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 The objective of this master report is to study the moral believes in making the 
Buddha under Naga image in the past.  By studying Buddhist history under the section 
"Sattamahasatan" which took place 6 weeks after the Lord Buddha attained enlightenment, 
we understand the original beginning in the making of the Buddha under Naga.  The 
researcher studied the form in different art sources such as Indian Art which was the starting 
point for the making of the Buddha under Naga in the first period.  The  form was seen and 
past on to other Asian art especially in Thailand and appeared in many periods.  However, 
this study focuses the guidelines in the moulding and stone- carving Buddha under Naga and 
unfolds the forms, patterns, and moral believes that has been changed. 
 The format and steps in moulding the Buddha under Naga today has changed a 
great deal from the past.  Ancient moulding has turned into compression and welding pieces 
together.  The most common Buddhist Art is the Sukothai style because of its beauty, gentle 
impression, and demand of the market.  Stone-carved Buddha under Naga is still admired 
with the same traditional style.  Buddhist Art "Lop Buri" style is popular among foreigner 
customers and mostly used for decoration more than religious purposes. 
 Therefore, the result of this research shows art patterns (forms) appeared in the 
past and develops into today's unique style.  This is also a reflection to the market's 
demand.  Other things shown here are business elements, manufacturing stages and 
marketing channel for entrepreneurs and the target market dealing with orders. 
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บทท่ี 1 

 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 พระพุทธรูปนาคปรกที่พบในดินแดนไทยมีหลักฐานการสรางตั้งแตสมัยทวารวดี โดย
ไดรับอิทธิพลทางดานศิลปะจากประเทศอินเดียแบบอมราวดี ในชวงพุทธศตวรรษที่ 7-9 อยางไรก็
ตามพระพุทธรูปนาคปรกในศิลปะทวารวดีก็มีรูปแบบลักษณะเปนของตนเองและมีการคลี่คลาย
รูปแบบไปยังศิลปะอื่นๆในประเทศไทย ไมวาจะเปนศิลปะศรีวิชัย ลพบุรี สุโขทัย แบบอูทอง  และ
รัตนโกสินทรจนกระทั่งถึงปจจุบัน ทั้งนี้รูปแบบของพระพุทธรูปนาคปรกในแตละสมัยมีความ
แตกตางกันไปตามรูปแบบศิลปะของสมัยนั้นๆ รวมทั้งอิทธิพลจากภายนอกที่เขามามีบทบาท
ตางกันไป 
 ในดานของคติความเชื่อเกี่ยวกับการสรางพระพุทธรูปนาคปรกในอดีตเปนไปในแนวคิด
เดียวกัน   คือเพื่อถายทอดเรื่องราวในพุทธประวัติ     ตอนหลังจากพระพุทธองคไดตรัสรูเปนสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาแลว และไดเสวยวิมุติสุข 7 สัปดาห  ซ่ึงในสัปดาหที่ 7นั้นไดประทับอยูใตตน
มุจลินทรริมสระน้ํา และเกิดพายุฝนขึ้น พระยานาคราชชื่อมุจลินทร ราชาแหงนาคพิภพไดขึ้นมาจาก
บาดาล ขนดกายเปนพุทธบัลลังก แลวแผพังพานเหมือนกั้นเศวตฉัตรถวายพระพุทธองค ปกปองมิ
ใหลม ฝน ยุง เหลือบ ร้ิน ไร และสัตวเล้ือยคลานมาตองพระวรกาย เมื่อฝนหยุด พระยานาคจึง
เนรมิตกายเปนมานพหนุมมาถวายนมัสการตอพระพุทธองค 
 รูปแบบของพระพุทธรูปนาคปรกโดยทั่วไปมีลักษณะใกลเคียงกัน คือทําเปนรูป 
พระพุทธเจาประทับนั่งขัดสมาธิ บนขนดนาคและมีพังพานนาคอยูดานหลัง ซ่ึงตอมาในสมัย
รัตนโกสินทร ปรากฏลักษณะการสรางพระพุทธรูปนาคปรกที่มีความพิเศษมากขึ้น คือ ขนดนาคจะ
พันรอบพระวรกาย ของพระพุทธเจา ซ่ึงพบไมมากและไมเปนที่นิยมในปจจุบันการศึกษาในครั้งนี้
เปนการศึกษาเกี่ยวกับแบบอยางและคติความเชื่อในการสรางพระพุทธรูปนาคปรกในปจจุบัน 
รวมทั้งประมวลความรูเกี่ยวกับพระพุทธรูปนาคปรกตั้งแตอดีตในแตละยุคสมัย 
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ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 
 เพื่อศึกษารวบรวม ลําดับการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธรูปนาคปรกตั้งแตสมัยอดีตที่
พบในดินแดนไทย ทั้งในดานรูปแบบศิลปกรรมและคติความเชื่อในการสราง 
 เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงและอิทธิพลที่สงผลตอรูปแบบงานศิลปกรรมของ
พระพุทธรูปนาคปรก ในแตละยุคสมัย 
 เพื่อศึกษารูปแบบและคติความเชื่อในการสรางพระพุทธรูปนาคปรกในปจจุบัน 

 
สมมุติฐานของการศึกษา 
 ปจจุบันคติความเชื่อในการสรางพระพุทธรูปนาคปรก คือการถายทอดเรื่องราวในพุทธ
ประวัติ ตอนเสวยวิมุติในสัปดาหที่ 7 ไดคล่ีคลายลงไป และเกิดความเชื่อใหมที่คอนขางเปนที่รูจัก
มากกวา คือ พระพุทธรูปนาคปรกเปนพระพุทธรูปประจําตัวของผูที่เกิดในวันเสาร 
 ในดานรูปแบบงานศิลปกรรมของพระพุทธรูปเองไมไดมีลักษณะเฉพาะตัว ดังเชนแตละ
สมัย แตจะเปลี่ยนแปลงไปตามความตองการและรสนิยมสวนตัวของชางหรือผูส่ังทําแตละรายไป 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 ในการศึกษาครั้งนี้ มุงเนนศึกษาเกี่ยวกับงานศิลปกรรมและคติความเชื่อของการสราง 
พระพุทธรูปนาคปรกในปจจุบัน ทั้งในดานรูปแบบ วัสดุ ขั้นตอนการสราง คติความเชื่อ และความ
นิยมในปจจุบัน 
 สําหรับการศึกษาเรื่องราวของพระพุทธรูปนาคปรกในสมัยอดีต เปนการศึกษาประกอบ
เพื่อเปนพื้นฐานในการทําความเขาใจ และเปนตัวอยางเปรียบเทียบกับการศึกษารูปแบบพระพุทธรูป
นาคปรกในปจจุบัน 
 
ขั้นตอนการศึกษา  
 เก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตนทางดานเอกสารที่เกี่ยวของ โดยสํารวจขอมูลทางดานเอกสาร 
ทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ หลังจากนั้นทําการวิจัยเอกสารเพื่อนํามาประกอบในขั้นตอนการวิเคราะห 
 เก็บขอมูลภาคสนามจากงานศิลปกรรมจริง โดยสํารวจ ถายภาพ และศึกษารวมกับศิลปะ
สมัยตางๆ ทั้งจากงานศิลปกรรมจริงและภาพถาย 
 วิเคราะหขอมูล โดยอาศัยการพิจารณาศิลปกรรมในสมัยเดียวกัน และงานศิลปกรรมใน
สมัยตางๆ กอนหนา รวมทั้งวิเคราะหรวมกับขอมูลทางดานเอกสารตางๆ  อีกทั้งจากบทสัมภาษณ 
 สรุปและขอเสนอแนะผลการศึกษาในกระบวนการตามวิธีวิจัยทางประวัติศาสตรศิลปะ 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 เพื่อเปนการทําความเขาใจเกี่ยวกับพระพุทธรูปนาคปรก ตั้งแตสมัยเร่ิมแรกที่พบใน
ดินแดนไทยจนกระทั่งถึงปจจุบัน ทั้งในดานรูปแบบศิลปกรรมและคติความเชื่อ 
 เพื่อเปนการทําความเขาใจเกี่ยวกับคานิยมทางดานศิลปกรรมและความเชื่อทางดาน
ศาสนาที่เปลี่ยนแปลงในปจจุบัน ในกรณีของการสรางพระพุทธรูปนาคปรก 
 
แหลงขอมูล  
 ขอมูลเอกสาร จากหองสมุดตางๆ เชน หอสมุดแหงชาติ หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร 
หอจดหมายเหตุแหงชาติ เปนตน 
 ขอมูลภาคสนาม แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

1.  ขอมูลจากการศึกษาและเก็บตัวอยางภาพถายจากสถานที่จริง ทั้งจากพิพิธภัณฑตางๆ 
เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพระพุทธรูปนาคปรกในอดีตแตละสมัยจนถึงปจจุบัน 

 2.  ขอมูลจากการสัมภาษณ จากกลุมชางที่ยังคงมีการสรางพระพุทธรูปนาคปรกอยู
ปจจุบัน ทั้งจากงานหลอโลหะ และงานสลักหิน  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 2 

 
แบบอยางและคติความเชื่อ 

 
 พระพุทธรูปนาคปรกที่คนพบในดินแดนไทยถูกสรางขึ้นตั้งแตแรกเร่ิมสมัยอดีตใน
วัฒนธรรมทวารวดี โดยไดรับอิทธิพลทางดานศิลปะจากอินเดียแบบอมารวดีในชวงพุทธศตวรรษที่
7-9  ซ่ึงเปนรูปแบบของสกุลศิลปะที่เจริญรุงเรืองอยูในบริเวณลุมแมน้ํากฤษณา-โคทาวรีในภาค
ตะวันออกเฉียงใตของอินเดีย ศิลปะสกุลชางอมราวดีนิยมการสรางพระพุทธรูปปางประทับยืนและ
ปางประทับนั่งขัดสมาธิไดพังพานนาค1 อีกทั้งสมัยคุปตะ ราวพุทธศตวรรษที่ 9-11 และหลังคุปตะ 
ชวงพุทธศตวรรษที่ 12-14 เปนสมัยท่ีเจริญรุงเรืองที่สุดของพุทธศาสนานิกายหินยานและมหายาน
ในภาคเหนือและภาคตะวันตกของอินเดีย ภายใตการอุปถัมภของกษัตริยราชวงศตางๆ ทั้งนี้ศิลปะ
คุปตะและหลังคุปตะ ไดเขามาอิทธิพลตอคติความเชื่อและรูปแบบในการสรางงานศิลปกรรมเนื่อง
ในพุทธศาสนาของประชาชนชาวทวารวดี2    
 อยางไรก็ตามพระพุทธรูปนาคปรกในศิลปะทวารวดีก็มีรูปแบบลักษณะเปนของตนเอง
และมีการคลี่คลายรูปแบบไปยังศิลปะอื่นๆในประเทศไทย ไมวาจะเปนศิลปะศรีวิชัย ลพบุรี  
สุโขทัย  แบบอูทอง และรัตนโกสินทร โดยเฉพาะพระพุทธรูปนาคปรกศิลปะรัตนโกสินทร ซ่ึงถูก
พัฒนาทางรูปแบบทางประติมากรรมที่ถายทอดจากเรื่องราวพุทธประวัติในคัมภีรพระปฐมสมโพธิ
กถาที่มีมาตั้งแตราวพุทธศตวรรษที่ 9 - 10 ในลังกาและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต คร้ังในสมัย
สุโขทัยรัชกาลของพระยาลิไท ถูกรวบรวมและเรียบเรียงขึ้นใหม  สวนในลานนาและกรุงศรีอยุธยา
ก็มีเร่ืองดังกลาวเชนกัน3 ลวงเลยมาสมัยรัตนโกสินทรในชวงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัว ทรงมีพระราชประสงคจะทรงบําเพ็ญพระราชกุศลใหเหมือนอยางพระมหากษัตริยคร้ังกรงุ
ศรีอยุธยาที่ไดทรงปฏิบัติมาตามที่ปรากฏในพงศาวดาร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จ 

                                                        
 1หมอมเจา สุภัทรดิศ  ดิศกุล, “พระพุทธรูปอินเดียแบบอมราวดี,” โบราณคดี 2,3 (มกราคม-มีนาคม 
2512) : 21-22.   
 2ผาสุข  อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝายมหายาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพอักษรสมัย, 2543), 283.  
 3สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ประชุมพระราชนิพนธเก่ียวกับตํานานทางพระพุทธศาสนา 
(พระนคร : โรงพิมพรุงเรืองธรรม, 2514), 107.  
 4 
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พระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ใหทรงเรียบเรียงขึ้นใหมจากคัมภีรโบราณที่มีมาแต
อดีตและคิดเรื่องพุทธอิริยาบถปางตางๆเพิ่มเติมขึ้น4 
คติในการสรางพระพุทธรูปนาคปรกในอดีต 
 การสรางพระพุทธรูปนาคปรกเกิดจากเรื่องราวในพุทธประวัติซ่ึงปรากฏทั้งคัมภีรพุทธ
ศาสนามหายานและเถรวาท  เชนที่ปรากฏในคัมภีรลลิตวิสตระ (Lalitavistara) ของพุทธศาสนา
มหายานในอินเดีย อัธยายที่ 28 ช่ือตระปุษะภัทลิกะปริวรรต ไดกลาวถึงพุทธประวัติตอนนี้ไววา  
 “ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในสัปดาหที่ 5 ตถาคตอยูในพิภพของมุจลินทนาคราช เปนวันฟาวัน
ฝนตลอดสัปดาห ครั้งนั้นแล มุจลินทนาคราชออกจากที่อยูของตน พันกายตถาคตดวยขนดนาค 7 
รอบ แผพังพานบังไว โดยคิดวา ลมหนาวอยาแผวพานพระกายของพระผูมีภคะเลย นาคราชเปน
จํานวนมาก แมในทิศตะวันออกอีกทิศหนึ่ง ก็มาพันกายตถาคตดวยขนดนาค 7 รอบ แผพังพานไว 
โดยคิดวา ลมหนาวอยาแผวพานพระกายของพระผูมีภคะเลย นาคราชมาจากทิศใต ทิศตะวันตก 
และทิศเหนือก็เชนเดียวกับนาคราชทางทิศตะวันออก พันกายตถาคตดวยขนดนาค 7 รอบแผพังพาน
ไว โดยคิดวา ลมหนาวอยาไดแผวพานพระกายของพระผูมีภคะเลย และขนดนาคนั้น ตั้งอยูดวย
ความสูงแหงกองขนดของนาคราชเหมือนขุนเขาเมรุ ความสุขเชนที่มีแกนาคราชทั้งหลายเหลานั้น
ยอมมี เพราะอยูใกลกายตถาคตตลอด 7 วัน 7 คืน ซ่ึงนาคราชทั้งหลายเหลานั้นไมไดรับมากอนเลย 
ครั้นลวงสัปดาหนั้นไปแลว นาคราชทั้งหลายทราบวาพนวันฟาวันฝนแลว จึงคลายขนดนาคออก
จากกายตถาคต ไหวบาทตถาคตดวยศีรษะ (กราบ) ทําประทักษิน 3 รอบแลวไปสูพิภพของตน แม
มุจลินทนาคราช ไหวบาทตถาคตดวยศีรษะ ทําประทักษิน 3 รอบแลว เขาไปสูที่ของตน”5 สวน
คัมภีรพุทธศาสนาหินยานกลาวถึงเรื่องราวในพุทธประวัติตอนท่ี 11 เรื่องโพธิสัพพัญูปริเฉท  ซ่ึง
เกิดขั้นในชวง 7 สัปดาหหลังจากการตรัสรูของพระพุทธเจา สําหรับสัปดาหที่ 6 ตอนที่พระพุทธ
องคเสด็จไปประทับเสวยวิมุติสมาบัติสุขใตตนจิก เร่ิมวันแรกของสัปดาหที่ 6 อากาศวิปริต พายุฝน
นอกฤดูกาลทําใหเกิดน้ําทวมเปนอุทกภัย มุจลินทรนาคราชจึงขึ้นมาจากกสระโบกขรณีซ่ึงอยูใกล
บริเวณนั้น เพื่อถวายลอมพระพุทธองค 7 รอบและแผพังพานปกคลุมพระพุทธองค ครบ 7 วัน ความ
วิปริตแปรปรวนจึงเขาสูสภาวะปกติ มุจลินทรพญานาคจึงแปลงกายเปนชายหนุมมานั่งนมัสการอยู
เบื้องพระพักตร พระพุทธองคไดทรงเปลงอุทาน ณ ที่นั้นวา  
 
 
                                                        
 4เรื่องเดียวกัน, 114-115.  
 5ราชบัณฑิตยสภา, ลลิตวิสูตร : ปฐมสมโพธิฝายมหายาน (พระนคร  : โรงพิมพพิพรรฒธนากร, 
2476), 90.   
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                        สุโข วิเวโก ตุฏฐสฺส         สุตธมฺมสฺส ปสฺสโต 
                        อพฺยาปชฺช สุข โลเก         ปาณภูเตสุ สฺญโม 
                        สุขา วิราคตา โลเก            กามาน สมติกฺกโม 
                        อสฺมิมานสฺส วินโย           เอตฺ เว ปรมฺ สุข6          
                        
 อยางไรก็ตามทั้งคัมภีรพระพุทธศาสนามหายานและเถรวาท  จะมีเนื้อเร่ืองที่คลายกันจะ
แตกตางในเรื่องของจํานวนนาคราชมุจลินทรที่ปรากฏตอหนาพระพุทธองค และการจําแลงกายเปน
มานพหนุมของนาคราช ซ่ึงไมปรากฏในคัมภีรลลิตวิสตระของฝายมหายาน ทั้งนี้คัมภีรดังกลาวจะ
กลาวถึงเรื่องราวพุทธประวัติในแนวที่แตกตางไปจากพุทธประวัติของฝายเถรวาท คือมีการแสดง
อิทธิฤทธิ์และอภินิหารตางๆ มากกวาฝายเถรวาท7     
 สําหรับอีกคติหนึ่งเชื่อวา ในอินเดียใตมีลัทธิบูชางู เพราะเปนแหลงที่มีงูชุกชุมและนับถือ
งูเปนเทพเจา มีการสรางรูปเคารพ และพัฒนาการกลายเปนรูปบุคคล ซ่ึงตอมานาจะไดรับการรวม
คติความเชื่อนี้ เขากับการทํารูปเคารพในพุทธศาสนา8 พระพุทธรูปปางนี้อยูในพระอิริยาบถ
นั่งขัดสมาธิ หงายพระหัตถทั้งสองวางซอนกันบนพระเพลา มีพญานาคแผพังพานปกคลุมเบื้องบน
พระเศียร  บางแหงสรางเปนแบบขัดสมาธิเพชร พระพุทธรูปนาคปรกนี้มี 2 แบบ คือ แบบหนึ่ง
ประทับนั่งขัดสมาธิบนขนดพญานาค แบบหนึ่งประทับนั่งสมาธิภายในวงขนดนาค คือพญานาคขด
ตัวลอมพระวรกายไวถึงพระอังสา เพื่อปองกันลมฝนตามตํานาน  
 อีกความเชื่อเกิดจากลัทธิบูชาธรรมชาติที่ผสมกับความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของ
ชาวดราวิ เดียนหรือทมิฬในดินแดนอมราวดี  ซ่ึงชาวดราวิ เดียนนับถือบูชางูหรือพญานาค 
สัตวเล้ือยคลานเปนพระเจาศักดิ์สิทธิ์ ลัทธิบูชางูนี้เปนสาขาหนึ่งของลัทธิบูชาธรรมชาติที่มีมานาน
แลว ตั้งแตสมัยบรรพชนรุนแรกๆ ที่บริเวณลุมแมน้ําสินธุ ลัทธิบูชางูนี่เจริญแพรหลายมาโดยตลอด 
มีการสักการบูชากราบไหวงูเฉลิมฉลองเทศกาลสําคัญที่เรียกวา เทศกาลนาค ปญจมี (Naag 
Panchami Festival) ระหวางปลายเดือนกรกฎาคม - ตนเดือนสิงหาคม ของทุกป ซ่ึงบูชางูกันจน
มาถึงทุกวันนี้ทั่วภาคใตและภูมิภาคอื่นๆ ของอินเดีย9 

