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บทที ่1 

บทน า 

 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

งานพระเมรุมาศจดัสร้างข้ึนเพื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจา้แผน่ดิน  หรือพระ

ศพท่ีพระมหากษตัริยพ์ระราชทานใหถ้วายพระเพลิงกลางเมือง  ซ่ึงจะมีการสร้างพระเมรุมาศหรือ

พระเมรุอยูใ่จกลางเมือง1  ประเพณีและพระราชพิธีดงักล่าวปรากฏมาแลว้ตั้งแต่สมยัอยธุยา  จาก

หลกัฐานเอกสาร  เช่น  ปรากฏใน  “จดหมายเหตุการณ์พระศพสมเด็จพระรูป  วดัพุทไธสวรรย ์ กรุง

เก่า”  ซ่ึงบนัทึกเหตุการณ์ในงานพระเมรุสมเด็จพระรูป  หรือกรมหลวงโยธาเทพ  มเหสีฝ่ายซา้ยของ

พระเพทราชา2  หรือต่อมาในสมยัรัตนโกสินทร์  ก็มีการสร้างพระเมรุมาศถวายพระเพลิง

พระมหากษตัริยแ์ละพระบรมวงศานุวงศช์ั้นสูงบริเวณทอ้งสนามหลวงในปัจจุบนั  ดงัเคยปรากฏช่ือ

เรียกบริเวณดงักล่าวมาตั้งแต่ตน้กรุงรัตนโกสินทร์วา่  “ทุ่งพระเมรุ”  แต่ต่อมาในสมยั

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงมิโปรดท่ีราษฏเรียกทอ้งสนามหลวงวา่  “ทุ่งพระเมรุ”  

พระองคจึ์งโปรดใหมี้ประกาศเรียกวา่  “ทอ้งสนามหลวง”3 

ประเพณีการสร้างพระเมรุในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของ

พระมหากษตัริยน์ั้นน่าจะมาจากความเช่ือท่ีวา่  พระมหากษตัริยเ์ป็นสมมติเทพ  ตามคติของพรม

หมณ์ – ฮินดู  เทพสถิตอยูบ่นเขาพระเมรุ  ลอ้มรอบดว้ยเขาสัตตบริภณัฑ ์ เม่ือจุติลงมายงัโลกมนุษย์

เป็นสมมติเทพ  เม่ือสวรรคตจึงตั้งพระบรมศพบนเมรุ หรือเมรุมาศ เป็นการส่งพระศพ พระวญิญาณ

                                                           
1 สมภพ  ภิรมย,์ พระเมรุมาศ  พระเมรุ  และเมรุ  สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: 

อมรินทร์ , 2539), 41. 
2 เกรียงไกร  เกิดศิริ, งานพระเมรุ  :  ศิลปสถาปัตยกรรม  ประวตัิศาสตร์  และ

วฒันธรรมทีเ่กี่ยวเน่ือง (กรุงเทพฯ: อุษคเนย ์, 2552), 82. 
3 เจา้พระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ข า บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุง

รัตนโกสินทร์ รัชกาลที ่4 พ.ศ.2394-2411 (พระนคร: โรงพิมพพ์ระจนัทร์, 2477), 360. 
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เสด็จกลบัคืนสู่เขาพระสุเมรุดงัเดิม4  ซ่ึงความเช่ือดงักล่าวไดผ้สมกบัความเช่ือทางพุทธศาสนาจน

กลายเป็นพุทธราชา และความเช่ือดงักล่าวปรากฏอยูใ่นหลกัฐานเอกสารสมยัอยธุยา คือ ลิลิต

โองการแช่งน ้า ในตอนหน่ึงไดก้ล่าวถึงการก าเนิดจกัรวาล ก าเนิดพระมหากษตัริยแ์ละสิทธิธรรม

ของพระมหากษตัริยว์า่เป็นไปอยา่งถูกตอ้งเท่ียงธรรม5  ส่วนเร่ืองการสร้างพระเมรุเลียนแบบเขา

พระสุเมรุตามความเช่ือดงักล่าวสันนิษฐานวา่น่าจะไดรั้บอิทธิพลมาจากอาณาจกัรเขมรโบราณ ท่ีมี

ความเช่ือในเร่ืองของสมติเทพอยา่งชดัเจน 

ความเช่ือเร่ืองเขาพระสุเมรุปรากฏอยูใ่นไตรภูมิพระร่วงหรือไตรภูมิกถา ซ่ึงเป็นพระ

ราชนิพนธ์ของพระมหาธรรมราชาลิไทแห่งกรุงสุโขทยั บานแผนกของหนงัสือไตรภูมิบ่งไวว้า่

พระองคท์รงรวบรวมสาระในคมัภีร์ต่างๆแต่งข้ึนเพื่อเพิ่มเติมขอ้ความในพุทธศาสนารวม  30  

คมัภีร์6  ซ่ึงความในไตรภูมิพระร่วงนั้นมีเขาพระสุเมรุเป็นศูนยก์ลาง ลอ้มรอบดว้ยเขาสัตตบริภณัฑ์

มีทวปีทั้งส่ีของมนุษยอ์ยูร่ายรอบแดนกลางของเขาพระสุเมรุ อนัไดแ้ก่ อุตรกุรุทวปี (ทวปีทางทิศ

เหนือ) , บุรพวเิทห์ทวปี (ทวีปทางทิศตะวนัออก) , อมรโคยานทวปี (ทางทิศตะวนัตก) , และชมพู

ทวปี (ทวปีทางทิศใต)้ ซ่ึงแผน่ดินทางดา้นทิศเหนือของชมพทูวปีท่ีติดกบัทิวเขาสัตตบริภณัฑ ์ คือ 

ป่าหิมพานต ์ อนัเป็นท่ีอยูข่องสัตวห์ลากหลายชนิด เช่น กินนร กินนรี ราชสีห์ มา้พลาหะ เป็นตน้ 

รวมทั้งนกัสิทธ์ิ วทิยาธร และนารีผลดว้ย7 

ส่วนความเช่ือในเร่ืองของสัตวหิ์มพานตน์ั้นปรากฏอยูใ่นหลกัฐานตั้งแต่สมยัสุโขทยั 

ทั้งในไตรภูมิกถาท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ และพบในศิลาจารึกป้านางค าเยยี ในจารึกระบุวา่ สร้างเม่ือปี

พุทธศกัราช ๑๙๒๒ ขอ้ความในจารึกอกัษรขอมสุโขทยั ภาษาบาลี ไดก้ล่าวพรรณนาถึงลายลกัษณ์

ท่ีปรากฏในพระบาททั้งสอง แห่งองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ซ่ึงมีเขาพระสุเมรุ ทวปีทั้งส่ี ป่า

                                                           
4 สมภพ ภิรมย,์ พระเมรุมาศ พระเมรุ และเมรุ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์, 40. 
5 ชลดา เรืองรักษลิ์ขิต, วรรณคดีอยุธยาตอนต้น : ลกัษณะร่วมและอทิธิพล (กรุงเทพฯ: 

โครงการเผยแพร่ผลงานวชิาการ คณะอกัษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2544), 30 – 40. 
6 พระญาลิไท, ไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วง (กรุงเทพฯ: โรงพิมพภ์กัดีประดิษฐ ์, 

2517), 2 –3. 
7 เร่ืองเดียวกนั, 214 – 224. 
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หิมพานต ์ และสัตวต่์างๆในหิมพานต์8 นอกจากนั้นยงัพบหลกัฐานทางศิลปกรรมดว้ย เช่น ในภาพ

สลกัท่ีวดัศรีชุมตอนมาลุตชาดก และภาพปูนป้ันประดบัเจดียภ์ายในวดัมหาธาตุ สุโขทยั เป็นตน้ 

แสดงใหเ้ห็นถึงความเช่ือเร่ืองของสัตวหิ์มพานตท่ี์มีมาตั้งแต่สมยัสุโขทยั หากแต่ยงัไม่พบหลกัฐาน

การสร้างสัตวหิ์มพานตใ์นงานพระเมรุมาศในสมยัสุโขทยั แต่มาพบในสมยัอยธุยา 

ในสมยัอยธุยานั้นมีการพบหลกัฐานเร่ืองราวของสัตวหิ์มพานตค่์อนขา้งมาก ทั้งจาก

หลกัฐานเอกสารและหลกัฐานทางศิลปกรรม เช่น นนัโทปนนัทสูตรค าหลวง เป็นสูตรหน่ึงใน

คมัภีร์ทีฆนิกายสีสขนัธวรรค ภาษาบาลี เจา้ฟ้าธรรมาธิเบศร์ เม่ือคร้ังทรงผนวชไดพ้ระนิพนธ์  แปล

เป็นภาษาไทย ไดก้ล่าวถึง พระชิเนนทรทศพลไดแ้ปลงกายเป็นสัตวหิ์มพานต์9 ในจารึกมงคลบน

รอยพระพุทธบาท กล่าวถึง มงคล ๑๐๘ ท่ีปรากฏบนรอยพระบาทของพระพุทธเจา้ ซ่ึงรวมถึงเขา

พระสุเมรุ ป่าหิมพานตแ์ละสัตวหิ์มพานตด์ว้ย10 เป็นตน้ หลกัฐานทางศิลปกรรมนั้นพบทั้งในงาน

จิตรกรรมและงานลายรดน ้าท่ีนิยมเขียนเร่ืองราวของสัตวหิ์มพานต ์ และจากความเช่ือในสมยัอยธุยา

ท่ีไดก้ระท าเป็นราชประเพณีของพระมหากษตัริยก์็ไดมี้การสืบทอดต่อมาในสมยัรัตนโกสินทร์ ซ่ึง

ปรากฏหลกัฐานชดัเจนทั้งดา้นเอกสารของงานศิลปกรรม 

จากความเช่ือเร่ืองของเขาพระสุเมรุและคติสมมติเทพของพระมหากษตัริยท่ี์เช่ือวา่ การ

ถวายพระเพลิงพระบรมศพกระท ากนับนเขาพระสุเมรุ พระเมรุก็กระท าเลียนแบบเขาพระสุเมรุท่ีมี

เขาสัตตบริภณัฑล์อ้มรอบตามแบบอิทธิพลในวฒันธรรมเขมรโบราณ ดงันั้นจึงตอ้งมีการสร้างรูป

                                                           
8 ประสาร บุญประคอง, “ศิลาจารึกป้านางค าเยยี,“ ใน จารึกสมัยสุโขทยั  (กรุงเทพฯ : 

กรมศิลปากร, 2526), 309 – 318. 
9 กรมศิลปากร, วรรณกรรมสมัยอยุธยา  (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2529), 108. 
10 ก่องแกว้ วรีะประจกัษ ์และบุญเลิศ เสนานนท,์ "จารึกมงคลบนรอยพระพุทธบาท," 

ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 5 : อกัษรธรรมและอกัษรไทย พุทธศตวรรษที ่19 - 24  (กรุงเทพฯ: 
หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร,2529), 120 – 130. 
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สัตวหิ์มพานตใ์นป่าหิมพานตท่ี์อยูบ่ริเวณเชิงเขาพระสุเมรุมาประดบัไวด้ว้ย11 ซ่ึงประเพณีการตั้ง

สัตวหิ์มพานตใ์นงานพระเมรุมาศปรากฏหลกัฐานตั้งแต่สมยักรุงศรีอยธุยา มีกล่าวไวใ้นพระราช

พงศาวดาร ฉบบัพระราชหตัถเลขาวา่ในสมยัพระเพทราชา เม่ือคราวถวายพระเพลิงพระบรมศพ

สมเด็จพระนารายณ์วา่มีการท ามณฑปตั้งบนหลงัรูปสัตวหิ์มพานตมี์มาแลว้ตั้งแต่คร้ังกรุงศรีอยธุยา

และใชเ้ป็นท่ีวางผา้ไตร ใส่ธูป เคร่ืองหอมท่ีใชใ้นการถวายพระเพลิง12  เป็นตน้ และไดรั้บการ

ปฏิบติัเป็นราชประเพณีต่อมาในสมยัรัตนโกสินทร์ ดงัปรากฏหลกัฐานในพระราชพงศาวดารกรุง

รัตนโกสินทร์ในสมยัรัชกาลท่ี 2 เม่ือคราวถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด

ฟ้าจุฬาโลกวา่ พระเมรุไดส้ร้างตามแบบพระเมรุพระเจา้อยูห่วักรุงเก่า มีการตั้งโรงรูปสัตวหิ์มพานต์

รายรอบพระเมรุ13 

จากขอ้ความท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้า่การสร้างพระเมรุมาศในงานพระบรมศพ

ของพระมหากษตัริยน์ั้นมาจากความเช่ือเร่ืองสมมติเทพ ซ่ึงเม่ือสวรรคตจึงตอ้งสร้างพระเมรุเพื่อส่ง

เสด็จสู่สวรรคต์ามความเช่ือดงักล่าว ฉะนั้นการพระราชพิธีและการสร้างพระเมรุจึงเป็นไปใน

ลกัษณะท่ีเลียนแบบมาจากจกัรวาลวทิยาเร่ืองเขาพระสุเมรุ จึงตอ้งมีการตั้งรูปสัตวหิ์มพานตเ์พื่อให้

สัญลกัษณ์และความหมายท่ีแทนเขาพระเมรุนั้นครบถว้น ซ่ึงการสร้างพระเมรุนั้นเป็นประเพณีท่ีมี

มาแลว้ตั้งแต่ในสมยัอยธุยาและมีการสืบทอดมาถึงสมยัรัตนโกสินทร์ และถือวา่เป็นประเพณีท่ี

ส าคญัและมีความหมายเชิงคติสัญลกัษณ์ท่ีมีมาตั้งแต่โบราณอยา่งมาก 

งานวจิยัฉบบัน้ีจะศึกษาเร่ืองของสัตวหิ์มพานตจ์ากหลกัฐานเอกสารท่ีปรากฏมาตั้งแต่

สมยัสุโขทยั เช่น ไตรภูมิพระร่วง จารึกป้านางค าเยยี ศึกษาท่ีมาของงานพระเมรุ  การสร้างพระเมรุ

มาศวา่มีท่ีมาจากท่ีใด และการสร้างสัตวหิ์มพานตว์า่มาจากท่ีใด และมีคติความเช่ืออยา่งไร จาก

                                                           
11 กรมศิลปากร, ภาพสัตว์หิมพานต์ จากสมุดไทยด า ของ หอสมุดแห่งชาติ , 

(กรุงเทพฯ: คณะกรรมการพิจารณาและจดัพิมพเ์อกสารทางประวติัศาสตร์, ส านกันายกรัฐมนตรี, 
2525), 1-2. 

12 พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2516), 36. 
13 สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาล

ที ่2  (พระนคร: องคก์ารคา้ของคุรุสภา, 2505), 45. 
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หลกัฐานเอกสารต่างๆตั้งแต่สมยัสุโขทยั อยธุยาและรัตนโกสินทร์ดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ และ

หลกัฐานของงานศิลปกรรมท่ีปรากฏมาแลว้ตั้งแต่ในภาพสลกัท่ีวดัศรีชุม และในงานศิลปกรรมสมยั

อยธุยาท่ีมีทั้งงานปูนป้ัน งานจิตรกรรม และบนตูล้ายรดน ้ า รวมทั้งประเพณีการสร้างพระเมรุมาศท่ี

มีสัตวหิ์นพานตป์ระกอบจากหลกัฐานเอกสารเก่าสมยัอยธุยาและเอกสารในสมยัรัตนโกสินทร์ 

รวมทั้งวเิคราะห์คติความเช่ือ การสร้าง รูปแบบ และหนา้ท่ีการใชง้านของสัตวหิ์มพานตต์ั้งแต่สมยั

อยธุยาถึงรัตนโกสินทร์วา่ไดมี้การเปล่ียนแปลงไปอยา่งไรบา้ง จากหลกัฐานทางศิลปกรรมและ

จิตรกรรม 

 

2. ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา  

1. ศึกษาท่ีมาของคติความเช่ือเร่ืองพระเมรุมาศ 

2. ศึกษาแนวคิดการสร้างพระเมรุและสัตวหิ์มพานตใ์นงานพระเมรุตั้งแต่สมยัอยธุยาถึง 

รัตนโกสินทร์ 

3. ศึกษาคติความเช่ือ รูปแบบและหนา้ท่ีการใชง้านของของสัตวหิ์มพานตใ์นงานพระ 

เมรุมาศ 

 

3. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เขา้ใจถึงท่ีมาของคติความเช่ือเร่ืองพระเมรุ 

2. เขา้ใจแนวคิดพื้นฐานในการสร้างพระเมรุมาศและสัตวหิ์มพานตใ์นงานพระเมรุมาศ 

3. เขา้ใจถึงเหตุผลในการสร้างรูปสัตวหิ์มพานตป์ระดบัในงานพระเมรุ 

4. เขา้ใจถึงรูปแบบ และหนา้ท่ีการใชง้านของสัตวหิ์มพานตใ์นงานพระเมรุมาศ 

 

4. สมมติฐานของการศึกษา  

การสร้างรูปสัตวหิ์มพานตม์าประดบัในงานพระเมรุมาศพระมหากษตัริยแ์ละพระบรม

วงศานุวงศน์ั้นมีท่ีมาจากความเช่ือท่ีวา่ การถวายพระเพลิงพระบรมศพนั้นกระท าบนเขาพระสุเมรุ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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พระเมรุก็คือการจ าลองเขาพระสุเมรุ ดงันั้นจึงตอ้งมีการประดบัรูปสัตวหิ์มพานตร์อบพระเมรุ

เพื่อใหส้ัญลกัษณ์ของเขาพระสุเมรุในงานพระเมรุมาศครบถว้น ซ่ึงเป็นคติความเช่ือท่ีมาจากเขมร 

รูปสัตวหิ์มพานตใ์นงานพระเมรุน่าจะมีมาแลว้ตั้งแต่สมยัอยธุยา และสืบทอดต่อมายงั

รัตนโกสินทร์ ซ่ึงนอกจากจะสร้างเพื่อเป็นสัญลกัษณ์วา่เป็นส่วนหน่ึงของเขาพระสุเมรุในความเช่ือ

เร่ืองไตรภูมิแลว้ สัตวหิ์มพานตย์งัมีรูปแบบและหนา้ท่ีการใชง้านหลากหลายรูปแบบตามแต่ละสมยั

ดว้ย 

 

5. ขอบเขตของการศึกษา  

1. ศึกษาท่ีมาของการสร้างพระเมรุมาศและสัตวหิ์มพานตว์า่มาจากท่ีใด 

2. ศึกษาคติการการสร้าง รูปแบบ และหนา้ท่ีการใชง้านของสัตวหิ์มพานตใ์นงานพระ

เมรุมาศตั้งแต่สมยัอยธุยาถึงรัตนโกสินทร์ 

 

6. ขั้นตอนการศึกษา  

1. รวบรวมขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. เก็บขอ้มูลภาคสนามโดยถ่ายภาพและศึกษาขอ้มูลของศิลปกรรมท่ีจะศึกษา 

3.ด าเนินการวจิยัโดยศึกษาขอ้มูลทางดา้นเอกสารและศิลปกรรมถึงท่ีมาของคติความ

เช่ือรูปแบบ และหนา้ท่ีการใชง้านของสัตวหิ์มพานตใ์นงานพระเมรุมาศ 

4. วเิคราะห์ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาขอ้มูลทางดา้นเอกสารและศิลปกรรม 

5. สรุปผลของการวิเคราะห์และน าเสนอผลการศึกษา 

7. เวลาทีใ่ช้ในการวจัิย 

เร่ิมงานวจิยัตั้งแต่เดือนมีนาคม 2553 และเสนอวทิยานิพนธ์ภายในมีนาคม 2556 

8. วธีิการศึกษา 

1.ศึกษางานวจิยัและผลงานทางวชิาการในอดีตท่ีผา่นมาเก่ียวกบัพระเมรุมาศและสัตว์

หิมพานต ์

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.ศึกษาหลกัฐานเอกสารและศิลปกรรมเพื่อหาท่ีมาของคติความเช่ือในการสร้างพระ

เมรุมาศ 

3.ศึกษาแนวคิดในการสร้างรูปสัตวหิ์มพานตใ์นงานพระเมรุมาศตั้งแต่สมยัอยธุยาถึง

รัตนโกสินทร์ 

4.ศึกษารูปแบบและหนา้ท่ีการใชง้านของสัตวหิ์มพานตใ์นงานพระเมรุมาศตั้งแต่สมยั

อยธุยาถึงรัตนโกสินทร์ 

5.วเิคราะห์คติความเช่ือและหนา้ท่ีการใชง้านของสัตวหิ์มพานตใ์นงานพระเมรุมาศ

ตั้งแต่สมยัอยธุยาถึงรัตนโกสินทร์ 

6. สรุปผลการศึกษาและน าเสนอขอ้มูลโดยจดัท าเป็นเอกสาร    ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที ่2 

ทีม่าของคติความเช่ือเร่ืองงานพระเมรุมาศ 

   

1.  คติความเช่ือในอาณาจักรเขมรโบราณ 

อาณาจกัรเขมรโบราณเร่ิมตน้ข้ึนปรากฏในหลกัฐานเอกสารของจีนและจารึกท่ีพบใน

ดินแดนเขมรคือ ฟูนนั ซ่ึงรับวฒันธรรมของอินเดีย ตามเอกสารของจีนระบุวา่ฟูนนัปกครองโดย

ระบบกษตัริย ์ นบัถือศาสนาฮินดู1 ต่อมาฟูนนัไดถู้กเจนละเขา้ยดึครองเป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัร

เจนละ ประวติัศาสตร์ของอาณาจกัรเขมรต่อจากนั้นไดมี้การพยายามรวบรวมบา้นเมืองใหเ้ป็นหน่ึง

เดียว โดยมาส าเร็จในรัชกาลของพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 2 (พ.ศ. 1345 - 1393) พระองคท์รงตั้งเมือง

หลวงท่ีอมเรนทรปุระ สถาปนามเหนทรบรรพตข้ึนท่ีเขาพนมกุเลน ในจารึกสด๊อกก๊อกธม 2 ได้

กล่าววา่ พระองคท์รงสถาปนาเทวราชาข้ึนเพื่อให้เขมรหลุดพน้จากอ านาจชวา โดยมีพราหมณ์ศิวไก

วลัยเ์ป็นผูป้ระกอบพิธีให้2  ซ่ึงการประกอบพิธีนั้นท าใหพ้ระเจา้ชยัวรมนัท่ี 2 ทรงเป็นจกัรพรรดิเป็น

สมมติเทพ การเป็นสมมติเทพของกษตัริยเ์ขมรท าใหเ้กิดการประกอบพิธีกรรมในราชส านกัส าหรับ

กษตัริย ์ เพราะพระองคมิ์ใช่บุคคลธรรมดา จ าตอ้งมีพิธีท่ีแสดงความศกัด์ิสิทธ์ิ หากแต่แนวคิดใน

เร่ืองของความเป็นสมมติเทพนั้นไม่ไดเ้พิ่งมีในสมยัของพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 2 หากแต่มีแนวคิดมา

ตั้งแต่สมยัฟูนนัและเจนละ  ดงัปรากฏหลกัฐานของพิธีราชาภิเษกหรืออภิเษกในสมยัของพระเจา้

มเหนทรวมนัหรือเจา้ชายจิตรเสน เช่น จารึกถ ้าภูหมาใน จารึกปากน ้ามูล 13 ,2  และจารึกปากโดม

นอ้ย กล่าววา่ “...พระเจา้แผน่ดินพระองคใ์ด ทรงพระนามวา่ จิตรเสน ผูเ้ป็นพระโอรสของพระเจา้

                                                           
1 Briggs, Lawrence Palmer, The ancient Khmer Empire  (hiladelphia: The Americn 

PhilosophicalSociety, 1951), 12. 
2 ชะเอม แกว้คลา้ย, “จารึกสด๊กก๊อกธม 2,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 3 : อกัษรขอม 

พุทธศตวรรษที่ 15 – 16  (กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2529), 181 - 227. 
3 ชะเอม แกว้คลา้ย, “จารึกปากน ้ามูล 1,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 1 : อกัษรปัลลวะ 

หลงัปัลลวะพุทธศตวรรษที ่12 - 18 , (กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2529), 158 - 160. 

   ส
ำนกัหอ
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ศรีวรีวรมนั เป็นพระราชนดัดาของพระเจา้ศรีสารวเภามะ แมโ้ดยศกัด์ิจะเป็นพระอนุชา แต่ก็ไดเ้ป็น

พระเชษฐาของพระเจา้ศรีภววรมนั ผูมี้พระนามปรากฏในดา้นคุณธรรมแต่พระเยาว ์พระเจา้แผน่ดิน

พระองคน์ั้น ไดรั้บพระนามอนัเกิดแต่การอภิเษกวา่ “พระเจา้ศรีมเหนทรวรมนั” (หลงัจาก)ชนะ

ประเทศ (กมัพ)ู น้ีทั้งหมดแลว้ ไดส้ร้างรูปโคอุสภะ ท าดว้ยศิลา ไวใ้นท่ีน้ี อนัเป็นเสมือนหน่ึงความ

สวสัดีแห่งชยัชนะของพระองค.์..4”  พิธีราชาภิเษกน้ีเป็นพิธีกรรมอนัศกัด์ิสิทธ์ส าหรับผูท่ี้จะข้ึนเป็น

กษตัริย ์ เสมือนการเปล่ียนผา่นไปเป็นกษตัริยท่ี์มีฐานะเทียบเท่ากบัเทพเจา้  ซ่ึงพระราชพิธีดงักล่าว

ไดส่้งอิทธิพลมายงัสุโขทยัดว้ย ปรากฏหลกัฐานอยูใ่นจารึกวดัศรีชุมได2้248มีการกล่าวถึงพอ่ขนุผา

เมืองอภิเษกใหพ้อ่ขุนบางกลางหาวครองเมืองสุโขทยัพร้อมกบันามศรีอินทรบดินทราทิตย5 

1.1 คติเร่ืองปราสาทในเขมร 

ศาสนสถานของเขมรหรือท่ีเรียกวา่ปราสาทเขมรนั้นสร้างข้ึนเพื่อประดิษฐานรูปเคารพ

ในศาสนา ตามความเช่ือท่ีรับมาจากอินเดีย และประดิษฐานเทวราชซ่ึงเปรียบเสมือนศูนยก์ลางทาง

ความเช่ือในลทัธิเทวราชาของกษตัริยเ์ขมรตั้งแต่ในสมยัของพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 2 นอกจากการสร้าง

ศาสนาสถานข้ึนเพื่อเคารพบูชาเทพเจา้แลว้ ยงัมีประเพณีการสร้างศาสนสถานข้ึนเพื่ออุทิศใหก้บั

บรรพบุรุษและบรรพสตรี หรือพระราชบิดา พระราชมารดาของกษตัริยพ์ระองคน์ั้นดว้ย ซ่ึง

ประเพณีดงักล่าวปรากฏหลกัฐานอยูห่ลายแห่ง เช่น ในสมยัพระเจา้อินทรวรมนั พระองคท์รงสร้าง

ปราสาทพระโคใหก้บับรรพบุรุษและบรรพสตรี ประดิษฐานศิวลึงค ์โดยสถาปนาช่ือรวมกบับรรพ

บุรุษของพระองค ์(ภาพท่ี 1) สมยัพระเจา้ยโศวรมนั ทรงสร้างปราสาทโลเลยกลางบารายอุทิศใหก้บั

บรรพบุรุษ6 (ภาพท่ี 2) หรือในสมยัของพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 แมพ้ระองคจ์ะทรงนบัถือศาสนาพุทธ

                                                           
4 ชะเอม แกว้คลา้ย, “จารึกปากน ้ามูล 1,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 1 : อกัษรปัล

ลวะ หลงัปัลลวะพุทธศตวรรษที ่12 - 18  (กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2529), 158 - 
160. 

5 ยอร์ช เซเดส์, “ศิลาจารึกสุโขทยั หลกัท่ี 2 (วดัศรีชุม),”  ศิลปากร  26, 6 (มกราคม 
2526): 108 - 109. 

6 Marilia Albanese, Angkor : splendors of the Khmer civilization  (Bangkok: Asia 
Books, 2002), 32. 
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นิกายมหายาน แต่พระองคย์งัทรงกระท าตามราชประเพณีเดิม คือ ทรงสร้างปราสาทตาพรหมอุทิศ

ถวายพระราชมารดา (ภาพท่ี 3) และสร้างปราสาทพระขรรภถ์วายพระราชบิดา7 (ภาพท่ี 4) ซ่ึงคติ

ความเช่ือดงักล่าวไดส่้งอิทธิพลต่อมาในสมยัอยธุยาดว้ย 

 

 
ภาพท่ี 1  ปราสาทพระโค สร้างโดยพระเจา้อินทรวรมนั เพื่ออุทิศถวายบรรพบุรุษและบรรพสตรี 

                 ศิลปะเขมรสมยัพระโค สร้างในพุทธศตวรรษท่ี 15  

 

 
ภาพท่ี 2  ปราสาทโลเลย พระเจา้ยโศวรมนัสร้างอุทิศถวายใหก้บับรรพบุรุษ 

                ศิลปะเขมรสมยัพระโค สร้างในพุทธศตวรรษท่ี 15 

                                                           
7 มาดแลนด ์ จีโต, ประวตัิเมืองพระนครของขอม = Histoire d'Angkor (กรุงเทพฯ : 

มติชน, 2552), 96 – 97. 
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ภาพท่ี 3  ปราสาทตาพรหม พระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 สร้างถวายพระราชมารดา 

                 ศิลปะเขมรแบบบายน สร้างในพุทธศตวรรษท่ี 18 

 

 
ภาพท่ี 4  ปราสาทพระขรรค ์พระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 สร้างถวายพระราชบิดา 

                ศิลปะเขมรแบบบายน สร้างในพุทธศตวรรษท่ี 18 

ท่ีมา: นายปติสร เพญ็สุต 
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1.2 คติเร่ืองพระเมรุมาศในเขมร 

เร่ืองของงานพระเมรุมาศในเขมรนั้นในปัจจุบนัยงัไม่พบหลกัฐานใดท่ีจะกล่าวไดว้า่มี

การสร้างพระเมรุมาศในงานพระบรมศพของกษตัริยเ์ขมรโบราณ หากแต่มีแนวคิดท่ีท าใหเ้กิดงาน

พระเมรุในสมยัอยธุยาปรากฏหลกัฐานอยู ่ คือ แนวคิดในเร่ืองของเทวราชาหรือสมมติเทพ ดงัท่ีได้

กล่าวไปแลว้ขา้งตน้วา่ลทัธิเทวราชาหรือการท่ีสถาปนากษตัริยข้ึ์นเป็นสมมติเทพนั้นเกิดข้ึนตั้งแต่

ในสมยัของพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 2 พระองคท์รงสถาปนาเทวราชข้ึนท่ีมเหนทรบรรพต ซ่ึงไดก้ลายเป็น

ราชประเพณีสืบต่อมายงักษตัริยเ์ขมรองคต่์อๆมา เช่น ในสมยัของพระเจา้ราเชนทรวรมนัท่ี 2 ทรง

สร้างปราสาทแม่บุญตะวนัออกประดิษฐานเทวราชา (ภาพท่ี 5) ช่ือ ราเชนทเรศวร เป็นตน้  

นอกจากนั้นการถวายพระนามเม่ือทรงสวรรคตยงัแสดงใหเ้ห็นถึงความเช่ือในการเขา้รวมกนัของ

กษตัริยพ์ระองคน์ั้นกบัเทพเจา้ท่ีพระองคน์บัถือดว้ย เช่น พระเจา้ยโศวรมนัเม่ือทรงสวรรคตพระ

นามวา่ บรมศิวโลก (Paramasivaloka)8  พระเจา้ชยัวรมนัท่ี 4 เม่ือทรงสวรรคตพระนามวา่  บรมศิว

บท (Paramashivapada)9  พระเจา้ราเชนทรวรมนั เม่ือทรงสวรรคตพระนามวา่ ศิวโลก  พระเจา้สุ

ริยวรมนัท่ี 2 เม่ือทรงสวรรคตพระนามวา่ บรมวษิณุโลก10  เป็นตน้ ซ่ึงการถวายพระนามดงักล่าว

แสดงใหเ้ห็นถึงแนวคิดการกลบัไปรวมกบัเทพเจา้เม่ือเสด็จสวรรคต ไม่แตกต่างไปจากแนวคิดการ

สร้างพระเมรุของกษตัริยอ์ยธุยาท่ีเปรียบประดุจสมมติเทพกลบัข้ึนไปสู่สวรรคเ์ช่นกนั แนวคิด

ดงักล่าวน้ีไดผ้สมผสานกบัพุทธศาสนาตั้งแต่ในอาณาจกัรเขมรโบราณในสมยัของพระเจา้ชยัวรมนั

ท่ี 7 พระองคท์รงนบัถือพุทธศาสนานิกายมหายาน แต่ก็ยงัคงราชประเพณีเดิมไว ้ คือการสร้าง

ปราสาทบายนเป็นศูนยก์ลางอ านาจความเช่ือของพระองคเ์หมือนดงัท่ีกษตัริยเ์ขมรพระองคก่์อน

สร้างปราสาทประดิษฐานเทวราช หากแต่ไดเ้ปล่ียนไปประดิษฐานพระพุทธรูปตามความเช่ือใน

พุทธศาสนาแทน11 (ภาพท่ี 6) นอกจากนั้นพระองคย์งัทรงสร้างปราสาทอุทิศถวายแก่พระราชมารดา

และพระราชบิดาดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ โดยไดส้ร้างรูปเคารพของนางปรัชญาปารมิตาแทน

                                                           
8 Lawrence Palmer  Briggs, The ancient Khmer Empire, 113. 
9 Marilia Albanese, Angkor : splendors of the Khmer civilization, 35. 
10 Ibid., 41. 
11 มาดแลนด ์ จีโต, ประวตัิเมืองพระนครของขอม = Histoire d'Angkor,108. 
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พระมารดา และพระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวรแทนรูปพระราชบิดา ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความเช่ือใน

เร่ืองของสมมติเทพเช่นกนั เม่ือเช่ือวา่พระองคแ์ละพระญาติเป็นสมมติเทพ เม่ือสวรรคตก็กลบัไป

รวมกบัเทพดงัเดิม โดยการสร้างปราสาทอุทิศถวายเป็นสัญลกัษณ์แทนการกลบัสู่องคเ์ทพเจา้ 

 

 
ภาพท่ี 5   ปราสาทแม่บุญตะวนัออก สร้างในสมยัของพระเจา้ราเชนทรวรมนัท่ี 2 

                ศิลปะเขมรสมยัแปรรูป สร้างในปลายพุทธศตวรรษท่ี 15 (พ.ศ. 1495) 
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ภาพท่ี 6  ปราสาทบายน สร้างในสมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 

               ศิลปะเขมรแบบบายน อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 18 

 

นอกจากแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ยงัมีขอ้สันนิษฐานของศาสนสถานท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การศพดว้ย ปราสาทนครวดัเป็นศาสนสถานท่ีศาสตราจารยย์อช เซเดส์ ไดต้ั้งขอ้สันนิษฐานเอาไวว้า่

น่าจะเก่ียวของกบัพิธีการศพของพระเจา้สุริยวรมนัท่ี 2 (ภาพท่ี 7) ลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัพิธีการศพ

ของนครวดัคือประตูทางเขา้ท่ีส าคญัของปราสาทตั้งอยูท่างทิศตะวนัตก ซ่ึงถือเป็นทิศของผูท่ี้ตายไป

แลว้ และจดัวางเรียงภาพสลกับนผนงัระเบียงชั้นนอกเวยีนทางซา้ย ซ่ึงเป็นการเดินเวยีนเก่ียวกบัการ

พิธีศพ คือการเวยีนโดยเอาส่ิงส าคญัไวท้างดา้นซา้ยของผูเ้ดิน นอกจากนั้นศาสนสถานของขอมบาง

แห่งยงัพบร่องรอยของภาชนะศิลาท่ีมีฝาปิด มีการเจาะช่องใหน้ ้าไหลออกมาได ้ เช่นท่ีปราสาทบนั

ทายส าเหร่ พบภาชนะศิลาทรงส่ีเหล่ียมจตุัรัส มีฝาปิด บนฝามีรูเจาะ มีการเจาะรูตรงฐานล่างใหน้ ้า

ไหลออกมา คลา้ยกบัหีบศพส าหรับนอนตะแคงงอเข่า (ภาพท่ี 8) ซ่ึงลกัษณะของภาชนะทรงศิลา

เหล่าน้ีไดพ้บอยูใ่นหลายแห่งในเขมร เช่น โลงหินพบท่ีพนมบาแคง (ภาพท่ี 9) มีรูส าหรับถ่ายน ้าอยู่

ทางดา้นขา้ง ไม่พบฝาครอบ12 , โลงหินพบท่ีวดัเทพพนม (ภาพท่ี 10) ท่ีชานชาลามุมดา้นทิศ

                                                           
12ยอร์ช เซเดส์, ปราสาทหินเขมรสร้างเพือ่อะไร และเร่ืองแปลจากภาษาเยอรมันเป็น

ภาษาองักฤษ (กรุงเทพฯ: กรุงเทพการพิมพ,์ 2503), 7. 
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ตะวนัออกเฉียงใต ้มีรูส าหรับถ่ายน ้าออกอยูท่างดา้นขา้งทางยาว , โลงหินพบท่ีวดัต าหนกัเมืองเสียม

ราฐ (ภาพท่ี 11) ไม่พบฝาครอบ รูส าหรับถ่ายน ้าอยูท่างดา้นขวาง , โลงหินพบท่ีปราสาทพิมาน

อากาศท่ีเชิงบนัไดดา้นใต ้ (ภาพท่ี 12) ไม่มีฝาครอบ ลวดลายจ าหลกัเหมือนกบัฐานปราสาท มีรูป

สิงห์ลอ้มรูส าหรับถ่ายน ้าออก โลงหินพบท่ีปราสาทบึงมาลาบริเวณอาคารดา้นนอกทิศตะวนัออก

(ภาพท่ี 13) ไม่พบส่วนฝาครอบ13 สภาพแตกหกัไปมากแลว้ แต่อยา่งไรก็ตามก็ยงัไม่มีหลกัฐานและ

ขอ้สรุปแน่ชดัวา่โลงหินท่ีพบนั้นเป็นโลงศพจริงหรือไม่ หากแต่ประเพณีการฝังพระศพของกษตัริย์

ในปราสาทหรือสร้างปราสาทเพื่อพระบรมศพนั้นไดพ้บหลกัฐานการกล่าวถึงอยูใ่นบนัทึกของจิว

ตากวน ซ่ึงไดเ้ขา้มาในช่วงตนัพุทธศตวรรษท่ี 19 เขาไดก้ล่าววา่ พระศพของพระราชาไดถู้กฝังอยู่

ในปราสาท แต่ก็ไม่รู้แน่ชดัวา่ฝังพระศพหรือพระอฐิั14 อาณาจกัรเขมรโบราณแมว้า่จะยงัไม่ปรากฏ

หลกัฐานของการสร้างงานพระเมรุมาศ แต่แนวคิดในเร่ืองของการเป็นสมมติเทพของสถาบนั

กษตัริย ์ การสร้างปราสาทอุทิศใหบ้รรพบุรุษ บรรพสตรี และหลกัฐานท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัประเพณี

การศพก็น่าจะเป็นตน้แบบแนวคิดท่ีก่อให้เกิดการสร้างงานพระเมรุมาศในสมยัอยธุยา 

 
ภาพท่ี 7  ปราสาทนครวดั สร้างโดยพระเจา้สุริยวรมนัท่ี 2 

               ศิลปะเขมรแบบนครวดั สร้างในพุทธศตวรรษท่ี 17 

                                                           
13 เร่ืองเดียวกนั, 7. 
14 โจว ตา้กวาน, บันทกึว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณขีองเจินละ แปลโดย เฉลิม ยง

บุญเกิด (กรุงเทพฯ: มติชน, 2543), 29. 
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ภาพท่ี 8  ภาชนะศิลาทรงส่ีเหล่ียมจตุัรัส มีฝาปิด บนฝามีรูเจาะ มีการเจาะรูตรงฐานล่างใหน้ ้าไหล 

ออกมา คลา้ยกบัหีบศพ จากปราสาทบนัทายส าเหร่ อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 18 

 
ภาพท่ี 9 โลงหินพบท่ีปราสาทพนมบาแคง มีรูส าหรับถ่ายน ้าอยูท่างดา้นขา้ง   

               อายรุาวพุทธศตวรรษ ท่ี  15 

ท่ีมา : ยอร์ช เซเดส์, ปราสาทหินเขมรสร้างเพือ่อะไร และเร่ืองแปลจากภาษาเยอรมันเป็น 

ภาษาองักฤษ (กรุงเทพฯ: กรุงเทพการพิมพ,์ 2503), 6. 
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ภาพท่ี 10  โลงหินพบท่ีวดัเทพพนม บริเวณชานชาลามุมดา้นทิศตะวนัออกเฉียงใต้ 

ท่ีมา : ยอร์ช เซเดส์, ปราสาทหินเขมรสร้างเพือ่อะไร และเร่ืองแปลจากภาษาเยอรมันเป็น 

ภาษาองักฤษ (กรุงเทพฯ: กรุงเทพการพิมพ,์ 2503), 6. 

