลิโภดม, “เสมาอิสาน,” เมืองโบราณ ๑, ๒ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๑๘): ๑๑๒. 



 

 

๓๖๒ 

 
 

ภาพท่ี ๒๕๓ แสดงต าแหนง่กลุม่ใบเสมาใกล้พระพทุธบาทบวับาน 
 

 ใบเสมาชัน้ในและชัน้กลางปักอยู่ใกล้กัน ส่วนใบเสมาชัน้นอกนัน้ปักห่างออกไป
เล็กน้อย  โดยเฉพาะใบเสมาชัน้ในมกัปรากฏภาพสลกัเล่าเร่ืองท่ีปักอยู่ชัน้ในทางทิศตะวนัออกนัน้ 
ปรากฏภาพสลกัด้านหนึ่งเป็นรูปบุรุษประทบัในท่ามหาราชลีลาสนะบนแท่นภายใต้ซุ้มเรือนแก้ว 
พระหตัถ์ซ้ายวางบนพระเพลา พระหตัถ์ขวายกขึน้เสมอพระอรุะ ถือก้านดอกไม้ (ภาพท่ี ๒๕๔) 

 ศาสตราจารย์ ดร. หม่อมราชวงศ์สริุยวฒุิ สขุสวสัดิ์ สนันิษฐานว่าอาจหมายถึง พระ
ศรีอาริยเมตไตรย ผู้ทรงดอกบษุกรตามคตพิทุธศาสนาแบบเถรวาท มากกวา่พระโพธิสตัว์ปัทมปาณี 
ผู้ทรงดอกบวัขาบตามคติพุทธศาสนาแบบมหายาน เน่ืองด้วยภาพสลกับนใบเสมาจากพระพทุธ
บาทบวับานนีส้ร้างขึน้จากคตพิทุธศาสนาแบบเถรวาทเชน่เดียวกบัเมืองโบราณฟ้าแดดสงยาง๒๔๒  

 อรุณศกัดิ ์ก่ิงมณี ได้สนันิษฐานวา่จากลกัษณะดอกไม้ในพระหตัถ์ จากท่ีปรากฏใน
ใบเสมาตา่ง ๆ สามารถแบง่ประเภทผู้ ถือ ได้แก่ พระโพธิสตัว์ พระมหาสตัว์ และบคุคลชัน้รอง หรือ
บริวาร๒๔๓  

                                           
๒๔๒หมอ่มราชวงศ์สริุยวฒุิ สขุสวสัดิ์, “ภาพสลกับนใบเสมาค้นพบใหม ่ณ  

พระพทุธบาทบวับาน อดุรธานี,” ศรีทวารวดีถงึศรีรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพมหานคร:  
เมืองโบราณ, ๒๕๓๗), ๑๐๐-๑๐๑. 

๒๔๓อรุณศกัดิ์ ก่ิงมณี, “การศกึษาเบือ้งต้นด้านประวตัิศาสตร์ศลิปะของใบเสมากลุม่
พระพทุธบาทบวับาน อ าเภอบ้านผือ จงัหวดัอดุรธานี,” ใน ใบเสมากลุ่มพระพุทธบาทบัวบาน 
อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี (กรุงเทพมหานคร: กรมศลิปากร, ๒๕๔๑), ๓๑. 



 

 

๓๖๓ 

 หากแต ่ดร.นนัทนา ชตุวิงศ์ ได้ให้ทศันะเพิ่มเตมิวา่ อาจหมายถึง พระอินทร์ตามคติ
พทุธศาสนา เน่ืองด้วยในอดีตชาตหินึง่ของพระพทุธเจ้าก็เคยถือก าเนิดเป็นพระอินทร์ และลกัษณะ
ของพระอินทร์เช่นนีน้่าจะได้รับแรงบนัดาลใจมาจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดท่ีูหน้าบนัหรือทับหลงั
ของปราสาทหินเขมรท่ีนิยมสลกัเป็นภาพประทบันัง่ในท่ามหาราชลีลาสนะ โดยมีพาหนะ ได้แก่ 
ช้างเอราวณั แตบ่างครัง้ก็สลกัประทบัเหนือบลัลงัก์  สว่นเทพศสัตราวธุแม้โดยปกตจิกัทรงวชัระ แต่
บางครัง้ก็ทรงกระบอง หรือดอกบวัอยูด้่วยเชน่กนั๒๔๔   

 เม่ือเปรียบเทียบกับรูปบุคคลท่ีพบบนใบเสมา ทัง้เคร่ืองแต่งกาย ท่าทาง
อาสนะ ตลอดจนดอกบัวที่ถือไว้นัน้ มีลักษณะเดียวกันกับเทพประจ าทิศที่พบในทับหลัง
ปราสาทพิมาย (ภาพที่  ๒๕๕) ทัง้รูปแบบของเคร่ืองทรงท่ีต่างก็ทรงศิราภรณ์ท่ีมีลักษณะ
เป็นอุณหิสร่วมกับจุลมงกุฎ จักทรงกุณฑล และกรองศอ ประทับในท่ามหาราชลีลาสนะ 
โดยเฉพาะพระหัตถ์ขวาวางเหนือพระชานุทรงดอกบัวบานอยู่นั้นพระหัตถ์มีความ
สอดคล้องกันอย่างเหน็ได้ชัด 

 เพราะเม่ือพิจารณาร่วมกับทิศทางของใบเสมานัน้พบว่า การปักใบเสมาบริเวณ
ใกล้พระพทุธบาทบวับานนีมี้รูปแบบทิศทางในการปักท่ีชดัเจน กลา่วคือ มีการปักตามแนวทิศทัง้ ๘ 
คือ ทิศหลกัทัง้ ๔ ทิศ และทิศรองอีก ๔ ทิศ โดยปักทิศละ ๓ ใบ ซึ่งการปักใบเสมาในลกัษณะนีย้งั
พบท่ีกลุ่มใบเสมาท่ีพระเจ้าใหญ่ เมืองชัยวาน อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น๒๔๕   ใบเสมานี ้
ประดิษฐานอยู่ทางทิศตะวันออก อันเป็นทิศทางเดียวกับคติพระอินทร์ในฐานะโลกปาลประจ าทิศ
ตะวนัออกนัน่เอง 

 
 

                                           
๒๔๔เร่ืองเดียวกนั, ๓๑. 
๒๔๕เร่ืองเดียวกนั, ๔๙. 



 

 

๓๖๔ 

  
 

ภาพท่ี ๒๕๔ ใบเสมาหมายเลข ๑ ใกล้พระพทุธบาทบวับาน 
ท่ีมา: อรุณศกัดิ ์ก่ิงมณี, “การศกึษาเบือ้งต้นด้านประวตัิศาสตร์ศลิปะของใบเสมากลุม่พระพทุธบาท
บวับาน อ าเภอบ้านผือ จงัหวดัอดุรธานี,” ใน ใบเสมากลุ่มพระพุทธบาทบัวบาน อ าเภอบ้านผือ จังหวัด
อุดรธานี (กรุงเทพมหานคร: กรมศลิปากร, ๒๕๔๑), ปกใน และถ่ายภาพโดย พระวโรตม์ ธมฺมวโร. 
 

 
 

ภาพท่ี ๒๕๕ ทบัหลงัสลกัภาพเทพประจ าทิศ ปราสาทพิมาย ศลิปะเขมรแบบบาปวน-นครวดั 
 (ถ่ายภาพโดย สธิุศา อมัพวนั) 
 

 จึงมีเป็นไปได้ท่ีใบเสมารูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวณัท่ีเมืองโบราณฟ้าแดดสงยาง 
จังหวัดกาฬสินธุ์  (ภาพท่ี ๗) ก็อาจสะท้อนบทบาทของพระอินทร์ในฐานะโลกปาลประจ าทิศ
ตะวนัออก ท่ีมาในศลิปะทวารวดีได้ด้วยเชน่กนั 

 ในประเทศไทย บทบาทพระอินทร์ในฐานะโลกปาลประจ าทิศตะวนัออก ยงัคงปรากฏ
คติสืบมาทัง้ในสมยัสุโขทยัท่ีก็มีการพบหน้าบนัสงัคโลกรูปช้างเอราวณัในสมยัสุโขทยั (ภาพท่ี ๙๖)  
โดยเฉพาะในสมยักรุงรัตนโกสินทร์นัน้ปรากฏทัง้การใช้กลุ่มโลกปาลท่ีเป็นท้าวจาตมุหาราชิกาในคติ



 

 

๓๖๕ 

ทางพทุธศาสนาเถรวาท คือ ท้าวธตรฐ ท้าววิรูหก ท้าววิรูปักษ์ และท้าวเวสสวุรรณ  และการใช้กลุม่
โลกปาลท่ีได้อิทธิพลจากคติพราหมณ์-ฮินด ูคือ พระอินทร์ พระยม พระวรุณ และพระกุเวร  ดงั
ปรากฏรายละเอียดความแตกตา่งของโลกปาลทัง้ ๒ กลุม่ดงักลา่วในงานศลิปกรรมไทยดงัตอ่ไปนี ้

 กลุ่มโลกปาลท่ีเป็นท้าวจาตุมหาราชิกาในคติทางพุทธศาสนาเถรวาท มักใช้ใน
กรณีอนัเก่ียวเน่ืองกับพุทธสถาน เช่นพระเจดีย์ หรืออุโบสถ  ดงัเช่นการสร้างรูปท้าวจตุโลกบาล
ล้อมรอบพระเจดีย์ภายในพระวิหารน้อย วดัอรุณราชวราราม ศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้น (ภาพท่ี 
๑๕๙)  หรือในคราวท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัโปรดให้มีการสร้างพระอุโบสถวดั
พระปฐมเจดีย์ขึน้ใหม่  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ทรง
ออกแบบใบสีมาติดผนงั ๔ ใบ โดยโปรดให้สลกัเป็นท้าวจตโุลกบาล เพ่ือประดบับริเวณมุมทัง้ ๔ 
ของพระอุโบสถ (ภาพท่ี ๒๕๖)   นอกจากนีย้ังปรากฏมีการสร้างรูปท้าวจตุโลกบาลทัง้ ๔ ใน
พระบรมมหาราชวงั ดงัท่ีปรากฏบนหน้าบนัพระท่ีนัง่อาภรณ์พิโมกข์ปราสาท๒๔๖ ด้วยเชน่กนั 

 ในขณะเดียวกนั ก็ยงัปรากฏมีการใช้กลุม่โลกปาลในคติพราหมณ์-ฮินดขูึน้ในเวลา
เดียวกนั  แตมี่ความแตกตา่งกนัท่ีการใช้กลุ่มโลกบาล ๔ องค์คือ พระอินทร์ พระยม พระวรุณ และพระ
กเุวรนัน้ หากเป็นการสร้างในพทุธสถานจกัใช้ในกรณีท่ีระบถุึงโลกปาลท่ีดแูลทิศทัง้ ๘  ซึ่งในคติทาง
พุทธศาสนานัน้ก าหนดให้โลกปาลดูแลเพียงทิศหลักทัง้ ๔ เท่านัน้  เม่ือมีการใช้คติโลกปาล ๘ 
หรือทิกปาล ๘ มาพิทักษ์ดูแลพุทธสถานจึงเป็นหน้าท่ีของเทพประจ าทิศในคติพราหมณ์-ฮินดู 
ดงัเช่นรูปแบบท่ีสลกับนบานประตทูัง้ ๘ บานของพระปรางค์วดัมหาธาต ุจงัหวดัเพชรบุรี (ภาพท่ี 
๒๕๗) ท่ีมีการสลกัรูปพระอินทร์ในฐานะเทพประจ าทิศตะวนัออก ร่วมกนัพระไพศรพณ์ พระอีศาน 
พระอคันี พระยม พระไนรฤติ พระวรุณ และพระวาย ุประจ าอยู่ในแตล่ะทิศ  นอกจากนี ้เม่ือครัง้ท่ี
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างพระต าหนักจิตรลดารโหฐาน และมีการสร้าง
ประตทูางเข้าในทิศทัง้ ๔ ก็โปรดเกล้าฯ พระราชทานช่ือตามโลกปาลในทิศเหล่านัน้ ได้แก่ พระ
อินทร์อยูช่ม พระยมอยูคุ่้น พระวรุณอยูเ่จน พระกเุวรอยูเ่ฝา้ อีกด้วย 

                                           
๒๔๖พระท่ีนัง่อาภรณ์พิโมกข์ปราสาท พระท่ีนัง่ขนาดเล็กท่ีตัง้อยู่บนก าแพงแก้วด้านทิศ

ตะวนัออกของพระท่ีนัง่ดสุิตมหาปราสาท พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้
สร้างขึน้เพ่ือเฉลิมพระเกียรติยศและใช้เป็นพลบัพลาส าหรับประทบัพระราชยานรับส่งในโอกาสเสด็จ
พระราชด าเนินโดยกระบวนพยหุยาตราหรือกระบวนราบ ประทบัพระคชาธาร ประทบัพระเสล่ียง หรือ
ส่งเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ชัน้สูงท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตัง้พระราชพิธีโสกันต์พระราชทาน  
ดรูายละเอียดใน หม่อมราชวงศ์แน่งน้อย ศกัดิ์ศรี และคณะ, สถาปัตยกรรมพระบรมมหาราชวัง 
(กรุงเทพมหานคร: กรุงเทพ (๑๙๘๔), ๒๕๓๑), ๔๒. 



 

 

๓๖๖ 

 จึงมีความเป็นไปได้ว่า หากเป็นการสร้างโลกปาลประจ าพทุธสถานในทิศทัง้ ๔ ก็
จะนิยมใช้กลุม่โลกปาลท่ีมาแตค่มัภีร์ทางพทุธศาสนา ได้แก่ ท้าวธตรฐ ท้าววิรูหก ท้าววิรูปักษ์ และ
ท้าวเวสสวุรรณ  แตห่ากในพทุธสถานนัน้จะใช้กลุ่มโลกปาลดแูลทิศทัง้ ๘ แล้วก็จกัใช้กลุม่โลกปาล
หรือทิกปาลตามคตทิางศาสนาพราหมณ์-ฮินดแูทน  สว่นในพืน้ท่ีอ่ืน ๆ ท่ีมิใชพ่ระอารามก็มีอิสระท่ี
จะเลือกใช้โลกปาลในชดุใดก็ได้ตามความเหมาะสมของพืน้ท่ีนัน้ ๆ เป็นต้น 
 

  
  

ภาพท่ี ๒๕๖ ใบเสมาสลักภาพท้าวธตรฐ พระ
อโุบสถวดัพระปฐมเจดีย์ 

ภาพท่ี ๒๕๗ บานประตูสลักภาพพระอินทร์  
พระปรางค์วดัมหาธาต ุจงัหวดัเพชรบรีุ 

 
๕. บทบาทของพระอินทร์กับปูชนียสถานประจ าเมือง 
 นบัแตก่ารถวายพระเพลิงพทุธสรีระแล้วนัน้ บรรดากษัตริย์และพราหมณ์ได้มาขอ

แบง่พระสรีรธาต ุทะนานตวงพระสรีรธาต ุและพระองัคารของพระผู้ มีพระภาคเจ้า โดยบรรจไุว้ใน
พระสถูปประดิษฐานไว้ในแต่ละเมือง รวมทัง้สิน้ ๑๐ แห่ง๒๔๗  ภายหลังในคมัภีร์ชัน้อรรถกถาได้ให้
รายละเอียดในการท่ีพระอินทร์เสด็จมาช่วยประดิษฐานพระบรมธาตุ ณ เมืองราชคฤห์ แต่ด้วย
ระยะทางระหว่างเมืองกสุินารามาจนถึงเมืองราชคฤห์นัน้ราว ๒๕ โยชน์ จึงใช้เวลาในการปรับพืน้
ถนน ตลอดจนการบชูาและงานมหรสพ ท าให้ระยะเวลาล่วงไป ๗ ปี ๗ เดือน ๗ วนั จนประชาชน

                                           
๒๔๗“พระสตุตนัตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค มหาปรินิพพานสตูร,” พระสูตรและอรรถกถา

แปล ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่มที่ ๒ ภาคที่ ๑, ๓๓๔. 



 

 

๓๖๗ 

ท าให้ตเิตียน  ครัง้นัน้พระขีณาสพจกัให้พระอินทร์ต้องท าอบุายน าพระบรมธาตุมายงัเมืองราชคฤห์
ภายใน ๗ วนั๒๔๘ ทัง้ยงัมีพระบญัชาให้พระวิสสุกรรมไปสร้างหุ่นยนต์ทรงพระขรรค์สีแก้วผลึกใน
ห้องพระบรมธาตท่ีุล้อมด้วยศิลานัน้ จนในสมยัท่ีพระเจ้าอโศกมหาราชจกัทรงน าพระบรมธาตไุป 
พระอินทร์จงึมีรับสัง่ให้พระวิสสกุรรมท าลายหุน่ยนต์นัน้เสีย๒๔๙ 

 ในส่วนการประดิษฐานพทุธศาสนายงัลงักาทวีป  คมัภีร์สมนัตปาสาทิกา พาหิรนิทาน
วรรณนา ได้ระบถุึง พทุธพยากรณ์ท่ีพระอินทร์ได้สดบัมาเม่ือครัง้ท่ีพระพทุธองค์ทรงตรวจดูโลกด้วย
พทุธจกัษุท่ีควงต้นโพธ์ิ แก่พระมหินท์ว่า “ในอนาคต ภิกษุชื่อมหินท์ จกัยงัชาวเกาะตมัพปัณณิทวีปให้
เลื่อมใส"๒๕๐  ซึ่ งคตินีย้ังคงเป็นที่ เช่ือถือต่อมาในดินแดนเอเชียอาคเนย์ ดังเห็นได้จาก
เร่ืองราวในคัมภีร์ชินกาลมาลีปกรณ์ท่ีระบุว่า พระอินทร์เป็นผู้ท่ีเข้าไปอาราธนาพระมหินทร
เถระนีใ้ห้ไปประดษิฐานพระศาสนาในลังกาทวีป ในรัชสมัยของพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ๒๕๑ 

 พทุธพยากรณ์ได้รับการขยายความเพิ่มเตมิในคมัภีร์ทีปวงศ์  ทัง้การท่ีพระอินทร์ได้
ตามเสด็จพระมหินทร์ไปเป็นไวยาวจักร คอยดแูลกิจตา่ง ๆ ในการประดิษฐานพระศาสนาในลงักา
ทวีป๒๕๒ และการท่ีพระอินทร์ประทานพระรากขวัญ (กระดกูไหปลาร้า) เบือ้งขวาแก่สมุนสามเณร 
ร่วมกบัพระบรมธาตท่ีุพระเจ้าอโศกมหาราชพระราชทานไว้ เพ่ือน าไปประดิษฐาน ณ สถปูถปูาราม 
ตามพระราชศรัทธาของพระเจ้าเทวานมัปิยติสสะ๒๕๓  ตอ่มาในรัชสมยัพระเจ้าอภยั พระราชโอรส

                                           
๒๔๘“สมุงัคลวิลาสินี อรรถกถาทีฆนิกาย มหาวรรค มหาปรินิพพานสตูร,” พระสูตร

และอรรถกถาแปล ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่มที่ ๒ ภาคที่ ๑, ๔๖๔-๔๖๕, และ สมเดจ็พระ
มหาสมณเจ้า กรมพระปรมานชุิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิ, ๒๙๒-๒๙๓. 

๒๔๙“สมุงัคลวิลาสินี อรรถกถาทีฆนิกาย มหาวรรค มหาปรินิพพานสตูร,” พระสูตร
และอรรถกถาแปล ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่มที่ ๒ ภาคที่ ๑, ๔๖๘-๔๖๙, และ สมเดจ็พระ
มหาสมณเจ้า กรมพระปรมานชุิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิ, ๒๙๗-๒๙๙. 

๒๕๐"ปฐมสมนัตปาสาทิกามหาวิภงัควรรณนา พาหิรนิทานวรรณนา", พระวินัยปิฎก 
เล่มที่ ๑ ภาคที่ ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค และอรรถกถา (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุ
ราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖), ๑๒๒-๑๒๓. 

๒๕๑พระรัตนปัญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ์, ๕๘. 
๒๕๒พระคัมภีร์ทีปวงศ์: ต านานว่าด้วยการประดษิฐานพระพุทธศาสนาในลังกา

ทวีป (กรุงเทพมหานคร: กรมศลิปากร, ๒๕๕๗), ๔๘, ๕๖. 
๒๕๓เร่ืองเดียวกนั, ๗๒-๗๕. 



 

 

๓๖๘ 

ในพระเจ้ากฏิุวณัณะได้เสดจ็มานมสัการพระสถปูและมีพระประสงค์จะทอดพระเนตรห้องพระธาต ุ
พระอินทร์ทรงทราบพระด ารินัน้จงึเสดจ็ลงมาน าเสดจ็เข้าสูห้่องพระธาตุ๒๕๔ 

 รวมถึง การอญัเชิญต้นพระศรีมหาโพธ์ิมาประดิษฐานยงัลงักาทวีปโดยพระสังฆ
มิตตาเถรี  พระอินทร์และเหล่าเทวดาในทุกชัน้ฟ้ายังเสด็จมาร่วมสาธุการในครัง้นีด้้วย ๒๕๕ และ
พทุธพยากรณ์ท่ีพระอินทร์ได้สดบัมาถึงการประดิษฐานพระไตรปิฎกของพระเจ้าวิชยกมุารนัน้ ๒๕๖ 
ก็ล้วนใช้พระอินทร์เป็นดั่ งประจักษ์พยานที่ประกาศให้เหน็ถึงความเก่าแก่ของพุทธศาสนา
ในลังกาทวีปแห่งนี ้ 

 คติการประดิษฐานพระรากขวัญในสถูปถูปารามก็คงปรากฏสืบมาในคัมภีร์
มหาวงศ์๒๕๗ และคมัภีร์ชินกาลมาลีปกรณ์๒๕๘ นอกจากนีบ้ทบาทของพระอินทร์ยงัปรากฏในต านาน
การสร้างสถูปรุวันเวลิ ซึ่งพระอินทร์มีเทวบญัชาให้พระวิสสุกรรมเนรมิตรัตนมณฑป ๗ ประการ  
เพ่ือบรรลุกล่องพระบรมธาต ุโดยมีพระสหมับดีพรหมกัน้ฉัตรถวาย สนัตสุิตเทวบุตรทรงวาลวิชนี   
สุยามเทวบุตรทรงมณีตาลปัตร  พระอินทร์ทรงสังข์วิชัยยุตรบรรจุน า้สรงพระธาตุ ท้าวจาตุมหา
ราชิกทรงพระขรรค์  เทพบตุร ๓๒ องค์ทรงผอบดอกปาริชาติ เทพกมุารีถือประทีป  ยกัษ์เสนาบดี
มาคอยปกปักษ์รักษา ปัญจสิขรบรรเลงพิณถวายในกระบวนแห่พระบรมธาต ุก่อนท่ีพระเจ้าอภัย
ทฏุฐคามิณีจะอญัเชิญกลอ่งพระบรมธาตเุข้าบรรลใุนพระสถปูรุวนัเวลิ๒๕๙ 

 ในส่วนดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้นัน้ เร่ิมปรากฏบทบาทของพระอินทร์ในการ
ดแูลพระบรมธาตมุาตัง้แต่ในสมัยพุกาม  ในสมยัท่ีพระเจ้าอโนรธาทรงน าพุทธศาสนาเถรวาทมาสู่
อาณาจกัรพกุาม ด้วยความช่วยเหลือของพระธมัมทสัสี หรือท่ีรู้จกักนัในนาม “ชินอรหนัต์” ด้วยทรงมี
พระราชโองการให้ท าลายคณะสงฆ์ลทัธิอารี (อะเยจี) ท่ีสัง่สอนผู้คนให้ผิดไปจากพระธรรมวินยั และ 
  

                                           
๒๕๔เร่ืองเดียวกนั, ๙๙. 
๒๕๕เร่ืองเดียวกนั, ๗๙. 
๒๕๖มหาวงศ์: พงศาวดารตัมพปัณณิทวีป เล่มที่ ๑, ๑๙๕. 
๒๕๗มหาวงศ์: พงศาวดารตัมพปัณณิทวีป เล่มที่ ๒ (ม.ป.ท., ๒๕๔-), ๗-๙. 
๒๕๘พระรัตนปัญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ์, ๖๑-๖๓. 
๒๕๙มหาวงศ์: พงศาวดารตัมพปัณณิทวีป เล่มที่ ๒, ๒๓๔-๒๓๕. 



 

 

๓๖๙ 

ยกเลิกพิธีบูชานัต๒๖๐ท่ีภูเขาโปปา  โดยรวบรวมนตัทัง้หลายมาไว้ท่ีพระเจดีย์ชเวซิกอง ท าหน้าท่ี
เฝ้าพระเจดีย์แทน  โดยก าหนดให้ “ตะจามีง” ซึ่งก็คือพระอินทร์ (ภาพท่ี ๒๕๘) ขึน้เป็นประธาน
แหง่นตัทัง้ปวง และลดฐานะมีงมหาคีริลง เป็นเพียงนตัอนัดบั ๒ รองจากตะจามีง เพ่ือเป็นการปรับ
โลกทศัน์ของราษฎรจากการยกพระอินทร์ ซึ่งเป็นนตัผู้ดแูลพทุธศาสนาให้เป็นนตัสงูสดุ  ปฏิวตัิความ
เช่ือจากการพึง่นตัมาพึง่พทุธศาสนาแทน  แตป่ระชาชนก็ยงัไม่อาจละทิง้ความเช่ือถือในนตัลงได้๒๖๑ 
 

 
 

ภาพท่ี ๒๕๘ นตัตะจามีง หรือนตัพระอินทร์ ภายในพระเจดีย์ชเวซิกอง เมืองพกุาม 
                                           

๒๖๐ค าว่า “นตั” นกัปราชญ์ชาวพม่าเช่ือว่ามาจากค าว่า “นาถ” ในภาษาบาลี ท่ีหมายถึง 
“ผู้ เป็นท่ีพึง่”  ซึง่ตามต าราวา่ด้วยนตัพมา่แบง่นตัออกเป็น ๓ กลุม่คือ นตัพทุธ นตัใน และนตันอก 

๑) นัตพุทธ นัต ๓๗ ตนอันมีท่ีมาจากคมัภีร์ทางพุทธศาสนา เช่น มหาสมัยสูตร และ
อาฏานาฏิยสตูร 

๒) นัตใน นัต ๓๗ ตนท่ีถูกก าหนดให้อยู่ในเขตก าแพงเจดีย์ชเวซิกอง ซึ่งก็ปรากฏ
บทบาทของ “ตะจามีง” (นตัพระอินทร์) อยูเ่ชน่กนั 

๓) นตันอก นตัอีก ๓๗ ตนท่ีอยู่นอกก าแพงเจดีย์ชเวซิกอง ซึ่งเป็นนตัท้องถ่ินท่ีอยู่คู่
สงัคมพม่า มีเพียง “ตะจามีง” องค์เดียวท่ีเป็นนตัตา่งถ่ินองค์เดียวท่ีถูกก าหนดให้อยู่ในกลุ่มนีด้้วย  
ส่วนใหญ่นิยมอญัเชิญประทบัทรง เว้นแต่ “ตะจามีง” เท่านัน้ท่ีไม่ประทบัทรง  ดรูายละเอียดใน 
อรนุช วิรัช นิยมธรรม, “นตั: ผีอารักษ์ในสงัคมพม่า,” ใน พม่าอ่านไทย: ว่าด้วยประวัติศาสตร์

และศิลปะไทยในทรรศนะพม่า (กรุงเทพมหานคร: มตชิน, ๒๕๕๕), ๑๕๘-๑๖๒. 
๒๖๑เร่ืองเดียวกนั, ๑๗๐. 



 

 

๓๗๐ 

 ท่ีส าคญัคือ บทบาทท่ีพระอินทร์ช่วยในการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตใุนส่วน
ตา่ง ๆ ของพระพทุธเจ้า ณ ปชูนียสถานส าคญัประจ าเมือง อาทิ การท่ีพระอินทร์ช่วยน าพระเกศา
ธาตปุระดิษฐานไว้ในอุโมงค์ อนัเป็นท่ีมาของต านานพระธาตดุอยสุเทพ๒๖๒ หรือท่ีพระอินทร์ทรง
บรรจพุระเกศาธาตไุว้ในกระบอกรวกก่อนท่ีจะน าไปประดิษฐานไว้ในโกศแก้วตามต านานพระธาตุ
หริภุญชยั๒๖๓ การท่ีพระอินทร์แต่งยนต์ให้ดแูลพระเกศาธาตุตามต านานพระธาตลุ าปางหลวง๒๖๔ 
พระธาตชุ่อแฮ๒๖๕ และพระธาตแุช่แห้ง๒๖๖ การท่ีพระอินทร์บญัชาให้พระวิสสุกรรมลงมาช่วยแบง่
พระบรมธาตแุละก่อพระเจดีย์ตามต านานพระธาตเุมืองนครศรีธรรมราช๒๖๗ การท่ีพระอินทร์จดัเหล่า
เทวดามาอารักษ์พระอุรังคธาตุตามต านานพระธาตุพนม๒๖๘หรือพระรากขวัญ (สรีรธาตุดูกด า้มีด) 
เบือ้งซ้ายต านานพระธาตดุอยทงุเมืองเชียงแสน๒๖๙ เป็นต้น 

๖. บทบาทพระอินทร์ในการสร้างพระพุทธรูปส าคัญ 
 นอกจากต านานบ้านเมืองและศาสนสถานส าคญัแล้ว พระอินทร์ยังมีบทบาทท่ี

เช่ือถือกนัมาในการสร้างพระพทุธรูปส าคญัอยูห่ลายองค์ ท่ีส าคญัได้แก่ 
 พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต  ปรากฏบทบาทพระอินทร์

ในการสร้างพระแก้วมรกตนีม้าตัง้แตใ่นคมัภีร์ชินกาลมาลีปกรณ์  โดยต านานนัน้เล่าถึงเหตกุารณ์
ราว พ.ศ.๕๐๐ พระนาคเสนเถระแห่งอโศการาม เมืองบปุผวดี (ปาฏลีบตุร) ด าริจกัจ าลองรูปแทน
พระพทุธองค์ด้วยแก้วมณี  ขณะนัน้พระอินทร์ทราบความปริวิตกจงึเสดจ็ลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ 
รับสัง่ให้พระวิสสกุรรมจ าลองพระพทุธปฏิมาด้วยแก้วมณีด้วยฤทธ์ิ โดยพระอินทร์ได้ไปอญัเชิญแก้ว
มณีโชติท่ีภูเขาวิบลู ซึ่งมีเหล่ากมุภณัฑ์เฝา้ดแูลอยู่ แก้วมณีโชตินีเ้ป็นสมบตัิแห่งพระเจ้าจกัรพรรดิ 
นามวา่ “แก้วอมรกต” (อมรกตรตน) แล้วโปรดให้พระวิสสกุรรมแปลงองค์เป็นรูปกาจารย์มาตกแตง่
ด้วยตนเอง ไมใ่ชด้่วยฤทธ์ิ ได้พระพทุธปฏิมาขนาดสงู ๑ ศอก ๑ นิว้ เสร็จภายใน ๗ วนั ๗ คืน  แล้ว

                                           
๒๖๒ประชุมต านานพระธาตุ ภาคที่ ๑ และภาคที่ ๒ (ธนบรีุ: เจริญสิน ๒๗, 

๒๕๑๓), ๑๔๐. 
๒๖๓เร่ืองเดียวกนั, ๓๗-๓๘. 
๒๖๔เร่ืองเดียวกนั, ๖๑-๖๒. 
๒๖๕เร่ืองเดียวกนั, ๙๓. 
๒๖๖เร่ืองเดียวกนั, ๑๖๒. 
๒๖๗เร่ืองเดียวกนั, ๑๒๕. 
๒๖๘เร่ืองเดียวกนั, ๑๑๒. 
๒๖๙เร่ืองเดียวกนั, ๓. 