                                                        
 6สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
ธรรมบรรณคาร, 2539), 214-215.  
 7ผาสุข  อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝายมหายาน, 19.  
 8นภาพร  เลาสินวัฒนา, “นาค : นทีเทวดาในศิลปะลังกา,” ศิลปากร 38,3 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2538) 
: 95.  
 9พรหมศักดิ์  เจิมสวัสดิ์,  “อมราวดี,” สยามอารยะ 3,35 (มกราคม 2539) : 51.   
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 ชาวอมราวดี และกลิงคะตางนับถือพระพุทธศาสนา จึงไดนําคติบูชางูและธรรมชาติของ
ตนมาผสมปะปนกับพุทธศาสนา ซ่ึงในพระพุทธประวัติเอง พระพุทธองคก็ทรงเกี่ยวของกับเรื่อง
ของงูใหญหรือพญานาคอยูมินอย เชน มหาโทปนันทนาคราช พญานาคมุจลินทร เปนตน  ดังนั้น
แรงบันดาลใจนี้นาจะเกิดมีการสรางพระพุทธรูปนาคปรก ขึ้นเปนครั้งแรกในศิลปะอินเดีย10 ดังนั้น
การทําพระพุทธรูปนาคปรก หรือลักษณะของนาคที่ปรกมีความหมาย 2 นัย คือ 
 1.  การนํานาค มาใชสักการะพระพุทธเจา ในลักษณะของผูเฝาพิทักษรักษากรุในสถูป
(ภาพที่1) ( ซ่ึงหมายถึงที่สถิตของพระพุทธเจา)  
 2.  ในระดับบาดาล หรือการใชความสําคัญตอนาคอยางเทพเจา หรือวิญญาณแหงพื้นดิน
ตัวแทนโลกบาล11  

 พระพุทธรูปนาคปรกที่มีการสรางมาตั้งแตคร้ังอดีตมีคติความเชื่อมาจากเรื่องราวในพุทธ
ประวัติทั้งในคัมภีรพุทธศาสนามหายานและหินยาน  โดยเฉพาะรูปแบบของพระพุทธรูปนาคปรกที่
เปนลักษณะเฉพาะในแตละยุคสมัย ทั้งในศิลปะของอินเดีย ศิลปะลังกา รวมถึงงานพุทธศิลปใน
ประเทศไทย เชน ศิลปะในสมัยทวารวดี  ศรีวิชัย ลพบุรี สุโขทัย แบบอูทอง และ รัตนโกสินทร 
จนถึงผลงานที่ปรากฏอยูในปจจุบัน ซ่ึงงานประติมากรรมทางพุทธศิลปดังกลาวไดมีนักวิชาการ
หลายทานไดทําการศึกษาและแสดงขอคิดเห็นไวในแนวทางประวัติศาสตรศิลปะ  เชน 
 Ulrich Von Schrocder แสดงความเห็นเกี่ยวกับแหลงกําเนิดของการสรางพระพุทธรูป
นาคปรกในลังกาวา เปนดินแดนที่นับถือพุทธศาสนาแบบเถรวาท ไดรับอิทธิพลและแรงบันดาลใจ
การสรางพระพุทธรูปนาคปรกจากศิลปะอมราวดีในอินเดียใต ในชวงปลายสมัยอนุราธปุระ 
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 8 - 15 ในเบื้องตนพระพุทธรูปนาคปรก จะถูกนําเขามาโดยตรงจากอาธาร
ประเทศ  ซ่ึงเปนสกุลชางอมราวดีจากการติดตอคาขายของพอคาชาวอินเดีย12  
 ศาสตราจารย  มจ. สุภัทรดิศ  ดิศกุล แสดงความเห็นเกี่ยวกับพระพุทธรูปนาคปรกศลิาใน
ศิลปะทวารวดี ไดรับอิทธิพลตนแบบมาจากศิลปะอมราวดีของอินเดีย ซ่ึงอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 
7 - 9 ทั้งนี้พระพุทธรูปนาคปรกไมเคยปรากฏการสรางในศิลปะคันธาราฐ  ศิลปะมถุรา และศิลปะ 
คุปตะ13  

                                                        
 10พรหมศักดิ์  เจิมสวัสดิ์,  “อมราวดี,” สยามอารยะ : 51.  
 11นภาพร เลาสินวัฒนา, “นาค : นทีเทวดาในศิลปะลังกา,” ศิลปากร : 95.  
 12Ulrich Von Schreoder, Buddhist Sculpture of Sri Lanka (Hong Kong : Visual Dharma 
Publication, 1990), 116-117.  
 13หมอมเจาสุภัทรดิศ  ดิศกุล, “พระพุทธรูปอินเดียแบบอมราวดี,” โบราณคดี : 21-22.   
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 อยางไรก็ตามประติมากรรมดังกลาวเปนรูปแบบที่มีวิวัฒนาการเปนของตนเอง ซ่ึงเจริญ
ขึ้นในเมือง นาคารชุนโกณฑะ และโคลิ จากนั้นไดเผยแพรออกไปยังศิลปะลังกา ขอม จาม และ
ทวารวดี 
 ศาสตราจารย ดร.สันติ  เล็กสุขุม แสดงความเห็นเกี่ยวกับพระพุทธรูปนาคปรกงานชาง
ในสมัยรัชกาลที่ 3 วาการหลอพระพุทธรูปดังกลาวสอดคลองกับความเปนจริงที่ไดระบุไวใน
วรรณกรรม  คือลําตัวหรือขนดนาคไดลอมพระวรกายของพระพุทธองคเห็นเพียงสวนบนของพระ
อุระที่โผลขึ้นมา และมีพังพานปกคลุม ซ่ึงรูปแบบดังกลาวเปนลักษณะเฉพาะไมคอยไดพบเห็น14                           
George Cedes แสดงความเห็นถึงการสรางพระพุทธรูปนาคปรกศิลาในดินแดนไทยนาจะเปน
รูปแบบที่เส่ือม ขาดความงดงาม และยังใหขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับการใชสเกลที่สลัก
พระพุทธรูปนาคปรกในประเทศไทยและเขมรมีความแตกตางกัน โดยใชความกวางระหวางพระหนุ
ทั้ง 2 ขางเทียบสัดสวนกับความสูง ซ่ึงศิลปะขอมในเขมรสลักไดอยางมีสัดสวน และงดงามมากกวา
ศิลปะขอมในประเทศไทย15 
 ถึงแมวาจะมีนักวิชาการหลายทานไดกลาวแสดงความคิดเห็นของรูปแบบพระพุทธรูป
นาคปรกที่มีมาครั้งในอดีต ถึงรูปแบบของงานทางพุทธศิลปในแตละสมัย ทั้งนี้เพื่อเปนประโยชนถึง
แนวทางในการศึกษารูปแบบลักษณะงานประติมากรรม รวมทั้งวิวัฒนาการของการสราง
พระพุทธรูปนาคปรก ที่มีการคลี่คลายแบบอยาง และคติความเชื่อจากอดีตสูปจจุบัน 
 
 รูปแบบพระพุทธรูปนาคปรกศิลปะอินเดียสกุลชางอมราวดี 
 กอนศิลปะสกุลชางอมราวดีสมัยอินเดียโบราณไดมีการถายทอดเรื่องราวพุทธประวัติ
ตอนนาคปรก16 ไดมีการสลักเรื่องราวตอนดังกลาวในรูปเชิงสัญลักษณเปนรูปพญานาค 7 เศียรที่แผ
พังพานลอมรอบสถูปสลักอยูเหนือเสาที่เปาณี และภารหุต (ภาพที่2) หลังจากนั้นในศิลปะอมราวดี
ไดมีการสรางพระพุทธรูปนาคปรก เดิมทําพญานาคเปนมนุษย มีรูปงู 7 หัวเปนพังพาน ขึ้นจากไหล
ไปปรกศีรษะ กิริยาพญานาคนั้นนมัสการพระพุทธเจา   และชางอมราวดีมีการแกไขปรับปรุงและ
การถายทอดเรื่องราวพุทธประวัติตอนนาคปรกใหเกิดความงดงามมากยิ่งขึ้น โดยสลักภาพพญานาค

                                                        
 14สันติ เล็กสุขุม, “พระพุทธรูปนาคปรก : เร่ืองของงานชาง,” ศิลปวัฒนธรรม 17,15 (มีนาคม 2539) : 
161-163.   
 15George Cedea, Le Musee de Bangkok (Paris : Art Asiatica, 19787), Vol. 1226327.  
 16หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, “พระพุทธรูปอินเดียแบบอมราวดี,” โบราณคดี : 21-22.   
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มุจลินทรมิใหขดลอมรอบพระพุทธองค ทั้งนี้พระพุทธเจาไดถูกสรางเปนรูปมนุษยคร้ังแรก แตจะ
สลักใหฐานบัลลังกเปนขนดนาค และดานหลังเปนพังพานเสมือนฉัตรปกปองพระพุทธองค 
                            ศาสตราจารย มจ.สุภัทรดิศ  ดิศกุล ไดกลาวไวในหนังสือทองอารยธรรมเกี่ยวกับ
ลักษณะทางดานประติมานวิทยาของพระพุทธรูปนาคปรกในศิลปะอมราวดีที่ปรากฏขึ้นในชวง
พุทธศตวรรษที่ 7 - 9 เปนพระพุทธรูปปางสมาธิ หรือปางประทานอภัย  ครองจีวรหมเฉียง จีวรเปน
ร้ิว ประทับนั่งขัดสมาธิแบบหลวมๆ อยูบนบัลลังกขนดนาคที่มีลักษณะเปนขนดนาคตั้งฉากเปน
ทรงกระบอก เหนือพระเศียรปกคลุมพังพานนาค 7 เศียร แตบางครั้งมีประภามลฑลอยูหนาเศียร
พญานาค17 ( ภาพที่ 3)  
 จะเห็นไดวาพระพุทธรูปนาคปรกในสมัยนี้ เปนงานสลักหินแบบนูนสูง (HIGH 
RFLIEF) เปนสวนมาก ยังไมมีการสรางในรูปแบบงานประติมากรรมลอยตัว และยังถูกถายทอดไป
ยังศิลปะรุนหลัง  
 
รูปแบบพระพุทธรูปนาคปรกศิลปะอินเดียสกุลชางคุปตะและหลังคุปตะ  
 ประติมากรรมทางพุทธศิลปในศิลปะสกุลชางคุปตะและหลังคุปตะ ในชวงพุทธศตวรรษ
ที่ 9-13 ศิลปะสมัยนี้เปนงานศิลปกรรมที่งดงามที่สุดของศิลปะอินเดีย  โดยเฉพาะการสราง
พระพุทธรูปสลักหินตามภูผาในถ้ําเจติยะตางๆ เชน ถํ้าอชันตา หรือประติมากรรมนูนสูงที่ไมติด
ผนัง สวนใหญงานทางพุทธศิลปของศิลปะยุคนี้ จะนิยมสลักพระพุทธรูปปางประทานอภัย ปางปฐม
เทศนานั่งหอยพระบาท และปางยมกปาฏิหาร18  ซ่ึงในศิลปะคุปตะและหลังคุปตะจะไมคอยพบเห็น
การสรางพระพุทธรูปนาคปรก หรืออาจยังไมใหความสําคัญเรื่องราวพุทธประวัติตอนนี้มากนัก 
 ถึงกระนั้นศิลปะคุปตะ และหลังคุปตะก็ยังปรากฏหลักฐานการสรางพระพุทธรูปนาค
ปรกใหเห็นอยู ภายในถ้ําอชันตา ลําดับที่ 7 บนหนาบันเหนือเสาลวดลายสลัก(ภาพที่4) พระพุทธรูป
มีขนาดราว 30 ซม. พระหัตถทั้งสองขางไมสามารถบงบอกถึงปางที่แสดงอยู ที่พระกรรณสวม
กุณฑล และมีภาพบุคคลถือชอพวงมาลัยขนาบทั้งสองขาง ทั้งนี้ลักษณะดังกลาวอาจเกิดจากความไม
เขาใจอยางถองแทของเรื่องราวพุทธประวัติตอนนาคปรก หรือไมก็นาจะเกิดความไมชํานาญการ
แกะสลักของชาง  

                                                        
 17หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ทองอารยธรรม (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพธุรกิจกาวหนา, 2539), 114.  
 18สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ประชุมพระราชนิพนธเก่ียวกับตํานานทางพระพุทธศาสนา,  
114-115. 
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 อยางไรก็ตามพระพุทธรูปนาคปรกในศิลปะอินเดีย ไดสงรูปแบบและความคติเชื่อไปยัง
ภูมิภาคอื่นๆ  เชน ลังกา และไทย  โดยผานจากเสนทางการคาของพอคาชาวอินเดียที่ติดตอคาขายกบั
ภูมิภาคอื่นๆ หรือผานจากการเผยแพรพระพุทธศาสนาของพระสมณทูตในสมัยนั้น 
 
รูปแบบพระพุทธรูปนาคปรกที่ปรากฏในศิลปะลังกา  
 ศิลปะลังกาไดรับอิทธิพลจากศิลปะอินเดียมาตั้งแรกเริ่ม  ในสมัยพระเจาเทวานัมปยะติ
สะ  ซ่ึงครองราชบัลลังกแหงศรีลังกา ณ เมืองอนุราธปุระ ราวตนพุทธศตวรรษที่ 4  พระองคทรง
เปนพระมหากษัตริยที่ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาอยางตอเนื่อง19 โดยเฉพาะศิลปะแบบอนุราธปุระ 
ซ่ึงจัดไดวาเปนศิลปะแบบแรกในสมัยประวัติศาสตรของลังกา อีกทั้งเปนศิลปะที่มีความสืบเนื่องยืน
ยาวท่ีสุด ประมาณ 1,500 ป20 สวนศิลปะแบบโปโลนารุวะ เกิดขึ้นที่เมืองโปโลนารุวะ ราวพุทธ
ศตวรรษที่ 17- 18  จนลวงมาถึงสมัยพระเจาแผนดินพระเจาปรากรมพาหุที่ 1 มหาราช ครองราชย 
ตนพุทธศตวรรษที่ 18 ที่สืบทอดธรรมเนียมปฏิบัติไวซ่ึงพระพุทธศาสนาเชนกัน  สวนสมัยพระเจา 
นิสสังกมัลละ ซ่ึงครองราชยในระหวาง พ.ศ.1730-1739 พระราชบุตรเขยของพระเจาปรากรมพาหุ 
ที่ 1 ทรงไดรับการยกยองเปนกษัตริยที่มีความสามารถสูงสุด  และ ยังคงสืบเนื่องศิลปะตอจากเมือง
อนุราธปุระลงมา21 
 ทั้งนี้พระพุทธรูปนาคปรกศิลปะลังกาไดรับอิทธิพล และแรงบันดาลใจจากศิลปะ
อมราวดีในอินเดียใต  ชวงปลายสมัยอนุราธปุระ ประมาณพุทธศตวรรษที่ 8-15  พระพุทธรูปนาค
ปรกถูกสลักดวยศิลา และนําเขามาโดยตรงจากอาธารประเทศ ซ่ึงเปนสกุลชางอมราวดี จากการ
ติดตอคาขายของพอคาชาวอินเดีย22  ลักษณะประติมานวิทยาของพระพุทธรูปนาคปรกรุนแรก สกุล
ชางอมราวดี พบที่ลังกา พระพักตรเปนแบบอินเดียใต ครองจีวรหมเฉียง จีวรเปนร้ิว แสดงปางสมาธิ 
มีพญานาค 7 เศียรแผพังพานที่เบื้องหลังพระพุทธองค ประทับนั่งบนขนดนาค 4 ช้ัน ทั้ง 2 ขางของ
พระพุทธองคมีเหลาเทวดา มนุษยนาคแสดงความเคารพและเลนเครื่องดนตรี สลักจากศิลาเปนแบบ
นูนสูง (ภาพที่5) สวนพระพุทธรูปนาคปรกศิลปะแบบอนุราธปุระ เร่ิมสรางเปนประติมากรรม
ลอยตัวเปนครั้งแรก มีพระพักตร เปนแบบพื้นเมืองและคอนขางกลม พระเนตรเบิกโพรงเพงตรง 
                                                        
 19หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตรศิลปะประเทศใกลเคียง : อินเดีย, ลังกา, ชวา, จาม, ขอม, 
พมา, ลาว, พิมพครั้งที่4 (กรุงเทพฯ : มติชน, 2545), 134.  
 20Ulrich Von Schreoder, Buddhist Sculpture of Sri Lanka, 116-117. 
 21หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตรศิลปะประเทศใกลเคียง : อินเดีย, ลังกา, ชวา, จาม, ขอม, 
พมา, ลาว, 135. 

22Ulrich Von Schreoder, Buddhist Sculpture of Sri Lanka, 117.  
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และประดับดวยหินสีทั้งสองขาง  อุษณีษะเตี้ยๆ แตรุนหลังเริ่มสูงโปงขึ้น  มีพังพานนาค 7 เศียร 
หรือไมก็ 9 เศียร พระวรกายอวบอวน แสดงปางสมาธิ ครองจีวรหมเฉียง จีวรเรียบ ประทับ
นั่งขัดสมาธิราบ23 (ภาพที่6)  
 ในชวงสมัยโปโลนารุวะไมปรากฏหลักฐานการสรางพระพุทธรูปนาคปรก แตกลับมา
นิยมสรางพระพุทธรูปขนาดใหญ แสดงปางอิริยาบถตางๆ เชน นั่ง ยืน และนอน พบไดที่วิหารคัล 
เปนตน จนกระทั่งสมัยศิลปะแบบสิริวัฒนบุรี หรือศิลปะแบบแคนดี้ (ระหวาง พ.ศ. 2140-2358) 
อาจารย ปรีชา นุนสุข ใหทรรศนะเกี่ยวกับศิลปะแบบแคนดี้ เปนศิลปะที่มีความเจริญรุงเรืองเฟองฟู
ในการสรางสรรคพระพุทธรูป ทั้งนี้ไดเครงครัดในหลักวิชา หรือหลักการทางประติมานวิทยาของ
พระพุทธรูป รวมทั้งรูปแบบทางศิลปะหลายอยางที่สืบเนื่องมาดวยระยะเวลาอันยาวนานมาจาก
พระพุทธรูปรุนแรกของศรีลังกา ตลอดจนการเนนในเรื่องการประดับตกแตงพระพุทธรูปอยาง
หรูหราเลิศลอย24  ดังตัวอยางของพระพุทธรูปนาคปรกศิลปะแบบแคนดี้ ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะ และ
มีการประดับพังพานนาคขนาดใหญเพียง 1 เศียร และ 3 เศียรเทานั้น (ภาพที่ 7 และ 8)  
 
รูปแบบพระพุทธรูปนาคปรกที่ปรากฏในศิลปะทวารวดีในประเทศไทย 
 อารยธรรมทวารวดีมีชวงระยะเวลาอันยาวนาน และแพรกระจายครอบคลุมไปทั่ว
ภูมิภาคของประเทศไทย ราวพุทธศตวรรษที่ 12-16 ทําใหพบงานประติมากรรมเปนจํานวนมาก  ซ่ึง
เปนงานศิลปกรรมที่เกี่ยวเนื่องในพุทธศาสนาทั้งนิกายหินยานและมหายาน การทําพระพุทธรูปจึง
เปนการสรางตามพุทธศิลปะแบบคุปตะ ลักษณะโดยทั่วไปคือมีพระพักตรเปนแบบพื้นเมือง พระ
เกตุมาลาเปนตอมกลมมน ขมวดพระเกศาโต พระขนงยาวตอกันคลายปกกา พระพักตรแบนกวาง 
พระโอษฐแบะ ครองจีวรเรียบติดพระองคคลายเปยกน้ํา เปนตน25  สําหรับการทําพระพุทธรูปนาค
ปรกในศิลปะทวารวดีสวนใหญพบมากในงานสลักหิน เชน พระพุทธรูปนาคปรก พบที่เมืองฝาย 
จังหวัดบุรีรัมย (ภาพที่9) ซ่ึงรองศาสตราจารย  ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห นักวิชาการดานประวัติศาสตร
ศิลปะไทย ไดตั้งขอสังเกตพระพุทธรูปองคดังกลาวไววา เปนพระพุทธรูปปางสมาธิ ครองจีวรหม
เฉียง จีวรเรียบไมมีร้ิว และไมปรากฏชายสังฆาฏิ ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะอยางหนึ่งของศิลปะอมราวดี 
รวมถึงลักษณะของพระพักตรและทานั่งขัดสมาธิอยางหลวมๆ สวนลักษณะเศียรนาคคลายหนาลิง 
                                                        