 
ภาพท่ี 11  โลงหินพบท่ีวดัต าหนกัเมืองเสียมราฐ 

ท่ีมา : ยอร์ช เซเดส์, ปราสาทหินเขมรสร้างเพือ่อะไร และเร่ืองแปลจากภาษาเยอรมันเป็น 

ภาษาองักฤษ (กรุงเทพฯ: กรุงเทพการพิมพ,์ 2503), 7. 
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ภาพท่ี 12  โลงหินพบท่ีปราสาทพิมานอากาศท่ีเชิงบนัไดดา้นใต ้อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 15 

ท่ีมา : ยอร์ช เซเดส์, ปราสาทหินเขมรสร้างเพือ่อะไร และเร่ืองแปลจากภาษาเยอรมันเป็น 

ภาษาองักฤษ (กรุงเทพฯ: กรุงเทพการพิมพ,์ 2503), 7. 

 

 
ภาพท่ี 13 โลงหินพบท่ีปราสาทบึงมาลาบริเวณอาคารดา้นนอกทิศตะวนัออก  

                อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 17 

ท่ีมา : สุจิตต ์วงษเ์ทศ, พระเมรุ ท าไม? มาจากไหน  (กรุงเทพฯ: กองทุนเผยแพร่ความรู้สู่ 

สาธารณะ, 2551), 129. 
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2. งานพระเมรุมาศในสมัยอยุธยา 

ราชธานีกรุงศรีอยุธยา 

2.1 หลกัฐานเอกสาร 

ประเพณีการสร้างพระเมรุมาศหรือประเพณีการพระศพของพระมหากษตัริยใ์นสมยั

สุโขทยันั้นไม่ปรากฏหลกัฐาน แต่มีขอ้ความเก่ียวกบัพิธีพระบรมศพของพระจกัรพรรดิปรากฏอยู่

ในไตรภูมิพระร่วง ความวา่  

เม่ือนั้นจึงพระยาจกัรพรรดิราชนั้นกธ็ทิพพชงคตพิธรชะโลมดว้ยพระแจะจวง

จนัทร์ แลว้จึงเอาผา้ขาวอนัเน้ือละเอียดนั้นมาตราสงัศพ พระยาจกัรพรรดิราชนั้น แลว้จึงเอา

ส าลีอนัดีดดว้ยสพทัไดแ้ลร้อยคาบมาห่อชั้นหน่ึงเล่า ดงันั้นนอกผา้ตราสงัทั้งหลายเป็นพนั

ชั้น คือวา่ผา้ห่อหา้ร้อยชั้น แลสาลีอนัห่อนั้นกห็า้ร้อยชั้น จึงรดดว้ยน ้าหอมอนัอบไดแ้ลร้อย

คาบแลว้เอาใส่ในโกฐทองอนัประดบัดว้ยนิค าถมอ15 

ต่อมาในงานพระเมรุมาศสมยัอยธุยาจึงปรากฏหลกัฐานอยูใ่นพระราชพงศาวดารกรุงศรี

อยธุยาหลายฉบบั ซ่ึงทุกฉบบันั้นกล่าวตรงกนัถึงเร่ืองของการสร้างพระเมรุมาศจะเร่ิมปรากฏอยูใ่น

สมยัพระเอกาทศรศ ส่วนในช่วงตน้กรุงศรีอยธุยาจะอธิบายถึงพระบรมศพของพระมหากษตัริย์

เพียงแค่ มีการถวายพระเพลิงพระบรมศพ เช่น ในฉบบัพนัจนัทนุมาศ (เจิม) รัชกาลสมเด็จพระบรม

ราชาธิราชท่ี 2 (เจา้สามพระยา) ใหข้ดุเอาพระศพเจา้อา้ยพระยา เจา้อ้ีพระยา ไปถวายพระเพลิง ท่ี

ถวายพระเพลิงนั้นใหส้ถาปนาพระมหาธาตุและวหิารเป็นพระอารามแลว้ ใหพ้ระนามช่ือวา่วดัราช

บุรณะ16 ซ่ึงเน้ือความดงักล่าวตรงกบัพระราชพงศาวดารฉบบัหมอบรัลเล17 

การสร้างพระเมรุมาศในงานพระบรมศพปรากฏหลกัฐานในพระราชพงศาวดารในรัช

สมยัพระเอกาทศรศ เช่น พระราชพงศาวดาร ฉบบัพนัจนัทนุมาศ (เจิม) และพระราชพงศาวดาร

                                                           
15 กรมศิลปากร, ไตรภูมิพระร่วง  (กรุงเทพฯ: อมรการพิมพ ์, 2504), 143 – 144. 
16 พระพนัจนัทนุมาศ (เจิม) , พระจกัรพรรดิพงศ ์(จาด), พระราชพงศาวดารกรุงศรี

อยุธยา ฉบับพนัจันทุมาศ (เจิม) กบั พระจักพรรดิพงศ์ (จาด) (พระนคร: คลงัวทิยา, 2507),  11. 
17พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับหมอบรัดเล  (กรุงเทพฯ: โฆษิต, 2549), 20. 
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ฉบบัหมอบรัลเล มีการกล่าวถึงการสร้างพระเมรุมาศในรัชสมยัของพระเอกาทศรศ ซ่ึงไดก้ระท า

ถวายพระบรมศพพระนเรศวร ความวา่  

ใหแ้ต่งการพระศพพระพุทธเจา้หลวงแลว้แต่งพระเมรุมาศสูงเสน้ 17 วา 

ประดบัดว้นพระเมรุทิศ เมรุรายราชวติั ฉตัรทอง ฉตัรนาก กเ็ชิญพระศพเสดจ็เหนือ

มหากฤษฏาธาร อนัประดบัดว้ยอภิรมกล้ิงกลดรจนา แลทา้วพระยาเสนาบดี มนตรีภิมุข

ทั้งหลายมาประดบัแห่หอ้มลอ้มมหากฤษฏาธาร กอ็ญัเชิญพระศพเสดจ็ลีลา โดยรัถยาราชวติั

ไปยงัพระเมรุมาศ...18 

ในรัชสมยัพระนารายณ์ พระราชพงศาวดารฉบบัพนัจนัทนุมาศ (เจิม) และพระราช

พงศาวดารฉบบัหมอบรัลเล ไดก้ล่าววา่พระนารายณ์โปรดใหจ้ดังานถวายพระเพลิงพระบรมศพของ

พระเจา้ปราสาททองพระราชบิดา  

แลว้พระบาทสมเดจ็เอกาทศรุทอิศวรบรมนาถบพิตรพระพุทธเจา้อยูห่วั บ าเพญ็พระ

ราชกศุลแลว้ กต็รัสใหแ้ต่งกายซ่ึงจะถวายพระเพลิงสมเด็จพระพุทธเจา้หลวง เสดจ็สรรพ

ประดบัดว้ยเคร่ืองรจนาลงัการทั้งหลาย หมายเป็นอาทิคือพระเมรุมาศ สูงเสน้ 11 วา ศอกคืบ 

และพระเมรุทิศเมรุราย ประดบัดว้ยฉตัรทองฉตัรนากฉตัรเงินฉตัรเบญจรงค ์ ธงเทียวบรรดา

การ จงัอญัเชิญพระศพเสดจ็เหนือบุษบกพิมาน...19 

ต่อมาในรัชกาลของพระเพทราชาพระราชพงศาวดารทั้งสองฉบบัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ก็

ไดอ้ธิบายถึงการพระบรมศพพระนารายณ์เอาไวอ้ยา่งยิง่ใหญ่ โดยการสร้างพระเมรุมาศใหญ่สูง 3 

เส้น  ข่ือ 8 วา พระเมรุทิศพระเมรุแทรกข่ือ 5 วา มีการเคร่ืองเล่นสมโภชดนตรี โขนหนงัระบ า

มหสพต่างๆในงานพระเมรุมาศพระนารายณ์ถึง 7 วนั 7 คืน20 ตรงกนักบัในพระราชพงศาวดารฉบบั

พระราชหตัเลขาท่ีกล่าววา่  

คร้ันถึงวนัเพญ็เดือนหกปีกุนเบญจศกไดม้หาศุภนกัขตัฤกษ ์ สมเดจ็พระ

เจา้อยูห่วักไ็ดอ้ญัเชิญพระบรมโกศลงจากพระมหาปราสาทท่ีนัง่สุริยามรินทร์ ประดิษฐาน

                                                           
18 พระพนัจนัทนุมาศ (เจิม), พระจกัรพรรดิพงศ ์(จาด), พระราชพงศาวดารกรุงศรี

อยุธยา ฉบับพนัจันทุมาศ (เจิม) กบั พระจักพรรดิพงศ์ (จาด), 315. 
19 เร่ืองเดียวกนั, 369. 
20 เร่ืองเดียวกนั, 27. 
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เหนือบุษบกพระมหาพิชยัราชรถ อนัอลงัการดว้ยสุวรรณรัตนวิจิตรต่างๆสรรพดว้ยเศวตบวร

ฉตัรขนดัพระอภิรุมชุมสายพรายพรรณ บงพระสุริยนับงัแทรกสลอนพลแตรงอนแตรฝร่ัง 

อุโฆษสงัขน่ี์สนัน่บนัลือลัน่ดว้ยศพัทส์ าเนียงเสียงดุริยางคด์นตรี ป่ีกลองชนะประโคมคร่ัน

คร้ืนกึกกอ้งกาหลนฤนาทและรถสมเดจ็พระสงัฆราชส าแดงพระอภิธรรมกถา และรถโปรย

เขา้ตอกดอกไม ้รถโยง รถท่อนจนัทน์...21 

ในรัชกาลของสมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 3 (พระเจา้บรมโกศ) มีงานพระบรมศพกรม

หลวงโยธาเทพ มเหสีฝ่ายซา้ยของพระเพทราชา ซ่ึงไดเ้สด็จมาประทบัอยูท่ี่พระต าหนกัริมวดัพุทไธ

สวรรย ์ ตั้งแต่เม่ือส้ินรัชกาลพระเพทราชา ปรากฏหลกัฐานอยูใ่นสมุดไทยด า ปัจจุบนัข้ึนทะเบียน

“จดหมายเหตุสมยักรุงศรีอยุธยาเร่ืองรายงานพระเมรุมาศคร้ังกรุงเก่า จ.ศ. 1097 สมุดไทยด า เลขท่ี

14” ไดมี้การกล่าวถึงขั้นตอนการพระราชพิธีพระศพอยา่งละเอียด ตั้งแต่การอญัเชิญพระบรมศพ

จากวดัพุทไธสวรรยแ์ห่มาในเรือพระท่ีนัง่เป็นกระบวนมาตามชลมารค ข้ึนท่ีประตูท่าปราบมา

ประดิษฐาน ณ พระท่ีนัง่จกัรวรรดติไพชยนตม์หาปราสาท เม่ือถึงการพระราชพิธีไดอ้ญัเชิญพระ

โกศข้ึนพระมหาพิชยัราชรถไปยงัพระเมรุ22 และยงัปรากฏหลกัฐานเป็นภาพแผนผงัพระเมรุกรม

หลวงโยธาเทพดว้ย (ภาพท่ี 14) 

 
ภาพท่ี 14  ภาพแผนผงัพระเมรุกรมหลวงโยธาเทพ มเหสีฝ่ายซา้ยของพระเพทราชา   

                 อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 23 

ท่ีมา : งานพระเมรุ : ศิลปสถาปัตยกรรม ประวตัิศาสตร์ และวฒันธรรมเกี่ยวเน่ือง  

(กรุงเทพฯ :  อุษาคเนย,์ 2552), 107. 

                                                           
21 พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตเลขา (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2516), 27. 
22 งานพระเมรุ : ศิลปสถาปัตยกรรม ประวตัิศาสตร์ และวฒันธรรมเกีย่วเน่ือง 

(กรุงเทพฯ: อุษาคเนย,์2552),  92 – 103. 
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นอกจากหลกัฐานจากพงศาวดารสมยัอยธุยาแลว้ ยงัปรากฏเร่ืองราวของงานพิธีพระ

บรมศพของกษตัริยใ์นบนัทึกของชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มายงักรุงศรีอยธุยาดว้ย เช่น บนัทึกของ

เฟอร์เนา เมนเดซ ปินโต นกัผจญภยัชาวโปรตุเกสท่ีเขา้มายงักรุงศรีอยธุยา ราวรัชกาลของพระไชย

ราชาธิราช (พ.ศ. 2077 - 2090) ซ่ึงจากบนัทึกแสดงใหเ้ห็นถึงงานพระบรมศพในยคุนั้นยงัมิไดมี้การ

สร้างพระเมรุมาศ หากแต่วางพระบรมศพบนกองฟืน ตามความวา่  

บรรดาบุคคลส าคญัของอาณาจกัรไดล้งความเห็นท่ีจะประกอบพิธีถวายเพลิง

พระศพตามค าแนะน าของพระสงฆ ์ และบรรดาพิธีซ่ึงตอ้งท าในการนั้นอนัเป็น

ขนบธรรมเนียมของประเทศน้ีคือ ตั้งฟืนกองใหญ่อนัมีไมจ้นัทน ์ไมก้ฤษณา ไมก้ล าพกั และ

ก ายาน แลว้น าศพของพระเจา้แผน่ดินองคซ่ึ์งสวรรคตนั้นข้ึนวางเหนือกองไฟดงักล่าว จุดไฟ

เผาดว้ยวิธีการอนัแปลลกประหลาด ระหวา่งเวลาท่ีพระศพก าลงัไหมอ้ยู ่บรรดาประชาชนไม่

ท าอะไร เอาแต่ร้องไหค้ร ่ าครวญเหนือการแสดงออกทั้งหมด...23 

ซ่ึงหลกัฐานน้ีสอดคลอ้งกบัพงศาวดารสมยัอยธุยาตอนตน้ท่ีกล่าวถึงการพิธีพระศพ

เพียงการถวายพระเพลิงเท่านั้น 

จากหลกัฐานท่ีไดก้ล่าวไปแสดงใหเ้ห็นวา่อยธุยาน่าจะมีงานพระเมรุมาศในการถวาย

พระเพลิงพระบรมศพมาตั้งแต่สมยัอยธุยาตอนกลาง และการสร้างพระเมรุมาศน่าจะเกิดข้ึนจาก

ความเช่ือในเร่ืองของสมมติเทพ กษตัริยอ์ยธุยาเปรียบเสมือนเทพเจา้ท่ีลงมาเกิดในโลกมนุษยต์ามคติ

ของพราหมณ์-ฮินดู เทพสถิตอยูบ่นเขาพระสุเมรุ ลอ้มรอบดว้ยเขาสัตตบริภณัฑ ์ เม่ือจุติลงมายงัโลก

มนุษยเ์ป็นสมมติเทพ เม่ือสวรรคตจึงตั้งพระบรมศพบนเมรุ หรือเมรุมาศ เป็นการส่งพระศพ พระ

วญิญาณเสด็จกลบัคืนสู่เขาพระสุเมรุดงัเดิม24 ซ่ึงความเช่ือดงักล่าวนั้นปรากฏอยูใ่นหลกัฐานเอกสาร

ประเภทวรรณกรรมของอยธุยาดว้ย เช่น ลิลิตโองการแช่งน ้า เป็นวรรณกรรมท่ีพราหมณ์ใชอ่้าน

พระราชพิธีถือน ้าพระพทัธ์ เพื่อใหบ้รรดาขุนนางทั้งหลายไดด่ื้มน ้าสาบานตนวา่จะจงรักภกัดีต่อ
                                                           

23 แฟร์นงัด ์มงัเดซ ปินโต, รวมผลงานแปลเร่ืองบันทกึการเดินทางของเมนเดส ปินโต  
แปลโดย สันต ์ท.โกมลบุตร (กรุงเทพฯ: ส านกัวรรณกรรมและประวติัศาสตร์ กรมศิลปากร, 2548), 
76. 

24 สมภพ ภิรมย,์ พระเมรุมาศ พระเมรุ และเมรุ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ : 
อมรินทร์, 2539), 40. 
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กษตัริยใ์นสมยัอยธุยา ส่วนเร่ืองสมยัท่ีแต่งนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดท้รง

สันนิษฐานวา่น่าจะมีมาก่อนกรุงศรีอยธุยา25 เน้ือความในลิลิตโองการแช่งน ้านั้นแสดงใหถึ้งความ

เช่ือในเร่ืองของเทพเจา้ในศาสนาฮินดู ในส่วนแรกท่ีมีการสรรเสริญเทพเจา้ทั้งสามในศาสนาฮินดู

และยงักล่าวถึงการก าเนิดของพระมหากษตัริยแ์ละสิทธิธรรมของพระมหากษตัริย ์ ซ่ึงเป็นเน้ือความ

จากอคัคญัสูตรในพระไตรปิฏกท่ีพระพุทธเจา้อธิบายถึงการก าเนิดของโลกทั้งสาม ความจ าเป็นใน

การเลือกคนท่ีเขม้เขง็ท่ีสุดข้ึนมาเป็นพระมหากษตัริยเ์พื่อขจดัขอ้ขดัแจง้ของคนในชุมชน รักษา

ความสงบสุขของสังคม และการสืบเช้ือสายของกษตัริยน์บัแต่ในอดีตถึงสมยัท่ีมีการประกอบพระ

ราชพิธีการสืบทอดเป็นไปอยา่งถูกตอ้งเท่ียงธรรม26 แสดงใหเ้ห็นถึงความส าคญัและความศกัด์ิสิทธ์ิ

ของพระราชพิธีต่างๆท่ีช่วยในการเสริมสร้างความถูกตอ้งชอบธรรมในกษตัริย ์

วรรณคดีเร่ืองลิลิตพระลอ ทั้งเร่ืองผูแ้ต่งและปีท่ีแต่ง ไม่ปรากฏหลกัการหรือขอ้ความ

ระบุท่ีชดัเจน เหตุการณ์หลงัจากท่ีพระลอ พระเพื่อนพระแพงถูกทหารท่ีพระเจา้ยา่ซ่ึงเป็นมเหสี

เทา้พิมสาคนท่ีถูกเทา้แมนสรวงพอ่พระลอฆ่าตาย มาลอบฆ่าพระลอ ท าใหพ้ระเพื่อนพระแพง

ปกป้องพระลอส้ินพระชนมท์ั้งสามพระองค ์ สมเด็จทา้วพิไชยพิษณุกรก็ไดโ้ปรดให้จดัพิธีงานเมรุ

ทั้งสามพระองคเ์น้ือความวา่  

ธใหส้รงศพสามกษตัริย ์ จดัสรรพภูษา ตราสงัขท์ั้งสามพระองค ์ ผจงโลงทอง

หน่ึงใหญ่ ใส่สามกษตัริยแ์ลว้ไสธ้กใ็หแ้ต่งโลงหน่ึงแลว้ ใส่ขนุแกว้แลนางร่ืน โลงหน่ึงใส่

หม่ืนขวญัแลนางโรย ท าโดยรีตศพเสร็จ ธกเ้สดจ็ยงัปราสาท ใหห้าราชศิลป์ปี มีโองการ

บงัคบั ใช่ส าหรับพระเมรุ เกณฑก์ าหนดทุกกรม ใหแ้ต่งพนมอฐัทิศ พิพิธราชวติัฉตัร กล้ิง

กลดธวชับรรฏากหลายหลากภาคบุษบก กระหนกวิหคเหมหงส์ บรรจงภาพจ าเนียน ลาง

พนมเทียนอสัดร ลางมกรเทียมยยบั  ประดบัขบัเขน็รถ อลงกตคชสาร อลงการคชสีห์ สารถี

สถิตชกัรถ ชดกรกระลึงกุมแสง ร าจ าแทงองอาจ เผน่ผงาดขบัราชสีห์ เทียมนนทรี ช านนั

                                                           
25 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั, พระราชพธีิสิบสองเดือน  (กรุงเทพฯ: ศิล

ปาบรรณาคาร, 2511), 252. 
26 ชลดา เรืองรักษลิ์ขิต, วรรณคดีอยุธยาตอนต้น : ลกัษณะร่วมและอทิธิพล (กรุงเทพฯ: 

โครงการเผยแพร่ผลงานวชิาการ คณะอกัษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2544), 36 – 40. 
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สึงห์ ดึงไดฉบบัจบักนั สรรพอสุราสุรครุฑมนุษยภุ์ชงคต์นธรรพ ์ บรรเขบจ็ภาพเรียงราย 

ขยายโรงโขนโรงร า...27 

2.2 หลกัฐานงานศิลปกรรม 

ภาพลายรดน ้าสมยัอยธุยา เป็นภาพพระเมรุทองถวายพระเพลิงพระพุทธเจา้ ภายในหอ

เขียน วงัสวนผกักาด กรุงเทพฯ28 (ภาพท่ี 15 - 16) ซ่ึงแต่เดิมหอเขียนน้ีอยูท่ี่วดับา้นกล้ิง

พระนครศรีอยธุยา หม่อมราชวงศห์ญิงพนัธ์ุทิพย ์ บริพตัร พระชายาพระเจา้วรวงศเ์ธอ กรมหม่ืน

นครสวรรคศ์กัดิพินิตไดข้อกระท าผาติกรรมไถ่ถอนมาปลูกท่ีวงัสวนผกักาด29 ภาพดงักล่าวอยูใ่นฝา

แผน่ท่ี 5 เป็นภาพพระเมรุมาศขนาดสูงใหญ่ทรงปราสาทซอ้นชั้นข้ึนไป แสดงให้เห็นภาพของ

ปราสาทอยา่งชดัเจน เพราะมีเรือนธาตุท่ีมีเสาตั้งคานทบัในแต่ละชั้น ฝาผนงัแต่ละชั้นประดบั

ลวดลายพุม่ขา้วบิณฑ ์ ภายในประดิษฐานพระโกศพระพุทธเจา้ ภาพดงักล่าวน่าจะภาพบนัทึกของ

พระเมรุมาศแบบหน่ึงในสมยัอยธุยา ซ่ึงเป็นพระเมรุมาศแบบโบราณราชประเพณี ท่ีสร้างพระเมรุ

มาศขนาดใหญ่ดงัท่ีไดป้รากฏในพงศาวดารสมยัอยธุยา 

 
ภาพท่ี 15  ภาพลายรดน ้าสมยัอยธุยา เป็นภาพพระเมรุทองถวายพระเพลิงพระพุทธเจา้ ภายใน 

                      หอเขียนวงัสวนผกักาด กรุงเทพ ศิลปะอยธุยาตอนปลาย อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี22-23

ท่ีมา : หม่อมราชวงศพ์นัธ์ุทิพย ์บริพตัร, หอเขียนวงัสวนผกักาด  (พระนคร: ศิวพร, 2502), 16. 
                                                           

27 ลลิติพระลอ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2506), 142 - 143. 
28 นนทพร อยูม่ ัง่มี, ธรรมเนียมพระบรมศพและพระศพเจ้านาย (กรุงเทพฯ: มติชน, 

2551), 239. 
29 หม่อมราชวงศพ์นัธ์ุทิพย ์บริพตัร, หอเขียนวงัสวนผกักาด  (พระนคร: ศิวพร, 2502), 

37 – 38. 
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ภาพท่ี 16  ภาพลายรดน ้าสมยัอยธุยา เป็นภาพพระเมรุทองถวายพระเพลิงพระพุทธเจา้ ภายใน 

                หอเขียนวงัสวนผกักาด กรุงเทพ ศิลปะอยธุยาตอนปลาย อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี22-23 

ท่ีมา : หม่อมราชวงศพ์นัธ์ุทิพย ์บริพตัร, หอเขียนวงัสวนผกักาด  (พระนคร: ศิวพร, 2502), 17.

 
ภาพท่ี 17  ภาพพระเมรุมาศพระพุทธเจา้บนตูพ้ระไตรปิฏก  ศิลปะอยธุยาตอนปลาย  

                 อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 22 - 23 

ท่ีมา : น. ณ ปากน ้า [นามแฝง], ตู้พระไตรปิฎก : สุดยอดแห่งศิลปะลายรดน า้  (กรุงเทพฯ:  เมือง

โบราณ, 2543), 45. 
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ภาพพระเมรุมาศพระพุทธเจา้บนตูพ้ระไตรปิฏก สมยัอยธุยาตอนปลาย30 (ภาพท่ี 17) 

เป็นพระเมรุมาศขนาดใหญ่ยอดทรงบุษบก เป็นหลงัคาลาดซอ้นชั้นลดหลัน่ไม่มีการประดบัเรือน

ธาตุแต่ละชั้นของหลงัคาลาดประดบับรรพแถลงเรียงราย ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของเรือนชั้นซอ้นท่ี

แสดงฐานนัดรสูงหรือปราสาท ภายในประดิษฐานพระเมรุทอง บนผนงัภายในพระเมรุมาศประดบั

ลายพุม่ขา้วบิณฑ ์ภาพลายรดน ้าดงักล่าวเป็นหลกัฐานอีกประการท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง รูปแบบโดยรวม

งานพระเมรุมาศในสมยัอยธุยา ท่ีจะสร้างพระเมรุมาศขนาดใหญ่ ประดบัประดาตกแต่งอยา่งงดงาม

ภายในประดิษฐานพระเมรุทองท่ีส าหรับประดิษฐานพระโกศอีกชั้นหน่ึง สอดคลอ้งกบัขอ้ความท่ี

ปรากฏอยูใ่นพระราชพงศาวดารสมยัอยธุยา ซ่ึงรูปแบบของพระเมรุมาศเช่นน้ีไดสื้บทอดและ

ปรากฏหลกัฐานของพระเมรุมาศจริงในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ดงัท่ีจะไดก้ล่าวในหวัขอ้ถดัไป 

 

3. งานพระเมรุมาศในสมัยรัตนโกสินทร์ 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลท่ี 1 ทรงปราบดาภิเษกเป็นพระปฐม

บรมราชจกัรีวงศแ์ห่งราชธานีใหม่ คือ กรุงเทพมหานคร ไดรั้บการสถาปนาเม่ือ พ.ศ. 232531 

พระองคท์รงสร้างราชธานีใหม่พร้อมกบัการบ ารุงรักษาพระพุทธศาสนา ราชประเพณีในราชส านกั

ไดมี้การสืบทอดและปรับปรุงแบบแผนจากราชธานีกรุงศรีอยธุยา ซ่ึงรวมถึงประเพณีการจดังาน

พระเมรุมาศดว้ย 

3.1 หลกัฐานเอกสาร 

การจดังานพระเมรุมาศในสมยัรัตนโกสินทร์นั้นไดก้ระท าตามอยา่งประเพณีในสมยั

กรุงศรีอยธุยา งานพระเมรุมาศในสมยัรัตนโกสินทร์จดัข้ึนบริเวณทอ้งสนามหลวงในปัจจุบนั ดงัเคย

ปรากฏช่ือเรียกบริเวณดงักล่าวมาตั้งแต่ตน้กรุงรัตนโกสินทร์วา่ “ทุ่งพระเมรุ” แต่ต่อมาในสมยั

                                                           
30 น. ณ ปากน ้า [นามแฝง], ตู้พระไตรปิฎก : สุดยอดแห่งศิลปะลายรดน า้  (กรุงเทพฯ: 

เมืองโบราณ, 2543), 45. 
31 พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที ่1 ฉบับเจ้าพระยาทพิากรวงศ์ : ฉบับ

ตัวเขียน (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง, 2539),  6. 
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พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงมิโปรดท่ีราษฎรเรียกสนามหลวงวา่ “ทุ่งพระเมรุ”

พระองคจึ์งโปรดใหมี้ประกาศเรียกวา่ “ทอ้งสนามหลวง”32 

3.1.1 รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 

งานพระเมรุมาศในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนั้นมีข้ึนหลายคร้ัง 

คร้ังใหญ่ท่ีสุดคือ พระเมรุมาศพระบรมอฐิัสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก ในปีเถาะ สัปตศก จุล

ศกัราช 1157 (พ.ศ. 2338) เม่ือการศึกวา่งลงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรง

พระราชด าริจะถวายพระเพลิงพระบรมอฐิัสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก เพราะเม่ือทั้งสองพระองค์

สวรรคต บา้นเมืองเกิดการจราจล จึงยงัมิไดมี้การถวายพระเพลิง จึงโปรดใหส้ร้างพระเมรุมาศขนาด

ใหญ่ และเคร่ืองมหรสพสมโภชเหมือนอยา่งการพระบรมศพสมยักรุงเก่า33 ซ่ึงนอกจากจะปรากฏ

ความอยูใ่นพระราชพงศาวดารสมยัรัชกาลท่ี 1 แลว้ ยงัปรากฏอยูใ่นโคลงถวายพระเพลิงพระบรม

อฐิัพระเจา้หลวง เป็นพระนิพนธ์พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหม่ืนศรีสุเรนทร์ พระราชโอรสในรัชกาล

ท่ี 1 โคลงฉบบัน้ีจะกล่าวถึงการสร้างและการตกแต่งพระเมรุมาศ เป็นพระเมรุมาศขนาดใหญ่ยอด

ทรงปรางค ์มีรูปพรหมพกัตร์ และยอดกุฏาคารประดบันพศูลภายในพระเมรุใหญ่ประดิษฐานจุลเมรุ

เหมมาศ พร้อมดว้ยเมรุแทรกประกอบดว้ยเคร่ืองสูง มีพระเมรุทิศแปดทิศ ขบวนแห่และการละเล่น

ต่างๆ34 ซ่ึงลกัษณะของการจดังานพระเมรุมาศเป็นไปตามแบบอยา่งมีมาก่อนในสมยักรุงศรีอยธุยา 

นอกจากงานพระเมรุมาศสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกแลว้ ในสมยัน้ียงัปรากฏงาน

พระเมรุมาศของพระบรมวงศานุวงศอี์กหลายพระองค ์ ซ่ึงการจดังานพระเมรุของพระบรมวงศานุ

วงศน์ั้นก็เป็นไปตามล าดบัชั้นของฐานนัดร ซ่ึงชั้นเจา้ฟ้าจะสร้างพระเมรุกลางเมือง ส่วนชั้น

                                                           
32 เจา้พระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ข า บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุง

รัตนโกสินทร์ รัชกาลที ่4  พ.ศ.2394-2411  (พระนคร : โรงพิมพพ์ระจนัทร์, 2477), 360. 
33 พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที ่1 ฉบับเจ้าพระยาทพิากรวงศ์ : ฉบับ

ตัวเขียน, 156. 
34 สมภพ ภิรมย,์ พระเมรุมาศ พระเมรุ และเมรุ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ : 

ส านกัพิมพอ์มรินทร์ , 2539), 96 – 100. 
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รองลงมาจะจดัพิธีศพท่ีวดั ซ่ึงสร้างเมรุเป็นถาวรวตัถุ หรือเรียกอยา่งสามญัวา่ “เมรุปูน” เช่นท่ีวดั

สุวรรณารามวดัอรุณราชวราราม วดัสระเกศราชวรมหาวิหาร วดับวรนิเวศวิหาร35 เป็นตน้ 

3.1.2 รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั 

ในรัชสมยัของพระองคไ์ดส้ร้างพระเมรุมาศถวายพระเพลิงพระบรมศพระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ณ ทอ้งสนามหลวง ตน้ปีมะแม ตรีศก ลุศกัราช 1173 ซ่ึงพระเมรุมาศใน

คร้ังน้ีไดส้ร้างตามแบบพระเมรุสมเด็จพระเจา้อยูห่วัคร้ังกรุงเก่า เป็นพระเมรุอยา่งใหญ่เตม็ต ารา

ขนาดเสาใหญ่สูงเส้นหน่ึง (40 เมตร) ข่ือยาว 7 วา (14 เมตร) พระเมรุสูงตลอดยอดนั้นสองเส้น (80 

เมตร) ภายในมีพระเมรุทองอีกชั้นหน่ึงสูง 10 วา (20 เมตร) ตั้งพระเบญจาทองค ารับพระบรมโกศ มี

เมรุทิศทั้งแปดทิศ มีสามซ่างตามระหวา่งเมรุทิศ ชั้นในมีราชวติัทึบปักฉตัรเงินฉตัรทองฉตัรนาค

สลบักนั หลงัสามซ่างชั้นนอกมีโรงรูปสัตวร์ายรอบมีราชวติัไมจ้ริง ทรงเคร่ืองฉตัรเบญจรงคล์อ้ม

โรงรูปสัตวอี์กหน่ึงชั้น ต่อออกมาตั้งเสาดอกไมพุ้ม่เรียงรายรอบราชวติัอีกชั้น 1 แลว้มีระทาดอกไม้

สูงสิบสองวา 16 ระทา เคร่ืองมหรสพมีโรงร าระหวา่งระทา 15 โรง และตั้งเสาหาสามต่อหนา้ระทา

ลวด 4 หก แพน 4 มีโรงโขน โรงละคร โรงง้ิว ส่ิงละ 2 โรง โขนโรงใหญ่ 1โรง มีตน้กลัปพฤกทั้ง 8 

ทิศ มีไมล้อย ลวดเลา ลวดลงักา นอนร้านหอก ร้านดาบ คาบดาบบ่วงพวง บ่วงเพลิงเล่นท่ีหนา้ไม้

สามต่ออีกเป็นหลายอยา่ง โรงงานมหรสพคร้ังนั้นปลูกตั้งแต่ป้อมมณีปราการตลอดไปถึงสะพาน

ตรงวงัหนา้ และตั้งโรงทานเล้ียงอาหารคาวหวานพระราชทานเป็นทานแก่ไพร่บา้นพลเมืองท่ีจะมา

ในงานพระบรมศพทัว่ไป36 

นอกจากงานพระเมรุมาศรัชกาลท่ี 1 แลว้ ในสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้

นภาลยัยงัมีงานพระเมรุมาศกรมพระราชวงับวรสถานมงคลในรัชกาลท่ี 237  พระเมรุผา้ขาวส าหรับ

                                                           
35 เร่ืองเดียวกนั, 81 – 85. 
36 เจา้พระยาทิพากรวงศ,์ พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที ่2 ฉบับ

เจ้าพระยาทพิากรวงศ์ : ฉบับตัวเขียน (กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2548), 24 – 27. 
37 เร่ืองเดียวกนั, 69. 
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สมเด็จพระสังฆราช (มี)  พระเมรุผา้ขาวสมเด็จพระสังฆราชวดัพลบั (สังฆราชไก่เถ่ือน) และพระ

เมรุเจา้ฟ้ากรมหลวงพิทกัษม์นตรี38 

3.1.3 รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั 

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั ไดท้รงจดัการพระบรมศพพระบาทสมเด็จ

พระพุทธเลิศหลา้นภาลยัตามโบราณราชประเพณี โดยมีจดหมายเหตุแสดงไวอ้ยา่งละเอียดถึง

ขั้นตอนงานพระบรมศพ สร้างพระเมรุมาศขนาดใหญ่ยอดเป็นทรงปรางค ์ ไดมี้การแห่พระบรม

สารีริกธาตุก่อนงานพระเมรุ งานออกพระเมรุในจดหมายเหตุกล่าวไวด้งัน้ี “...คร้ัน ณ วนัเดือน 6ข้ึน 

7 ค  ่า เวลาย  ่ารุ่ง ไดอ้ญัเชิญพระบรมโกศออกจากพระท่ีนัง่ดุสิตมหาปราสาท แห่ข้ึนพระมหาพิชยั

ราชรถท่ีวดัพระเชตุพน ตั้งกระบวนแห่อยา่งใหญ่ไปสู่พระเมรุ เขา้ทางประตูบุริมทิศเวียนพระศพ 3 

รอบ แลว้ยกพระโกศข้ึนบนัไดนาค ขนัฉ้อข้ึนไปประดิษฐานบนพระเบญจาทองค าจ าหลกัประดบั

พลอยเนาวรัตน์ภายใตพ้ระมหาเศวตฉตัร มีฉตัรแกว้เคร่ืองสูงอภิรุมชุมสาย เคร่ืองประดบัต่างๆมีกา

รมหสพสมโภชทั้งกลางวนักลางคืนเฉลิมพระเกียรติยศตามบูรพราชประเพณีพระบรมศพระมหา

กษตัราธิราชเจา้มาแต่ก่อน...39” 

ในสมยัรัชกาลท่ี 3 ยงัมีงานพระเมรุมาศของสมเด็จพระอมรินทรามาตย ์ พระอยักี และ

พระเมรุมาศสมเด็จพระศรีสุลาลยั พระราชชนน้ีพระพนัปีหลวง 

3.1.4 รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดท้รงจดัการพระราชพิธีพระบรมศพใหก้บั

พระบรมเชษฐาธิราชเจา้ หลกัฐานจากพระราชพงศาวดารกล่าวา่ ไดโ้ปรดใหจ้ดัการท าพระเมรุมาศ

สูง 2 เส้น ยอดปรางค ์5 ยอด ภายในมีพระเมรุทองสูง 10 วา ตั้งพระเบญจาทองรองพระโกศ มีพระ

                                                           
38 เร่ืองเดียวกนั, 110. 
39 เจา้พระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที ่3 (พระนคร : 

องคก์ารคา้ของคุรุสภา, 2504), 22. 