 

 

๓๗๑ 

พระนาคเสนเถระได้อธิษฐานอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ๗ องค์เข้าไปในองค์พระรัตนปฏิมา
นัน้๒๗๐  ส่วนในคมัภีร์รัตนพิมพวงศ์ คมัภีร์ในยคุตอ่มาท่ีแตง่แล้วเสร็จเม่ือ พ.ศ.๒๒๗๒ นัน้ ได้เรียก
ขานแก้วท่ีใช้ในการสร้างพระนีว้่า “อมรโกฏ”๒๗๑ ซึ่งค าว่า “อมร” ในที่นีห้มายถึง “เทวดา”  ส่วน 
“โกฏ” นัน้หมายถงึ “ทุบ สกัด”  ดังนัน้ค าว่า “อมรโกฏ” นีจ้ึงอาจส่ือความหมายถงึ “ดวงแก้ว
ที่สกัดออกมาโดยเหล่าเทวดา” ซึ่งพระอินทร์น ามาจากภูเขาวิปุละ มีลักษณะเป็นสีเขียว
เป็นสายรุ้ง พระอินทร์ประสงค์จะเอาไปถวายพระนาคเสน วัดรอบประมาณ ๑ วา ๓ นิว้๒๗๒ 
โดยมีพระวิสสุกรรมเป็นผู้รังสรรค์ถวาย 

 พระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปส าคญัท่ีมีต านานว่า พระอินทร์ พระพรหม เทวดา 
อสรู และพระอรหนัต์ได้ร่วมกนัสร้างให้เสร็จขึน้ได้ในวนัเดียว๒๗๓ 

 พระพุทธชินราช  การสร้างต านานท่ีผ่านทางบทบาทของพระอินทร์ในการช่วย
อธิบายความงดงามของพระพทุธรูปท่ีเม่ือท าการหล่อออกมาแล้วมีเนือ้งดงามบริบูรณ์ อย่างเช่น
พระพุทธชินราชนัน้ในพระราชพงศาวดารเหนือ ระบุว่า พระอินทร์แปลงกายลงมาเป็นชีปะขาว 
(ตาปขาว) ในการช่วยท าพระพุทธรูป ตัง้แต่คุมพิมพ์ ปัน้เบ้า ตัง้เตาหล่อจนเนือ้ทองแล่นไปจน
บริบรูณ์จนแทบหาต าหนิมิได้๒๗๔  

 พระอินทร์ เทพมีก าเนิดมาจากศาสนาพราหมณ์ แต่พุทธศาสนาให้ความส าคญั
และก าหนดบทบาทอันหลากหลายมาตัง้แต่ครัง้พุทธกาล ทัง้ยังได้รับความนิยมและปรากฏ
บทบาทส าคญัควบคูไ่ปกับคติทางพุทธศาสนา จนเม่ือพทุธศาสนาได้แผ่อิทธิพลเข้ามาในดินแดน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ บทบาทของพระอินทร์ก็ยงัได้รับการรังสรรค์ขึน้ใหม่ควบคู่ไปกับต านาน
เมือง ตลอดจนปชูนียวตัถุสถานท่ีส าคญัของบ้านเมืองก็ล้วนปรากฏบทบาทของพระอินทร์เข้าไป
เก่ียวข้องอยูด้่วยเสมอ 
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๓๗๒ 

สรุปบทบาทหน้าที่ของพระอินทร์ที่ปรากฏในงานศิลปกรรม 
บทบาทหน้าท่ีของพระอินทร์ท่ีปรากฏในพุทธศาสนาเถรวาทนัน้ ส่วนส าคญัได้รับ

อิทธิพลมาจากบทบาทหน้าท่ีเดิมในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ทัง้การเป็นเทพผู้ประทานสายฝน 
ความอดุมสมบรูณ์ เทพแหง่สงคราม และเทพประจ าทิศ 

ท่ีส าคัญคือ พุทธศาสนาได้ปรากฏคติท่ีพระอินทร์เป็นเทพท่ีนับถือศรัทธาในพุทธ
ศาสนา จึงปรากฏบทบาทพระอินทร์ท่ีมีต่อพระพทุธเจ้า ทัง้ในบทบาทท่ีแสดงออกด้วยวาจา โดย
การตัง้ค าถามกับพระพุทธเจ้า ดงัมีพระสูตรส าคญั เช่น “สกักปัญหสูตร” ท่ีจากปัญหาในครัง้นัน้
เป็นเหตใุห้พระพุทธองค์ทรงพยากรณ์ว่า พระอินทร์ทรงได้ธรรมจกัษุ คือเป็นพระโสดาบนั  พุทธ
ประวตัิตอนนีจ้ึงเป็นท่ีนิยมทัง้ในศิลปะสมยัคนัธาระ ทวารวดี และเขมรสมยับายน แต่ไม่ปรากฏ
ความนิยมในสมยัหลงัพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ แต่อย่างใด  บทบาทในการสรรเสริญพระบรมศาสดา 
เป็นบทบาทท่ีปรากฏมาแตห่ลกัฐานชัน้พระไตรปิฎก และได้ความนิยมเฉพาะในคมัภีร์ จึงไม่คอ่ย
ปรากฏในงานพทุธศลิป์มีเพียงงานจิตรกรรมท่ีพระอโุบสถวดัสทุศันเทพวรารามเป็นภาพพระอินทร์
แปลงเป็นมาณพน าเสด็จพระพทุธองค์ไปยงัพระราชนิเวศน์ของพระเจ้าพิมพิสาร ณ เมืองราชคฤห์   
หรือบทบาทในการอาราธนาธรรม ซึ่งเป็นบทบาทท่ีได้รับอิทธิพลมาจากคติมหายานท่ีพระอินทร์
เสดจ็ไปอาราธนาให้พระพทุธองค์ทรงแสดงธรรม จงึปรากฏในงานพทุธศลิป์ทัง้สมยัปาละและเขมร
สมัยบายน  แต่ในสมัยรัตนโกสินทร์ก็ปรากฏมีจิตรกรรมท่ีพระอินทร์และพระพรหมร่วมกัน
อาราธนาธรรม ซึง่อาจเป็นอิทธิพลจากในคมัภีร์นิทานกถาก็ได้เชน่กนั 

ส่วนบทบาทพระอินทร์ท่ีแสดงออกผ่านการกระท านัน้ ปรากฏบทบาทส าคญัทัง้การ
เสด็จมาทรงรับพระประสตูิกาลพระโพธิสตัว์ ท่ีปรากฏรูปพระอินทร์มาทรงรับพระประสตูิกาลด้วย
ผ้าทิพย์ในศิลปะอมราวดีและวกาฏกะ ซึ่งสอดคล้องกับความตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกบาลี 
และในคมัภีร์ลลิตวิสตระฝ่ายมหายาน  ในขณะท่ีศลิปะคปุตะและปาละนัน้เป็นรูปแบบท่ีพระอินทร์
ทรงรับพระประสตูกิาลด้วยพระพาหา สอดคล้องกบัความท่ีมาในคมัภีร์มหาวสัตอุวทาน  ในขณะท่ี
ในประเทศไทยนัน้พระอินทร์ทรงน าพานทองมารับพระประสตูิกาลแทนคตกิารใช้ขา่ยทอง 

บทบาทในคราวชักผ้าบังสุกุลนัน้  ในสมัยรัตนโกสินทร์ปรากฏงานจิตรกรรม 
ประติมากรรม และภาพลายรดน า้ท่ีแสดงเหตกุารณ์นี ้ทัง้การท่ีพระอินทร์ทรงขดุสระโบกขรณีด้วย
พระหตัถ์ พระอินทร์ถวายกระดานหิน และพระอินทร์ทรงช่วยตากผ้าบงัสุกลุ จึงนบัเป็นบทบาทท่ี
ปรากฏมาตัง้แตค่มัภีร์ชัน้พระไตรปิฎกแตม่าได้รับความนิยมสงูในสมยัต้นรัตนโกสินทร์ 

บทบาทในการเชิญพระธาต ุ ในสมยัอินเดียโบราณและอมราวดีนัน้ให้ความส าคญักับ
การเชิญพระจฬุา (มวยผม) พร้อมผ้าโพกพระเศียร  ในขณะท่ีเอเชียอาคเนย์ นบัแตส่มยันยองยาน



 

 

๓๗๓ 

ของพม่านัน้ปรากฏเหลือเพียงเฉพาะ “พระจุฬา” เท่านัน้  ซึ่งรูปแบบนีป้รากฏสืบมาในพุทธศิลป์
ไทยมาจนถึงในปัจจุบนั  นอกจากนีใ้นพุทธศิลป์ไทยยังปรากฏบทบาทในการเชิญพระทันตธาตุ
ด้วย ดงัปรากฏพระอินทร์เสด็จมาเชิญพระทนัตธาตเุบือ้งขวาจากมวยผมโทณพราหมณ์ในคราว
แบง่พระบรมธาต ุ

บทบาทในการเป็นบริวารในกระบวนเสด็จ มกัปรากฏบทบาทส าคญัในพุทธประวัติ
ตอนเสด็จลงจากดาวดงึส์นัน้ เร่ิมปรากฏมาตัง้แตใ่นสมยัอินเดียโบราณ โดยแสดงลกัษณะส าคญั
เป็นบนัไดทัง้ ๓  ในขณะท่ีบทบาทพระอินทร์ทัง้การสร้างประติมานวิทยาตามคมัภีร์ท่ีปรากฏคือ 
ทรงถือบาตรน าเสด็จ ก็พบในศิลปะปาละ พุกาม รวมถึงรัตนโกสินทร์สมยัรัชกาลท่ี ๕  หรือการ
สร้างงานตามสุนทรียศาสตร์ท่ีต่างออกไป ทัง้พระอินทร์กัน้ฉัตรถวายในสมัยคุปตะ  ปาละ และ
สุโขทัย  หรือพระอินทร์เป่าสังข์วิชัยยุตรน าเสด็จในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  และบทบาทใน
กระบวนเสดจ็ในคราวออกมหาภิเนษกรมณ์ ซึง่เป็นท่ีนิยมในสมยัต้นรัตนโกสินทร์ ก็มกัปรากฏภาพ
พระอินทร์ทรงจบับงัเหียนม้ากัณฐกะน าเสด็จพระโพธิสตัว์ ซึ่งเป็นสุนทรียศาสตร์ท่ีต่างไปจากชดุ
คมัภีร์ทางพทุธศาสนาทัง้หมด 

บทบาทในการก่อไฟหุงข้าวมธุปายาสนัน้ จากท่ีปรากฏในคมัภีร์ระบุถึงบทบาทพระ
อินทร์ท่ีทรงรวบรวมฟืนมาช่วยนางสุชาดาก่อเตานัน้ ถูกแสดงออกในงานจิตรกรรมสมัยต้น
รัตนโกสินทร์เป็นภาพพระอินทร์เตมิเชือ้ไฟ หรือเหาะลงมารักษาเตาไฟนัน้ 

บทบาทในการเป่าสงัข์วิชยัยตุร ปรากฏบทบาทส าคญันีใ้นวนัตรัสรู้ จึงปรากฏรูปพระ
อินทร์ทรงสงัข์มาตัง้แต่ในสมยัพุกาม ก่อนท่ีจะคล่ีคลายคติการเป่าสงัข์ในเหตกุารณ์ส าคญัอ่ืน ๆ 
เช่นภาพการเสด็จลงจากดาวดึงส์ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์นัน้ ก็ปรากฏภาพพระอินทร์เป่าสังข์น า
เสดจ็ลงจากสวรรค์ 

บทบาทในการถวายผลสมอ อนัเป็นเหตกุารณ์ในสปัดาห์สุดท้ายของการเสวยวิมุตติ
สขุ มกัปรากฏในงานศลิปกรรมสมยัต้นรัตนโกสินทร์ หากแตเ่หตกุารณ์ส าคญัในสปัดาห์ท่ีพระพทุธ
องค์ทรงประทบัใต้ต้นราชายตนะนัน้ มีเหตกุารณ์ส าคญัหลายเหตกุารณ์ ทัง้การท่ี ๒ พ่อค้าถวาย
ภัตตาหาร ท้าวจตุโลกบาลถวายบาตร ก็เป็นเหตใุห้เหตกุารณ์พระอินทร์ถวายผลสมอปรากฏได้
น้อยในภาพแสดงเหตกุารณ์ภายใต้ต้นราชายตนะนัน้ 

บทบาทในการช่วยเหลือพระบรมศาสดา  ทัง้ในเหตกุารณ์ยมกปาฏิหาริย์ ซึ่งในคมัภีร์
มกัระบุว่า พระอินทร์ทรงมีบญัชาให้เทพต่าง ๆ บนัดาลลม ฝน แสงอาทิตย์มาท าลายมณฑปพิธี
ของเดียรถีย์  ซึง่ในงานจิตรกรรมสมยัรัตนโกสินทร์นัน้ แสดงเป็นภาพพระอินทร์เหาะเข้าทบุท าลาย



 

 

๓๗๔ 

มณฑปนัน้แทน  ในเหตุการณ์ปราบนางจิญจมานวิกา จิตรกรรมก็ส่ือแสดงตามคมัภีร์ด้วยการ
แสดงภาพพระอินทร์ท่ีแปลงกายเป็นหนเูข้ากดัเชือกรัดท้องของนางจิญจมานวิกา 

บทบาทพระอินทร์ทรงดีดพิณสามสาย เพ่ือช่วยให้พระโพธิสตัว์พิจารณาเห็นทางสาย
กลางนัน้เป็นคติท่ีเกิดขึน้ในอุษาคเนย์ และเป็นท่ีนิยมในงานจิตรกรรมทัว่ทัง้ภูมิภาค นบัแต่สมัย    
นยองยานของพมา่ เป็นต้นมา 

บทบาทในอดีตชาติของพระพุทธองค์ท่ีช่วยในการสั่งสมบารมีธรรมให้บรรลุพระ
โพธิญาณนี ้มกัปรากฏในศิลปกรรม เช่น การทดสอบขอรับบริจาคสิ่งอนัพึงสละได้ยาก เช่นแปลง
เป็นพราหมณ์มาทูลของพระชายาคือ พระนางมทัรี ก็ปรากฏมาตัง้แต่ในสมยัอินเดียโบราณ และ
ปรากฏสืบมาทัง้ในทวารวดี อยธุยา และรัตนโกสินทร์  บทบาทในการช่วยไขข้ออรรถข้อธรรมของ
พระโพธิสตัว์ก็ปรากฏในเนมิราชชาดก ก่อนท่ีจะทลูเชิญพระเจ้าเนมิราชประทบัเวชยนัตปราสาท
ทอ่งชมนรกสวรรค์ 

บทบาทในฐานะโลกปาล หรือเทพผู้ รักษาโลกในทิศทัง้  ๔ เ ร่ิมคตินีใ้นศาสนา
พราหมณ์-ฮินด ูสมยัอิติหาส  ก าหนดให้พระอินทร์เป็นเทพประจ าทิศตะวนัออก  ซึ่งจะซ้อนทบักบั
ท้าวธตรฐในคติพทุธท่ีเป็นเทพประจ าทิศตะวนัออกด้วยเช่นกนั  ดงันัน้ในงานศิลปกรรมจึงปรากฏ
การใช้ทัง้ ๒ คติปะปนกนั  โดยในดินแดนเอเชียอาคเนย์มกัปรากฏบทบาทพระอินทร์ในฐานะเทพ
ประจ าทิศตะวนัออกท่ีมีประทับเหนือช้าง ๓ เศียรตามแบบคติพุทธศาสนา แต่ใช้ประดบับริเวณ
หน้าบนัและทบัหลงัทางเข้าด้านทิศตะวนัออกของปราสาทหินในคตพิราหมณ์-ฮินด ู และไมป่รากฏ
หลกัฐานว่ามีปราสาทหินในคติพทุธศาสนาหลงัใดท่ีปรากฏรูปพระอินทร์บริเวณทบัหลงัและหน้า
บันท่ีติดอยู่กับองค์ปราสาท ( in-situ) เลย  มีเพียงรูปพระอินทร์ท่ีแสดงบทบาทเทพประจ าทิศ
ประกอบอยู่ในส่วนของบนัแถลงและกลีบขนนุของปราสาทเท่านัน้   ซึ่งนบัเป็นคติเทพประจ าทิศ ๘ 
องค์ คือ ทิศหลกัและทิศรอง  ด้วยในคติพุทธไม่ปรากฏมีเทพประจ าทิศรอง จึงปรากฏการใช้เทพ
ประจ าทิศ ๘ องค์ในพทุธสถานสืบมาจนถึงในปัจจบุนั  แตห่ากเป็นการสร้างเทพประจ าทิศเฉพาะ
ทิศหลักทัง้ ๔ อาจมีการเลือกใช้ชุดเทพประจ าทิศในคติทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู หรือพุทธ
ศาสนาก็ได้  ซึ่งโดยส่วนใหญ่หากเป็นพุทธสถานมกัใช้ชุดเทพประจ าทิศของพทุธศาสนา คือ ท้าว
จตโุลกบาลเป็นหลกั แตถ้่าหากเป็นเขตพระราชฐานก็อาจเลือกใช้ชดุของพระอินทร์หรือท้าวธตรฐก็
ได้ แล้วแตค่วามเหมาะสมของแตล่ะสถานท่ีเป็นส าคญั 

นอกจากนี ้พระอินทร์ยงัเป็นเทพส าคญัท่ีผู้คนในเอเชียอาคเนย์นิยมให้อ้างอิงถึงความ
เก่าแก่และความศกัดิส์ิทธ์ิของสถานท่ีท่ีเป็นปชูนียสถานและหรือสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิประจ าพระนคร 



 ๓๗๕ 

 
 

บทที่ ๕ 
อินทราภเิษก: การสถาปนาความเป็นพระอินทร์ในสถาบันกษัตริย์ 

 
พิธีอินทราภิเษกนี ้เป็นหนึ่งในพิธีการสถาปนาพระมหากษัตริย์ขึน้ครองราชย์ โดย

รายละเอียดขัน้ตอนพิธีกรรมส าคญัอยา่งหนึง่ คือ การรดน า้  ดงัปรากฏค าวา่ “อภิเษก” ซึง่หมายถึง 
การแต่งตัง้โดยการท าพิธีรดน า้๑ เป็นการใช้น า้เพ่ือเปล่ียนสถานภาพของบุคคลจากสถานะหนึ่ง
ไปสูอี่กสถานะหนึง่ ซึง่สว่นใหญ่ใช้ในกลุม่ชนชัน้สงูหรือชนชัน้ปกครอง 

ท่ีมาของพิธีอินทราภิเษกนี ้ปรากฏขึน้ครัง้แรกในคมัภีร์ฤคเวท สนันิษฐานว่าเป็นส่วน
หนึ่งในพิธีราชสยูะ๒ ท่ีได้รับการขยายความเพิ่มเติมอย่างเป็นระเบียบแบบแผนขึน้มาในคมัภีร์ชัน้   
พราหมณะของศาสนาพราหมณ์-ฮินด ูหากแตใ่นระยะแรกนัน้เรียกพิธีนีว้่า “ไอนทรมหาภิเษก”  

โดยเฉพาะคมัภีร์ไอตเรยพราหมณะ (Aitareya Brahmanas) กล่าวถึง พิธีไอนทรมหาภิเษก 
นีว้่าเป็นพิธีมหาภิเษกของพระอินทร์ เป็นการสถาปนาความยิ่งใหญ่ของพระอินทร์ว่า พระอินทร์
เป็นเทพท่ีมีอ านาจมหาศาล มีพลานภุาพมากท่ีสุด มีความแข็งแกร่งท่ีสุด เป็นสจัจะคือความจริง
แท้สูงสุด นับเป็นท่ีสุดแห่งความส าเร็จ ด้วยเหตุนีจ้ึงมีการอภิเษกพระองค์ขึน้เป็นเทพท่ีมีความ
ยิ่งใหญ่กวา่เทพทัง้มวล๓ 

นอกจากนี ้ยงัได้กล่าวถึงพิธีอคันิษโตม ซึ่งเป็นพิธีเพ่ือการได้ครอบครองสรวงสวรรค์ไว้ว่า 
พระประชาบดีหรือพระพรหมจกัมีพระบญัชาให้พระอคันิและพระพฤหสับดีเป็นผู้ประกอบพิธี เพ่ือให้
พระอินทร์ได้เป็นใหญ่ ดงัความว่า “อินฺทรฺสฺย มเหนฺทฺรตฺวสมฺปตฺติ” โดยมีปโุรหิตพราหมณาจารย์ 
๑๓ คนเป็นผู้สาธยายมนตร์ตา่ง ๆ มีการอญัเชิญเทพแหง่ไฟตา่ง ๆ เชน่ สธุนัวนัมาร่วมพิธีนีด้้วย  มี
การสวดศสัตระและพฤหตี  มีการสวดบชูาพระโสม และคัน้น า้โสมจ านวนมากเพ่ือบวงสรวงเหล่า

                                           
๑ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒  

(กรุงเทพมหานคร: นานมีบุ๊คส์พบัลิเคชัน่ส์, ๒๕๔๖), ๑๓๓๒.  
๒Lokesh Chandra, “Devaraja in Cambodian History,” in God and King: The 

Devaraja Cult in South Asian Art and Architecture: Proceedings of the Seminar   
(New Delhi: Regency, 2005), 104.  

๓Arthur Berriedale Keith, “Aitareya Brahmanas,” in Rigveda Brahmanas the Aitareya 

and Kausitaki Brahmanas of the Rigvada (Delhi: Motilal Banarsidass Publishers, 1998), 329.  



 

 

๓๗๖ 

เทวดา พระอคันิจกัใช้จิตสร้างราชรถเทียมม้า  โดยมีพระประชาบดีเป็นผู้น าเหลา่เทวดาร่วมกนัขบั
พระเวทหลายครัง้เพ่ือการบชูายญันี ้๔  

เหล่าทวยเทพจะอญัเชิญพระแท่น หรือตัง่ท่ีมีช่ือว่า “ฤจ” มาถวายแดพ่ระอินทร์  พระแทน่
นีเ้หล่าเทวดาทรงสร้าง ๒ ขาหน้าด้วยบทพฤหัตและรถันตระ ๒ ขาหลงัด้วยบทไวรูปะและไวราชะ 
พนกัพิงด้วยบทศากวระและไรวตะ และท่ีเท้าแขนด้วยบทเนาธสะและกาเลยะ ซึ่งล้วนเป็นบทท่ีมา
ในคมัภีร์สามเวท แล้วสร้างเส้นด้ายท่ีทอตามยาวด้วยบทในคมัภีร์ฤคเวท เส้นด้ายท่ีทอตามขวาง
ด้วยบทในคมัภีร์สามเวท สร้างช่องว่างด้วยบทในคมัภีร์ยชุรเวท ปลูาดด้วยหญ้าและเบาะรองนัง่ 
อนัส่ือถึงเกียรตยิศและความมีสิริมงคล ตามล าดบั 

ครัน้แล้ว พระสวิตฤ พระพฤหสับดี พระวายุ และพระปษูันร่วมกันทรงแบกขาทัง้ ๒ 
ของพระแท่น พระมิตระและพระวรุณทรงแบกพนกัพิง พระอศัวินทรงแบกท่ีเท้าแขน  ในขณะท่ี
พระอินทร์ก าลงัจะเสด็จประทับบนพระแท่นนี ้พระองค์จะทรงท่องมนต์อญัเชิญเทพทัง้หลายให้
เสดจ็ขึน้ประทบับนพระแทน่ก่อน แล้วจากนัน้พระอินทร์จงึเสดจ็ขึน้ประทบันัง่บนพระแทน่นี ้๕ 

ในการร่วมกนัขบัพระเวทนีจ้กัให้พระอินทร์ประทบันัง่บนพระแท่นอทุุมพร๖ผินพระพักตร์
ไปเบือ้งทิศตะวนัออก โดยมีพระประชาบดีหรือพระพรหมประทบัยืนอยู่เบือ้งหน้า แล้วจึงได้รับการ
อภิเษกจากเทพในกลุ่มตา่ง ๆ ในทกุทิศ อาทิ กลุม่วสเุทพประทบัเบือ้งทิศตะวนัออก เพ่ือให้พระอินทร์
ได้รับความเป็นใหญ่เหนือผู้ อ่ืน  กลุ่มรุทรเทพประทบัเบือ้งทิศใต้ เพ่ือให้พระอินทร์เป็นเทพผู้ปกครอง
สงูสดุ  กลุม่อาทิตยเทพประทบัเบือ้งทิศตะวนัตก เพ่ือให้พระอินทร์มีอ านาจในการปกครองด้วยตนเอง  
และกลุ่มวิศเวเทวาหรือเหล่าเทพทุกองค์ประทบัเบือ้งทิศเหนือ เพ่ือให้อ านาจสูงสุดแก่พระอินทร์ใน
การปกครอง๗ และต้องประกอบพิธีอคันิษโตมถึง ๓ ครัง้ถวายแดพ่ระอินทร์ 

                                           
๔มณีป่ิน พรหมสทุธิรักษ์, “ชกันาคดกึด าบรรพ์ และพระราชพิธีอินทราภิเษก,” ใน  

ศรีชไมยาจารย์  (กรุงเทพมหานคร: เฟ่ืองฟ้าพริน้ติง้, ๒๕๔๖), ๑๑๘.  
๕ศรีนวล ภิญโญสนุนัท์, “พิธีราชาภิเษกในคตอิินเดียและไทย: การศกึษาเปรียบเทียบ” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาบาลีและสนัสกฤต บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, ๒๕๒๘), ๒๐ – ๒๓. 

๖พระแท่นอทุมุพร คือ พระแท่นท่ีท าจากไม้มะเด่ือนี ้จกัมีลกัษณะท่ีแห้ง แตมี่การแตกใบ
ออ่น แล้วปดู้วยผ้ากรองด้วยทองค า  

๗Arthur Berriedale Keith, “Aitareya Brahmanas,” Rigveda Brahmanas the 

Aitareya and Kausitaki Brahmanas of the Rigvada, 330-331.  



 

 

๓๗๗ 

ดังนัน้หากจะสรุปขัน้ตอนของพิธีอินทราภิเษกท่ีปรากฏในคัมภีร์พราหมณะนัน้ 
ประกอบด้วย ๔ ขัน้ตอน เร่ิมต้นด้วยพระอินทร์จกัประทบันัง่บนบลัลงัก์ จากนัน้ก็รับการประกาศ
จากเหล่าเทพ แล้วจึงได้รับการอภิเษกจากพระประชาบดี และท้ายสดุด้วยการรับการอภิเษกจาก
เหลา่เทพในทิศทัง้ ๔๘ 
 
ขัน้ตอนพธีิไอนทรามหาภเิษก 

ในการประกอบพิธีไอนทราภิเษกนัน้ พราหมณ์จะน าผลไทร ผลมะเด่ือ ผลโพธ์ิ ผลโพธ์ิ
ทะเล กล้าข้าว กล้าข้าวต้นข้าวใหญ่ หน่ออ่อนของต้นประยงค์ และกล้าข้าวบาร์เลย์มาวางในถาด
ไม้มะเด่ือแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน  แล้วจึงผสมด้วยนมเปรีย้ว น า้ผึง้ เนยใส และน า้ฝนท่ีตกลงมา
ในขณะแดดออก เม่ือผสมเข้ากนัแล้วจึงวางลงบนพืน้ดิน  จากนัน้พราหมณ์ฤตวิชจะสวดฉลองพระแทน่
อทุมุพร แล้วจึงกราบบงัคมทลูให้พระราชาเสด็จขึน้ประทบั ด้วยบทสวดอญัเชิญเทพกลุ่มต่าง ๆ ให้
เสด็จประทบับนพระแท่นก่อน แล้วพระราชาจึงเสด็จขึน้ประทบับนพระแท่นนัน้  เหล่าราชกรรตจุะ
กล่าวสรรเสริญพระองค์ พราหมณ์เข้าถวายพระพรด้วยบทสวดในคมัภีร์ฤคเวท แล้วจึงถวายการ
อภิเษก  โดยมีพราหมณ์ฤตวิชผู้ท าพิธีจะยืนอยู่เบือ้งพระพักตร์ของพระราชา หนัหน้าไปทางทิศ
ตะวนัตก โดยจะคลมุพระองค์ด้วยก่ิงไม้มะเด่ือสด หญ้ากศุะ (หญ้าคา) ทองค า แล้วถวายการสรง
น า้อภิเษก และสวดอญัเชิญเทพเจ้าประจ าทิศตา่ง ๆ ให้มาร่วมอภิเษกพระราชาพระองค์นัน้ 

ครัน้แล้วจึงพระราชทานทกัษิณาแก่พราหมณ์ผู้ถวายการอภิเษก แล้วพราหมณ์ฤตวิช
จะถวายน า้โสมให้พระราชาเสวยจงึเป็นการเสร็จพิธี๙ 
 
พธีิอินทราภเิษกในดนิแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

หากแต่พิธีอินทราภิเษกนัน้กลับปรากฏพบมากในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ด้วยเป็นพิธีท่ีมีความส าคญักับสถาบนัพระมหากษัตริย์ การเมืองการปกครองผ่านทางคติความ
เช่ือทางศาสนาอย่างมีนยัส าคญั ดงัปรากฏหลกัฐานท่ีส่ือความหมายถึงพิธีอินทราภิเษกนีด้้วยกัน 
๓ ประเทศ ได้แก่ ประเทศพมา่ กมัพชูา และไทย 

 

                                           
๘Lokesh Chandra, “Devaraja in Cambodian History,” God and King: The 

Devaraja Cult in South Asian Art and Architecture: Proceedings of the Seminar, 106.  
๙ศรีนวล ภิญโญสนุนัท์, “พิธีราชาภิเษกในคตอิินเดียและไทย: การศกึษาเปรียบเทียบ,” 

๒๕ – ๒๘. 