 23ปรีชา นุนสุข, ประวัติศาสตรศิลปะลังกา (นครศรีธรรมราช : โปรแกรมวัฒนธรรมศึกษาและสํานัก
ศิลปะวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2539), 339-340.   
 24เรื่องเดียวกัน, 307.  
 25พัชรินทร ศุขประเสริฐ, วิเศษ เพชรประดับ และ เมธินี จิระวัฒนา, รูปและสัญลักษณแหงศากยพุทธ
(พระนคร : กรมศิลปากร, 2532), 42.  
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และมีปุมสูงแหลมอยูเหนือเศียรนาค เปนแบบทวารวดีแลว กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 1226 
หรืออีกหลักฐานหนึ่งคือ พระพุทธรูปนาคปรกปูนปน(ชํารุด) ซ่ึงกรมศิลปากรไดขุดคนพบที่เมือง
เกาอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เหลือหลักฐานเฉพาะสวนฐาน โดยปรากฏเปนพระพุทธองคประทับ
นั่งขัดสมาธิไขวเฉพาะขอพระบาทอยางหลวมๆ (ปรยังคกาสนะ) พระหัตถทั้งสองวางประสานกันที่
พระเพลาดานลางเปนขนดนาค 3 ช้ันซอนกัน ซ่ึงศาสตราจารย บวสเซอลีเยร กลาวไววานาจะไดรับ
อิทธิพลตนแบบมาจากศิลปะอมราวดีของอินเดีย กําหนดอายุสมัยราวพุทธศตวรรษที่ 9 - 10 และยัง
แสดงถึงอิทธิพลศิลปะอมราวดีของอินเดียที่เขาสูภูมิภาคนี้27 (ภาพที่10)  สวนศาสตราจารย ดร.สันติ 
เล็กสุขุม กลาวไวเกี่ยวกับพระพุทธรูปศิลปะทวารวดี รวมทั้งพระพุทธรูปนาคปรกในสมัยเดียวกัน
ไววา นาจะไดรับอิทธิพลที่มีลักษณะใกลเคียงกับตนแบบ คือศิลปะอินเดียแบบคุปตะและหลังคุปตะ 
แตเปนลักษณะแบบพื้นเมือง ทั้งนี้มิไดหมายถึงคุณคาที่ดอยลง ในทางตรงขามกลับเพิ่มคุณคาที่มาก
ขึ้น โดยเฉพาะพระพุทธรูปในศิลปะทวารวดี ที่กลาวไดวาเปนพระพุทธรูปรุนแรกของศิลปะใน
ดินแดนเอเซียตะวันออกเฉียงใตที่มีลักษณะเฉพาะอันเดนชัด28  
 อยางไรก็ตามพระพุทธรูปนาคปรกศิลปะทวารวดี เปนงานพุทธศิลปที่มีเอกลักษณ
เฉพาะตัว ทั้งในเรื่องของการสลัก โดยเฉพาะการสลักชวงพระชงฆและพระบาททั้งสองขาง ซ่ึงชาง
สลักใหไดมุมมองที่เปนลักษณะลวงตา เหมือนการประทับนั่งหันสวนพระชงฆยื่นมาดานหนา คลาย
กับการประทับนั่งแบบประติมากรรมลอยตัวที่มีมิติของความลึก (PERSPECTIVE) ทั้งนี้อาจจะเปน
การแกปญหาการสลักที่มีเรื่องของการจํากัดของเนื้อหิน (ภาพที่11)                        
 
รูปแบบพระพุทธรูปนาคปรกที่ปรากฏในศิลปะศรีวิชัย  
 อาณาจักรศรีวิชัยนับถือศาสนาพุทธลัทธิมหายาน และไดครอบครองดินแดนสวนใหญ
ของแหลมมลายูตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 13-18  อาณาจักรศรีวิชัยมีความสัมพันธทางการคาและ
วัฒนธรรมกับอาณาจักรทวารวดี อาณาจักรขอม และอินเดียภาคเหนือและภาคใต โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กับเกาะชวา ศิลปกรรมแบบศรีวิชัยซ่ึงแสดงลักษณะผสมปนเปกันหลายอยาง29  ลักษณะของ

                                                        
 26ศักดิ์ชัย สายสิงห, ทวารวดี : ศิลปกรรมยุคแรกเร่ิมในดินแดนไทย (กรุงเทพฯ : ภาควิชา
ประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 81.  
 27อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, วสันต เทพสุริยานนท และภัทรพงษ เกาเงิน, โบราณคดีเมืองอูทอง (สุพรรณบุรี  : 
สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 2,2545), 87.   
 28สันติ เล็กสุขุม, ประวัติศาสตรศิลปะไทยฉบับยอ : การเร่ิมตนและการสืบเนื่องงานชางในศาสนา 
(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2544), 25.   
 29กรมศิลปากร, ศิลปในประเทศไทย (พระนคร : กรมศิลปากร, 2505), 58.  
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พระพุทธรูปไดรับอิทธิพลจากพระพุทธรูปศิลปะปาละ-เสนะ พระเกตุมาลาเปนตอมและประดับ
ดวยใบโพธิ์ (ใบปรือ) ขมวดพระเกศาเล็ก พระนลาฏเรียบ พระขนงโกง พระหนุเส้ียมแคบ30 สําหรับ
พระพุทธรูปนาคปรกศิลปะศรีวิชัย ที่ปรากฏเปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย  คนพบที่วัดเวียง อําเภอ
ไชยา จังหวัดสุราษฏรธานี ปจจุบันรักษาอยูที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร (ภาพที่12) 
พระพุทธรูปนาคปรกองคนี้ มีลักษณะพิเศษกวาองคอ่ืนๆ ที่คนพบในประเทศไทย คือพระหัตถ
แสดงปางมารวิชัย  ซ่ึงแปลกไปจากทั่วไปที่นิยมทําปางสมาธิ ทั้งนี้มีนักปราชญบางทานในอดีตเชื่อ
วานาจะเกิดจากการสรางผิดประเพณีนิยม หรืออาจจะหลอองคพระกับพังพานและขนดนาค กันคน
ละสมัย ทั้งนี้ก็ไมอาจจะใหคิดคลอยตามไปได เพราะทั้งองคพระ ฐานขนดนาค และพังพาน 
ประกอบเขากันไดอยางพอดี31  
 อยางไรก็ตามศาสตราจารย ดร. บวส เซอลีเยร แสดงความเห็นวาในศาสนาพุทธลัทธิ
มหายาน เชนในพระไตรปฎกของจีน เขาถือวาพระพุทธองคจะทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ
อยางสมบูรณ ก็ตอเมื่อไดทรงผานสัปดาหสุดทายเมื่อพญานาคมุจลินทร หรือรวมทั้งพญานาคอื่นๆ 
ไดขึ้นมาปกปองพระพุทธองคจากพายุฝน ดวยเหตุนั้นปางของพระพุทธรูปจึงอาจเปนปางสมาธิ 
หรือปางมารวิชัยก็ได ไมจําเปนตองเปนปางสมาธิเสมอไป ดวยเหตุนั้นชางจึงมิไดสรางผิด แตสราง
ขึ้นตามความนิยมในสมัยนั้น ทั้งนี้ยังสามารถเทียบไดกับพระพุทธรูปปางมารวิชัยสําริด ในศิลปะ
ลพบุรี ที่องคพระไดหลอติดกันเปนชิ้นเดียวกันกับตัวนาคไมอาจถอดออกได32  อีกทั้งศาสตราจารย 
ดร.สันติ  เล็กสุขุม ไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมของพระพุทธรูปองคดังกลาววานาจะไดรับอิทธิพล
ของศิลปะขอมหรือลพบุรีเขามาผสม ดังอาจจะเห็นไดจากลักษณะของเศียรนาค พระพักตรส่ีเหล่ียม 
และนั่งขัดสมาธิราบ บนขนดนาค 3 ช้ัน นาคมี 7 เศียร33  รวมทั้งภาษาขอมที่ใชในการจารึกและปที่
จารึก พ.ศ. 1726  กลาวถึงกษัตริยทรงพระนามวา กมรเตงอัญมหาราช ศรีมาตไตรโลกยราชา เมาลิ
ภูษนวรมเทวะ มีพระบรมราชโองการใหมหาเสนาบดี ตลาไนน เจาเมืองครหิ สรางพระพุทธรูปองค

                                                        
 30พัชรินทร ศุขประเสริฐ และคณะ, รูปและสัญลักษณแหงศากยพุทธ, 43.   
 31หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, พิมพครั้งที่ 12 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2546), 15.  
 32หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, “ความคิดเกี่ยวกับพระพุทธรูปนาคปรก ของศาสตราจารย ฌอง  
บวสเซอลีเยร,” ศิลปวัฒนธรรม 12,2 (ธันวาคม 2533) : 157.  
 33สันติ เล็กสุขุม, ประวัติศาสตรศิลปะไทยฉบับยอ : การเร่ิมตนและการสืบเนื่องงานชางในศาสนา, 
59.  
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นี้ขึ้นมา34  ในขณะเดียวกัน ลักษณะของศิลปะศรีวิชัยตอนปลายก็มีปรากฏอยูดวย คือ ไมมีขมวด
พระเกศา รัศมีรูปใบโพธิ์ติดอยูทางดานหนา และชายสังฆาฏิที่ซอนกันเปนร้ิว (ภาพลายเสนที่ 1) ซ่ึง
คลายกับชายสังฆาฏิพระพุทธรูปปูนปนในศิลปะสุโขทัยที่ ประดิษฐานในจระนําของเจดียวัดชาง
ลอม อุทยานประวัติศาสตร ศรีสัชนาลัย (ภาพลายเสนที่ 2)  ซ่ึงศาสตราจารย ดร.สันติ เล็กสุขุม 
แสดงทรรศนะไววา นาจะสงตอไปใหศิลปะสุโขทัยอีกเชนกัน35 
 สุนทรียภาพของพระพุทธรูปองคนี้ไดสัดสวนที่เหมาะสม จากสวนลางของขนดนาคที่
ผายบานขึ้นคลายกับประติมากรรมศิลปะขอม ทั้งแบบ บาปวน นครวัด และบายน สวนพระวรกาย 
และพระเศียร ของพระพุทธองคซ่ึงเดนชัดเพราะมีพังพานของพญานาคแผออกเปนแผนหลัง ซ่ึงดู
งดงาม และเปนเอกภาพ 
 
รูปแบบพระพุทธรูปนาคปรกที่ปรากฏในศิลปะลพบุรี    
 ในชวงพุทธศตวรรษที่ 11-16 วัฒนธรรมทวารวดีไดพัฒนาขึ้นมาจากชุมชนโบราณ
สมัยกอนประวัติศาสตร จนกลายเปนเมืองที่เปนศูนยกลางที่แพรขยายรูปแบบวัฒนธรรมทวารวดีนี้
ไปยังภูมิภาคตางๆ ที่มีการติดตอสัมพันธกันทั้งภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาค
กลาง จนกระทั่งลวงมาถึงพุทธศตวรรษที่ 16 เปนตนมา ความสําคัญของเมืองลพบุรียิ่งทวีมากขึ้น 
เมื่อลพบุรีมีความสัมพันธเกี่ยวของกับอาณาจักรกัมพูชา ซ่ึงเปนศูนยกลางแหงอํานาจที่สําคัญใน
ขณะนั้น  อิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมจากอาณาจักรกัมพูชาแพรหลายเขามาสูเมืองลพบุรีในชวง
พุทธศตวรรษที่ 16-18 อยางมากมาย36  เปนเหตุใหศิลปกรรมที่เมืองลพบุรีในขณะนั้นมีรูปแบบที่
คลายคลึงกับศิลปะเขมรสมัยเมืองพระนครเปนอยางมาก                       
 ศาสตราจารย ดร.สันติ เล็กสุขุม ใหคําจํากัดความเกี่ยวกับ ศิลปะขอมในประเทศไทย 
หรือศิลปะลพบุรี หมายถึงศิลปะที่สรางขึ้นภายใตอิทธิพลวัฒนธรรมขอม หรือเขมร ทั้งนี้การศึกษา
ศิลปะขอมที่พบในประเทศไทยสามารถเทียบเคียงผลการศึกษาศิลปะขอมในประเทศกัมพูชา เพราะ

                                                        
 34นงคราญ ศรีชาย, โบราณคดีศรีวิชัย : มุมมองใหมการศึกษาวิเคราะหแหลงโบราณคดีรอบอาวบาน
ดอน (นครศรีธรรมราช : สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 11, 2543), 170.   
 35สันติ เล็กสุขุม, ประวัติศาสตรศิลปะไทยฉบับยอ : การเร่ิมตนและการสืบเนื่องงานชางในศาสนา, 
59.   
 36ศักดิ์ชัย เจียจันทรพงษ และสรัญญา สุริยรัตนกร, นําชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ปราจีนบุรี 
(กรุงเทพฯ : สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรมศิลปากร, 2541), 65.  
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มีความละมายคลายคลึงกัน37  สําหรับประติมากรรมเนื่องในพุทธศาสนามหายานสมัยลพบุรีสวน
ใหญนิยมทําพระพุทธรูปนาคปรกอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 16-17 และมักทําจากหินทราย หรือ ศิลา
แลง ดวยกรรมวิธีสลัก หรืองานหลอสําริด เพราะเปนวัสดุที่มีความคงทน38 
 ศาสตราจารย ดร. บวส เซอลีเยร แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระพุทธรูปนาคปรกศิลปะ
ลพบุรีในประเทศไทยวานาจะเปนตนแบบใหกับศิลปะขอม ซ่ึงเกิดขึ้นราวปลายพุทธศตวรรษที่ 15 
ในรัชสมัยพระเจาราเชนทรวรมันที่ 2 ทั้งนี้สืบเนื่องจากขอความในศิลาจารึกที่วัดสิธร(sithor) ใน
ประเทศกัมพูชากลาวถึงขุนนางขอมผูหนึ่งที่ตองการจะรื้อฟนพระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา
สมัยเมืองพระนคร จึงไดใหไปคนคัมภีรในตางประเทศ ซ่ึงในขณะนั้นคือดินแดนไทยนั่นเอง และ
ตรงกับชวงสมัยศิลปะทวารวดี ที่นิยมทําพระพุทธรูปนาคปรก39 
 อยางไรก็ตามพระพุทธรูปนาคปรกศิลปะลพบุรีในประเทศไทยเปนศิลปกรรมที่มี
เอกลักษณบางอยางเปนของตนเอง ซ่ึงแตกตางจากศิลปะขอมในประเทศกัมพูชา และศิลปะลพบุรี
ถึงแมจะไมใชศิลปะขอมโดยตรง แตก็เกิดขึ้นรวมสมัยหรือมีการกําหนดอายุใกลเคียงกัน อนึ่ง 
พระพุทธรูปนาคปรกศิลปะลพบุรีไดมีความสัมพันธรวมกับศิลปะขอมแบบ บาปวน นครวัด และ
บายน ตามลําดับ ซ่ึงยังคงรักษาเอกลักษณความเปนพื้นเมืองไว   
 ในการศึกษาพระพุทธรูปนาคปรกศิลปะลพบุรีในประเทศไทย ผูศึกษาไดอาศัยขอมูล
ทางดานประวัติศาสตรศิลปะเพื่อศึกษางานพุทธศิลป และแนวทางดานประติมานวิทยา จากผลงาน
ของ ศาสตราจารย มจ. สุภัทรดิศ  ดิศกุล ซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญดานประวัติศาสตรศิลปะไทย โดยเฉพาะ
ศิลปะขอม หรือศิลปะลพบุรีในประเทศไทย ใชในการอางอิงเชิงวิชาการของสารนิพนธฉบับนี้  
  
พระพุทธรูปนาคปรกศิลปะลพบุรีแบบบาปวน  (ราว พ.ศ. 1560 -1 630) ในรัชสมัยพระเจาชัยวรมัน 
ที่ 6  
 พระพุทธรูปนาคปรกศิลา สูง 1.13 เมตร พบที่วัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เปนศิลปะขอมในประเทศไทย อายุราวครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 16-17 ปจจุบันแสดงอยูที่
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร(ภาพที่13) ลักษณะประติมานวิทยาโดยรวม พระพักตรอมยิ้ม
เล็กนอย พระเนตรสลักลึกลงอยางเห็นไดชัด พระมัสสุ(หนวด)และพระทาฒิกะ(เครา) สลักเปนรูป
                                                        
 37สันติ เล็กสุขุม, ประวัติศาสตรศิลปะไทยฉบับยอ : การเร่ิมตนและการสืบเนื่องงานชางในศาสนา, 
62.   
 38เรื่องเดียวกัน.  
 39หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, “ความคิดเกี่ยวกับพระพุทธรูปนาคปรก ของศาสตราจารย ฌอง  
บวสเซอลีเยร,” ศิลปวัฒนธรรม  :157. 
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ปกกา ขมวดพระเกศาแบน เรียงจัดเปนระเบียบราวกับการถัก เชนเดียวกับอุษณีษะซึ่งดูคลายฝาชี
ครอบ พระหัตถแสดงปางสมาธิ ประทับนั่งขัดสมาธิราบ บนขนดนาค 3 ช้ัน สวนพังพานนาคมี 7 
เศียร โดยเศียรทั้ง 6 ดานขางหันหนาเขาหาเศียรกลางเสมอ  พระวรกายทอนบนดูคลายไมทรงจีวร 
ขอบของอันตราสกเวาลงมาก และมีสายประคดรูปสี่เหล่ียมผืนผาคลายกับเข็มขัดสตรี สวนที่ขอพระ
บาททั้ง 2 ขางสลักเห็นขอบสบงอยางชัดเจน ซ่ึงตรงกับแบบในศิลปะขอมแบบบาปวน40 
 
พระพุทธรูปนาคปรกศิลปะลพบุรีแบบนครวัด  (ราว พ.ศ.1650-1720)  ในรัชสมัยของพระเจา 
สุริยวรมันที่ 2  
 พระพุทธรูปทรงเครื่องนาคปรกศิลา  สูง1.12 เมตร  พบที่วัดพระราม  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เปนศิลปะลพบุรี แบบนครวัด  อายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 17 ปจจุบันแสดงอยู
ที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติจันทรเกษม (ภาพที่14) ลักษณะประติมานวิทยา พระพุทธรูปนาคปรก
องคนี้ เปนพระพุทธรูปทรงเครื่องประทับนั่งปางสมาธิบนขนดนาค 3 ช้ัน มีลักษณะฐานสอบเล็ก
กวาแบบบาปวน พังพาน 7 เศียร  ทรงกระบังหนา พระเกตุมาลารูปกรวยสูง สวมกุณฑล กรองศอ 
พาหุรัด องคพระพุทธรูปปรากฏคลายกับไมมีอะไรปรกคลุม และบางครั้งก็ไมอะไรแสดงถึงจีวร 
สําหรับสบงทําเปนขอบนูนขึ้นมาที่บั้นพระองค และพระเนตรมักเปดอยูเสมอ ตามลักษณะแบบที่
นิยมทํากันในศิลปะขอมแบบนครวัด  แตอยางไรก็ตามพระพุทธรูปองคนี้มีลักษณะความเปน
พื้นเมืองปรากฏอยู คือมีพระพักตรนุมนวลไมแข็งกระดางอยางพระพุทธรูปศิลปะนครวัด41 
 
พระพุทธรูปนาคปรกศิลปะลพบุรีแบบบายน (ราว พ.ศ.1720-1780) ในรัชสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7 
 พระพุทธรูปนาคปรกศิลปะลพบุรีในสมัยนี้เจริญขึ้นในพุทธศาสนามหายานและมีพุทธ
ศาสนาแบบเถรวาทเขามาปะปนอยูบาง ตัวอยางพระพุทธรูปนาคปรกศิลาที่พบในปราสาทหินพิมาย
(ภาพที่15) หรือที่คนพบจากโบราณสถานตางๆ ในจังหวัดลพบุรี(ภาพ16) ซ่ึงมีพุทธลักษณะดังนี้ 
พระพักตรแสดงอาการอมยิ้ม และตองการสลักใหเหมือนคนจริง พระเนตรมักปดเสมอ คิ้วตอกัน
เปนปกกา พระนาสิกเล็ก พระโอษฐหนา มีทั้งสวมกุณฑลและไมสวม พระเกศาถักอยางคราวๆ และ
หยาบๆ หรือบางครั้งก็การแบงเสนพระเกศาเปนแนวตั้ง เหนือข้ึนไปเปนพระเกตุมาลาซึ่งทําเปนรูป
กลีบบัวซอนชั้นขึ้นไป 3 ช้ัน เปนยอดปลายแหลม พระวรกายมีทั้งครองจีวรเหมือนเปลือยเปลา และ
ครองจีวรหมเฉียงที่ชายสังฆาฏิพาดผานพระอังสาซาย ดานหลังพระวรกายซึ่งแสดงถึงผาจีวร