30 

 

 
 

เมรุทิศทั้ง 8 มีราชวติัสองชั้น ฉตัรเงิน ฉตัรนาก รายตามราชวติัชั้นใน ฉตัรเบญจรงคร์ายตามราชวติั

ชั้นนอก มีเคร่ืองประดบัประดาครบตามเยีย่งอยา่งประเพณีพระบรมศพมาแต่ก่อนทุกประการ40 

พระเมรุสมเด็จพระนางเจา้ร าเพยภมราภิรมย ์ (สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี) เป็น

พระอคัรมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (ภาพท่ี 18) พระเมรุในคร้ังนั้นไดย้กพื้น

สูงข้ึนท าเป็นภูเขา หรือท่ีเรียกวา่พระเมรุบรรพต41  การสร้างฐานพระเมรุเป็นภูเขานั้นแสดงใหเ้ห็น

ถึงสัญลกัษณ์ของการสร้างพระเมรุแทนความเป็นเขาพระสุเมรุอยา่งชดัเจน 

 

 
ภาพท่ี 18  พระเมรุสมเด็จพระนางเจา้ร าเพยภมราภิรมย ์(สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี)  

                เป็นพระอคัรมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  ศิลปะรัตนโกสินทร์  

                อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 24 

ท่ีมา : สมภพ ภิรมย,์ พระเมรุมาศ พระเมรุ และเมรุ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์  (กรุงเทพฯ :  

อมรินทร์การพิมพ,์ 2528),  306. 

 
                                                           

40เจา้พระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที ่4  (พระนคร : 
องคก์ารคา้ของคุรุสภา, 2504), 84 – 85. 

41 เร่ืองเดียวกนั,  20 – 21. 
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ภาพท่ี 19  ภาพลายเส้นพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระป่ินเกลา้เจา้อยูห่วั  ณ ทอ้งสนามหลวง  

                 ภาพจากหนงัสือพิมพ ์L’ILLUSTRATION ฉบบัวนัท่ี 11 พฤษภาคม ค.ศ. 1867 

ท่ีมา : นนทพร อยูม่ ัง่มี, ธรรมเนียมพระบรมศพและพระศพเจ้านาย  (กรุงเทพฯ : มติชน, 2551),  

249. 

 

พระเมรุพระบาทสมเด็จพระป่ินเกลา้เจา้อยูห่วั (ภาพท่ี 19) พระเมรุพระบรมศพขนาด

ใหญ่  พระบรมโกศประดิษฐานบนพระเบญจาทองค า จ  าหลกัลายกุดัน่ ประดบัพลอยเนาวรัตน์

ภายใตพ้ระบรมเศวตฉตัรในพระเมรุทอง เคร่ืองสูงชุมสายประดบัพระบรมศพ42 

งานพระเมรุในสมยัรัชกาลท่ี 4 นั้นมีข้ึนอีกหลายคร้ัง ทั้งพระราชวงศแ์ละขา้ราชการชั้น

อาวโุส เช่น พระเมรุสมเด็จพระนางเจา้โสมนสัวฒันาวดี พระเจา้หลานเธอในพระบาทสมเด็จพระ

นัง่เกลา้เจา้อยูห่วั  พระเมรุกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส กรมหลวงพิเศษสวสัด์ิ   เมรุสมเด็จ

เจา้พระยาบรมมหาประยรูวงศท่ี์วดัสุวรรณราม  เมรุศพสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  และศพสมเด็จ

เจา้พระยาพระองคน์อ้ยท่ีวดัสระเกศ เป็นตน้ 

3.1.5 รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดท้รงจดัการงานพระเมรุมาศ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเป็นงานพระเมรุมาศตามโบราณราชประเพณีพระองค์

สุดทา้ย (ภาพท่ี 20)   

                                                           

 42 เร่ืองเดียวกนั,  100 – 102. 
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เชิญพระบรมโกศทองทรงสถิตเหนือพระมหาพิชยัราชรถทรงตั้งร้ิวน า

กระบวนแห่ตามสถามารคด าเนินกระบวนแห่ไปทางหนา้พระท่ีนัง่สุทไธสวรรคย ์ คร้ันถึงจงั

หยดุพระมหาพิชยัราชรถ จดหนา้ประตูพระเมรุฝ่ายบูรพาทิศ เชิญพระบรมโกศลดลงทรง

พระยานมาศ เชิญเสดจ็ประเวศเวียนพระเมรุครบวาระ 3 รอบ แลว้เชิญพระบรมโกศสถิต

แระดิษฐาน ณ พระท่ีนัง่บุษบกชั้นพระเบญจาทองค าจ าหลกัปรพดบัเนาวรัตน ์ ภายใต้

เศวตฉตัรชยัในพระเมรุทอง ชอวเจา้เคร่ืองพนกังานทรงเคร่ืองพระบรมศพตั้งเคร่ืองสูง

ชุมสาย ใหอ้าราธนาพระสงฆร์าชาคณะฐานานุกรม เปรียญอนัดบัฝ่ายคามวาสี ทั้งในกรุง

นอกกรุง มาสดปักรณ์ พระสงฆส์วดส าสร้าง 64 รูป ผลดัเปล่ียนกนัสวดพระอภิธรรมทั้ง

กลางวนักลางคืน มีโขน หุ่น หนงั โรงร า ระทา ละคร มอญร า ง้ิว สิงโต มงักร ไมต้ ่า ไมสู้ง 

คาบคอ้น นอนร้านหอก ดาบ สมโภชแรมอยู ่7 วนั 7 คืน...43 

จากขอ้ความนั้นจะเห็นไดว้า่งานประเมรุมาศในสมยัรัตโกสินทร์ตั้งแต่รัชกาลท่ี 1 ถึง

รัชกาลท่ี 5 นั้นเป็นไปตามแบบงานพระเมรุมาศในสมยัอยธุยา มีการสร้างพระเมรุมาศขนาดใหญ่ 

สร้างพระเมรุใหญ่ครอบประเมรุทอง งานมหรสพหลายวนัหลายคืน ซ่ึงตอ้งหมดเปลืองทั้งแรงงาน

และเวลาเป็นอนัมาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัจึงโปรดใหย้ติุงานพระบรมศพและ

พระเมรุมาศแบบโบราณราชประเพณี โดยการไม่สร้างพระเมรุใหญ่ครอบพระเมรุทองเหมือนใน

สมยัอยธุยาและรัตนโกสินทร์ตอนตน้ สร้างเพียงแต่พระเมรุมาศส าหรับประดิษฐานพระบรมโกศ

เท่านั้น44 

ในรัชกาลท่ี 5 พระองคท์รงโปรดให้จดังานพระเมรุสมเด็จพระนางเจา้สุนนัทากุมารี

รัตน์พระบรมราชเทวีอคัรมเหสี ท่ีทรงส้ินพระชนมเ์น่ืองจากเรือล่มท่ีบางพดูนนทบุรี พร้อมดว้ย

สมเด็จเจา้ฟ้าหญิงกรรณาภรณ์เพช็รรัตน์ ชนมาย ุ3 ปี45 

                                                           
43 สมภพ ภิรมย,์ พระเมรุมาศ พระเมรุ และเมรุ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์, 160 – 161. 
44 เร่ืองเดียวกนั, 166 – 167. 
45 ณฐัวฒิุ สุทธิสงคราม, สมเด็จพระนางเรือล่ม  (กรุงเทพฯ : สร้างสรรคบุ์ค๊ส์, 2551),  

25. 
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ภาพท่ี 20  พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั เป็นงานพระเมรุมาศตาม 

                โบราณราชประเพณีพระองคสุ์ดทา้ย ศิลปะรัตนโกสินทร์ อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 25 

ท่ีมา : นนทพร อยูม่ ัง่มี, ธรรมเนียมพระบรมศพและพระศพเจ้านาย  (กรุงเทพฯ : มติชน, 2551), 

249. 

 

3.1.6 รัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั 

งานพระบรมศพและพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วันั้นไดมี้การ 

เปล่ียนแปลงจากโบราณราชประเพณีหลายประการ คือ ยกเลิกการสร้างพระเมรุใหญ่ท่ีทอ้ง

สนามหลวง ซ่อมพระท่ีนัง่ดุสิตมหาปราสาทเป็นถาวรวตัถุท่ีประดิษฐานพระบรมโกศ สร้างพระเมรุ

บุษบกขนาดเล็กท่ีทอ้งสนามหลวงเป็นท่ีถวายพระเพลิง (ภาพท่ี 21) ประกอบดว้ยพระท่ีนัง่ทรง

ธรรมหลงัหน่ึง มีโรงท่ีพกัและเคร่ืองสูง ราชวติัธงประดบัตามพระเกียรติยศ ยกเลิกงานฉลองต่าง 

จ าพวกดอกไมเ้พลิงและการมหรสพต่างๆและไม่ตอ้งมีการตั้งโรงครัวเล้ียง ยกเลิกตน้กลัปพฤกษ ์

เปล่ียนเป็นพระราชทานของแจก ส่วนการถวายพระเพลิงนั้น เชิญพระบรมโกศจากพระท่ีนัง่ดุสิต
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มหาปราสาทไปเขา้กระบวนท่ีหนา้วดัพระเชตุพนมาตั้งพระบรมโกศท่ีพระเมรุทอ้งสนามหลวง 

เวลาเยน็ถวายพระเพลิง รุ่งข้ึนเวลาเชา้แห่พระบรมอฐิัเขา้สู่พระบรมมหาราชวงั46 

การเปล่ียนแปลงงานพระบรมศพและพระบรมโกศนั้นก็อนัเน่ืองมาจากความส้ินเปลือง

ของงานพระเมรุตามโบราณราชประเพณีตามท่ีไดก้ล่าวไปขา้งตน้ ซ่ึงเม่ือพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัยงัเสด็จด ารงพระชนมอ์ยู ่ ไดพ้ระราชทานกระแสพระราชด าริ ด ารัสสั่งถึงการ

พระเมรุพระบรมศพของพระองคไ์วใ้นพระราชหตัเลขาฉบบัหน่ึงวา่  

แต่ก่อนมา ถา้พระเจา้แผน่ดินสวรรคตลง กต็อ้งปลูกพระเมรุใหญ่ซ่ึงคนไม่

เคยเห็นแลว้จะนึกเดาไม่ถกูวา่โตใหญ่เพียงใดเปลืองทั้งแรงคนและเปลืองทั้งพระราช

ทรัพย ์ ถา้จะท าในเวลาน้ีดูไม่สมกบัการเปล่ียนแปลงของบา้นเมือง ไม่เป็นเกียรติยศยืน

ยาวไปไดเ้ท่าใด ไม่เป็นประโยชนแ์ก่คนทั้งปวง กลบัเป็นความเดือดร้อน ถา้เป็นการศพ

ท่านผูมี้พระคุณ หรือผูมี้บรรดาศกัด์ิใหญ่อนัควรจะไดเ้กียรติยศ ฉนักไ็ม่อาจลดทอน ดว้ย

เกรงวา่คนจะเขา้ใจวา่ เพราะผูน้ั้นประพฤติไม่ดีอยา่งหน่ึงอยา่งใด จึงไม่ท าการศพให้

สมเกียรติอยา่งท่ีควรจะได ้แต่เม่ือถึงตวัฉนัเองแลว้ เห็นวา่ไม่มีขอ้ขวางอนัใด เป็นขอ้ค าท่ี

จะพดูไดถ้นดั จึงขอใหย้กเลิกงานพระเมรุใหญ่นั้นเสียปลูกแต่ท่ีเผาพอสมควรในทอ้ง

สนามหลวง แลว้แต่จะเห็นสมควรกนัต่อไป47 

ดว้ยพระราชด ารัสดงักล่าวน้ี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัจึงไดโ้ปรดให้

ปรับเปล่ียนการพระบรมศพและพระเมรุมาศของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ซ่ึงเป็น

ตน้แบบใหก้ารพระบรมศพและพระเมรุมาศในปัจจุบนั 

                                                           
46 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, ประวตัิต้นรัชกาลที ่6  (กรุงเทพฯ: มติชน, 

2545), 166 – 169. 
47 เร่ืองเดียวกนั. 
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ภาพท่ี 21  พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั เป็นพระเมรุมาศอยา่งใหม่ 

                 สร้างพระเมรุบุษบกขนาดเล็กท่ีทอ้งสนามหลวงเป็นท่ีถวายพระเพลิง 

                 ศิลปะรัตนโกสินทร์ อายรุาวกลางพุทธศตวรรษท่ี 25 

ท่ีมา : นนทพร อยูม่ ัง่มี, ธรรมเนียมพระบรมศพและพระศพเจ้านาย  (กรุงเทพฯ: มติชน, 2551), 

249. 
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ภาพท่ี 22  พระเมรุมาศสมเด็จพระศรีพชัรินทราบรมราชินีนาถ  พระพนัปีหลวง  ในรัชกาลท่ี 6   

                 ศิลปะรัตนโกสินทร์ อายรุาวกลางพุทธศตวรรษท่ี 25 

ท่ีมา : นนทพร อยูม่ ัง่มี, ธรรมเนียมพระบรมศพและพระศพเจ้านาย (กรุงเทพฯ: มติชน, 2551), 

260. 

 

ในรัชสมยัพระบาทพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัยงัมีงานพระเมรุมาศสมเด็จ

พระศรีพชัรินทราบรมราชินีนาถ พระพนัปีหลวง ในรัชกาลท่ี 6 (ภาพท่ี 22) ซ่ึงเป็นพระเมรุมาศแบบ

แรกท่ีสมเด็จฯเจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวติัวงศเ์ป็นทรงออกแบบ ผงัของพระเมรุมาศเป็นปราสาท

สามยอดอยูบ่นฐานไพทีเดียวกนัโดยวางเรียงตามแนวเหนือ – ใต ้ อาคารทั้งสามหลงัเป็นอาคาร

จตุัรมุขยอ่มุมไมสิ้บสอง ชั้นปราสาทประดบัซุม้บนัแถลงลดชั้นข้ึนไปท าเป็นยอดพรหมพกัตร์48 

 

3.1.7 รัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั 

                                                           
48 สุรศกัด์ิ เจริญวงศ,์ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวตัิวงศ์  (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์

มติชน, 2549), 106 – 109. 
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การจดังานพระบรมศพรัชกาลท่ี 6 นั้น พระองคไ์ดมี้พระบรมราชโองการแสดงพระราช

ประสงคเ์อาไวแ้ลว้ตั้งแต่วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2463 ความวา่ เม่ือพระองคส์วรรคตลงใหเ้ชิญพระบรม

ศพไปท่ีพระท่ีนัง่จกัรพรรดิพิมาน ใหจ้ดัการสรงน ้าในพระท่ีนัง่จกัรพรรดิพิมาน แลว้จึงอญัเชิญไป

ประดิษฐาน ณ พระท่ีนัง่ดุสิตมหาปราสาท หา้มมิใหมี้นางร้องไห ้ งานพระเมรุขอใหร้วบรัดตดั

ก าหนดการลงใหน้อ้ย คือ ตวัพระเมรุใหป้ลูกตรงถาวรวตัถุ ใชถ้าวรวตัถุนั้นเองเป็นพระท่ีนัง่ทรง

ธรรม49  เป็นตน้ 

พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัไดท้รงจดัการพระบรมศพตามพระราชโองการน้ี

เป็นส่วนมาก มีเปล่ียนแปลงบา้งก็ส่วนท่ีขดักบัโบราณราชประเพณี เช่น การแห่พระบรมศพจากวดั

พระเชตุพนไปสู่พระเมรุมาศ ท่ีทรงขอใหจ้ดัแต่งรถปืนใหญ่เป็นรถพระบรมศพเพราะพระองคเ์ป็น

ทหาร ไดโ้ปรดเกลา้ฯใหเ้ปล่ียนเป็นเชิญพระโกศพระบรมศพข้ึนพระมหาพิชยัราชรถไปสู่พระเมรุ

มาศทอ้งสนามหลวง เม่ือถึงพระเมรุมาศ จึงใหเ้ชิญพระโกศพระบรมศพเล่ือนลงทางเกรินสู่ราชรถ

ปืนใหญ่รางเกวยีน ทหารรักษาวงัฉุดเชือกชกัราชรถเวยีนพระเมรุมาศ50 

                                                           
49 สังวาลย ์พฒัโนทยั, ปาฐกถาเร่ืองพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที ่6 ทาง

วทิยุกระจายเสียง และส าเนาหนังสือแสดงพระราชประสงค์ในการจัดงานพระบรมศพ / ของ
พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  (พระนคร : โรง
พิมพพ์านิชศุภผล, 2484),  10 - 18. 

50 สมภพ ภิรมย,์ พระเมรุมาศ พระเมรุ และเมรุ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์, 257. 
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ภาพท่ี 23  พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั  ศิลปะรัตนโกสินทร์ 

                 อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 25 

ท่ีมา : สุรศกัด์ิ เจริญวงศ,์ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวตัิวงศ์, (กรุงเทพฯ: มติชน , 2549) 117. 

 

 
ภาพท่ี 24  พระเมรุพระศพสมเด็จพระเจา้พี่ยาเธอเจา้ฟ้าฯกรมหลวงสงขลานครินทร   

                 ศิลปะรัตนโกสินทร์ อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 25 

ท่ีมา : ก าธรเทพ กระต่ายทอง , หนังสือประกอบนิทรรศการพเิศษเน่ืองในวันอนุรักษ์มรดกไทย

พุทธศักราช 2539 เร่ือง ศิลปะสถาปัตยกรรมไทยในพระเมรุมาศ , (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2539), 

67. 
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พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัน้ี (ภาพท่ี 23) พระบาทสมเด็จ

พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯใหส้มเด็จฯเจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวติัวงศเ์ป็น

ผูอ้อกแบบทั้งพระเมรุมาศและพระจิตกาธาน ซ่ึงการวางผงัของพระเมรุมาศเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสยอ่

มุมไมย้ีสิ่บ ตั้งอยูบ่นฐานไพที 2 ชั้น หลงัคาทรงมณฑปมีช้ึนวางซุม้บนัแถลงประดบัในแต่ละชั้น

ฐานซุม้บนัแถลงชั้นบนสุดรองรับองคร์ะฆงัยอ่มุมไมสิ้บสองเหมือนเจดียย์อ่มุมไมสิ้บสอง เหนือข้ึน

ไปเป็นบลัลงัคแ์ละพรหมณ์พกัตร์ ซ่ึงมีการประดบับราลีท่ีส่วนยอดและปลียอด เหนือสุดจะเป็น

“วชิราวธุ” อนัเป็นพระนามและพระสัญลกัษณ์ของพระองค ์และมีฉตัร 9 ชั้นเหนือวชัระอีกทีหน่ึง51 

พระเมรุพระศพสมเด็จพระเจา้พี่ยาเธอเจา้ฟ้าฯกรมหลวงสงขลานครินทร (ภาพท่ี 24) 

ในรัชกาลท่ี 7 โปรดเกลา้ฯใชเ้จา้พนกังานตกแต่งพระเมรุมาศท่ีทอ้งสนามหลวงโดยสมควรแก่พระ

เกียรติยศอนัสูงศกัด์ิ พร้อมสรรพดว้ยสร้างส าหรับพระสงฆส์วดพระอภิธรรมกบัพลบัพลาพระท่ีนัง่

ทรงธรรมเป็นท่ีทรงบ าเพญ็พระราชกุศล ศาลาลูกขนุและศาลานางใน โดยรอบพระเมรุมีราชวติัทึบ

ปักฉตัรนากทองเงิน 5 ชั้น และท่ีพระเมรุปักฉตัรทองฉลุลาย 7 ชั้นกบับงัแทรกรอบพระเมรุ52 

3.1.8 รัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานนัทมหิดล 

พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัไดเ้สด็จสวรรคตท่ีประเทศองักฤษ ดว้ยพระโรค

พระหทยัพิการ รัชกาลท่ี 8 ไดส้ั่งใหก้ระทรวงการต่างประเทศมีโทรเลขแสดงความสียใจไปถวาย

สมเด็จพระนางเจา้ร าไพพรรณี ทั้งไดส้ั่งใหอ้คัรราชฑูตไทย ณ กรุงลอนดอน จดัถวายความสะดวก

เก่ียวกบัพระศพใหส้มเกียรติอยา่งเจา้ฟ้าทุกประการ โดยไดมี้การถวายพระเพลิงท่ี Golden Green53

งานพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัจึงเป็นงานพระบรมศพของกษตัริย์

พระองคแ์รกในสมยัรัตนโกสินทร์ท่ีมิไดจ้ดังานพระเมรุตามโบราณราชประเพณี 

 

                                                           
51 สุรศกัด์ิ เจริญวงศ,์ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวตัิวงศ์ (กรุงเทพฯ:  มติชน, 

2549), 106 – 118.) 
52 “พระเมรุพระศพสมเด็จพระเจา้พี่ยาเธอเจา้ฟ้ามหิดลอดุลเดช  กรมหลวงสงขลา

นครินทร์,” ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 46, (30 มีนาคม 2472): 4608.  
53 สมภพ ภิรมย,์ พระเมรุมาศ พระเมรุ และเมรุ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์, 265 – 266. 
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3.1.9 รัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

งานพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานนัทมหิดล (ภาพท่ี 25) หลงัจาก

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัอานนัทมหิดลเสด็จสวรรคต ไดอ้ญัเชิญพระบรมศพมาประดิษฐาน 

ณพระท่ีนัง่ดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวงั และจดัใหมี้พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม

ศพในระหวา่งวนัท่ี 28-29 มีนาคม พ.ศ. 2493 ณ พระเมรุมาศ ทอ้งสนามหลวง วนัรุ่งข้ึน

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชด าเนินเก็บพระบรมอฐิั และอญัเชิญพระ

โกศพระบรมอฐิัประดิษฐานท่ีบุษบกเหนือพระแท่นแวน่ฟ้าทองภายในพระท่ีนัง่ดุสิตมหาปราสาท 

มุขตะวนัตก และจดัใหมี้การพระราชกุศลพระบรมอฐิัข้ึน หลงัจากนั้น ไดอ้ญัเชิญพระโกศพระบรม

อฐิัข้ึนประดิษฐาน  ณ พระวิมานชั้นบน พระท่ีนัง่จกัรีมหาปราสาท54 การออกแบบพระเมรุมาศเป็น

รูปทรงบุษบกตามแบบอยา่งพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลา้เจา้อยูห่วั 

 
ภาพท่ี 25  พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานนัทมหิดล  ศิลปะรัตนโกสินทร์  

                 อายปุลายพุทธศตวรรษท่ี 25 

ท่ีมา : สมภพ ภิรมย,์ พระเมรุมาศ พระเมรุ และเมรุ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์การ

พิมพ,์ 2528), 355.) 

                                                           
54 “ก าหนดการ ท่ี 4/2493 ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

มหาอานนัทมหิดลสยามินทราธิราช ณ พระเมรุมาศทอ้งสนามหลวง พ.ศ. 2493,” ราชกจิจานุเบกษา  
เล่ม 67, ตอน 16ง  (21 มีนาคม  พ.ศ. 2493): 1261. 
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งานพระเมรุสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวติัวงศ ์ วนัท่ี 19

เมษายน เวลา 15 นาฬิกา ต ารวจหลวงเชิญพระโกศพลเอกสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรม

พระยานริศรานุวติัวงศ ์ ข้ึนรถพระวมิานออกจากวงัท่าพระไปตามถนนหนา้พระลาน เล้ียวถนน

มหาราชทางซา้ย เล้ียวถนนพระเชตุพน ถนนสนามไชยหยุดท่ีหนา้วดัพระเชตุพน เชิญพระโกศพระ

ศพจากรถพระวมิานข้ึนประดิษฐานเหนือรถปืนใหญ่ ประกอบพระลองทองใหญ่ ไปตามถนน

สนามไชย ถนนราชด าเนินเล้ียวถนนพระจนัทร์ จากนั้นกระบวนทหารแห่น าพระศพเล้ียวเขา้ประตู

ราชวติัพระเมรุทางเหนือ เวียนพระเมรุ 3 รอบ เทียบรถปืนใหญ่ท่ีพระเมรุดา้นตะวนัออก เจา้

พนกังานเปล้ืองพระลองทองใหญ่ เชิญพระโกศพระศพข้ึนประดิษฐานเหนือพระจิตกาธานในพระ

เมรุ ประกอบพระโกศจนัทร์55 

งานพระเมรุมาศสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทว ีพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ การถวาย

พระเพลิงพระบรมศพ ณ พระเมรุมาศทอ้งสนามหลวง (ภาพท่ี 26) วนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2499เจา้

พนกังานไดเ้ชิญพระโกศพระบรมศพเคล่ือนลงทางเกรินบนัไดนาค ประดิษฐานบนพระยานมาศ

สามคาน ภายใตพ้ระเศวตฉตัร 7 ชั้น ตั้งกระบวนพระบรมราชิสริยยศ เชิญพระบรมศพเวยีนพระเมรุ

มาศ เทียบพระยานมาศสามคานท่ีเกรินบนัไดนาคพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัเสด็จ

พระราชด าเนินไปประทบั ณ พลบัพลาทรงธรรม เจา้พนกังานภูษามาลาเล่ือนพระโกศพระบรมศพ

สู่เกรินบนัไดนาค เชิญพระบรมศพข้ึนสู่พระเมรุมาศ คร้ันถึงท่ีแลว้ปิดพระวสูิตรเปล้ืองพระลองทอง

ใหญ่ เชิญพระโกศพระบรมศพประดิษฐาน ณ พระจิตกาธาน ยอดพระเศวตฉตัร 7 ชั้น ประดบัดว้ย

ดอกไมส้ด ประกอบพระโกศจนัทน์56 

 

                                                           
55 ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 67, ตอนที ่21 (11 เมษายน 2493),  340. 
56 นยันา แยม้สาขา, “งานถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราช

เทวพีระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้,” ศิลปากร  51,6 (พฤษจิกายน – ธนัวาคม  2551):  74 – 75. 
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ภาพท่ี 26  พระเมรุมาศสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทว ีพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ 

                 ศิลปะรัตนโกสินทร์ อายปุลายพุทธศตวรรษท่ี 25 

ท่ีมา : นยันา แยม้สาขา, “งานถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี 

พระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้,”  ศิลปากร 51, 6 (พฤษจิกายน – ธนัวาคม  2551), 76. 

 
ภาพท่ี 27  พระเมรุมาศสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

                 ศิลปะรัตนโกสินทร์ อายพุุทธศตวรรษท่ี 26 

ท่ีมา : ซีอีโอรากหญา้, ทีสุ่ดแห่งพระเมรุ : พระเมรุมาศ พระเมรุ เมรุ. เขา้ถึงเม่ือ 24 สิงหาคม 2555, 

เขา้ถึงไดจ้ากhttp://www.oknation.net/blog/print.php?id=349684 
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ภาพท่ี 28  พระเมรุมาศสมเด็จพระเจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้ากลัยานิวฒันา 

                 กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ศิลปะรัตนโกสินทร์ สร้างในปี พ.ศ. 2551 

ท่ีมา : หนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์, พระเมรุสมเด็จพระเจ้าพีน่างเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณวิฒันาฯ, เขา้ถึงเม่ือ 24 

สิงหาคม 2555, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.marinerthai.com/sara/view.php?No=1242 

งานพระเมรุมาศสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (ภาพท่ี 27) การออกแบบพระ

เมรุมาศของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ทรงมีพระบญัชาให้เรืออากาศเอกอาวธุ เงินชูกล่ิน ผูเ้ช่ียวชาญพิเศษดา้นบูรณะปฏิสังขรณ์ 

สถาปนิกระดบั 9 ของกรมศิลปากรเป็นผูอ้อกแบบ ซ่ึงไดท้  าการศึกษาจากพระเมรุมาศแบบต่างๆ

ของสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวติัวงศ ์องคพ์ระเมรุมาศเป็นกุฏาคารเรือน

ยอด ยอ่มุมไมสิ้บสอง เปิดโล่งทั้งส่ีดา้น มีโถงกลางใหญ่ตั้งพระจิตกาธานขนาดใหญ่ส าหรับ

ประดิษฐานพระโกศพระบรมศพเพื่อถวายพระเพลิง57 

งานพระเมรุมาศสมเด็จพระเจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้ากลัยานิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราช

นครินทร์ (ภาพท่ี 28)พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงใหพ้ระราชทานพระอิสริยยศพระศพสมเด็จ

พระเจา้พี่นางเธอฯ อยา่งสูงสุด ถือเป็นการอนุโลม เพราะตามโบราณราชประเพณี พระอิสริยยศของ

                                                           
57 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, จดหมายเหตุงานพระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทราบ

รมราชชนนี (กรุงเทพฯ : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, 2541),  434 – 438. 
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พระองคเ์ทียบเท่ากบัชั้นสมเด็จเจา้ฟ้า แต่ดว้ยทรงเป็นพระโสทรเชษฐภคินีอนัสนิทแต่พระองคเ์ดียว 

โดยการท่ีทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯใหป้ระดิษฐานพระศพ ณ พระท่ีนัง่ดุสิตมหา

ปราสาทในพระบรมมหาราชวงัเช่นเดียวกบัสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และยงัทรง

ไดรั้บพระราชทานพระโกศทองใหญ่ เป็นเคร่ืองประกอบพระอิสริยยศพระศพ ซ่ึงเป็นพระโกศท่ีอยู่

ในล าดบัชั้นสูงสุด ใชส้ าหรับพระมหากษตัริย ์ และพระราชวงศช์ั้นสูงเท่านั้น นอกจากนั้นยงั

พระราชทานเศวตฉตัร 7 ชั้น กางกั้นพระโกศพระศพสมเด็จพระเจา้พี่นางเธอฯ แทนเศวษฉตัร 5 ชั้น 

ตามพระอิสริยศกัด์ิ58 

จากขอ้มูลท่ีไดก้ล่าวมาทั้งหมดจะเห็นไดว้า่งานพระเมรุมาศในสมยัรัตนโกสินทร์นั้น

สืบทอดต่อมาจากสมยัอยธุยา โดยในสมยัตน้กรุงรัตนโกสินทร์ไดก้ระท าตามแบบโบราณราช

ประเพณีโดยการสร้างพระเมรุมาศขนาดใหญ่ครอบพระเมรุทอง มีงานมหรสพอยา่งยิง่ใหญ่ ต่อมา

ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั พระองคจึ์งโปรดฯเกลา้ใหเ้ปล่ียนแปลงการจดั

งานพระเมรุมาศ เพราะทรงเห็นวา่เป็นการส้ินเปลืองไม่เหมาะแก่ยคุสมยั จึงใหย้กเลิกการสร้างพระ

เมรุมาศขนาดใหญ่ครอบพระเมรุทอง แต่ใหส้ร้างพระเมรุมาศขนาดยอ่มลงมา ซ่ึงจากหลกัฐาน

ภาพถ่ายจะเห็นวา่ หากเป็นพระบรมศพพระมหากษตัริยน์ั้นจะนิยมสร้างพระเมรุมาศทรงมณฑป

ครอบพระเมรุทอง เช่น พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั พระเมรุมาศ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูอ่านนัทมหิดล ซ่ึง

น่าจะกระท าตามแบบอยา่งงานในสมยัรัชกาลท่ี 6 ท่ีทรงสร้างใหพ้ระราชบิดา แต่ถา้เป็นพระศพของ

พระบรมวงศานุวงศจ์ะนิยมสร้างเป็นอาคารทรงปราสาท หรืออาคารจตุัรมุข ส่วนเคร่ืองประกอบ

พระอิสริยยศก็เป็นไปตามล าดบัชั้นของพระอิสริยศกัด์ิ 

4. พระเมรุมาศในงานวรรณกรรม 

หลกัฐานเก่ียวกบังานเมรุมาศในงานดา้นวรรคดีหรือวรรณกรรมในสมยัรัตนโกสินทร์

ก็มีปรากฏอยูห่ลายฉบบั เช่น พระเมรุมาศจากวรรณคดีเร่ืองรามเกียรต์ิ พระราชนิพนธ์

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ตอนงานพระมหาเมรุมาศของทา้วทศกณัฐ์ 

                                                           
58 พิมพร์ว ีวฒันวรางกูร, กลัยาณวิฒันาคารวาลยั : ราชประเพณส่ีงเสด็จสู่สวรรคาลยั, 

(กรุงเทพฯ :คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ, 2551),  91. 
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จึงใหต้ั้งมหาเมรุมาศ   อนัโอภาสพรรณรายฉายฉาน 