 

 

๓๗๘ 

พธีิอินทราภเิษกที่พบในพม่า 
ในดนิแดนประเทศพมา่ ปรากฏมีคต ิ“อินทราภิเษก” ดงัปรากฏอยูใ่นหลกัฐานประเภท

จารึกทางพทุธศาสนา ตัง้แตใ่นสมยัพกุาม ในรัชสมยัของพระเจ้าจนัสิตถา (Kyanzitta) 
พระเจ้าจันสิตถาแห่งอาณาจักรพุกาม มีพระนามตามจารึกว่า ถิลุงมัง (Thilung 

Mang)๑๐ ส่วนเอกสารทางประวัติศาสตร์บางฉบับ เรียกว่า ยันสิตถา จันสิตถา และคันชิต 
ครองราชย์ระหว่างปี พ.ศ.๑๖๒๗ – ๑๖๕๖ แม้ประวตัิก่อนขึน้ครองราชย์จะคลุมเครือ เน่ืองจาก
ปรากฏวา่เป็นผู้ สืบเชือ้สายมาจากสริุยวงศ์ และพระมารดาเป็นเจ้าหญิงเวสาลีแหง่แคว้นอาระกนั๑๑ 

พระเจ้าจนัสิตถาเร่ิมต้นด้วยการรับราชการเป็นเสนาบดีในราชส านกัของพระเจ้าอโนรธา 
(Anawrahta; พ.ศ.๑๕๘๗ – ๑๖๒๐)  แต่เกิดความขัดแย้งจนถูกเนรเทศออกจากราชส านักไปอยู่ยัง
อาณาจักรติเลง หรือมอญ  จนเม่ือพระเจ้าอโนรธาสวรรคต พระโอรสของพระองค์ คือ พระเจ้าสอลู 
(Sawlu; พ.ศ. ๑๖๒๐ – ๑๖๒๗) ได้ขึน้ครองราชย์ต่อ ภายหลงัเกิดการรัฐประหารโดยเจ้าเมืองหงสาวดี
ได้ร่วมกบัคนัชิต (พระเจ้าจนัสิตถา) และญาตวิงศ์ของพระเจ้ามนหูะหรือพระเจ้ามกฏุ (Makuta)๑๒ 

จากความสมัพนัธ์กบัอาณาจกัรมอญในครัง้นี ้ท าให้พระราชธิดาของพระเจ้าจนัสิตถา
ได้เสกสมรสกบัพระนดัดาของพระเจ้ามนหูะ โดยมีพนัธสญัญาตอ่กนัวา่ โอรสท่ีเกิดมานัน้จกัเป็น 
ผู้ สืบราชสมบตัติอ่ไป 

ในครัง้นัน้ พระเจ้าจนัสิตถาทรงยกสถานะสถาบนักษัตริย์พม่าในสูงขึน้ ด้วยการจัด
พระราชพิธีราชาภิเษกตามคตพิราหมณ์อยา่งมโหฬาร เม่ือปี พ.ศ.๑๖๒๙ ทัง้ยงัทรงสร้างพระราชวงั
ขึน้อย่างใหญ่โต และทรงมีพระบัญชาให้สร้างจารึกขึน้ชุดหนึ่งด้วยภาษามอญ ระบุถึงพุทธท านาย
ของพระสมัมาสมัพทุธเจ้าในปีท่ีพระองค์เสด็จดบัขนัธปรินิพพานว่า พระเจ้าจนัสิตถาจะได้ราชสมบตัิ

                                           
๑๐หมอ่มเจ้าสภุทัรดิศ ดศิกลุ, ประวัตศิาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. ๒๐๐๐  

(กรุงเทพมหานคร: สมาคมประวตัศิาสตร์ในพระราชปูถมัภ์สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ  
สยามบรมราชกมุารี, ๒๕๓๕), ๙๗.  

๑๑เกรียงไกร เกิดศริิ, พุกาม การก่อรูปของสถาปัตยกรรมจากก้อนอิฐแห่งศรัทธา  
(กรุงเทพมหานคร: อษุาคเนย์, ๒๕๕๑), ๑๑.  

๑๒พระเจ้ามนหูะหรือพระเจ้ามกฏุ (Makuta) นัน้เคยตกเป็นเชลยของพระเจ้าอโนรธา 
เม่ือครัง้ท่ีพระองค์ยกพลเข้าตีเมืองสธุรรมวดีหรือเมืองสะเทิม ราชธานีของชาวมอญ แล้วกวาดต้อน
พระองค์และผู้คนมาท่ีเมืองพกุาม เม่ือปี พ.ศ.๑๙๘๗ 



 

 

๓๗๙ 

อาณาจกัรพุกาม เม่ือปี พ.ศ.๑๖๒๗ และสร้างเมืองศรีเกษตรขึน้๑๓ ในจารึกนัน้ได้กล่าวถึง ความ
ชว่ยเหลือของพระอินทร์และเหลา่เทพท่ีได้ชว่ยเหลือนกับวชนามวา่ “พิสน”ู (Bisnū) จนท าให้ค้นพบ
อาณาจกัรศรีเกษตร และไปสูพ่รหมโลกในท่ีสดุ 

ดงัปรากฏหลกัฐานในศลิาจารึกท่ีระบถึงพิธีอินทราภิเษกทัง้สิน้ ๒ หลกัด้วยกนั ดงันี ้
ศิลาจารึกที่ ๑ มหาจารึกแห่งเจดีย์ชเวซิกง เมืองพุกาม 
 เป็นศิลาจารึก ๒ หลกัทีปักอยู่ในเขตของพระเจดีย์ชเวซิกง เมืองพกุาม หลกัหนึ่งเป็น

หลกัศลิาจารึก ๔ ด้าน ขนาดความสงูราว ๒.๘ เมตร กว้าง ๗๒.๕ เซนตเิมตร อีกหลกัหนึง่เป็นจารึก 
๒ ด้าน ขนาดความสงู ๒.๔๓ เมตร กว้าง ๖๖.๕ เซนตเิมตร 
 

  ด้านท่ี ๑ ด้านท่ี ๒ 

 
 

ภาพท่ี ๒๕๙ ศลิาจารึกแหง่เจดีย์ชเวซิกง หลกัท่ี ๑ ด้านท่ี ๑ และ ๒  
ท่ีมา: Duroiselle, Epigraphia Birmanica being Lithic and other Inscriptions of Burma Volume I Part 

II (Rangoon: Superintendent of Government Printing and Stationery, 1960), pl. V. 

                                           
๑๓ดี จี อี ฮอลล์, ประวัตศิาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เล่ม ๑, แปลโดย วรุณยพุา 

สนิทวงศ์ ณ อยธุยา วิลาสวงศ์ พงศะบตุร ชศูริิ จามรมาน เพ็ญศรี ดุ๊ก เพ็ชรี สมุิตร แถมสขุ นุม่นนท์ 
หมอ่มหลวงรสสคุนธ์ อิศรเสนา และศรีสขุ ทวิชาประสิทธ์ิ (กรุงเทพมหานคร: มลูนิธิโครงการต ารา
สงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์, ๒๕๒๖), ๑๘๙ – ๑๙๐.  



 

 

๓๘๐ 

ด้านท่ี ๑ ของจารึกทรงลูกบาศก์นัน้ ๑๒ บรรทดัแรกนัน้ เร่ิมต้นด้วยภาษาบาลี อกัษร
มอญ แสดงพทุธพยากรณ์ของพระบรมศาสดาท่ีมีตอ่พระเจ้าจนัสิตถา (ในจารึกเรียกว่า พระเจ้าศรี
ตริภูวนาทิตยธรรมราช)๑๔ ในส่วนของจารึกท่ีเหลือนัน้ก็เป็นรายละเอียดท่ีพระอินทร์ ฤๅษี เทวดา 
และพญานาคร่วมกันสร้างเมืองศรีเกษตร 

ดงัมีข้อความในศลิาจารึก ด้านท่ี ๑ บรรทดัท่ี ๓๐ – ๓๖ กลา่วถึงพทุธด ารัสของ 
พระสมัมาสมัพทุธเจ้าท่ีมีกบัพระอานนท์ถึงการสร้างเมืองศรีเกษตร ดงัมีรายละเอียดดงันี ้

 บรรทดัท่ี ๓๐ Ānan [m]nor ci I [r]isi moy ma i- 
 บรรทดัท่ี ๓๑ mo[‘ B]isnū I jnok riddhi I jnok ānubhāw I go’ abhiñā mṣūn I [k]o[m] 
 บรรทดัท่ี ๓๒ ku k[o]n ey Gawaṁpati I ku smin In I ku Bissukarmmadewaput I ku Kataka- 
 บรรทดัท่ี ๓๓ rmmanāgarāja I skandaṁ ḍūṅ moy imo’ Sis(ī)t I blaḥ goḥ risi Bisnū g[o]ḥ 
 บรรทดัท่ี ๓๔ scuti nor goḥ I stin ār Brahmalok I scuti nor Brahmalok goḥ I s[t]lūṅ[da]- 
 บรรทดัท่ี ๓๕ s ḍey ḍūṅ [A]rimaddanapūr ci I s[d]ūṅ imo’ gna smiṅ Ṥrī Tribhuwanāditya- 
 บรรทดัท่ี ๓๖ dhamma[r]āja I๑๕ 

…หลงัจากนัน้ พระโคตมพทุธเจ้าได้ตรัสแก่พระอานนท์ว่า “อานนท์! ตอ่จากนีฤ้ๅษีนาม 
พิสน ูผู้ทรงฤทธ์ิ ผู้ทรงอานภุาพ ผู้ทรงอภิญญา พร้อมด้วยโอรสนาม ควมัปต ิและพระอิน (พระอินทร์)๑๖, 
พระพิสสุกรรมเทวบุตร และพระกรกรัมมนาคราช ได้ร่วมกันสร้างเมืองนาม สิสิต หลังจากนัน้ 
ฤๅษีพิสนูก็จะขึน้ไปสู่พรหมโลก (และ) จากพรหมโลกก็จะไปสู่นครท่ีมี ช่ือว่า อริมัททนปู ระ 
(Arimaddanapūr) ท่ีปกครองด้วยพระราชานามวา่ ศรีตริภวูนาทิตยธรรมราช ท่ีจะคอยค า้จนุพระศาสนา
ของเรา”๑๗  

                                           
๑๔Duroiselle, Epigraphia Birmanica being Lithic and other Inscriptions of 

Burma Volume I Part II (Rangoon: Superintendent of Government Printing and 
Stationery, 1960), 90-92. 

๑๕Ibid., 94-95. 
๑๖พระอิน (smin In) นี ้มีรายละเอียดในจารึกหลกัเดียวกนั หน้า A บรรทดัท่ี ๔๒ – ๔๓ 

ท่ี ว่ า  “. . . dṅaḥ goḥ ci Gawaṁpati beḥ [ā]r suṁ smin In beḥ gaḥ row wo’ I smiṅ dewatāw…”  

กลา่วถึงค าวา่ “อิน” นีเ้ป็น ราชาแหง่เทวดา จงึสนันิษฐานได้วา่ค าว่า “อิน” นีก็้คือ พระอินทร์ นัน่เอง  
Ibid., 95, 114. 
๑๗Ibid., 114. 



 

 

๓๘๑ 

ในด้านท่ี ๒ ได้กล่าวถึง พระควัมปตินัน้ได้ขึน้ไปยังสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ เพ่ือพบกัน  
พระเจ้าศรีตริภวูนาทิตยธรรมราช ในครัง้ยงัคงเป็นพระอินทร์อยู่๑๘ 

ในด้านท่ี ๓ บรรทดัท่ี ๓๙ – ๔๒ ได้กล่าวถึง ปราสาทท่ีตกแตง่ไปด้วยอญัมณีภายใน
เมืองอริมทัทนปรูะของพระเจ้าศรีตริภูวนาทิตยธรรมราชาแห่งชมพูทวีปนัน้ ว่ามีลกัษณะเหมือน   
เวชยนัตปราสาทของพระอินทร์๑๙ 

ศิลาจารึกหลักที่ ๓ จารึกมยกัน (Myakan) จารึกแห่งมยันปกัน (Myanpagan) เมือง
พุกาม 

จารึกหลกันีพ้บบริเวณริมฝ่ังทะเลสาปมยกนั แถบเนินเขาไทวินดวง (Taywindaung) 
มีลกัษณะเป็นศลิาจารึกทรงลกูบาศก์ มีจารึก ๔ ด้าน ขนาดความสงู ๑๒๒.๕ เซนตเิมตร  ข้อความ
ในจารึกนัน้กล่าวถึง การบ าเพ็ญบารมีของพระเจ้าจนัทสิตถา อาทิ การมีด าริให้ขุดสระน า้ขึน้ ๒๐ 
เพ่ือท่ีจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต ตัง้แต่การกล่าวถึงในอดีตชาติท่ีเคยเกิดเป็นเศรษฐีใน
เมืองพาราณสี ต่อมาไปเกิดเป็นกษัตริย์ในนครปาฏลีบุตร ต่อมาเป็นโอรสพระรามแห่งเมืองอโยธยา 
และในท่ีสุดก็ไปเกิดเป็นฤๅษีพิสนู ซึ่งเป็นผู้พบนครศรีเกษตร ก่อนท่ีจะจุติมาเกิดใหม่และได้รับ
แต่งตัง้โดยพระอินทร์ให้เป็นกษัตริย์แห่งอาณาจกัรพกุาม เม่ือปี พ.ศ.๑๖๓๐ ซึ่งได้รับการท านาย
จากพระพทุธเจ้าองค์ปัจจบุนั 

หากแตใ่นจารึกนีย้งัให้รายละเอียดการสร้างเมืองศรีเกษตร และพิธีอินทราภิเษกไว้ด้วย 
ดงัมีรายละเอียดในด้านท่ี ๓ บรรทดัท่ี ๓ – ๖ ความวา่ 

 บรรทดัท่ี ๑ (ma ey gruṅ II kyek Buddha tirley gaḥ ro)w (goḥ) 
 บรรทดัท่ี ๒ (blaḥ tirley kinkāl krim kintir smiṅ dharmmarāja ku) 

 บรรทดัท่ี ๓ (tirley Ānan row wo’ II hāy Ānan ḍey) [c]nām ma 
 บรรทดัท่ี ๔ (ey snirbbān goḥ risi Bisnū ku kon) [ey] Ga[w]aṁpa[t]I k[u] 
 บรรทดัท่ี ๕ (smiṅ In ku Bissukarmma ku Katakarmma)[nāgarāja] s[k]indaṁ ḍ(u)ṅ 
 บรรทดัท่ี ๖ (moy ma imo’) [Ṥrī Kṣ]e[t blaḥ scu’ti] nor goḥ s[-]ā[r] 
 บรรทดัท่ี ๗ (das ḍe)[y Br]ahmalok II [kāl go]ḥ [ut d]e[watāw] 
 บรรทดัท่ี ๘ [guṁ]l[uṅ sniman] or cis das smin dha(r)mmarāja [ḍ]e[y ti jnok] 
 บรรทดัท่ี ๙ wo’ II mu kāl [ma ḍ]eḥ scis das yo II nor [m]a ey [sni]- 

                                           
๑๘Ibid., 115. 
๑๙Ibid., 120. 
๒๐Ibid., 131 - 132. 



 

 

๓๘๒ 

 บรรทดัท่ี ๑๐ [rbbān In] (ī) [m tu]row klaṁ pi c[w]as [cnām] ḍey kāl g[o]ḥ ḍe[ḥ] 
 บรรทดัท่ี ๑๑ sdas smin dhammarāja [ḍey] ḍ(u)ṅ [Arima]dda[n]apūr hantūl [pañcaprā]- 
 บรรทดัท่ี ๑๒ sāt [ma gñ]I’ [n]a s[ṅ]I’ clac d[ṅ]e[ṅ ḅār cwas d]i[ñcām] ha[ntū]Ira[ta]- 
 บรรทดัท่ี ๑๓ [na]si[ṅghāsana ma] ñin lās [na tmo]’ [s]āk srim s[g]o’ [muddh]ābhi- 
 บรรทดัท่ี ๑๔ sek [n]a indrābhisek II sd(u)ṅ imo’ gna smiṅ Ṥrī Tri[bhu]wa[nādi]- 
 บรรทดัท่ี ๑๕ tyadhammarāja II๒๑ 

 

โดยสรุปนัน้ ได้กล่าวถึง พระพุทธเจ้าได้ตรัสเร่ืองราวพระราชาผู้ทรงธรรมแก่พระอานนท์ 
ความว่า “ดกูรอานนท์! ในปีท่ีเราปรินิพพาน ฤๅษีพิสน ูพร้อมด้วยบตุรคือ ควมัปติ และพระอินทร์, 
พิสสกุรรม, กตกรัมมนาคราช ได้สร้างเมืองนามว่า ‘ศรีเกษต’ และหลงัจากนัน้ก็จกัไปยงัพรหมโลก”๒๒  
ทัง้ยังกล่าวถึง “ปัญจปราสาท อันประกอบด้วย ห้องทัง้หมด ๒๘ ห้อง เหนือบลัลงัก์ท่ีประดับไป
ด้วยอญัมณีนัน้ จงึใช้เป็นท่ีประกอบพธีิอินทราภเิษกของพระเจ้าศรีตริภูวนาทิตยธรรมราช”๒๓  

 

 ด้านท่ี ๑ ด้านท่ี ๒ ด้านท่ี ๓ ด้านท่ี ๔ 

 
 

ภาพท่ี ๒๖๐ จารึกมยกนั เมืองพกุาม  
ท่ีมา: Duroiselle, Epigraphia Birmanica being Lithic and other Inscriptions of Burma Volume I 

Part II (Rangoon: Superintendent of Government Printing and Stationery, 1960), pl. IX-X. 

                                           
๒๑Ibid., 135 – 136. 
๒๒Ibid., 141. 
๒๓Ibid. 



 

 

๓๘๓ 

จากข้อความท่ีปรากฏบนจารึกทัง้ ๒ หลกันัน้ พบว่าเป็นการน าพิธีอินทราภิเษกตาม
คติความเช่ือทางศาสนาพราหมณ์มาปรับประยุกต์ เพ่ือสร้างความชอบธรรมในการขึน้ครองราชย์
ให้แก่พระเจ้าจนัสิตถา ท่ีเดิมมีสถานะเป็นชนชัน้ขนุนางในราชส านกัของพระเจ้าอโนรธา ด้วยการ
น าคติของพระอินทร์ ซึ่งเป็นเทพท่ีมีการผลดัเปล่ียนวาระกนัเป็นเทพราชาท่ีเป็นใหญ่เหนือเทพทัง้
ปวง  จากข้อความในจารึกทัง้ ๒ หลกัจึงเป็นการแสดงบญุบารมีท่ีพระเจ้าจนัสิตถาได้ทรงบ าเพ็ญ
มาในหลายภพหลายชาติก่อนท่ีจะมาเกิดเป็นพระเจ้าจนัสิตถา โดยมีพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นผู้
ทรงยืนยนัในพระบารมีท่่ีได้ทรงบ าเพ็ญด้วยการตรัสพยากรณ์ และค าพยากรณ์นัน้ก็ยงัปรากฏมา
ตัง้แตก่่อนปรินิพพานด้วย เป็นการสร้างความนา่เช่ือถือวา่ พระบารมีของพระเจ้าจนัทสิตถานััน้เป็น
ท่ีรับรู้กนัอยูท่ัว่ไปตัง้แตพ่ทุธกาลด้วย 

หากแตพ่ิธีอินทราภิเษกในครัง้นัน้มิได้ปรากฏรายละเอียด ขัน้ตอน พิธีกรรมแตอ่ย่างใด 
กลบัแสดงเพียงว่าพิธีอินทราภิเษกนัน้ปรากฏอยู่ในอาคารประเภทปราสาท ท่ีมีช่ือว่า ปัญจปราสาท 
ท่ีมีรายละเอียดอย่างคร่าว ๆ ว่ามีห้องทัง้หมด ๒๘ ห้อง ห้องในท่ีนีอ้าจจะเป็นจ านวนห้องภายใน
อาคารจริง ๆ หรือค าว่า “ห้อง” นีอ้าจจะหมายถึง ขนาดของอาคารท่ีมีขนาด ๒๘ ห้องก็เป็นได้ ซึ่งมี
ความเป็นไปได้ในส่วนของอาคารประเภทท้องพระโรงนี ้ดงัระบถุึงการประดษิฐานบลัลงัก์อญัมณีท่ีใช้
ในการประกอบพิธีดงักลา่วนีด้้วย 

พธีิอินทราภเิษกท่ีพบในกัมพูชา 
ในประเทศกมัพชูา พิธีอินทราภิเษกนัน้มีปรากฏมาตัง้แตใ่นสมยัเมืองพระนคร โดยมี

ความสมัพนัธ์กบัลทัธิเทวราชาท่ีพระเจ้าชยัวรมนัท่ี ๒ (พ.ศ.๑๓๓๓ – ๑๓๘๙) ได้สถาปนาพระราช
อ านาจของพระองค์ขึน้ภายหลงัเสดจ็ฯ กลบัมาจากชวา เพ่ือมาครองราชย์ยงันครอินทรปรุะ ก่อนท่ี
จะย้ายมาสถาปนาศนูย์กลางการปกครองใหมท่ี่นครหริหราลยั และย้ายมาสถาปนาราชธานีอีกแห่งท่ี
เมืองมเหนทรบรรพต อนัเป็นสถานท่ีพระองค์ได้สถาปนาพระองค์ขึน้เป็นกษัตริย์เขมร และเป็นท่ีมา
ของลัทธิเทวราชา ดังปรากฏว่าพระองค์ได้อัญเชิญพราหมณ์นาม ศิวไกวัลย์ มาเพ่ือประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาด้วย  

เพราะพราหมณาจารย์นัน้จกัมีบทบาทในการรับรองวา่พระมหากษัตริย์ผู้ เป็นเทวราชา
พระองค์นี ้คือ พระอินทร์ ตามรายละเอียดท่ีกลา่วถึงในคมัภีร์ฤคเวทและไอตเรยพราหมณะ๒๔ 

นอกจากนี ้ศาสตราจารย์โลเกศ จนัทรา ยงัได้สนันิษฐานถึงพิธีอินทราภิเษกว่าคงมี
ความสมัพนัธ์กบัค าว่า “มเหนทรบรรพต” ท่ีเขาพนมกเุลน  ด้วยค าว่า “มเหนทร” ท่ีแปลว่า “ผู้ เป็น

                                           
๒๔Lokesh Chandra, “Devaraja in Cambodian History,” God and King: The 

Devaraja Cult in South Asian Art and Architecture: Proceedings of the Seminar, 105-108.  



 

 

๓๘๔ 

ใหญ่แห่งภูเขา” นัน้นอกจากจะมีความเก่ียวข้องกบัศาสนาพราหมณ์-ฮินดแูล้วยงัมีความเก่ียวพนั
กบัคตทิางพทุธศาสนา ดงัมีการตัง้เขาพระสเุมรุขึน้กลางพระนคร  ด้วยเหตนีุ ้เมืองมเหนทรบรรพต
จงึเป็นเคร่ืองยืนยนัถึงการสถาปนาพระราชอ านาจของพระเจ้าชยัวรมนัท่ี ๒ ได้อีกด้วย๒๕ 

ทัง้ยงัมีนิทานพืน้บ้านเขมรท่ีกล่าวถึงพระเจ้าชยัวรมนัท่ี ๒ นัน้เป็นโอรสของพระอินทร์ท่ีมี
พระนามว่า “พระเกตมุาลา” (Preah Ket Mealea) ท่ีแปลว่า “ประทีปแห่งพฤกษา” ทัง้ยงัได้รับการ
สถาปนาพระราชอ านาจด้วยการประทานพระขรรค์ เพ่ือให้ใช้ในการปกครองชาวเขมรทัง้มวล๒๖ 

ตอ่มาในรัชสมยัพระเจ้าอินทวรมนัท่ี ๑ มีการพบจารึกท่ีปราสาทพระโค และปราสาท
บากอง ท่ีสร้างขึน้เพ่ือเป็นศนูย์กลางของเมืองหริหราลยั ราชธานีในสมยันัน้๒๗ มีข้อความกล่าวถึง 
พระเจ้าอินทรวรมนัได้รับการอภิเษกด้วยพระราชพิธีเดียวกันกับท่ีพระอินทร์ได้รับการอภิเษกจาก
พระพรหมให้ครอบครองเทวโลก ดงัข้อความท่ีปรากฏในจารึกท่ีปราสาทพระโค (พ.ศ.๑๔๒๐) ความวา่ 

 

  “เยนาภิษิกฺโต วิธินา มเหนฺทฺรสฺ 
 สฺวยมฺภวุาโรปิตาเทวราชฺยหฺ 
 เตนาภิเษก คณุวานฺ อเนก  
 ยศฺ ศฺรีนฺทฺรวรฺมาปทฺ อวารฺยฺยวีรฺยฺยหฺ”๒๘ 
 

 พระราชพิธีท่ีจารึกทัง้ ๒ หลกักล่าวถึงนี ้หมายถึง พระราชพิธีไอนทรมหาภิเษก หรือ
พระราชพิ ธี อินทราภิ เษกอันยิ่ งใหญ่ตามท่ีปรากฏในคัมภี ร์ ไอตเรยพราหมณะและไตต
ตรียพราหมณะ๒๙ โดยเฉพาะขัน้ตอนท่ีพระเจ้าอินทวรมนัท่ี ๑ ได้รับการอภิเษกตามพิธีกรรมท่ีพระ
อินทร์ (มเหนทร)  นัน้ก็เช่นเดียวกบัท่ีพระประชาบดีเป็นผู้อภิเษกพระอินทร์ ดงันัน้ลทัธิเทวราชาจงึ
มีท่ีมาจากเทวราช ซึง่ก็คือ พระอินทร์นัน่เอง 

                                           
๒๕Ibid., 108.  
๒๖Ibid., 110.  
๒๗ยอร์ช เซเดส์, นครวัด, แปลโดย ปรานี วงษ์เทศ (กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๒๙), ๖๕.  
๒๘Lokesh Chandra, “Devaraja in Cambodian History,” God and King: The 

Devaraja Cult in South Asian Art and Architecture: Proceedings of the Seminar, 112.  
๒๙มณีป่ิน พรหมสทุธิรักษ์, “ชกันาคดกึด าบรรพ์ และพระราชพิธีอินทราภิเษก,”  

ศรีชไมยาจารย์, ๑๑๗-๑๑๘.  



 

 

๓๘๕ 

 โดยเฉพาะข้อความในจารึกท่ีปราสาทบากอง (พ.ศ.๑๔๒๔) ปรากฏค าวา่ “อินทรวิมานกะ” ท่ี
หมายถึง “วิมานพระอินทร์”   “อินทรปราสาทกะ” หมายถึง “ปราสาทของพระอินทร์” ตามท่ีกล่าวถึงใน
จารึกคือ ปราสาททองบนยอดเขาพระสเุมรุ ท่ีสนันิษฐานว่าคือ เวชยนัตปราสาทท่ีเกิดขึน้เม่ือพระอินทร์
ได้รับการอภิเษก และยงัมา “อินทร-ยาน” ซึ่งก็คือ พระราชยานตามรูปแบบกระบวนพยุหยาตรา ซึ่งสิ่ง
เหลา่นีเ้ป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีใช้การอภิเษกตามรูปแบบเทวราชาในพิธีกรรมพระเวท๓๐ 

ดงันัน้ จึงปรากฏมีการสร้างปราสาทซ้อนชัน้กันกลางเมืองท่ีเป็นเสมือนภูเขาใจกลาง 
พระนคร ส่ือความหมายถึงแกนกลางจกัรวาล ท่ีมีองค์ประกอบส าคญัอีก ๒ อยา่งคือ มหาสมทุรทัง้ ๔ 
ท่ีล้อมรอบ และก าแพงหินท่ีล้อมรอบจกัรวาล แสดงออกโดยการขดุคพูระนครและก าแพงล้อมรอบ 
ดงัโศลกบทหนึง่ในภาษาสนัสกฤตเร่ิมต้นวา่ “นครถกูล้อมรอบด้วยก าแพงขนาดมหมึาเสมือนภูเขา
ท่ีรายล้อมโลกท่ียิ่งใหญ่ โน่นจงดภููเขาทอง และระเบียงเงิน ชาวนครจึงไม่จ าเป็นต้องแสดงความ
ปรารถนาท่ีจะเห็นยอดเขาพระสุเมรุและเขาไกรลาสเลย”๓๑ ดังคติภูเขาศูนย์กลางจักรวาล
ปรากฏอยู่ทัง้ในคติพราหมณ์และพุทธ ท่ีอาจส่ือความหมายว่าเป็นเขาไกรลาสอันเป็นท่ี
สถติของพระศิวะ หรือเขาพระสุเมรุอันเป็นท่ีประทับของพระอินทร์ด้วยเช่นเดียวกัน 

 ประเพณีการสร้างภูเขากลางเมืองนีย้ังคงเป็นท่ีนิยมกันมากในสมยัเมืองพระนครท่ี
ได้รับการบรูณะจากพระเจ้าชยัวรมนัท่ี ๗ จนกระทัง่จารึกท่ีพระองค์ประดิษฐานไว้ ณ ส่ีมมุเมืองได้
กลา่วเปรียบเทียบก าแพงกบัเทือกเขาซึง่ล้อมรอบจกัรวาลและคเูมืองท่ีล้อมรอบเป็นมหาสมทุร 

แม้แตท่กุวนันี ้ราชธานีของประเทศกมัพชูาในปัจจบุนั คือ กรุงพนมเปญ ท่ีแม้ไม่มีทัง้
ก าแพงและคเูมือง ก็ยงัเช่ือกนัตามประเพณีว่าเป็นโลกท่ีย่อส่วน ดงัจะเห็นหลกัฐานได้จากความจริง
ท่ีว่า ในวนัท่ีรับอุปภิเษกเป็นกษัตริย์แห่งกรุงกัมพูชา พระองค์จะเสด็จเลียบพระนครไปโดยรอบ 
เป็นการเลียนแบบกษัตริย์ในต านาน ซึ่งแสดงว่าทรงเป็นเจ้าโลก โดยเสด็จเลียบโลกตามแนวฝ่ัง
นอกสดุของโลกติดกบัมหาสมทุรวงท่ีอยู่นอกสดุ การเลียนพระนครนัน้จะเป็นลกัษณะเจ้าจกัรวาล
เพิ่มขึน้โดยท่ีพระองค์จะทรงประทบับนราชยานถึง ๔ ชนิด และเปล่ียนพระมงกฎุ ๔ ครัง้ แตล่ะครัง้
จะทรงเคร่ืองตามราชประเพณี และพาหนะของเทพผู้ รักษาทิศทัง้ส่ี๓๒  ดังนัน้จึงพบว่าแม้พิธี
ราชาภิเษกในปัจจุบันยังปรากฏคติในพิธีอินทราภิเษกตามที่ปรากฏในคัมภีร์ไอตเรย    
พราหมณะ ทัง้การเสด็จด้วยราชยานรอบพระนครก็สอดคล้องกับ “อินทร-ยาน” และคติ

                                           
๓๐Lokesh Chandra, “Devaraja in Cambodian History,” God and King: The 

Devaraja Cult in South Asian Art and Architecture: Proceedings of the Seminar, 114-115.  
๓๑ยอร์ช เซเดส์, นครวัด, ๗๑.  
๓๒เร่ืองเดียวกนั.  