                                                        
 40หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะสมัยลพบุรี (กรุงเทพฯ :  กรมศิลปากร, 2547), 40.  
 41เรื่องเดียวกัน, 43.  
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ระหวางพระกรซายและพระองคเสมอ ขอบจีวรมักสลักติดบนขอพระหัตถซายตอเนื่องตั้งแตพระศอ
ลงถึงพระโสณี พระชงเปนสันเหลี่ยม สวนพังพานนาคสลักคลายรูปใบโพธิ์ ขนาดใหญกวาบาปวน
แตเล็กกวาแบบนครวัด ขนดนาคบานสอบลงตามลักษณะศิลปะแบบนครวัด42 
 ในทางตรงขามพระพุทธรูปนาคปรกทรงเครื่องศิลปะแบบบายนทั้งในไทย และเขมร 
แทบไมเคยพบจากพระพุทธรูปที่สลักดวยศิลา แตจะพบในพระพุทธรูปนาคปรกที่หลอดวยสําริด
ขนาดเล็ก สวนใหญหลอขึ้นตั้งแตปลายพุทธศตวรรษที่ 17 ลงมา (ภาพที่17) โดยมีพุทธลักษณะ
ทั่วไป ลืมพระเนตร ครองจีวรหมเฉียง มีชายสังฆาฏิพาดอยูที่พระอุระดานซาย แสดงปางสมาธิ และ
มีวัตถุทรงกรวยแหลม ซ่ึงอาจเปนผอบหรือหมอน้ํามนต สันนิฐานนาจะเปนพระอาทิพุทธเจาผูสราง
โลก หรือพระไภสัชยคุรุ พระผูรักษาโรคภัยไขเจ็บก็ได43  สวนอีกรูปแบบมีพระพุทธรูปนาคปรกอยู
ตรงกลาง และมีพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรอยูเบื้องขวา นางปรัชญาปารมิตาอยูเบื้องซาย เรียกวา 
พระรัตนตรัยมหายาน มีทั้งที่เปนประติมากรรมลอยตัว และที่เปนพระพิมพ44 (ภาพที่18 และ19)   
 สุดทายศิลปะลพบุรี ที่สืบเนื่องวัฒนธรรมประเพณีอันยาวนาน ที่มีการหลอหลอมมาจาก
ศิลปะตนแบบจากขอม และผสมผสานกับศิลปะดั้งเดิม ทั้งทางภาคกลาง และภาคอีสานของไทย ทํา
ใหเกิดรูปแบบเฉพาะเปนของตนเอง จนถึงยุคเสื่อมราวพุทธศตวรรษที่ 18 ไดมีการถายทอด
วัฒนธรรมไปสูศิลปะสุโขทัย ทางตอนบนของสยาม และศิลปะแบบอูทอง ทางลุมน้ําเจาพระยา
ตอนลางเชนกัน   
 
รูปแบบพระพุทธรูปนาคปรกที่ปรากฏในศิลปะสุโขทัย 
 งานชางในสมัยสุโขทัยในชวงพุทธศตวรรษที่ 19 - 20 ไมคอยพบเห็นการสราง
พระพุทธรูปนาคปรกมากนัก เพราะวัฒนธรรมขอมเริ่มเสื่อมอํานาจลง แตก็ยังสามารถพบเห็นได
จากหลักฐานทางโบราณคดีที่ทิ้งรองรอยไวในอดีตอยางนอย 2 แหง คือที่ วัดเจดียเจ็ดแถว อําเภอ 
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เปนพระพุทธรูปนาคปรกปูนปน ภายในซุมจระนําของเจดียราย 
ดานหลังเจดียประธาน (ภาพที่20) ทั้งนี้เจาหนาที่กรมศิลปากรไดถอดพิมพไว กอนที่เศียรจะถูก
คนรายลักลอบตัดเอาไป สวนที่ชํารุดหักหายจึงไดรับการบูรณะใหสมบูรณโดยถอดพิมพไว พรอม
กันนั้นทางกรมศิลปากรไดหลอทั้งองคเก็บไวในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติรามคําแหง45 

                                                        
 42หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประติมากรรมขอม (พระนคร :  กรุงสยามการพิมพ, 2515), 69. 
 43หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, 19. 
 44เรื่องเดียวกัน.  
 45สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะสุโขทัย (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2540), 68.  
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 รูปแบบทางพุทธลักษณะ ซ่ึงศาสตราจารย ดร.สันติเล็กสุขุม แสดงความคิดเห็นของ
พระพุทธรูปดังกลาวไววา พระวรกายสมสวนถูกลดความอวบอวนลงเล็กนอย ชวยใหความกวาง
ของอังสา และความ เล็กของบั้นพระองค (เอว) สังเกตไดชัดเจนยิ่งขึ้น คือสัดสวนของพระพุทธรูป
หมวดใหญ ครองจีวรหมเฉียง ชายจีวรเปนแถบเล็ก ยาวจรดนาภี แนวโคงของแถวเม็ดพระศก วาด
เฉียงลงที่ใบพระกรรณ พระนลาฏจึงแคบกวาเดิม รับกับสวนของพระพักตร  บงบอกถึงแนวการ
คล่ีคลายกอนที่จะกลายเปนพระพักตรรูปไข46 สําหรับขนดนาคมีถึง 7 ช้ัน สอบจากบนลงลาง และมี
ลําตัวของนาคปรากฏอยูขางหลังพระพุทธองคทั้ง 2 ขาง และไดชํารุดหลุดหายไปตามกาลเวลา 
ปจจุบันจึงเหลือเพียงอยู 1 ขาง  สวนพังพานนาคมี 7 เศียร มีลักษณะพิเศษทํางุมปรกพระพุทธองค 
เชนเดียวกับนาคที่มีหนาตารูปแบบเปนของตนเองในสมัยนี้ 
 สวนพระพุทธรูปนาคปรกปูนปนอีกองคอยูที่วดัพระศรมีหาธาตุเชลียง อําเภอศรีสัชนาลัย  
ปรากฏอยูภายซุมทางทิศตะวันออกเฉยีงเหนือ (ภาพที่21) ของเดิมมีมาตั้งแตสมัยสุโขทัย แตมา 
ซอมใหมในสมัยอยุธยา  และถูกบูรณะอีกครั้งในปจจุบนัโดยกรมศิลปากร47  ลักษณะทางดาน 
ประติมานวิทยามีรูปแบบเชนเดียวกับทีพ่บในจระนําวดัเจดียเจ็ดแถวเกือบทุกประการ จะแตกตางกัน
ที่ขนดนาค  ทัง้นี้ปจจุบันเหลือขนดนาคเพยีง 4 ช้ันครึ่ง ผูวิจัยสันนิฐานวา จากเดิมขนดนาคนาจะมีถึง 
7 ช้ัน คลายกบัวัดเจดียเจ็ดแถว แตถูกปรบัแตงพื้นดินในงานบูรณะ จึงทําใหสวนขนดนาคชั้นลางที่
เหลือ ถูกกลืนทบัหายไป  
 ความไมนิยมในการสรางพระพุทธรูปปางนาคปรกในศิลปะสุโขทัย นาจะเกิดจากปจจัย
ภายนอกของการแพรกระจายพุทธศาสนาฝายเถรวาทจากอาณาจักรขางเคียง เชน อาณาจักรหริภุญ
ไชย ลานนา ลานชาง หรือแมแตในพมา ที่ไมคอยพบเห็นการสรางพระพุทธรูปปางดังกลาว ทําให
ไมเกิดกระแส การสรางเลียนแบบจากศิลปะหนึ่งไปสูศิลปะอีกแบบหนึ่ง หรือไมก็เกิดความไมนิยม
ในชวงนั้น 
 
รูปแบบพระพุทธรูปนาคปรกที่ปรากฏในศิลปะแบบอูทอง  
 ศิลปะแบบอูทองเปนศิลปะที่เกิดกอนสถาปนาราชธานีกรุงศรีอยุธยา อยูชวงราวพุทธ
ศตวรรษที่ 18 - 20 ที่ราบลุมภาคกลาง เชน ลพบุรี สุพรรณบุรี ซ่ึงเปนแหลงวัฒนธรรมทวารวดีมา
กอน ตอมาวัฒนธรรมขอมไดแพรกระจายและเขาครอบงําตั้งแตราวกลางพุทธศตวรรษที่ 16 หลัง

                                                        
 46สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะเชียงแสน (ศิลปะลานนา) และศิลปะสุโขทัย (กรุงเทพฯ : ภาควิชา
ประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542), 192. 
 47หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะสุโขทัย (กรุงเทพฯ : ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร, 2542), 173.  
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นั้นไดซบเซาลงมาเปนลําดับตั้งแตปลายพุทธศตวรรษที่ 18 อันเปนระยะของความคลุมเครือทาง
ประวัติศาสตรทางดานงานชาง48  
 อาจารยมานิต  วัลลิโภดม  นักวิชาการดานประวัติศาสตรไทย  ใหคําจํากัดความ 
พระพุทธรูปศิลปะแบบอูทอง หรือเรียกวา “สกุลชางรุนแรกที่กรุงศรีอยุธยา” วาเปนสกุลชางที่สืบ
ตอจากสกุลชางขอมผสมกับทวารวดี หรือเปนการผสมของสกุลชางตางๆ เชน อูทอง – ทวารวดี, อู
ทอง – ศรีวิชัย, อูทอง –ลพบุรี และอูทอง –สุพรรณบุรี เปนตน49                      
                 ทั้ งนี้ ศาสตราจารยศิลป   พีระศรี  ไดกล าวไวในหนังสือประติมากรรมไทยว า 
“พระพุทธรูปศิลปะแบบอูทอง มีคุณคายิ่งกวาฝมือชางสมัยอยุธยา สมัยรัตนโกสินทร ทรงไวซ่ึง
คุณคาทัดเทียมกับฝมือชางสุโขทัย จะแตกตางกันที่ พระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย มีสวนนอกที่ออน
ชอยนุมนวล ประสานกลมกลืนกันดี  สวนพระพุทธรูปแบบอูทอง มีทรวดทรงดูแข็งกราว พระ
พักตรดูแสดงเครงเครียด สรางขึ้นอยางงายๆ คลายคลึงกับรูปกายของมนุษยมากขึ้น  แสดงออกถึง
ฝมือชางไทยทํา”50 
 วัดธรรมิกราช จังหวัด พระนครศรีอยุธยา เปนวัดที่สรางมากอนการสถาปนากรุงศรี
อยุธยา ซ่ึงมีหลักฐานบันทึกไวในพงศาวดารเหนือ เกี่ยวกับการสรางวัดแหงนี้มีความวา “พระยา
ธรรมิกราชพระราชบุตรพระเจาสายน้ําผ้ึงไดเสวยราชสมบัติ มีชางเผือกสองชาง สรางวัดมุขราช 
ประชาราษฏรสมณะชีพราหมณเกษมสุขทุกชายหญิงเลนเตนรํา มิไดมีวิวาทลักฉกกัน ทรง
ทศพิธราชธรรมบํารุงพระพุทธศาสนา...ขนอนอากรบอนเบี้ย ชวงเรือลําละ 10 เบี้ย 40 เบี้ย มิใหเรียก
แกราษฎรล้ําเหลือ ฝนตกตามฤดูน้ํางามตามฤดูเสวยราชย 42  ป จุลศักราช 458 (พ.ศ. 1639) ปมะเมีย 
อัฐศก ใหขุดคลองบางตะเคียนไปออกบางยี่หน”51 
 ภายในอุโบสถหลังใหม เปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรกศิลา ซ่ึงอาจารย น.ณ.
ปากน้ํา บงชี้วาเปนศิลปะแบบอูทองทั้ง 2 องค (ภาพที่22) ซ่ึงเขาใจวานาจะสรางภายหลังการ
กอสรางวัดธรรมิกราช52 แตปจจุบันพระพุทธรูปทั้ง 2  องคไดถูกบูรณปฏิสังขรณจนไมหลงเหลือเคา
โครงเดิม   ลักษณะทางประติมานวิทยาของพระพุทธรูปนาคปรกศิลาทั้งสององคนี้ สามารถ

                                                        
 48สันติ เล็กสุขุม, ประวัติศาสตรศิลปะไทยฉบับยอ : การเร่ิมตนและการสืบเนื่องงานชางในศาสนา, 
151.  
 49มานิต วัลลิโภดม, ศิลปะสมัยอูทอง (พระนคร : กรมศิลปากร, 2510), 3.  
 50เรื่องเดียวกัน.  
 51พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2504), 371.  
 52ประยูร อุลุชาฏะ, สมุดภาพประวัติศาสตรศิลปะสยามประเทศ : ศิลปะกอนกรุงศรีอยุธยา 
(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2541), 133.  
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เทียบเคียงกับพระพุทธรูปศิลปะแบบอูทอง ซ่ึงศาสตราจารย ดร.สันติ เล็กสุขุม ไดกลาวถึงดานประติ
มานวิทยาทางพุทธศิลป เกี่ยวกับพระพุทธรูปแบบอูทองนาจะมีความสัมพันธกับศิลปะขอม (ศิลปะ
ลพบุรี) ไดแก พระพักตรคอนขางเหลี่ยม  พระนลาฏกวาง มีไรพระศก ความของพระนลาฏรับกับ
แนวพระขนง ที่ตอกันคลายรูปปกกา พระรัศมีเหนือพระอุษณีษะรูปคลายดอกบัวตูม ครองจีวรหม
เฉียงประทับนั่งขัดสมาธิราบ ซ่ึงพุทธลักษณะขางตนจัดอยูในพระพุทธรูปแบบอูทองรุน 1 กําหนด
อายุราวพุทธศตวรรษที่ 1853  สวนที่เปนลักษณะเดนซึ่งคงไวความเปนศิลปะขอม คือพระเกศา สลัก
อยางหยาบๆ ถักเปนแนวเสนตรงขึ้นไป และมีขมวดพระเกศาสลักอยูขางใน สวนอีกองคเม็ดพระศก
สลักแบบปูดนูนขึ้นมา  พระเกตุมาลาทําเปนรูปกลีบบัวซอนชั้นขึ้นไป 3 ช้ัน พระรัศมีเปนดอก
บัวตูม54  สําหรับขนดนาคมีเพียง 1 ช้ัน ตั้งอยูเหนือฐานกลีบบัวหงาย มีพังพาน 7 เศียร เศียรนาคมี
หงอนและครีบ นาจะเปนลักษณะการสรางขึ้นใหมของชางพื้นเมือง 
 อยางไรก็ตามพระพุทธรูปทั้ง 2  องค นาจะมีการคลี่คลายหรืออยูในชวงหัวเล้ียวหัวตอ
ระหวางศิลปะแบบอูทองรุน 1 มาเปนศิลปะแบบอูทองรุน 2 หรืออาจเปนรุนหลังกวานั้น โดยสังเกต
ไดจากชายสังฆาฏิ ที่สลักคลายเขี้ยวตะขาบ  ซ่ึงพบมากในศิลปะแบบอูทองรุนหลัง   
 เมื่อเขามาสูมาสูราชธานีอยุธยาในชวงพุทธศตวรรษที่ 20-22  การสรางพระพุทธรูปนาค
ปรกกลับเสื่อมความไมนิยม แตเทาที่พบนิยมทําเพียง 7 ปาง คือ ปางไสยาสน ปางมารวิชัย ปาง
สมาธิ ปางประทานอภัย ปางปาเลไลยก ปางลีลา และปางประทับยืน อีกทั้งชวงสมัยอยุธยา
ตอนกลางนิยมสรางพระพุทธรูปทรงเครื่องนอยและทรงเครื่องใหญนิยมมากในสมัยอยุธยาตอน
ปลาย55 
                                 
รูปแบบพระพุทธรูปนาคปรกที่ปรากฏในศิลปะรัตนโกสินทร 
 การสรางพระพุทธรูปนาคปรกศิลปะรัตนโกสินทรในชวงสมัยรัชกาลที่ 3 คงไดรับการ
สืบเนื่องรูปแบบมาตั้งแตอดีต ซ่ึงมีการพัฒนารูปแบบมาจากความเชื่อตามอุดมคติในเรื่องพุทธ
ประวัติจากคัมภีรพระปฐมสมโพธิกถา ซ่ึงยังสืบเนื่องรูปแบบเชนในอดีต (ภาพที่23) สวนการสราง
พระพุทธรูปนาคปรกที่อางมาจากงานวรรณกรรมที่กลาวไวในคัมภีรพระปฐมสมโพธิกถา ที่วา
พญานาคขดลําตัวลอมพระพุทธองคไดปรากฏอยูในเรื่องราวพุทธประวัติที่ถูกถายทอดมาในงาน
                                                        
 53 สันติ เล็กสุขุม, ประวัติศาสตรศิลปะไทยฉบับยอ : การเร่ิมตนและการสืบเนื่องงานชางในศาสนา, 
152. 
 54หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะสมัยลพบุรี, 51. 
 55สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ประชุมพระราชนิพนธเก่ียวกับตํานานทางพระพุทธศาสนา, 
102. 
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จิตรกรรมในประเทศลังกา ที่ Dambulla ราวพุทธศตวรรษที่23 (ภาพที่24) และยังมีการถายทอดที่
เหมือนในงานจิตรกรรมของไทยในชวงรัตนโกสินทรตอนตนที่ปรากฏในอุโบสถวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม ที่กรุงเทพฯ (ภาพที่25)                   
 ศาสตราจารย ดร.สันติ เล็กสุขุม ใหทรรศนะเกี่ยวกับการทํานาคปรกลอมพระพุทธองค
ไววา นาจะเปนลักษณะรูปแบบที่สะทอนถึงคําอธิบายไวในวรรณกรรมที่ส่ือดวยตัวหนังสือ และ
สามารถสรางผลงานออกมาทางดานประติมากรรมไดดวยเชนกันโดยเฉพาะผลงานของชางสมัย
กรุงเทพฯ ตั้งแตราวปลายรัชกาลที่ 3 งานชางไดมีการหลอพระพุทธรูปนาคปรกสอดคลองกับความ
สมจริงที่ระบุไวในวรรณกรรม คือลําตัวหรือขนดนาคไดลอมพระวรกายของพระพุทธองค เห็น
เพียงสวนบนของพระอุระที่โผลพนขึ้นมา และมีพังพานปกคลุมเหนือพระเศียรแตดูคอนขางเล็กไม
สมดุลกับขนดนาค  อยางไรก็ตามรูปแบบดังกลาวเกิดในชวงที่ประเทศไทยกําลังไดรับกระแส
วัฒนธรรมทางตะวันตก งานทางดานศิลปะจึงเกิดความสมจริงหรือสัจนิยม (Realistic) ซ่ึงแพรหลาย
สมัยนั้นมาก56  ดังตัวอยางพระพุทธรูปนาคปรกหลอสําริดที่ประดิษฐานในพระวิหารวัดสุทัศน
เทพวรรามวรวิหาร กรุงเทพฯ (ภาพที่26) 
 จะเห็นไดวาการสรางพระพุทธรูปลักษณะดังกลาวขางตนไมเปนที่นิยมในชวงหลัง
เพราะนาจะเกิดจากความงามทางพุทธลักษณะที่หายไป ดังนั้นจึงกับมาสรางรูปแบบที่มีมาแตดั้งเดิม 
ที่ใหพระพุทธเจาประทับนั่งเหนือขนดนาคและแผพังพานนาค 7 เศียรไวขางบนจนกระทั่งเมื่อเวลา
ลวงมาถึงสมัยรัชกาลที่6 ที่กลับมานิยมสรางพระพุทธรูปนาคปรกในคติความเชื่อดั้งเดิมตามที่ระบุ
ไวในพระปฐมสมโพธิกถา โดยใหช่ือวา พระมหานาคชินะ อันเปนศิลปะแบบรัตนโกสินทรปจจบุนั
ประดิษฐานที่วัดบวรนิเวศวิหาร(ภาพที่27)  
 อยางไรก็ตามพุทธลักษณะดังกลาวยังสามารถพบเห็นไดในปจจุบัน เชน พระมหานาคชิ
นะวร วรานุสรณมงกุฏราช (ภาพที่28) อยูที่โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา ในเขตพระราชวังพญาไท 
กรุงเทพมหานคร เปนพระพุทธรูปนาคปรกที่จําลองมาจากความนิยมในสมัยรัชกาลที่ 6 ซ่ึงทรง
สรางไว ณ พระตําหนักปนหยา วัดบวรนิเวศวิหารเมื่อคร้ังทรงผนวช ทั้งนี้พระมหานาคชินะวร วรา
นุสรณมงกุฏราช ไดถูกสรางขึ้นเพื่อถวายเปนพระราชกุศลอุทิศแดลนเกลาฯรัชกาลที่ 6 ซ่ึงสมเด็จ
พระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปรินายก องคพระอุปชฌาย และเปนผูประทานแบบใน