ส่ีมุขหา้ยอดดัง่วิมาน    สูงตระหง่านเง้ือมง ้าอมัพร 

ทั้งเมารุทิศเมรุแทรกรายเรียง   ดูเพียงสตัภณัฑสิ์งขร 

มีชั้นอินทร์พรหมประนมกร    รายรูปกินนรคนธรรพ ์

ประดบัดว้ยราชวติัฉตัรธง    พนมแกว้แถวองคส์ลบัคัน่ 

ชั้นในพระเมรุทองนั้น    มีบลัลงักรั์ตนรู์จี 

เพดานปักทองเป็นเดือนดาว    แสงวาวดว้ยแกว้มณีศรี 

ทั้งระยา้พู่พวงดวงมณี    กเ็สดจ็ตามมีพระบญัชา59 

รามเกียรต์ิบทพากย ์ตอนนางลอย ซ่ึงเป็นการแสดงค าร าพนัอาลยัอาวรณ์ของพระรามท่ี

มีต่อนางสีดา เพราะนางเบญจกายปลอมตวัเป็นนางสีดาแกลง้ท าเป็นตายลอยน ้ามา ซ่ึงบทพากย์

ตอนน้ีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยัทรงน าเอาบทตอนนางลอยของเก่ามาพระราช

นิพนธ์แปลงใหม่ โดยจะยกตวัอยา่งในตอนท่ีเก่ียวกบัพระเมรุมาศของนางสีดา ความวา่ 

พระโกศทองจะรองรับ    ส าหรับราชเทวี 

เชิญศพข้ึนสู่สี    วิกาแกว้อนัเรืองรอง 

เขา้สู่พระเมรุมาศ    อนัโอภาสดว้ยเทียนทอง 

แสงเพลิงจะเริงรอง    ไปตอ้งสีวิสูตรพลาย 

อจักลบัจงกลกลีบ    ประทีปทองจะส่องฉาย 

พู่หอ้ยเพดารราย    ระรวยร่ืนร าเพยลม 

พระวิสูตรจะวงวงั    บลัลงักทิ์พบรรทม 

รูปภาพจะเคียมคม    กินนรฟ้อนอยูผ่าดผนั 

อีกพระญาติวงศา    กจ็ะมาประชุมกนั 

แสนสาวพระก านลั    จะนอบนอ้มประนมกร 

ยามค ่าจะร ่าไห ้    วิเวกใจใหอ้าวรณ์ 

เสียงสงัขแ์ละแตรงอน    จะประโคมอยูค่รืนเคร60 

                                                           
59 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก, บทละครเร่ืองรามเกยีรติ์  (กรุงเทพฯ : 

กองวรรณกรรมและประวติัศาสตร์, 2540),  427. 
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ในวรรณคดีเร่ืองขนุชา้งขนุแผน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้

นภาลยั รัชกาลท่ี 2 ปรากฏอยูใ่นตอนท าศพขุนศรีวชิยักบัพนัศรโยธา ความวา่ 

จึงไดแ้ต่งการศพท่ีวดัเขา    ช่างเชาฉลุฉลกัจกัสาน 

บา้งกท็ าตาชะแนงแผงเพดาน    ปลกูเมรุผกูม่านไวเ้บ้ืองบน 

ช่างระทาดอกไมไ้ฟพะเนียง    แต่แม่ครัวเล้ียงไม่ขดัสน 

พลุประทดัจดัสรรกงัหนักล    จุดบนท้ิงน ้าท าผดุไป 

แบบโลงท าดว้ยทององักฤษ    ติดลวดหนวดโตดอกไมไ้หว 

เป็นกระหนกรกเร้ียวเก้ียวกนัไป    กระจกขาวเขียวใส่ไวแ้ววาม 

ท่ีหนา้บนัป้ันภาพอร่ามตา    พระอินทราข่ีคชเศียรสาม 

รัดเกลา้เหมทองผอ่งเพรางาม    กระจงัตามบวัแยม้แกมกนัไป 

คร้ันเสร็จกช็กัทั้งสองศพ    เวียนประจบแลว้ตั้งในแมรุใหญ่ 

ป่ีกลองคร ่าเคร่งโหม่งเหม่งไป    ค ่าจุดดอกไมไ้ฟพะเนียง61 

ในวรรณคดีเร่ืองอิเหนา พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั 

ตอน  งานพระเมรุเมืองหมนัหยา 

พนกังานดา้นท าพระเมรุทอง    กติ็ดตวัล ายองหางหงส์ 

หนา้กระดานฐานปัทมไ์ม่ขดัทรง    บรรจงตั้งเคร่ืองพระเบญจา 

เพดานดาราระยา้ยอ้ย    ผกูหอ้ยพุ่มพวงบุปผา 

ฉากกระจกตั้งบงัตา    แต่งท่ีเป็นขา้งหนา้ขา้งใน 

บา้งตั้งไมก้ระถางวางรูปสตัว ์    รอบจงัหวดับริเวณพระเมรุใหญ่62 

พระเมรุมาศในวรรณคดีนิทานเร่ือง สิงหไกรภพ ของสุนทรภู่ ตอนสิงหไกรภพสร้าง

พระเมรุใหพ้ระบิดา พระมารดา 

                                                                                                                                                                      
60 กองวรรณคดีและประวติัศาสตร์, วรรณกรรมสมัยธนบุรี (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 

2532-2533), 120. 
61 ขุนช้างขุนแผน ฉบับหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร  (พระนคร : กรมศิลปากร, 

2506),  146. 
62 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั, อเิหนา (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2508) 
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ฝ่ายขนุนางช่างท าทุกต าแหน่ง    เอาแผนท่ีช้ีแจงแถลงไข 

ไดป้รับปรุงสรรพเสร็จส าเร็จไว ้    ตดัหวัไมเ้กลากล่อมมีพร้อมกนั 

ทั้งเมรุซิกเมรุแซกแผนกนอก    ระทาดอกไมฉ้ตัรไดจ้ดัสรร 

แมน้จะตั้งนัง่ร้านท าการนั้น    สกัสิบวนักจ็ะเสร็จส าเร็จการ63 

จากหลกัฐานท่ีปรากฏในวรรณกรรมและวรรณคดีสมยัรัตนโกสินทร์นั้น  สรุปไดว้า่  

รูปแบบและลกัษณะของพระเมรุมาศนั้นตรงกบัในหลกัฐานจากพงศาวดารและหลกัฐานงาน

จิตรกรรมสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้  กล่าวคือ   พระเมรุมาศจะมีขนาดใหญ่  ผงัจตุัรมุข  มี 5 ยอด  

และมีทั้งเมรุทิศ  เมรุรายประดบัอยู ่  ลอ้มร้ัวดว้ยราชวติั  มีทิวธงประดบั  ดา้นในพระเมรุใหญ่เป็น

พระเมรุทอง  มีการประดบัประดาตกแต่งวจิิตรบรรจง  และมีการประดบัตกแต่งรูปสัตวหิ์มพานต์

เรียงรายรอบพระเมรุมาศเพื่อแสดงถึงความเป็นเขาพระสุเมรุดว้ย  จึงเห็นไดว้า่  งานวรรณกรรม

ไดรั้บอิทธิพลมาจากงานสถาปัตยกรรมจริงในยคุนั้น 

3.2 หลกัฐานงานศิลปกรรม 

จิตรกรรมภาพงานพระเมรุในภาพเขียนเร่ืองรามเกียรต์ิบนฝาผนงัระเบียงคด วดัพระศรี

รัตนศาสดารามภาพจิตรกรรมแห่งน้ีวาดข้ึนคร้ังแรกเม่ือคร้ังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา

โลกมหาราชปราบดาภิเษกเป็นปฐมกษตัริยแ์ห่งพระบรมราชจกัรีวงศ ์ ทรงมีพระบรมราชโองการ

โปรดเกลา้ฯใหส้ร้างพระอารามในพระราชวงัตามราชประเพณีแต่โบราณ ขนานนามวา่ “วดัพระศรี

รัตนศาสดาราม” ในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแกว้มรกต

และโปรดเกลา้ฯใหเ้ขียนรูปภาพรอบพระระเบียงเร่ืองรามเกียรต์ิตามแนวพระราชนิพนธ์ “บทละคร

เร่ืองรามเกียรต์ิ” ของพระองคเ์อง ในปีพุทธศกัราช 232564 

เน่ืองจากมีการช ารุดทรุดโทรมของภาพเขียนท าใหมี้การเขียนซ่อมแซมมาโดยตลอด 

ตั้งแต่รัชกาลท่ี 3 รัชกาลท่ี 5 รัชกาลท่ี 7 และในรัชกาลปัจจุบนัไดมี้ซ่อมภาพเขียน เพื่อฉลองกรุง

                                                           
63 สุนทรภู่,  นิทานค ากลอนสุนทรภู่ สิงหไตรภพ ลกัษณวงษ์ โคบุตร  (พระนคร : แพร่

พิทยา, 2501),  290. 
64 นิดดา หงส์ววิฒัน์, รามเกยีรติ์กบัจิตรกรรมฝาผนังรอบพระระเบียงวดัพระศรีรัตน

ศาสดาราม (กรุงเทพฯ : เพื่อนเด็ก , 2547),  16. 



48 

 

 
 

ครบ200 ปี พ.ศ. 2525 นอกจากนั้นยงัมีการซ่อมภาพเขียนมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบนั65 โดยงาน

จิตรกรรมท่ีน ามาศึกษานั้นเป็นงานช่างในสมยัรัชกาลท่ี 7 เพราะแมจ้ะมีการซ่อมหลงัจากรัชกาลท่ี  7 

จนมาถึงสมยัรัชกาลปัจจุบนั แต่ก็เป็นการซ่อมตามแบบเดิมท่ีซ่อมในสมยัรัชกาลท่ี 7 

จิตรกรรมภาพงานพระเมรุในภาพเขียนเร่ืองรามเกียรต์ิบนฝาผนงัระเบียงคด วดัพระศรี

รัตนศาสดารามนั้นปรากฏอยูห่ลายตอน เช่น พระเมรุมาศทศกณัฑ ์ ซ่ึงพิเภกเป็นผูส้ั่งการใหเ้ปาวนา

สูรเสนาไปตั้งพระมหาเมรุมาศ66 (ภาพท่ี 29) ภาพงานพระเมรุมาศน้ีเป็นภาพเขียนฉากท่ีใหญ่ภาพ

หน่ึง แสดงให้เห็นถึงราชประเพณีงานพระเมรุมาศของพระมหากษตัริย ์ ภาพของขบวนแห่พระโกศ

พระศพของทศกณัฑ ์ และพระเมรุมาศขนาดใหญ่ ซ่ึงสร้างเป็นอาคารยอดปรางคป์ระดบัพรหมส่ี

หนา้ มีพระโกศทองภายใน มีมหรสพรายรอบ 

 

 
ภาพท่ี 29  พระเมรุมาศทศกณัฑบ์นฝาผนงัระเบียงคด วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
                                                           

65 เร่ืองเดียวกนั, 16. 
66 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก, บทละครเร่ืองรามเกยีรติ์  (กรุงเทพฯ: กอง

วรรณกรรมและประวติัศาสตร์, 2540), 427. 
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ภาพท่ี 30  พระเมรุบรรลยัจกัร โอรสทา้วจกัรวรรดิ บนฝาผนงัระเบียงคด วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

                 ศิลปะรัตนโกสินทร์ อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 25 

 

 
ภาพท่ี 31  พระเมรุทา้วจกัรวรรดิ บนฝาผนงัระเบียงคด วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

                 ศิลปะรัตนโกสินทร์ อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 25 
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เมรุของบรรลยัจกัร ลูกทา้วจกัรวรรดิ ท่ีโดนพระพรตแผลงศรพรหมมาศตดัเศียรขาด67 

(ภาพท่ี 30) เป็นภาพพระเมรุมาศขนาดเล็ก ยอดทรงบุษบกหลงัคาลาดเอนสามชั้น และในตอน

เดียวกนัก็มีพระเมรุของทา้วจกัรวรรดิ (ภาพท่ี 31) ซ่ึงออกรบสู้กบัพระพรตและพระสัตรุต โดนศร

พรหมมาศของพระพรตตอ้งอก ส้ินพระชนม ์ พระเมรุทา้วจกัรวรรดินั้นมีขนาดไม่ใหญ่มากนกัเป็น

อาคารจตุัรมุขยอดบุษบก 

งานพระเมรุในภาพเขียนเร่ืองรามเกียรต์ิท่ีวดัพระศรีรัตนศาสดารามนั้นสะทอ้นใหเ้ห็น

ถึงราชประเพณีการล าดบัชั้นพระอิสริยยศในพระราชวงศ ์ การประกอบพิธีในงานพระเมรุมาศ ซ่ึง

ตรงกบัท่ีปรากฏอยูใ่นหลกัฐานเอกสารสมยัรัตนโกสินทร์ดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้  

 

ภาพจิตรกรรมตอนถวายพระเพลิงพระพุทธเจา้ วดัราชสิทธารามราชวรวหิาร 

วดัราชสิทธาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นโท อยูเ่ขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

เดิมช่ือ วดัพลบั เป็นวดัโบราณ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงสถาปนาข้ึนใหม่ มาถึง

สมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัทรงปฏิสังขรณ์แลว้พระราชทานามใหม่วา่ วดัราชสิทธา

ราม68 มีภาพจิตรกรรมในพระอุโบสถซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมสมยัรัชกาลท่ี  3 

ภาพจิตรกรรมตอนถวายพระเพลิงพระพุทธเจา้อยูใ่นห้องท่ี 12   (ภาพท่ี 32) เป็นภาพ

ของพระโกศตั้งบนฐานซอ้นชั้น มีฉตัรกางกั้นและบุคคลมากราบไหวบู้ชา นอกจากภาพของพระ

โกศพระพุทธเจา้แลว้ ยงัปรากฏภาพของพระเมรุมาศพระพุทธบิดาของพระพุทธองค์ดว้ย (ภาพท่ี 3

ซ่ึงในภาพมีส่วนท่ีเลือนลางหายไป เหลือเพียงภาพของอาคารจตุัรมุข ยอดทรงมณฑปมีหลงัคาลาด

ซอ้นชั้น ภายในประดิษฐานพระโกศซ่ึงเหลือเพียงส่วนบน นอกนั้นภาพไดเ้สียหายไปแลว้ ดา้นขา้ง

และดา้นหลงัของงานพระเมรุพระพุทธบิดายงัเหลือภาพของงานมหรสพต่างๆใหเ้ห็นอยู ่ซ่ึงเป็น

ประเพณีปฏิบติัในยคุตน้กรุงรัตนโกสินทร์ 

                                                           
67เร่ืองเดียวกนั, 162 – 163. 
68เจา้พระยาวชิิตวงศว์ฒิุไกร (หม่อมราชวงศค์ล่ี สุทศัน์ ณ อยุธยา),  ต านานพระอาราม

หลวง (นครหลวงฯอรุณการพิมพ,์ 2515),  24. 
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ภาพท่ี 32  ภาพจิตรกรรมตอนถวายพระเพลิงพระพุทธเจา้ วดัราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร 

                 ศิลปะรัตนโกสินทร์ อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 24 

ท่ีมา : วดัราชสิทธาราม  (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2525),  76. 

 

 
ภาพท่ี 33  พระเมรุมาศพระพุทธบิดา วดัราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร 

                 ศิลปะรัตนโกสินทร์ อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 24 

ท่ีมา : วดัราชสิทธาราม  (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2525), 81. 
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ภาพจิตรกรรมฝาผนงัวดัทองธรรมชาติ 

วดัทองธรรมชาติเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ตามประวติักล่าววา่เป็นวดัโบราณ ไดรั้บ

การปฏิสังขรณ์ในสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯวา่ กรมหลวงนรินทรเทวี (เจา้ครอกวดั

โพธ์ิ)  หรือพระองคเ์จา้หญิงกุ พระขนิษฐาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯทรงมีพระราช

ศรัทธาร่วมกบักรมหม่ืนนรินทรพิทกัษ ์ พระภสัดา สถาปนาพระอารามข้ึนใหม่ ต่อมาในรัชกาล

พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ใหพ้ระเจา้นอ้งยาเธอกรมขนุเดชอดิศรเป็น

แม่กองไปบูรณะ69 วดัทองธรรมชาติไดรั้บการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหญ่อีกคร้ังในสมยัพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฏเกลา้เจา้อยูห่วัโดยเฉพาะพระอุโบสถซ่ึงซ่อมแซมใหม่เกือบทั้งหลงั70  จิตรกรรมฝาผนงั

งานพระบรมศพพระพุทธเจา้อยูภ่ายในพระอุโบสถ (ภาพท่ี 34 - 35) ภาพของพระเมรุมาศเป็นอาคาร

เรือนยอดขนาดใหญ่ ภายในประดิษฐานพระโกศทองประดบัฉตัร และมีลกัษณะคลา้ยฉากลาย

ดอกไมธ้รรมชาติประดบัอยู ่ ซ่ึงรูปแบบการลงสี ลวดลายน่าจะไดรั้บการซ่อมแซมในสมยัรัชกาลท่ี 

3 ส่วนภาพท่ีรายรอบพระเมรุมาศนั้นเป็นมหรสพหนา้ไฟ การชกัหุ่นและการละเล่นต่างๆ  (ภาพท่ี 

36) ซ่ึงตรงกบัหลกัฐานในพระพงศาวดารสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ท่ีมีการจดังานมรหสอยา่งยิง่

ใหญในงานพระเมรุมาศ 

 
ภาพท่ี 34  งานพระบรมศพพระพุทธเจา้ ภายในพระอุโบสถวดัทองธรรมชาติ 

                 ศิลปะรัตนโกสินทร์ อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 24 

ท่ีมา : แสงอรุณ กนกพงศช์ยั, วดัทองธรรมชาติ  (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2525),  63. 
                                                           

69 แสงอรุณ กนกพงศช์ยั, วดัทองธรรมชาติ  (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2525),  8. 
70 เร่ืองเดียวกนั. 
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ภาพท่ี 35  พระเมรุมาศงานพระบรมศพพระพุทธเจา้ วดัทองธรรมชาติ 

                 ศิลปะรัตนโกสินทร์ อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 24 

ท่ีมา : แสงอรุณ กนกพงศช์ยั, วดัทองธรรมชาติ  (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2525),  63. 

 
ภาพท่ี 36  งานมหรสพในงานพระเมรุพระพุทธเจา้ วดัทองธรรมชาติ 

                ศิลปะรัตนโกสินทร์ อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 24 

ท่ีมา : แสงอรุณ กนกพงศช์ยั, วดัทองธรรมชาติ  (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2525),  63. 
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ภาพจิตรกรรมฝาผนงัประดู่ทรงธรรม พระนครศรีอยธุยา 

วดัประดู่ทรงธรรม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ตามประวติักล่าววา่ วดัน้ีเดิมช่ือวดัประดู่

หรือวดัประดู่โรงธรรม เป็นวดัเก่าแก่สร้างในสมยัอยธุยา วดัประดู่ทรงธรรมถูกกล่าวถึงในพระราช

พงศาวดารวา่ พระเจา้ทรงธรรมกษตัริยแ์ห่งกรุงศรีอยธุยาหลบหนีจากการก่อกบฏของพวกญ่ีปุ่นท่ี

หมายปลงพระชนมชี์พ แต่รอดพระชนมม์าไดเ้พราะพระสงฆข์องวดัประดู่ทรงธรรม ภายหลงัจึง

ทรงพระกรุณาใหถ้วายจงัหนัพระสงฆว์ดัประดู่71 นอกจากน้ียงัมีการกล่าวถึงในพระราชพงศาวดาร

เล่มเดียวกนั ในคราวท่ีพระเจา้อยูห่วัอุทุมพร ทรงผนวชและพ านกัท่ีวดัประดู่ทรงธรรมน้ี72 ต่อมใน

สมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ไดเ้ปล่ียนช่ือใหม่วา่ "วดัประดู่ทรงธรรม" ซ่ึง

สันนิษฐานวา่คงอาศยัเหตุท่ีคร้ังหน่ึงในสมยักรุงศรีอยธุยา พระสงฆค์ณะน้ีเคยไดรั้บการอุปถมัภจ์าก

สมเด็จพระเจา้ทรงธรรมมาก่อน73 

ภาพจิตรกรรมอยูใ่นพระวิหาร ซ่ึงมีจารึกบนผนงัดา้นหนา้ภายในพระวหิาร ระบุปีท่ีมี

การสร้าง พ.ศ. 2405 และช่ือของผูร่้วมสร้าง ซ่ึงตรงกบัสมยัรัชกาลท่ี 4 หากแต่มีภาพจิตรกรรมท่ี

เทียบไดก้บัภาพขบวนจากสมุดข่อยท่ีคดัลอกจากวดัยม อนัเป็นงานศิลปะสมยัพระนารายณ์ จึงมี

นกัวชิาการสันนิษฐานวา่น่าจะเป็นการการซ่อมแซมภาพเดิมท่ีมีมาก่อนในสมยัอยธุยาหรือลอก

เลียนของเก่ามาในภายหลงั74 ภาพงานพระเมรุมาศพระพุทธเจา้ภายในพระวหิารวดัประดู่ทรงธรรม

นั้น  (ภาพท่ี 37) พระเมรุมาศเป็นอาคารทรงปราสาทท่ีท าเป็นรูปอาคารซอ้นชั้นข้ึนไป บนผนงัมีลาย

พุม่ขา้วบิณฑด์า้นบน ภายในประดิษฐานพระโกศ รูปแบบของพระเมรุมาศท่ีเป็นอาคารทรง

ปราสาทซอ้นชั้นคลา้ยกบัพระเมรุมาศถวายพระเพลิงพระพุทธเจา้ ภายในหอเขียน วงัสวนผกักาด 

ซ่ึงเป็นงานในสมยัอยธุยา (ภาพท่ี 15 - 16) จึงเป็นไปไดว้า่งานจิตรกรรมวดัประดู่ทรงธรรมเป็นงาน

ท่ีมีมาตั้งแต่สมยัอยธุยา แต่ไดรั้บการซ่อมแซมในสมยัรัชกาลท่ี 4 เพราะนอกจากรูปแบบของพระ

                                                           
71 กรมศิลปากร, พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม 2,  86. 
72 เร่ืองเดียวกนั , หนา้ 88. 
73 น.ณ ปากน ้า [นามแฝง], วดัประดู่ทรงธรรม  (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2528), 6. 
74 เร่ืองเดียวกนั, 7. 
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เมรุมาศท่ีคลา้ยคลึงกบังานในสมยัอยธุยาแลว้ เทคนิคการลงสีพื้นขาว แลว้วาดภาพลงไปเป็นเทคนิค

ในสมยัอยธุยา 

 
ภาพท่ี 37  ภาพจิตรกรรมอยูใ่นพระวหิารวดัประดู่ทรงธรรม พระนครศรีอยธุยา 

                 ศิลปะรัตนโกสินทร์ อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 25 

ท่ีมา : น.ณ ปากน ้า [นามแฝง], วดัประดู่ทรงธรรม  (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2528),  26. 

 

ภาพจิตรกรรมฝาผนงัพระอุโบสถวดัมชัฌิมาวาส จงัหวดัสงขลา  วดัมชัฌิมาวาส 

จงัหวดัสงขลา เป็นวดัเก่าแก่มีมาตั้งแต่สมยักรุงศรีอยธุยา เดิมช่ือวดัยายศรีจนัทร์ ไดรั้บการบูรณะ

ตั้งแต่ในสมยัรัชกาลท่ี 1 และมีการบูรณะปฏิสังขรณ์คร้ังใหญ่ในสมยัรัชกาลท่ี 4 โดยผูส้ าเร็จราชการ

เมืองสงขลา ไดมี้การสร้างศาสนสถานข้ึนใหม่หลายหลงั เช่น พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอไตร

พระจอม ศาลาฤาษี เป็นตน้75  จิตรกรรมฝาผนงังานพระเมรุมาศพระพุทธเจา้อยูภ่ายในพระอุโบสถ 

เป็นงานในสมยัรัชกาลท่ี 4 (ภาพท่ี 38) พระเมรุมาศขนาดใหญ่หลงัคาซอ้นชั้น ประดิษฐานพระโกศ

ทองดา้นใน มีฉตัรประดบักางกั้น รอบนอกมงานมหรสพ ซ่ึงทั้งหมดเป็นแบบอยา่งของการเขียน

งานพระเมรุมาศท่ีปรากฏอยูใ่นจิตรกรรมฝาผนงัสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ 
                                                           

75 ศิลป์ชยั ช้ินประเสริฐ, วดัมัชฌิมาวาส  (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2526),  52. 
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ภาพท่ี 38  งานพระเมรุมาศพระพุทธเจา้ วดัมชัฌิมาวาส จงัหวดัสงขลา  ศิลปะรัตนโกสินทร์  

                 อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 25 

ท่ีมา : ศิลป์ชยั ช้ินประเสริฐ,  มัชฌิมาวาส  (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2526),  52 – 53. 

 

ภาพจิตรกรรมในพระอุโบสถวดัอรุณราชวราราม กรุงเทพวดัอรุณราชวรารามราช

วรมหาวิหาร เดิมเป็นวดัโบราณสมยัช่ือวดัมะกอก ต่อมาเปล่ียนเป็นวดัมะกอกนอก ต่อมาในรัชสมยั

ของสมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรีไดโ้ปรดเกลา้ฯเปล่ียนช่ือเป็น วดัแจง้76 พระอุโบสถสร้างข้ึนในสมยั

รัชกาลท่ี 2 และในสมยัรัชกาลท่ี 3 ไดโ้ปรดเกลา้ฯใหเ้ขียนจิตรกรรมฝาผนงัข้ึนใหม่แทนของเก่าโดย

แบ่งพื้นท่ีภาพตอนบนเหนือช่องประตูหนา้ต่างเป็นเร่ืองพระเวสสันดรชาดกและพุทธประวติั พื้นท่ี

                                                           
76 กรมศิลปากร,  ศิลปวฒันธรรมไทย : วดัส าคัญกรุงรัตนโกสินทร์ (4)  (กรุงเทพฯ :   

ม.ป.ท. 2525), 141. 
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ระหวา่งช่องหนา้ต่างประตูเป็นภาพเร่ืองในทศชาดก ต่อมาในสมยัรัชกาลท่ี 5 พระอุโบสถถูกไฟ

ไหม ้ จิตรกรรมฝาผนงัเสียหายมาก จึงมีการซ่อมแซมภาพท่ีช ารุดเสียหาย77 ภาพงานพระเมรุมาศ

พระพุทธเจา้อยูบ่นผนงัดา้นหลงัพระประธาน พระเมรุมาศมีขนาดไม่ใหญ่มากนกั คลา้ยการจ าลอง

เพียงสัญลกัษณ์ของพระเมรุมาศตรงส่วนของหลงัคาซอ้นชั้นซ่ึงแสดงถึงการเป็นปราสาทเท่านั้น 

อาจเพราะในภาพเป็นฉากการถวายพระเพลิงพระพุทธเจา้หลกัส าคญัของภาพจึงอยูท่ี่เพลิงก าลงัเผา

โลงพระบรมศพพระพุทธเจา้ภายในอาคาร หากแต่ยงัคงรายลอ้มดว้ยงานมหรสพเช่นเดิม (ภาพท่ี 

39) 

ภาพงานจิตรกรรมพระเมรุมาศในสมยัรัตนโกสินทร์ดงัตวัอยา่งท่ีไดก้ล่าวไปจะเห็นได้

วา่เป็นการจ าลองมาจากงานพระเมรุมาศท่ีเกิดข้ึนจริงในสมยัรัตนโกสินทร์ ทั้งรูปแบบของพระเมรุ

มาศ และงานมหรสพต่างๆท่ีถือเป็นราชประเพณีและธรรมเนียมปฏิบติัในราชวงศ ์

 
ภาพท่ี 39  จิตรกรรมฝาผนงัวดัอรุณราชวราราม ศิลปะรัตนโกสินทร์ 

                 อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 24 

ท่ีมา : งานพระเมรุ : ศิลปสถาปัตยกรรม ประวตัิศาสตร์ และวฒันธรรมเกี่ยวเน่ือง (กรุงเทพฯ: 

อุษาคเนย,์ 2552), 303. 

                                                           
77 กรมศิลปากร, จิตรกรรมฝาผนังในกรุงเทพมหานคร, (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2533),  

162. 
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สรุป ท่ีมาของคติความเช่ือเร่ืองงานพระเมรุมาศในสมยัอยธุยาและรัตนโกสินทร์น่าจะ

มาจากเขมรโบราณ แมว้า่ในสมยัเขมรโบราณจะยงัไม่ปรากฏหลกัฐานของงานพระเมรุมาศแบบ

เดียวกบัในสมยัอยธุยา หากแต่แนวคิดในเร่ืองสมมติเทพของกษตัริยเ์ขมร การสร้างปราสาทอุทิศ

ถวายแก่บูรพกษตัริย ์ พระราชบิดา พระราชมารดา หรือสร้างปราสาทถวายแก่เทพเจา้ท่ีตนนบัถือ

เพื่อใหว้ิญญาณของตนเองไปรวมกบัเทพเจา้พระองคน์ั้นก็แสดงใหเ้ห็นถึงความเช่ือในเร่ืองของพิธี

การพระบรมศพหลงัการสวรรคต ไม่แตกต่างไปจากการพระราชพิธีงานพระเมรุมาศส่งพระศพ

กษตัริยห์รือพระราชวงศก์ลบัสู่สวรรคห์รือเขาพระสุเมรุอนัเป็นท่ีสถิตของพระเป็นเจา้ในสมยั

อยธุยาและรัตนโกสินทร์ ยอ่มแสดงใหเ้ห็นถึงความเช่ือท่ีวา่พระมหากษตัริยท์รงเป็นสมติเทพ เม่ือ

ทรงสวรรคตจึงตอ้งมีพิธีกรรมเพื่อส่งพระองคก์ลบัคืนสู่ความเป็นเทพเจา้ ความเช่ือดงักล่าวปรากฏ

ตั้งแต่ในสมยัอยธุยาจากหลกัฐานในพระราชพงศาวดารและงานศิลปกรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง

ประเพณีความเช่ือในงานพระราชพิธีพระบรมศพในราชส านกัอยธุยา และราชประเพณีดงักล่าวได้

ส่งอิทธิพลต่อมาในสมยัรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบนั อนัปรากฏหลกัฐานทั้งในหลกัฐานเอกสาร

หลกัฐานภาพถ่ายตั้งแต่ในสมยัรัชกาลท่ี 4 และภาพงานจิตรกรรมพระเมรุมาศในพระอุโบสถและ

พระวหิารต่างๆไดถ่้ายทอดมาจากงานพระเมรุมาศท่ีเกิดข้ึนจริงในสมยัรัตนโกสินทร์ ทั้งรูปแบบ

ของพระเมรุมาศ และงานมหรสพต่างๆท่ีถือเป็นราชประเพณีและธรรมเนียมปฏิบติัในราชวงศแ์มว้า่

ระเบียบการสร้างพระเมรุมาศจะไดมี้การปรับเปล่ียนรูปแบบไปตามยคุสมยั หากแต่แนวคิดของการ

ส่งเสด็จพระมหากษตัริยห์รือพระบรมวงศศ์านุวงศคื์นสู่สวรรคต์ามคติสมมติเทพก็ยงัคงแนวคิด

ดั้งเดิมดงัท่ีเคยปรากฏในอดีต ดงัจะเห็นไดจ้ากเคร่ืองประดบัตกแต่งพระเมรุมาศจ าพวกสัตวหิ์ม

พานตท่ี์ยงัคงเป็นสัญลกัษณ์เภทหน่ึงในงานพระเมรุมาศท่ีแสดงความเป็นเขาพระสุเมรุ ซ่ึงจะได้

ศึกษาในบทต่อไป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่ 3 

วเิคราะห์คติความเช่ือ รูปแบบ และหน้าทีก่ารใช้งานในการสร้างรูปสัตว์หิมพานต์ 
ในงานพระเมรุมาศสมัยอยุธยา 

 

คติความเช่ือและรูปแบบของสัตวหิ์มพานตป์รากฏหลกัฐานอยูท่ ั้งในพระราช

พงศาวดารเร่ืองเก่ียวกบังานพระเมรุและในงานวรรณกรรมทัว่ไปสมยัอยธุยา โดยศึกษาท่ีมาและ

รูปแบบศิลปะของสัตวหิ์มพานตแ์ต่ละประเภท ซ่ึงงานศิลปกรรมในงานพระเมรุโดยตรงสมยัอยธุยา

ไม่มีหลกัฐานเหลือใหศึ้กษาแลว้ มีเพียงแต่หลกัฐานจากในพระราชพงศาวดารวา่มีการนาํรูปหุ่น

สัตวหิ์มพานตม์าใชใ้นงานพระเมรุ จึงจะทาํการศึกษารูปแบบของสัตวหิ์มพานตแ์ต่ละชนิดผา่นทาง

งานศิลปกรรมชนิดอ่ืนๆของอยธุยา ทั้งจากภาพจิตรกรรม ภาพลายรดนํ้าบนตูห้รือหีบพระไตรปิฏก 

งานประดบัมุก งานแกะสลกัไม ้ งานประณีตศิลป์ประเภทต่างๆของอยธุยาท่ียงัคงหลงเหลือ

หลกัฐานอยูใ่นปัจจุบนั และวเิคราะห์หนา้ท่ีการใชง้านของสัตวหิ์มพานตใ์นงานพระเมรุสมยัอยธุยา

วา่เป็นอยา่งไรบา้ง นอกจากจะเป็นคติสัญลกัษณ์ท่ีแสดงถึงความเป็นเขาพระสุเมรุของงานพระเมรุ

แลว้ยงัถูกนาํมาใชง้านดา้นอ่ืนๆในงานพระเมรุดว้ย 

1. คติความเช่ือในการสร้างรูปสัตว์หิมพานต์ในงานพระเมรุมาศสมัยอยุธยาจากหลกัฐานเอกสาร 

1.1 หลกัฐานเอกสารพงศาวดารสมยัอยธุยา 

ตามหลกัฐานเอกสารนั้นพบเร่ืองราวเก่ียวกบัการถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระ

เจา้แผน่ดินมาตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 2 (เจา้สามพระยา) กล่าวตรงกนัทั้งใน

พงศาวดารฉบบัพนัจนัทนุมาศ (เจิม)และฉบบัหมอบรัดเล วา่โปรดใหขุ้ดเอาพระศพเจา้อา้ยพระยา

เจา้อ้ีพระยา ไปถวายพระเพลิง1 แต่ก็ยงัไม่ไดมี้การกล่าวถึงการจดังานพระเมรุมาศ ไดป้รากฏ

หลกัฐานการจดังานพระเมรุมาศคร้ังแรกในสมยัพระเอกาทศรศ ตามเน้ือความในพงศาวดารกล่าววา่

                                                           
1 พระพนัจนัทนุมาศ (เจิม), พระจกัรพรรดิพงศ ์(จาด), พระราชพงศาวดารกรุงศรี

อยุธยา ฉบับพนัจันทุมาศ(เจิม) กบั พระจักพรรดิพงศ์ (จาด)  (พระนคร: คลงัวทิยา, 2507),  11. 
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พระองคท์รงจดังานพระเมรุมาศถวายพระบรมศพของพระนเรศวร โดยพระเมรุมาศมีขนาดสูงใหญ่

ถึง 17 วา มีการประดบัดว้ยพระเมรุทิศ เมรุราย ฉตัรทอง ฉตัรนาก2  แต่ยงัไม่ไดก้ล่าวถึงการประดบั

สัตวหิ์มพานตใ์นงานพระเมรุ 

หลกัฐานการนาํรูปสัตวหิ์นพานตม์าประดบัพระเมรุมาศปรากฏอยูใ่นสมยัพระเพท

ราชา ในงานพระบรมศพของพระนารายณ์มหาราช ซ่ึงจดัวา่เป็นงานท่ีใหญ่โต และพงศาวดารได้

พรรณาไวอ้ยา่งละเอียด ซ่ึงไดมี้กล่าวถึงทั้งในพงศาวดารฉบบัพนัจนัทนุมาศ (เจิม) ฉบบัหมอบรัดเล

พระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัเลขา และฉบบักรมพระยานุชิตชิโนรส โดยความท่ีเก่ียวขอ้งกบั

สัตวหิ์มพานตน์ั้นเป็นการอญัเชิญพระบรมโกศลงมาจากพระท่ีนัง่สุริยาศอมรินทร์ ประดิษฐาน

เหนือพระมหาพิชยัราชรถ ประดบัประดาดว้ยเคร่ืองถวายต่างๆ รวมถึงการนาํรูปสัตวหิ์มพานตเ์ขา้

ในกระบวนแห่พระบรมศพมีสังเคด็ใส่จีวรเป็นคู่ๆ3 

จากรัชกาลพระเพทราชาลงมาก็มีการจดังานพระเมรุมาศมาโดยตลอด ซ่ึงส่วนมาก

ความในพงศาวดารจะกล่าวเพียงแต่มีการจดังานพระเมรุมาศตามโบราณราชประเพณี ไม่ไดบ้รรยาย

รายละเอียดเก่ียวกบังานหรือสัตวหิ์มพานตม์ากนกั จนมาถึงในรัชกาลสมเด็จพระเจา้อยูห่วับรมโกศ

ทรงโปรดใหส้ร้างพระเมรุมาศพระบรมศพพระเจา้อยูห่วัทา้ยสระ อธิบายวา่เชิญพระบรมโกศไปข้ึน

พระมหาพิชยัราชรถพร้อมดว้ยกระบวนรูปสัตวแ์ละเคร่ืองแห่ทั้งปวงตามอยา่งโบราณราชประเพณี

แห่เขา้ไปยงัพระเมรุมาศ4 และในรัชสมยัของพระบรมราชาธิราชท่ี 4 (พระอุทุมพรราชา) ทรงจดังาน

พระบรมศพสมเด็จพระเจา้อยูห่วับรมโกศ ปรากฏอยูใ่นคาํใหก้ารขนุหลวงหาวดั มีการประดบั

ตกแต่งสัตวหิ์มพานตไ์วท่ี้พระเมรุมาศ โดยท่ีพระเมรุใหญ่ซ่ึงมีประตู 4 ทิศ ไดต้ั้งรูปกินนรและรูป

อสูรไวท้ั้ง 4 ประตู ส่วนรูปสัตวอ่ื์นๆนั้นตั้งเรียงรายรอบพระเมรุมาศเป็นชั้นๆ มีทั้งรูปครุฑ กินนร

กินนรี คชสีห์ ราชสีห์ เหมหงส์ นรสิงห์ สิงโต มงักร เหรา นาคา ทกัทอ ชา้ง มา้ เลียงผา และสัตว์

                                                           
2 พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา (ฉบับหลวงสารประเสริฐ และฉบับกรมพระปรมา

นุชิตฯ) และพงศาวดารเหนือ ฉบับพระวเิชียรปรีชา (น้อย) (พระนคร: องคก์ารคา้ของคุรุสภา, 
2504), 332. 