 

 

๓๘๖ 

การรับการสถาปนาจากเทพในทศิทัง้ ๔ ด้วยการรับการอภเิษกโดยการเปล่ียนมงกุฎถึง ๔ 
ครัง้ก็มีที่มาจากพธีิอินทราภเิษกในคัมภีร์ไอตเรยพราหมณะด้วยเช่นกัน 
 นอกจากนี ้แม้ไม่มีหลักฐานประเภทลายลกัษณ์อักษรทีระบุถึงความสัมพนัธ์ในพิธี
อินทราภิเษกระหว่างเขมรและไทยโดยตรง แต่จากความสัมพันธ์ทางศาสนา คติความเช่ือ 
การเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ รูปแบบทางศิลปกรรม ตลอดจนบริบททาง
สังคมอ่ืน ๆ เข้ามาเช่ือมโยงกันแล้ว จักพบว่า ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นปรากฏมีพิ ธี
อินทราภิเษกระบุอยู่ในกฎมณเฑียรบาล  ด้วยกรุงศรีอยุธยานัน้ได้รับเอาขนบธรรมเนียมทางการ
ปกครอง โดยเฉพาะลทัธิเทวราชจากเขมรเข้ามาใช้ จงึมีความเป็นไปได้ท่ีพิธีจกัปรากฏมีในดินแดน
เขมรด้วยเชน่เดียวกนั 

 โดยเฉพาะรายละเอียดของพิธีอินทราภิเษก ระบุถึงองค์ประกอบส าคญัของพิธีนีท่ี้
แตกตา่งไปจากในคมัภีร์ไอตเรยพราหมณะ คือ มีการชกันาคดกึด าบรรพ์หรือการกวนเกษียรสมทุร 

ค าว่า “ดึกด าบรรพ์” นีเ้ป็นค าภาษาไทยท่ีมีท่ีมาจากภาษาเขมรอยู่ด้วยกัน ๒ ค า คือ
ค าวา่ “ตึก๊” ท่ีหมายถึง น า้  และค าวา่ “ตะบลั” ท่ีหมายถึง การต า  ดงันัน้ค าว่า “ตึก๊ตะบลั” แปลว่า 
ต าน า้หรือกวนน า้ ก็คือ การกวนเกษียรสมทุรนัน่เอง๓๓  

  พิธีกรรมนีส้อดคล้องกับหลกัฐานส าคญั คือ ภาพสลกัรูปการกวนเกษียรสมุทรบน
ระเบียงตะวนัตก ปีกด้านใต้ของปราสาทนครวดั และประตมิากรรมรูปเทวดาและอสรูก าลงัชกันาค
เพ่ือกวนเกษียรสมทุรบริเวณโคปรุะทางทิศใต้ของเมืองนครธม  
 

  
 

ภาพท่ี ๒๖๑ ภาพสลกัการกวนเกษียรสมทุรบนระเบียงตะวนัตก ปีกด้านใต้ของปราสาทนครวดั 
 (ถ่ายภาพโดย นวลมรกต ทวีทอง) 

                                           
๓๓สจุิตต์ วงษ์เทศ, ““โขน” ยคุอยธุยามาจากการกวนเกษียรสมทุรของขอม (เขมร)  

นครวดั,” มตชินสุดสัปดาห์ ๓๒, ๑๖๓๐ (๑๑-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔): ๗๗. 



 

 

๓๘๗ 

 
 

ภาพท่ี ๒๖๒ ประตมิากรรมเทวดาและอสรูกวนเกษียรสมทุรบริเวณโคปรุะทางทิศใต้ของเมืองนครธม 
 

โดยเฉพาะประติมากรรมรูปการกวนเกษียรสมุทรบริเวณประตูทางเข้าเมือง
นัน้ แสดงลักษณะท่ีส่ือถึงการกวนเกษียรสมุทรอย่างแท้จริง ด้วยการแสดงรูปเทวดาและ
อสูรร่วมกันชักนาค เพื่อประทานน า้อมฤตหรือเป็นสัญลักษณ์ในการอภิเษกความเป็น
อมตะให้แก่ผู้เข้าออกพระนคร 

นอกจากนี ้บริเวณประตูเมืองนครธมยังมีรูปช้างเอราวัณสามเศียรอยู่ท่ีมุมของ
มุม มีภาพพระอินทร์ประทับน่ัง ในประตูเมืองทัง้ ๔ ทิศ อันแสดงให้เห็นว่าคติพระอินทร์
ยังคงปรากฏอยู่ในพุทธศาสนาตันตระในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ดังนัน้ ซุ้มประตูเมือง
ท่ีแสดงรูปการกวนเกษียรสมุทรนัน้สันนิษฐานได้ว่าอาจมีความเก่ียวพันกับคติพระอินทร์
และพธีิอินทราภเิษกก็เป็นได้  
 

 
 

ภาพท่ี ๒๖๓ ประตมิากรรมรูปช้าง ๓ เศียร บริเวณประตเูมืองนครธม 
 (ถ่ายภาพโดย นวลมรกต ทวีทอง) 



 

 

๓๘๘ 

คติการกวนเกษียรสมุทรนอกจากจะปรากฏบนภาพสลักและประติมากรรมแล้ว ใน
สมยัพระเจ้าชยัวรมนัท่ี ๗ ยงัปรากฏในรูปแบบอาคารทางสถาปัตยกรรม ได้แก่ ปราสาทนาคพนั ท่ี
มีวิหารองค์กลางขนาดเล็กก่อเป็นเกาะขนาดเล็กกลางน า้ล้อมรอบด้วยพญานาค ๒ ตวัพนัรอบอยู่ 
ติดกบัสระน า้ตรงกลางจะมีสระขนาดเล็ก ๔ สระอยู่ในระดบัท่ีต ่ากว่า น า้จะไหลจากสระกลางลงโดย
ผ่านท่อน า้รูปสิงโต ช้าง ม้า และมนษุย์๓๔ จึงเป็นการผสมผสานระหว่างคติการกวนเกษียรสมทุรของ
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดรู่วมกบัคตสิระอโนดาต สระน า้ศกัดิส์ิทธ์ิทางพทุธศาสนาได้เป็นอยา่งดี 

พธีิอินทราภเิษกที่พบในประเทศไทย 
ในประเทศไทย ปรากฏเอกสารท่ีกล่าวถึงพระราชพิธีอินทราภิเษกครัง้แรกในสมัย   

กรุงศรีอยุธยา ดงัปรากฏในกฎมณเฑียรบาล๓๕ สมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  (พ.ศ.๑๙๙๑-
๒๐๓๑) ความวา่ 

 

“...การพระราชพิทธีอินทราภิเศก ตัง้พระสเุมร์ุสงูเส้น ๕ วาในกลางสนามนัน้ พระ
อินโทร (รูปพระอินทร์) นัง่บนพระสเุมร์ุ อิสินธรยคุนุธรสงูเส้นหนึง่ กรวิกสงู ๑๕ วา เขาไกรลาศ
สงู ๑๐ วา ฉตัรทองชัน้ใน ฉตัรนาคชัน้กลาง ฉตัรเงีนชัน้นอก แลนอกนัน้ราชวตั ฉตัรเบญจรง 
ใต้ฉัตรรูปเทพดายืน นอกฉัตรราชวตัรัว้ไก่ ฉัตรกระดาดรูปยกัษคนธรรภ รากษษยยืนตีน
พระสเุมร์ุ รูปคชสีห ราชสีห สิงโต กิเลน เยียงผา ช้าง โค กระบือ แลเสือ หมีรูปเทพดานัง่
ทกุเขา ไกรลาศรูปพระอิศวรเปนเจ้าแลนางอุมาภควดี ยอดพระสุเมร์ุรูปพระอินทร รูปอสูร
อยู่กลางพระสเุมร์ุ รูปพระนารายน์บนัทมสินในตีนพระสเุมร์ุ นาค ๗ ศีศะเกีย้วพระสเุมร์ุนอก
สนาม อสรูยืนนอกก าแพง โรงร า ระทา ดอกไม้ มหาดไท บ าเรอห์ สนองพระโอษฐ ด ารวจเลก 
(ต ารวจเด็ก) เปนรูปอสูร ๑๐๐ มหาดเลกเปนเทพดา ๑๐๐ เปนพาลีสุครีพมหาชมภูแล
บริวารพานร ๑๐๓ ชกันาคดกึด าบรร อสรูชกัหวัเทพดาชกัหาง พานรอยูป่ลายหางพระสเุมร์ุ 
เหล่ียมหนึ่งทอง เหล่ียมหนึ่งนาค เหล่ียมหนึ่งแก้ว เหล่ียมหนึ่งเงีน เฃายุคนุธรทอง อิสินธรนาค 
กรวิกเงีน ไกรลาศเงีน รอบสนามข้างนอก ตัง้ช้างม้าจตัรุงคพล  นา ๑๐๐๐๐ ใส่ศิรเพศ ห่มเสือ้
นุ่งแพรเคารพ  นา ๕๐๐๐ ใส่หมวกทองห่มเสือ้นุ่งแพรจ ารวจ  นา ๓๐๐๐ หมวกแพรเทศ
ห่มเสือ้นุ่งแพร  นา ๒๔๐๐ ลงมาถึงนา ๑๒๐๐ ถือดอกไม้เงีนดอกไม้ทองตามต าแหน่ง 
เข้าตอกดอกไม้ถวายบงัคม  พราหมณาจารยโยคีโภคีอาดาลตบศวินัง่ในราชวตั 

                                           
๓๔ยอร์ช เซเดส์, นครวัด, ๗๗.  
๓๕กฎมณเทียรบาล คือ กฎรักษาเรือนหลวง (มณฺฑิร ในภาษาสนัสกฤต แปลวา่ เรือน 

หรือเรือนหลวง; ปาล แปลว่า รักษา) 



 

 

๓๘๙ 

วันแรกการอธิภาศใน  วัน ๒ ราบอันก่อ  วัน ๓ สรางอันก่อ  วัน ๔ จบสมิท 
(สมบรูณ์)  วนั ๕ ชกัดกึด าบรรพ  วนั ๖ ตัง้น า้สรุามฤตย ๓ ตุม่ ตัง้ช้าง ๓ ศิศ (เศียร) ม้า
เผือกอศุภุราช ครุทธราช นางดาราหน้าฉาน ตัง้เคร่ืองสรรพยทุธเคร่ืองช้างแลเชือกบาศหอก
ไชยตัง้โตมรของ้าว ชุบน า้สุรามฤตยเทพดาผู้ดึกด าบรรพร้อยรูป พระอิศวรพระนารายน์
พระอินทพระพิศวกรรม์ ถือเคร่ืองส ารับตามท าเนียมเข้ามาถวายพระพรวันค ารพ (ครบถึง
วนัท่ี) ๗  พราหมณาจารยถวายพระพรวนัค ารพ ๘  ท้าวพญาถวายพรวนัค ารพ ๙ ถวาย
ช้างม้าจตัรุงควันค ารพ ๑๐ ถวาย ๑๒ พระคลัง  วัน ๑๑ ถวายส่วนสัตพัทยากรวัน ๑๒ 
ถวายเมือง ๑๓ ถือน า้สรุามฤตยวนั ๑๔ ยกบ านานเทพดาวนั ๑๕ ยกรางวนัท้าวพญาวนั 
๑๖ ยกรางวนัลกูขนุหม่ืนวนั ๑๗ พระราชทานแก่พราหมณาจารยวนั ๑๘ ซดักรรมพฤกษ
วนั ๑๙ วนั ๒๐ วนั ๒๑ สามวนัปรายเงีนทอง สามวนั เล่นการมโหรสพเดือนหนึ่ง ตัง้รูป  
กมุภรรณท์ตรงฉานสงูเส้นหนึง่ มหาดเลกเปนพานรลอดออกแตใ่นห ูตา จหมกู ปาก  ครัน้
เสรจ์การ เสดจ์ด้วยพระราชรถให้ทานรอบเมือง จบการอินทราภิเศก”๓๖ 

 
พิธีอินทราภิเษกจึงเป็นการจ าลองเขาพระสเุมรุ อนัเป็นท่ีสถิตย์ของเทพเจ้าท่ีล้อมรอบ

ด้วยป่าหิมพานต์  โดยมีองค์ประกอบส าคญัอย่างหนึง่ของพระราชพิธีอินทราภิเษกท่ียงัสืบทอดมา
จนถึงในปัจจบุนั คือ การชกันาคดกึด าบรรพ์  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ 
สันนิษฐานว่า การละเล่นโขนในปัจจุบันมีเค้ามาจากกฎมนเทียรบาลตอนต าราพระราชพิธี
อินทราภิเษก โดยมีพิธีการชกันาคดกึด าบรรพ์ อนัเป็นการละเล่นแสดงต านานในไสยศาสตร์ เพ่ือแสวง
สวสัดมิงคล๓๗ และเพ่ือสถาปนาพระอินทร์ให้กลบัคืนเป็นพระราชาแหง่ทวยเทพเหนือเขาพระสุเมรุ
อีกครัง้ ถือเป็นสัญลักษณ์ของพิธีอภิเษกพระจักรพรรดิราชให้ปกครองโลก๓๘ เน่ืองมาจากการ
เช่ือมโยงเร่ืองราวในเทวต านานท่ีว่า พระอินทร์ต้องสูญเสียพลงัอ านาจไปเพราะค าสาปแช่งของเหล่า
ฤๅษี ท าให้พวกอสูรก าเริบ ยกพลมารุกรานสวรรค์ จนเหล่าเทวดาต้องไปอ้อนวอนพระวิษณุให้มา
ชว่ยเหลือ พระองค์จงึเนรมิตเป็นเตา่หนนุภเูขามนัทระท่ีอยู่กลางเกษียรสมทุร แล้วน าพระยานาคมาพนั

                                           
๓๖กฎมณเทียรบาล ฉบับเฉลิมพระเกียรติ (กรุงเทพมหานคร: โครงการวิจยัเมธีวิจยั

อาวโุส สกว. “กฎหมายตราสามดวง: ประมวลกฎหมายไทยในฐานะมรดกโลก, ๒๕๔๘), ๑๖๘-๑๗๑.  
๓๗สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ, ต านานละครอิเหนา  

(พระนคร: ส านกัพิมพ์คลงัวิทยา, ๒๕๐๘), ๑๒-๑๓.  
๓๘สจุิตต์ วงษ์เทศ, “อินทราภิเษก เป็นพระจกัรพรรดริาช,” มตชินรายวัน (๕ ธนัวาคม 

๒๕๕๕): ๒๐. 



 

 

๓๙๐ 

รอบเขาเป็นดัง่เชือก จนเกิดน า้อมฤตขึน้ เพ่ือให้พระอินทร์และเหล่าเทวดามีพลงัอ านาจบนสวรรค์ชัน้
ดาวดงึส์ดงัเดิม การสถาปนาพระอินทร์ให้กลบัไปเป็นราชาแหง่ทวยเทพอีกครัง้๓๙  

โดยเฉพาะการเกิดน า้อมฤตนัน้ จงึมีขัน้ตอนหนึง่ในพิธีอินทราภิเษกท่ีมีการน าเอา “เคร่ือง
สรรพยทุธ” มาชบุน า้อมฤตนัน้ เพ่ือน าไปใช้ในพิธีท าสตัย์สาบาน๔๐ ดงัมีใจความว่า “…ตัง้เคร่ืองสรรพ
ยทุธเคร่ืองช้างแลเชือกบาศหอกไชยตัง้โตมรของา้ว ชบุน้ําสรุามฤตยเทพดาผูดึ้กดําบรรพร้อยรูป…”๔๑  
 หากแต่รูปแบบการกวนเกษียรสมุทร๔๒ท่ีกล่าวถึงในกฎมณเฑียรบาลของไทยนัน้ มี
ความแตกต่างไปจากการกวนเกษียรสมุทรท่ีพบในคัมภีร์ชัน้ปุราณะ ได้แก่ ภาควตปุราณะ วิษณุ
ปรุาณะ และมสัยปรุาณะท่ีให้รายละเอียดแตกต่างไปจากท่ีระบไุว้ในกฎมณเฑียรบาล กล่าวคือ การ
กวนเกษียรสมุทรนัน้จกัมีเหล่าวานรท่ีเป็นทหารของพระรามมาร่วมกวนเกษียรสมทุรด้วย โดยเหล่า
วานรนีจ้กัร่วมชกันาคในส่วนของหาง ซึ่งสอดคล้องกับภาพสลกัรูปการกวนเกษียรสมุทรบนระเบียงคด
ปราสาทนครวดั ท่ีปรากฏมีเหลา่วานร โดยเฉพาะสคุรีพร่วมชกันาคในส่วนหางนีด้้วยเชน่กนั 
 ซึ่งในคมัภีร์ชัน้ปรุาณะนัน้ไม่ปรากฏการท่ีเหล่าพลวานรมาร่วมกวนเกษียรสมุทรแต่
อย่างใด เร่ืองราวท่ีเหล่าพลวานรชกันาคนีป้รากฏอยู่ในรามเกียรติ์ กล่าวถึง เหตกุารณ์ท่ีครัง้หนึ่ง
เทพอรชนุได้เกิดสู้รบกบัรามสรู ครัง้นัน้เทพอรชนุเสียทีถกูรามสรูฟาดเข้ากบัเขาพระสเุมรุ ท าให้เขา
พระสุเมรุเอนทรุด พระศิวะจึงมีพระบญัชาให้เหล่าเทวดา คนธรรพ์ ครุฑ พญาวานร และอสูร
ร่วมกับฉุดเขาพระสุเมรุให้ตัง้ตรงดงัเดิม โดยมีสุครีพเป็นเร่ียวแรงส าคญัของเหล่าวานรในการชกั
ภูเขาให้ตรงดบัเดิม  จึงมีความเป็นไปได้ท่ีมีการน าเร่ืองราวชกัภเูขาทัง้ ๒ เร่ืองมาผสมผสานกนัจน
เป็นรูปแบบเฉพาะท่ีพบร่วมกบัของดนิแดนเขมรและไทย 

ในส่วนท่ีมาของพระราชพิธีอินทราภิเษกในประเทศไทยนี ้ หากสงัเกตจากองค์ประกอบ
ส าคัญคือ การชักนาคดึกด าบรรพ์แล้วนัน้ การประกอบพระราชพิธีครัง้แรกอาจเร่ิมในรัชสมัย
สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๒ ดงัปรากฏในพระราชพงศาวดารฉบบัหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ ความว่า 

                                           
๓๙ปภสัสร เธียรปัญญา, “จกัรวาลนิยม:การศกึษาท่ีมาของอ านาจทางการเมืองและ

กฎหมายในกฎหมายตราสามดวง” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ 
วิทยาลยัสหวิทยาการ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๕๑), ๒๑๒. 

๔๐สจุิตต์ วงษ์เทศ, ““โขน” ยคุอยธุยามาจากการกวนเกษียรสมทุรของขอม (เขมร)  
นครวดั,” ๗๗. 

๔๑กฎมณเทียรบาล ฉบับเฉลิมพระเกียรติ, ๑๗๐.  
๔๒ดรูายละเอียดเพิ่มเตมิในคมัภีร์ภาควตปรุาณะ (๘.๕.๑๕-๘.๑๑.๔๘) วิษณุปรุาณะ 

(๑.๑๐) และมสัยปรุาณะ (๒๔๙.๔๐-๔๑) 



 

 

๓๙๑ 

“ศกัราช ๘๕๘ (พ.ศ.๑๐๓๙) มะโรงศก ท่านประพฤติการเบญจาพิศพระองค์ท่าน แลให้เล่นการ 
ดกึด าบรรพ์”๔๓  

ในพงศาวดารกรุงศรีอยธุยา ฉบบัพนัจนัทนมุาศ (เจิม) ระบแุตกตา่งกนัออกไปในสว่น
ของปีท่ีประกอบพระราชพิธีนี ้ความวา่ “ศกัราช ๘๓๘ ปีวอกอฐัศก (พ.ศ.๒๐๑๙) ทา่นประพฤตกิาร
เบญเพส  พระองค์ให้เลน่การดกึด าบรรพ์”๔๔ 

ส่วนในพระราชพงศาวดารกรุงสยาม ฉบบับริติชมิวเซียม นัน้ระบุว่า “ศกัราช ๘๓๘ ปี
วอก อฐัศก ทา่นประพฤตกิารเบญจาเพส พระองค์ให้เลน่การคิดดาบนั”๔๕ ซึง่ค าวา่ “คดิดาบนั” นัน้
คงเป็นค าเดียวกบัค าวา่ “ดกึด าบรรพ์” เชน่กนั 
 ค าว่า “เบญจาพิศ” หรือ “เบญเพส” นีมี้นยัส าคญัอย่างหนึ่ง  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมพระยาด ารงราชานภุาพ ระบวุา่ ค าวา่ “เบญจาพิศ” เป็นค าวา่ “เบญจเพส” จงึตีความหมายว่า 
เม่ือสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๒ มีพระชนมายไุด้ ๒๕ พรรษา จะประกอบพิธีอินทราภิเษก มีการเล่น
ชกันาคดกึด าบรรพ์นัน้เอง๔๖ 
 ส่วนผู้วิจัยเอง ได้สันนิษฐานว่าพธีิ “เบญจาพศิ” นัน้ เป็นค าเดียวกับพระราชพิธี 
“ปัญจ (ราชา) ภิเษก” ที่มีพิธีอินทราภิเษกในเป็น ๑ ใน ๕ พิธีอภิเษกดังกล่าว จึงปรากฏมี
การชักนาคดกึด าบรรพ์อันเป็นองค์ประกอบส าคัญของพธีิอินทราภเิษกดังกล่าว 

คติปัญจราชาภิเษก หรือพิธีอภิเษกทัง้ ๕ อันประกอบไปด้วย มงคลอินทราภิเษก 
มงคลโภคาภิเษก มงคลปราบดาภิเษก มงคลราชาภิเษก และมงคลอภิุเษก๔๗ 

ดงัปรากฏในค าแก้พระราชปจุฉาในรัชสมยัสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วับรมโกศ กลา่วถึง พิธี
อินทราภิเษกไว้ว่า เป็นการอภิเษกส าหรับพระเจ้าแผ่นดินท่ีเป็นสมมติเทวราช เป็นการอภิเษกท่ี

                                           
๔๓“พระราชพงษาวดาร ฉบบัหลวงประเสริฐ,” ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ ๑  

(พระนคร: โรงพิมพ์ไทย, ๒๔๕๗), ๑๒๓.  
๔๔พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) (พระนคร: โรงพิมพ์โสภณ 

พิพรรฒธนาการ, ๒๔๗๙), ๑๖.  
๔๕พระราชพงศาวดารกรุงสยาม ฉบับบริตชิมิวเซียม (พระนคร: โรงพิมพ์อกัษร

สมัพนัธ์, ๒๕๐๗), ๓๔. 
๔๖สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ, ต านานละครอิเหนา, ๑๓.  
๔๗เร่ือง ราชาภเิษก (พระนคร: โรงพิมพ์พระจนัทร์, ๒๔๗๙, หมอ่มเจ้าทองบรรณาการ 

ทองแถม ให้พิมพ์ขึน้ในการศพหมอ่มเจ้าหญิงเม้า ทองแถม ท.จ.ว. รับพระราชทานเพลิง ณ  
วดัประทมุวนาราม ๑๘ ตลุาคม ๒๔๗๙), ๑. 



 

 

๓๙๒ 

เฉลิมพระเกียรติขึน้ไปกว่าราชาภิเษก๔๘  โดยมีพระบาลีก ากบัลกัษณะพิธีอินทราภิเษกไว้ว่า “สกฺก
ราชาภิเสก  มหาสตฺต  มงฺคล ” มีอยูด้่วยกนั ๓ รูปแบบคือ 

๑. การท่ีสมเดจ็พระอมรินทราธิราชเอาเคร่ืองปัญจกกธุภณัฑ์มาถวายเม่ือจะได้ราชสมบตัิ 
๒. การเส่ียงบษุยพระพิไชยราชรถมาจรดฝ่าพระบาทด้วยฤทธ์ิอ านาจวาสนา 
๓. การเหาะเหินมาโดยนภดลอากาศ มีฉตัรทิพยโอภาสมากางกัน้๔๙ 
หม่อมเจ้าทองบรรณาการ ทองแถม ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า พิธีอินทราภิเษกนีคื้อ 

“อินทราชาภิเษก” นบัเป็นหนึ่งในปัญจราชาภิเษก ด้วยการท่ี “พระราชาพระองค์ใดมีเดชานุภาพมาก 
ปราบพระราชาท่ีใกล้เคียงหรืออ่ืน ๆ อยู่ในอ านาจได้มาก จึงท าการราชาภิเษกอีก เพ่ือประกาศ
อ านาจ  ยกพระองค์ขึน้เป็นใหญ่กว่าพระราชาทัง้หลาย อภิเษกเช่นนีจ้ึงเรียกว่าอินทราชาภิเษก 
เม่ือเช่นนีก็้ตรงกบัศพัท์ “อินทร” และพระราชาเช่นนี ้จึงเรียกว่า “บรมราชาธิราช” ตามท่ีว่ามานีฟั้ง
ดแูยบคายกวา่พระอินทรน าเร่ืองทรงมาประทาน ดไูปเข้ารอยพิธีอศัวเมธ...”๕๐ 
 หากแตพ่ระราชพิธีอินทราภิเษกนัน้ มีการระบถุึงการประกอบพระราชพิธีโดยตรงขึน้ใน
รัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ดงัปรากฏในพระราชพงศาวดารฉบบัหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ 
ความวา่ “ศกัราช ๙๑๙ (พ.ศ.๒๑๐๐) มเสงศก  วนั ๑ฯ๔ ค ่า  เกิดเพลิงไหม้ในพระราชวงัมาก  อนึง่
ในเดือน ๓ นัน้ท าการพระราชพิธีอาจาริยาภิเศก แลท าการพระราชพิธีอินทราภิเศกในวงัใหม่  อนึ่ง
เดือน ๔ นัน้พระราชทานสตัสดกมหาทาน แลให้ช้างเผือกพระราชทานมีกองเชิงเงิน ๔ เท้าช้างนัน้  
เปนเงิน ๑๖๐๐ บาท แลพระราชทานรถ ๗ รถเทียมด้วยม้า แลมีนางส าหรับรถนัน้เสมอรถ ๗  นาง”๕๑ 

ในพงศาวดารกรุงศรีอยธุยา ฉบบัพนัจนัทนมุาศ (เจิม) ระบตุา่งกนัออกไปในส่วนของ
ปีท่ีประกอบพระราชพิธีนี ้ความว่า “ศกัราช ๘๙๙ ปีระกานพศก (พ.ศ.๒๐๘๐) ณ วนัอาทิตย์ เดือน ๕ 
ขึน้ค ่าหนึ่ง เกิดเพลิงไหม้ในพระราชวัง  อนึ่งในเดือน ๓ นัน้ ท าพระราชพิธีอาจริยาภิเศก  และ
กระท าการพระราชพิธีอินทราภิเศกในพระราชวงั  อนึ่งในเดือน ๕ นัน้ สมเด็จพระมหาจกัรพรรดิ
ราชาธิราชเจ้า พระราชทานสตัสดกมหาทาน และให้ช้างเผือกมีกรองเชิงเงิน  ๔ เท้าช้าง  เป็นเงิน 
๑๖๐๐ ชัง่ ราชรถ ๗ เลม่เทียมด้วยม้า มีนางส าหรับรถเสมอรถละ ๗ นาง…”๕๒ 

                                           
๔๘ประชุมพระราชปุจฉา เล่ม ๒ (กรุงเทพมหานคร: กรมศิลปากร, ๒๕๕๐), ๔๘๗. 
๔๙เร่ือง ราชาภเิษก, ๑. 
๕๐เร่ืองเดียวกนั, (๕)-(๖). 
๕๑“พระราชพงษาวดาร ฉบบัหลวงประเสริฐ,” ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ ๑, ๑๒๘.  
๕๒พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม), ๓๖.  

๔ 



 

 

๓๙๓ 

สอดคล้องกับในพระราชพงศาวดารกรุงสยาม ฉบบับริติชมิวเซียม ท่ีระบุว่า “ศกัราช 
๘๙๙ ปีระกานพศก วนัอาทิตย์ ขึน้ ๑ ค ่า เดือน ๕ เกิดเพลิงไหม้ในพระราชวงั  อนึง่ในเดือน ๓ นัน้ ท า
การพระราชพิธี (อา) จาริยาภิเษก และกระท าพระราชพิธีอินทราภิเษกในพระราชวงั อนึง่ในเดือน ๕ นัน้ 
สมเด็จพระมหาจกัรพรรดิราชาธิราชเจ้าพระราชทานสตัดกมหาทาน และให้ช้างเผือกมีกรองเชิงเงิน ๔ 
เท้าช้าง เป็นเงิน ๑๖๐๐ ชัง่ ราชรถ ๗ เลม่เทียมด้วยม้า มีนางส าหรับรถเสมอรถละ ๗ นาง…”๕๓ 

ในรัชสมยันีน้บัเป็นการผสมผสานคติพิธีของพราหมณ์และพุทธเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะ
ในส่วนของการประกอบพระราชพิธีสตัตสตกมหาทานนีเ้ป็นคติท่ีปรากฏในคมัภีร์ทางพทุธศาสนา 
ดงัปรากฏว่าในปี พ.ศ.๒๐๙๒ สมเดจ็พระมหาจกัรพรรดิทรงได้ช้างเผือกพลาย จากต าบลป่าตะนาวศรี 
สูง ๔ ศอกเศษ ตัง้ช่ือว่า “ปัจจายนาเคนทร์”๕๔ ตามคติช้างมงคลพระนครท่ีมาในเวสสนัดรชาดก 
และประกอบพิธีถวายทานทัง้ ๗ อยา่งยิ่งใหญ่ตามรูปแบบท่ีมาในชาดกนัน้ 

นอกจากนี ้ผู้วิจัยยังเห็นว่า สมเด็จพระมหาจักรพรรดิได้ทรงน าพระราชพิธี
อินทราภเิษกมาใช้ในการสร้างสวัสดิมงคลให้แก่พระนครหลังจากพระราชวังถูกเพลิงไหม้ 
ร่วมกับพระราชพธีิอาจาริยาภเิษก ทัง้ยังอาจเป็นการแสดงความชอบธรรมในการขึน้ครองราชย์
ผลัดแผ่นดินจากขุนวรวงศาธิราชแห่งราชวงศ์อู่ทอง มาเป็นในสายราชวงศ์สุพรรณภูมิ 
และแสดงความเป็นจักรวรรตนิของพระองค์ สอดคล้องกับพระนามสมเดจ็พระมหาจักรพรรด ิ  

ตอ่มาในสมยักรุงศรีอยธุยาตอนปลาย รัชสมยัสมเด็จเจ้าปราสาททอง ได้มีการน าเอา
พระราชพิธีอินทราภิเษกมารับใช้ในงานทางพุทธศาสนาร่วมกับพระราชพิธีลบศกัราช ตามคติ 
“ปัญจอนัตรธาน” หรือ “ปัญจพทุธพยากรณ์”๕๕ ท่ีเช่ือว่าพระพทุธศาสนาจะสญูสิน้เม่ือครบ ๕,๐๐๐ 

                                           
๕๓พระราชพงศาวดารกรุงสยาม ฉบับบริตชิมิวเซียม, ๕๕-๕๖ 
๕๔“พระราชพงษาวดาร ฉบบัหลวงประเสริฐ,” ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ ๑, ๑๒๗.  
๕๕คต ิ“ปัญจอนัตรธาน” เกิดขึน้เป็นครัง้แรกในลงักา ในคมัภีร์มโนรถปรูมี อรรถกถา 

องัคตุตรนิกาย แตง่โดยพระพทุธโฆษาจารย์ ราวพทุธศตวรรษท่ี ๑๐ กล่าวถึง การเส่ือมสิน้ไปของ
พุทธศาสนาเม่ือครบ ๕,๐๐๐ ปี โดยแบ่งออกเป็น ๕ ขัน้ตอน ๆ ละพนัปี ได้แก่ ปฏิเวธอนัตรธาน 
(การเส่ือมสูญของพระอรหันต์) ปฏิปัตติอันตรธาน (การเส่ือมสูญของพระธรรมวินัย) ปริยัตติ
อนัตรธาน (การเส่ือมสญูของพระธรรมค าสอน) ลิงคอนัตรธาน (การเส่ือมสญูของพระสงฆ์) และธาตุ
อนัตรธาน (การเส่ือมสญูของพระบรมสารีริกธาต)ุ   

สิทธารถ ศรีโคตร, “การศกึษาคตปัิญจอนัตรธานในประเทศไทยจากหลกัฐานโบราณคดี 
ในชว่งพทุธศตวรรษท่ี ๑๙-๒๑” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมยั
ประวตัิศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, ๒๕๕๔), ๔, ๙๒. 