                                                        
 56สันติ เล็กสุขุม, ลีลาไทย (กรุงเทพฯ : มติชน, 2546), 85.  
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การสราง57  ไดเสด็จมาเปนองคประธานในพิธีหลอ ณ ลานหนาพระบรมราชานุสาวรียรัชกาลที่ 6 
พระราชวังพญาไท เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2532                       
 ดังนั้นงานออกแบบจึงไดเพิ่มเติมอุดมคติทั้งทางดานศรัทธาในศาสนาและรสนิยมโดย
กรรมวิธีทางชาง และสืบเนื่องเปนแบบแผนประเพณีมาแตละสมัย  แตก็มีการถายทอดเรื่องราวทาง
พุทธประวัติที่แปลกไปจากที่คุนเคย ซ่ึงศาสตราจารย ดร.สันติ เล็กสุขุม ไดตั้งขอสังเกตเพิ่มเติม
โดยเฉพาะในงานจิตรกรรมที่ปรากฏฝาผนังกรุของปรางควัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยชางในยุคนั้นไดถายทอดเรื่องราวตอนที่พระพุทธเจาประทับอยูเหนือลําตัวพญานาคซึ่งมี
ลักษณะคลายเปนเรือ และมีมานพหนุมนั่งอยูดานขาง เปนลักษณะการถายทอดเรื่องราวที่ไมตรงกับ
คัมภีรพระปฐมสมโพธิกถา ไมเคยถูกถายทอดเปนงานประติมากรรม ซ่ึงชางสื่อใหเห็นถึงแนวอุดม
คติที่มีความศรัทธาตอพระพุทธศาสนา58 (ภาพที่29)  
 ในสารนิพนธของ พีรพนต  พิศนุพงศ ไดกลาวถึงการสรางพระพุทธรูปนาคปรกที่ทํากัน
โดยทั่วไปนั้นเขาใจวาทําขึ้นจากแนวความคิดของชาง ที่มุงเนนไปที่ความสวยงามจึงมีการ
สรางสรรคงานใหพระพุทธรูปประทับงานปางสมาธิอยูบนขนดนาค ซ่ึงสวนใหญจะทําขนดนาค 3 
ช้ัน บางครั้งก็ไมมีขนดนาคเลย แตที่เบื้องหลังของพระพุทธองคทําเปนพังพานนาค ซ่ึงตามพุทธ
ประวัตินาคไดพันรอบพระวรกาย 7 รอบ อาจจะเปนไปไดวาชางไดตัดสวนที่พันรอบพระวรกาย
ออก 4รอบ เพื่อใหเกิดงานที่สรางสรรคอยางแทจริงที่คํานึงถึงความงาม และถายทอดจากงานพุทธ
ศิลปในอดีตสูปจจุบัน59 
 อยางไรก็ตามผูวิจัยไมเห็นดวยกับแนวความคิดของ พีรพนต  พิศนุพงศ แมวาชางจะตัด
สวนขนดนาคที่พันพระพุทธองคออก 4 รอบ รูปแบบดังกลาวก็ยังไมแสดงใหเห็นถึงพระพุทธองค
ประทับนั่งอยูเหนือขนดนาคแตอยางใด ทั้งนี้รูปแบบของพระพุทธรูปนาคปรกที่ปรากฏเห็นใน
ปจจุบัน นาจะสืบทอดมาจากศิลปะอินเดีย ซ่ึงนิยมสลักเปนภาพนูนต่ํา หรือนูนสูงและคลี่คลายไปยัง
ศิลปะอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต จนกระทั่งพัฒนารูปแบบเฉพาะเปนของตนเอง 
                               
 
 

                                                        
 57ขอมูลจากปายคําบรรยายพระพุทธรูปนาคปรก ที่โรงพยาบาลพระมงกุฏฯ ซึ่งทําเปนพระนาคปรกที่
ทําขนดนาคลอมพระวรกายพระพุทธเจา  
 58สันติ เล็กสุขุม, ลีลาไทย, 85. 
 59พีรพนต พิศนุพงศ, “พระพุทธรูปนาคปรก” (สารนิพนธปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
โบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2520), 31.  
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คติความเชื่อของพระพุทธรูปนาคปรกที่สรางในปจจุบัน 
                   คติในการสรางพระพุทธรูปนาคปรกในอดีตจะเกี่ยวของกับเหตุการณสําคัญในพุทธ
ประวัติ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา และถูกถายทอดรูปแบบการสรางพุทธลักษณะดังกลาว
เปนระยะเวลาอันยาวนาน ซ่ึงในครั้งนั้น การสรางพระพุทธรูปเพื่อเปนการระลึกถึงคุณงามความดี
ของพระพุทธองคที่มีตอมวลมนุษยชาติ จึงถูกสรางเปนงานศิลปกรรม และทําตามพระมหาปุริ
สลักษณะ ที่ปรากฏอยูในคัมภีรพระพุทธศาสนา ตามความงามของชางแตละภูมิภาคในเอเชีย
อาคเนย  
 สวนคติความเชื่อในปจจุบันโดยเฉพาะในเมืองไทย  พระพุทธรูปนาคปรกเปน
พระพุทธรูปประจําวันเกิดสําหรับผูที่เกิดในวันเสาร ทั้งนี้ทราบจากหลักฐานที่ปรากฏในสมุดตํารา
ฉบับหลวง ครั้งรัชกาลที่ 3 ซ่ึงเปนตําราทักษา หรือตําราโหรใชสําหรับพยากรณ60  ที่สืบเนื่องจาก
อิทธิพลของศาสนาพราหมณที่ถือกันวา การบูชาเทพหรือเทวดานพเคราะหทั้ง 9 นํามาซึ่งความสุข
ความเจริญ หากเทพเจาเกิดโกรธกริ้วมักจะแสรงบันดาลเคราะหราย เจ็บไขไดปวยให เทพเจาที่เขา
รักษาอายุบุคคลนั้น ทานจํากัดไว  9  องคดวยกันคือ พระอาทิตย พระจันทร พระอังคาร พระพุทธ 
พระพฤหัสบดี พระศุกร พระเสาร พระเกตุ และพระราหู จึงบวงสรวงสังเวยเปนอามิสพลี และเชื่อ
กันวา ตํานานพระเสาร  มีกําลัง ๑๐ ดวยเหตุผลเพราะ พระอิศวรนําพยัคฆ(เสือ)จํานวน ๑๐ ตัว มาบด
ปนจนละเอียด แลวหอดวยผาสีเขียวแก ประพรมน้ําอมฤตชุบใหเปนพระเสาร มีกายและอาภรณสี
เขียวแกคอนขางดํา มีเสือเปนพาหนะ รักษาเขาพระสุเมรุ ประจําทิศหรดี (ตะวันตกเฉียงใต) พิทักษ
รักษาพระพุทธรูปนาคปรก61(ภาพที่30)   ดังนั้นกรมการศาสนา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดกลาว
ไววา การสรางพระพุทธรูปนาคปรก หมายถึง การสรางเพื่อเปนพระประจําวันสําหรับผูเกิดในวัน
เสาร ไว สักการบูชา เพื่อเปนศิริมงคลแกชีวิต62 และเปนคติใชสําหรับการอางอิงของหนวยงานทาง
ศาสนา หรือบุคคลทั่วๆไป  สําหรับบทสวดบูชาพระปริตรประจําวันผูที่เกิดเสาร มีดังนี้ 
                       ค       ยโตหัง       ภะคินิ       อะริยาย       ชาติยา       ชาโต       นาภิชา       นามิ 
                       สัญจิจจะ       ปาณัง       ชีวิตา       โวโรเปตา       เตนะ       สัเจนะ       โสตถิ 
                       เต       โหตุ       โสตถิ       คัพภัสสะ     ฯ 
                
                                                        
 60สมพร อยูโพธิ์, พระพุทธรูปปางตางๆ (ม.ป.ท : กรมศิลปากร, 2514), 34.  
 61ประยูร อุลุชาฏะ, เทวโลก: เทพนพเคราะห-เทพเจาประจําวันและเทพเจาองคสําคัญทั้งปวง 
(กรุงเทพ : เมืองโบราณ, 2547), 182.   
 62กระทรวงศึกษาธิการ, กรมการศาสนา, ประวัติพระพุทธรูปปางตางๆ (กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2525), 
21.  
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                       “ดูกอนนองหญิง  นับแตเราเกิดโดยอริยชาตินี้แลว  เราไมเคยคิดปลงชีวิตสัตวเลย 
                        ดวยสัจวาจานี้  ขอความสวัสดีจงมีแดเธอ  ขอความสวัสดีจงมีแกครรภของเธอ”63 
                          
 หนังสือพิมพ คม ชัด ลึก ไดประชาสัมพันธเกี่ยวกับการสราง พระพุทธนาคบริรักษ  ซ่ึง
เปนพระพุทธรูปนาคปรก สรางประจําพระชนมวาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี ประจําวันพระราชสมสมภพ (วันเสาร) พระพุทธนาคบริรักษเปนพระพุทธรูปประทับนั่ง
สมาธิบัลลังก เปนพุทธศิลปประยุกตแบบสกุลชางสุโขทัย ฐานบัวและขนดนาค 3 ช้ัน เปนศิลปะ
นาคแบบรัตนโกสินทรแผพังพาน 7 เศียร ผาทิพยประดับดวยอักษรพระปรมาภิไธยยอ  ส.ธ. ภายใน
องคพระบรรจุผอบที่บรรจุมวลสารศักดิ์สิทธิ์ และผงพุทธคุณจากเกจิอาจารยภาคอีสาน เปนตน 
(ภาพที่31) 
 การสรางพระพุทธรูปดังกลาว ส่ือนัยถึงการเปนพระพุทธรูปสําคัญแหงองคสยามบรม
ราชกุมารี รัตนนารีศรีสยาม ที่บําเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่ออํานวยประโยชนเปนอเนกอนันตแก
อาณาประชาราษฏ ทรงแบงเบาพระราชภารกิจ ตางพระเนตรพระปตุรงคราชา แทนพระกรรณ พระ
ราชมารดาราชินี64    
 หนังสือพระเครื่อง ไดประชาสัมพันธการสรางพระพุทธรูปนาคปรกเพื่อระดมจตุปจจัย 
สรางพระอุโบสถ วัดลาดใหญ จังหวัด สมุทรสงคราม ในนาม พระพุทธรัตนมงคลนาคปรก  เปน
พระพุทธรูปมงคลนาม ปางสมาธิประทับนั่งเหนือขนดพญานาค 7 เศียร องคพระพุทธรูปสราง
เลียนแบบศิลปะรัตนโกสินทรตอนตน ครองจีวรลายดอก นิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 ( ภาพที่32) อีกทั้ง
มงคลนามของพระพุทธรูปดังกลาว บงบอกถึงความหมายและนัยอันสูงยิ่งยากจักเปรียบเทียบเคียง 
สรุปความหมายสั้นๆ  คือ                               
                         พระ : ผูประเสริฐเลิศเลอยิ่ง 
                         พุทธ : ผูรู  ผูตื่น  ผูเบิกบาน 

    รัตนะ : ดวงแกว 3 ประการ ประกอบดวย  พระพุทธ   พระธรรม   
พระสงฆ 

                         มงคล : ความโชคดี อันหมายถึง มงคล 38 ประการ เปนมงคลสูงสุด 
สําหรับชาวโลก 

                                                        
 63จิตกานต, ตํานานปางพระพุทธรูป (กรุงเทพฯ : บานหนังสือ 19, 2548), 241.  
 64ยุทธพงษ โกศินนานนท, “พระเครื่อง,” คม ชัด ลึก, 4 ตุลาคม 2547, 12. 
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นาคปรก  : คือสมัญญานามของ พญานาคมุจลินทร ผูพิทักษปกปองคุมภัย
ถวายการรับใชพระพุทธเจาใตตนจิก  แผพังพานปดฝนปองลม 
วงขนดกันเหลือบ ยุง แมลงตางๆ มิใหไตตอมพระวรกาย  

 
พระพุทธพุทธรัตนมงคลนาคปรก จึงเปนพระพุทธรูปที่บริบูรณสมบูรณยิ่ง ดวยพระบรมคุณพร่ัง
พรอมดวยความหมายลึกซึ้งตามนัยที่กลาวมา หากมีไวบูชาเสมือนหนึ่งพระคุมภัย ปกแผ ปองกัน 
และเปนศิริมงคลแกผูที่บูชา สําหรับผูที่เกิดในวันเสาร65  
 
 
 
 

                                                        
65 อนุชิต, พระประจําวันเกิด [Online], 25  มกราคม  2549.Available from http://dutchaneepra.com . 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
                                                                        บทท่ี 3 
 

ปจจุบันกับการสรางพระพทุธรูปนาคปรก 
 
งานหลอ 

วิวัฒนาการในการสรางพระพุทธรูปสมัยปจจุบันยังคงสืบเนื่องจากการหลอพระที่ตก
ทอดมาจากอดีต ซ่ึงยังคงรูปแบบการหลออยางโบราณ แตนับวันจะคอยๆสูญหายลง เพราะคนรุน
เกาเริ่มสูญหายตายจาก และหาผูสืบทอดการหลอแบบโบราณไดนอย อีกทั้งเกิดรูปแบบการหลอ
สมัยใหมที่มีการใชเทคโนโลยี และเครื่องจักรเขามาชวยในการผอนแรง และผลิตไดจํานวนมากขึ้น 
เพื่อรองรับความตองการของตลาด สวนงานหลอโลหะนี้เปนขอมูลที่ไดจากบทสัมภาษณของ นาย
ชาง บรรพต เคลือบแกว อายุ 78 ป ซ่ึงเปนนายชางที่รับชวงการสืบทอดมรดกการหลอพระพุทธรูป
แบบโบราณที่มาจากบานชางหลอ กรุงเทพฯ โดยยังคงยึดมั่นการหลอที่ไดรับการสืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษ66 

ในการหลอพระพุทธรูปดวยโลหะทองเหลือง ในขั้นแรกใหนําทองเหลืองจํานวนที่   
ตองการใช ใสไวในภาชนะเพื่อทําพิธี ตอจากนั้นนําเครื่องสักการะอันเชิญเทพยดาทั้งหลาย และสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ ดวยการนมัสการครู และชุมนุมเทวดา แลวทําพิธีปลุกเสกลงเลขลงยันตที่โลหะตางๆ 
เพื่อใหเกิดความศักดิ์สิทธิ์ และมีพุทธคุณมากขึ้น อันเปนขั้นตอนพื้นฐานของการหลอพระพุทธรูป67 
สวนการหลอพระที่นิยมมีอยู 2 ประเภท คือ 
       1. พระประจําวันเกิด เชน ปางถวายเนตร เปนพระประจําวันอาทิตย หรือปางรําพึง 
สําหรับผูที่เกิดวันศุกร เปนตน 
        2. พระประธานทั่วๆ ไป เชน พระพุทธรูปปางสมาธิ หรือพระพุทธรูปปางมารวิชัย เปน
ตนสําหรับการหลอพระพุทธรูปนาคปรกในสมัยปจจุบัน ซ่ึงเปนพระประจําวันเกิดของผูที่เกิดวัน
เสาร ที่โรงหลอของนายชาง บรรพต เคลือบแกว ยังคงรูปแบบหลอโบราณ ซ่ึงพระพุทธรูปนาคปรก
โดยทั่วไปประกอบดวยช้ินสวนอยู 3 ช้ิน คือ  1)  องคพระ    2)  ฐานขนดนาค   3)  พังพาน   

การสรางพระพุทธรูปนาคปรกสวนใหญมีอยู  2  ขนาด คือ ขนาดเล็ก และขนาดใหญ 
โดยมาตรฐานขนาดเล็กมีอยูสองขนาด คือ ขนาดหนาตัก 5 นิ้ว และ 9 นิ้ว ถาขนาดหนาตัก 5 นิ้ว จะ
                                                 

66  สัมภาษณ บรรพต เคลือบแกว, เจาของโรงหลอพระตรีมูรติ, 20 กุมภาพันธ 2548.  
67 ชัยมงคล อุดมทรัพย,  พระพุทธรูปบูชา, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพเจริญกิจ, 2515), 210. 
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มีช้ินสวนประกอบเพียง 2 ช้ินเทานั้น คือ สวนที่หนึ่งองคพระที่ทําติดกับฐานขนดนาค ทั้งนี้เพราะ
การหลอขนาดดังกลาวเมื่อเทน้ําทองเหลืองตมสุกลงเขาไปในพิมพ จะทําใหน้ําทองเหลืองตมสุก 
สามารถวิ่งไหลผานเขาไปทุกซอกของพิมพอยางทั่วถึง จึงสามารถหลอองคพระติดกับฐานได  สวน
ที่สองคือพังพานแลวนํามาประกอบติดกัน (ภาพที่33)  แตขนาดหนาตัก 9 นิ้ว และขนาดใหญจะ
ประกอบดวย 3 ช้ิน  เพราะเกิดจากการเทน้ําทองเหลืองตมสุกที่ไมอาจวิ่งไปไดทั่วพิมพ เมื่อถอด
พิมพที่เททองเหลืองขึ้นรูปองคพระออก จากนั้นชางจะทําการตัดพระหัตถทั้งสองขางออกเพื่อเปน
การงายสําหรับในการใชเครื่องมือปดแตงเขาไปในซอกขององคอยางทั่วถึงและนํามาเชื่อมประกอบ
กันภายหลัง68 

 
ขั้นตอนในการสราพระพุทธรูปนาคปรกขนาดเล็ก และขนาดใหญ 
 1)  ขึ้นรูปองคพระพรอมฐาน และพังพาน 
 2)  ทําพิมพขึ้นยาง 
 3)  ทาขี้ผ้ึง 
 4)  อัดปูน 
 5)  ตกแตงความเรียบรอย 
 6)  สาดปูนชั้นที่ 1 
 7)  พันลวด 
 8)  พอกปูนอกี 1 ช้ัน 
 9)  นําไปเผา 4 ช่ัวโมง เพื่อใหขี้ผ้ึงละลายออก 
 10) เททองเหลืองใชเวลา 1 ช่ัวโมง69                      
 การสรางพระพุทธรูปนาคปรกขนาดเล็ก มีขั้นตอนที่ตองใชระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ 45 
วัน จึงแลวเสร็จ และในการสรางนั้นอยูกับจํานวนของการสั่งทําจากลูกคา หรือจากการสั่งทําจาก
ทางวัดซึ่งทางโรงหลอพระแหงนี้ จะไมจําหนายขายปลีกใหกับรายยอยทั่วไป ทั้งนี้เนื่องจากการ
สรางพระพุทธรูปนาคปรกจะถูกคํานวณตนทุนคาใชจายของการสรางพระในแตละครั้ง ถามีจํานวน
การสรางองคพระที่มากก็จะทําใหตนทุนทางดานคาใชจายถูกลง และในการสั่งทําในแตละครั้ง ตอง
มีจํานวนไมนอยไปกวา 50 องคเปนอยางต่ํา จึงจะคุมกับตนทุนที่ใชจาย ซ่ึงจากการคํานวณคาใชจาย

                                                 
68 สัมภาษณ บรรพต เคลือบแกว, เจาของโรงหลอพระตรีมูรติ, 20 กุมภาพันธ 2548.   
69 ในการหลอพระพุทธรูปนาคปรกขนาดเล็ก หรือพระพุทธรูปอื่นๆ ถาเทียบสัดสวนพระพุทธรูป 