3 เร่ืองเดียวกนั, 128. 
4 สมภพ ภิรมย,์ พระเมรุมาศ พระเมรุ และเมรุ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์  (กรุงเทพฯ: 

อมรินทร์การพิมพ,์2528), 65. 
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อ่ืนๆอีก นอกจากจะใชต้ั้งเรียงรายรอบพระเมรุมาศแลว้ยงันาํไปในกระบวนอญัเชิญพระบรมศพ

ดว้ย โดยไดใ้ชรู้ปสัตวหิ์มพานต ์10 ชนิดเป็นคู่ๆเพื่อใชใ้ส่ธูปและเคร่ืองหอมต่างๆ อนัไดแ้ก่ ชา้งมา้ 

คชสีห์ ราชสีห์ สิงโต มงักร ทกักะทอ นรสิงห์ เหมและหงส์5 

1.2 หลกัฐานเอกสารในงานวรรณกรรมสมยัอยธุยา 

1.2.1 จารึกมงคลบนรอยพระพุทธบาท 

จารึกมงคลบนรอยพระพุทธบาทน้ีเป็นจารึกแผน่เงิน ภาษาบาลี กาํหนดอายจุาก

ลายเส้นอกัษรวา่น่าจะมีอายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 20 ขอ้ความในจารึกกล่าวถึงเร่ืองมงคล 108ประการ

ท่ีปรากฏบนรอยพระบาทของพระพุทธเจา้ สัตวหิ์มพานตก์็ปรากฏเป็นส่วนหน่ึงในมงคล  108 

ประการเช่นกนั ขอ้ความท่ีกล่าวถึงมี ป่าหิมพานต ์ เขาพระสุเมรุ กินนร กินนรี สัตวต์ระกลูใหญ่ท่ีมี

กาํลงั พญาปักษี และพญาสีหราช6 ซ่ึงการจารึกมงคล 108 ประการนั้นก็ปรากฏมาก่อนในสมยั

สุโขทยั จารึกอยูบ่นรอยพระพุทธบาทจาํลอง ซ่ึงสุโขทยัรับอิทธิพลมาจากลงักา เช่น รอยพระพุทธ

บาทท่ีวดัตระพงัทอง มงคล 108 ประการจะสลกัอยูใ่นตารางส่ีเหล่ียมจตุัรัสเล็กๆ 108  ตาราง มี

ธรรมจกัรซอ้นบวัคล่ีตรงกลาง ทางดา้นริมซา้ยของรอยพระพุทธบาทเป็นรูปพระโพธิสัตวก์บัสาวก

หรือพระเจา้จกัรพรรดิพร้อมดว้ยบริวาร ทวปีนอ้ยๆ 2000 ทวปีทั้ง 4 พระอาทิตย ์  พระจนัทร์ 

ปราสาท เรียงตามลาํดบัลงมา แถวขวาสุดเป็นเศวตฉตัร พระขรรค ์ พดัใบตาล  บลัลงักห์รือ

ธรรมจกัรบนบลัลงัก ์ บวัสาย เรียงตามลาํดบัลงมา รอบนอกสุดน้ีเป็นเร่ืองราวส่ิงของ  สถานท่ีของ

มนุษยโลก แถวท่ี 2 ถดัเขา้มาทั้งสองขา้ง เป็นรูปภูเขาทั้ง 7 มหาสมุทรทั้ง 7 สัตวป่์าหิมพานต ์ เป็น

แถวในรอบกลางแสดงถึงเร่ืองราวในหิมพานต ์ ส่วนรอบในสุดท่ีอยูล่อ้มรอบธรรมจกัร ปรากฏเป็น

รูปปราสาท 3 ชั้น คลา้ยเจดียท์รงพุม่ขา้วบิณฑ ์22 หลงั ซ่ึงหมายถึง สวรรคช์ั้นกามาวจร 6 ชั้น และ

                                                           
5 ค าให้การชาวกรุงเก่า ค าให้การขุนหลวงหาวดั และพระราชศาวดารกรุงเก่า ฉบับ

หลวงประเสริฐอกัษรนิติ์  (พระนคร: คลงัวทิยา , 2510), 404 - 406. 
6 ก่องแกว้ วรีะประจกัษ ์และบุญเลิศ เสนานนท,์ "จารึกมงคลบนรอยพระพุทธบาท," 

ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 5 : อกัษรธรรมและอกัษรไทย พุทธศตวรรษที ่19 - 24 (กรุงเทพฯ: 
หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2529), 120 - 130. 
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สวรรคช์ั้นพรหม 16 ชั้นธรรมจกัรตั้งอยูใ่นตาราง 9 ช่อง7 ลกัษณะดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นถึงความเช่ือ

ร่วมกนัในเร่ืองของพุทธศาสนาในดินแดนแถบน้ีท่ีรับอิทธิพลมาจากลงักาเพราะปรากฏทั้งในศิลปะ

พม่า สุโขทยั และอยธุยา 

1.2.2 วรรณกรรมเร่ืองเฉลิมพระเกียรติพระเจา้ปราสาททอง 

วรรณกรรมเร่ืองเฉลิมพระเกียรติพระเจา้ปราสาททอง ตน้ฉบบัเป็นหนงัสือสมุดไทยดาํ 

เขียนอกัษรดว้ยเส้นหรดาล ขอ้ความท่ีปกหนา้และภายในเล่มหนา้แรกทาํใหท้ราบวา่หนงัสือเล่มน้ี

ประพนัธ์โดยพระมหาราชครูมเหธร ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชระหวา่งพุทธศกัราช 

2200 - 2230 ตน้ฉบบัหนงัสือดงักล่าวเป็นฉบบัสาํเนาท่ีคดัลอกมาจากฉบบัท่ีอยูใ่นหีบหนงัสือพระ

ศาสตราคมของกรมหม่ืนเทพพิพิธ ในรัชกาลสมเด็จพระเจา้อยูห่วับรมโกศ8 

มีการกล่าวถึงไกรษรสีหะและสัตวหิ์มพานต ์ ความวา่ “จ่ึงคาดวอรอินทรเภรี ดูจไกษร

สีหะนาทร้องแข่งขาน” และ “สบสัตวใ์นพระหิมพานต ต่ืนตกใจดาล รเหดรหงลงหนี” ในเน้ือความ

เป็นการบรรยายถึงงานพระราชพิธีลบศกัราชในสมยัพระเจา้ปราสาททอง มีการเปรียบเทียบการ

ประโคมดนตรีเป่าสังขใ์นงานพระราชพิธีวา่เสียงดงักงัวาลดุจเสียงของไกรษรสีหะ ซ่ึงตรงกบั

เร่ืองราวของไกรษรสีหะท่ีบรรยายอยูใ่นไตรภูมิพระร่วงวา่มีเสียงร้องท่ีดงัไปไกลไดถึ้ง 3 โยชน์หาก

สัตวต์วัไหนไดย้นิเสียงร้องของไกรษรสีหะถึงกบัตกใจจนสลบไปหรือต่ืนกลวัเป็นอยา่งมาก9  และ

นอกจากนั้นยงัเปรียบเทียบใหเ้ห็นวา่เสียงดนตรีในงานดงัถึงขนาดท่ีสั่นสะเทือนไปถึงยงัชั้นพรหม

และเหล่าสัตวท์ั้งหลาย รวมถึงสัตวหิ์มพานตใ์ห้แตกต่ืนกนัไปทั้งหมดดว้ย 

(3.) สมุทรโฆคาํฉนัท ์

สมุทรโฆคาํฉนัทเ์ป็นวรรณคดีท่ีมีผูร่้วมประพนัธ์ 3 ท่านร่วมแต่ง คือ พระมหาราชครู

รับกระแสรับสั่งจากพระนารายณ์ใหแ้ต่งข้ึนในรัชกาลของพระองคใ์นสมยักรุงศรีอยธุยาพระ

มหาราชครูกาํหนดเร่ืองน้ีไว ้ 4 ตอนและปรากฏตามคาํพระราชปรารภวา่จะใชส้าํหรับเล่นหนงั  แต่

พระมหาราชครูแต่งไวจ้เกือบจะจบตอนท่ี 2 ต่อมาสมเด็จพระนารายณ์ไดท้รงพระนิพนธ์ต่อ แต่ก็ยงั

                                                           
7 สุธนา เกตุอร่าม, “การสร้างรอยพระพุทธบาทสมัยพญาลไิท” (สารนิพนธ์ปริญญา

บณัฑิต สาขาวชิาโบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร , 2523), 32. 
8 กรมศิลปากร, วรรณกรรมสมัยอยุธยา  (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร),  3. 
9 กรมศิลปากร, ไตรภูมิพระร่วง, 38. 
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ไม่จบในตอนท่ี 2 จนมาถึงในสมยักรุงรัตนโกสินทร์สมยัรัชกาลท่ี 3 สมเด็จพระมหาสมณเจา้กรม

พระปรมานุชิตชอโนรสทรงพระนิพนธ์ต่อจนครบ 4 ตอน และจบเร่ืองเม่ือปีพ.ศ. 239210 

เร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัตวหิ์มพานตป์รากฏอยูใ่นตอนท่ี 2 ตอนตน้ท่ีพระมหาราชครู

แต่ง เร่ืองราวในพระราชพิธีสยมุพรของนางพินทุมดี ณ กรุงรมยนคร เหล่ากษตัริยท่ี์เขา้แข่งขนัยก

โลหธนูทรงข่ีรถเทียมสัตวต่์างๆ ซ่ึงมีสัตวหิ์มพานตด์ว้ย เช่น เกาศึกราชเทียมมกร มทัราชข่ีรถเทียม

นาค พิทยตุข่ีรถเทียมคชสีห์ มคธราชข่ีรถเทียมโต (สิงโต) จิตตรัตน์ข่ีรถเทียมสีห์ (ราชสีห์)ซ่ึงการ

นาํสัตวหิ์มพานตเ์ทียมราชรถนั้นท่ีปรากฏในงานวรรณกรรมนั้นสอดคลอ้งกบัการนาํสัตวหิ์มพานต์

เขา้กระบวนแห่ในสมยัอยธุยา 

จากหลกัฐานทั้งหมดท่ีไดก้ล่าวมาแสดงใหเ้ห็นไดว้า่ คติความเช่ือเร่ืองสัตวหิ์มพานต์

นั้นสอดคลอ้งกบัความเช่ือเร่ืองเขาพระสุเมรุท่ีปรากฏมาก่อนในไตรภูมิ และฝังรากลึกอยูใ่นความ

เช่ือของพุทธศาสนาท่ีมาพร้อมกบัคติเทวราชาหรือสมมติเทพของเขมร เป็นการรวมความเช่ือทาง

ศาสนาทั้งในศาสนาพุทธและพราหมณ์เขา้ดว้ยกนั ซ่ึงน่าจะมีท่ีมาจากอาณาจกัรขอมดงัท่ีไดก้ล่าวไป

แลว้ในบทท่ี 2 ท่ีมีความเช่ือวา่กษตัริยเ์ป็นสมมติเทพ ดงันั้นจึงตอ้งมีพระราชพิธีต่างๆเพื่อใหเ้กิด

ความศกัด์ิสิทธ์ โดยเฉพาะพระราชพิธีเก่ียวกบัความตาย ซ่ึงจากความเช่ือน้ีในอาณาจกัรเขมรท่ีไดมี้

การสถาปนาเทวรูปในศาสนาพราหมณ์ข้ึน โดยรวมพระองคเ์ขา้กบัเทพเจา้เม่ือส้ินพระชนมไ์ปแลว้  

ไดมี้การพฒันาส่งต่อความเช่ือมายงัพุทธศาสนาในอาณาจกัรเขมรเอง โดยในสมยัของพระเจา้ชยัวร

มนัท่ี 7 แมพ้ระองคจ์ะเปล่ียนไปนบัถือพุทธศาสนาแลว้ แต่ความเช่ือในเร่ืองของสมติเทพเจา้ยงัคง

อยู ่ โดยเปล่ียนจากเทพเจา้ในศาสนาพราหมณ์เป็นพระพุทธเจา้และพระโพธิสัตวใ์นพุทธศาสนา 

ความเช่ือหลงัส้ินพระชนมข์องบรรพบุรุษและบรรพสตรีท่ีกลบัไปรวมกบัเทพเจา้ยงัคงอยู ่ดงัจะเห็น

ไดจ้ากการท่ีพระองคท์รงสร้างพระรูปของพระบิดาของพระองคข้ึ์นใน พ.ศ. 1734ภายใตรู้ปของ

พระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวรท่ีปราสาทพระขรรภ ์ และสร้างรูปของนางปรัชญาปารมติแทนพระ

มารดาท่ีปราสาทตาพรหม ใน พ.ศ. 1729 ซ่ึงทั้งหมดลว้นเป็นแนวคิดท่ีสืบทอดมาจากแนวคิดแบบ

เทวราชาหรือสมมติเทพเดิมทั้งส้ิน 

จากแนวคิดน้ีเองไดส่้งต่อมายงัสมยัอยธุยา ทาํใหเ้กิดการพระราชพิธีพระบรมศพจดั

งานพระเมรุมาศข้ึน นัน่ก็เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นสมมติเทพของพระมหากษตัริยห์รือพระ

                                                           
10 กรมศิลปากร, วรรณกรรมสมัยอยุธยา, 81 - 82. 
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ราชวงศท่ี์ส้ินพระชนม ์ เม่ือการพระศพตอ้งกระทาํบนเขาพระสุเมรุ การประดบัประดาตกแต่งงาน

พระเมรุจึงตอ้งเป็นการจาํลองคติสัญลกัษณ์ของเขาพระสุเมรุลงมา สัตวหิ์มพานตเ์องก็เป็นส่วนหน่ึง

ของระบบสัญลกัษณ์ของเขาพระสุเมรุท่ีถูกจาํลองมา ซ่ึงนอกจากจะใชเ้ป็นสัญลกัษณ์ท่ีแสดงใหเ้ห็น

วา่พระเมรุมาศเป็นเขาพระสุเมรุแลว้ ยงัถูกนาํไปใชง้านประเภทอ่ืนดว้ย ซ่ึงจะไดก้ล่าวในหวัขอ้อ่ืน

ต่อไป 

 

2. การศึกษาวเิคราะห์รูปแบบของสัตว์หิมพานต์ในงานพระเมรุมาศสมัยอยุธยาจากงานศิลปะ 

ในสมยัอยธุยาภาพสัตวหิ์มพานตเ์ป็นส่วนหน่ึงของพุทธศาสนาท่ีถูกถ่ายทอดออกมา

ผา่นงานศิลปกรรมหลากหลายชนิด และสัตวหิ์มพานตก์็มีมากมาย ข้ึนอยูก่บัจินตนาการของช่างท่ี

จะถ่ายทอดออกมา ซ่ึงในวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีจะศึกษารูปแบบของสัตวหิ์มพานตส์มยัอยุธยา  จาํนวน

ทั้งส้ิน 5 ชนิด ท่ีไดรั้บความนิยมและถูกกล่าวถึงในการนาํมาใชง้านพระเมรุมาศ ดงัน้ี 1.กินนร กิน

นรี 2. ครุฑ 3. นาค 4. ราชสีห์ คชสีห์ 5.หงส์ ซ่ึงงานศิลปกรรมรูปสัตวหิ์มพานต ์  ตน้แบบท่ีใชใ้น

การประดบัตกแต่งพระเมรุมาศในสมยัอยธุยานั้นไม่เหลือหลกัฐานแลว้ จึงตอ้งศึกษาผา่นทางงาน

ศิลปกรรมและจิตรกรรมอ่ืนๆในสมยัอยธุยาท่ียงัคงหลงเหลือหลกัฐานมาถึงปัจจุบนั  ซ่ึงน่าจะตอ้งมี

รูปแบบท่ีใกลเ้คียงกนั 

2.1 กนินร กินนรี 

ต านานของกนินร กนิรี 

กินนรกินนรีเป็นหน่ึงในสัตวหิ์มพานตซ่ึ์งเป็นท่ีรู้จกักนัดีของคนทัว่ไปเพราะปรากฏ

เร่ืองราวของกินนรกินนรีอยูใ่นงานวรรณกรรมมากมาย มีลกัษณะพิเศษคือช่วงบนเป็นมนุษย ์ ช่วง

ล่างตั้งแต่เอวลงไปเป็นนก งานสร้างสรรคง์านศิลปกรรมบางคร้ังก็ทาํเป็นรูปคร่ึงคนคร่ึงนนก

หรือไม่ก็เป็นรูปมนุษยมี์ปีก เร่ืองราวของกินนร กินนรีปรากฏอยูใ่นวรรณกรรมทางศาสนาหลาย

เร่ือง ตวัอยา่งเช่น ในไตรโลกวนิิจฉยักถา ไดก้ล่าวถึงเร่ืองราวของกินนร กินนรีไวว้า่บนยอดเขา

ไกรลาสท่ีลอ้มรอบดว้ยสระอโนดาษ มีเมืองสุวณัณนคร เป็นท่ีอยูข่องเหล่ากินนร กินนรี มีพญา
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กินนรพระนามวา่พระเจา้ปทุมราช ซ่ึงนครแห่งน้ีมีแต่ความสุขสบาย กาํแพงหอ้มลอ้มดว้ยทอง 

นอกจากนั้นยงัมีกินนรีอีกจาํพวกท่ีอาศยัอยูใ่นถํ้าบริเวณป่าหิมพานต์11 

ในคมัภีร์สัทธรรมปุณฑริกสูตรของศาสนาพุทธนิกายมหายานก็ไดก้ล่าวถึงกินนร กิน

นรีไวว้า่ เป็นนกัดนตรีประจาํสาํนกัของทา้วกุเวร เป็นผูใ้หค้วามบนัเทิงระดบัแถวหนา้ของผูใ้ห้

ความบนัเทิงทั้งปวง โดยบทเพลงและการร่ายรําของกินนรยงัเป็นการแสดงให้เห็นถึงการบูชาพระ

ธรรมคาํสอนทางศาสนาดว้ย12 

กนินร กินรีในงานศิลปกรรม 

งานศิลปกรรมรูปกินนร กินนรีพบมาตั้งแต่สมยัอินเดียโบราณ ซ่ึงทาํเป็นรูปคร่ึงคน

คร่ึงนก คร่ึงบนเป็นมนุษยธ์รรมดา ส่วนคร่ึงล่างเป็นนก มีปีกและขาเป็นนก เช่นในภาพสลกัท่ีสถูป

สาญจี (ภาพท่ี 40 , 41) และพบเป็นเป็นงานศิลปกรรมเด่นชดัในสมยัปาละตอนกลาง  โดยภาพ

กินนร กินนรีถูกประดบัอยูบ่นปลายคานนอนบลัลงัคข์องพระพุทธเจา้หรือเทพเจา้ทั้งในศาสนาพุทธ

และศาสนาพราหมณ์รูปแบบของกินนร กินนรีในศิลปะปาละจะยนืเอียงตวัออกไปคนละดา้น ถือ

เคร่ืองดนตรี สวมเคร่ืองประดบั ต่างหู สร้อยคอ ทรงผมเป็นมวยหรือสวมเคร่ืองประดบั คร่ึงบนเป็น

มนุษย ์แต่คร่ึงล่างเป็นนก มีหางเป็นลายกนกปลิวข้ึนไปดา้นบน โดยมากกินนรซ่ึงเป็นเพศชายจะดีด

พิณ และกินนรีซ่ึงเป็นเพศหญิงจะตีฉ่ิง (ภาพท่ี 42) แต่บางคร้ังทั้งกินนร กินนรีก็ดีดพิณทั้งคู่ (ภาพท่ี 

43) ซ่ึงการประดบัรูปกินนร กินนรีของศิลปะปาละนั้นส่งอิทธิพลต่อมายงัศิลปะพุกามของพม่า 

(ภาพท่ี 44) และอิทธิพลต่อมายงัศิลปะสุโขทยัซ่ึงจะพบอยูท่ี่ปลายกรอบซุม้ เช่น ท่ีวดัตระพงั

ทองหลาง (ภาพท่ี 45) วดัมหาธาตุ (ภาพท่ี 46) และวดัพระพายหลวง (ภาพท่ี 47)  ภาพกินนรกินรีใน

สมยัสุโขทยันั้นมีลกัษณะร่วมกนัคือ คร่ึงบนจะเป็นคน ส่วนคร่ึงล่างเป็นนก ตรงส่วนขาจะมีการ

สลกัลายขนนกจริงอยูด่ว้ย มีปลายหางช้ีข้ึนแตกลายกนกเพื่อเป็นใชก้รอบซุม้ ส่วนใบหนา้ของ

กินนร กินรีนั้นเหลือหลกัฐานชดัเจนอยูท่ี่วดัพระพายหลวง (ภาพท่ี 47) ลกัษณะคือมีใบหนา้กลม แต่

คิ้วโก่ง จมูกแหลมและพระโอษฐ์เป็นคล่ืนแบบพระพุทรูปหมวดใหญ่ อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 21 

                                                           
11 กรมศิลปากร, ไตรภูมิโลกยวินิจฉยกถา ฉบับที ่2 (ไตรภูมิฉบับหลวง) เล่ม 1  

(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร , 2520), 254 - 255 
12 พรชีวนิทร์ มลิพนัธ์ุ, กนิรี : สุนทรียภาพในงานศิลปะและวรรณกรรม  (กรุงเทพฯ : 

ศยาม , 2549), 31. 
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แบบพระพุทธรูปในระยะท่ีสองท่ีพฒันามาจากพระพุทธรูปหมวดใหญ่ ส่วนเคร่ืองประดบัท่ีเป็น

มงกุฏ จะเป็นแบบท่ีมีรัดเกลา้เป็นทรงกรวยสูง และมีวงแหวนซอ้นเรียงกนัข้ึนไปท่ียอด ส่วนล่าง

ของรัดเกลา้มีลายประจาํทิศรูปสามเหล่ียมขนาดค่อนขา้งใหญ่ ซ่ึงเป็นอิทธิพลจากศิลปะลงักา13 

 
ภาพท่ี 40    ภาพสลกัท่ีสถูปสาญจี ศิลปะอินเดียโบราณ อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 3-4 

ท่ีมา : James G. Lochtefeld, Northern Gateway, เขา้ถึงเม่ือ 8 สิงหาคม 2555 

เขา้ถึงไดจ้าก http://personal.carthage.edu/jlochtefeld/buddhism/sanchi/ngexterior.html 

 
ภาพท่ี 41  ภาพสลกัรูปผูค้นกาํลงัมาเคารพพระสถูป ท่ีสถูปสาญจี ศิลปะอินเดียโบราณ  

                 อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 3 - 4 

ท่ีมา : James G. Lochtefeld, Northern Gateway, เขา้ถึงเม่ือ  8 สิงหาคม 2555 

เขา้ถึงไดจ้าก http://personal.carthage.edu/jlochtefeld/buddhism/sanchi/ngexterior.html 

                                                           
13 สันติ เล็กสุขมุ, รายงานผลวิจัย เร่ือง วตัถุปูนป้ันขุดค้นได้จากวดัพระพายหลวง 

จังหวดัสุโขทยัระหว่าง พ.ศ. 2528 - 2529, 16. 

http://personal.carthage.edu/jlochtefeld/buddhism/sanchi/ngexterior.html
http://personal.carthage.edu/jlochtefeld/buddhism/sanchi/ngexterior.html
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ภาพท่ี 42  พระพุทธรูปศิลปะปาละตอนกลาง บงัลงัคป์ลายคานนอนเป็นรูปกินนร  

                กินนรีตีฉ่ิง ดีดพิณ 

ท่ีมา : เชษฐ ์ติงสัญชลี 

 
ภาพท่ี 43  พระพุทธรูปศิลปะปาละตอนกลาง บงัลงัคป์ลายคานนอน เป็นรูปกินนร  

                 กินนรีดีดพิณทั้งคู่ 

ท่ีมา : เชษฐ ์ติงสัญชลี 
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ภาพท่ี 44  ภาพกินนร กินนรีบนบลัลงัคป์ลายคานนอนของพระพุทธรูปท่ีมหาวหิารสูลามณี  

                ประเทศพม่า  ศิลปะพุกาม 

ท่ีมา : ขวญัภูมิ วไิลวลัย ์

 
ภาพท่ี 45  ซุม้จากวดัตระพงัทองหลาง  ศิลปะสุโขทยั อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 20 
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ภาพท่ี 46  ซุม้กินนร  กินนรี  วดัมหาธาตุ สุโขทยั  ศิลปะสุโขทยั อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 20 

 
ภาพท่ี 47  กินนร กินนรี วดัพระพายหลวง สุโขทยั อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 21 

ท่ีมา : พิริยะ ไกรฤกษ,์ ศิลปะสุโขทัยและอยุธยา ภาพลกัษณ์ทีต้่องเปลีย่นแปลง                

(กรุงเทพฯ : อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง, 2545), 154. 

 

ในสมยัอยธุยาพบภาพกินนร กินนรีในงานศิลปกรรมหลายแบบ ทั้งจากจิตรกรรมฝา

ผนงั ลายรดนํ้า สมุดข่อย บานประตูประดบัมุก เป็นตน้ ภาพของกินร กินรีในสมยัอยธุยาตอนตน้

นั้นพบอยูบ่นหวัแหวนแกะสลกัทองคาํจากกรุพระปรางคว์ดัราชบูรณะ (ภาพท่ี 48)ท่ีสร้างในรัชกาล

ของพระบรมราชาธิราชท่ี 2 (เจา้สามพระยา) พ.ศ. 1967 ในภาพกินนร กินรีจะมีคร่ึงบนเป็นมนุษย ์

คร่ึงล่างเป็นนก สวมชฏาและกรองศอ ส่วนล่างท่ีเป็นนกจะสลกัปีกใหมี้ขนคลา้ยขนนกจริง และมี

หางข้ึนไปเป็นลายกนก ส่วนใบหนา้บ่งบอกวา่เป็นสมยัอยธุยาตอนตน้กล่าวคือ มีใบหนา้คลา้ยคลึง
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กบัพระพุทธรูปอู่ทองรุ่นท่ี 2 (ภาพท่ี 49) ท่ีลกัษณะยงัมีเคา้จากพระพุทธรูปแบบขอม มีพระพกัตร์ห

ล่ียม พระขนงต่อกนัคลา้ยรูปปีกกา พระโอษฐห์นา14 

 
ภาพท่ี 48  กินนร กินนรีบนหวัแหวนแกะสลกัทองคาํจากกรุพระปรางคว์ดัราชบูรณะ  

                 อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 20 

ท่ีมา : สุเนตร ชุตินธรานนท์, เคร่ืองทองกรุงศรีอยุธยา : อมตะศิลป์แผ่นดินสยาม                  

 (กรุงเทพฯ: แปลนโมทีฟ, 2543),  121. 

 
ภาพท่ี 49  เศียรพระพุทธรูปแบบอู่ทองรุ่นท่ี 2 วดัธรรมิกราช  ศิลปะอยธุยา  

                 อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 19 - 20 

ท่ีมา : สันติ เล็กสุขมุ, ศิลปะอยุธยา งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2544), 139. 

 

                                                           
14 สันติ เล็กสุขมุ, ศิลปะอยุธยา งามช่างหลวงแห่งแผ่นดิน  (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ 

2544), 138. 
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กินนรกินนรีจะพบอยูม่ากในสมยัอยธุยาตอนปลาย รูปแบบของกินนร  กินนรีในสมยั

อยธุยาตอนปลายจะมีลกัษณะร่วมกนัท่ีนิยมมาตั้งแต่ในสมยัสุโขทยัและพบอยูใ่นสมยัอยธุยา

ตอนตน้ดว้ย คือ คร่ึงบนจะทาํเป็นรูปมนุษย ์ส่วนคร่ึงล่างจะทาํเป็นรูปนก คร่ึงบนท่ีทาํเป็นรูปมนุษย์

นั้นจะสวมชฏา ใส่กรองศอและสังวาลยค์ลา้ยเทพยดา ใบหนา้ของกินนร กินรีเป็นแบบพระพุทธรูป

ในสมยัอยธุยาตอนปลาย ปรากฏอยูใ่นงานศิลปกรรมหลายแห่ง เช่น ภาพจิตรกรรมจากสมุดข่อย วดั

ลาด (ภาพท่ี 50 - 51) สมุดข่อยฉบบัร้านคา้ของเก่า (ภาพท่ี 52 - 53) สมุดข่อยฉบบัวดัหวักระบือ 

(ภาพท่ี 54 - 55) ใบหนา้จะคลา้ยคลึงกบัพระพุทธรูปทรงเคร่ืองในสมยัอยธุยาตอนปลาย กล่าวคือ 

พระพกัตร์เส้ียม พระขนงโก่ง เปลือกพระเนตรใหญ่ พระนาสิกโด่ง งุม้ปลายเล็กนอ้ย พระโอษฐอ่ิ์ม 

ค่อนขา้งบาง15 ตวัอยา่งเช่นพระพุทธรูปท่ีวดัหนา้พระเมรุ (ภาพท่ี 56) และวดัไชยวฒันาราม อยธุยา 

(ภาพท่ี 57) ส่วนคร่ึงล่างของกินนรและกินรีนั้นจะมีขาเป็นนก มีขนนกปาระดบัอยูห่ลงัขา มีหาง

เป็นพูล่ายกนก มีทั้งแบบท่ีมีปีกและไม่มีปีก กินนร กินรีแบบท่ีไม่มีปีกจะประดบักนกข้ึนมาจาก

หนา้ขา เช่นภาพกินนร กินรีจากสมุดข่อย วดัลาด (ภาพท่ี 50 - 52) , สมุดข่อยฉบบัร้านคา้ของเก่า 

(ภาพท่ี 53) , และสมุดข่อยวดัหวักระบือ (ภาพท่ี 54 - 55) ส่วนกินนรกินรีท่ีมีปีกนั้นปีกจะคลา้ยขน

นกจริง ส่วนหางก็จะเป็นลายกนก พบแบบน้ีทั้งในภาพวาดจากสมุดข่อยฉบบัร้านคา้ของเก่า (ภาพท่ี 

53) ภาพกินนร กินนรีบนหีบพระธรรมจากพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเจา้สามพระยา (ภาพท่ี 58) 

บานประตูประดบัมุกจากวดับรมพุทธาราม (ภาพท่ี 59) ผนงัตาํหนกัทอง วดัไทร ธนบุรี (ภาพท่ี 60) 

และวดัศาลาปูน อยธุยา (ภาพท่ี 61) เป็นตน้ นอกจากนั้นยงัพบการวาดภาพกินนรีแบบแปลกๆดว้ย 

ในสมุดข่อยฉบบัร้านคา้ของเก่านั้นไดว้าดภาพกินนร กินนรีมีหนา้ตาและทรงผมขอดเป็นวงกน้หอย

แบบชาวตะวนัตก แขนกลายเป็นปีก แต่ยงัคงส่วมกรองศอและขาแบบนกเช่นเดิม (ภาพท่ี 62) ซ่ึง

แสดงใหเ้ห็นถึงการดดัแปลงรูปสัตวหิ์มพานตแ์บบต่างๆของช่างท่ีนาํส่ิงท่ีเคยพบเห็นมาสอดแทรก

อยูใ่นงานศิลปกรรม เพราะในสมยัอยธุยานั้นไดมี้การติดต่อคา้ขายกบัชาติตะวนัตกตั้งแต่สมยัของ

พระรามาธิบดีท่ี 2 ท่ีทรงติดต่อกบัชาติโปรตุเกส16 ในสมยัพระนเรศวรมหาราช ติดต่อกบัชาวสเปน 

ฮอลนัดา และในสมยัสมเด็จพระเจา้ทรงธรรมทรงติดต่อกบัชาวองักฤษ ทาํใหเ้กิดรูปแบบของงาน

ศิลปะท่ีมีการผสมผสานระหวา่งศิลปะอยธุยากบัศิลปะตะวนัตกนอกจากรูปแบบเดิม 

                                                           
15 สันติ เล็กสุขมุ, ศิลปะอยุธยา งามช่างหลวงแห่งแผ่นดิน, 146.   
16 ขจร สุขพานิช, อยุธยาคดี  (กรุงเทพฯ: องคก์ารคา้ของครุสภา, 2530),  4 - 5. 
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ภาพท่ี 50  กินนร สมุดข่อยฉบบัวดัลาด ศิลปะอยธุยาตอนปลาย อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 22-23 

ท่ีมา: น ณ ปากนํ้า [นามแฝง], จิตรกรรมสมัยอยุธยาจากสมุดข่อย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2528), 

50. 

 
ภาพท่ี 51  กินนร สมุดข่อยฉบบัวดัลาด ศิลปะอยธุยาตอนปลาย อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 22-23 

ท่ีมา : น ณ ปากนํ้า [นามแฝง],  จิตรกรรมสมัยอยุธยาจากสมุดข่อย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2528), 

50. 
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ภาพท่ี 52  กินนรีในสมุดข่อยฉบบัร้านคา้ของเก่า ศิลปะอยุธยาตอนปลาย 

                 อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 22-23 

ท่ีมา : น ณ ปากนํ้า [นามแฝง], จิตรกรรมสมัยอยุธยาจากสมุดข่อย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2528), 

25. 

 
ภาพท่ี 53  กินนรีในสมุดข่อยฉบบัร้านคา้ของเก่า ศิลปะอยุธยาตอนปลาย   

                อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 22-23 

ท่ีมา : น ณ ปากนํ้า [นามแฝง],  จิตรกรรมสมยัอยธุยาจากสมุดข่อย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2528), 

27. 



74 
 

 
ภาพท่ี 54  เหล่ากินนรและกินนรีในสมุดข่อยฉบบัวดัหวักระบือ  ศิลปะอยธุยาตอนปลาย  

                 อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 23 

ท่ีมา : น ณ ปากนํ้า [นามแฝง], จิตรกรรมสมัยอยุธยาจากสมุดข่อย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2528), 

35. 

 
ภาพท่ี 55  เหล่ากินนรและกินนรีในสมุดข่อยฉบบัวดัหวักระบือ 

                 ศิลปะอยธุยาตอนปลาย อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 23 

ท่ีมา : น ณ ปากนํ้า [นามแฝง], จิตรกรรมสมัยอยุธยาจากสมุดข่อย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2528), 

37. 
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ภาพท่ี 56  พระพุทธรูปสมยัอยธุยาตอนปลาย วดัหนา้พระเมรุ  ศิลปะอยธุยาตอนปลาย  

                 อายรุาวปลายพุทธศตวรรษท่ี 22 

 
ภาพท่ี 57  พระพุทธรูปวดัไชยวฒันาราม  ศิลปะอยธุยาตอนปลาย อายรุาวปลายพุทธศตวรรษท่ี 22 

ท่ีมา : สันติ เล็กสุขมุ, ศิลปะอยุธยา งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน  

(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2544),  146. 
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ภาพท่ี 58  ภาพกินนร กินนรีบนหีบพระธรรมจากพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเจา้สามพระยา 

                 ศิลปะอยธุยาตอนปลาย อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 21 - 22 

ท่ีมา : รุ่งโรจน์ ภิรมยอ์นุกลู 

 
ภาพท่ี 59  ภาพกินนรีบนบานประตูประดบัมุกจากวดับรมพุทธาราม  ศิลปะอยธุยาตอนปลาย  

                 อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 23 
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ภาพท่ี 60  ภาพกินนร กินนรีบนผนงัตาํหนกัทอง วดัไทร ธนบุรี  ศิลปะอยธุยาตอนปลาย  

                 อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 22 - 23 

ท่ีมา :  น ณ ปากนํ้า [นามแฝง], ศิลปะลายรดน า้  (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2533), 45. 