 

 

๓๙๔ 

ปี หากแต่ในทุก ๆ พนัปีจกัมีการเส่ือมสิน้ไปของพระศาสนาในแต่ละขัน้ จึงท าให้เกิดความเช่ือท่ีว่า 
พระพทุธศาสนาจะถึงกลียคุในปีจลุศกัราช ๑๐๐๐ (พ.ศ.๒๑๘๑)  สิ่งเหล่านีส้อดคล้องกบัคติพระอินทร์
ท่ีปรากฏในการสร้างพระท่ีนัง่จกัรวรรดไิพชยนต์ 

พระท่ีนัง่จกัรวรรดิไพชยนต์นัน้ ปรากฏนามแรกสร้าง เ ม่ือ พ.ศ.๒๑๗๕ ว่า ศิริยศโสธร
มหาพิมานบรรยงก์๕๖ ดงัปรากฏสาเหตกุารเปล่ียนนามพระท่ีนัง่ใหม่วา่ “...(สมเด็จพระเจ้าปราสาท
ทอง) ทรงสบิุนว่า สมเด็จพระอมรินทราธิราชเสด็จลงมานัง่แทนพระองค์ไสยาสน์ ตรัสบอกว่าให้ตัง้
จกัรพยหุ แลว้สมเด็จพระอมรินทราธิราชหายไป ในเพลาเช้าเสด็จออกขุนนาง ทรงพระกรุณาตรัสเล่า
พระสบิุนให้พฤฒาจารย์ทัง้ปวงฟัง พระมหาราชครู พระครู ปโรหิต โหราพฤฒาจารย์ถวายพยากรณ์
ทํานายว่า เพลาวารนี้ ทรงพระกรุณาให้ชื่อพระมหาปราสาทว่าศิริยศโสธรมหาพิมานบรรยงก์นัน้ เห็น
ไม่ต้องนาม สมเด็จพระอมรินทราธิราชจึงลงมาบอกให้จักรพยุห อันจักรพยุหนี้เป็นที่ตัง้ใหญ่ในมหา
พิชัยสงคราม อาจข่มเสียได้ซ่ึงปัจจามิตรทัง้หลาย ขอพระราชทานเอานามจักรอนันี้ให้ชื่อพระมหา
ปราสาทว่า จักรวรรดไิพชยนต์มหาปราสาท ตามลกัษณะพระเทพสงัหรณ์ในพระสบิุน...”๕๗ 

พระนามของ “จักรวรรดิไพชยนต์มหาปราสาท” นัน้จึงสอดคล้องกับการปรากฏ
ขึน้ของเวชยันตปราสาทภายหลังพระอินทร์มีชัยเหนือเหล่าอสูรตามท่ีปรากฏในอรรถกถา  
ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท และอรรถกถากุลาวกชาดก จึงอาจเป็นการสะท้อนนัยส าคัญ
ถงึการมีชัยเหนือเหล่าอริราชศัตรูและความเป็นพระจักรพรรดิราชของพระองค์ 

พระท่ีน่ังจักรวรรดิไพชยนต์มหาปราสาทจึงถูกใช้เป็นสถานท่ีประกอบพิธี
อินทราภิเษก ทัง้ลานด้านหน้าพระที่ น่ัง และพืน้ที่ภายในพระที่ น่ัง อันแสดงให้เห็นว่า    
พระท่ีน่ังแห่งนีถู้กเลือกใช้เป็นสถานท่ีส าคัญในการประกอบพิธี ดงัปรากฏรายละเอียดใน
พงศาวดารกรุงศรีอยธุยา ฉบบัพนัจนัทนมุาศ (เจิม)๕๘ และพระราชพงศาวดารกรุงสยาม ฉบบับริติช
มิวเซียม ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
“...ลศุกัราช ๑๐๐๐ ปีขาล สมัฤทธิศก สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัตรัสปรึกษาแก่เสนา

พฤฒามาตย์ราชปโรหิตทัง้หลาย บดันี ้จุลศกัราชถ้วน ๑๐๐๐ ปี การกลียุคจะบงัเกิดไป
ภายหน้าทัว่ประเทศธานีใหญ่น้อยเป็นอนัมาก เราคดิวา่จะเส่ียงบารมีลบศกัราช บดันีข้าล 
สมัฤทธิศก จะเอากนุเป็นสมัฤทธิศก… 

                                           
๕๖พระราชพงศาวดารกรุงสยาม ฉบับบริตชิมิวเซียม, ๓๔๖. 
๕๗เร่ืองเดียวกนั, ๕๕-๕๖. 
๕๘พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม), ๓๑๑-๓๑๗.  



 

 

๓๙๕ 

…จึงให้พฤฒาจารย์ผู้ รู้ต ารับพระราชพิธี ไปจดัแจงตกแต่งการทัง้ปวง พฤฒาจารย์
รับพระราชโองการแล้ว ก็ให้กฎหมายสัง่ทกุพนกังาน ให้ตัง้เขาพระสเุมรุราชหน้าจกัรวรรดิ
ไพชยนต์มหาปราสาท มีเขาไกรลาสและเขาสตัภณัฑ์ล้อมพระเมรุเป็นชัน้ ๆ ออกมา แล้วให้
ช่างกระท ารูปอสรุกมุภณัฑ์ คนธรรพ์ คนธัพ ท่านพระฤาษีสิทธ์ วทยาธร กินร นาค สบุรรณ
ทัง้หลาย รายเรียงโดยระยะเขาสตัภณัฑ์คีรี แล้วให้กระท ารูปสมเด็จอมรินทราธิราช สถิต 
ณ ยอดเขาพระสุเมรุราชเป็นประธาน จึงให้ทวิชาจารย์แต่งกายเป็นพระอิศวร พระพิษณุ 
พระพาย ุพระพิรุณ พระเพลิง พระยม พระไพสพ พระจนัทร์ พระอาทิตย์ รูปเทพยเจ้าทัง้สิบสอง
ราศี แวดล้อมสมเด็จอมรินทราธิราชโดยอนัดบัศกัดิ์เทวราช จึงเอาแผ่นสวุรรณชาติลิขิตอักษร
ด้วยชาดหรคุณ เป็นศักราชใหม่บรรทัดหนึ่ง เป็นศักราชเดิมบรรทัดหนึ่ง ใส่พานทอง
จ าหลกัสรรพางค์ วางไว้หน้าสมเด็จอมรินทราใต้มหาเศวตฉัตร ณ ยอดเขาพระสิเนรุราช 
และเชิงเขาสตัภณัฑ์ทัง้ ๘ ทิศนัน้ กระท ารูปช้างอฐัคชยืนเป็นอาทิ คือ ทิศบรูพา ไว้พระยา
เศวตกญุชร  ทิศอาคเณย์ โรมหสัดินทรสีพระเพลิง ทิศทกัษิณ รัตนานาถกญุชรแก้วมกุดา 
ทิศหรดี อญัชนัสีนิลบุล ทิศประจิม โกมทุกญุชรสีแก้วไพฑรูย์  ทิศพายพั สารนิลาคชเรศสีแก้ว
อินทนิล ทิศอิสาน เศวตคชาธารสีขาวอ่อน และหว่างช้างอัฐคชนัน้ ก็วางอัศวราช ๘ หมู่ 
นอกนัน้ตัง้ราชวตัฉิัตรธงประดาก และต้นกล้วยต้นอ้อย ประดบัด้วยพุ่มพนมบปุผาชาติตา่ง ๆ 
เป็นมโหฬารดาดาษ และตัง้พิธีไสยศาสตร์เชิงเขาสตัภณัฑ์ทัง้ ๔ ทิศรอบรายแตรสงัข์ ดริุย
ดนตรี พิณพาทย์ ฆ้องชยัเภรี บณัเฑาะว์ กาหล  แล้วเทียบขนานพลตัง้กลาบาทเป็นชัน้ ๆ 
ออกมามากนัก และในจักรวรรดิไพชยนต์มหาปราสาท ก็รจนาตกแต่งพระท่ีนัง่บลัลังก์
อาสน์อนัวิจิตรไว้เบญจราชกกธุภณัฑ์ แล้วเชิญพระประติมากรและพระไตรปิฎกธรรมมาตัง้
เป็นประธาน นิมนต์พระสงฆ์ราชาคณะคามวาสีอรัญวาสี มาสวดพระพทุธปริตรมหามงคลสตูร
อนัประเสริฐ ทวิชาจารย์จดัแจงการทัง้ปวงเสร็จ จงึกราบทลูสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทุกประการ 

ครัน้ได้ศุภวารมหามงคลฤกษ์ สมเด็จบรมนาถบรมบพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัว ก็
ส าอางค์ทรงสาฎกพสัตร์วิภษูาเสร็จ เสดจ็ทรงพระราเชนทรยานกาญจนอลงกต รจนาพร้อม
ด้วยพฤฒาจารย์ทัง้ปวง เสด็จมาประทบัเกย ณ เชิงสตัภณัฑ์บรรพต เสด็จบทบาทยาตรา
ขึน้ไปยงัยอดพระสิเนรุราช พระองค์ก็ถวายอภิวาทพระบรมรัตนตยาธิคณุสุนทรภาพด้วย
เบญจางคประดิษฐ์ อธิษฐานบารมีโดยพระทยัปรารถนา แล้วยกพระกรเบือ้งขวาลบศกัราช
เดิมนัน้เสียเสร็จ พราหมณ์ท่ีแตง่กายเป็นพระอิศวร พระนารายณ์ และเป็นเทพยเจ้านัน้ ก็
อวยชยัถวายพรโดยสารโศลกวิธี พรหมทวิชาจารย์ก็เป่าสงัข์ดริุยดนตรี พิณพาทย์ คาดฆ้องชยั 
เภรีน่ีสนัน่ศพัท์ก้องโกลาหลทัง้พระนครแล้ว สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัเสดจ็กลบัยงัพระราชมนเทียร 



 

 

๓๙๖ 

รุ่งขึน้ทรงพระราชด าริจะให้ทานแก่หมู่วณิพกรอบเมือง จงึพระราชโองการให้มหา
อ ามาตย์ตกแต่งพระนครให้เสร็จแต่ใน ๓ วัน อ ามาตย์รับพระราชบริหารแล้ว ก็ให้เจ้า
พนกังานจดัแจงแผ้วสถลมารครัถยา ทบุปราบให้ราบร่ืนเป็นอนัดี ตัง้ราชวตัิฉัตรธง ปักต้น
กล้วยต้นอ้อยโดยระยะทาง ตัง้ไม้กลัปพฤกษ์ห่างกนั ๑๐ วา รอบพระนคร พร้อมโดยพระ
ราชบริหารแล้ว  ครัน้เพลารุ่งแล้ว ๓ นาฬิกา ๖ บาท ได้อดุมฤกษ์ สมเด็จพระพทุธเจ้าอยู่
หวัก็ทรงเคร่ืองส าหรับขตัติยราชลงักาภรณ์บวรวิภูษิตเสร็จ เสด็จทรงกุญชรตวัประเสริฐ 
และกลางช้างนัน้วางพานทองรองหิรัญส าหรับจะโปรยทาน พร้อมด้วยเสนางคนิกรทวย
หาญโดยเสดจ็จะนบัมิได้  ครัน้ออกจากพระราชวงัแล้ว พระเจ้าอยูห่วัก็โปรยทานแก่ยาจก
วณิพกทัง้หลาย แล้วเสด็จไปถึงกลัปพฤกษ์ต้นใดก็ให้หยุด เจ้าพนกังานซึ่งขึน้อยู่นัน้โปรย
ทาน และหว่างต้นกลัปพฤกษ์ พระองค์ก็หยดุโปรยทานไปโดยล าดบัจนรอบพระนคร แล้ว
เสด็จเข้าพระราชวัง ในล าดับนัน้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริจาคทรัพย์และราชพาหนะ 
กระท าสตัสดกมหาทานเป็นทานแก่พราหมณ์ทิชาชาติ และยาจกวณิพกทัง้ปวงเป็นอาทิ 
คือช้าง ๑๐๐ ม้า ๑๐๐ ทาสหญิง ๑๐๐ เงิน ๑๐๐ ชัง่ ทอง ๑๐๐ ชัง่ ราชรถ ๑๐๐ และแตง่
การออกสนาม มีมหรสพสมโภชตรีวารเป็นมโหฬารราธิการย่ิงนกั”๕๙ 

 

ดังจะเห็นได้ว่า พระราชพิธีนีเ้ร่ิมต้นด้วยการจ าลองเขาพระสุเมรุบริเวณ
ด้านหน้าพระที่ น่ังจักรวรรดิไพชยนต์มหาปราสาท พร้อมจ าลองรูปพระอินทร์ขึน้เป็น
ประธาน แวดล้อมด้วยพราหมณ์ที่แต่งกายเป็นเทพองค์ต่าง ๆ ตัง้ประกอบด้วยแผ่น
ทองค าที่ เขียนด้วยชาดหรคุณเป็นศักราชใหม่และศักราชเดิม เพื่อให้สมเด็จพระเจ้า
ปราสาททองจ าลองตนเองดั่งพระอินทร์ขึน้ประกอบพธีิลบศักราช 

ถัดมาด้วยการประกอบพระราชพิธีภายในพระที่ น่ังจักรวรรดิไพชยนต์มหา
ปราสาทเป็นพธีิทางพุทธศาสนาด้วยการเจริญพระสงฆ์มาสวดพระปริตร ท้ายสุดด้วยการ
ท าทานอย่างยิ่ งใหญ่ ทัง้การท าทานในคติต้นกัลปพฤกษ์ หรือคติสัตสดกมหาทาน
เช่นเดียวกับในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ จึงนับเป็นการน าเอาพิธี
อินทราภเิษกมาความสร้างสวัสดมิงคลร่วมกับพธีิกรรมทางพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี 

จวบจนในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ แม้จกัไมป่รากฏการประกอบพระราชพิธีอินทราภิเษก
โดยตรงอีกเลย  หากแต่กลบัปรากฏสญัลกัษณ์ท่ีแสดงการสืบทอดคติ “อินทราภิเษก” นี ้ในหลาย
ลกัษณะ ดงัปรากฏนามพระท่ีนัง่องค์หนึง่ท่ีสร้างขึน้ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก

                                           
๕๙พระราชพงศาวดารกรุงสยาม ฉบับบริตชิมิวเซียม, ๓๕๔-๓๕๘. 



 

 

๓๙๗ 

มหาราช รัชกาลท่ี ๑ อนัมีนามว่า “พระท่ีนัง่อมรินทราภิเษก” แตภ่ายหลงัได้รับเพลิงไหม้เสีย จึงได้
โปรดฯ ให้สร้างพระท่ีนัง่ดสุิตมหาปราสาทขึน้มาแทนท่ี 

นอกจากองค์พระท่ีนั่งแล้วยังปรากฏคติ “อินทราภิเษก” นีอ้ยู่บนฉากลายรดน า้ใน  
พระท่ีนัง่ดสุิตมหาปราสาท ฉากนีเ้ป็นฉากท่ีกัน้บริเวณมุขใต้ ซึ่งแตก่่อนใช้เป็นท่ีส าหรับข้าราชบริพาร
ฝ่ายในได้เฝา้๖๐ แสดงภาพการประกอบพระราชพิธีอินทราภิเษกตามท่ีระบไุว้ในกฎมณเฑียรบาล 

ฉากนีเ้ป็นของท่ีท าขึน้ถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ครัน้ตอ่มาในบาง
โอกาส เช่น มีงานตัง้พระบรมศพจะต้องใช้พระท่ีนัง่ดสุิตมหาปราสาทเป็นท่ีบ าเพ็ญพระราชกศุลก็
ได้ย้ายไปเก็บไว้ในพระท่ีนัง่พิมานรัตยา เป็นเหตใุห้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดลุยเดช 
ทรงพระราชปรารภอยูเ่นือง ๆ วา่ทรงเป็นห่วงศลิปวตัถโุบราณชิน้นีว้่าจะชอกช า้จากการเคล่ือนย้าย
ไปมา ภายหลงัเม่ือมีการซ่อมพระท่ีนัง่พิมานรัตยา พระวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนพิทยลาภพฤฒิยากรได้ขอ
พระบรมราชานญุาตนิพนธ์เร่ืองฉากลายรดน า้นีก้ ากบัเป็นหลกัฐานไว้มิให้สญูหาย แล้วก็โปรดหา
ชา่งภาพมาถ่ายรูปเก็บไว้ จนความทราบไปถึงพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั จงึมีพระราชกระแสว่า
จกัทรงถ่ายภาพนัน้ด้วยพระองค์เอง๖๑ สิ่งนีจ้ึงเป็นหลกัฐานชิน้หนึ่งท่ีสะท้อนถึงความส าคญัของ
ฉากลายรดน า้ชิน้นีท่ี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัทรงให้ความสนพระราชหฤทยัในการอนุรักษ์
โบราณวตัถชุิน้นีก้่อนท่ีจะย้ายไปจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

ฉากลายรดน า้ชิน้นี ้มีขนาดความยาว ๘.๔ เมตร ความสงู ๒.๒ เมตร แบง่เป็น ๕ ตอน  
ในช่องท่ี ๑ เป็นภาพเทพชมุนมุ ประกอบด้วยภาพพระอินทร์ประทบับนราชบลัลงัก์ ท่ี

หน้าบลัลงัก์มีเคร่ืองสกัการะ เช่น ดอกไม้ ผลไม้ แวดล้อมด้วยรูปบุคคลทรงเคร่ืองเป็นอนัมาก ถดั
ออกไปมีรูปคนธรรพ์และเทวดาอ่ืน ๆ ท่ีอาจเป็นบริวารของท้าวจตโุลกบาล มีเทวดาท่ีลอยอยู่กลาง
อากาศสนันิษฐานวา่เป็นพระศรีอาริยเมตไตรยก็เป็นได้ (ภาพท่ี ๒๖๔) 

ในชอ่งท่ี ๒ เป็นบานพระทวาร แสดงภาพดอกไม้เงินดอกไม้ทองท่ีร่วงลงมาจากสวรรค์ 
และมีบรรดาประชาชนมาเก็บดอกไม้เงินดอกไม้ทองและสมบตัิสวรรค์ตา่ง ๆ นี ้ บรรดาประชาชน
นัน้แตง่กายขะมกุขะมอม อนัส่ือความหมาย คนยากจนทัว่ ๆ ไป (ภาพท่ี ๒๖๕) 
 

                                           
๖๐พระวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนพิทยลาภพฤฒิยากร, เร่ืองฉากลายรดน า้ในพระที่ น่ัง

ดุสิตมหาปราสาท, (พระนคร: โรงพิมพ์พระจนัทร์, ๒๕๑๒, พิมพ์เป็นอนสุรณ์ในงานพระราชทาน
เพลิงศพนายสนัน่ บณุยศริิพนัธุ์ บ.ช., ภ.ป.ร. ชัน้ ๔ ณ สสุานหลวงวดัเทพศริินทราวาส  
๒๗ มกราคม ๒๕๑๒), ๒. 

๖๑เร่ืองเดียวกนั, ๓. 



 

 

๓๙๘ 

 

  
  
ภาพท่ี ๒๖๔ ภาพเทพชมุนมุ บนช่องท่ี ๑ ของฉาก

ลายรดน า้ในพระท่ีนั่งดุสิตมหา
ปราสาท (ภาพถ่ายฝีพระหตัถ์) 

ภาพท่ี ๒๖๕ ภาพดอกไม้ท่ีร่วงลงมาจากสวรรค์ 
บนช่องท่ี ๒ ของฉากลายรดน า้ใน
พ ร ะ ท่ี นั่ ง ดุ สิ ต มห าป ร าส าท 
(ภาพถ่ายฝีพระหตัถ์) 

ท่ีมา: พระวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนพิทยลาภพฤฒิยากร, เร่ืองฉากลายรดน า้ในพระที่ น่ังดุสิตมหา
ปราสาท, (พระนคร: โรงพิมพ์พระจนัทร์, ๒๕๑๒, พิมพ์เป็นอนสุรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ
นายสนั่น บุณยศิริพันธุ์  บ.ช., ภ.ป.ร. ชัน้ ๔ ณ สุสานหลวงวัดเทพศิรินทราวาส ๒๗ มกราคม 
๒๕๑๒), ๑๐-๑๑. 
 

ในช่องท่ี ๓ ภาพประธานของฉาก ซึ่งเป็นภาพท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด ยาว ๓.๔๖ เมตร 
แสดงภาพพิธีอินทราภิเษก (ภาพท่ี ๒๖๖) ตามท่ีบนัทกึไว้ในกฎมณเฑียรบาล หากแตมี่ข้อแตกตา่ง
ในประเดน็ปลีกยอ่ย เชน่ กลางภาพท่ีแสดงด้วยรูปเขาพระสเุมรุนัน้ แสดงภาพด้วยวิมาน (ไพชยนต์



 

 

๓๙๙ 

ปราสาท) นัน้ตัง้บายศรีท่ีขนาบด้วยรูปบุคคลทัง้สองข้าง แทนท่ีจะแสดงด้วยรูปพระอินทร์ประทับ
บนยอดเขา รอบเขาพระสเุมรุนัน้มีภูเขาอีกหลายลูก ประกอบด้วยสตัว์หิมพานต์ ราชวตัรฉัตรเงิน
ทองตรงตามท่ีระบุไว้ในกฎมณเฑียรบาล  มีเขาไกรลาศ อันมีพระอิศวรประทับอยู่บนยอดเขา
ร่วมกบัพระอมุาและพระบรรพตี (สนันิษฐานวา่เป็นพระแมค่งคา ชายาอีกองค์หนึง่ของพระศวิะมากกว่า
พระบรรพตี หรือพระนางปารวตี ซึ่งเป็นองค์เดียวกนักบัพระอมุา) ใต้เขามีช้างเอราวณั มีพระนารายณ์
บรรทมสินธุ์  และสว่นด้านล่างสดุของภาพมีกระบวนแห ่แสดงภาพพระเจ้าแผ่นดินเสด็จเลียบพระนคร 
(สนันิษฐานว่าเป็นการแสดงการให้ทานรอบเมืองตามท่ีระบไุว้ในกฎมนเฑียรบาล)  ด้านบนสดุของ
ภาพแสดงรูประทาและดอกไม้ไฟ (สนันิษฐานว่าเป็นการส่ือให้เห็นถึงว่าภาพนีเ้ป็นการประกอบพิธี
ขึน้ ดอกไม้ไฟเหลา่นีเ้ป็นสว่นแสดงถึงการจดังานในพระราชพิธีดงักลา่ว)  
 

 
 

ภาพท่ี ๒๖๖ พิธีอินทราภิเษก บนชอ่งกลางของฉากลายรดน า้ในพระท่ีนัง่ดสุิตมหาปราสาท 
ท่ีมา: กฎมณเทียรบาล ฉบับเฉลิมพระเกียรติ (กรุงเทพมหานคร: โครงการวิจยัเมธีวิจยัอาวโุส 
สกว. “กฎหมายตราสามดวง: ประมวลกฎหมายไทยในฐานะมรดกโลก, ๒๕๔๘), ๑๖๙. 

 

ในชอ่งท่ี ๔ แสดงต้นกลัปพฤกษ์ ท่ีมีผู้ ต้องการสิ่งใดก็ไปเก็บสอยลงมาได้ (ภาพท่ี ๒๖๗) 
ในช่องท่ี ๕ แสดงต้นปาริชาต มีพระอินทร์นัง่แทน่แวดล้อมไปด้วยเทพีทัง้ ๔ องค์ และ

มีเทวดานางฟ้ามาจบัระบ าถวาย๖๒ (ภาพท่ี ๒๖๘) 
                                           

๖๒เร่ืองเดียวกนั, ๔-๘. 



 

 

๔๐๐ 

  
  
ภาพท่ี ๒๖๗ ต้นกลัปพฤกษ์ บนชอ่งท่ี ๔ ของฉาก

ลายรดน า้ในพระท่ีนั่งดุสิตมหา
ปราสาท (ภาพถ่ายฝีพระหตัถ์) 

ภาพท่ี ๒๖๘ พระอินทร์ประทบันัง่ใต้ต้นปาริชาต 
บนช่องท่ี ๕ ของฉากลายรดน า้ใน
พ ร ะ ท่ี นั่ ง ดุ สิ ต มห าปราสาท 
(ภาพถ่ายฝีพระหตัถ์) 

ท่ีมา: พระวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนพิทยลาภพฤฒิยากร, เร่ืองฉากลายรดน า้ในพระที่ น่ังดุสิตมหา
ปราสาท, (พระนคร: โรงพิมพ์พระจนัทร์, ๒๕๑๒, พิมพ์เป็นอนสุรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ
นายสนั่น บุณยศิริพันธุ์  บ.ช., ภ.ป.ร. ชัน้ ๔ ณ สุสานหลวงวัดเทพศิรินทราวาส ๒๗ มกราคม 
๒๕๑๒), ๑๓-๑๔. 
 

จากคติพระอินทร์ท่ีปรากฏบนฉากลายรดน า้นี ้ท าให้พระวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนพิทยลาภ
พฤฒิยากรได้สนันิษฐานว่า ฉากในชอ่งกลาง (หมายเลข ๓) ท่ีดเูก่ากวา่ฉากด้านข้างและบานพระทวาร
นัน้ มีความเป็นไปได้หรือไมว่า่ ฉากในชอ่งกลางนีเ้ป็นของดัง้เดมิท่ีมีมาแตพ่ระท่ีนัง่อมรินทราภิเษก 
มหาปราสาทก่อนท่ีจะถกูเพลิงไหม้ สว่นภาพ ๒ ข้างท่ีใหมก่วา่นัน้เขียนเพิ่มเติมในสมยัรัชกาลท่ี ๔๖๓ 

                                           
๖๓เร่ืองเดียวกนั, ๘-๙. 



 

 

๔๐๑ 

ในส่วนของผู้วิจัยสังเกตว่าฉากลายรดน า้ช่องกลางนั้นเป็นการเขียนภาพ   
พระราชพิธีอินทราภิเษกตามที่ระบุไว้ในกฎมณเฑียรบาลและพระราชพงศาวดารฉบับต่าง ๆ 
ที่ได้ให้รายละเอียดไว้ โดยมีการใช้ภาพในบานย่อยอธิบายขยายความเพิ่มเตมิ ทัง้การตัง้
ต้นกัลปพฤกษ์ การโปรยทานหรือการบริจาคทานท่ีมักประกอบพิธีนีร่้วมกับพิธีสัตดกมหา
ทานด้วยเป็นหน้าที่ของพระอินทร์ที่ ต้องบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้แก่ประชาชน ฉากลายรด
น า้นีจ้ึงอาจเป็นการสะท้อนภาพบทบาทหน้าที่ของพระอินทร์หรือพระมหากษัตริย์ที่ เป็น
สมมตเิทพในการปกครองบ้านเมือง 

นอกจากนี ้ยังปรากฏภาพพระราชพิธีอินทราภิเษกในจิตรกรรมเหนือช่องหน้าต่าง
ภายในพระวิหาร วดัโสมนสัราชวรวิหาร โดยภาพพระราชพิธีอินทราภิเษกนีจ้ดัอยู่ในกลุ่มภาพพิธี  
“ปัญจราชาภิเษก” ท่ีก าหนดอายรุาวปลายรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั - ต้นรัชสมยั
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 

จิตรกรรมคติ “ปัญจราชาภิเษก” นี ้มีล าดบัการน าเสนอเร่ืองเร่ิมจากผนงัด้านซ้ายของ
พระประธานเป็นพิธีอภิุเษก และราชาภิเษก  ผนงัด้านหน้าพระประธานแสดงพิธีอินทราภิเษก และ
ผนงัด้านขวาพระประธานแสดงพิธีปราบดาภิเษก และโภคาภิเษก  โดยภาพอภิเษกแตล่ะภาพนัน้ 
จกัมีภาพปราสาทเป็นภาพประธาน แตมี่การให้รายละเอียดแตกตา่งกนัไปในแตล่ะประเภท๖๔ 

โดยเฉพาะในส่วนของภาพพิธีอินทราภิเษกนัน้ แสดงด้วยฉาก “เส่ียงบุษยพระพิชัย
ราชรถมาจรดฝ่าพระบาทด้วยฤทธิอ านาจวาสนาบญุ” ตามท่ีปรากฏอยูใ่นพระมหาชนกชาดก โดย
ผสมผสานกับพิธีอินทราภิเษกท่ีปรากฏในกฎมณเฑียรบาล ท่ีระบุถึงการตัง้เขาพระสุเมรุกลาง
สนามบนยอดเขามีวิมานตัง้รูปพระอินทร์ ล้อมรอบด้วยฉตัร ราชวตัร มีรูปพระนารายณ์บรรทมสินธุ์
ท่ีเชิงเขาพระสุเมรุ มีนาคเจ็ดเศียรเกีย้วเขาพระสุเมรุ (ผู้ วิจัยสันนิษฐานว่าส่ือความหมายถึง
มหาสมทุรทัง้ ๗ ชัน้ท่ีแวดล้อมเขาพระสเุมรุ ) ข้าราชการแตง่กายเป็นยกัษ์ เทวดา พญาวานรฉดุชกั
นาคเจ็ดเศียร มีการตัง้รูปยกัษ์ขนาดใหญ่สงู ๑ เส้น (๔๐ เมตร)๖๕  จิตรกรรมเร่ืองพิธีอินทราภิเษกท่ี
วดัโสมนสัฯ นีจ้งึมีความสอดคล้องกบัท่ีปรากฏบนฉากลายรดน า้ในพระท่ีนัง่ดสุิตมหาปราสาทด้วย
เชน่เดียวกนั 
 

                                           
๖๔ยทุธนาวรากร  แสงอร่าม, “จิตรกรรมเร่ืองปัญจราชาภิเษก ภายในพระวิหารวดั

โสมนสัราชวรวิหาร,” ศิลปากร ๕๓, ๒ (มีนาคม - เมษายน ๒๕๕๓): ๕๖-๕๗. 
๖๕เร่ืองเดียวกนั, ๕๙-๖๐. 