100 องค จะมีสวนที่เสียหาย และไมสมบูรณไมเกิน 5 องค ทั้งนี้เกิดจากการเทน้ําทอง 2 ครั้งตอองคพระ 1 องคที่
ไมตอเนื่องในเวลาเดียวกัน จึงจะมีจุดคุมทุนในเรื่องของกําไร ถามากกวานั้นถือวาขาดทุน   
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ในการสรางองคพระพุทธรูปนาคปรกที่มีขนาดหนาตัก 5 นิ้ว มีการใชทองเหลืองน้ําหนักประมาณ 4 
- 5 กิโลกรัม ตอพระพุทธรูปหนึ่งองค  แตถาพระพุทธรูปมีขนาดหนาตัก 9 นิ้ว จะตองใชปริมาณ
ของทองเหลืองประมาณ 8 กิโลกรัม ตอจํานวนพระหนึ่งองค สวนทองเหลือง 1 กิโลกรัม ณ ราคา
ปจจุบัน (กุมภาพันธ 2548) ราคาอยูที่กิโลกรัมละ 85 บาท (เมื่อ  4  ปกอน ราคากิโลกรัมละ 37 บาท) 
นอกจากนั้นจะเปนตนทุนของคาวัสดุตางๆ เชน ปูน ฟน อิฐ เหล็กเสน ขี้ ผ้ึง สีโปว หินเจีย 
ทองคําเปลว และคาแรงงาน  เปนตน จะเห็นไดวาราคาพระพุทธรูปนาคปรกขนาด 5 นิ้ว ที่มีการลง
รักปดทองอยูที่ราคา 5,000 บาท / 1 องค สวนขนาดหนาตัก 9 นิ้ว จะอยูที่ราคา 9,000 บาท ทั้งนี้ราคา
อาจเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับราคาคาวัสดุ ณ ชวงเวลานั้น 
                การสรางพระพุทธรูปนาคปรกขนาดใหญ มีเทคนิคการทําเหมือนพระพุทธรูปขนาดเล็ก 
แตกตางกันตรงที่การขึ้นรูปทําพิมพองคพระจะใชเพียงครั้งเดียวตอองคพระหนึ่งองค หลังจากนัน้จะ
ใหเจาภาพที่ส่ังทําตรวจดูความเรียบรอยของการขึ้นรูปองคพระจากปูนพลาสเตอรที่ส่ังทํา เมื่อ
เจาภาพพอใจในชิ้นงานจึงดําเนินในขั้นตอนตอไป สวนขั้นตอนในการเผาพิมพจะตองนําสวนเศียร
ขององคพระคว่ําลงพื้น สวนฐานตั้งหงายขึ้นดานบน และกออิฐขึ้นลอมรอบพิมพ ใสฟนทําการเผา
เพื่อใหพิมพสุก จะใชเวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง เมื่อเสร็จสิ้นขบวนการดังกลาว จะตองรอฤกษอันเปน
มงคลของเจาภาพในการกําหนดวันเวลา เพื่อเทน้ําทองเหลืองตมสุกเขาในพิมพ ใชเวลาประมาณ 20 
นาที หลังจากนั้น 1- 2 วัน จึงคอยแกะพิมพออก และทําการตกแตงในขั้นตอนตอไป 
 สรุปไดวาขบวนการของการหลอพระพุทธรูปนาคปรกองคใหญ จะใชเวลาทั้งหมด 
ประมาณ 9 เดือน มีการกําหนดขนาดของพระพุทธรูปนาคปรกไวที่ 5 ศอก และ 7  ศอก ตามลําดับ 
แตทั้งนี้ยังขึ้นอยูกับความตองการของเจาภาพ หรือยังมีขอจํากัดเรื่องของขนาด ที่ขึ้นอยูกับขนาดของ
ศาลา หรือพระอุโบสถที่นําไปถวาย แตถาเจาภาพตองการที่จะเททอง และหลอภายในวัดที่ทําพิธี
จะตองเสียคาใชจายเพิ่มเติมประมาณ 50,000 บาท สําหรับเปนคาดําเนินงาน และคาใชจายในเรื่อง
ของวัสดุที่ใชในพิธี เชน คาอิฐ ฟน ถาน คาขนสง คาแรงงาน เปนตน ในกรณีที่เปนพระพุทธรูปนาค
ปรกขนาดใหญ  สวนพระพุทธรูปองคเล็กราคาจะลดหลั่นกันมา 
 ในเรื่องของการกําหนดราคาพระพุทธรูปนาคปรกขนาดใหญ ราคาตั้งแต 700,000 -
1,000,000 บาท จะเห็นไดวาเปนราคาที่สูงกวาปกติของพระพุทธรูปทั่วไปถึง 3 เทา เพราะการทํา
พระพุทธรูปนาคปรกจะมีขั้นตอนการทําที่มากกวาพระพุทธรูปแบบปรกติ ทั้งนี้เพราะพระพุทธรูป
นาคปรกจะตองมีการแบงชิ้นงานออกเปน 3 สวน คือ 

1.  สวนองคพระพุทธรูป 
2.  ฐานขนดนาค 3 ช้ัน 
3.  พังพานนาค 7 เศียร 
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ซ่ึงตองใชวัตถุดิบตางๆที่มากกวาการหลอพระพุทธรูปทั่วไป เชน เนื้อทองเหลือง ที่มีการหลอเพิ่ม
ในสวนของพังพาน หรือการใชปูนที่ขึ้นแบบมากขึ้น เปนตน อีกทั้งยังมีเร่ืองของการปนลวดลาย
ประดับทั้งที่พังพาน เศียรนาค และฐานขนดนาค เปนตน เพราะตนทุนในการจางชางปนที่มีความ
ชํานาญเฉพาะดานในเรื่องของลวดลายประดับ และการสรางพระพุทธรูปนาคปรกเปนรูปแบบของ
การสั่งที่มีขอจํากัดของงานหลอพระ เนื่องจากเปนพระพุทธรูปประจําวันของผูที่เกิดในวันเสาร
เทานั้น เพื่อใชในการเสริมบารมี หรือสะเดาะของผูส่ังทํา จึงมีการสั่งทํานอยและที่สําคัญตนทุนสูง
กวาพระพุทธรูปทั่วไป 
             
การถายแบบของการสรางพระพุทธรูปนาคปรกในสมัยปจจุบัน  
 การสรางพระพุทธรูปนาคปรกของนายชาง บรรพต เคลือบแกว ที่โรงหลอพระแหงนี้ได
มีการถายแบบสัดสวนพระพุทธรูปตางๆขององคพระที่มีมาตั้งแตดั้งเดิม โดยนายชางบรรพต ได
อาศัยประสบการณ กวา 40 ป ที่ไดพบเห็นพระพุทธรูปโบราณสมัยตางๆของไทย และใชการวัด
สัดสวนของพระพุทธรูปที่มีมาตั้งแตอดีต โดยใชเครื่องมือชางมาประยุกต ดังนี้ 
 1.  วงเวียน  สําหรับใชวดัและแตงดานซายขวาใหไดขนาดที่ถูกตอง 
 2.  เหล็กเขาควาย  สําหรับใชวัดองค และวัดเศยีรใหเปนไปตามสัดสวน 
 3.  ลูกดิ่งวัดระดับ  สําหรับแบงความเที่ยงเสนผาศูนยกลางขององคพระ 
 4.  ไมวัดระดบัแบบเม็ดน้ํา  สําหรับวางระดับน้ําทําใหจดัพื้นฐานไดความเที่ยงตรงไม
เอียง 
 5.  กราด เปนไมสักประดษิฐขึ้นเอง มีซ่ีเปนเหล็กประดษิฐไวหลายขนาด ใชซอกซอน
แตงหุนดิน 
 เครื่องมือดังกลาวใชสําหรับการวัดมาตราสวนของพระพุทธรูปโบราณที่มีมาในสมัย
ตางๆ ของไทย เชน พระพุทธรูปสมัยเชียงแสน สุโขทัย ลพบุรี อยุธยา และรัตนโกสินทร ทั้งนี้เพราะ
ตองการใหไดสวนสัดที่ใกลเคียงที่สุดกับพระพุทธรูปที่มีมาตั้งแตอดีต ไมวาจะเปนของขนาดของ
เศียรพระ  พระอุระ พระวรกาย พระหัตถ หรือพระชานุ เปนตน ลวนแลวแตถูกบันทึกไวเปนขอมูล
ในการเทียบสัดสวนขององคพระ ที่จะถูกสรางขึ้นในแตละรูปแบบ และยังเปนเทคนิคเฉพาะที่เปน
ความลับไมมีอยูในตําราใดๆในเรื่องของการหลอพระ ซ่ึงการวัดสัดสวนลักษณะดังกลาวไมสามารถ
ที่จะพบเห็นจากวงการหลอพระในสมัยปจจุบัน  
  ทุกวันนี้โรงหลอพระสวนใหญไมไดหลอแบบโบราณ แตใชวิธีการตัดชิ้นสวนตางๆ 
ของพระพุทธรูป เพื่อในการทําบล็อกพิมพ ซ่ึงทําใหเกิดรอยเชื่อมโดยรอบ เมื่อผานชวงเวลาระยะ
หนึ่งจะเห็นรองรอยดังกลาว  ดังนั้นการสรางพระพุทธรูปทั่วไป หรือพระพุทธรูปนาคปรกดวยวิธี
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ขางตน จะใชการวัดดวยไมเมตร หรือคาดคะเนจากสายตา อันจะสงผลใหสัดสวนและขนาดของ
องคพระผิดเพี้ยน ขาดความงามในเชิงพุทธศิลป (รูปที่ 34) และที่สําคัญราคาจําหนายจึงถูกกวาการ
หลอแบบโบราณถึง 4 - 5 เทา 
  สวนพระพุทธรูปตนแบบที่ใชวัดสัดสวนในเชิงมาตรฐานเปรียบเทียบกับการสราง
พระพุทธรูปสมัยใหม นิยมวัดจากพระพุทธรูปสมัยตางๆจากสถานที่จริง เชนถาตองการสัดสวน
พระพุทธรูปสมัยสุโขทัยองคที่สวยงามที่สุด ก็ตองไปวัดสัดสวนเปรียบเทียบกับองคพระพุทธชิน
ราช จังหวัด พิษณุโลก มิฉะนั้นก็สามารถเลือกพระพุทธรูปสมัยตางๆ ไดจากวัดพระเชตุพลวิมลมัง
คลารามวรวิหาร กรุงเทพฯ ซ่ึงพระพุทธรูปสมัยตางๆ เหลานั้นไดถูกลําเลียงมาจากหัวเมืองตางๆ
ตั้งแตสมัยรัตนโกสินทรตอนตน70   อยางไรก็ตามในการวัดสัดสวนของพระพุทธรูปจะตองมกีารพนั
ผาโดยรอบเครื่องมือทุกชิ้น เพื่อปองกันความเสียหายกับพระพุทธรูปสมัยโบราณ ซ่ึงไมสามารถ
ประเมินราคาได 
 
การสรางพระพุทธรูปนาคปรกและลักษณะความสัมพันธกับการประดับพังพาน   

การเลือกรูปแบบลักษณะของพระพุทธรูปนาคปรกที่สรางในสมัยปจจุบัน จะตองเลือก
รูปแบบสมัยของพระพุทธรูปใหมีความสัมพันธกับการประดับพังพาน เชน ถาเลือกพระพุทธรูป
สมัยเชียงแสน สุโขทัย อยุธยา หรือรัตนโกสินทร พังพานจะประดับดวยหัวพญานาค แตถาเลือก
พระพุทธรูปสมัยลพบุรี หรือศรีวิชัย จะประดับพังพานเปนหัวงู พระพุทธรูปทั้งหมดจะตั้ง
ประดิษฐานบนขนดนาค  3 ช้ัน ที่มีฐานบัวคว่ําบัวหงายรองรับอีกชั้นหนึ่ง เหนือข้ึนไปเปน
พระพุทธรูปในทานั่งปางสมาธิ ยกเวนถาเปนพระพุทธรูปนาคปรกแบบสมัยศรีวิชัย จะประทับนั่ง
ปางมารวิชัย ซ่ึงเปนรูปแบบเฉพาะของพระพุทธรูปที่คนพบที่เมืองไชยา จังหวัดสุราษฏรธานี71 
 
ความเปนมาเกีย่วกับพญานาค 

พญานาคเปนสัตวน้ําตามนิยายที่มีอิทธิฤทธิ์อํานาจมาก มีสภาพกึ่งเทพกึ่งสัตว ตาม
ตํานานกลาววา พญานาคเปนโอรสของพระกัศยปเทพบิดร และนางกัทรุเปนมารดา ที่วาตามใน
นิยายอินเดีย แตหากพิเคราะหดูจะเห็นวาพญานาค จะดูคลายกับมังกรของจีน มีลําตัวยาว มีหงอน มี
เคราคลายๆกัน กระเดียดไปทางงู แตมังกรจะกระเดียดไปทางจระเขมากกวา คือ มีขา อยางไรก็ตาม 

                                                 
70 พระพุทธรูปที่นํามาจากหัวเมืองตางๆ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 

ไดรับการบูรณะปฏิสังขรณแลวทั้งสิ้น แตสวนใหญการบูรณะยังรักษาลักษณะเดิมไวได. เจาพระยาทิพากรวงค(ขํา 
บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๑, พิมพครั้งที่ 6 (กรุงเทพฯ :  กรมศิลปากร,2531), 81-84.    

71 สัมภาษณ บรรพต เคลือบแกว, เจาของโรงหลอพระตรีมูรติ, 20 กุมภาพันธ 2548. 
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ทางโบราณคดีไดกลาวไววาทั้งมังกรและพญานาค เปนสัตวที่มาจากแหลงเดียวกัน คือ จระเข และงู 
แลวปรุงแตงเติมตามจินตนาการเรื่อยไป72  

ในทางธรรมาธิฐานพญานาค ที่ประดับพังพานเหนือพระพุทธองคในพระพุทธรูปนาค
ปรก ที่มีเศียร 7  เศียร หมายถึง สัมโพชฌงค 7 คือองคตรัสรู 7 ที่คอยปกปองคุมครองจิตใจของพระ
สัมมาสัมพุทธเจาไมใหเกิดการทําชั่ว แมแตเล็กนอยทั้งในที่ลับและในที่แจง ประกอบดวย ๑. สติ 
(ระลึกได)  ๒. ธรรมวิจัย (การใชปญญาพิจารณาไตรตรองธรรม)  ๓. วิริยะ (ความเพียร) ๔. ปติ 
(ความอิ่มสุข)  ๕. ปสสัทธิ (ความสงบเย็น)  ๖. สมาธิ (ความตั้งมั่น)  ๗. อุเบกขา (ความวางเฉย)73 
 
ลักษณะรูปแบบของนาค  

สําหรับนาคที่ใชในการประดับพังพานในงานหลอพระพุทธรูปนาคปรกนิยมใชเศียร
นาคแบบไทย ซ่ึงพบเห็นโดยทั่วไปจากงานจิตรกรรมไทย หรืองานชางสิบหมู ซ่ึงเปนรูปแบบที่ถูก
จินตนาการสรางสรรคจากบรมครูชางตั้งแตในอดีต และถูกนํามาประยุกตรูปแบบเพื่อใหเกิดความ
สวยงาม (รูปที่35) โดยนําลายกนกหางหงสมาเปนสวนประกอบขึ้นเปนสวนของหงอนพญานาค74

(ภาพลายเสนที่ 3) และเติมแตงสวนประกอบอื่นๆเพื่อใหเกิดความสมบูรณ  แตทั้งนี้รูปแบบดังกลาว
ก็มิใชกฎตายตัวเสมอไป ในงานหลอชางสามารถจินตนาการและประดิษฐเศียรนาคที่เปนรูปแบบ
ของตนเองได และนาคสวนใหญมักทํา 7 เศียร หันหนาออกทางดานหนาเสมอ(ภาพที่36) สวนการ
ประดับพังพานนาคในศิลปะสมัยลพบุรี จะยึดถือรูปแบบประเพณีของงานพุทธศิลปซ่ึงเปนงานสลัก
หินที่มีมาแตโบราณ ซ่ึงนาคในศิลปะลพบุรีมักสลักเลียนแบบงูจริงๆ แตชางขอมไดประดิษฐใหมี
รูปแบบผิดไปจากความจริงเปนอยางมาก75  สวนรูปแบบของนาคจะแตกตางกันในแตละศิลปะ เชน 
นาคในศิลปะแบบนครวัด จะสลักคลายกับงูใหญมีลักษณะเสมือนจริง แตละตัวแผพังพานของ
ตนเอง ซอนกันเปนชั้นๆจึงดูคลายกับเปนพังพานขนาดใหญ  นาคมี 7 เศียร  เศียรตรงกลางมีขนาด
ใหญ สวนเศียรบริวารทั้ง 6  มีขนาดเล็กลดหลั่นกันมา  และมักสลักหันหนาเขาสูจุดศูนยกลาง  

                                                 
72 เศรษฐมันต กาญจนกุล, สรรพสัตวในหิมพานต (กรุงเทพฯ :  บริษัทเดอะบุคแฟคตอรี, 2545),42. 
73ขวัญทอง  สอนศิริ, พรหมานุสรณ (นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ, 2544), 67.  
74 กระหนกหางหงส เกิดจากการนํากระหนกอยูในรูปสามเหลี่ยมชายธง เมื่อบรรจุกระหนก 3 ตัว แต

ละตัวยืดขยายมากนอยใหเปนสัดสวน เปนจังหวะซึ่งกันและกัน จึงเกิดเปนกระหนกที่มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นเรียกวา 
กระหนกสามตัว จากนั้นประดิษฐยักยายพลิกแพลงใหเปนลักษณะตางๆ. สันติ เล็กสุขุม, กระหนกในดินแดนไทย, 
พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเมืองโบราณ, 2545), 16, อางจาก พระเทวาภินิมมิต, สมุดตําราลายไทย
(กรุงเทพ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2530),2.    

75 หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประติมากรรมขอม (กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ, 2515), 99.  
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(ภาพที3่7) สวนนาคในศิลปะแบบบายน ในงานสลักหินมีรูปรางคลายกับศิลปะแบบนครวดัดงัที่
กลาวไวขางตน ยกเวนในงานหลอสําริดบางชิ้นนาคม ี 7 เศียร มีปากยื่นออกมาและมักหันหนา
ออกมาดานหนาเสมอ (ภาพที่38) ซ่ึงพบมากในงานหลอสําริดขนาดเล็ก    

ทั้งนี้ในการสรางพระพุทธรูปนาคปรกศิลปะลพบุรีในปจจุบันไมนิยมสรางขึ้นในงาน
หลอ เพราะไมเปนแบบแผนประเพณีที่สืบทอดจากอดีต โดยเฉพาะการการหลอพระพุทธรูปนาค
ปรกขนาดใหญ ซ่ึงโดยมากมักเปนงานแกะสลักหิน อีกทั้งความไมคุนเคยและชินตาตอผูพบเห็น
ทั่วไป จึงไมเปนที่นิยมของลูกคา 

สําหรับการประดับนาคในศิลปะศรีวิชัย ชางมักยึดรูปแบบที่ปรากฏมาตั้งแตอดีต นาคมี 
7 เศียร คลายกับนาคในศิลปะบายนที่หลอดวยสําริด มีปากและรูจมูกขนาดใหญยื่นออกมาดานหนา 
ใตทองนาคแตละตัวเปนเสนร้ิวและมีลายดอกกลมประดับทั้งนี้รูปแบบศิลปะดังกลาวมีความ
เกี่ยวพันกับศิลปะขอมดังที่ไดทราบจากจารึกภาษาขอมโบราณที่อยูใตฐานองคพระ ชางหลอใน
ปจจุบันจึงไดปฏิบัติสืบเนื่องทําตามงานพุทธศิลปอยางเครงครัด ฉะนั้นนอกจากรูปแบบชนิดตางๆ 
ของพระพุทธรูปนาคปรกแลว ยังมีเร่ืองของการลงรักปดทอง หรือการลงดําองคพระพุทธรูปเพื่อ
ความสวยงาม ในการลงรักปดทองจะใชทองคําเปลบริสุทธิ์ (หรือเรียกวา กิมซัว) ในการลงผิวทั้ง
องค ซ่ึงจะใหคุณลักษณะของความงามที่เปลงประกาย และคงทนถาวร แตมีขอจํากัดในเรื่องของ
ราคา ซ่ึงจะทําใหพระพุทธรูปนาคปรกมีตนทุนดานราคาที่แพงขึ้น  

ในทางตรงกันขามถาใชทองคําเปลวที่มีสัดสวนผสมดวยเงิน หรือตะกั่ว ในการประดับ
พื้นผิว จะทําใหพระพุทธรูปนาคปรกมีตนทุนที่ถูกลง แตหาความงดงามที่เปลงประกายมิได และที่
สําคัญเมื่อนําไปประดิษฐานเปนเวลานานประมาณ 1-2 เดือน จะเกิดปฏิกิริยากับออกไซดของอากาศ 
ทําใหเกิดพื้นผิวที่เปนสีขุนที่เกิดจากสัดสวนผสมของแรเงิน หรือสีเขียวขุนจากการผสมของแร
ตะกั่วในแผนทองคําเปลว แตถาลูกคาไมตองการพระพุทธรูปนาคปรกซึ่งผิวสีทอง ก็สามารถเลือก
การลงดําได (ภาพที่39) ซ่ึงมีกรรมวิธีเฉพาะโดยการใชสารเคมีที่เรียกวา “กรดดําและกรดแดง”โดย
แยกผสมกันในแตละถัง ในสัดสวน 2 ชอนโตะ กับน้ํา 2 ถัง และนํามาเททั่วจนองคพระพุทธรูป
ประมาณ 5-7 ครั้ง ตอน้ํายาในแตละชนิด จากนั้นทําการลางน้ํายาออกดวยน้ําเปลา และขัดดวยสกอต
ไบตเพื่อใหผิวเรียบเนียน (ภาพที่40) หรือจะเลือกกรรมวิธีทั้งสองอยางผสมกัน คือพระพุทธรูปลง
พื้นผิวสีทองสวนฐานขนดนาค และพังพานจะใชพื้นผิวแบบลงดํา ซ่ึงลักษณะดังกลาวไมคอยพบ
เห็นในทองตลาดทั่วไป  แตจะอยูที่การแนะนําของชางที่เสนอใหกับลูกคา 