 

 
ภาพท่ี 61  กินนรีวดัศาลาปูน อยธุยา   ศิลปะอยธุยาตอนปลาย อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 21 - 22 

ท่ีมา :  น ณ ปากนํ้า [นามแฝง], ศิลปะลายรดน า้  (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2533), 48. 
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ภาพท่ี 62    ภาพกินนรแบบฝร่ังในสมุดข่อยฉบบัร้านคา้ของเก่า  ศิลปะอยธุยาตอนปลาย  

                  อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 22 - 23 

ท่ีมา : น ณ ปากนํ้า [นามแฝง], จิตรกรรมสมัยอยุธยาจากสมุดข่อย  

(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2528), 39. 

 

2.2 ครุฑ 

ต านานของครุฑ 

เร่ืองราวของครุฑในคมัภีร์ปุราณะของฮินดูเล่าถึงการกาํเนิดของพญาครุฑวา่ เป็นบุตร

ของพระกศัยปเทพบิดร กบันางวนิตา ซ่ึงเป็นธิดาของพระทกัษะประชาบดี นางวนิตาไดแ้ก่งแยง่ชิง

ดีชิงเด่นกบัภรรยาอีกคนของพระกศัยปะ คือ นางกทัรุ โดยนางวนิตาขอพรจากพระกศัยปะใหมี้บุตร

เป็นนาค 1,000 ตวั ส่วนนางวนิตาขอพรใหมี้บุตรเพียงสององค ์ แต่มีฤทธ์ิอาํนาจมากกวา่บุตรของ

นางกทัรุ นางกทัรุคลอดลูกออกมาเป็นไข่หน่ึงพนัฟอง ผา่นไปหา้ร้อยปีก็เกิดเป็นนาคหน่ึงพนัตวั 

ส่วนนางวนิาตาคลอดลูกเป็นไข่สองฟอง เวลาผา่นไปเน่ินนานไข่ก็ไม่ฟักเป็นตวันางวินตาจึงทุบไข่

ใบแรก ปรากฏเทพคร่ึงองคเ์พราะคลอดก่อนกาํหนด นามวา่ อรุณเทพบุตร พระอรุณโกรธนางวนิตา

ท่ีทาํใหต้นพิการจึงสาปให้นางวนิาตาไปเป็นทาสนางกทัรุเป็นเวลา 500 ปี แต่ก็บรรเทาคาํสาปวา่

หากนางสามารถรอคอยไปอีกหา้ร้อยปีจนไข่อีกใบฟักตวั บุตรคนท่ีสองจะช่วยให้นางพน้คาํสาป 

ซ่ึงต่อมานางวนิตาโดนอุบายของนางกทัรุทาํให้ตกเป็นทาสนางกทัรุไปถึงหา้ร้อยปี 
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เม่ือเวลาผา่นไปหา้ร้อยปี ไข่ใบท่ีสองฟักออกมาเป็นบุตรผูมี้กาํลงัมหาศาลมีรัศมีสีทอง

สวา่งไสวกวา่พระอาทิตยน์บัร้อยเท่า มีศีรษะ จงอยปากและปีกเหมือนนกอินทรีย ์ แต่ร่างกายและ

แขนขาเหมือนมนุษย ์ มีนามวา่ “เวนไตย” เม่ือพระญาเวนไตยโตข้ึนทราบวา่นางวินตาตอ้งตกเป็น

ทาสของนางกทัรุเพราะแพก้ลอุบาย จึงขอไถ่ตวันางวินตาจากพวกนาค พวกนาคก็ยอมแต่มีขอ้แมว้า่

พญาเวนไตยตอ้งไปเอานํ้าอมฤตท่ีพระอินทร์เก็บไวบ้นสวรรคม์าให ้ พญาเวนไตยตกลงไปเอานํ้า

อมฤตมา ระหวา่งการเดินทาง พญาเวนไตยไดช่้วยเหลือเหล่าฤาษีไว ้  ฤาษีทั้งหลายเห็นวา่พญานก

ตนน้ีมีจิตใจงดงาม จึงใหช่ื้อวา่ “ครุฑ” แปลวา่ ผูรั้บภารกิจอนัหนกั และใหพ้รวา่ ไม่วา่จะทาํส่ิงใด

ใหส้าํเร็จดงัประสงคแ์ละใหมี้พละกาํลงัมหาศาล ไม่มีผูใ้ดมาตา้นทานได ้ ครุฑออกเดินทางต่อไปยงั

เทวโลกนาํนํ้าอมฤตออกมา พระวษิณุหรือพระนารายณ์เสด็จมาพบเขา้จึงสู้รบกนั แต่ต่างฝ่ายต่างไม่

สามารถเอาชนะกนัได ้ พระวษิณุทรงพอพระทยัจึงทรงใหพ้รตามท่ีพญาครุฑตอ้งการพญาครุฑขอ

พรสองประการคือ ขอเป็นพาหนะใหพ้ระวษิณุในเวลาท่ีเสด็จไปยงัท่ีต่างๆ แต่ในยามปกติขออยู่

เหนือพระวษิณุ และขอใหมี้ความเป็นอมตะแมจ้ะไม่ไดด่ื้มนํ้าอมฤทธ์ิ พระวษิณุทรงใหพ้รตามท่ีขอ 

และยงัทรงอนุญาตใหส้ามารถจบันาคเป็นอาหารได ้ ยกเวน้เศษนาคและนาควาสุกรีซ่ึงเป็นผูเ้คารพ

ในพระองค ์ หลงัจากนั้นพญาครุฑก็ออกเดินทางต่อ ปรากฏวา่พระอินทร์ตามมาแยง่นํ้าอมฤตคืน 

เกิดการต่อสู้กนั พระอินทร์สู้ไม่ได ้จึงทาํสัญญาเป็นพนัธมิตรกนั พญาครุฑบอกใหพ้ระอินทร์ไปเอา

นํ้าอมฤตคืนหลงัจากท่ีส่งนํ้าอมฤตใหเ้หล่านาคแลว้ เม่ือพญาครุฑกลบัมาก็เอานํ้าอมฤตไปไถ่ตวั

มารดา และออกอุบายใหพ้วกนาคไปอาบนํ้าชาํระร่างกายใหส้ะอาดก่อนด่ืมนํ้าอมฤต  เม่ือพวกนาค

หลงกล พระอินทร์ก็ฉวยเอานํ้าอมฤตกลบัไปสวรรค์17 

ส่วนในไตรภูมิกถาไดก้ล่าวถึงพญาครุฑไวว้า่ ครุฑอาศยัอยูบ่ริเวณรอบสระสิมพลรเชิง

เขาพระสุเมรุ มีไมง้ิ้วข้ึนเรียงรายรอบสระ มีฤทธ์ิอาํนาจมาก พญาครุฑนั้นจะมีขนาดใหญ่มากถึง 

150 โยชน์ มีเร่ียวแรงมหาศาล สามารถเฉ่ียวนาคข้ึนมาจากนํ้ากลางมหาสมุทรเพื่อนาํกลบัมาเป็น

อาหารได้18 

                                                           
17 อรุณศกัด์ิ ก่ิงมณี, ตรีมูรติ อภิมหาเทพของฮินดู  (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2551), 

128 - 131. 
18 ไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วง พระราชนิพนธ์พญาลไิทย ฉบับตรวจสอบช าระ

ใหม่  (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2525),  24 - 25. 
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ครุฑในงานศิลปกรรม 

รูปครุฑปรากฏมาตั้งแต่ในศิลปะอินเดีย รูปแบบของครุฑในศิลปะอินเดียนั้นทุกอยา่ง

จะเป็นมนุษยธ์รรมดา มิไดมี้ใบหนา้เป็นนกเช่นในศิลปะไทย แต่มีปีกท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็น

นก และปรากฏตวัเป็นพาหนะของพระศิวะ เช่น ภาพสลกัจาก Dashavatara temple  ศิลปะแบบคุป

ตะตอนปลาย (ภาพท่ี 63) ซ่ึงรูปครุฑท่ีมีใบหนา้เป็นมนุษยน์ั้นยงัพบต่อมาในศิลปะเขมร แลว้พฒันา

ต่อมาเป็นครุฑท่ีมีหนา้เป็นนก และพฒันากลายเป็นรูปแบบของตนเอง ซ่ึงรูปแบบของครุฑท่ีน่าจะ

เป็นตน้แบบใหก้บัศิลปะอยธุยานั้น น่าจะเป็นครุฑในสมยับายน ซ่ึงครุฑในสมยัน้ีจากทฤษฏี

ววิฒันาการของศาสตราจารยช์อง บวสเชอลีเย ่ (Jean Boisselier) จะนิยมครุฑยดุนาคหรือครุฑแบก 

ซ่ึงมีมาตั้งแต่ในสมยันครวดัในภาพสลกันูนตํ่าท่ีปราสาทนครวดั ปรากฏรูปครุฑท่ีทาํท่าเดินหรือยก

แขนข้ึน ซ่ึงมาในศิลปะแบบบายนจะสลกัเป็นครุฑแบกขนาดใหญ่ เช่น  ปราสาทพระขรรภมี์รูป

ครุฑแบกขนาดใหญ่คัน่กาํแพงชั้นนอกเป็นระยะๆ รวมทั้งท่ีมุขของประตูซุม้ชั้นนอกดว้ย19 

 
ภาพท่ี 63  ภาพสลกัรูปพระนารายณ์ทรงครุฑ จากเทวสถาน Dashavatara 

                  ศิลปะแบบคุปตะตอนปลาย  อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 11 

ท่ีมา : The legend of Gajendra Moksham  เขา้ถึงเม่ือ 8 สิงหาคม 2555  เขา้ถึงไดจ้าก 

http://roadlesstravelledindia.blogspot.com/2010/06/mythological-story-of-gajendra-

moksham.html 

                                                           
19 หม่อมเจา้สุภทัรดิศ ดิศกุล, ประติมากรรมขอม  (พระนคร: กรุงสยามการพิมพ,์ 

2515), 94. 
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รูปแบบของครุฑแบบบายนนั้นจะมีใบหนา้เป็นนกคลา้ยกบัเหยีย่ว ตาโต ปากแหลม

ยาว มีแผงคลา้ยขนสองชั้นรอบกรอบใบหนา้และบนศีรษะ ซ่ึงแตกต่างจากครุฑในสมยัก่อนหนา้ 

เช่น ท่ีปราสาทบนัทายศรี ครุฑยงัคงมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัมนุษยอ์ยูม่ากกวา่สมยับายนครุฑสวม

กระบงัหนา้และตุม้หูแบบเดียวกบัท่ีพบในประติมากรรมเทวรูปและรูปบุคคล แต่ครุฑแบบบายนจะ

มีกรอบหนา้คลา้ยการเลียนแบบขนนก ส่วนเคร่ืองแต่งกายของครุฑจะสวมสร้อยคอท่ีมีประจาํยาม

อกตรงกลาง หอ้ยพวงอุบะแบบเดียวกบัท่ีพบในเคร่ืองประดบัของสิงห์ มีสังวาลหอ้ยลงมาจาก

สร้อยคอสองดา้น นุ่งผา้นุ่งแค่เข่า คาดเขม็ขดัลายประจาํยามอก มีชายผา้หอ้ยลงมาทางดา้นหนา้ 

ครุฑในศิลปะอยธุยานั้นจะพบอยูใ่นสมยัอยธุยาตอนปลาย ทั้งบนงานแกะสลกัไม ้ งาน

ลายรดนํ้า และงานประดบัมุกซ่ึงเป็นงานประณีตศิลป์ โดยมากรูปแบบของครุฑท่ีพบจะเป็นครุฑยดุ

นาคและพระนารายณ์ทรงครุฑ ซ่ึงเป็นแบบอยา่งเดียวกบัท่ีมาก่อนในศิลปะเขมร  สมยับายน ซ่ึงใน

ท่ีน้ีจะศึกษารูปแบบของครุฑยดุนาค นารายณ์ทรงครุฑ และครุฑแบบอ่ืนโดยเปรียบเทียบกบัครุฑ

ในศิลปะเขมรสมยับายน 

 
ภาพท่ี 64  ครุฑยดุนาค ปราสาทพระขรรภ ์ศิลปะเขมรสมยับายน สร้างในปี พ.ศ. 1734 
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ภาพท่ี 65  พระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวร พบท่ีปราสาทคลงัหลงัเหนือ ศิลปะเขมรแบบบายน  

                 อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 18 

 

ภาพของครุฑยดุนาคนั้น เกิดจากเร่ืองราวในตาํนานของครุฑกบันาคท่ีทั้งสองฝ่ายเป็น

ศตัรูกบัมาตั้งแต่รุ่นแม่ และจากพรของพระนารายณ์ท่ีอนุญาติใหค้รุฑจบันาคได ้ จึงทาํใหเ้กิดงาน

ศิลปกรรมรูปครุฑยดุนาค ครุฑยดุนาคในศิลปะเขมรสมยับายนพบอยูห่ลายแห่ง เช่น ปราสาท

พระขรรภ ์ (ภาพท่ี 64) สร้างข้ึนสมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 ในปีพ.ศ. 1734 เป็นปราสาทท่ีพระองค์

สร้างข้ึนเพื่ออุทิศใหก้บัพระราชบิดาของพระองค์20 ภาพสลกัรูปครุฑจะยนือยูบ่นลาํตวัของพญานาค 

มือทั้งสองขา้งจบัหางของนาคชูข้ึน ใบหนา้ของครุฑคลา้ยกบัเหยีย่ว มีจงอยปากแหลมยาว กรอบ

หนา้ประดบัลวดลายคลา้ยกบัเป็นขนของนกจริง ดา้นบนเป็นมุ่นมวยผมสูงข้ึนไป เป็นทรงกระบอก 

ซ่ึงเป็นแบบอยา่งท่ีนิยมในรูปเคารพสมยับายน มีปีกสลกัลวดลายคลา้ยขนนกจริงเคร่ืองแต่งกายจะ

สวมสร้อยคอประดบัประจาํยามอกตรงกลาง และมีพวงอุบะหอ้ยแบบเดียวกบัเคร่ืองแต่งกายของ

ประติมากรรมในสมยัเดียวกนั (ภาพท่ี 65) นุ่งผา้สั้นมีเขม็ขดัลายเดียวกบัสร้อยคอหอ้ยยาวลงมา

                                                           
20 มาดแลน จิโต, ประวตัิเมืองพระนครของขอม แปลโดย หม่อมเจา้สุภทัรดิศ ดิศกุล 

(กรุงเทพฯ: มติชน, 2522), 94 - 97. 
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ดา้นหนา้ และดา้นขา้งทั้งสองขา้งหอ้ยลงมาคลา้ยพวงดอกไม ้ สวมกาํไลขอ้มือลายรักร้อยและ

ประจาํยามอก ลกัษณะท่าทางโดยรวมเป็นคลา้ยคลึงกบัครุฑยดุนาคในศิลปะอยธุยาซ่ึงพบอยูใ่นงาน

ลายรดนํ้าบนตูพ้ระธรรม (ภาพท่ี 66 - 68) คือ มีใบหนา้คลา้ยเหยีย่ว หากแต่เคร่ืองทรงของครุฑได้

เปล่ียนแปลงไปเป็นสวมชฏา มีกนัเจียกจรลายกระหนก  ส่วนเคร่ืองทรงประกอบดว้ยสร้อยคอ และ

สังวาลยท่ี์ประดบัลายประจาํยามอกตรงกลาง ซ่ึงเป็นเคร่ืองทรงแบบเดียวกบัเคร่ืองทรงของ

พระพุทธรูปทรงเคร่ืองจากวดัไชยวฒันาราม ในสมยัอยธุยาตอนปลาย ส่วนร่างกายท่อนล่างเป็นนก 

ลวดลายของผา้นุ่งจะคลา้ยขนนกจริง มีเล็บเทา้แบบนก และหลงัน่องมีทั้งท่ีเป็นขนนกและลาย

กระหนก ส่วนของปีกนั้นอยธุยาจะไม่ทาํปีกกางออกเหมือนนกกาํลงักางปีกบินแบบในศิลปะเขมร 

แต่จะมีปีกท่ีอยูบ่ริเวณเอวและสะโพก มีหางเป็นลายกระหนกช้ีข้ึนแบบเดียวกบัภาพกินนร กินนรี 

นอกจากนั้นยงัยงัมีขนของนกอยูใ่ตท้อ้งแขนของครุฑ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นปีกบริเวณแขน

ของครุฑ แตกต่างจากครุฑเขมรท่ีแขนจะเป็นแบบมนุษยธ์รรมดา ไม่มีขนนก และมีปีกกางออกมา

จากทางดา้นหลงั 

 
ภาพท่ี 66   ครุฑยดุนาค ศิลปะอยธุยา อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 22 

ท่ีมา :  เศรษฐมนั กาญจนกุล, เส้นสายลายไทย ชุดลายรดน ้าอนัวจิิตรตระการตา 1  

(กรุงเทพฯ: เศรษฐศิลป์, 2547),  18. 



84 
 

 
ภาพท่ี 67  ภาพครุฑยดุนาคบนตูพ้ระธรรม จากวดัระฆงัโฆสิตาราม ธนบุรี  ศิลปะอยธุยาตอนปลาย  

                 อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 22 

ท่ีมา : ก่องแกว้ วีระประจกัษ,์ ตู้ลายทองภาค 1 (กรุงเทพฯ: สาํนกังานเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของชาติ, 

2529 ), 74. 

 
ภาพท่ี 68  ภาพครุฑยดุนาคจากตูพ้ระธรรมลายรดนํ้าในสมยัอยธุยา  ศิลปะอยธุยาตอนปลาย  

                 อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 22 
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ส่วนภาพนารายณ์ทรงครุฑนั้นก็มีท่ีมาจากคมัภีร์ปุราณะของอินเดีย ท่ีครุฑยนิยอมเป็น

พาหนะของพระนารายณ์ พบในศิลปกรรมตั้งแต่สมยัอินเดียจะเป็นภาพท่ีพระนารายณ์นัง่อยูบ่น

หลงัของครุฑ (ภาพท่ี 63) และสืบต่อมาในศิลปะแบบเขมร (ภาพท่ี 69) ส่วนในสมยัอยธุยาภาพของ

นารายณ์ทรงครุฑจะมีทั้งแบบครุฑธรรมดา (ภาพท่ี 70) และเป็นครุฑท่ียดุนาคอยูอี่กชั้นหน่ึง 

รูปแบบศิลปะของครุฑไม่แตกต่างจากครุฑยดุนาค นอกจากนั้นยงัมีภาพของครุฑท่ีอยูโ่ดดเด่ียว

ท่ามกลางธรรมชาติและลายกระหนกดว้ย โดยภาพครุฑจะมีความเป็นอิสระ มีทั้งแบบท่ีหนัขา้ง 

เกาะเก่ียวอยูบ่นลายกระหนกท่ีทาํเป็นก่ิงไม ้ ปรากฏในตูพ้ระธรรมลายรดนํ้าจากวดัทองนอ้ยอยู ่

(ภาพท่ี 71) และจากวดัระฆงัโฆษิตาราม (ภาพท่ี 72) ซ่ึงการประดบัตกแต่งของครุฑในตูพ้ระธรรม

ลายรดนํ้านั้นจะมีรายละเอียดท่ีแตกต่างกนัไปตามลายกระหนกรอบๆ ซ่ึงหากเป็นกระหนกแบบ

ประดิษฐ ์ ทั้งองคป์ระกอบของภาพและรูปแบบของครุฑก็จะตอ้งเป็นไปในแนวเดียวกนั แต่หาก

เป็นลายกระหนกท่ีมีความพร้ิวไหวเลียนแบบธรรมชาติแบบในตูพ้ระธรรมฝีมือช่างวดัเซิงหวายเช่น 

วดัเกศ ธนบุรี (ภาพท่ี 73) และวดัปากนํ้า สมุทรปราการ (ภาพท่ี 74) ครุฑก็จะมีความพร้ิวไหว

ใกลเ้คียงกบัธรรมชาติเพื่อความสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ ขนนกจะใกลเ้คียงกบัธรรมชาติ

มากกวา่ครุฑท่ีอยูใ่นตูพ้ระธรรมลายประดิษฐท่ี์ขนนกจะเป็นลายกระหนกท่ีมีองคป์ระกอบของลาย

ชดัเจน 

 
ภาพท่ี 69  ภาพนารายณ์ทรงครุฑบนทบัหลงัจากปราสาทบนัทายศรี ศิลปะแบบบนัทายศรี 

                 อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 16 

ท่ีมา : Marilia  Albanese,  Angkor : splendors of the Khmer civilization (Bangkok : Asia  

Books, 2002), 102 – 103. 
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ภาพท่ี 70   ตูพ้ระธรรมจากวดันางนองวรวหิาร ธนบุรี ศิลปะอยธุยาตอนปลาย  

                  อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 21 - 22 

ท่ีมา : ก่องแกว้ วีระประจกัษ,์ ตู้ลายทองภาค 1  (กรุงเทพฯ: สาํนกังานเสริมสร้างเอกลกัษณ์ 

ของชาติ, 2529), 50. 

 
ภาพท่ี 71  ตูพ้ระธรรมจากวดัทองนอ้ยอยู ่ศิลปะอยธุยาตอนปลาย อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 21 -22 

ท่ีมา : ก่องแกว้ วีระประจกัษ,์ ตู้ลายทองภาค 1  (กรุงเทพฯ: สาํนกังานเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของชาติ, 

2529), 46. 
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ภาพท่ี 72  ตูพ้ระธรรมจากวดัระฆงัโฆษิตาราม ศิลปะอยธุยาตอนปลาย   

                อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 21 – 22 

ท่ีมา : ก่องแกว้ วีระประจกัษ,์ ตู้ลายทองภาค 1 (กรุงเทพฯ: สาํนกังานเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของชาติ, 

2529), 23. 

 
ภาพท่ี 73  ตูพ้ระธรรมจากวดัเกศ ธนบุรี ศิลปะอยธุยาตอนปลาย  อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 21 – 22 

ท่ีมา : ก่องแกว้ วีระประจกัษ,์ ตู้ลายทองภาค 1 (กรุงเทพฯ: สาํนกังานเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของชาติ, 

2529), 78. 
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ภาพท่ี 74  ตูพ้ระธรรมจากวดัปากนํ้า สมุทรปราการ ศิลปะอยธุยาตอนปลาย  

                 อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 21 – 22 

ท่ีมา : ก่องแกว้ วีระประจกัษ,์ ตู้ลายทองภาค 1 (กรุงเทพฯ: สาํนกังานเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของชาติ, 

2529), 49. 

 

จากรูปแบบท่ีไดว้ิเคราะห์แสดงใหเ้ห็นวา่ รูปครุฑนั้นอยธุยาน่าจะไดรั้บอิทธิพลมาจาก

ศิลปะเขมรในสมยับายน หากแต่มีการปรับเปล่ียนรูปแบบบางประการ ในสมยัอยธุยาไดเ้พิ่มเติม

สัญลกัษณ์ความเป็นนกมากกวา่ในศิลปะเขมร ซ่ึงมีทั้งการใส่ลวดลายขนนกทั้งใตท้อ้งแขน สะโพก 

ตน้ขาและน่องของครุฑ แสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นสัตวมี์ปีก ซ่ึงเป็นการววิฒันาการรูปแบบของครุฑ

ท่ีเร่ิมจากความใกลเ้คียงกบัมนุษยใ์นสมยัอินเดีย ซ่ึงมีทุกอยา่งเป็นมนุษยห์ากแต่มีปีกแบบนก และ

เม่ือเขา้มาในภูมิภาคน้ีไดมี้การววิฒันาการครุฑใหมี้ใบหนา้แบบนกและเพื่อเติมการประดบัตกแต่ง

แสดงความเป็นนกมากข้ึน จนในสมยัอยธุยาตอนปลายท่ีครุฑแสดงใหเ้ห็นความเป็นนกอยา่งชดัเจน 

หากแต่ก็เป็นนกท่ีไม่เหมือนกบันกธรรมดาทัว่ไป เป็นราชาแห่งนก ซ่ึงสวมเคร่ืองทรงและมีรูปแบบ

ลวดลายท่ีแตกต่างจากสัตวธ์รรมดา นอกจากนั้นภาพครุฑยงัมีรายละเอียดของลวดลายท่ีแตกต่างกนั

ตามแต่ลวดลายและองคป์ระกอบอ่ืนๆของภาพ แสดงใหเ้ห็นถึงความหลากหลายของฝีมือช่างลาย

รดนํ้าของอยธุยา 
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2.3 พญานาค 

ต านานของพญานาค 

เร่ืองราวของพญานาคในตาํนาน อุปปาติกะ กล่าวไวว้า่ พญานาคเป็นโอรสของ

พระกสัยปเทพบิดรและนางกทัรุเป็นมารดา ส่วนเมืองท่ีอยูท่ี่เรียกวา่เมืองบาดาลนั้น ตามวษิณุ

ปุราณะและปัทมปุราณะวา่มีถึง 7 ชั้น เรียงลาํดบัซอ้นกนัลงไป คือ 1. อตล มีผูค้รองช่ือมหามายะ   

2. วติล ผูค้รองช่ือ หาตเกศวร 3. สุตล ผูค้รองช่ือ ทา้วพลี 4. ตลาตล ผูค้รองช่ือมายะ 5. มหาตล วา่

เป็นท่ีอยูข่องพวกนาค 6. รสาตล เป็นท่ีอยูข่องพวกแทตยแ์ละทานพ 7. ปาตาล หรือท่ีเรียกกนัวา่

บาดาล เป็นท่ีอยูข่องวาสุกรีนาคราช21 เร่ืองราวของพญานาคในบางคมัภีร์ก็กล่าวถึงกาํเนิดของ

พญานาคแตกต่างออกไป เช่น ในคมัภีร์ลิงคปุราณะกล่าววา่ นาคเกิดจากนํ้าพระเนตรของพระ

พรหมท่ีหลัง่ออกมาเม่ือทรงทราบวา่ไม่สามารถลา้งโลกไดโ้ดยลาํพงั หรือในพราหมณะปุราณะเล่า

วา่ นาคถือกาํเนิดมาจากนํ้า22 

ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ พญานาคหรืองูใหญ่เป็นความเช่ือท่ีนบัถือกนั

มาก เร่ืองราวของพญานาคมีมากมายหลายตาํนาน เช่น ในไตรภูมิพระร่วง ไดก้ล่าวถึงท่ีอยูข่อง

พญานาคไวห้ลายแห่ง เช่น นาคพิภพอยูบ่นแผน่ดินใหม่ซ่ึงเกิดข้ึนหลงัจากมีไฟไหมก้ลัป์กลายมา

เป็นท่ีอยูข่องพญานาคจาํพวกหน่ึง มีสระนํ้าและตน้ไมน้านาชนิด มีปราสาทแกว้ ปราสาทเงินและ

ปราสาททอง ส่วนอีกจาํพวกหน่ึงอยูใ่ตเ้ขาหิมพานต ์ ซ่ึงเป็นท่ีอยูข่องพระอินทร์ มีแกว้ 7 ประการ 

สระนํ้าใหญ่ใสดุจแผน่แกว้อนัใหญ่ 

พญานาคอีกจาํพวกหน่ึงอยูใ่นมหาสมุทร มีการกล่าวถึงการกาํเนิดของนาคจาํพวกน้ีวา่ 

เม่ือพญานาคจะคลอดลูกตอ้งดาํนํ้าออกจากแม่นํ้าใหญ่ไปท่ีป่าหิมพานต ์ และคลอดลูกในคูหาถํ้า 

เล้ียงลูกอยูใ่นนั้นจนเร่ิมโต แลว้จึงพาไปสอนวา่ยนํ้า เม่ือวา่ยนํ้าไดแ้ลว้ พญานาคจะเนรมิตใหฝ้นตก

เตม็ป่าหิมพานต ์ แลว้จึงเนรมิตปราสาททองคาํเหมือนวมิานเทวดาในสวรรค์ ใหลู้กอยูบ่นปราสาท

แลว้พาล่องลอยไปในมหาสมุทร เพื่อดาํนํ้าลงไปอยูใ่ตม้หาสมุทรดว้ยกนั นอกจากนั้นยงักล่าวอีกวา่ 

                                                           
21 พระยาสัจจาภิรมย,์ เทวก าเนิด (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2549), 137. 
22 อรุณศกัด์ิ ก่ิงมณี, ตรีมูรติ อภิมหาเทพของฮินดู, 129. 
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พญานาคมีสองประเภท ประเภทแรกช่ือ “ถชละ” เนรมิตตนเองบนบกได ้ แต่เนรมิตในนํ้าไม่ได ้

ประเภทท่ีสองช่ือ “ชลชละ” เนรมิตกายไดแ้ต่ในนํ้า เนรมิตบนบกไม่ได้23 

พญานาคในงานศิลปกรรม 

งานศิลปกรรมรูปพญานาคปรากฏมาแลว้ตั้งแต่ในศิลปะอินเดียโบราณ  ซ่ึงพญานาค

นั้นจะทาํเป็นรูปพญานาคหลายเศียรเรียงกนั แสดงความเป็นงูใหญ่ท่ีพิเศษกวา่งูธรรมดาทัว่ไป 

หนา้ตาของพญานาคก็จะเป็นงูจริง ไม่ไดมี้การประดบัตกแต่งเคร่ืองประดบัเพิ่มเติม  เช่น ในศิลปะ

อินเดียโบราณ ภาพสลกัท่ีสารนาถ สมยัราชวงศศุ์งคะ (ภาพท่ี 75) เป็นภาพของพญานาคสามตวัพนั

ลอ้มรอบสถูปทรงโอคว ํ่า และในสมยัราชวงศก์ุษาณะกพ็บพระเศียรของพระพุทธรูปมีพญานาคอยู่

ดา้นบน (ภาพท่ี 76) พญานาคยงัคงใกลเ้คียงกบัธรรมชาติ ในภาพสลกัท่ีเทวสถาน Dashavatara 

ศิลปะอินเดียสมยัคุปตะ (ภาพท่ี 63) ในภาพจะสลกัรูปของพญานาคเป็นมนุษยนาคมีพญานาคหลาย

เศียรเรียงกนัขา้งบน ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์แสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นนาคเช่นเดียวกบัครุฑในภาพ

เดียวกนัท่ีพญาครุฑยงัเป็นมนุษย ์ แต่เพิ่มปีกท่ีแสดงถึงความเป็นนก  ลกัษณะเช่นน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่

สัตวพ์ิเศษจากเร่ืองราวในคมัภีร์ทางศาสนาระยะแรกๆในอินเดียยงัคงมีความใกลเ้คียงกบัธรรมชาติ 

ยงัไม่ไดมี้การเพิ่มเติมให้แปลกพิศดารเหมือนในศิลปะยคุต่อมา  นอกจากในศิลปะอินเดียแลว้ ใน

ศิลปะอ่ืนๆในดินแดนแถบน้ีท่ีไดรั้บอิทธิพลทางศาสนาทั้งพราหมณ์และพุทธจากอินเดียก็ลว้นแต่

ปรากฏรูปของพญานาคดว้ยกนัทั้งส้ิน เช่น พญานาคในศิลปะลงักา มีรูปแบบไม่แตกต่างจากใน

ศิลปะอินเดีย เป็นพญานาคหลายเศียร หนา้ตาคลา้ยงูจริง  เช่น พญานาคท่ีปรากฏในสมยัอนุราธปุระ 

สถูป jetavana (ภาพท่ี 77) และบนภาพสลกัรูปพญานาคบนศีรษะของมนุษยนาค (ภาพท่ี 78) 

                                                           
23 ไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วง พระราชนิพนธ์พญาลไิทย ฉบับตรวจสอบช าระ

ใหม่ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2525), 25 – 26. 
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ภาพท่ี 75  ภาพสลกัท่ีสารนาถ สมยัราชวงศศุ์งคะ ศิลปะอินเดียโบราณ 

 

 
ภาพท่ี 76  ภาพพระพุทธรูปนาคปรก สมยัราชวงศก์ุษาณะ  ศิลปะอินเดียแบบมถุรา  

                 อายรุาวพุทธศตวรรท่ี 6 – 9 
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ภาพท่ี 77   พญานาคจากสถูป Jetavanaramaya ประเทศศรีลงักา  ศิลปะลงักา สมยัอนุราธปุระ  

                  อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 9 

ท่ีมา : Wikipedia, Jetavanaramaya, เขา้ถึงเม่ือ 16 สิงหาคม 2555, เขา้ถึงไดจ้าก

http://en.wikipedia.org/wiki/Jetavanaramaya 

 
ภาพท่ี 78  มนุษยนาค ศิลปะลงักา สมยัอนุราธปุระ  อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 9 – 10 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jetavanaramaya
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ส่วนในศิลปะเขมร พญานาคถือเป็นสัตวท่ี์เขมรโบราณนิยมนาํมาเป็นลวดลายประดบั

อยา่งมาก ปรากฏทั้งอยูท่ ั้งบนปลายราวลูกกรง หนา้บนั ทบัหลงั และใชเ้ป็นราวสะพานนาค รูป

พญานาคในศิลปะเขมรพบมาตั้งแต่ในสมยัสมโบร์ไพรกุก ทบัหลงัรูปนาคของปราสาทสมโบร์ไพร

กุกหมู่ใตห้ลงัท่ี 1 แต่รูปนาคชาํรุดมากจนไม่อาจศึกษารายละเอียดได ้ รูปพญานาคมาปรากฏอีกคร้ัง

ในสมยักาํพงพระ ซ่ึงรูปพญานาคจะสลกัข้ึนอยา่งง่ายๆไม่มีการประดบัตกแต่งรายละเอียด ยงัคง

ใกลเ้คียงกบัศิลปะอินเดีย รูปพญานาคเร่ิมมีการพฒันาใหแ้ตกต่างจากอินเดียในสมยักุเลนเป็นตน้มา 

ในสมยักุเลน รูปพญานาคปรากฏอยูท่ี่ปลายพวงอุบะบนส่วนล่างของทบัหลงั โดยมีเศียรเล็กๆสาม

เศียร และมีลกัษณะคลา้ยผา้โพกศีรษะคลุมอยู ่ ต่อมาในศิลปะแบบพระโคในตอนตน้พุทธศตวรรษ

ท่ี 15 รูปพญานาคบนทบัหลงัของปราสาทกอกโปเร่ิมมีการประดบัมงกุฏเล็กๆ สองขา้งของมงกุฏมี

ปีกเล็กๆกางอยู ่ 2 ขา้ง มงกุฏแบบน้ีต่อมาจะกลายเป็นกระบงัหนา้ท่ีมีปลายสองขา้งเป็นมุมแหลม 

และววิฒันาการต่อมาเป็นรัศมีรอบเศียรพญานาคในสมยันครวดั  ววิฒันาการต่อจากน้ีจะอยูท่ี่กระ

บงัหนา้และฐานของพญานาค ในสมยับากองพญานาคมีลกัษณะคลา้ยเคร่ืองประดบัเป็นกระบงัหนา้

เล็กๆอยูเ่หนือเศียร ในสมยัเกาะแกร์ท่ีปราสาทเกาะแกร์ กระบงัหนา้มีปีกทั้งสองขา้งของมงกุฏท่ี

ใหญ่ข้ึนกวา่พญานาครุ่นเก่า นอกจากนั้นมงกุฎนาคท่ีปราสาทเกาะแกร์ยงัมีลกัษณะของหมวกปลาย

แหลมยืน่ออกไปทั้งสองขา้ง ซ่ึงปรากฏต่อมาในศิลปะบนัทายศรี ท่ีปราสาทบนัทายศรี และศิลปะ

แบบคลงัท่ีปราสาทคลงัและปราสาทตาแกว้ ซ่ึงในศิลปะบนัทายศรีและศิลปะคลงับางคร้ังมีลายกา้น

ต่อดอกปรากฏข้ึนดา้นหลงัเศียรของพญานาค (ภาพท่ี 79) ทาํใหดู้คลา้ยกบัเป็นส่วนหน่ึงของ

เคร่ืองประดบัเศียรนาคและทาํใหค้ลา้ยกบัพญานาคมีรัศมี ในพุทธศตวรรษท่ี 16 - 17 ศิลปะแบบ

คลงัและบาปวน เคร่ืองประดบัท่ีเป็นรูปหมวกปลายแหลมสองขา้งบนเศียรนาคเร่ิมใหญ่ข้ึน ประดบั