 

 

๔๐๒ 

 
 

ภาพท่ี ๒๖๙ พิธีอินทราภิเษก จิตรกรรมภายในพระวิหารวดัโสมนสัราชวรวิหาร 
 (ถ่ายภาพโดย ยทุธนาวรากร  แสงอร่าม) 
 

  
  

ภาพท่ี ๒๗๐ พระนารายณ์บรรทมสินธุ์ท่ีเชิงเขา
พระสุเมรุ จิตรกรรมภายในพระ
วิหารวดัโสมนสัราชวรวิหาร 

ภาพท่ี ๒๗๑ รูปยักษ์ขนาดใหญ่  จิตรกรรม
ภายในพระวิหารวัดโสมนัสราช
วรวิหาร 

 (ถ่ายภาพโดย ยทุธนาวรากร  แสงอร่าม) 



 

 

๔๐๓ 

ด้วยเหตนีุ ้จากคต ิ“อินทราภิเษก” ท่ีปรากฏในหลกัฐานประเภทลายลกัษณ์อกัษรหรือ
หลกัฐานทางศิลปกรรมนัน้ กลบัเป็นคติอินทราภิเษกท่ีสร้างสรรค์ขึน้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้  ด้วยการดดัแปลงให้เข้ากบัท้องถ่ินและปรับประยกุต์ให้เข้ากบักาลสมยัทัง้ท่ีพบในประเทศ
ไทยและประเทศกัมพชูา  โดยเฉพาะในประเทศไทยนัน้ยงัคงรักษารายละเอียดของพระราชพิธีนีไ้ว้ได้
อยา่งเป็นแบบแผนดงัท่ีปรากฏอยูใ่นกฎมณเฑียรบาลของไทย 
 
คตอิินทราภเิษกที่ปรากฏในพระราชพธีิราชาภเิษกในดนิแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

หากแตข่ัน้ตอนตามแบบพิธีไอนทรามหาภิเษก หรือพิธีอินทราภิเษกท่ีปรากฏมาตัง้แต่
ในคมัภีร์ชัน้พราหมณะนัน้กลบัปรากฏในขัน้ตอนพิธี “ราชาภิเษก” โดยปรากฏรายละเอียดชดัเจน
ในพระราชพิธีราชาภิเษกท่ีพบในประเทศไทย ดงัปรากฏหลกัฐานมาตัง้แตใ่นสมยักรุงศรีอยธุยา 

ต าราราชาภิเษกนีแ้ต่งขึน้ในราวพิธีราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร เม่ือปี พ.ศ.
๒๓๒๖ โดยมีเจ้าพระยาเพ็ชรพิไชย เจ้าพระยาสธุรรมมนตรี พระยาราชสงคราม และพระยาอุทยั
มนตรี ร่วมกนัแตง่ กลา่วถึงการเตรียมการพระราชพิธี ณ พระท่ีนัง่สรรเพ็ชญปราสาท  

การตัง้โรงพิธีพราหมณ์ภายในพระท่ีนั่งนัน้มีการตัง้เทวรูปพระอิศวร พระอุมา พระ
นารายณ์ พระลกัษมี บวงสรวงตลอด ๓ วนั  ส่วนภายนอกด้านข้างพระท่ีนัง่สรรเพ็ชญปราสาทมี
การปลกูมณฑปเป็นโรงพระกระยาสนานด้วยผ้าขาว ครัน้ถึงฤกษ์การราชาภิเษกภายหลงั 
พระเจ้าอยู่หวัรับศีลแล้วจึงเสด็จลง ณ โรงพระกระยาสนาน โดยพราหมณ์เชิญพระไชยน าเสด็จ 
เม่ือได้ฤกษ์โหรจึงชกัเหก่ล่อม ชาวภูษามาลาจึงถวายเคร่ืองพระมรุธาภิเษก และน า้สหสัธารา แล้ว
พระราชาคณะขึน้รดน า้ด้วยพระเต้าเงิน พระเต้าทอง พระเต้านาก และพระเต้าสมัฤทธ์ิ พราหมณ์
จึงถวายน า้กลศและน า้พระสงัข์สะเดาะพระเคราะห์แล้ว  ทรงพระภูษาลายพืน้แดง ฉลองพระองค์
กรองขึน้มาบนพระท่ีนัง่สรรเพ็ชญปราสาท เสด็จขึน้ประทับบนตัง่ไม้มะเด่ือ หรือพระท่ีนัง่อัฐทิศ
อทุมุพร มีขนาดกว้างจตัรัุสศอกคืบ ปผู้าขาวโรยแปง้วางหญ้าคาผ้าขาวปกบน ผนัพระพกัตร์ไปใน
ทิศอีสาน มีตัง่น้อยกว้างศอกหนึง่ ตัง้พระอฐัทิศ ตัง้กลศ ตัง้สงัข์ทัง้แปดทิศ๖๖   
 

                                           
๖๖ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๑๙ ต าราแบบธรรมเนียมในราชส านักครัง้ 

กรุงศรีอยุธยา (พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๗๐), ๕๕-๕๗. 



 

 

๔๐๔ 

 
 

ภาพท่ี ๒๗๒ แผนผงัพระท่ีนัง่อฐัทิศ 
ท่ีมา: ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๑๙ ต าราแบบธรรมเนียมในราชส านักครัง้กรุงศรีอยุธยา 
(พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๗๐), ๕๗. 
 

มีผ้าขาวปูรองพระ  พราหมณ์ถวายน า้พระมหาสังข์ทักษิณาวัฏ  สมเด็จพระเจ้า
อุทุมพรรับด้วยพระหตัถ์สรงพระพกัตร์แล้วเสวยหน่อยหนึ่ง  พราหมณ์ถวายราชสมบตัิ ถวายเวท 
ถวายมนต์ ถวายไชย ผนัพระองค์ไปรอบทัง้แปดทิศ แล้วเสดจ็ขึน้บนพระภทัรบิฐ มีผ้าขาวปแูล้วโรย
แปง้วางบนหญ้าคา แล้วปแูผน่ทองเขียนรูปราชสีห์ด้วยชาดหรคณุปกบนผ้าขาว 

พราหมณ์ถวายพระสพุรรณบตัร พระมหาสงัวาลย์สร้อยอ่อน เศวตฉัตร ผ้ารัตตกมัพล 
พระมหามงกฎุ พระขรรค์ไชยศรี ฉลองพระบาท รวม ๗ สิ่ง แล้วถวายอษัฎาวุธ พระแสงปืน พระแสง
หอกไชย พระแสงดาบเชลย พระแสงของ้าว พระแสงจกัร พระแสงตรีศลู พระแสงเขน และพระแสง
เกาทณัฑ์ แล้วจงึพระราชทานปฐมบรมราชโองการแก่พระมหาราชครู   

ครัน้แล้วจึงทรงโปรยดอกพิกุลเงินพิกุลทอง พราหมณ์จึงเป่าสังข์ลั่นฆ้องชัยกลอง
อินทเภรี ประโคมมโหระทึก  แล้วจึงเสด็จฯ ไปทรงเคร่ือง ชาวภูษามาลาถวายพระสนับเพลาเชิงงอน
สองชัน้ ภษูาริว้วรวะยีจีบโจง โยคีรัดพระองค์หนามขนนุ ทรงฉลองพระกรน้อย ทรงฉลองพระองค์สี
ย่นนอก รัดพระองค์แครง เหน็บพระแสงกัน้หยัน่ภู่นิล ทรงพระธ ามรงค์พลอยตา่งกนั ทรงพระชฎา
พระเกีย้วแหวนแดง รวม ๙ สิ่ง  มหาดเล็กถวายพระแสงใจเพ็ชร ฉลองพระบาท เสด็จขึน้พระราชยาน
แหเ่คร่ืองสงูเป็นกระบวนลงมาพระต าหนกัสวนกระตา่ย เสร็จการ๖๗ 

                                           
๖๗เร่ืองเดียวกนั, ๕๗-๕๘. 



 

 

๔๐๕ 

ในการนี ้ยังปรากฏมีกฎหมายท่ีเจ้าหม่ืนไวยวรนาถท าโคลงเม่ือครัง้ท่ีสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่วับรมโกศขึน้ปราบดาภิเษกนัน้ ก็ให้ตัง้การพระราชพิธีสงฆ์พิธีพราหมณ์ ณ พระท่ีนัง่พิมาน
รัตยา เจ้าพนักงานท าการและตัง้เคร่ืองทัง้ปวงเหมือนกัน  ผิดกันแต่ไม่ตัง้พระภัทรบิฐ ไม่ถวาย
เบญจกกธุภณัฑ์  ตัง้แตต่ัง่ใหญ่น้อยแปดทิศ เสด็จขึน้บนตัง่กลาง พราหมณ์ถวายน า้พระมหาสงัข์ 
ถวายราชสมบตัิ ถวายเมือง ถวายเวทมนต์ แล้วถวายไชย  หรือในคราวท่ีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สริุยาสน์อมรินทร์ขึน้ผา่นพิภพนัน้ ก็หาได้เสดจ็ขึน้พระภทัรบฐิไม ่เสดจ็ขึน้แตบ่นตัง่อฐัทิศ๖๘  

ตอ่มาในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกยงัด ารงรูปแบบท่ีปรากฏมา
ตัง้แตใ่นสมยักรุงศรีอยธุยา โดยในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกนัน้โปรดฯ ให้
ตัง้การพระราชพิธีนีข้ึน้ท่ีพระท่ีนัง่อมรินทราภิเษก  แตภ่ายหลงันบัแต่รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระ
พทุธเลิศหล้านภาลยัจึงโปรดให้ตัง้การพระราชพิธี ณ หมู่พระมหามณเฑียร แล้วด ารงคตินีสื้บมา
จนถึงในรัชสมยัปัจจุบนั เร่ิมต้นด้วยการเฉลิมพระราชมณเฑียร และตัง้การพระราชพิธีท่ีหมู่พระ
มหามณเฑียรทัง้ ๓ หลงั  การตัง้มณฑปพระกระยาสนานท่ีชาลาหน้าด้านทิศตะวนัออก  

รายละเอียดท่ีปรากฏเพิ่มขึน้จากหลกัฐานในสมยักรุงรัตนโกสินทร์  ในส่วนของการ
ตัง้โรงพิธีพราหมณ์นัน้ นอกจากท่ีจะมีการตัง้เทวรูปพระอิศวร พระอุมา พระนารายณ์ และพระ
ลักษมีตามขนบเดิมนัน้ ในสมัยรัชกาลท่ี ๑ โปรดให้มีการตัง้พระพรหม พระเทวกรรม และพระ
พิฆเนศวรร่วมด้วย๖๙  ภายหลงัในสมยัรัชกาลท่ี ๖ ปรากฏหลกัฐานการตัง้เทวรูปทัง้ ๔ ร่วมกบัพระ
มเหศวรี พระพรหม พระมหาพิฆเนศ กบัตัง้โต๊ะเทวดานพเคราะห์๗๐ 

เม่ือได้ฤกษ์น าเสด็จเจ้าพนักงานจึงย้ายศาลพระอินทร์ไปตัง้ท่ีชาลาหน้ามณฑปทิศ
บรูพา และจตโุลกบาลทัง้ ๔ ย้ายไปท่ีมมุราชวตัรทัง้ ๔ มมุด้วยเช่นกนั๗๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัทรง
จดุเทียนบชูาเทวดากลางหาวแล้วเสด็จขึน้ประทบับนตัง่ไม้อทุมุพรหุ้มผ้าขาว ทรงเหยียบไม้ตะขบ 
ซึ่งเป็นไม้กาลกิณีแล้วผนัพระพกัตร์ไปทางทิศอีสาน แล้วจึงอญัเชิญพระชยัเนาวโลหะประดิษฐานใน

                                           
๖๘เร่ืองเดียวกนั, ๕๘-๕๙. 
๖๙สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ (ทรงช าระ), พระราช

พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชชกาลที่ ๑ (พระนคร: โรงพิมพ์พระจนัทร์, ๒๔๗๘), ๘๓.  
๗๐พระยาประกาศอกัษรกิจ (เสง่ียม รามนนัทน์), ผู้ เรียบเรียง, จดหมายเหตุบรม

ราชาภเิษกพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช ๒๔๖๘ (พระนคร: ไทยเขษม, 
๒๔๙๒, สมเดจ็พระนางเจ้าร าไพพรรณีฯ โปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์เป็นท่ีระลกึในการเชิญพระบรมอสัถิ
เสดจ็คืนเข้าสูพ่ระนคร พทุธศกัราช ๒๔๙๒), ๑๓.  

๗๑เร่ืองเดียวกนั, ๑๒-๑๓.  



 

 

๔๐๖ 

บษุบกด้านทิศตะวนัออก๗๒  ในสมยัรัตนโกสินทร์ ตัง้แตรั่ชกาลท่ี ๑ นีไ้ด้มีการเพิ่มการอญัเชิญเทวรูป 
พระพิฆเนศ๗๓ประดิษฐานในบุษบกด้านทิศตะวันตก๗๔  เจ้าพนักงานจึงถวายเคร่ืองพระกระยา
สนานและไขสหสัธารา แล้วทรงรับน า้พระพทุธมนต์  โดยในช่วงรัชกาลท่ี ๔ และ ๕ นัน้ ทรงรับน า้
สรงจากพระสงฆ์ท่ีทรงเคารพนับถือ เจ้านายฝ่ายหน้า และขุนนางผู้ ใหญ่บางคนตามขนบเดิม  
ตอ่มาในสมยัรัชกาลท่ี ๖ โปรดฯ ให้เจ้านายฝ่ายในคือ พระราชมารดาทรงร่วมถวายน า้สรงด้วย๗๕   
และในสมยัรัชกาลท่ี ๗ ทรงโปรดให้สมเด็จพระสงัฆราชถวายน า้พระพุทธมนต์ ก่อนท่ีจะรับการ
ถวายน า้พระพทุธมนต์พระบรมวงศ์ ตอ่จากนัน้จงึให้พราหมณ์ตา่ง ๆ ถวายน า้แล้วเสดจ็ขึน้ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัทรงเคร่ืองบรมราชภูษิตภรณ์ส าหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เต็มท่ีตามสีพิชยัสงคราม เสด็จลงสู่พระท่ีนัง่ไพศาลทกัษิณ  เจ้าพนกังานเชิญพระชยัเนาวโลหะไว้
เบือ้งขวา พระพิฆเนศไว้เบือ้งซ้าย ประทับพระราชอาสน์พระท่ีนั่งอัฐทิศ๗๖  ผินพระพักตร์สู่ทิศ
ตะวนัออก แล้วทรงรับน า้อภิเษกของราชบณัฑิต พราหมณ์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนประเทศ 
และข้าราชการชัน้ผู้ใหญ่๗๗ เสร็จแล้วเสดจ็โดยทกัษิณาวฏัสูพ่ระท่ีนัง่ภทัรบฐิ 

 

                                           
๗๒เร่ืองเดียวกนั, ๒๒.  
๗๓สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ, ทรงช าระ, พระราช

พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชชกาลที่ ๑, ๘๔.  
๗๔พระยาประกาศอกัษรกิจ (เสง่ียม รามนนัทน์), ผู้ เรียบเรียง, จดหมายเหตุบรม

ราชาภเิษกพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช ๒๔๖๘, ๒๒.  
๗๕พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั, ประวัตต้ินรัชกาลที่ ๖ 

(กรุงเทพมหานคร: มตชิน, ๒๕๕๕), ๑๐๓-๑๐๔.  
๗๖แตก่่อนมาเม่ือจะมีการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจงึสร้างขึน้ส าหรับใช้งานชัว่คราว  

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัโปรดให้สร้างจ าหลกัปิดทองเป็นของถาวร ตัง้ประจ าไว้ท่ี
พระท่ีนัง่อนนัตสมาคม พระท่ีนัง่องค์นีจ้งึเร่ิมใช้ตัง้แตใ่นสมยัรัชกาลท่ี ๕ เป็นต้นมา  ดรูายละเอียด
ใน สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ, พระราชพงศาวดาร รัชกาลที่ ๕ 
(กรุงเทพมหานคร: มตชิน, ๒๕๕๕), ๑๑๕.  

๗๗พระยาประกาศอกัษรกิจ (เสง่ียม รามนนัทน์), ผู้ เรียบเรียง, จดหมายเหตุบรม
ราชาภเิษกพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช ๒๔๖๘, ๒๓.  



 

 

๔๐๗ 

 
 

ภาพท่ี ๒๗๓ พระท่ีนัง่อฐัทิศอทุมุพร ภายในพระท่ีนัง่ไพศาลทกัษิณ 
ท่ีมา: จลุทศัน์ พยาฆรานนท์, หมู่พระมหามณเฑียร  (กรุงเทพมหานคร: พงษ์วรินการพิมพ์, ๒๕๕๔), ๕๑. 
 

จากหลกัฐานท่ีปรากฏนี ้แสดงให้เห็นว่าพิธีราชาภิเษกในสมยักรุงศรีอยธุยานัน้ ในรัชสมยั
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรนับเป็นพระราชพิธีท่ีสมบูรณ์ครบขัน้ตอน ต่างจากพระราชพิธี
ราชาภิเษกในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศและสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัสุริยาสน์อมรินทร์ จะมีการ
ลดทอนบางขัน้ตอนลง  แตท่ี่ยงัปรากฏอยูเ่สมอ คือ การประทบับนพระท่ีนัง่อฐัทิศอทุมุพร  

การประทบับนพระท่ีนัง่อฐัทิศอทุมุพร หรือคตกิารท่ีพระเจ้าแผน่ดินจกัประทบับนพระท่ีนัง่ท่ี
ท าจากไม้มะเด่ือนัน้ ตรงกับพิธีไอนทรมหาภิเษก ท่ีระบุไว้ในคมัภีร์ไอตเรยพราหมณะ  การให้
ความส าคญักบัเร่ืองทิศ เร่ิมด้วยการผินพระพกัตร์ไปทางทิศตะวนัออกโดยมีพราหมณ์ท่ีท าหน้าท่ี
ดัง่พระพรหมหรือพระประชาบดีประกอบพิธีอยู่เบือ้งหน้า แล้วจึงรับการอภิเษกจากเทพในทิศต่าง ๆ 
สอดรับลกัษณะของพระท่ีนัง่อฐัทิศอุทุมพรนีท่ี้ให้ความส าคญักับเร่ืองทิศ ดงัท่ีปรากฏในคมัภีร์ไอตเรย 
พราหมณะระบถุึงการรับการอภิเษกจากหมูเ่ทพทัง้ทิศหลกัทัง้ ๔ ทิศ ในขณะท่ีพระท่ีนัง่อฐัทิศนัน้ได้
เพิ่มรายละเอียดขึน้จากทิศหลกัทัง้ ๔ ทิศ โดยเพิ่มแทรกทิศรองอีก ๔ ทิศ เป็นทัง้หมด ๘ ทิศ โดย
มีพราหมณาจารย์ประจ าอยู่ในแตล่ะทิศ เพ่ือท าการอภิเษกพระเจ้าแผ่นดิน โดยพราหมณ์ในแต่ละทิศ
นัน้จกัเป็นตวัแทนเทพนพเคราะห์ ๘ องค์ ได้แก่ พระอาทิตย์ พระจนัทร์ พระองัคาร พระพธุ พระพฤหสั 
พระศกุร์ พระเสาร์ และพระราห ู 

ด้วยเหตนีุ ้จึงมีความเป็นไปได้ว่า คติเร่ืองพระแท่นไม้มะเด่ือและคติเร่ืองการอภิเษก
ตามแกนทิศนัน้ เป็นเร่ืองได้รับการสืบทอดมาตัง้แต่พิธีอินทราภิเษกท่ีปรากฏในคมัภีร์ชัน้พราหมณะ 
แต่ได้รับการดดัแปลงต่อมาใช้ในพิธีราชาภิเษกเป็นส าคญั อาจเน่ืองด้วยพระอินทร์นัน้ก็เป็นเทพ



 

 

๔๐๘ 

สูงสุดเหนือเทพทัง้หลายบนสรวงสวรรค์ ก็เช่นเดียวกับการอภิเษกให้พระราชานัน้เป็นราชาเหนือ
ราชาทัง้หลาย ก็เป็นได้ 

คตินีย้งัสอดรับการตัง้โรงพิธีพราหมณ์ภายในพระท่ีนัง่ท่ีล้วนไม่ปรากฏมีการตัง้เทวรูป  
พระอินทร์แต่อย่างใด ด้วยสนันิษฐานว่าพระราชพิธีนีเ้ป็นการสถาปนาความเป็นพระอินทร์บนโลก
มนุษย์อยู่ จึงไม่ปรากฏเทวรูปพระอินทร์ในโรงพิธี แต่กลับมีการอัญเชิญศาลพระอินทร์ไปกลาง
มณฑปพระกระยาสนานในขัน้ตอนการรับน า้สรงมุรธาภิเษก สอดรับการในส่วนของพระอินทร์กับ
พระมหากษัตริย์นัน้อยู่ในต าแหนง่เดียวกนั มีความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั 

นอกจากนีภ้ายในพระท่ีนัง่ไพศาลทกัษิณ พระท่ีนัง่ท่ีใช้หลกัในการตัง้การพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกนัน้ยงัปรากฏมีภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีเขียนขึน้ ส่วนหนึ่งเป็นเร่ืองราวของพระอินทร์และ
สวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ถกูเขียนขึน้บนฝาผนงัเหนือพระทวารและพระบญัชรทัง้ ๔ ด้าน  ในส่วนนี ้นภาพร 
เล้าสินวฒันา เสนอว่า นบัแตจ่ิตรกรรมด้านนอกของพระท่ีนัง่ไพศาลทกัษิณ บริเวณทางเข้าของพระท่ี
นัง่แสดงภาพพระอินทร์ในตอนราชาภิเษกขึน้เป็นสมเดจ็พระอมรินทราธิราช (สว่นผู้วิจยัสนันิษฐานว่า
คือ พิธีอินทราภิเษก)  สว่นจิตรกรรมด้านทิศใต้แสดงภาพมฆมาณพบ าเพ็ญบารมี สร้างศาลา ขดุสระ 
และสร้างอทุยานโดยภาพจิตรกรรมตอนนีจ้ะไปสิน้สดุบริเวณด้านทิศตะวนัออก อนัเป็นท่ีประดิษฐาน
ของพระท่ีนั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ นับได้ว่าเป็นกิจกรรมสุดท้ายท่ีมฆมาณพและเหล่าสหายได้
ประกอบบญุกศุลก่อนท่ีจะเสวยพระชาติเป็นพระอินทร์  อีกทัง้จิตรกรรมด้านทิศใต้แสดงเหตกุารณ์ท่ี
มฆมาณพหมดอายุขัยแล้ว จึงไปจุติเป็นพระอินทร์ร่วมกับชายาอีก ๓ องค์  อันเป็นบริเวณท่ี
ประดิษฐานพระท่ีนัง่ภทัรบิฐ อนัส่ือความหมายถึงการรับเคร่ืองราชกกธุภณัฑ์นีแ้สดงถึงคติความเช่ือ
ท่ีวา่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นเทพเจ้าท่ีทรงฤทธานภุาพเสดจ็มาจากสวรรค์เพ่ือทรงอ านวยความสขุและ
ขจดัทกุข์เข็ญให้แก่มวลมนษุย์๗๘     

ถดัลงมาบริเวณฝาผนงัระหว่างพระทวารและพระบญัชรนัน้เขียนเป็นภาพเทพองค์ตา่ง ๆ 
ได้แก่ พระนารายณ์ พระอิศวร พระอมุา พระสรัสวดี พระขนัทกมุาร พระพรหม พระพลเทพ และพระ
แมโ่พสพ หากแตไ่มป่รากฏมีรูปพระอินทร์แตอ่ยา่งใด สนันิษฐานภาพจิตรกรรมรูปเทพองค์ตา่ง ๆ ท่ีอยู่
ระหวา่งพระบญัชรและพระทวาร จงึไมป่รากฏรูปพระอินทร์ เพราะรูปของพระอินทร์นัน้ก าลงัได้รับการ
สถาปนาภายในพระท่ีนัง่แห่งนี ้แล้วเหล่าเทพทัง้หลายก็ได้เสด็จมาร่วมการสถาปนาพระอินทร์ในโลก
มนษุย์ในครัง้นีด้้วย 

                                           
๗๘นภาพร เล้าสินวฒันา, “การศกึษาจิตรกรรมฝาผนงัของพระท่ีนัง่ไพศาลทกัษิณ” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาประวตัศิาสตร์ศลิปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
ศลิปากร, ๒๕๔๐), ๑๐๒-๑๐๓. 



 

 

๔๐๙ 

 
 

ภาพท่ี ๒๗๔ พระอินทร์ประทบัอยู่บนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ จิตรกรรมภายในพระท่ีนัง่ไพศาลทกัษิณ 
ท่ีมา: จลุทศัน์ พยาฆรานนท์, หมู่พระมหามณเฑียร (กรุงเทพมหานคร: พงษ์วรินการพิมพ์, 
๒๕๕๔), ๔๔-๔๕. 
 

 
 

ภาพท่ี ๒๗๕ พระอินทร์ทรงเวชยนัตราชรถ จิตรกรรมภายในพระท่ีนัง่ไพศาลทกัษิณ 
ท่ีมา: จลุทศัน์ พยาฆรานนท์, หมู่พระมหามณเฑียร (กรุงเทพมหานคร: พงษ์วรินการพิมพ์, 
๒๕๕๔), ๔๔. 
 

 
 

ภาพท่ี ๒๗๖ ภาพเหลา่เทพทางศาสนาฮินดท่ีูปรากฏอยูร่ะหวา่งพระบญัชรและพระทวารภายใน
พระท่ีนัง่ไพศาลทกัษิณ 

ท่ีมา: หม่อมราชวงศ์แน่งน้อย ศกัดิ์ศรี และคณะ, สถาปัตยกรรมพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพมหานคร: 
กรุงเทพ (๑๙๘๔), ๒๕๓๑), ๖๖. 



 

 

๔๑๐ 

ส่วนประเทศกมัพชูานัน้ พระราชพิธีราชาภิเษกสนันิษฐานว่าได้รับอิทธิพลไปจากกรุง
รัตนโกสินทร์ นบัแตส่มยันกัองค์เองเข้ามาพึง่พระบรมโพธิสมภารพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้า
จุฬาโลก ครัน้เม่ือทรงผนวชแล้วจึงทรงมีพระราชด าริให้ไปครองกรุงกัมพูชา ปรากฏพระนามว่า 
“สมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดีศรีสริุโยพรรณฯ”๗๙ ในครัง้นัน้โปรดให้มีการสร้างพระราชวงั จดัระบบ
ราชการ และเชือ้เชิญพระราชวงศ์กัมพูชาหลายองค์ท่ีประทบัอยู่ในกรุงเทพฯ ให้กลบัเมืองอุดงมีชัย  
โดยเฉพาะในสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัท่ีโปรดให้มีพระราชพิธีราชาภิเษกพระบาท
สมเด็จพระนโรดมพรหมบริรักษ์ (นกัองค์ราชาวดี) ท่ีวดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม ก่อนท่ีจะกลบัไป
ราชาภิเษกอีกครัง้ท่ีกรุงกมัพชูา  ในครัง้นีรั้ชกาลท่ี ๔ ทรงสง่ "พระมหามงกฎุราช" พร้อมเคร่ืองประกอบ
อิสสริยศอย่างธรรมเนียมเจ้าประเทศราช ในการพระราชพิธีราชาภิเษกท่ีกรุงพนมเปญด้วย 

หากแต่มีการปรากฏบนัทึกพิธีราชาภิเษกในประเทศกัมพูชา ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จ
พระนโรดมสีสุวตัถ์ิ หรือสมเด็จพระเจ้าศรีสวสัดิ์  เม่ือวนัท่ี ๒๓-๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๔๔๙  ซึ่งระบุว่า
ด ารงขนบจารีตในการขึน้ครองราชย์มาตัง้แต่ในรัชสมัยของพระราชบิดา คือ สมเด็จพระหริรักษ์
รามาธิบดี (นกัองค์ด้วง) ท่ีเคยได้เสด็จเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้า
เจ้าอยูห่วั และรัชสมยัของพระเชษฐาธิราช คือ สมเดจ็พระนโรดมพรหมบริรักษ์ (นกัองค์ราชาวดี) 

ดงัปรากฏรายละเอียดในพระราชพิธีมีความคล้ายคลึงกับพระราชพิธีราชาภิเษกไทย  
นบัแตก่ารตัง้ศาลเทพารักษ์ท่ีมุมท้องพระโรงพระท่ีนัง่เทวาวินิจฉัย ประกอบไปด้วยรูปพระนารายณ์ 
พระอิศวร และพระลักษมี เป็นต้น  ครัน้ถึงฤกษ์ในการสรงมุรธาภิเษก ก็เสด็จพระราชด าเนินไป
ประทบับนพระท่ีนัง่ท่ีท าขึน้ยกพืน้ ชัน้บนท าด้วยไม้มะเดื่อปิดทอง เพ่ือรับการไขสหสัธารา เจ้ากรม
พราหมณ์ถวายช่อใบไทร อนัเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้ มีบุญญาบารมี และถวายพระพรขอให้
เทวดาทัง้หลายช่วยพิทกัษ์รักษาพระองค์  แล้วจึงเสด็จไปทรงผลดัพระภูษาฉลองพระองค์ ทรงเคร่ือง
บรมกษัตริย์เป็นทองค าล้วน เสด็จไปในพิธีบวงสรวงภายในท้องพระโรง  ประทบับนพรมมีผ้าขาวปู
ลาด หนัพระพกัตร์ไปทางทิศตะวนัออก รายรอบพระองค์นัน้มีหวัหน้าพราหมณ์ ๘ นาย นัง่ท่ีพืน้ดิน
ประจ าทิศทัง้ ๘  ในจ านวนพราหมณ์ทัง้ ๘ นี ้๔ นายเป็นผู้ ประโคมกลอง ๔ นายเป็นผู้ เป่าสังข์  
เจ้ากรมพราหมณ์น าเทวรูปพระอิศวรวางบนพระหตัถ์ขวา พระนารายณ์วางบนพระหตัถ์ซ้าย แล้วสวด
คาถา สมเด็จพระเจ้าศรีสวัสดิ์ทรงประทับนั่งหันพระพักตร์ไปในเบือ้งทิศทัง้ ๘ จนครบ เจ้ากรม
พราหมณ์จึงมารับเทวรูปทัง้ ๒ องค์กลบัไปตัง้ไว้ท่ีศาลเทพารักษ์ภายในมมุท้องพระโรง แล้วถวายน า้
เสวย และน า้สรงพระพักตร์  ต่อมาจึงมีการถวายพระสุพรรณบฏั และเคร่ืองราชกกุธภัณฑ์ต่าง ๆ 

                                           
๗๙สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ, ทรงช าระ, พระราช

พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชชกาลที่ ๑, ๒๑๓.  