เห็นไดวาเมื่อพระพุทธรูปนาคปรกไดถูกหลอเสร็จสมบูรณ ขั้นตอนหลังจากนั้น คือการ
จารึกใตฐานขนดนาค ซ่ึงภายใตเบื้องหนาพื้นที่วางสี่เหล่ียมของฐาน จะนิยมสลักชื่อองคพระ ทั้งนี้
ทางเจาภาพในการจัดสรางจะเปนผูอัญเชิญพระผูใหญซ่ึงมีสมณศักดิ์ช้ันสูง หรือพระสงฆที่สอบชั้น
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เปรียญ 9 ประโยค หรือเจานายชั้นสูงเชื้อราชวงศ เปนผูตั้งชื่อให และตองแปลใหไดความหมายที่ดี
เพื่อเปนสิริมงคลแกผูถวาย เชน พระมหานาคชินะวร วรานุสรณมงกุฏราช ซ่ึงสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนีพระราชทานพระนาม เปนตน สวนดานหลังของฐานสี่เหล่ียมสวนใหญเปนนาม
ของผูสราง และอุทิศใหกับบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลว76 

การหลอพระพุทธรูปนาคปรกสมัยปจจุบัน ยังคงเปนแบบแผนประเพณีนิยมที่มีมาแต
โบราณ ไมวาจะเปนเรื่องของการหลอองคพระ หรือรูปแบบพุทธลักษณะทางศิลปะที่ยังคงยึดมั่น 
และเรียนรูพัฒนาทักษะเพื่อเปนบอเกิดแนวทางที่รวมสมัยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ทั้งนี้การสราง
พระพุทธรูปนาคปรก และพระพุทธรูปทั่วไป ยังเปนการสรางงานใหกับผูคนสวนหนึ่งในประเทศ 
อีกทั้งยังสะทอนถึงตลาดขายพระพุทธรูปบูชาที่มีตอความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนไมมากก็นอย 
 
งานสลักหิน 

งานแกะสลักหินในเมืองไทยมีมานานแลว สามารถเห็นไดจากหลักฐานทางโบราณคดีที่
มีการคนพบทั้งจากกรมศิลปากร และนักคนควาทางโบราณคดี ซ่ึงในดินแดนไทยมีมาตั้งแตสมัย
ทวารวดีนับพันป โดยมีเอกลักษณทางพุทธปฏิมา และเทวรูปตามความเชื่อของลัทธิตางๆ สําหรับ
พระพุทธรูปนาคปรกกับงานสลักหินยังคงตกทอดและสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบันเปนงานที่มี
ความสัมพันธกับรูปแบบงานศิลปกรรมทางพุทธศิลปของพระพุทธรูปนาคปรกในศิลปะทวารวดี 
กับศิลปะเขมร หรือศิลปะลพบุรีในประเทศไทย โดยเฉพาะศิลปะแบบนครวัด หรือแบบบายน  ที่มี
อิทธิพลตอการสรางสรรคเพื่อพุทธศาสนามหายานในสมัยนั้น และนิยมนํามาสรางเปนงาน
เลียนแบบในปจจุบัน การสรางพระพุทธรูปนาคปรกกับงานสลักหินในดินแดนไทยยังคงสืบเนื่อง 
และถายทอดมาสูคนรุนหลัง การสลักหินในปจจุบันนี้ยังทํากันกันอยูในบางจังหวัดของไทย เชน 
นครราชสีมา บุรีรัมย สุพรรณบุรี และพระนครศรีอยุธยา เปนตน ในสารนิพนธฉบับนี้เปนบท
สัมภาษณของนายชาง สุนทร โสวาป ซ่ึงเปนชางสลักหินมือหนึ่งอยูในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จากศูนยกลางทางการศึกษาวิชาเฉพาะวิทยาลัยในวัง 

สําหรับการสลักพระพุทธรูปนาคปรก ชางสลักยังคงยึดหลักการสลักที่ปรากฏรูปแบบที่
มีมาแตโบราณ โดยนิยมงานศิลปะแบบนครวัด หรือแบบบายน (ภาพที่41 และ42) ทั้งนี้งานสลักหิน
เปนที่นิยมของผูส่ังทํากลุมเล็กๆ ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ เพราะเปนงานที่มีตนทุนการทําสูง 
และตองใชเวลา บวกกับฝมือความชํานาญของชาง ไมเหมือนกับงานหลอ ซ่ึงเปนที่แพรหลายมาก
ในทองตลาด  สวนพระพุทธรูปนาคปรกสลักหินที่ ส่ังทํากันในปจจุบัน  ยังคงยึดรูปแบบ
                                                 

76 การสลักนามพระพุทธรูปไวดานหนา และสลักนามผูสรางไวดานหลัง เพื่อใหพระสงฆ และบุคคล
ทั่วไปไดกราบไหวสักการะองคพระสัมมาสัมพุทธเจา มิใชกราบไหวช่ือผูอุทิศสรางถวาย 
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ประติมากรรมที่มีมาแตคร้ังอดีต และสลักใหมีขนาดสัดสวนเทากับของจริง หรืออาจจะผิดเพี้ยนให
นอยที่สุด 

พระพุทธรูปนาคปรกจะสลักดวยหินเพียงชิ้นเดียว ตั้งแตองคพระ ฐานขนดนาค และ
พังพาน  ในการสลักชางจะทําตามคําสั่งที่ลูกคาตองการ ไมวาจะเปนขนาด หรือประเภทของงาน
ศิลปะ ที่นิยมในงานศิลปะแบบขอม โดยเฉพาะศิลปะแบบบายน แตไมนิยมสลักในงานศิลปะแบบ
ทวารวดี เพราะอาจมีความสวยงามที่นอยกวา หรือการนําเอาพระพุทธรูปศิลปะอื่นๆในประเทศไทย
นํามาประสม เพราะไมเปนแบบประเพณีนิยม ทั้งนี้ขนาดของพระพุทธรูปนาคปรกที่ส่ังทําขนาดเล็ก
สุดพียง 5 นิ้ว และใหญสุดขนาด 1.20 เมตร อยางไรก็ตามการสลักจะตองเหลือเศษทายที่ลงทายดวย
เลข 9 เพื่อเปนศิริมงคลสําหรับผูส่ังทํา เชน ถาขนาดที่ส่ัง 9 นิ้ว ชางจะลดขนาดใหเลือเพียง 8.9 นิ้ว 
หรือขนาด 1.20 เมตร ขนาดจะเหลือเพียง 1.19 เมตร เปนตน 
                                
ประเภทของหนิท่ีในการสลัก 

การสลักพระพุทธรูปหรือเทวรูปจะถูกกําหนดดวยขนาดและประเภทชนิดของหิน ซ่ึงหิน
ที่ใชในการสลักมีอยูหลายชนิด เชน หินทรายเขียว หินทรายแดง หินทรายดํา หรือหินทรายเหลือง 
โดยแหลงหินดิบมาจากจังหวัด นครราชสีมา สุพรรณบุรี และเพชรบูรณ  ราคาหินดิบขนาดมาตรฐาน 
60 x 45 x 30 ซม. ราคากอนละ 800 บาท หรือ ขนาดมาตรฐาน 120 x 70 x 50 ซม. ราคา 1,200 บาท 
หรือมากกวานั้นตามขนาดที่เพิ่มขึ้น  ยกเวนหินทรายเขียว (ภาพท่ี43) เปนหินที่หาไดจาก อําเภอศรี
เทพ จังหวัดเพชรบูรณเทานั้น ราคาคอนขางแพงกวาหินชนิดอื่นๆ ขนาดมาตรฐานราคาตนทุนกอนละ 
1,700 บาท สาเหตุที่แพงกวาหินชนิดอ่ืนๆ เพราะเปนหินเนื้อออน แกะสลักงาย ไมแตกหัก สีสัน
สวยงาม และเปนที่นิยมของผูส่ังทํา 
 
ประเภทเคร่ืองมือใชในการแกะสลักหิน 
 การสลักหินเปนงานที่ตองใชความชํานาญ และอาศัยการฝกฝนสะสมประสบการณ ทั้งนี้
ชางตองความมานะอดทนกวาจะสรางผลงานงานไดหนึ่งชิ้น ส่ิงสําคัญซึ่งชางจะเกิดความชํานาญใน
การสลัก คือเครื่องเฉพาะดานที่ผานการฝกฝนพัฒนาทักษะ มีหลายประเภท คือ 
 1)  เหล็กสกดัคลาไบคหัวแข็งสวนปลายทื่อ 
 2)  เหล็กสกดัคลาไบคหัวแข็งสวนปลายแหลม 
 3)  เหล็กสกดัคลาไบคปลายหัวตดัแบน 
 4)  คอน 
 5)  เหล็กฉาก 
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 6)  เหล็กเขาควาย 
 7)  วงเวียน 
 8)  หินขัดเจยีเรียบ 
 9)  แปรงปดฝุน 

ทั้งเหล็กสกัดคลาไบคปลายหัวแหลมและปลายหัวทื่อ จะถูกใชในขั้นตอนแรก หรือ
ขั้นตอนที่เรียกวางานหยาบ เชน สกัดฐานกอนหินใหเรียบ และใชสกัดรูปทรงโดยรวมใหไดตามความ
ตองการกอน สวนเหล็กสกัดแบบปลายตัวหัวตัดแบน จะใชในขั้นตอนที่ตองเพิ่มความพิถีพิถัน 
หลังจากหินผานการสกัดมาแลวแตมีรอยตะปุมตะปา สวนเหล็กฉาก เหล็กเขาควาย และวงเวียน เปน
เครื่องมือที่ใชในการกะระยะ หรือวัดระดับของมุมของแตละชิ้นงาน และหินขัดเจียใชในการตบแตง
พื้นผิวใหเรียบตามความตองการ 
 
ขั้นตอนการสลักพระพุทธรูปนาคปรก 

กอนการสลักพระพุทธรูปนาคปรกชางจะทําตามความตองการของลูกคา ทั้งในเรื่อง
ประเภทของศิลปะ ซ่ึงนิยมศิลปะแบบนครวัด และบายน การกําหนดขนาด และราคาซึ่งตกลงกันไว 
พระพุทธรูปนาคปรก เปนพระพุทธรูปที่ลูกคานิยมส่ังทํามากที่สุดในบรรดางานแกะสลักทั้งหมด 
เพราะเปนประติมากรรมที่นิยมมาตั้งแตคร้ังอดีตทั้งในดินแดนไทย และเขมร    

ในขั้นตอนแรกชางจะเลือกขนาดและประเภทของหินที่ลูกคาตองการ จากนั้นจะทําการขึ้น
แบบ โดยอาศัยแบบพระพุทธรูปนาคปรก ซ่ึงถูกกําหนดวัดอัตราสวนจากตนแบบในสเกลรูปที่ลูกคา
นํามาให และตีสเกลวาดแบบรางลงในหิน (ภาพที่44)  จากนั้นเปนงานปรับแตงฐานใหเรียบ เพราะ
แทงหินที่ถูกสงมาจากแหลงตางๆ จะมีรูปทรงเปนส่ีเหล่ียมหยาบๆ ชางแกะสลักหินจึงตองนํามา
ปรับแตงฐานลางใหเรียบเสมอ กอนจะนําไปแกะสลักในขั้นตอนอื่น  โดยชางจะใชเหล็กสกัดแบบ
แหลมแตงไปเรื่อยๆจนไดขนาดตองการ ถัดจากนั้นจะสลักขึ้นรูปแบบหยาบๆ หรือที่เรียกวา การ
โกลน (ภาพที่45) ในการสลักพระพุทธรูปนาคปรก สวนที่สลักยากที่สุดคือ เศียรพระ และพังพานนาค 
เพราะตองกะสัดสวนใหสมดุล โดยเฉพาะความงุมโคงของพังพาน ถางุมโคงมากไปหรือนอยไป จะ
ขาดความงดงาม สวนลักษณะการประทับนั่งของพระพุทธรูป ตองสลักใหไดสัดสวนกับมิติทุกดาน 
ไมโนมพระวรกายมาดานหนาหรือดานหลังมากไป หรือเรียกวา อาการนั่งแลวไหล ซ่ึงเปนศัพทเฉพาะ
ของวงการชางแกะหิน หลังจากขั้นตอนนี้ไปแลว เปนงานเก็บรายละเอียด ซ่ึงชางสลักจะตองสราง
ผลงานจนกวาจะเสร็จสิ้น เพราะเปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุด ตองใชความพิถีพิถันอยางมาก เพราะ
ประติมากรรมที่สวยงามตองแสดงสื่อถึงอารมณออกมาทางพระพักตร โดยเฉพาะศิลปะเขมรแบบ
บายน ซ่ึงตองสลักใหพระพักตรอมยิ้มเล็กนอยตามแบบดั้งเดิม และถือวาเปนเรื่องที่ทาทายฝมือชาง  
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ทั้งนี้ในการสลักหินจะมีขอแมวาหามเปลี่ยนมือชางเปนอันขาด เพราะจะทําใหคุณภาพงานสลักไม
เสมอตนเสมอปลาย สวนพระพุทธรูปนาคปรกขนาด 5 นิ้ว จะใชระยะเวลาการสลัก 2-3 อาทิตย ราคา
อยูที่ 3,000 บาท ขนาด 9 นิ้ว ระยะเวลาการสลัก 2-3 อาทิตย ราคา 12,000 บาท สวนขนาด 1.20เมตร 
ใชเวลาสลัก 2 เดือน ราคา 85,000 บาท     

อยางไรก็ตามราคาจะถูกหรือแพงขึ้นอยูกับความละเอียดของลวดลายในแตละศิลปะและ
ประเภทของหินที่ใชสลัก เปนที่นาสังเกตวา ถาพระพุทธรูปนาคปรกหรือแมแตเทวรูปใดๆ ก็ตาม ซ่ึง
สลักขึ้นมาอยางครบถวนสมบูรณกลับมีราคาถูกกวาประติมากรรมที่แตกหักหรือบ่ินตรงจุดใดจุดหนึ่ง 
เชนพระกรหักหาย   ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะชางเจตนาหรือไมก็ตาม หรือทําตามความตองการของ
ตลาดคาของเกา  

การลงกรดดํากรดแดงเปนอีกขั้นตอนหนึ่งซึ่งจะทําใหเทวรูปตางๆ มีสภาพเกาเหมือนผาน
ชวงระยะเวลาในยาวนาน ซ่ึงมีขั้นตอนเชนเดียวกับการลงยาในงานหลอ โดยจะใชน้ํายากรดดํารดทั่ว
องคพระประมาณ 7-10 ครั้ง จากนั้นตามดวยกรดแดง 7-10 ครั้งเชนกัน เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้แลวจะ
นําองคพระมาผึ่งลมจนแหง  จะไดเทวรูปเกาตามที่ตองการ หรืออาจนําไปฝงไวในดินอีกประมาณ 15 
วัน เพื่อใหเกิดขี้ดินเกาะทั่วองค แลวนํามาทําความสะอาดอีกครั้ง เพื่อใหเกิดดูเหมือนจริง  

งานสลักพระพุทธรูปนาคปรก หรือเทวรูปตางๆ ยังคงยึดถือรูปแบบที่มีมาแตดั้งเดิม และ
ไมไดถูกปรุงแตงหรือแกไขแบบอยางประเพณีที่สืบกันมาหลายชวงศตวรรษ ทั้งนี้อาจเปนไปไดวา
งานสลักหินเปนรูปแบบเฉพาะที่ปรากฏอยูในศิลปะเขมร หรือศิลปะขอมในประเทศไทย  ชางจึง
ยึดถือแบบอยางที่ปรากฏหลงเหลือใหเห็นอยูในปจจุบันเพียงแตการสรางผลงานในอดีตจะทําไวเนื่อง
ในพระพุทธศาสนา แตวัตถุประสงคในปจจุบันการสรางงานดังกลาวทําไวเพื่อธุรกิจการคา โดย
เฉพาะงานประดับตั้งโชวหรือจัดแสดง หาไมเปนงานที่สืบเนื่องในพระพุทธศาสนาเชนอดีต แตถา
ลูกคาตองการสรางเพื่อถวายวัด  ชางจะสลักองคพระพุทธรูป  หรือเทวรูปใหมีลักษณะของ
องคประกอบที่สมบูรณ จะไมสลักใหมีสวนใดสวนหนึ่งหักหายหรือบิ่น เพราะจะไมเปนศิริมงคลแก 
ผูถวาย  

สุดทายงานแกะสลักหินยังเปนงานที่มีเอกลักษณเปนของตนเอง และเปนงานที่สามารถทํา
ไดทีละองคเทานั้นในแตละครั้ง จึงเปนลักษณะพิเศษเฉพาะตัวแตกตางกันไปตามฝมือชาง ซ่ึงตางจาก
งานโลหะที่สามารถผลิตพระพุทธรูปคราวละมากๆจากพิมพสําเร็จ  ทําใหความเกิดนิยมแพรหลายงาย
กวางานแกะสลักจากหิน อยางไรก็ตามงานสลักหินเปนการสรางงานที่ทํารายไดงดงามใหกับชุมชน
ทองถ่ิน และยังคงสืบเนื่องไปตออนุชนรุนหลัง77                            
                                                 

77สัมภาษณ สุนทร โสวาป, นายชางสลักหิน, ศูนยกลางทางการศึกษาวิชาเฉพาะวิทยาลัยในวัง, 20 
กรกฏาคม 2548. 
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แนวโนมความนิยมและประเด็นทางธุรกิจการสรางพระพทุธรูปนาคปรกในปจจุบัน 

การสรางพระพุทธรูปนาคปรกยังเปนที่นิยมของตลาดการหลอพระพุทธรูปในปจจุบัน 
เพราะเกิดจากความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่นิยมสรางถวายวัดเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและ
ยังเปนการสรางเพื่อเปนพระประจําวันเกิดสําหรับเสริมบารมี หรืออาจจะเปนความเชื่อในเรื่องของ
การสะเดาะเคราะหของผูสราง ทั้งนี้ในปจจุบันการสรางพระนาคปรกหรืออาจจะเปนพระพุทธรูป
ทั่วไป ผูสรางจะสรางขนาดใหญหรือเล็กขึ้นอยูกับกําลังทรัพยของตน จากการรับส่ังทําของโรงหลอ
นิยมสรางขนาด 50-60 นิ้ว หรือประมาณ 5 ฟุต ซ่ึงเปนขนาดมาตรฐานที่ลูกคายี่ปวยานเสาชิงชาซึ่ง
จําหนายเครื่องสังฆกรรมนิยมส่ังทําเพราะเปนขนาดที่ลูกคารายยอยหรือขาจรนิยมซื้อถวายวัด ความ
นิยมการสรางพระพุทธรูปนาคปรกยังคงเปนที่นิยมในปจจุบันของลูกคาทั่วไป แตทั้งนี้การสั่งทํายัง
ขึ้นอยูกับเงื่อนไขทางสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ เพราะเกิดจากปจจัยในเรื่องของตนทุนทาง
วัตถุดิบที่มีราคาสูงขึ้น โดยเฉพาะราคาทองเหลืองในอดีตราคา 45 บาท/ กิโลกรัม ปจจุบันราคา 130 
บาท/ กิโลกรัม (เทียบเคียงราคาเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2549)  อีกทั้งยังเกิดจากเรื่องของการตัด
ราคาของผูผลิตในแตละโรงงาน ทําใหไมสามารถปรับราคาตามความเปนจริงได ซ่ึงทางโรงหลอจึง
จําเปนตนแบกภาระตนทุนการผลิตไวในราคาวัตถุดิบเดิม ในทางตรงขามกลับเปนผลประโยชนที่
ลูกคาจะไดรับในราคาเดิม  