ประดาตกแต่งมากข้ึนจนถึงในสมยันครวดัท่ีปราสาทบึงมาลา (ภาพท่ี 80) เคร่ืองประดบัเศียรนาคมี

ขนาดใหญ่คลา้ยต่อกนัเป็นแผน่เดียว มีลวดลายภายในเป็นเส้นขนานตามแนวทางยาว มีเส้นนอก

เป็นเส้นตรง แขง็ แต่มีส่วนโคง้อยูท่ี่ปลาย ส่วนนาคท่ีปราสาทนครวดัก็มีการประดบัตกแต่งลวดลาย

หลากหลายรูปแบบ และปรากฏรูปหนา้กาลอยูต่รงตน้คอของพญานาค 
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รูปแบบของพญานาคแบบนครวดัสืบต่อมาในศิลปะแบบบายน หากแต่ในศิลปะบายน

จะมีลกัษณะพิเศษคือมีครุฑเขา้มาประกอบเป็นส่วนสาํคญัในรูปของพญานาคท่ีแผพ่งัพานออก 

ครุฑจะข่ีอยูบ่นเศียรนาค ซ่ึงเป็นฐานรองรับและเป็นกรอบของครุฑดว้ย24 (ภาพท่ี 81) 

 
ภาพท่ี 79  นาคท่ีปราสาทบนัทายศรี ศิลปะเขมรแบบบนัทายศรี  อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 16 

 
ภาพท่ี 80  นาคท่ีปราสาทบึงมาลา ศิลปะเขมรแบบนครวดั  อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 17 

 

                                                           
24 หม่อมเจา้สุภทัรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม  (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง, 

2547),  113 - 122. 
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ภาพท่ี 81  นาคจากปราสาทพระขรรภ ์เป็นนาคในศิลปะเขมรแบบบายนท่ีมีครุฑมาประกอบอยู ่

                 สร้างในพุทธศตวรรษท่ี 18 

 

พญานาคในศิลปะอยุธยา 

งานศิลปกรรมรูปพญานาคท่ีพบในสมยัอยธุยาตอนตน้ เป็นแผน่ทองคาํแกะสลกัจาก

กรุพระปรางคว์ดัราชบูรณะ อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 20 สร้างในสมยัพระบรมราชาธิราชท่ี 2  เจา้

สามพระยา รูปแบบของพญานาคยงัมีความใกลเ้คียงกบังูจริง มีการสลกัลายเกล็ดงูและลายใตท้อ้งงู

เลียนแบบงูจริงๆอยู ่ใบหนา้ก็ใกลเ้คียงกบังูจริง ไม่มีการประดบัตกแต่งมากนกั มีเพียงลกัษณะคลา้ย

กบักระบงัหนา้และมงกุฏใหเ้ห็นเพียงเล็กนอ้ย 

ส่วนงานปูนป้ันรูปพญานาคในสมยัอยธุยาตอนตน้พบอยูท่ี่ปลายกรอบซุม้ ซ่ึงเป็นรูป

มกรคายนาค จะอยูบ่ริเวณปลายกรอบซุม้หนา้บนั เป็นรูปแบบท่ีมีมาตั้งแต่ในศิลปะเขมรสมยันคร

วดัท่ีปราสาทนครวดัและปราสาทเจา้สายเทวดา เป็นรูปมกรหนัหนา้ออก คายนาคออกมาทั้งสอง

ขา้ง โดยพญานาคนั้นตั้งข้ึนทาํมุมเดียวกบัการตั้งของนาคปักตรงมุมปราสาท รูปแบบของพญานาค

นั้นมีความใกลเ้คียงกบัในสมยันครวดัและบายน กล่าวคือ นาคจะมีลกัษณะคลา้ยหมวกปลายแหลม

อยูท่างดา้นหลงั ซ่ึงพฒันามาจากลายกา้นต่อดอกดา้นหลงัของนาคในสมยับนัทายศรีซ่ึงทาํใหดู้

เหมือนเป็นส่วนหน่ึงหรือเป็นรัศมีของพญานาค แต่ในสมยันครวดัและสมยับายนลวดลายเหล่าน้ีได้
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พฒันามาเป็นเคร่ืองประดบัของพญานาคอยา่งแทจ้ริง เช่นเดียวกบัท่ีพบในนาคสมยัอยธุยาท่ีวดั

มหาธาตุ ราชบุรี เพราะลายสามเหล่ียมกา้นหลงัของพญานาคไม่ไดเ้ป็นแผน่ใหญ่แผน่เดียวท่ี

ครอบคลุมเศียรพญานาคทั้งหมดไวอี้กแลว้ แต่กลายเป็นแผน่สามเหล่ียมสาํหรับแต่ละเศียรของนาค

ซ่ึงจะมีขนาดใหญ่เล็กลดหลัน่กนัไปตามขนาดของเศียรนาค โดยจดัวางใหป้ลายกรอบนอกของนาค

แต่ละเศียรเอียงทาํมุมเป็นสามเหล่ียมข้ึนไปคลา้ยเป็นรูปสามเหล่ียมใหญ่ของเศียรพญานาคทั้งหมด

ทาํใหแ้ลดูเหมือนเป็นกรอบสามเหล่ียมหรือหมวดสามเหล่ียมขนาดใหญ่ทางดา้นหลงัของนาค

ลวดลายบนลาํตวันาคสลกัลายคลา้ยเกล็ดงูและท่ีทอ้งงูสลกัลายเส้นเป็นชั้นๆเลียนแบบงูจริง  พบ

หลกัฐานท่ีวดัส้ม (ภาพท่ี 82) และวดัมหาธาตุ ราชบุรี (ภาพท่ี 83) 

 

 
ภาพท่ี 82  นาคจากปรางคว์ดัส้ม ศิลปะอยธุยาตอนตน้ อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 19 – 20 
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ภาพท่ี 83  นาคจากวดัมหาธาตุ ราชบุรี  ศิลปะอยธุยาตอนตน้   

                 อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 19 

ท่ีมา : พยงุ วงศน์อ้ย, วดัมหาธาตุวรวหิาร จังหวดัราชบุรี (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2552), 22. 

 

พญานาคท่ีปลายกรอบซุม้วดัมหาธาตุ ราชบุรี นอกจากจะมีรูปแบบดงัท่ีไดก้ล่าวไป

แลว้ ยงัมีลวดลายประดบับนเศียรของของนาคแสดงใหเ้ห็นถึงงานในสมยัอยธุยาตอนตน้ดว้ย คือ  

ลวดลายในกรอบสามเหล่ียมบนเศียรนาคนั้นเป็นลายดอกไมอ้ยูต่รงกลาง กรอบลายเป็นเส้นขีดตรง

ซ่ึงลวดลายแบบน้ีเป็นแบบเดียวกบัท่ีพบในศิลปะลา้นนาและศิลปะสุโขทยัดว้ย เช่น ท่ีเจดียว์ดัพระ

ธาตุสองพี่นอ้ง (ภาพท่ี 84) เป็นลวดลายของกาบบนกาบล่าง ลายมีลกัษณะแบน ทึบ ระนาบของ

ลวดลายเท่ากนัหมด จดัเป็นงานในศิลปะลา้นนาตอนตน้ อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 1925 และท่ีสุโขทยั

ท่ีวดัศรีสวาย (ภาพท่ี 85) เป็นลายประดบักลีบขนุน แสดงใหเ้ห็นถึงความเก่ียวขอ้งกบัศิลปะลา้นนา

และสุโขทยัในยคุตน้ ส่วนลาํตวัของนาคมีลกัษณะคลา้ยสร้อยคอคาดอยู ่ ประดบัลายดอกซีกดอก

ซอ้น ส่วนใบหนา้ไม่แตกต่างไปจากท่ีพบในสมยันครวดัและบายน มีเข้ียวและกรอบรอบริมฝีปาก 

ส่วนลาํตวัยงัมีการสลกัลายคลา้ยกบัเกล็ดของงูใหเ้ห็นอยู ่ ซ่ึงเป็นลกัษณะส่ิงท่ีใกลเ้คียงกบัธรรมชาติ

ของงูมากท่ีสุด 

                                                           
25 ศกัด์ิชยั สายสิงห์, ศิลปะเมืองเชียงแสน  (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2551), 40. 
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ภาพท่ี 84  ลวดลายกาบบน กาบล่าง จากวดัพระธาตุสองพี่นอ้ง เมืองเชียงแสน  ศิลปะลา้นนายคุตน้  

                อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 19 

 

 
ภาพท่ี 85  วดัศรีสวาย สุโขทยั  ศิลปะสุโขทยั อายพุุทธศตวรรษท่ี 20 
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ในสมยัอยธุยาตอนกลางและตอนปลายศิลปกรรมรูปนาคปรากฏอยูใ่นปลายกรอบซุม้

ของปรางคป์ระธานในวดัต่างๆ เช่น วดัจุฬามณี พิษณุโลก (ภาพท่ี 86) และวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ 

ลพบุรี (ภาพท่ี 87) จะมีลกัษณะท่ีไม่แตกต่างไปจากในสมยัอยธุยาตอนตน้มากนกั ปากของนาคมี

กรอบลอ้มรอบ กรอบสามเหล่ียมบนเศียรของนาคยงัคงอยูห่ากแต่มีความโคง้มนมากกวา่ในยคุตน้ 

โดยโคง้ตามแนวของกรอบหนา้พญานาค และซอ้นข้ึนไปเป็นโคง้ในแนวนอนของเคร่ืองประดบั

เศียรพญานาค ลาํตวัสลกัลายเกล็ดงูและเป็นทอ้งงูแบบเดียวกบัท่ีวดัมหาธาตุ ราชบุรีนอกจากนั้นยงั

มีการประดบัลกัษณะท่ีคลา้ยกบัสร้อยคอสามเหล่ียมซ่ึงมีพวงอุบะหอ้ยอยูด่า้นล่างดว้ย ซ่ึงเป็น

รูปแบบเดียวกบัท่ีปรากฏในเคร่ืองประดบัของสิงห์แบบเขมรในศิลปะอยธุยาท่ีจะกล่าวในหวัขอ้

ต่อไป 

นอกจากจะพบพญานาคปูนป้ันประดบัศาสนสถานแลว้ รูปของพญานาคยงัปรากฏอยู่

ในงานลายรดนํ้าดว้ย จะแตกต่างไปจากในงานประติมากรรม คือ พญานาคมีเพียงเศียรเดียว บน

ศีรษะมิไดเ้ป็นกรอบสามเหล่ียม แต่เป็นลายกระหนก เคร่ืองประดบัเป็นสร้อยคอท่ีมีประจาํยามอก

ตรงกลาง ลอ้มรอบดว้ยลายรักร้อย ซ่ึงเป็นเคร่ืองทรงท่ีพบอยูใ่นราชสีห์และคชสีห์นอกนั้นมิได้

แตกต่างกนั ทั้งใบหนา้ ดวงตากลมโต ปากมีกรอบลอ้มรอบ ร่างกลายเป็นชั้นๆเหมือนเกล็ดงู และ

ทอ้งงูเป็นชั้น 

 
ภาพท่ี 86  นาคจากวดัจุฬามณี พิษณุโลก  ศิลปะสุโขทยั อายพุุทธศตวรรษท่ี 19 

ท่ีมา: สันติ เล็กสุขมุ, ปรางค์และลายปูนป้ันประดับวดัจุฬามณ ีพษิณุโลก (กรุงเทพฯ: สถาบนัวจิยั

และพฒันา มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2539),  56. 
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ภาพท่ี 87  นาคจากวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี  ศิลปะสุโขทยั อายพุุทธศตวรรษท่ี 19 

ท่ีมา : กรมศิลปากร, การอนุรักษ์ประติมากรรม  (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2551), 68. 

 

2.4 ราชสีห์ 

ต านานของราชสีห์ 

ราชสีห์เป็นสัตวป์ระเภทสิงห์หรือสิงโต เร่ืองราวของราชสีห์ปรากฏอยูใ่นนิทานชาดก

หลายเร่ือง เช่น ในนิทานชาดกเร่ืองเทวนัธชาดก ในปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค เล่าถึงเร่ืองมา้ถูกยกัษ์

กดักินหวัขาดไป พระอินทร์ก็เอาหวัราชสีห์มาต่อใหก้ลายเป็นสัตวป์ระหลาด มีตวัเป็นมา้ ตวัเป็น

ราชสีห์26 หรือในมหาเวสสันดรชาดก กณัฑม์หาพน ในเร่ืองพระสุธนมโนราห์และในไตรภูมิพระ

ร่วง ฯลฯ ลว้นแต่มีเร่ืองราวของป่าหิมพานตแ์ละเร่ืองราวของสิงห์หรือราชสีห์ทั้งส้ิน27 

เร่ืองราวของราชสีห์ท่ีปรากฏในไตรภูมิพระร่วงนั้นมี 4 จาํพวก คือ 

1. ติณสีหะ มีร่างกายสีแดงเและใหญ่เท่าววัหนุ่ม กินหญา้เป็นอาหาร 

2. กาฬสีหะ มีร่างกายสีดาํ ตวัใหญ่เท่ากบัววัหนุ่ม กินหญา้เป็นอาหาร 

3. บณัฑุสีหะ มีร่างกายสีเหลือง ตวัใหญ่เท่ากบัววัหนุ่ม กินเน้ือเป็นอาหาร 
                                                           

26 ส.พลายนอ้ย [นามแฝง], สัตว์หิมพานต์  (กรุงเทพฯ: แสงศิลป์การพิมพ,์ 2532), 12. 
27 อเนกวทิย ์ทรงสันติภาพ, “สิงห์โตมาจากไหน เพราะเมืองไทยไม่มีสิงห์โต”. 

ศิลปวฒันธรรม  9,5 (มีนาคม 2531): 90. 
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4. ไกรสรสีหะ มีร่างกายสีขาว มีริมฝีปาก หาง และเทา้สีแดง มีสีแดง  ตั้งแต่ศีรษะลง

ไปตลอดจนถึงหลงั กินเน้ือเป็นอาหาร มีพละกาํลงัเยอะ28 

ส่วนในหนงัสือปัญหาพระยามิลินท ์สีหวรรคท่ี 5 ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะประจาํตวัของ

ราชสีห์ วา่มีลกัษณะประจาํตวั 7 ประการ คือ 

1. ราชสีห์เป็นสัตวท่ี์สาํอาดหมดจดสะอาดไม่มวัหมอง 

2. ราชสีห์เท่ียวไปดว้ยเทา้ 4 มีเยื้องกรายอยา่งกลา้หาญ 

3. ราชสีห์มีรูปร่างโอ่อ่า สร้อยคอสะสวย 

4. ราชสีห์ไม่นอบนอ้มสัตวใ์ดๆ แมเ้พราะจะตอ้งเสียชีวติ 

5. ราชสีห์หาอาหารไปโดยลาํดบั พบปะอาหารในท่ีใดก็กินเสียอ่ิมในท่ีนั้น ไม่เลือกวา่ดี

หรือไม่ดีกินไดท้ั้งนั้น 

6. ราชสีห์ไม่มีการสะสมอาหาร 

7. ราชสีห์หาอาหารไม่ไดก้็ไม่ด้ินรน ไดก้็ไม่ทะเยอทะยานและไม่กินจนเกินตอ้งการ29 

สัตวป์ระเภทราชสีห์หรือสิงห์มิใช่สัตวใ์นภูมิภาคเอเชีย แต่เป็นสัตวท่ี์มาจากทวปียโุรป 

และไดก้ระจายพนัธ์ุขา้มมายงัเอเชียใต ้คือ สิงโต P. l. persica หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือสิงโตเอเชีย สิงโต

เอเชียใต ้สิงโตเปอร์เซีย หรือสิงโตอินเดีย มีการกระจายพนัธ์ุจากประเทศตุรกีขา้มเอเชียตะวนัตก

เฉียงใตสู่้ประเทศปากีสถาน ประเทศอินเดียและประเทศบงัคลาเทศ ทาํใหก้ารสร้างศิลปกรรมรูป

สิงห์หรือสิงโตเกิดข้ึนในภูมิภาคเอเชียใตแ้ละส่งอิทธิพลต่อมายงัภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตจ้าก

การติดต่อคา้ขายแลกเปล่ียนวฒันธรรมกนัมาตั้งแต่สมยัโบราณ 

งานศิลปกรรมรูปสิงห์ท่ีพบอยูใ่นงานศิลปกรรมสมยัอยธุยานั้นมีอยู ่ 3  รูปแบบ คือ

สิงโตแบบจีน สิงห์แบบเขมร และสิงห์แบบไทย สิงห์ทั้งสามประเภทนั้นพบอยูร่่วมกนัในงาน

ศิลปกรรมสมยัอยธุยา ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งอยธุยากบัเมืองต่างๆ 

 

                                                           
28  ไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วง พระราชนิพนธ์พญาลไิทย ฉบับตรวจสอบช าระ

ใหม่, 22 -23. 
29 ส.พลายนอ้ย [นามแฝง], “ตาํนานสัตวหิ์มพานต”์ วฒันธรรมไทย 25,10 (ตุลาคม 

2529), 39. 
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1. สิงห์แบบจีน 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งจีนกบักรุงศรีอยธุยานั้นมีมาตั้งแต่สมยัสมเด็จพระบรมรามาธิบดี

ท่ี 1 ครองกรุงศรีอยธุยา จกัรพรรดิไทจู้่ (จูหยวนจาง) ปฐมจกัรพรรดิของราชวงศห์มิงโปรดใหห้ลุย

จงจุ่นเป็นราชฑูตเชิญพระราชสาสน์ขอเป็นไมตรีกบักรุงศรีอยธุยาเพื่อทาํการคา้ขายติดต่อกนัสืบไป 

พอดีส้ินรัชกาลสมเด็จพระบรมรามาธิบดีท่ี 1 สมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี  1 ไดสื้บราชสมบติั จึง

ใหร้าชฑูตเชิญพระราชสาสน์นาํส่ิงของพื้นเมืองไปเจริญทางพระราชไมตรีพร้อมกบัหลุนจงจุ่น30 

หลงัจากรัชกาลพระบรมราชาธิราชท่ี 1 ปรากฏวา่กรุงศรีอยธุยาไดส่้งราชทูตเชิญพระ

ราชสาส์นไปเจริญทางพระไมตรีกบัจกัรพรรดิจีนอีกกวา่ 60 คร้ัง  การคา้ขายน้ีดาํเนินการภายใต้

ระบบทูตบรรณาการ ซ่ึงจกัรพรรดิจีนถือวา่เป็นเคร่ืองราชบรรณการท่ีส่งมาถวายในฐานะท่ีเป็น

เมืองข้ึนของจีน ท่ีเรียกกนัวา่ “การจ้ิมกอ้ง”31 นอกจากนั้นในหลกัฐานฝ่ายจีนไดก้ล่าวถึงในปี พ.ศ. 

1920 จกัรพรรดิหง-หวู ่ อนุญาติให้เจา้นครอินทร์นาํช่างป้ันหมอ้ชาวจีนกลบัมายงัอยธุยา และยงัมี

พอ่คา้ชาวจีนหลายคนแล่นเรือกลบัมาพร้อมกบัคณะของเจา้นครอินทร์เม่ือนาํคณะฑูตกลบัจากเมือง

จีน ต่อมาเม่ือพระองคข้ึ์นครองราชยแ์ลว้ ไดส่้งโฮ-บ๋า กวน  และพรรคพวกท่ีก่ออาชญากรรมในจีน

แลว้หนีมาเมืองไทยส่งคืนใหจี้น32 อีกทั้งในปี พ.ศ. 2267  ตรงกบัรัชสมยัของพระเจา้อยูห่วัทา้ยสระ 

จกัรพรรดิหยงเจิ้นทรงมีพระบรมราชานุญาตอยา่งไม่เคยปฏิบติัมาก่อนต่อชาวจีนในไทย ดว้ยการ

อนุญาตใหลู้กเรือชาวจีน 96 คน ในเรือบรรณาการของไทย ตั้งถ่ินฐานอยูใ่นไทยได้33 จากหลกัฐาน

ต่างๆลว้นแสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ของไทยกบัจีนไดเ้ป็นอยา่งดี โดยเฉพาะรูปแบบศิลปะของ

จีนท่ีเขา้มาผสมอยูใ่นงานจิตรกรรมของไทยหลายประเภท ซ่ึงในท่ีจะกล่าวถึงสิงห์แบบจีนท่ีปรากฏ

ในงานศิลปกรรมอยธุยา 

                                                           
30 รอง ศยามานนท,์ ประวตัิศาสตร์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา แผ่นดินสมเด็จพระ

รามาธิบดีที ่1 ถึงแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  (กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2516), 
69. 

31กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร, สัมพนัธภาพระหว่างประเทศไทย-จีน, 4-6. 
32 สันติ เล็กสุขมุ, ความสัมพนัธ์จีน-ไทย โยงใยในลวดลายประดับสัมพนัธ์จีน-ไทย โยง

ใยในลวดลายประดับ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2550), 120. 
33 เร่ืองเดียวกนั, 121. 
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สิงห์ในศิลปะจีน 

สิงห์ในศิลปะจีนนั้นท่ีพบโดยทัว่ไปจะเป็นหินสลกัลอยตวัประดบัไวห้นา้ทางเขา้ศาสน

สถาน พระราชวงัต่างๆ ตามความเช่ือท่ีจีนรับอิทธิพลมาจากอินเดียท่ีวา่ สิงโตหรือสิงห์เป็นราชา

ของสัตวท์ั้งหลาย มีความแขง็แกร่ง กลา้หาญและมีพลงัอาํนานาจ34 ทาํใหช้าวจีนนาํมาประดบัไว้

หนา้ประตูทางเขา้ศาสนสถาน พระราชวงั หรือสถานท่ีสาํคญัเพื่อให้เป็นผูป้กป้องสถานท่ีนั้นให้

ปลอดภยั โดยจะนิยมตั้งสิงห์ตวัผูท่ี้เทา้แตะลูกบอลหรือลูกโลกไวท้างดา้นซา้ยของอาคาร และตั้งตวั

เมียท่ีเทา้ประคองลูกสิงห์ไวท้างดา้นขวา ซ่ึงลูกบอลท่ีตวัผูแ้ตะ หมายถึง ความเป็นปึกแผน่ของ

ราชอาณาจกัร ส่วนลูกสิงห์ของตวัเมีย หมายถึง ผลผลิตแห่งความเจริญงอกงาม35 

สิงห์ของจีนท่ีน่าจะเป็นตน้แบบใหก้บัสิงห์แบบจีนในสมยัอยธุยา คือ สิงห์ในสมยั

ราชวงศห์มิงและราชวงศชิ์ง ลกัษณะและรูปแบบ คือ มีสิงโตตวัผูแ้ละตวัเมียเป็นคู่ตั้งอยูค่นละดา้น

ของประตูทางเขา้ เอ้ียวตวัเขา้หากนั ตวัผูจ้ะใชเ้ทา้หนา้เหยียบลูกบอล ส่วนตวัเมียเหยยีบบนลูกสิงโต

หรือบางคร้ังก็เป็นลูกสิงห์หลายตวัเล่นอยูบ่นลาํตวัของสิงโตตวัเมีย ตามแบบความเช่ือท่ีไดก้ล่าว

มาแลว้ขา้งตน้ สิงโตจะมีใบหนา้ดุร้าย ตาโต อา้ปากมีเข้ียว นัง่อยูบ่นแท่นหินสลกัลวดลาย ลาํ

ตวัหนาหนกั เส้นขนบนศีรษะสลกัลายขมวดเป็นวงกน้หอย สวมสร้อยคอห้อยกระด่ิงหรือพู ่

ตวัอยา่งของสิงห์ในสมยัราชวงศห์มิงคือ สิงห์ในพระราชวงัจกัรพรรดิ (The Imperial Palace) หรือท่ี

รู้จกักนัในนามวา่ พระราชวงัตอ้งหา้ม (Forbidden City) (ภาพท่ี 88) และพบสิงห์แบบเดียวกนัน้ีใน

สมยัราชวงศชิ์งท่ีพระราชวงัฤดูร้อน (ภาพท่ี 89) 

                                                           
34 K. Bharatha Iyer,  Animals in Indian Sculpture, (India:D.B. Taraporevala Sons 

and CO.,1997), 63. 
35 ปัญญา เทพสิงห์, ศิลปะเอเชีย  (กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 

2548), 96. 
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ภาพท่ี 88  สิงโตศิลา ในพระราชวงัตอ้งหา้ม  ศิลปะจีนสมยัราชวงศห์มิง อายพุุทธศตวรรษท่ี 20 - 22 

 

 
ภาพท่ี 89   สิงห์ตวัผูเ้หยยีบบนลูกบอลดว้ยเทา้ขวา ท่ีพระราชวงัฤดูร้อน  ศิลปะจีนสมยัราชวงศชิ์ง  

                  อายพุุทธศตวรรษท่ี 22 – 23 
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สิงห์แบบจีนในศิลปะอยุธยา 

สิงโตแบบจีนในงานศิลปกรรมสมยัอยธุยานั้นพบมาตั้งแต่สมยัอยธุยาตอนตน้ พบ

หลกัฐานเป็นประติมากรรมขนาดเล็กในกรุพระปรางคว์ดัมหาธาตุ (ภาพท่ี 90) ซ่ึงกรุพระปรางคว์ดั

มหาธาตุนั้นสร้างในรัชกาลของพระบรมราชาธิราชท่ี 1 (ขนุหลวงพะงัว่)36 สิงโตแบบจีนท่ีพบนั้น

เป็นผะอบขนาดเล็ก จึงทาํใหสิ้งโตมีขนาดตวัไม่ใหญ่มากนกั แต่ยงัคงมีใบหนา้ดุร้าย  ตาโต มีเขา 

ปากกวา้งเห็นเข้ียว ส่วนลาํตวัมีการเกาะสลกัรอยขดเป็นวงกน้หอยอยูบ่างๆ ปลายหางทาํเป็นลาย

กนก ส่วนสิงโตในกรุพระปรางคว์ดัราชบุรณะนั้นลกัษณะโดยรวมไม่แตกต่างจากท่ีพบในกรุวดั

มหาธาตุ หากแต่มีการประดบัประดาตกแต่งดว้ยสี ประดบัอญัมณีมากกวา่ การพบรูปแบบ

ศิลปกรรมสิงโตจีนในกรุพระปรางคว์ดัราชบูรณะและวดัมหาธาตุนั้นแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์

ของอยธุยากบัจีน โดยเฉพาะในกรุพระปรางคว์ดัราชบูรณะท่ีพบหลกัฐานการเก่ียวขอ้งกบัจีนใน

งานจิตรกรรมของกรุบนผนงัดา้นทิศใตแ้ละดา้นตะวนัออก ซ่ึงเป็นภาพของบุคคลแต่งกายแบบชาว

จีน ภาพขนุนางจีน สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของชาวจีนกบัราชสาํนกัอยธุยาในขณะนั้น37 

 
ภาพท่ี 90  ตลบัทองคาํขนาดเล็กรูปสิงโตจีน พบภายในท่ีชั้นล่างสุดของกรุท่ีประดิษฐาน 

                 พระบรมสารีริกธาตุกรุวดัมหาธาตุ อยธุยา  ศิลปะอยธุยาตอนตน้  

                 อายปุลายพุทธศตวรรษท่ี 19 

                                                           
36 สันติ เล็กสุขมุ, ศิลปะอยุธยา งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน, 60. 
37 เร่ืองเดียวกนั, 175. 
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ในสมยัอยธุยาตอนปลายนั้นพบงานศิลปกรรมสิงโตจีนทั้งในงานจิตรกรรม ภาพลาย

รดนํ้า และภาพแกะสลกัไม ้ในงานแต่ละประเภทจะมีรูปแบบดงัต่อไปน้ี 

(1.1) สิงโตจีนในงานจิตรกรรม ปรากฏหลกัฐานอยูใ่นสมุดข่อยวดัหวักระบือ (ภาพท่ี 

91) สมุดข่อยฉบบัร้านคา้ของเก่า (ภาพท่ี 92) และสมุดข่อยฉบบัวดัปากคลองเพชรบุรี เล่ม 3 (ภาพท่ี 

93) รูปแบบของสิงโตจีนในงานจิตรกรรมอยธุยาตอนปลายนั้นไม่แตกต่างจากรูปแบบของสิงโตจีน

สมยัราชวงศห์มิง ราชวงศชิ์ง และสมยัอยธุยาตอนตน้ กล่าวคือ มีใบหนา้ใหญ่ดุร้าย ตาโต มีเขา อา้

ปากกวา้ง ลาํตวัหนาหนกั อีกทั้งยงัคงลกัษณะขนขมวดเป็นวงกน้หอยบนศีรษะของสิงโตแบบจีน

เอาไวด้า้นบน แต่เพิ่มขนธรรมชาติรอบศีรษะ กลางลาํตวัและหลงัขา  ซ่ึงเป็นแบบเดียวกบัราชสีห์

แบบไทย นอกจากนั้นยงัเพิ่มลวดลายกนกตรงแนวกลางหลงั และข้ึนมาจากหนา้ขาดว้ย ในภาพ

จิตรกรรมรูปสิงโตจีนจะลงพื้นท่ีลาํตวัดว้ยสีแดง บางคร้ังเพิ่มลวดลายขมวดเป็นวงกน้หอยบนตวั

ของสิงโตจีนดว้ย และลงสีขนท่ีเป็นธรรมชาติดว้ยสีเขียว 

 
ภาพท่ี 91  สิงโตจีนจากสมุดข่อยฉบบัวดัหวักระบือ ศิลปะอยธุยาตอนปลาย   

                อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 21 -22 

ท่ีมา : น ณ ปากนํ้า [นามแฝง], จิตรกรรมสมัยอยุธยาจากสมุดข่อย  (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2528), 

22. 
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ภาพท่ี 92  สิงโตจีนจากสมุดข่อยฉบบัร้านคา้ของเก่า ศิลปะอยธุยาตอนปลาย   

                 อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 22 – 23 

ท่ีมา : น ณ ปากนํ้า [นามแฝง], จิตรกรรมสมัยอยุธยาจากสมุดข่อย  (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2528), 

38. 

 
ภาพท่ี 93  สิงโตจีนจากสมุดข่อยฉบบัวดัปากคลอง เพชรบุรี เล่ม 3  อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 22 – 23 

ท่ีมา : น ณ ปากนํ้า [นามแฝง], จิตรกรรมสมัยอยุธยาจากสมุดข่อย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2528), 

178. 
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(1.2) สิงโตจีนในงานลายรดนํ้า พบอยูบ่นตูพ้ระไตรปิฏก รูปแบบของสิงห์ไม่แตกต่าง

จากสิงโตในสมยัราชวงศห์มิงและราชวงศชิ์ง กล่าวคือ มีลาํตวัหนาหนกั ใบหนา้ดุร้าย  มีขนบน

ศีรษะเป็นวงกน้หอย จะแตกต่างกนัก็ตรงท่ีสิงห์ในงานจิตรกรรมไทยจะมีอิสระในการจดัท่าทาง

มากกวา่ อาจเพราะนาํมาใชเ้ป็นลวดลายประดบัภาพกบัลวดลายกนกแบบไทยตวัอยา่งเช่น สิงโตจีน

บนตูพ้ระไตรปิฏกวดัเซิงหวาย (ภาพท่ี 94) ท่ีสิงโตแลดูมีอิสระและอ่อนชอ้ยเขา้กบัลวดลายกนก

แบบไทย หรือสิงโตจีนจากตูพ้ระธรรมอ่ืนๆ ท่ีสิงโตจะเคล่ือนไหวตวัไปตามลวดลายแบบไทย 

(ภาพท่ี 95 - 96) นอกจากนั้นยงัมีการเพิ่มเติมลายกระหนกแบบไทยบนหนา้ขาลาํตวัและหางของ

สิงห์อีกทั้งยงัเพิ่มเติมลายวงกน้หอยบนลาํตวัของสิงห์อีกดว้ย! ซ่ึงการเพิ่มเติมลวดลายแบบไทยเขา้

ไปน้ีทาํใหรู้ปสิงโตแบบจีนอยูใ่นงานศิลปะไทยแบบอยธุยาไดอ้ยา่งกลมกลืนและถือเป็นรูปแบบ

เฉพาะของสิงโตแบบจีนในไทยอีกดว้ย 

 
ภาพท่ี 94  สิงโตจีนบนตูพ้ระธรรมวดัเซิงหวาย อยธุยา  ศิลปะอยธุยาตอนปลาย  

                 อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 22 – 23 
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ภาพท่ี 95  สิงโตจีนบนตูพ้ระธรรมลายรดนํ้าสมยัอยธุยา  ศิลปะอยธุยาตอนปลาย  

                 อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 22 – 23 

 
ภาพท่ี 96  สิงโตจีนบนตูพ้ระธรรมลายรดนํ้าสมยัอยธุยา เดิมอยูท่ี่วดัระฆงัโฆสิตารามวรวหิาร 

                 ศิลปะอยธุยาตอนปลาย อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 22 

ท่ีมา : ก่องแกว้ วีระประจกัษ,์ ตู้ลายทองภาค 1  (กรุงเทพฯ: สาํนกังานเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของชาติ, 

2529), 77. 
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2. สิงห์แบบเขมร 

สิงห์แบบเขมร คือ สิงห์ท่ีมีรูปแบบมาจากวฒันธรรมขอมหรือเขมรโบราณ ซ่ึงอยธุยามี

ความสัมพนัธ์และรากฐานส่วนหน่ึงมาจากวฒันธรรมแบบเขมร จากหลกัฐานการสร้างปรางคห์รือ

ปราสาทแบบเขมรเป็นประธานของวดัในช่วงระยะแรกของการสถาปนาอยธุยาข้ึนโดยพระเจา้อู่

ทองในปี พ.ศ. 1893 ซ่ึงน่าจะมาจากเมืองลพบุรีท่ีเป็นฐานอาํนาจสาํคญัของอยธุยาในขณะนั้น โดยท่ี

เมืองลพบุรีเคยเป็นแหล่งสาํคญัของวฒันธรรมเขมรมาตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 18 มีหลกัฐานทาง

ศิลปรรมหลายอยา่ง โดยเฉพาะปรางคว์ดัพระศรีมหาธาตุ ลพบุรี ท่ีพฒันานาํปราสาทของเขมรมา

เป็นเจดียป์ระธานของวดัพระศรีมหาธาตุ ลพบุรี สมยัท่ีสร้างปรางคอ์งคน้ี์น่าจะอยูใ่นราว  100 ปี

ก่อนการสถาปนากรุงศรีอยธุยา และน่าจะเป็นตน้แบบใหก้บัปรางคป์ระธานรุ่นแรกๆของอยธุยา

ดว้ย ซ่ึงความเก่ียวขอ้งอยา่งใกลชิ้ดดา้นงานช่างทาํใหน้กัวชิาการสันนิษฐานวา่เมืองลพบุรีอาจเป็น

เมืองท่ีพระเจา้อู่ทองประทบัอยูก่่อนจะเสด็จมาสถาปนาราชธานีอยธุยา38 

นอกจากความสัมพนัธ์กบัวฒันธรรมแบบเขมรจากเมืองลพบุรีแลว้ จากพระราช

พงศาวดารแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของเขมรกบัอยธุยามาตั้งแต่สมยัอยธุยาตอนตน้ มีการทาํ

สงครามกบัอาณาจกัรเขมรตั้งแต่รัชสมยัของพระเจา้อู่ทอง เกิดเหตุการณ์ท่ีเรียกวา่ “ขอมแปรพกัตร์” 

คือ สมเด็จพระบรมลาํพงศร์าชาราชโอรสไดท้าํลายไมตรีระหวา่งเขมรกบัอยธุยาดว้ยการหนัไปทาํ

ไมตรีกบักรุงสุโขทยัแทน พระองคจึ์งโปรดใหพ้ระราเมศวรราชโอรสยกทพัไปตีพระนครหลวง 

(นครธม) ของเขมร แต่เสียทีขา้ศึกไม่อาจเอาชนะได ้พระเจา้อู่ทองจึงตอ้งเชิญขนุหลวงพระงัว่ยกทพั

จากเมืองสุพรรณบุรีออกไปช่วยรบไดส้าํเร็จ กวาดตอ้นเชลยศึกกลบัมาเป็นจาํนวนมาก39 และในรัช

สมยัของพระราเมศวร เม่ือคร้ังท่ีพระองคข้ึ์นไปตีเมืองเชียงใหม่ กษตัริยข์องเขมรไดย้กทพัมาตีเมือง

ชลบุรีและเมืองจนัทบุรี กวาดตอ้นผูค้นกลบัไปเขมร 6,000 - 7,000 คนพระองคจึ์งทรงยกทพัไปตี

เขมรโดยใหพ้ระยาไชยณรงคเ์ป็นทพัหนา้ตีเมืองเขมรจนสําเร็จ กษตัริยเ์ขมรหนีลงเรือไป จบัไดแ้ต่

พระยาอุปราชบุตรชายกษตัริยเ์ขมร โปรดใหพ้ระยาไชยณรงคอ์ยูค่รองเมืองของเขมร พระองคเ์สด็จ