 

 

๔๑๑ 

ส าหรับอาณาจกัรกัมพชูา  ครัน้ภายหลงัมีปฐมบรมราชโองการแล้ว สมเด็จพระเจ้าศรีสวสัดิ์ทรงรับ
การสวมพระมหามงกฎุจากผู้ส าเร็จราชการประเทศอินโดจีน (กเูวร์เนอร์ เยเนราล)๘๐  

หลกัฐานตอ่มาในพระราชพิธีราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระสีสวุตัถ์ิ มนีุวงศ์ เม่ือ
ปี พ.ศ.๒๔๗๐ นัน้ มีรายละเอียดเพิ่มเติมคือ ในขัน้ตอนพระราชพิธีสรงมุรธาภิเษกนัน้ เม่ือประทับนัง่
เหนือพระแทน่ไม้มะเด่ือแล้ว สมเดจ็พระศรีอิสีภทัราธิบดีถวายสงัข์ชยัพฤกษ์ให้ทรงถือ แล้วผินพระพกัตร์
ไปทิศตะวนัออก  ครัน้แล้วพระสงัฆนายกทัง้ ๒ คณะ ถวายอุทกธาราพุทธมนต์สรง สมเด็จพระอิสีภทัราธิบดี
ถวายพระสทุธารสกลศสงัข์ ทรงสรงเสยพระเกศาตามธรรมเนียม แล้วถวายใบมะตมูเสียดพระกรรณ 
ผู้ส าเร็จราชการประเทศอินโดจีนและอคัรมหาเสนาบดีได้ร่วมถวายน า้สรง เสร็จแล้วจึงเสด็จไปผลัด
พระภษูาแล้วเสดจ็เข้าในพระท่ีนัง่เทวาวินิจฉยั ประทบั ณ พระเก้าอี ้ลาดขาวบริสทุธ์ิ ผินพระพกัตร์ไปใน
ทิศตะวนัออก มีพระราชครูปโุรหิตนัง่ประชมุอยู่ในทิศทัง้ ๘  สมเด็จพระอิสีภทัราธิบดีถวายพระอิศวร
ทรงโอบพระหตัถ์สด า ถวายพระนารายณ์ทรงโอบพระหตัถ์เฉวียง แล้วพระราชครูนัง่ทิศบูรพสวด
พระคาถาตามทิศ แล้วทรงบงัเวียนพระองค์เป็นทกัษิณา  จนครบทัง้ ๘ ทิศ  

ออกญาพินิจวินิจฉัย จางวางกรมอาลกัษณ์ สวดพระสพุรรณบตัรถวาย ออกญามหา
มนตรี จางวางกรมเรือนหลวง สวดเคร่ืองราชกกธุภณัฑ์แล้ว ทรงพระกรุณาพระราชทานพระปฐม
บรมราชโองการแล้ว จึงเสด็จขึน้ประทบั ณ พระบลัลงัก์ภายใต้เศวตฉัตร ๙ ชัน้  สมเด็จพระอิสีภทั
ราธิบดีอญัเชิญพระมหามกฏุ และเคร่ืองราชกกธุภณัฑ์ส่งให้ผู้ส าเร็จราชการประเทศอินโดจีนและ
ผู้แทนของฝร่ังเศสเพื่อถวายแดเ่จ้ากรุงกมัพชูาพระองค์นี ้๘๑ 

รายละเอียดส่วนใหญ่ของพระราชพิธีราชาภิเษกนัน้ได้รับอิทธิพลไปจากราชส านักไทย 
หากแต่มีการปรับแก้ให้ต้องตามขนบของการขึน้ครองราชย์ของเจ้าประเทศราช ดงัจะไม่ปรากฏว่า
พระมหากษัตริย์กมัพชูาในสมยันัน้จะทรงรับมงกฏุจากผู้แทนประเทศท่ีมีอ านาจเหนือกรุงกัมพูชา
ในยคุนัน้ก่อนท่ีจะสวมด้วยพระองค์เอง   

                                           
๘๐จางวางตรี พระยาแพทย์พงศา (สุน่ สนุทรเวช), ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาค 

ที่ ๑๔ เร่ืองพธีิราชาภเิศกสมเดจ็พระศรีสวัสดิ์ พระเจ้ากรุงกัมพูชา (พระนคร: โรงพิมพ์ 
โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๖๕), ๑-๒๘.  

๘๑สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระด ารงราชานภุาพ, ทรงแปลถอดจากภาษาเขมร, 
ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๒๑ เร่ืองพธีิราชาภเิษกสมเดจ็พระมณีวงศ พระเจ้ากรุง
กัมพูชา, (พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๗๒), ๙-๑๔.  



 

 

๔๑๒ 

คติอินทราภิเษกจึงปรากฏเพียงพระแท่นท่ีปลูาดด้วยไม้มะเด่ือและการรับน า้อภิเษก
จากเจ้ากรมพราหมณ์ในทิศทัง้ ๘ ตามคติท่ีปรากฏในคมัภีร์พราหมณะ หากแตเ่ป็นคติท่ีได้รับผ่าน
ราชส านกัไทยไปปรับใช้ให้สอดคล้องกบัสถาบนักษัตริย์ในยคุนัน้ ๆ    

ด้วยเหตนีุ ้จากคต ิ“อินทราภิเษก” ท่ีปรากฏในหลกัฐานประเภทลายลกัษณ์อกัษรหรือ
หลกัฐานทางศิลปกรรมนัน้ สะท้อนคติพระอินทร์กบัสถาบนักษัตริย์ตามลทัธิเทวราชาท่ีสืบทอดมา
แตพ่ิธีไอนทรมหาภิเษกในสมยัพระเวท ซึง่แตไ่ด้รับการดดัแปลงให้เข้ากบัท้องถ่ินและปรับประยกุต์
ให้เข้ากับกาลสมัยทัง้ท่ีพบในประเทศไทยและกัมพูชา  โดยเฉพาะในประเทศไทยนัน้ได้มีการ
สร้างสรรค์รูปแบบพิธีอินทราภิเษกขึน้ในลกัษณะของตนเอง อย่างมีระเบียบแบบแผนดงัท่ีปรากฏ
อยูใ่นกฎมณเฑียรบาลของไทย นบัเป็นพิธีท่ีท าการอภิเษกให้ยิ่งขึน้ไปกว่าการราชาภิเษกโดยทัว่ไป 
อนัเป็นเคร่ืองแสดงความเป็นพระจกัรพรรดริาชในสถาบนักษัตริย์ได้เป็นอย่างดี  คตอิินทราภิเษกท่ี
พบในภมูิภาคนีจ้งึเป็นพิธีท่ีประกอบขึน้ภายหลงัท่ีกษัตริย์ได้รับการราชาภิเษกแล้ว 

 
สรุปแนวคิดส าคัญในคตอิินทราภเิษก 

พิธีอินทราภิเษก มีแนวคิดหลกัด้วยเป็นพระราชพิธีท่ีสถาปนาพระมหากษัตริย์ให้เป็น
ใหญ่เหนือพระราชาทัง้มวล ด้วยในคมัภีร์ฤคเวทระบุว่าเป็น ๑ ในพิธีราชสูยะ ซึ่งเป็นพิธีส าคญัท่ี
ประกาศเกียรติคุณกษัตริย์ผู้ปกครองท่ีมีอยู่เหนือเมืองบริวารโดยทั่วไป  พิธีนีจ้ึงได้รับการขยาย
ความตอ่มาในคมัภีร์ยคุพราหมณะ โดยน าพระอินทร์มาประกอบการอภิเษกให้เป็นเทพท่ีอยู่เหนือ
เทพทัง้มวล  พิธีนีจ้ึงเป็นพิธีส าคญัท่ีใช้ในการยกย่องสถานะกษัตริย์ และแสดงความชอบธรรมใน
ราชบัลลังก์ ดังเช่นในกรณีของพระเจ้าจันทสิตถาในสมัยพุกามของพม่า และสมเด็จพระเจ้า
ปราสาททองในสมยักรุงศรีอยธุยาของไทย ท่ีทรงใช้พิธีอินทราภิเษกเพ่ือสร้างความชอบธรรมของ
ราชบลัลงัก์  นอกจากนี ้ในสมยัอยธุยายงัมีการประกอบพระราชพิธีอินทราภิเษกเพ่ือความสวสัดิ
มงคลของพระนคร ดงัเหตกุารณ์ในรัชสมยัสมเดจ็พระมหาจกัรพรรด ิท่ีโปรดให้ประกอบพระราชพิธี
นีภ้ายหลงัพระราชวงัถกูเพลิงไหม้ หรือยงัเป็นการแสดงความชอบธรรมภายหลงัการผลดัแผ่นดิน
จากขนุวรวงศาธิราชแหง่ราชวงศ์อูท่องกลบัมาเป็นสายราชวงศ์สพุรรณภมูิตามเดิมก็เป็นได้  ซึง่พิธี
อินทราภิเษกท่ีปรากฏขึน้ทัง้หมดล้วนประกอบพิธีภายหลงัเม่ือพระมหากษัตริย์เสดจ็ขึน้ครองราชย์
แล้วทัง้สิน้ 

รายละเอียดขัน้ตอนของพิธีอินทราภิเษกนัน้ ตามท่ีปรากฏในคมัภีร์ไอตเรยพราหมณะ 
กลา่วถึงเหลา่เทพเสดจ็มาร่วมในพิธีท่ีมีการบชูาไฟ บชูาพระโสม และคัน้น า้โสมเพ่ือบวงสรวงเหล่า
เทวดา  ก่อนท่ีเหล่าเทวดาจกัร่วมกันสวดสรรเสริญพระเวทแล้วอญัเชิญพระแท่นอทุมุพรมาถวาย



 

 

๔๑๓ 

พระอินทร์ แล้วสวดสรรเสริญในทิศตา่ง ๆ  ซึง่รายละเอียดพิธีอินทราภิเษกในดนิแดนเอเชียอาคเนย์
นีป้รากฏหลกัฐานคงเหลือมาเฉพาะในกฎมณเฑียรบาลของไทย สมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
กล่าวถึง การตัง้เขาพระสเุมรุจ าลองเพ่ือแสดงถึงท่ีประทบัของพระอินทร์และเหล่าเทวดา มีการชกั
นาคดกึด าบรรพ์ เพ่ือแสดงถึงการกวนเกษียรสมุทรเพ่ือให้เกิดน า้อมฤต อนัเป็นคติท่ีใช้ทดแทนน า้
โสมตามท่ีปรากฏในคมัภีร์ชัน้พราหมณะ มีการถวายน า้อมฤตแก่เหล่าเทวดาและอสูรผู้ประกอบ
พิธีชกันาค แล้วจึงให้พระอิศวร พระนารายณ์ พระอินทร์ และพระวิษณุกรรมถือเคร่ืองส ารับเข้า
ถวายพระพรพระราชา แล้วพราหมณ์จงึถวายสิ่งตา่ง ๆ ไปตลอดจนครบ ๒๑ วนั จงึเสดจ็สถลมารค
เลียบพระนคร  ซึง่ในประเดน็นีส้อดคล้องกบัในค าแก้พระราชปจุฉาในรัชสมยัสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
บรมโกศ ท่ีกล่าวถึงรายละเอียดของพิธีนีว้่า พระอินทร์จกัเอาเคร่ืองราชกกธุภณัฑ์มาถวาย พร้อม
ทัง้เส่ียงพระพิชัยราชรถมาจรดพระบาท จึงปรากฏเม่ือมีการชักนาคดึกด าบรรพ์แล้วเสร็จ พระ
เจ้าอยูห่วัจกัเสดจ็เลียบพระนคร  ซึง่ทัง้คตกิารชกันาคและการเลียบพระนครนีป้รากฏคตร่ิวมกันมา
กบัในดนิแดนกมัพชูาด้วย  ในขณะท่ีการประกอบพิธีบนพระแท่นอทุมุพร และการรับน า้อภิเษกใน
ทิศตา่ง ๆ นัน้ได้ปรับประยุกต์มาใช้ในขัน้ตอนพระราชพิธีราชาภิเษก นบัแตใ่นสมยักรุงศรีอยุธยา 
และปรากฏคตร่ิวมกนัมากบัในราชส านกักมัพชูาด้วยเชน่กนั 

นอกจากนี ้ในแต่ละประเทศยงัปรากฏมีการสร้างสิ่งสนบัสนุนคติอินทราภิเษก อาทิ 
การสร้างจารึกท่ีกล่าวถึงพระมหากษัตริย์ทรงรับการประกอบพิธีอินทราภิเษก ทัง้จารึกมยกนัแห่ง
อาณาจักรพุกาม ท่ีกล่าวถึงปราสาทอันเป็นสถานท่ีประกอบพระราชพิธีนีข้องพระเจ้าจันสิตถา 
หรือจารึกท่ีปราสาทพะโคและปราสาทบากอง ท่ีกล่าวถึงการประกอบพิธีอินทราภิเษกของพระเจ้า
อินทวรมนั  ในขณะท่ีในประเทศไทย นอกจากปรากฏรายละเอียดของพระราชพิธีในกฎมณเฑียร
บาลแล้ว ยังปรากฏในงานศิลปกรรม ทัง้ฉากลายรดน า้ในพระท่ีนัง่ดุสิตมหาปราสาท และภาพ
จิตรกรรมภายในพระวิหารวดัโสมนสัวิหาร ล้วนก าหนดอายใุนสมยัรัชกาลท่ี ๔ ท่ีแสดงภาพการตัง้
ภูเขาจ าลองล้อมรอบด้วยราชวัติ มีการจ าลองรูปนารายณ์บรรทมสินธุ์  อสูรนอกก าแพง โรงร า 
ระทา และการชกันาคดกึด าบรรพ์ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในกฎมณเฑียรบาล จึงมีความเป็นไป
ได้ว่า งานศิลปกรรมทัง้ ๒ ชิน้เป็นการสร้างขึน้เพ่ือส่งเสริมสถาบนักษัตริย์  โดยใช้คติอินทราภิเษก
เป็นส าคญั 
 



 ๔๑๔ 

 
 

บทที่ ๖ 
บทสรุป 

 
พระอินทร์ เทพองค์ส าคัญท่ีนับถือกันมาก่อนท่ีชาวอารยันจักอพยพเข้ามาอยู่ใน

อินเดีย  โดยได้รับการนบัถือสงูสดุในสมยัพระเวท ก่อนท่ีจะถกูลดบทบาทลงในสมยัอิติหาสเป็นต้นมา  
ในขณะเดียวกนักลบัพบบทบาทของพระอินทร์ในทางพทุธศาสนามาจนถึงปัจจบุนั 

ก าเนิดพระอินทร์ มีการเปล่ียนแปลงคติจากเทพองค์หนึ่งบนสวรรค์มาเป็นต าแหน่ง
เทพเจ้าสงูสดุท่ีมีวาระในการครองสวรรค์ ก่อให้เกิดความเช่ือท่ีว่าบคุคลธรรมดาก็สามารถเป็นพระอินทร์
ได้ หากบ าเพ็ญบารมีอยา่งอกุฤษฏ์ นบัแตใ่นสมยัอิตหิาสระบวุ่าผู้ ท่ีจกัเป็นพระอินทร์ต้องกระท าพิธี
อัศวเมธ ๑๐๐ ครัง้ จึงเป็นเหตุให้ต าแหน่งพระอินทร์สัมพันธ์กับวรรณะกษัตริย์ เพราะกษัตริย์
เท่านัน้ท่ีออกรบ ปกครองดินแดน และท าพิธีอศัวเมธได้  ในขณะเดียวกนั พทุธศาสนาก็ก าหนดให้
ผู้ ท่ีจะก้าวเข้ามาเป็นพระอินทร์เข้ากับหลกัด้วยการก าหนดให้ผู้บ าเพ็ญ “วตัรบท ๗” ได้บริบรูณ์ ก็
สามารถเป็นพระอินทร์ได้เชน่เดียวกนั 

สิ่งท่ีแสดงความเป็นพระอินทร์อีกอย่างหนึ่งคือ เทพศสัตราวธุ  ในสมยัพระเวทมีการ
น าเอาลกัษณะส าคญัตามธรรมชาติมารังสรรค์ขึน้เป็นอาวธุ ทัง้สายฟ้าท่ีมาสร้างเป็นวชัระ สายรุ้ง
มาเป็นคนัศร หรือจากลกัษณะของก้อนเมฆท่ีมีความคล้ายคลึงกับช้างจึงมีองักุศะ (ขอสบัช้าง)  
รวมถึงอากาศท่ีแผ่ปกคลมุไปทัว่จึงเป็นดัง่ชาละ (ข่าย) ของพระอินทร์  ตอ่มาในสมยัอิติหาสก็มีสิ่ง
อ่ืน ๆ เพิ่มเข้ามา ทัง้ดาบ และเกราะ ท่ีอาจสะท้อนบทบาทท่ีเป็นเทพแห่งสงคราม  หรือสงัข์ท่ีเป็น
สญัลกัษณ์ของน า้ อนัแสดงถึงหยาดฝนและยงัส่ือถึงเสียงสญัญาณด้วยเป็นเคร่ืองมือหนึ่งท่ีใช้ใน
การรบ  ดงันัน้เม่ือพระอินทร์กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของพทุธศาสนา เทพศสัตราวธุบางสว่นก็สืบคติ
มา ทัง้วชิระ พระขรรค์ สังข์ และคนัศร  แต่ในบางส่วนพุทธศาสนาก็รังสรรค์ขึน้เอง ทัง้อโยกูฏะ 
(ค้อนเหล็ก) สนันิษฐานว่ามีท่ีมาจากลกัษณะของค้อนเม่ือตีเหล็กย่อมเกิดประกายไฟ จึงมีความ
คล้ายคลึงกับปรากฏการณ์ฟ้าแลบ  จักรเพชรท่ีมีความสัมพันธ์กับลักษณะของดวงอาทิตย์บน
ท้องฟ้า  กลองอฬมัพรเภรี บคุลาธิษฐานเสียงค ารามของก้อนเมฆ   

โดยเฉพาะในงานศิลปกรรมไทยนัน้ ปรากฏรูปแบบของพระอินทร์มาตัง้แต่ช่วงก่อน
พุทธศตวรรษท่ี ๑๙  ทัง้ในสมัยทวารวดี  โดยปรากฏอัตลักษณ์ท่ีส าคญัคือ รูปแบบพระอินทร์ท่ี
ประทบัอยู่บนช้างเอราวณัสามเศียร  ซึ่งในลกัษณะเฉพาะท่ีปรากฏขึน้ในภูมิภาคนี ้ ลกัษณะของ
พระอินทร์ท่ีพบนัน้ยงัมีความสมัพนัธ์กับพุทธประวตัิตอนแสดงธรรมโปรดพุทธมารดา  ตลอดจน



 

 

๔๑๕ 

เร่ืองราวของพระอินทร์ท่ีมาในกลุาวกชาดก ท่ีกล่าวถึงพระอินทร์และพระชายาทัง้ ๔ บนสวรรค์ชัน้
ดาวดงึส์  หรืออาจมีความสมัพนัธ์กบับทบาทของโลกปาลดงัท่ีปรากฏพบรูปพระอินทร์บนใบเสมา
อีสาน   ส่วนในสมยัลพบรีุ ก็ปรากฏรูปแบบพระอินทร์ท่ีมีสามพระเนตรในแกนนอน ส่ือความหมายถึง
พระนามหนึ่งคือ สหสันยัน์ หรือผู้ มีตาทัง้พนั  นอกจากนีใ้นงานพุทธศิลป์ในช่วงก่อนพุทธศตวรรษท่ี 
๑๙ ยงัมกัปรากฏบทบาทของพระอินทร์ท่ีเสด็จไปทลูถามปัญหาพระพทุธเจ้า ณ ถ า้อินทสาละ อนัเป็น
เหตกุารณ์ท่ีส าคญัท่ีแสดงให้เห็นวา่พระอินทร์ในคตทิางพทุธศาสนานัน้ทรงเป็นผู้ มีดวงตาเห็นธรรม 
คือเป็นพระโสดาบนันัน่เอง นบัเป็นบทบาทส าคญัท่ีไมป่รากฏสืบมาในช่วงหลงัพทุธศตวรรษท่ี ๑๙ 

หากแต่ในช่วงหลังพุทธศตวรรษท่ี ๑๙   รูปแบบพระอินทร์ท่ีพบในงานศิลปกรรมไทย 
ปรากฏอัตลักษณ์ชัดเจนโดยเฉพาะในแถบท่ีราบลุ่มแม่น า้เจ้าพระยา  โดยมักแสดงประติมาน
ลกัษณะพระอินทร์ท่ีมีพระวรกายสีเขียว  ซึ่งอาจสมัพนัธ์กบัคติการประดบัแก้วอินทนิลของพระจุฬา
มณีเจดีย์ สีนิลนัน้คือ สีเขียวหรือคราม สอดคล้องกับสีพระวรกายของพระอินทร์  ตลอดจนการ
คล่ีคลายของวชัระ อาวธุคูพ่ระวรกายของพระอินทร์  ก็ปรากฏรูปแบบวชัระในรูปทรงพระขรรค์มาตัง้แต่
ในสมยัสโุขทยั อนัเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะของวชัระพระอินทร์ท่ีปรากฏขึน้ในภูมิภาคนี ้ก่อนท่ีองค์ความรู้
ในเร่ืองวชัระแฉกแบบท่ีมกัพบกนัในอินเดียจะเข้ามากลืนกลาย นบัแตใ่นสมยัรัชกาลท่ี ๖ เป็นต้นมา 

นอกจากนี ้พระอินทร์ยังเป็นเทพท่ีมีสวรรค์อันเป็นท่ีประทับดงัปรากฏรูปแบบและ
รายละเอียดอย่างชดัเจนมาในคมัภีร์ทางพทุธศาสนา จึงปรากฏมีการจ าลองสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์นัน้
ในงานศิลปกรรม ดงัปรากฏชดัเจนในดินแดนประเทศไทยมาตัง้แตใ่นสมยัสโุขทยั ด้วยการน าเอา
รูปแบบเทวนครตามท่ีปรากฏในคมัภีร์โลกบญัญัตมิาใช้ในการวางผงัตัง้ราชธานี  ทัง้แนวคดิในการ
จ าลองผงัเมืองเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตัุรัส ท่ีล้อมรอบไปตรีบรู ซึ่งสอดคล้องกบัคติการตัง้เสาระเนียด ๓ 
ชัน้แวดล้อมสทุศันนครของพระอินทร์  รวมถึงการปรากฏคติพระแท่นส าคญัองค์หนึ่งนามว่า “พระแทน่ 
มนงัคศิลาบาตร” ท่ีในจารึกกล่าวว่าตัง้อยู่กลางดงตาล ซึ่งต้นตาลนีเ้ป็นประติมานวิทยาท่ีแสดง
สภาวะของสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์  อีกทัง้พระแท่นนีย้งัเป็นท่ีออกว่าราชการของพ่อขุนรามค าแหง และ
เป็นท่ีใช้แสดงธรรมของพระภิกษุ จึงมีความสอดคล้องกับคติของพระแท่นบณัฑกุมัพลศิลาอาสน์ใน
โลกทศัน์ของชาวสุโขทยั  คติการจ าลองราชธานีให้เป็นดัง่สทุศันนครนี ้ยงัปรากฏลกัษณะส าคญัอีก
ประการหนึ่งในยุคต่อมาคือ สมัยกรุงศรีอยุธยา  ท่ีมีการสร้างแนวก าแพงท่ีมีใบเสมาล้อมรอบเขต
พระราชฐานของพระมหากษัตริย์ ก็เป็นดัง่การสร้างแนวปาการปิณฑิกา หรือการสร้างแนวก าแพงท่ีมี
พุ่มข้าวบิณฑ์ประกอบ  สอดคล้องกับแนวใบสีมาท่ีตัง้ไว้เหนือก าแพงพระราชวงัโดยรอบ  ตลอดจน
การสร้างพระมหาปราสาท รูปแบบอาคารท่ีสงวนไว้เฉพาะพระมหากษัตริย์เท่านัน้  ปรากฏชดัเจนสืบ
มาในสมยัรัตนโกสินทร์ ท่ีไม่เพียงแสดงอตัลกัษณ์ในส่วนของรูปแบบอาคารประดบัเคร่ืองยอดท่ีชัน้



 

 

๔๑๖ 

หลงัคา  แตพ่ระมหาปราสาทองค์ส าคญั ๆ ยงัปรากฏลกัษณะส าคญัคือ มีมขุเด็จ อนัเป็นมขุพิเศษท่ี
พระอินทร์ใช้เฉพาะออกตามท่ีปรากฏในคมัภีร์โลกบญัญัติ  หรือการสร้างหมู่พระมหามณเฑียร อนั
เป็นท่ีออกว่าราชการของพระมหากษัตริย์ ในลกัษณะของอาคารไม่ประดบัเคร่ืองยอด ก็เป็นไปตาม
คตสิธุรรมเทวสภา  ซึง่ก็ล้วนสะท้อนภาพการจ าลองสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ท่ีมาในคมัภีร์นีไ้ด้เป็นอยา่งดี 

ในส่วนการจ าลองภาพสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ในงานจิตรกรรมไทย มีการน าอัตลักษณ์
ส าคญัท่ีแสดงถึงพระอินทร์ คือ ช้างเอราวณั ๓ เศียร มารองรับเขาพระสเุมรุไว้ จึงปรากฏสืบไปทัง้
บนฐานของพระพุทธรูป ซึ่งสนันิษฐานว่าเป็นการแสดงพุทธประวตัิตอนโปรดพุทธมารดา  อีกทัง้
การน าเสนอภาพสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ในงานจิตรกรรมนัน้บางครัง้อาจแสดงองค์ประกอบทัง้หมด 
หรือบางครัง้ก็น าเสนอเฉพาะองค์ประกอบส าคัญท่ีส่ือถึงเหตุการณ์ตอนนัน้ ๆ และบ่อยครัง้
สญัลกัษณ์ท่ีปรากฏบนสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์นีก็้สามารถใช้ทดแทนกันได้ เช่นพระแท่นบณัฑุกัมพล
ศลิาอาสน์และสธุรรมเทวสภา ก็สามารถใช้ทนแทนกนัในความหมายถึงการแสดงธรรม เป็นต้น 

นอกจากนี ้ยงัมีคมัภีร์ส าคญัท่ีสะท้อนบทบาทพระอินทร์ท่ีปรากฏในดินแดนไทย คือ 
คมัภีร์พระปฐมสมโพธิ  ท่ีนอกจากจะเป็นคมัภีร์ท่ีแสดงเร่ืองราวทางพุทธประวตัิท่ีมกัปรากฏภาพ
แสดงออกในงานจิตรกรรมฝาผนงัตามพระอารามตา่ง ๆ โดยทัว่ไปแล้ว  บทบาทท่ีแสดงออกก็ล้วน
มีท่ีมาจากในคมัภีร์นีเ้ป็นส าคญั  อาทิ คตพิระอินทร์ทรงดีดพิณสามสาย มีท่ีมาจากหลกัค าสอนใน
พระไตรปิฎกกลายมาเป็นเคร่ืองดนตรีส าคญัของพระอินทร์ท่ีช่วยให้พระพทุธองค์ได้พิจารณาเห็น
ถึงหนทางสายกลางในการบ าเพ็ญสมณธรรมในคตินี ้ รวมถึงคติพระอินทร์ทรงแก้วมณีโชติรังสีใน
คราวถวายพระเพลิงพทุธบิดา ก็เป็นสญัลกัษณ์แทนไฟในท้องฟ้า อนัเป็นท่ีของแว่นสุริยกานต์ใน
ท่ีสดุ  ก็ล้วนเป็นบทบาทเฉพาะท่ีปรากฏขึน้ภายในภมูิภาคและเป็นท่ีนิยมสืบมาจนถึงปัจจบุนั 

รวมถึง บทบาทพระอินทร์ท่ีเก่ียวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการน าเอา
แนวคิดพิธีอินทราภิเษก อนัเป็นพระราชพิธีท่ีสถาปนาพระมหากษัตริย์ให้เป็นใหญ่กษัตริย์ทัง้มวล 
จึงเป็นพิธีส าคญัท่ีใช้ในการยกย่องสถานะกษัตริย์ และแสดงความชอบธรรมในราชบลัลงัก์ เช่นในรัช
สมยัสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง หรือสร้างความสวสัดิมงคลให้แก่พระนคในรัชสมยัสมเด็จพระมหา
จกัรพรรดิ ซึ่งก็ล้วนเป็นพิธีท่ีประกอบขึน้ภายหลงัเม่ือพระมหากษัตริย์เสด็จขึน้ครองราชย์แล้วทัง้สิน้  
ดงัมีรายละเอียดส าคญัคือการตัง้เขาพระสเุมรุจ าลอง การปรับเปล่ียนคตจิากการด่ืมน า้โสมมาเป็นน า้
อมฤตท่ีเกิดจากการชกันาคดึกด าบรรพ์ ร่วมกับการเสด็จเลียบพระนคร อนัเป็นแนวคิดหลกัส าคญั
ของพระราชพิธีนี ้ นอกจากนี ้คติอินทราภิเษกยงัมีการปรับใช้ทัง้ในพระราชพิธีราชาภิเษก ทัง้การ
การประกอบพิธีบนพระแท่นอุทุมพร และการรับน า้อภิเษกในทิศต่าง ๆ ก็ล้วนเป็นการสถาปนา
พระมหากษัตริย์ขึน้ปกครองราชธานีให้เป็นดัง่พระอินทร์ท่ีปกครองสทุศันนครนัน่เอง  



 

 

๔๑๗ 

รายการอ้างอิง 
 
ภาษาไทย 
กฎมณเทียรบาล ฉบับเฉลิมพระเกียรติ. กรุงเทพมหานคร: โครงการวิจยัเมธีวิจยัอาวโุส สกว. 

กฎหมายตราสามดวง: ประมวลกฎหมายไทยในฐานะมรดกโลก, ๒๕๔๘. 
กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน จัดพิมพ์ตามต้นฉบับหลวง. ๑ เลม่. 

กรุงเทพมหานคร: ราชบณัฑิตยสถาน, ๒๕๕๐.  
กรมศลิปากร. ราชพงษาวดารกรุงกัมพูชา. กรุงเทพมหานคร: แพร่พิทยา, ๒๕๑๓. 
“การเปิดถนนราชด าเนินนอกแลเปิดสะพานมฆัวานรังสรรค์.”  ราชกิจจานุเบกษา เลม่ ๒๐,  

ตอนท่ี ๓๔ (๒๒ พฤศจิกายน ร.ศ.๑๒๒): ๕๖๙. 
“การขึน้พระต าหนกัปารุกสวนั.”  ราชกิจจานุเบกษา เลม่ ๒๓ (๑๕ เมษายน ร.ศ.๑๒๕): ๖๓. 
“การขึน้พระต าหนกัสวนจิตรละดา.” ราชกิจจานุเบกษา เลม่ ๒๓ (๑๓ พฤษภาคม ร.ศ.๑๒๕): ๑๒๙. 
เกรียงไกร เกิดศริิ. พุกาม การก่อรูปของสถาปัตยกรรมจากก้อนอิฐแห่งศรัทธา. 

กรุงเทพมหานคร: อษุาคเนย์, ๒๕๕๑.  
เกือ้พนัธุ์ นาคบปุผา. “พระอินทร์ในวรรณคดีสนัสกฤต บาลี และวรรณคดีไทย.” วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบณัฑิต แผนกวิชาภาษาตะวนัออก บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, ๒๕๒๐. 