จากสภาวะในเศรษฐกิจปจจุบันทําใหโรงหลอพระไดเปลี่ยนเทคนิคการสรางจากเดิมที่
นิยมในการหลอแบบโบราณที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เปนการสรางแบบอัดพิมพตัดตอเปนชิ้น
และนํามาประกอบเชื่อมกันเปนสวนๆ (ภาพที่46และ47) ซ่ึงเปนงานสรางที่นิยมมากในปจจุบัน 
เพราะสามารถผลิตไดจํานวนมากกวาการหลอแบบโบราณและตนทุนถูกกวาถึงสองเทา ทั้งนี้เกิด
จากการลดปริมาณการใชวัตถุดิบ โดยเฉพาะทองเหลืองที่ใชในการหลอพระจากการเทพิมพ ซ่ึงจะ
ใชเนื้อทองเหลืองในปริมาณที่นอยลงแตผสมเนื้อตะกั่วใหมากขึ้น หรือเทน้ําทองเหลืองตมสุกใส
พิมพใหบางลง เพื่อเปนการลดตนทุนการผลิต ซ่ึงจะมีผลตอเนื้องานขององคพระและปญหาที่
ตามมาในอนาคต พระพุทธรูปนาคปรกหรือพระพุทธรูปปางอื่นๆ ซ่ึงสรางดวยการอัดพิมพหลอ
แบบสมัยใหม เมื่อตั้งบูชาไวประมาณ 2-3 เดือน จะพบปญหาซึ่งเปนขอดอยของเทคนิคดังกลาว คือ
เกิดรอยตอซ่ึงทิ้งคราบตะเข็บรอยเชื่อมทั่วองคพระและปริแตกงาย ทั้งนี้ทางโรงหลอจึงแกปญหา
ดวยการพนเปนสีเหลืองหมน หรือใชวิธีการรมควัน(รมมันปู)ซ่ึงเปนสีเม็ดมะขามในการปดรองรอย
การเชื่อมตอ  แตปจจุบันมีการสรางพระนาคปรกตกแตงดวยสีสันแปลกๆ เชน ทาสีเขียวที่ขนดนาค
และพังพาน หรือประดับดวยหินสีที่จีวรพระ ซ่ึงทําใหดูสะดุดตาแกผูพบเห็น ที่สําคัญพระพุทธรูป
นาคปรกหรือพระพุทธรูปปางอื่นๆ ปจจุบันชางปนจะตองปนใหพระพักตรมีลักษณะอมยิ้มเล็กนอย 
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ทั้งนี้รูปแบบดังกลาวเกิดจากความตองการของลูกคาเปนผูส่ังทํา และทางโรงหลอจะตองตอบสนอง
ความตองการของลูกคาเพื่อความอยูรอดทางธุรกิจเชนกัน 

แนวโนมในวงการหลอพระจะพบปญหาในเรื่องของราคาเปนปญหาหลักที่เกิดจากการ
แขงขันของผูผลิต ซ่ึงปจจุบันมีโรงหลอพระอยูทั่วประเทศประมาณ 200 แหง และมีการตัดราคาขาย
สงและขายปลีกกับลูกคาทั่วไป จึงทําใหเจาของโรงหลอตองแขงขันโดยการใหเครดิตการขายที่นาน
ขึ้นเพื่อความอยูรอด แตถึงอยางไรตามแนวโนมราคาวัตถุดิบที่แพงขึ้น ก็จะตองมีการปรับราคาขาย
ใหสัมพันธกับตนทุนที่เพิ่มขึ้น  ปจจุบันปญหาที่กําลังตามมาอีกอยาง คือปญหาทางดานชางฝมือ
แรงงานซึ่งนับวันนับหาบุคลากรทางดานชางปนขึ้นรูปยากขึ้น เพราะมิคอยมีการสรางบุคลากร
เพิ่มขึ้น แตจะมีปญหาทางดานการซื้อตัวชางฝมือดีของแตละโรงหลอ ซ่ึงเปนปญหาคาราคาซังและ
ตองแกไขกันตอไป สวนความตองการสรางพระพุทธรูปนาคปรกยังตอบสนองความตองการของ
ตลาดไดอยางตอเนื่องทั้งในปจจุบันและอนาคต ตราบเทาที่พุทธศาสนิกชนยังคงมีความศรัทธาและ
สืบทอดธํารงไวซ่ึงพุทธศาสนา78 

สวนการสรางพระพุทธรูปนาคปรกสลักหินยังคงมีความนิยมอยางตอเนื่องจากลูกคา
ประเภทสะสมของเกา โดยเฉพาะลูกคาชาวตางประเทศที่นิยมวาจางสั่งทําเพื่อการเลียนแบบ 
โดยเฉพาะการแกะสลักพระนาคปรกศิลปะเขมร ทั้งแบบบาปวน นครวัด และบายน  ทั้งนี้เพื่อใชใน
การตกแตงประดับอาคารมิไดเพื่อการถวายวัดเชนเดียวกับงานหลอ แตก็มีสวนนอยที่เปนลูกคาชาว
ไทยมักจะสั่งทําเพื่อการถวายวัด เพื่อใหเกิดความแตกตางจากรูปแบบเดิมๆที่นิยมถวายพระพุทธรูป
ที่หลอดวยทองเหลือง และยังถือคติการถวายพระพุทธรูปนาคปรกซึ่งสลักดวยหินเพื่อเปนมงคลแหง
ชีวิตสําหรับเปนพระประจําวันเกิดสําหรับผูที่เกิดในวันเสาร และแฝงดวยคติเพื่อใหชีวิตมีสุขภาพที่
แข็งแรง อายุยืนยาวดุจภูผาหิน และปราศจากภยันตรายทั้งปวง 
  ตลาดสําคัญของพระพุทธรูปนาคปรกสลักหินอยูภายในศูนยการคาริเวอรซิตี้ แถวทาน้ํา
ส่ีพระยา กรุงเทพฯ ซ่ึงงานสลักหินมีราคาคางวดสั่งทําแพงกวางานหลอเกือบหนึ่งเทาของงานหลอ
พระ (เมื่อเทียบจากหนาตักที่เทากัน) เพราะเปนงานที่ตองใชฝมือและทักษะความชํานาญของชาง
เฉพาะทาง ที่ตองสะสมประสบการณการทํางานอยางยาวนาน  

สวนประเด็นทางธุรกิจยังคงมีปญหาคลายกับงานหลอพระ เทาที่พบในปจจุบันเปนเรื่อง
ของราคาวัตถุดิบที่แพงขึ้น โดยเฉพาะตนทุนของหินบวกคาขนสงซึ่งแพงขึ้นเกือบ 30 เปอรเซ็นต 
แตชางสลักไมสามารถเพิ่มราคาขายที่แพงขึ้นได เพราะเกิดจากคูแขงขันตัดราคาขายกัน 

                                                 
78สัมภาษณ ปญชลีย เรืองศิรพัชร, ผูประกอบการ, โรงหลอพระเรืองสมัย(บางใหญ), 20 มกราคม 

2549. 
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อยางไรก็ตามชางสลักสามารถสรางมูลคาเพิ่มของเนื้องานประติมากรรมได ก็ตอเมื่อมี
การสรางสรรคผลงานที่ละเอียดสวยงามและเลียนแบบของแทซ่ึงเปนตนแบบไดเหมือนจริงมาก
ที่สุด จึงสามารถสรางราคาขายไดมากที่สุด โดยเฉพาะชื่อเสียงของชางที่เปนที่ปรากฏหรือเปนที่รูจัก
กันในหมูชางสลักดวนกันและเปนที่รูจักของลูกคาชาวตางประเทศ  

ดังนั้นการสลักพระพุทธรูปนาคปรกและเทวรูปตางๆ จึงยังเปนที่ตองการของลูกคาทั้ง
ชาวไทยและชาวตางประเทศ แตมีขอจํากัดในเรื่องกฎหมายการคาของเกาของเหลารานคา ซ่ึงทําให
ลูกคาที่ส่ังผลงานกลับไปยังตางประเทศ ตางก็ผลกับปญหากับทางเจาหนาที่กรมศิลปากรและเจา
หนากรมศุลกากรในการตีทะเบียนขึ้นเปนโบราณวัตถุเพราะเปนเรื่องยากที่จะแยกแยะระหวาง
โบราณวัตถุจริงหรือปลอม ทั้งนี้ดวยเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตรที่ทันสมัยในปจจุบันทําใหเปนเรื่อง
ยากที่จะทําการตรวจโบราณวัตถุเหลานั้น ฉะนั้นจึงตองอาศัยเจาหนาที่ของกรมศิลปากรที่มีความ
เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ  

จะเห็นไดวาพฤติกรรมของผูบริโภคทั้งชาวไทยและตางประเทศ ยังคงนิยมงานศิลปะ
ประเภทหินสลักซึ่งเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของศิลปะเขมร ซ่ึงนับวันหาจะผูสืบทอดงานสลักหินได
นอยลงทุกที เพราะเปนงานที่ผูทําตองมีใจรัก ถึงอยางไรก็ตามเปนงานที่สรางรายไดอยางงามใหกับ
ผูที่อยูในแวดวงอาชีพนี้ และยังคงเปนการสืบทอดผลงานทางพุทธศิลปใหยาวนานตราบเทานาน79 
                   

                                                 
79 สัมภาษณ สุนทร โสวาป, นายชางสลักหิน, ศูนยกลางทางการศึกษาวิชาเฉพาะวิทยาลัยในวัง, 20 

กรกฏาคม 2548. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
                                                                      บทท่ี 4 
 
                                                           สรุปและขอเสนอแนะ  
                               

การสรางพระพุทธรูปนาคปรกในดินแดนไทยยังคงสืบเนื่องจากรูปแบบประเพณีที่มีมา
แตโบราณกาล จากดินแดนโพนทะเลในประเทศอินเดียที่เปนแหลงกําเนิดเรื่องราวพุทธประวัติใน
พุทธศาสนาทั้งนิกายมหายานและหินยาน ซ่ึงผานชวงเวลาหลายศตวรรษในหลายศิลปะทั้งอมราวดี 
คุปตะและหลังคุปตะ เปนตน โดยอาศัยเสนทางการเผยแพรพระพุทธศาสนาจากสมณฑูต หรือ
เสนทางการคาที่มีการติดตอคาขายกันมาตั้งแตครั้งอดีต จนลวงสมัยไปยังดินแดนประเทศตางๆ ทั้ง
ในลังกา จนถึงภูมิภาคเอเซียตะวันออกฉียงใต รวมถึงสยามประเทศ ซ่ึงเปนดินแดนที่นับถือ
พระพุทธศาสนาแตคร้ังอดีต ทั้งนี้พระพุทธรูปนาคปรกจากศิลปะตางๆในอดีตไดมีการคลี่คลายและ
พัฒนารูปแบบลักษณะเปนของตนเองในแตละยุคแตละสมัยจนกระทั้งถึงปจจุบัน     

ดานคติความเชื่อการสรางพระพุทธรูปนาคปรกมีการคลี่คลายในเรื่องคติความเชื่อท่ีมีมา
แตครั้งอดีต ซ่ึงจากเดิมการสรางพระพุทธรูปปางดังกลาว สรางเพื่อเปนการสืบเนื่องความเชื่อ
เร่ืองราวในพุทธประวัติตอนที่ 11 เร่ืองโพธิสัพพัญูปริเฉท ภายใตเร่ืองราวในสัปดาหที่ 6 หลังการ
ตรัสรู  ซ่ึงมีพญานาคมุจลินทรเขาชวยปกปองพระพุทธองคจากพายุฝน และแมลงตางๆ จึงเปนบอ
เกิดในถายทอดของการสรางพระพุทธรูปนาคปรกในสมัยตอมา และความเชื่อดังกลาวที่นับถือและ
เชื่อกันมานับพันป  ไดมีการคลี่คลายและปรุงแตงใหมีการผิดแผกจากเดิม   ในปจจุบัน
พุทธศาสนิกชนบูชาพระพุทธรูปนาคปรกเพื่อเปนพระประจําวันเกิดสําหรับผูที่เกิดในวันเสารอีกทั้ง
ยังเปนการทําบุญสะเดาะเคราะหเสริมชะตาชีวิต ทั้งนี้เมื่อบุคคลประสบทุกข ยอมแสวงหาวิถีทางดับ
ทุกขตามภูมิรูภูมิธรรมของแตละบุคคล วิถีทางหนึ่งแตโบราณคือการบนบานสานกลาว เมื่อสม
ปรารถนาก็สรางพระถวายแกบน หรือสรางจํานวนเทากําลังวันเกิด ซ่ึงความเชื่อดังกลาวถูกปฏิบัติ
กันตั้งแตคร้ังสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว โดยปรากฏหลักฐานในหนังสือตําราโหร
หลวง 

ปจจุบันความเชื่อการสรางพระนาคปรกยังคงยึดแบบแผนที่มีมาแตดั้งเดิม โดยอางอิง
การสรางมาจากเรื่องราวทางพุทธประวัติจากตําราตางๆ ซ่ึงการสืบทอดความเชื่อในเรื่องของการ
สรางพระพุทธรูปนาคปรก นิยมสราง 2 ลักษณะ คือลักษณะตามจริงที่ปรากฏเรื่องราวในพุทธ
ประวัติ พระพุทธรูปจะมีพญานาคขดลอมพันรอบพระวรกายดวยขนดตัวพญานาค 3 - 7 ช้ันจนบัง
พระวรกายมิดชิด เพื่อปกปองลมฝน จะเห็นแตพระเศียร พระศอ และพระอังษา เปนอยางมาก 

40 
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ทั้งเบื้องบนจะมีเศียรพญานาคแผปกคลุม มิใชอยางที่นิยมสรางกันอยูในปจจุบัน หากแตรูปแบบไม
งาม ถาไมทราบเรื่องราวทางพุทธประวัติมากอน อาจนึกวาสรางผิดคิดไปวาพระถูกพญานาครัดจะ
กลืนกินก็ได จึงประยุกตพุทธศิลปมานิยมสรางเปนลักษณะพระพุทธรูปประทับนั่งสมาธิบนขนดตัว
พญานาค 3 - 7 ช้ัน เหมือนเอานาคเปนบัลลังกดูสงางาม ซ่ึงอาจเปนพระเกียรติอํานาจของพระพุทธ
องคอยางหนึ่ง ซ่ึงอาจไดรับคตินิยมอยางเทพในศาสนาพราหมณ ดังนั้นการสรางรูปแบบที่ปรากฏ
อยูในปจจุบันอาจดูไมสมจริงเขากับเรื่องราวทางพุทธประวัติที่พญานาคมาขนดลอมรอบพระวรกาย
เพื่อปองกันลมฝนถวาย  

ในปจจุบันการหลอพระนาคปรกหรือพระพุทธรูปปางตางๆ ที่ยังคงยึดหลักการหลอ
แบบโบราณ ซ่ึงนับวันจะคอยๆ สูญหายไปพรอมกับกาลเวลา และจะถูกแทนที่ดวยเทคโนโลยีการ
ผลิตสมัยใหม โดยใชการขึ้นพิมพสวนประกอบตางๆขององคพระ และสวนของขนดนาคและ
พังพาน จากนั้นนํามาประกอบเชื่อมกันใหเกิดเปนรูปราง ซ่ึงเปนเทคนิคที่ทันสมัยและรวดเร็ว 
สามารถสรางผลงานไดเปนจํานวนมาก ตอบสนองความตองการของผูบริโภคอยางทันทวงที แต
ทั้งนี้การหลอพระนาคปรกจะมีขอจํากัดในเรื่องรูปแบบของศิลปะที่ปรากฏ ซ่ึงลูกคาหรือชางนิยมนาํ
พระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยเปนจุดขายในการสราง เนื่องจากความงดงามของพุทธลักษณะขององค
พระที่ดูสงางาม ออนชอย และเปนที่ตองตาของผูพบเห็น หรืออาจนําพระพุทธรูปศิลปะอ่ืนๆ มา
ผสมผสานก็ได เชนศิลปะเชียงแสน ศิลปะแบบอูทอง ศิลปะอยุธยา หรือศิลปะรัตนโกสินทร ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับความตองการของลูกคาเปนหลัก ชางหลอจะตองปฏิบัติตามเสมอ  ซ่ึงนับวันรูปแบบทาง
พุทธศิลปเริ่มมีการผิดเพี้ยนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เชนการนําพระสังกระจายมาประดับพังพานนาค ซ่ึงไม
เคยปรากฏพบเห็นจากประเพณีดั้งเดิมมากอน ซ่ึงจะทําใหเกิดการผิดเพี้ยนและเขาใจผิดถึงเรื่องราว
ทางพุทธประวัติ สวนพระพุทธรูปนาคปรกสลักหินยังคงมีคติเร่ืองความเชื่อเหมือนกับในงานหลอ
โลหะ คือสรางไวเปนพระประจําวันเกิดของผูที่เกิดในวันเสาร แตจุดขายหลักจะเนนลูกคาที่เปนชาว
ตางประเทศ เพื่อใชในงานประดับตกแตงอาคารมากกวาที่จะนําไปถวายวัด และขบวนการในการ
ผลิตยังคงยึดรูปแบบที่ใชกันในอดีตที่มีการสืบทอดกันมา โดยมากพระนาคปรกสลักหินนิยมในงาน
ศิลปะเขมร เนนงานศิลปะแบบบาปวน นครวัด และบายน และมักจะสลักใหเหมือนตามที่ปรากฏ
จริง จะไมทําการดัดแปลงแตงเติม แตคงรูปแบบลักษณะเดิมที่มีมาแตอดีต สวนพระนาคปรกศิลปะ
ไทยแบบทวารวดีกับไมเปนที่นิยมของลูกคา ทั้งนี้เปนเพราะศิลปะทวารวดีอาจดูไมโดดเดนเทา
ศิลปะเขมร  ดังนั้นชางสลักจึงไมนิยมทําจําหนาย 

ในอุตสาหกรรมการหลอพระและอุตสาหกรรมพื้นบานงานประติมากรรมสลักหิน การ
สรางพระพุทธรูปนาคปรกและพระพุทธรูปทั่วไปยังคงมีอนาคตที่สดใส แตแฝงไปดวยการแขงขัน
ที่รุนแรง ทั้งในเรื่องของตนทุนทางวัตถุดิบ และคาแรงของชาง เชนในงานหลอพระจะมีเร่ืองตนทุน
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ของทองเหลือง เหล็กเสน หิน ปูน ทราย และสี ที่แพงมากขึ้นกวาในอดีตประมาณสองเทาครึ่ง  แต
ผูประกอบการไมสามารถที่จะขึ้นราคาขายพระพุทธรูปตางๆได จึงจําเปนตองแบกภาระในเรื่องของ
ตนทุนการผลิต เพราะคูแขงขันแตละรายมักสรางจุดขายของตนเองในดานการตัดราคาขายกัน 
ในทางตรงกันขามกับเปนผลประโยชนที่ดีตอลูกคาที่ซ้ือสินคา เพราะจะไดรับสินคาในราคาเดิม แต
ถึงอยางไรผูประกอบการก็ตองปรับราคาขายที่แทจริงเพื่อความอยูรอดทางธุรกิจ สวนมุมมองของ
ผูประกอบการ(ชางสลัก) การสรางพระพุทธรูปนาคปรกสลักหินยังสามารถตอบสนองความ
ตองการของลูกคาไดอยางตอเนื่อง  และสามารถทํารายไดเปนอยางดี   ทั้งนี้ เพราะในงาน
ประติมากรรมสลักหินจัดไดวาเปนรูปแบบเฉพาะ จะสวยงามมากหรือนอยข้ึนอยูที่ประสบการณ
และทักษะฝมือชางสลักที่สะสมมา โดยกลุมลูกคางานดังกลาวจะเปนคนละกลุมกับลูกคาในงาน
หลอพระ ซ่ึงสวนใหญเปนชาวตางประเทศซื้อไวเพื่อการสะสม ตกแตงอาคาร และประดับบารมี
ของตนเอง  

จากการศึกษาและเก็บเกี่ยวขอมูลเร่ืองราวทางพุทธประวัติของการสรางพระพุทธรูปนาค
ปรกที่มีมาตั้งแตครั้งอดีต ซ่ึงยังคงสะทอนถึงบทบาทการสรางงานหลอพระ และงานสลักหินของ
พระพุทธรูปนาคปรกที่สืบเนื่องคลี่คลายและพัฒนารูปแบบจนเปนลักษณะที่ปรากฏใหเห็นใน
ปจจุบัน ในการศึกษาครั้งนี้ไดทําการศึกษาเนนในเรื่องของการสรางพระนาคปรกในสมัยปจจุบัน
รวมถึงคติความเชื่อตางๆ ที่มีการคลี่คลายพัฒนาตามกระแสโลกาภิวัตนในสังคมปจจุบัน ที่ตองการ
สรางเสริมและสืบทอดธรรมเนียมการสรางพระพุทธรูปนาคปรกหรือพระพุทธรูปปางอื่นๆ เพื่อ
จรรโลงไวซ่ึงพระพุทธศาสนาตราบนานเทานาน 

 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับสารนิพนธฉบับนี้ไดทําการครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการสราง
พระพุทธรูปนาคปรกถึงกรรมวิธี ทั้งงานหลอพระและงานสลักหิน แตยังขาดการติดตามในเรื่องการ
สรางพระพุทธรูปนาคปรกที่เปนพระพิมพ ทั้งประเภทเนื้อโลหะตางๆ  และเนื้อดินเผา ซ่ึงแยกได
หลายสกุลชาง และนิยมเปนอยางมากในสังคมปจจุบัน โดยเฉพาะในกลุมนักสะสมพระเครื่อง และ
จะนําเสนอในโอกาสตอไป 
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