คัมภีร์นารายณ์ ๒๐ ปาง. กรุงเทพมหานคร: กรมศลิปากร, ๒๕๕๘. 
คัมภีร์ลลิตวิสตระ: พระพุทธประวัตฝ่ิายมหายาน ภาคภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร:  

วดับวรนิเวศวิหาร, ๒๕๕๘. 
คัมภีร์ลลิตวิสตระ: พระพุทธประวัตฝ่ิายมหายาน ภาคภาษาสันสกฤต. กรุงเทพมหานคร:  

วดับวรนิเวศวิหาร, ๒๕๕๘. 
“ค าให้การขนุหลวงหาวดั.” พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และ

เอกสารอ่ืน. นนทบรีุ: ศรีปัญญา, ๒๕๕๓.  
โคนซ์, เอ็ดเวอร์ด. พุทธศาสนประวัตสัิงเขป. แปลโดย สภาการศกึษามหามกฏุราชวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัพระพทุธศาสนา. กรุงเทพมหานคร: มิตรสยาม, ๒๕๑๖. 
งานวันพระบาทสมเดจ็พระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวประจ าปี ๒๕๕๒ "พระน่ังเกล้าฯ กับความเป็น

ศูนย์กลางจักรวาลของวัดสุทัศน์ฯ". กรุงเทพมหานคร: ฝ่ายศลิปวฒันธรรม 
มหาวิทยาลยัศลิปากร, ๒๕๕๒.  



 

 

๔๑๘ 

จอมเกล้าเจ้าอยูห่วั, พระบาทสมเดจ็พระ. “เร่ืองจิตรกรรมท่ีเขียนในพระอโุบสถวดัทองนพคณุ.” 
ชุมนุมพระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฉบับ 
พ.ศ. ๒๔๕๗. กรุงเทพมหานคร: ต้นฉบบั, ๒๕๕๔. 

__________. “สถานท่ีซึง่กรมพระราชวงัทรงสร้าง.” ใน ชุมนุมพระบรมราชาธิบายใน
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๔. พระนคร: โบราณคดีสโมสร, ๒๔๕๗. 
(พิมพ์แจกในงานพระเมรุพระเจ้าบรมวงษ์เธอ พระองค์เจ้าศรีนาคสวาดิ).  

จกัรรถ จิตรพงศ์, หมอ่มราชวงศ์. “สมเดจ็ครูแหง่กรุงรัตนโกสินทร์.” ปาฐกถาเสาหลกัของแผน่ดิน 
ชดุ ๑๕๐ ปี วนัประสตูสิมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัตวิงศ์ 
ณ อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖. 

จิตรกรรมพระพุทธประวัติในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม. กรุงเทพมหานคร: 
ส านกัพระราชวงั, ๒๕๔๗. 

จีราวรรณ แสงเพ็ชร. “สทุสัสนนครดาวดงึสเทวพิภพ ภาพจิตรกรรมรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระ
จอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ณ วดัปทมุวนาราม ราชวรวิหาร.” ใน ๕๕ ปี คณะโบราณคดีกับ

การอนุรักษ์และพัฒนามรดกวัฒนธรรมของชาติ, ๕๑-๖๑. กรุงเทพมหานคร: 
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศลิปากร, ๒๕๕๔. 

จลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั, พระบาทสมเดจ็พระ. พระราชพิธีสิบสองเดือน. กรุงเทพมหานคร:  
แสงดาว, ๒๕๕๖. 

__________. “พระราชปรารภ.” ใน พุทธศาสนสุภาษิต, จ-ฉ. พระนคร: บ ารุงนกุลูกิจ, ๒๔๔๙. 
(พิมพ์ขึน้โดยกระแสพระบรมราชโองการในสมยัฉลองยคุท่ีหนึง่ แลเสดจ็เล่ือนพระนาม
เปน กรมหลวงวชิรญาณวโรรส กบัเสด็จขึน้ต าหนกัจนัทร์ รัตนโกสินทรศก ๑๒๕).  

__________. พระราชวิจารณ์ จดหมายความทรงจ าของพระเจ้าไปยกิาเธอ กรมหลวง 
นรินทรเทวี (เจ้าครอกวัดโพ) ตัง้แต่จุลศักราช ๑๑๒๙ ถงึจุลศักราช ๑๑๘๒ เป็น
เวลา ๕๓ ปี. พระนคร: บ ารุงนกุลูกิจ, ๒๔๕๒. 

จลุทศัน์ พยาฆรานนท์. หมู่พระมหามณเฑียร. กรุงเทพมหานคร: พงษ์วรินการพิมพ์, ๒๕๕๔. 
ชาญชยั จารุกลสั. “พระอินทร์: การศกึษารูปแบบ และคติความเช่ือในจิตรกรรมฝาผนงัของหอไตร

วดัระฆงั.” สารนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาประวตัศิาสตร์ศลิปะ บณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, ๒๕๔๘. 

ชาตรี  ประกิตนนทการ. “คติพระอินทร์สมยัรัชกาลท่ี ๑: อดุมการณ์รัฐ พทุธศาสนา และ
สถาปัตยกรรม.” ศิลปวัฒนธรรม (เมษายน ๒๕๕๒): ๗๘-๙๙. 



 

 

๔๑๙ 

ชาตรี ประกิตนนทการ. “ความหมายทางสงัคมและการเมืองในสถาปัตยกรรมสมยัพระบาทสมเดจ็
พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก.” รายงานการวิจยั สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยั
ศลิปากร, ๒๕๕๒. 

ชินมหานิทาน. กรุงเทพมหานคร: มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๕๘. 
ชินาลังการ. ปริวรรตและแปลโดย ประภาส สรุะเสน. กรุงเทพมหานคร: กรมศลิปากร, ๒๕๕๒. 
เชษฐ์ ตงิสญัชลี. เขาพระสุเมรุ จิตรกรรมในเจดีย์โลกาเทียกพัน. เข้าถึงเม่ือ ๑๙ ตลุาคม ๒๕๕๙, 

เข้าถึงได้จาก http://www.sac.or.th/databases/seaarts/th/paintingth/เมียนมาร์/ 
item/334-เขาพระสเุมรุจิตรกรรมในเจดีย์โลกาเทียกพนั.html 

__________. “ศลิปะพมา่สมยัอมรปรุะ-มณัฑเลย์.” ค าบรรยายในรายวิชาศลิปะในประเทศพมา่ 
๓๑๐๒๑๔ ณ ศนูย์สนัสกฤตศกึษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศลิปากร,  
๑๗ เมษายน ๒๕๕๘. 

__________. สังเวชนียสถาน และสถานที่ส าคัญทางพุทธประวัติในอินเดีย-เนปาล. 
กรุงเทพมหานคร: มิวเซียมเพรส, ๒๕๕๖. 

เซเดส์, ยอร์ช. นครวัด. แปลโดย ปรานี วงษ์เทศ. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๒๙.  
ด ารงราชานภุาพ, สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. ต านานละครอิเหนา. พระนคร:  

คลงัวิทยา, ๒๕๐๘.  
__________. พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ รัชชกาลที่ ๑. พระนคร: พระจนัทร์, 

๒๔๗๘. (ทรงพระกรุณาโปรดให้พิมพ์พระราชทานแจกในงานพระราชทานเพลิงพระศพ
พระวรวงศเธอ กรมหม่ืนอนวุตันจาตรุนต์  ท่ีพระเมรุวดัเทพศริินทราวาส).  

__________. พระราชพงศาวดาร รัชกาลที่ ๕. กรุงเทพมหานคร: มตชิน, ๒๕๕๕.  
__________. “อธิบายเร่ืองสร้างวดัชยัวฒันาราม ต. บ้านปอ้ม อ. พระนครศรีอยธุยา  

จ. พระนครศรีอยธุยา.” ศิลปากร ๑๔, ๔ (พฤศจิกายน ๒๕๑๓): ๒๔-๒๖. 
__________, ทรงแปลถอดจากภาษาเขมร. ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๒๑ เร่ืองพธีิ

ราชาภเิษกสมเดจ็พระมณีวงศ พระเจ้ากรุงกัมพูชา. พระนคร: โสภณพิพรรฒธนากร, 
๒๔๗๒.  

ดี จี อี ฮอลล์. ประวัตศิาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้. ๑ เลม่. แปลโดย วรุณยพุา สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 
วิลาสวงศ์ พงศะบตุร ชศูริิ จามรมาน เพ็ญศรี ดุ๊ก เพ็ชรี สมุิตร แถมสขุ นุม่นนท์ 
หมอ่มหลวงรสสคุนธ์ อิศรเสนา และศรีสขุ ทวิชาประสิทธ์ิ. กรุงเทพมหานคร: มลูนิธิ
โครงการต าราสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์, ๒๕๒๖.  



 

 

๔๒๐ 

ต านานวัดบวรนิเวศวิหาร. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๖. (งานฉลองพระชนมาย ุ
๙๐ พรรษา สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก วนัท่ี 
๓ ตลุาคม พทุธศกัราช ๒๕๔๖).  

“ต าราพิไชยสงคราม.” สมดุไทยขาว. อกัษรไทย-ขอม. ภาษาไทย-บาลี. เส้นหมึก. เลขท่ี Or 15760, 
หอสมดุแหง่ชาติองักฤษ (British Library). 

ต าราภาพเทวรูปและเทวดานพเคราะห์. กรุงเทพมหานคร: หอสมดุแห่งชาติ กรมศลิปากร, ๒๕๓๕. 
ต าหนักวาสุกรี วัดโพธ์ิ. กรุงเทพมหานคร: วดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม, ๒๕๕๙. 
ทิพากรวงศ์, เจ้าพระยา. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑ ฉบับเจ้าพระยา 

ทพิากรวงศ์. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์วิชาการ, ๒๕๓๙.  
__________. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: กรม

ศลิปากร, ๒๕๔๗.  
ธนธร กิตตกิานต์. มหาธาตุ. กรุงเทพมหานคร: มตชิน, ๒๕๕๗. 
__________. “มหาธาต:ุ แนวคดิและแนวทางในงานสถาปัตยกรรมไทย.” วิทยานิพนธ์ปริญญา

ดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาประวตัศิาสตรศลิปะไทย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
ศลิปากร, ๒๕๕๔. 

ธรรมปรีชา (แก้ว), พระยา, ผู้ เรียบเรียง. ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา ฉบับท่ี ๒ (ไตรภูมิฉบับหลวง) 
เล่ม ๓. พระนคร: กรมศลิปากร, ๒๕๒๐. 

ธรรมาธิเบศ, เจ้าฟ้า. พระมาลัยค าหลวง. นนทบรีุ: มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, ๒๕๕๐. 
น. ณ ปากน า้. จิตรกรรมสมัยอยุธยาจากสมุดข่อย. กรุงเทพมหานคร: เมืองโบราณ, ๒๕๒๘. 
__________. สมุดภาพประวัตศิาสตร์ศิลปะสยามประเทศ: ศิลปะก่อนกรุงศรีอยุธยา. 

กรุงเทพมหานคร: เมืองโบราณ, ๒๕๔๑. 
นภาพร เล้าสินวฒันา. “การศกึษาจิตรกรรมฝาผนงัของพระท่ีนัง่ไพศาลทกัษิณ.” วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ศลิปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, ๒๕๔๐. 
นิดดา หงส์วิวฒัน์. ทศชาติชาดกกับจิตรกรรมฝาผนัง: มโหสถชาดก เตมิยชาดก มหาชนกชาดก 

สุวรรณสามชาดก เนมิราชชาดก. กรุงเทพมหานคร: แสงแดดเพ่ือนเด็ก, ๒๕๕๑. 
แนง่น้อย ศกัดิ์ศรี และคณะ, หมอ่มราชวงศ์. สถาปัตยกรรมพระบรมมหาราชวัง. 

กรุงเทพมหานคร: กรุงเทพ (๑๙๘๔), ๑๕๓๑. 
บณัฑิต จลุาสยั, พีรศรี โพวาทอง และรัชดา โชตพิานิช. วังสวนดุสิต. กรุงเทพมหานคร: มตชิน, ๒๕๕๗.  



 

 

๔๒๑ 

ปภสัสร เธียรปัญญา. “จกัรวาลนิยม:การศกึษาท่ีมาของอ านาจทางการเมืองและกฎหมายใน
กฎหมายตราสามดวง.” วิทยานิพนธ์ปริญญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ 
วิทยาลยัสหวิทยาการ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๕๑. 

ปรมานชุิตชิโนรส, สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระ. พระปฐมสมโพธิ. กรุงเทพมหานคร: คณะ
สงฆ์วดัพระเชตพุน, ๒๕๕๑. 

ประกาศอกัษรกิจ (เสง่ียม รามนนัทน์), พระยา, ผู้ เรียบเรียง. จดหมายเหตุบรมราชาภเิษก
พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช ๒๔๖๘. พระนคร: ไทยเขษม, 
๒๔๙๒. (สมเดจ็พระนางเจ้าร าไพพรรณีฯ โปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์เป็นท่ีระลกึในการเชิญ
พระบรมอสัถิเสดจ็คืนเข้าสูพ่ระนคร พทุธศกัราช ๒๔๙๒).  

ประชุมต านานพระธาตุ ภาคที่ ๑ และภาคที่ ๒. ธนบรีุ: เจริญสิน ๒๗, ๒๕๑๓. 
“ประกาศส านกันายกรัฐมนตรี (ฉบบัท่ี ๑๗), เร่ืองก าหนดภาพเคร่ืองหมายราชการตามพระราชบญัญตัิ

เคร่ืองหมายราชการ พทุธศกัราช ๒๔๘๒.” ราชกิจจานุเบกษา เลม่ ๖๔, ตอนท่ี ๗   
(๔ กมุภาพนัธ์ ๒๔๙๐): ๒๓๒-๒๓๓. 

ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ ๑. พระนคร: โรงพิมพ์ไทย, ๒๔๕๗.  
ประชุมพระราชปุจฉา. กรุงเทพมหานคร: กรมศลิปากร, ๒๕๕๐. 
ประชุมพระราชปุจฉา. กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันาพานิช, ๒๕๑๖. (ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ให้จดัพิมพ์ถวายสมเดจ็พระญาณสงัวร เจ้าอาวาสวดับวรนิเวศวิหาร ในการฉลอง 
ชนมาย ุ๖๐ ทศั วนัท่ี ๓ ตลุาคม พทุธศกัราช ๒๕๑๖).  

ประชุมพระราชปุจฉา. ๒ เลม่. กรุงเทพมหานคร: กรมศิลปากร, ๒๕๕๐. 
ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๘ จารึกสุโขทัย. กรุงเทพมหานคร: กรมศลิปากร, ๒๕๔๘. 
ประภสัสร โพธ์ิศรีทอง. “ประตมิาณวิทยาและรูปแบบศลิปะในภาพปนูปัน้ประดบัวิหารวดัไลย์.” 

สารนิพนธ์ปริญญาบณัฑิต สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ศลิปะ คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลยัศลิปากร, ๒๕๓๒. 

ประภสัสร์ ชวูิเชียร. ศิลปะลาว. กรุงเทพมหานคร: มตชิน, ๒๕๕๗.  
ปัญญาสชาดก ภาคภาษาไทย. ๒ เลม่. กรุงเทพมหานคร: มลูนิธิออมสินเพ่ือสงัคม, ๒๕๕๔. 
ปาริสทุธ์ิ สาริกะวณิช. “การศกึษาสถาปัตยกรรมวดัไชยวฒันาราม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา.” 

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาประวตัศิาสตร์สถาปัตยกรรม บณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, ๒๕๓๖. 



 

 

๔๒๒ 

ผาสขุ อินทราวธุ. “ดาวดงึส์: สวรรค์ของศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาพทุธ.” ด ารงวิชาการ ๓, ๕ 
(มกราคม – มิถนุายน ๒๕๔๗): ๙๖-๑๑๐. 

__________. สุวรรณภูมิ จากหลักฐานโบราณคดี. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาโบราณคดี คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลยัศลิปากร, ๒๕๔๘. 

พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม). พระนคร: โสภณพิพรรฒธนาการ, 
๒๔๗๙.  

พระคัมภีร์ทีปวงศ์: ต านานว่าด้วยการประดษิฐานพระพุทธศาสนาในลังกาทวีป. 
กรุงเทพมหานคร: กรมศลิปากร, ๒๕๕๗. 

พระคัมภีร์อนาคตวงศ์. แปลโดย ประภาส สรุะเสน. กรุงเทพมหานคร: สรุวฒัน์, ๒๕๔๐. 
พระญาลิไทย. ไตรภูมิกถา หรือไตรภูมิพระร่วง (ฉบับตรวจสอบช าระใหม่). พระนคร: กรม

ศลิปากร, ๒๕๑๗. 
“พระบรมราชโองการ ประกาศ แก้นามพระโรง และพระราชทานนามพระต าหนกั.”  ราชกจิจานุเบกษา 

เลม่ ๒๙ (๓๐ มิถนุายน ๒๔๕๕): ๑๑๑. 
พระปัญญาสามี. ศาสนวงศ์หรือประวัตศิาสนา. แปลโดย แสง มนวิทรู จากฉบบัอกัษรโรมนัของ 

ดร.เมเบลิ โบด (Mable Bode). พระนคร: รุ่งเรืองธรรม, ๒๕๐๖.  
พระพรหมราชปัญญา. รัตนพมิพวงศ์: ต านานพระแก้วมรกต. แปลโดย ร้อยต ารวจโทแสง  

มนวิทรู. กรุงเทพมหานคร: ชวนพิมพ์, ๒๕๑๐. 
พระโพธิรังสี. นิทานพระพุทธสิหงิค์. แปลโดย ร้อยต ารวจโทแสง มนวิทรู. กรุงเทพมหานคร: กรม

ศลิปากร, ๒๕๐๖. 
พระโพธิวงศาจารย์. โลกวินิจฉัย. กรุงเทพมหานคร: เจริญผล, ๒๔๖๗. 
พระมหาภิรัฐกรณ์ อ สมุาลี (พนันาวา). “มาลยัยวตัถทีุปนีฎีกา: การตรวจช าระและศกึษาวิเคราะห์.” 

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาบาลี บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหา
จฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๔๙. 

พระมหาหนึง่ฤทยั นิพฺภโย (กรัตพงษ์). “การศกึษาเชิงวิเคราะห์เร่ืองคณุธรรมของท้าวสกักะในคมัภีร์
พระพทุธศาสนาเถรวาท.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาพระพทุธศาสนา 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๕๐. 

พระรัตนปัญญาเถระ. ชินกาลมาลีปกรณ์. แปลโดย ร้อยต ารวจโทแสง มนวิทรู. กรุงเทพมหานคร: 
กรมศลิปากร, ๒๕๑๗. 

พระราชพงศาวดารกรุงสยาม ฉบับบริตชิมิวเซียม. พระนคร: อกัษรสมัพนัธ์, ๒๕๐๗. 



 

 

๔๒๓ 

“พระราชพงศาวดารเหนือ.” ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภเิษก เล่ม ๑. กรุงเทพมหานคร: 
กรมศลิปากร, ๒๕๔๒. 

พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๑ ภาคที่ ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค และอรรถกถา. กรุงเทพมหานคร:  
โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖. 

พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๔ มหาวรรค ภาคที่ ๑ และอรรถกถา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ 
มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖. 

พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๕ มหาวรรค ภาคที่ ๑ และอรรถกถา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ 
มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖. 

พระศาสนโสภณ (จตฺตสลฺโล). สวดมนต์แปล. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖.  
พระสงัฆราชเมธงักร. โลกาทีปกสาร. กรุงเทพมหานคร: กรมศลิปากร, ๒๕๔๙.  
พระสทัธรรมโฆษเถระ. โลกบัญญัติ. แปลโดย แย้ม ประพฒัน์ทอง. กรุงเทพมหานคร: กรม

ศลิปากร, ๒๕๒๘. 
พระสิริมงัคลาจารย์. จกฺกวาฬทีปนี. กรุงเทพมหานคร: กรมศลิปากร, ๒๕๔๘. 
พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เล่มที่ ๑ ภาคที่ ๖ และอรรถกถา. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖. 
พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มท่ี ๔ ภาคที่ ๓. กรุงเทพมหานคร:  

โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖. 
พระสูตรและอรรถกถา แปล ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เล่มท่ี ๑ ภาคที่ ๑. กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖. 
พระสูตรและอรรถกถา แปล ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เล่มที่ ๑ ภาคที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖. 
พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย เถรคาถา เล่มท่ี ๒ ภาคที่ ๓ ตอนที่ ๒. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖. 
พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย เถรคาถา เล่มที่ ๒ ภาคที่ ๓ ตอนที่ ๓. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖. 
พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย เถรคาถา เล่มท่ี ๒ ภาคที่ ๓ ตอนที่ ๔. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖. 
พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย เถรีคาถา เล่มที่ ๒ ภาคที่ ๔. กรุงเทพมหานคร:  

โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖. 



 

 

๔๒๔ 

พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก เล่มท่ี ๓ ภาคที่ ๒. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖. 

พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่มท่ี ๑ ภาคที่ ๒ ตอนที่ ๑. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖. 

พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่มท่ี ๑ ภาคที่ ๒ ตอนที่ ๒. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖. 

พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่มท่ี ๑ ภาคที่ ๒ ตอนท่ี ๓. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖. 

พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่มท่ี ๑ ภาคที่ ๒ ตอนที่ ๔. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖. 

พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย จริยาปิฎก เล่มท่ี ๙ ภาคที่ ๓. กรุงเทพมหานคร:  
โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖. 

พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มท่ี ๓ ภาคที่ ๑. กรุงเทพมหานคร:  
โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖. 

พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มท่ี ๓ ภาคที่ ๔. กรุงเทพมหานคร:  
โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖. 

พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มท่ี ๓ ภาคที่ ๕. กรุงเทพมหานคร:  
โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖. 

พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มท่ี ๓ ภาคที่ ๖. กรุงเทพมหานคร:  
โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖. 

พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มท่ี ๓ ภาคที่ ๗. กรุงเทพมหานคร:  
โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖. 

พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มท่ี ๔ ภาคที่ ๑. กรุงเทพมหานคร:  
โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖. 

พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มท่ี ๔ ภาคที่ ๒. กรุงเทพมหานคร:  
โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖. 

พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มท่ี ๔ ภาคที่ ๓. กรุงเทพมหานคร:  
โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖. 



 

 

๔๒๕ 

พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ทุกนิบาตชาดก เล่มท่ี ๓ ภาคที่ ๓. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖. 

พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ เล่มที่ ๙ ภาคที่ ๒. กรุงเทพมหานคร:  
โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖. 

พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย มหานิทเทส เล่มท่ี ๕ ภาคที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖. 

พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เล่มท่ี ๒ ภาคที่ ๑. กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖. 

พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เล่มท่ี ๑ ภาคที่ ๖. กรุงเทพมหานคร:  
โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖. 

พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย อปทาน เล่มท่ี ๘ ภาคที่ ๑. กรุงเทพมหานคร:  
โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖. 

พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย อปทาน เล่มท่ี ๘ ภาคที่ ๒. กรุงเทพมหานคร:  
โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖. 

พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย อปทาน เล่มท่ี ๙. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหา 
มกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖. 

พระสูตรและอรรถกถาแปล ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เล่มที่ ๓ ภาคที่ ๒. กรุงเทพมหานคร:  
โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖. 

พระสูตรและอรรถกถาแปล ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่มท่ี ๒ ภาคที่ ๑. กรุงเทพมหานคร:  
โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖. 

พระสูตรและอรรถกถาแปล ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่มท่ี ๒ ภาคที่ ๒. กรุงเทพมหานคร:  
โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖. 

พระสูตรและอรรถกถาแปล มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ เล่มท่ี ๒ ภาคที่ ๒. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖. 

พระสูตรและอรรถกถาแปล มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่มท่ี ๑ ภาคที่ ๒. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖. 

พระสูตรและอรรถกถาแปล มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่มท่ี ๑ ภาคที่ ๓. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖. 



 

 

๔๒๖ 

พระสูตรและอรรถกถาแปล มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ เล่มท่ี ๓ ภาคที่ ๑. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖. 

พระสูตรและอรรถกถาแปล มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ เล่มท่ี ๓ ภาคที่ ๒. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖. 

พระสูตรและอรรถกถาแปล สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เล่มท่ี ๒ ภาคที่ ๑. กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖. 

พระสูตรและอรรถกถาแปล สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เล่มที่ ๕ ภาคที่ ๑. กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖. 

พระสูตรและอรรถกถาแปล สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่มท่ี ๑ ภาคที่ ๑. กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖. 

พระสูตรและอรรถกถาแปล สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่มท่ี ๑ ภาคที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖. 

พระสูตรและอรรถกถาแปล สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เล่มท่ี ๔ ภาคที่ ๑. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖. 

พระสูตรและอรรถกถาแปล อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต เล่มท่ี ๑ ภาคที่ ๑. กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖. 

พระสูตรและอรรถกถาแปล อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต เล่มท่ี ๑ ภาคที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖. 

พระสูตรและอรรถกถาแปล อังคุตตรนิกาย ตกินิบาต เล่มท่ี ๑ ภาคที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖. 

พระสูตรและอรรถกถาแปล อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต เล่มที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖. 

พระสูตรและอรรถกถาแปล อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เล่มที่ ๔. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖. 

พระสูตรและอรรถกถาแปล อังคุตรนิกาย เอกนิบาต – ทุกนิบาต เล่มที่ ๑ ภาคที่ ๒. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๖. 

พิชญา สุม่จินดา. ถอดรหัสพระจอมเกล้า. กรุงเทพมหานคร: มตชิน, ๒๕๕๗. 
 



 

 

๔๒๗ 

พิทยลาภพฤฒิยากร, พระวรวงศ์เธอ กรมหม่ืน. เร่ืองฉากลายรดน า้ในพระที่ น่ังดุสิตมหาปราสาท. 
พระนคร: โรงพิมพ์พระจนัทร์, ๒๕๑๒. (พิมพ์เป็นอนสุรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ 
นายสนัน่ บณุยศริิพนัธุ์ บ.ช., ภ.ป.ร. ชัน้ ๔ ณ สสุานหลวง วดัเทพศริินทราวาส ๒๗ 
มกราคม ๒๕๑๒).  

พีระพฒัน์ ส าราญ. สถาปัตยกรรมวัดสุทัศนเทพวราราม (พระวิหารหลวงและพระระเบียงคด). 
กรุงเทพมหานคร: โรตตี พบัลิชชิ่ง, ๒๕๕๑. 

พทุธยอดฟ้าจฬุาโลก, พระบาทสมเดจ็พระ. รามเกียรติ์ เล่ม ๑. พระนคร: ครุุสภา, ม.ป.ป. 
พทุธเลิศหล้านภาลยั, พระบาทสมเดจ็พระ. ไชยเชษฐ์ ไกรทอง มณีพชัิย. พระนคร: ครุุสภา, ๒๕๑๘.  
__________. สังข์ทอง. พระนคร: ครุุสภา, ๒๕๐๐. 
แพทย์พงศา (สุน่ สนุทรเวช), จางวางตรี พระยา. ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๑๔ เร่ืองพธีิ 

ราชาภเิศกสมเดจ็พระศรีสวัสดิ์ พระเจ้ากรุงกัมพูชา. พระนคร: โสภณพพิรรฒธนากร, 
๒๔๖๕.  

ไพโรจน์ สโมสร. จิตรกรรมฝาผนังอีสาน. ขอนแก่น: ศนูย์วฒันธรรมอีสาน มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น, ๒๕๓๒. 

ภาณพุงษ์ เลาหสม. จิตรกรรมฝาผนังล้านนา. กรุงเทพมหานคร: ดา่นสทุธาการพิมพ์, ๒๕๔๑. 
ภมูิพลอดลุยเดช, พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหา. พระมหาชนก. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์ 

พริน้ติง้แอนด์พบัลิชชิ่ง, ๒๕๔๐.  
มงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั, พระบาทสมเดจ็พระ. บ่อเกิดแห่งรามเกียรติ์. พระนคร: พระจนัทร์, ๒๔๘๔. 
__________. ประวัตต้ินรัชกาลที่ ๖. กรุงเทพมหานคร: มตชิน, ๒๕๕๕.  
มณีป่ิน พรหมสทุธิรักษ์. “ชกันาคดกึด าบรรพ์ และพระราชพิธีอินทราภิเษก.” ศรีชไมยาจารย์. 

กรุงเทพมหานคร: เฟ่ืองฟ้าพริน้ติง้, ๒๕๔๖.  
มหากาพย์รามายณะของวาลมิกิ ฉบับเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 

เน่ืองในโอกาสพระราชพธีิมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ  
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยัศลิปากร, ๒๕๕๗. 

มหาวงศ์: พงศาวดารตัมพปัณณิทวีป. ๓ เลม่. ม.ป.ท., ๒๕๔-. 
มหาวัสดุอวทาน. ๒ เลม่. แปลโดย ส าเนียง เล่ือมใส. กรุงเทพมหานคร: นิตธิรรมการพิมพ์, ๒๕๕๗. 
มาดแลน จิโต. ประวัตเิมืองพระนครของขอม. แปลโดย หมอ่มเจ้าสภุทัรดศิ ดิศกลุ. 

กรุงเทพมหานคร: มตชิน, ๒๕๕๒. 
มิลินทปัญหา. กรุงเทพมหานคร: มหาเถรสมาคม, ๒๕๓๖. (งานฉลองพระชนมาย ุ๘๐ พรรษา 

สมเดจ็พระญาณสงัวร (สวุฑัฒนมหาเถระ) สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก).  



 

 

๔๒๘ 

ยทุธนาวรากร  แสงอร่าม. “จิตรกรรมเร่ืองปัญจราชาภิเษก ภายในพระวิหารวดัโสมนสัราชวรวิหาร.” 
ศิลปากร ๕๓, ๒ (มีนาคม - เมษายน ๒๕๕๓): ๕๖-๕๗. 

ราชบณัฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร:  
นานมีบุ๊คส์พบัลิเคชัน่ส์, ๒๕๔๖.  

รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง. ทวารวดีในอีสาน. กรุงเทพมหานคร: มตชิน, ๒๕๕๘. 
รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง และศานต ิภกัดีค า. ศิลปะเขมร. กรุงเทพมหานคร: มตชิน, ๒๕๕๗. 
รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนกุลู. “การศกึษาเชิงวิเคราะห์ท่ีมาของสมดุภาพไตรภมูิ.” วิทยานิพนธ์ปริญญา

ดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมยัประวตัศิาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
ศลิปากร, ๒๕๕๒. 

__________. พระอินทร์ตัวเขียวจริงหรือ?. เข้าถึงเม่ือ ๒๗ มิถนุายน ๒๕๕๙. เข้าถึงได้จาก 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1074170509278041 

เร่ือง ราชาภเิษก. พระนคร: พระจนัทร์, ๒๔๗๙. (หมอ่มเจ้าทองบรรณาการ ทองแถม ให้พิมพ์ขึน้ใน
การศพหมอ่มเจ้าหญิงเม้า ทองแถม ท.จ.ว. รับพระราชทานเพลิง ณ วดัประทมุวนาราม 
๑๘ ตลุาคม ๒๔๗๙).  

ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๑๙ ต าราแบบธรรมเนียมในราชส านักครัง้กรุงศรีอยุธยา. 
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