                                                           
38 สันติ เล็กสุขมุ, ศิลปะอยุธยา งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน, 11 – 15. 
39 พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา (ฉบับหลวงสารประเสริฐ และฉบับกรมพระปรมา

นุชิตฯ) และพงศาดารเหนือ ฉบับพระวเิชียรปรีชา (น้อย)  (พระนคร: องคก์ารคา้ของคุรุสภา, 2504),  
34. 
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กลบัพระนคร ต่อมาญวนยกทพัมารบกบัเขมรมากข้ึน จนพระยาไชยณรงคไ์ม่สามารถรักษาเมืองไว้

ได ้ พระราเมศวรจึงโปรดให้พระยาไชยณรงคถ์อนกองทพัออกมาพร้อมกบักวาดตอ้นเชลยชาวเขมร

กลบัมาดว้ย40 

การทาํสงครามระหวา่งอยธุยากบัเขมรนั้นมีข้ึนอีกหลายคร้ัง แต่คร้ังสาํคญัท่ีทาํให้

รูปแบบศิลปะเขมรเขา้มามีอิทธิพลกบัศิลปะอยธุยาคือ ในสมยัสมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 2 พระ

เจา้ธรรมาโศกราชเจา้กรุงกมัพชูายกทพัเขา้มากวาดตอ้นครอบครัวผูค้นในราชอาณาเขตของกรุงศรี

อยธุยาอีก สมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 2 จึงเสด็จยกทพัหลวงออกตีกรุงกมัพชูาใน พ.ศ. 1974 ตั้ง

ลอ้มพระนครหลวงอยู ่7 เดือนก็ตีได ้ขากลบัไดก้วาดตอ้นเอาครอบครัวเขมรมาดว้ย พร้อมกนันั้นได้

พาเอาพระยาแกว้พระยาไทย กบันาํรูปพระโคและสิงห์สัตวส์าํริดทั้งปวงกลบัมายงัพระนครดว้ย 

เขมรจึงกลายเป็นพระเทศราชข้ึนกบักรุงศรีอยธุยาตั้งแต่นั้นมา41 ซ่ึงรูปพระโคและสิงห์สาราสัตวท่ี์

ไดก้วาดตอ้นมาจากเขมรนั้น แต่เดิมสมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 2 โปรดเกลา้ใหใ้หไ้ปไวต้ามวดั

ต่างๆในกรุงศรีอยธุยา เช่น วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ วดัพระศรีสรรเพชญ ต่อมาเม่ือเสียกรุงคร้ังท่ี 1 

พ.ศ. 2112 พระเจา้บุเรงนองทรงนาํไปไวย้งักรุงหงสาวดี  คร้ันในปี พ.ศ. 2142 พวกยะไข่ไดเ้ผาเมือง

หงสาวดีแลว้ขนรูปสัตวท์ั้งหมดน้ีไปตั้งประดบัไวใ้นวดัของแควน้ยะไข่ เม่ือ พ.ศ. 2322 พระเจา้ปดุง

พม่าตียะไข่ได ้ จึงชกัลากพระพุทธรูปมหามยัมุนีและรูปสาํริดทั้งหมดมาไวใ้นวดัยะไข่เมือง

มณัฑะเลย์42 ปัจจุบนัสิงห์สาํริดเหล่าน้ีจึงอยูท่ี่วดัมหามยัมุนีเมืองมณัฑะเลย ์ ประเทศพม่า (ปัจจุบนั

ส่วนหวัสิงห์เดิมนั้นชาํรุดเสียหายทางการพม่าจึงทาํการซ่อมเสียใหม่จึงกลายเป็นสิงห์แบบพม่า) 

เป็นประติมากรรมขอมสมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 743 ซ่ึงสิงห์สาํริดเหล่าน้ีน่าจะเป็นตน้แบบใหก้บัการ

สร้างรูปสิงห์แบบเขมรในศิลปะอยธุยา ซ่ึงจะวเิคราะห์รูปแบบของสิงห์แบบเขมรในหวัขอ้ต่อไป 

 
                                                           

40 เร่ืองเดียวกนั, 39 - 40. 
41 รอง ศยามานนท,์ ประวตัิศาสตร์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา แผ่นดินสมเด็จพระ

รามาธิบดีที ่1 ถึงแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, 148 – 149. 
42 สมเด็จกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ, ชุมนุมพระนิพนธ์ ภาค 2 (กรุงเทพฯ: คลงัวทิยา, 

2499), 545 – 548. 
43 หม่อมเจา้สุภทัรดิศ ดิศกุล, เทีย่วดงเจดีย์ทีพ่ม่าประเทศ ทางประวตัิศาสตร์ศิลปะและ

วฒันธรรม (กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพม์ติชน, 2545),  56 – 57. 
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2.1  รูปแบบของสิงห์ในศิลปะเขมร  

ศิลปะรูปสิงห์ในศิลปะเขมรนั้นปรากฏอยูใ่นลวดลายประดบัของศิลปกรรมเขมรตาม

อิทธิพลท่ีไดรั้บมาจากอินเดียตั้งแต่ยคุแรกเร่ิม สมยัก่อนเมืองพระนคร สมยัเมืองพระนคร 

จนกระทัง่อาณาจกัรเขมรโบราณล่มสลาย สิงห์หรือสิงโตมิใช่สัตวใ์นภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใต ้ หากแต่เป็นสัตวท่ี์มาจากเปอร์เชีย เขา้มายงัอินเดียผา่นความสัมพนัธ์ทางการคา้ในสมยัโบราณ 

ซ่ึงการเผยแพร่วฒันธรรมและศาสนาจากอินเดียทาํให้รูปแบบของสิงห์หรือสิงโตไดเ้ขา้มาใน

ดินแดนแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ทั้งในศิลปะลงักา ศิลปะชวา ศิลปะขอมและศิลปะไทยดงัท่ีได้

พบหลกัฐานทางศิลปกรรมมาถึงในปัจจุบนั 

สิงห์ในระยะแรกของเขมรปรากฏหลกัฐานอยูบ่นหวัแหวนสมยัฟูนนั คน้พบท่ีเมือง

ออกแกว้44 จากจดหมายเหตุจีนสมยัราชวงศเ์หลียง ทาํให้ทราบวา่ในพุทธศตวรรษท่ี 9  อาณาจกัร

ฟูนนันั้นยงัป่าเถ่ือนอยู ่ ผูช้ายไม่สวมเส้ือผา้ ผูห้ญิงสวมผา้ผนืเดียว และต่อมาราวกลางพุทธศตวรรษ

ท่ี 10 พราหมณ์อินเดียนามวา่โกณฑญัญะก็ไดข้ึ้นครองอาณาจกัรฟูนนัและไดเ้ปล่ียนประเพณีเป็น

แบบอินเดีย45 แสดงใหเ้ห็นวา่อาณาจกัรฟูนนัมีการติดต่อและรับวฒันธรรมมาจากทั้งจีนและอินเดีย 

โดยเฉพาะอินเดียท่ีเป็นผูเ้ผยแพร่และวางรากฐานวฒันธรรมใหก้บัฟูนนั ส่วนรูปแบบของสิงห์ท่ี

คลา้ยธรรมชาติปรากฏอยูบ่นวงกลมของกาํแพงอิฐลอ้มรอบปราสาทสมโบร์ไพรกุกหมู่ใต ้ (ภาพท่ี 

97) และสิงห์ในวงกลมบนประตูหลอกของปราสาทออกยมหลงัตะวนัออกเฉียงใต้46   

 

                                                           
44 หม่อมเจา้สุภทัรดิศ ดิศกุล, ประติมากรรมขอม (กรุงเทพฯ: กรุงสยามการพิมพ ์, 

2515), 96. 
45 หม่อมเจา้สุภทัรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม  (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง, 

2547), 7. 
46 หม่อมเจา้สุภทัรดิศ ดิศกุล, ประติมากรรมขอม, 97. 
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ภาพท่ี 97  ภาพการต่อสู้ระหวา่งชายสองคนกบัสิงห์ในภาพสลกันูนตํ่าบนกาํแพงลอ้มรอบศาสน                

                 สถานหมู่ใต ้ ท่ีสมโบร์ไพรกุก อายรุาวกลางพุทธศตวรรษท่ี 12 

 

ส่วนสิงห์ทวารบาลแบบลอยตวัหนา้ทางเขา้ศาสนสถานของเขมรนั้น  ปรากฏคร้ังแรก

ในศิลปะแบบกาํพงพระตอนปลายเช่ือมต่อกบัศิลปะกุเลน เช่น ปราสาท สมโบร์ไพรกุกหมู่กลาง

หลงัท่ี 1 ปราสาทถมอดอบ47 และจะมีววิฒันาการต่อมาจนถึงสมยับายน ซ่ึงววิฒันาการของสิงห์ใน

ศิลปะเขมรนั้นจะเร่ิมจากความคลา้ยคลึงกบัธรรมชาติจนพฒันาประดบัตกแต่งลวดลายต่างๆจน

กลายเป็นสิงห์แบบประดิษฐ์ 

ววิฒันาการของประติมากรรมรูปสิงห์ในศิลปะเขมรสามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

เร่ิมตน้ในศิลปะแบบกุเลน (ภาพท่ี 98) สิงห์จะมีขนาดเล็ก นัง่อยูบ่นส้นเทา้ ลาํตวัท่อน

หลงัจะติดพื้น มีขนาดท่ีไม่สมส่วน ศีรษะจะโตกวา่ช่วงลาํตวั ขนของสิงโตทั้งบนศีรษะและหนา้อก

สลกัขมวดคลา้ยกบัเส้นขนขนาดใหญ่ใกลเ้คียงกบัขนของสิงโตจริงๆ สิงห์จะอา้ปากและมีริมฝีปาก

เป็นรูปสามเหล่ียม ส่วนหางจะสลกัอยูบ่นกลางหลงัจนถึงตน้คอ ต่อมาในศิลปะแบบพระโคมีการ

เปล่ียนแปลงคือ (ภาพท่ี 99) ขมวดขนคอสิงห์บริเวณศีรษะเร่ิมมีขนาดเล็กลง และมีการปรับเปล่ียน

ขนคอบริเวณหนา้อกของสิงห์ใหเ้ป็นรูปสามเหล่ียมคลา้ยกบัเป็นเกราะหนา้อก อีกทั้งยงัมีการ

ประดบัสร้อยคอท่ีมีรูปประจาํอกยามตรงกลางและประดบัลวดลายพวงอุบะเหนือเกราะสามเหล่ียม 

                                                           
47 หม่อมเจา้สุภทัรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม, 123. 
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สิงห์เร่ิมมีล้ินแลบออกมา รูปแบบเช่นน้ีสืบต่อมาในศิลปะบาแคง็ (ภาพท่ี 100) และศิลปะเกาะแกร์

แต่มีการเปล่ียนแปลงเล็กนอ้ยในศิลปะบาแคง็คือการสลกัขนคอบริเวณศีรษะและหลงัใหอ้ยูใ่น

กรอบกลมลอ้มรอบใบหนา้สิงห์จนคลา้ยกบัเป็นเคร่ืองประดบัศีรษะ จนมาถึงในศิลปะแบบแปรรูป 

ท่ีปราสาทแปรรูป (ภาพท่ี 101) อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 15 ส่วนหลงัของลาํตวัสิงห์เร่ิมอยูไ่ม่ติดพื้น 

คลา้ยกบัพยายามจะลุกข้ึนยนื และยงัพยายามยดืส่วนหนา้อกข้ึน และมาพฒันาเพิ่มข้ึนอีกขั้นหน่ึงใน

ศิลปะแบบบนัทายศรี (ภาพท่ี 102) คือ ส่วนหลงัของลาํตวัสิงห์นั้นจะยกข้ึนเหนือพื้นดินอยา่งชดัเจน 

ไม่ไดน้ัง่อยูติ่ดพื้นดินอีกแลว้ แต่เป็นสิงห์ท่ีนัง่อยูเ่หนือส้นเทา้ดา้นหลงั 

 
ภาพท่ี 98   สิงห์ลอยตวัหนา้ปราสาทหมู่กลางหลงัท่ี 1 ท่ีสมโบร์ไพรกุก  ศิลปะแบบกุเลน  

                  อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 14 

 
ภาพท่ี 99  สิงห์ในศิลปะพระโคท่ีปราสาทพระโค อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 15 
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ภาพท่ี 100  สิงห์ในศิลปะบาแคง็ท่ีปราสาทบาแคง็ อายุราวกลางพุทธศตตวรรษท่ี 15 

 

 
ภาพท่ี 101  สิงห์ในศิลปะแบบแปรรูป ณ ปราสาทแปรรูป อายรุาวปลายพุทธศตวรรษท่ี 15 
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ภาพท่ี 102  สิงห์จากปราสาทบนัทายศรี ศิลปะบนัทายศรี อายรุาวตน้พุทธศตวรรษท่ี 16 

ท่ีมา : Joan Lebold Cohen, Angkor monuments of the god-king (London: Thames and  

Hudson ; New York : Harry N. Abrams, 1975), 23. 

 

ศิลปะนครวดัและบายน (ภาพท่ี 103 - 104) สิงห์จะยนือยา่งองอาจเหนือเทา้ทั้งส่ี  ลาํตวั

ท่อนหลงัถูกยกข้ึนลอยจากพื้นดิน ยดืหนา้อกข้ึนอยา่งสวยงาม ส่วนของแผงขนคอกลายเป็น

เคร่ืองประดบัอยา่งชดัเจน แผงขนคอรูปสามเหล่ียมดา้นบนท่ีปรากฏมาตั้งแต่ศิลปะพระโคยงัคงอยู่

แต่เพิ่มเกราะชั้นล่างซอ้นเขา้มาอีกชั้นหน่ึง ซ่ึงเกราะชั้นบนนั้นยงัมีการสลกัลวดลายท่ีคลา้ยกบัขมวด

ขนของสิงโตจริงๆอยู ่ ส่วนเกราะชั้นล่างจะอยูต่รงกลางหนา้อกและยาวลงมาถึงระหวา่งขาทั้งสอง

ขา้ง และไม่มีการสลกัลวดลายใดๆลงไป ส่วนลวดลายเหนือแผงอกยงัคงประดบัดว้ยสร้อยคอท่ีมี

พวงอุบะหอ้ยอยู ่ ซ่ึงปรากฏมาแลว้ตั้งแต่สิงห์ในศิลปะพระโค โดยศิลปะนครวดัและบายนจะสลกั

อยา่งประณีตมากกวา่ ส่วนขนคอบริเวณศรีษะและหลงัท่ีเป็นกรอบกลมมาตั้งแต่ศิลปะแบบบาแคง็

นั้น ในศิลปะแบบนครวดัและบายนจะถูกสลกัลวดลายอยา่งวจิิตรจนคลา้ยกบักระบงัหนา้ท่ีมีขอบ

หยกัอยูร่อบศีรษะ ริมฝีปากของสิงห์แบบนครวดัและบายนจะมีขนาดใหญ่ข้ึนมากกวา่เดิมขอบของ

ริมฝีปากก็ใหญ่ข้ึน นอกจากนั้นมีการสลกัลวดลายประดบัรอบริมฝีปากและกรามซ่ึงเลียนแบบมา

จากหนา้กาลปรากฏอยูอี่กดว้ย ส่วนหางท่ีสลกัอยูก่ลางหลงัจนถึงลาํคอในศิลปะสมยัตน้ๆ 

ในศิลปะนครวดัท่ีปราสาทนครวดัและปราสาทบนัทายสาํเหร่กลบัไม่ปรากฏร่องรอย

ของหางเลย ซ่ึงอาจเป็นเพราะสิงห์ท่ีปราสาทนครวดัและปราสาทบนัทายสาํเหร่นั้นไม่ไดส้ลกันูน
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บนหลงั แต่สลกัลอยตวัเป็นหางท่ีตั้งตรงข้ึนจึงทาํใหห้กัหายไปหมด ไม่เหลือหลกัฐานมาถึงปัจจุบนั

และต่อมาในศิลปะแบบบายนพบวา่มีการกลบัมาสลกัหางเป็นเส้นนูนอยูก่ลางหลงัอีกคร้ังหน่ึง อาจ

เป็นเพราะช่างเห็นแลว้วา่การสลกัหางตั้งข้ึนนั้นทาํใหห้างหกัไดโ้ดยง่าย จึงไดก้ลบัมาสลกัหาง

แบบเดิม48 

 
ภาพท่ี 103 สิงห์จากปราสาทนครวดั ศิลปะนครวดั  อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี  17 

ท่ีมา    Andrew J. Shults, Photos and commentary from an engineer turned liberal arts major 

turned business technology consultant, เขา้ถึงเม่ือ 8 สิงหาคม 2555   เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.andrewjshults.com /2009/07/lions-of-angkor-wat.html 

 
ภาพท่ี 104 : สิงห์จากปราสาทบายน  ศิลปะเขมรสมยับายน  อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี  18 

ท่ีมา : The World Heritage Sites, Bayon Temple, Angkor, เขา้ถึงเม่ือ  8 สิงหาคม 2555,     

เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.asiaexplorers.com/cambodia/bayon.htm 

                                                           
48 หม่อมเจา้สุภทัรดิศ ดิศกุล, ศิลปะเขมร, 123 – 124. 

http://www.asiaexplorers.com/cambodia/bayon.htm
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ส่วนรูปแบบของสิงห์แบบเขมรท่ีเป็นตน้แบบใหก้บัสิงห์ในศิลปะอยธุยานั้นน่าจะเป็น

สิงห์แบบนครวดัและบายน ซ่ึงจะไดศึ้กษาเปรียบเทียบในหวัขอ้ต่อไป 

2.2 รูปแบบของสิงห์แบบเขมรในศิลปะอยธุยา 

ในศิลปะอยธุยานั้นพบหลกัฐานของสิงห์แบบเขมรประดบัอยูร่อบเจดียแ์บบเดียวกบั

การประดบัเจดียด์ว้ยชา้งลอ้ม ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีอยธุยารับมาจากเจดียช์า้งลอ้มของศิลปะลงักา และ

นาํมาปรับใชรู้ปสิงห์ประดบัแทน เจดียสิ์งห์ลอ้มในศิลปะอยธุยาพบอยู ่ 3 วดั คือวดัแม่นางปล้ืม วดั

ธรรมิกราชและวดัสามวหิาร หากแต่เหลือหลกัฐานค่อนขา้งสมบูรณ์เพียงสองวดั วดัสามวหิารพบ

เพียบแค่ขาสิงห์ใกลมุ้มตะวนัตกเฉียงใตข้องเจดียป์ระธาน ส่วนดา้นอ่ืนๆก็เหลือเพียงเฉพาะท่ี

รองรับตวัสิงห์49 จึงจะทาํการศึกษาเฉพาะวดัแม่นางปล้ืมและวดัธรรมิกราชท่ียงัเหลือหลกัฐานของ

สิงห์ค่อนขา้งสมบูรณ์ โดยเปรียบเทียบกบัสิงห์แบบนครวดัและบายนในศิลปะเขมร 

2.2.1 วดัธรรมิกราช 

วดัธรรมมิกราชอยูท่ี่ตาํบลท่าวาสุกรี จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออก

ของพระราชวงัโบราณ จากหลกัฐานพงศาวดารเหนือกล่าวถึงวดัน้ีวา่ เป็นวดัท่ีสร้างก่อนการ

สถาปนากรุงศรีอยธุยา โดยพระยาธรรมิกราช พระราชบุตรของพระเจา้สายนํ้าผึ้งพระองคท์รงได้

ชา้งเผอืกสองเชือก และสถาปนาวดัมุขราช แต่จากหลกัฐานเร่ืองการวางผงัและหลกัฐานทาง

ศิลปกรรมของวดัธรรมิกราช ทาํใหมี้การกาํหนดอายขุองวดัอยูใ่นช่วงอยธุยาตอนตน้โดยมีแผนผงัท่ี

วางแนวแกนส่ิงก่อสร้างหลกัทางทิศตะวนัออกและตะวนัตก โดยมีเจดียเ์ป็นประธานมีวหิารอยู่

ดา้นหนา้ จะมีลกัษณะท่ีแตกต่างไปจากแผนผงัวดัสมยัอยธุยาตอนตน้บา้งบางประการ  คือ  ไม่

ปรากฏแนวระเบียงคดลอ้มรอบเจดียป์ระธานและพระอุโบสถจะมิไดอ้ยูห่ลงัวหิารตามแบบแผนผงั

ทัว่ไป 

ส่วนรูปแบบและลวดลายของสิงห์วดัธรรมิกราชนั้น ศาสตราจารยห์ม่อมเจา้สุภทัรดิศ 

ดิศกุล ทรงสันนิษฐานจากแบบอยา่งของสิงห์บางตวัวา่แสดงถึงงานช่างในยคุตน้อยธุยา โดย

เปรียบเทียบกบัเหตุการณ์คราวท่ีสมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 2 (เจา้สามพระยา)เสด็จไปตีเมืองเขมร

                                                           
49 รายงานการขุดค้นขุดแต่งและบูรณะวดัแม่นางปลืม้ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 

จังหวดัพระนครศรีอยุธยา / โดย ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พรอนันท์ก่อสร้าง เสนอ ส านักงานโบราณคดี
และพพิธิภัณฑสถานแห่งชาติที ่3 กรมศิลปากร  (กรุงเทพฯ : พรอนนัทก่์อสร้าง, 2544),  55. 
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เพื่อทรงอธิบายช่วงเวลาท่ีสร้างรูปสิงห์และเจดียอ์งคน้ี์50 ซ่ึงรูปสิงห์สาํริดท่ีสมเด็จพระบรม

ราชาธิราชท่ี 2 ทรงนาํมานั้นแต่เดิมโปรดเกลา้ใหใ้หไ้ปไวต้ามวดัต่างๆในกรุงศรีอยธุยา เช่น วดัพระ

ศรีรัตนมหาธาตุ วดัพระศรีสรรเพชญ ต่อมาเม่ือเสียกรุงคร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2112พระเจา้บุเรงนองทรง

นาํไปไวย้งักรุงหงสาวดี คร้ันในปี พ.ศ. 2142 พวกยะไข่ไดเ้ผาเมืองหงสาวดีแลว้ขนรูปสัตวท์ั้งหมด

น้ีไปตั้งประดบัไวใ้นวดัของแควน้ยะไข่ เม่ือ พ.ศ. 2322 พระเจา้ปดุงพม่าตียะไข่ได ้ จึงชกัลาก

พระพุทธรูปมหามยัมุนีและรูปสาํริดทั้งหมดมาไวใ้นวดัยะไข่เมืองมณัฑะเลย์51  ปัจจุบนัสิงห์สาํริด

เหล่าน้ีจึงอยูท่ี่วดัมหามยัมุนี เมืองมณัฑะเลย ์ ประเทศพม่า (ปัจจุบนัส่วนหวัสิงห์เดิมนั้นชาํรุด

เสียหายทางการพม่าจึงทาํการซ่อมเสียใหม่จึงกลายเป็นสิงห์แบบพม่า) เป็นประติมากรรมขอมสมยั

พระเจา้ชยัวรมนัท่ี 752 (ภาพท่ี 105) จากรูปแบบท่ีใกลเ้คียงกบัสิงห์แบบเขมรและเหตุการณ์ทาง

ประวติัศาสตร์ท่ีสัมพนัธ์กนัระหวา่งอยธุยาและเขมรในช่วงเวลาดงักล่าว  ฉะนั้นเร่ืองท่ีจะศึกษาคือ 

ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบของสิงห์วดัธรรมิกราชกบัสิงห์เขมรในสมยันครวดั สมยับายน และสิงห์

สาํริดเขมรท่ีน่าจะเป็นสิงห์ท่ีสมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 2 ทรงโปรดใหข้นมาจากเขมร 

                                                           
50 เร่ืองเดียวกนั,  149. 
51 สมเด็จกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ, ชุมนุมพระนิพนธ์ ภาค 2, 545 – 548. 
52 หม่อมเจา้สุภทัรดิศ ดิศกุล, เทีย่วดงเจดีย์ทีพ่ม่าประเทศ ทางประวตัิศาสตร์ศิลปะและ

วฒันธรรม, 56 – 57. 
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ภาพท่ี 105  สิงห์สาํริดในศิลปะเขมรตวัท่ีสันนิษฐานวา่น่าจะเป็นสิงห์ท่ี   

                   สมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 2 ทรงโปรดให้ขนมาจากเขมร  ปัจจุบนัอยูท่ี่วดัมหามยัมุนี  

                   ประเทศพม่า ศิลปะเขมรแบบบายน อายพุุทธศตวรรษท่ี 18 

 ท่ีมา : ปติสร เพญ็สุต 

 

วเิคราะห์รูปแบบสิงห์วดัธรรมิกราช 

รูปแบบของสิงห์วดัธรรมิกราชโดยรวมแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นสิงห์แบบเขมร 

กล่าวคือ สิงห์จะยนือยูบ่นขาทั้งส่ีขา้ง (ภาพท่ี 106) หากแต่ยดืตวัไม่สูงเท่ากบัสิงห์แบบนครวดัและ

บายน และมีปริมาตรของร่างกายท่ีค่อนขา้งแบนกวา่สิงห์เขมร ส่วนใบหนา้ดุร้าย ตาโต อา้ปากกวา้ง 

มีกรอบรอบปาก ขนรอบศีรษะเป็นกรอบประดบัลวดลาย มีเกราะสามเหล่ียมท่ีหนา้อก หากแต่สิงห์

วดัธรรมิกราชนั้นเกราะสามเหล่ียมมีเพียงชั้นเดียวเป็นแผน่ขนาดใหญ่ยาวลงมาถึงระหวา่งขา ซ่ึง

แตกต่างจากสิงห์แบบเขมรทั้งในสมยันครวดั บายน ท่ีมีเกราะสามเหล่ียมชั้นบนจะยาวเพียงคร่ึง

เดียวและมีเกราะชั้นท่ีสองยาวลงมาถึงระหวา่งขาและทอ้งของสิงห์ ซ่ึงอาจเป็นเพราะดว้ยขนาดของ

สิงห์วดัธรรมิกราชท่ีมีขนาดตวัเล็กลง ไม่ไดย้ดืหนา้อกข้ึนสูง ทาํใหพ้ื้นท่ีในการทาํเกราะสามเหล่ียม

เหลือนอ้ยลง จึงตดัชั้นท่ีสองออก 
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ภาพท่ี 106  สิงห์จากวดัธรรมมิกราช ศิลปะอยธุยาตอนตน้ อายพุุทธศตวรรษท่ี 19 -20 

 

ลวดลายบนเกราะสามเหล่ียมของสิงห์วดัธรรมิกราชพบมากมายหลากหลายรูปแบบ 

น่าจะเกิดจากการบูรณะซ่อมแซมลวดลายในยคุสมยัหลงั ซ่ึงเม่ือศึกษาลวดลายบนเกราะสามเหล่ียม

ของสิงห์ในสมยันครวดัและบายนพบวา่จะสลกัลวดลายขมวดคลา้ยขนของสิงโตจริงเรียงกนั และ

พบรูปแบบท่ีใกลเ้คียงกนัในสิงห์วดัธรรมิกราชบางตวั จึงสันนิษฐานวา่สิงห์ท่ีมีลวดลายดงักล่าว

น่าจะลวดลายท่ีมีมาแต่เดิมในยคุตน้ท่ีสร้างข้ึน ส่วนลวดลายสร้อยคอเคร่ืองประดบันั้นในศิลปะ

เขมรจะเป็นลายรักร้อยอยูร่อบลาํคอและมีลายประจาํยามอยูต่รงกลางลายรักร้อย ถดัลงมาเป็นลาย

พวงอุบะท่ีหอ้ยมาสร้อยคอ ซ่ึงแตกต่างจากสิงห์วดัธรรมิกราชท่ีตดัส่วนของพวงอุบะออก เหลือ

เพียงลายประจาํยามอกตรงกลางและลายรักร้อยรอบลาํคอ 

จากการศึกษารูปแบบของสิงห์วดัธรรมิกราชกบัสิงห์เขมรในสมยันครวดัและบายน

แสดงใหเ้ห็นไดว้า่สิงห์วดัธรรมิกราชมีความใกลเ้คียงกบัสิงห์แบบเขมรเป็นอยา่งมาก ช่างมีความ

ตั้งใจท่ีจะจาํลองแบบสิงห์ของเขมรออกมา หากแต่ยงัมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของสัดส่วนท่ี

ค่อนขา้งเต้ียและไม่สูงโปร่งเท่ากบัสิงห์แบบเขมร ซ่ึงอาจเพราะดว้ยวสัดุท่ีใชแ้ตกต่างกนั และความ

ชาํนาญ หรือมิฉะนั้นอาจเป็นเพราะดว้ยการนาํมาประดบัรอบเจดียซ่ึ์งมีความจาํกดัของพื้นท่ีและ
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สัดส่วนของฐานท่ีวางสิงห์กบัองคเ์จดียท่ี์ทาํใหช่้างไม่สามารถทาํรูปสิงห์ใหสู้งโปร่งเช่นในศิลปะ

เขมรได ้

2.2.2 วดัแม่นางปลืม้ 

วดัแม่นางปล้ืม ตั้งอยูท่ี่บา้นคลองเมือง ตาํบลท่าวาสุกรี จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เป็น

วดัท่ีไม่ปรากฏผูส้ร้างและปีท่ีสร้าง แต่ปรากฏช่ือในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยธุยา ความวา่ 

“...ลุศกัราช 1129 นพศก ถึง ณ วนัองัคาร ข้ึน 9 คํ่า เดือน 5 วนัเนาวส์งกรานต ์

วนักลาง พม่าจุดเพลิงเผาฟืนเช้ือใหร้ากกาํแพงตรงหวัรอริมป้อมมหาไชย และพม่าค่ายวดั

นางปล้ืม และค่านอ่ืนๆ ทุกค่าย จุดปืนใหญ่ ปืนป้อม และหอรบยิงระดมเขา้ในกรุงศรีอยธุยา

พร้อมกนั ตั้งแต่เพลาบ่ายสามโมงเศษจนพลบคํ่า53” 

จากการขดุแต่งทางโบราณคดีของวดัแม่นางปล้ืมสามารถลาํดบัพฒันาการของการ

สร้างวดัไดต้ั้งแต่เร่ิมสร้างประมาณพุทธศตวรรษท่ี 19 โดยกาํหนดอายจุากโบราณวตัถท่ีพบในหลุม

ขดุคน้ดา้นทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องเจดียป์ระธาน และมีการปรับพื้นท่ีใชง้านอีก 4 คร้ัง  ประมาณ

พุทธศตวรรษท่ี 20 - 25 และมีการใชส้อยพื้นท่ีเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั54 ส่วนลกัษณะแผนผงั

ระยะแรกของการสร้างวดัแม่นางปล้ืมนั้นเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ มีแนวแกนวดัอยูใ่นทิศตะวนัออก - 

ตะวนัตก มีเจดียท์รงกลมเป็นประธานของวดั หนัหนา้ไปทางทิศตะวนัออก มีวหิารอยูด่า้นหนา้55 ซ่ึง

แผนผงัเช่นน้ีเป็นระเบียบแผนผงัของวดัในสมยัอยธุยาตอนตน้56 ต่อมาไดมี้การขยายเขตพุทธาวาส

ใหก้วา้งข้ึนกวา่เดิมโดยการขยายเขตของกาํแพงแกว้ จนกระทัง่ในสมยัอยุธยาตอนปลายและ

                                                           
53 พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม 2  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพด์อกเบ้ีย , 

2542), 152. 
54 รายงานการขุดค้นขุดแต่งและบูรณะวดัแม่นางปลืม้ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 

จังหวดัพระนครศรีอยุธยา / โดย ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พรอนันท์ก่อสร้าง เสนอ ส านักงานโบราณคดี
และพพิธิภัณฑสถานแห่งชาติที ่3 กรมศิลปากร, 50. 

55เร่ืองเดียวกนั, 6. 
56 สันติ เล็กสุขมุ, ศิลปะอยุธยา งามช่างหลวงแห่งแผ่นดิน, 44. 
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รัตนโกสินทร์ตอนตน้ มีการสร้างส่ิงก่อสร้างต่างๆเพิ่มข้ึน ทาํใหแ้ผนผงัหลกัของวดัมีการ

เปล่ียนแปลงโดยมีการสร้างอุโบสถมาอยูคู่่กบัวหิารทางดา้นหนา้ ทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องวดั57 

ซ่ึงในท่ีน้ีจะศึกษาเปรียบเทียบสิงห์วดัแม่นางปล้ืมกบัสิงห์ในศิลปะเขมรแบบนครวดั

และบายน และสิงห์วดัธรรมิกราช เพื่อกาํหนดอายแุละศึกษาววิฒันาการของสิงห์แบบเขมรจากวดั

แม่นางปล้ืม 

วเิคราะห์รูปแบบสิงห์วดัแม่นางปลืม้ 

สิงห์วดัแม่นางปล้ืม (ภาพท่ี 107) มีรูปแบบโดยรวมแบบเดียวกบัสิงห์ในศิลปะเขมร

แบบนครวดัและบายน กล่าวคือ สิงห์จะยนือยูเ่หนือเทา้ทั้งส่ี ลาํตวัท่อนหลงัไม่ไดอ้ยูติ่ดพื้นแต่ถูก

ยกข้ึนลอยจากพื้นดิน หากแต่ไม่ยดึตวัสูงโปร่งเท่ากบัสิงห์นครวดัและบายน ซ่ึงเป็นแบบเดียวกบั

สิงห์วดัธรรมิกราช สิงห์จะอา้ปากกวา้งเป็นรูปกรอบส่ีเหล่ียม มีฟันอยูเ่ตม็ปาก ตาโตแลดูดุร้าย ขน

รอบศีรษะถูกทาํเป็นกรอบประดบัลวดลายลอ้มรอบศีรษะ หากแต่ส่วนท่ีเป็นเกราะสามเหล่ียม

บริเวณหนา้อกนั้นมีเพียงชั้นเดียว ไม่มีเกราะชั้นล่างแบบในสิงห์สมยันครวดัและบายนลวดลายบน

เกราะสามเหล่ียมนั้น โดยรวมยงัคงรูปแบบท่ีมาจากเขมร คือ สร้อยคอประดบัลายประจาํยามอกตรง

กลาง มีลายรักร้อยรอบคอ และมีพวงอุบะหอ้ยลงมา ซ่ึงไม่พบลกัษณะเช่นน้ีในสิงห์วดัธรรมิกราช 

ส่วนท่ีมีการเปล่ียนแปลงคือ ลวดลายบนเกราะสามเหล่ียมท่ีพฒันามาจากแผงขนคอของสิงโตนั้น

ในศิลปะนครวดัและบายนสลกัคลา้ยขนของสิงโตจริง เปล่ียนไปเป็นลายกระหนกสามเหล่ียมเรียง

กนัแทน (ภาพท่ี 108) ซ่ึงลายกระหนกสามเหล่ียมวดัแม่นางปล้ืมน้ีสามารถเปรียบเทียบไดก้บั

ลวดลายดุนนูนบนแผน่ทองคาํซ่ึงเป็นช้ินส่วนของปรางคจ์าํลองในปรุพระปรางคว์ดัราชบูรณะ 

พระนครศรีอยธุยา อายรุาว พ.ศ. 1967 สร้างสมยัพระบรมราชาธิราชท่ี  2 (เจา้สามพระยา)58 (ภาพท่ี 

109) ดงันั้นสิงห์วดัแม่นางปล้ืมน่าจะสร้างข้ึนในสมยัอยธุยาตอนตน้เช่นเดียวกบัสิงห์วดัธรรมิกราช 

                                                           
57 รายงานการขุดค้นขุดแต่งและบูรณะวดัแม่นางปลืม้ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 

จังหวดัพระนครศรีอยุธยา / โดย ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พรอนันท์ก่อสร้าง เสนอ ส านักงานโบราณคดี
และพพิธิภัณฑสถานแห่งชาติที ่3 กรมศิลปากร, 7. 

58 สันติ เล็กสุขมุ, กระหนกในดินแดนไทย  (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2545),  126. 
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ภาพท่ี 107  สิงห์จากวดัแม่นางปล้ืม ศิลปะอยธุยา  ศิลปะอยธุยาตอนตน้ อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 20 

 

 
ภาพท่ี 108   ลวดลายบนเกราะสามเหล่ียมท่ีหนา้อกของสิงห์จากวดัแม่นางปล้ืม   

                    ศิลปะอยธุยาตอนตน้ อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 20 
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ภาพท่ี 109  ลวดลายดุนนูนบนแผน่ทองคาํซ่ึงเป็นช้ินส่วนของปรางคจ์าํลองในปรุพระปรางค ์

                   วดัราชบูรณะ พระนครศรีอยธุยา อายรุาว พ.ศ. 1967 สร้างสมยัพระบรมราชาธิราชท่ี 2  

ท่ีมา : สันติ เล็กสุขมุ, กระหนกในดินแดนไทย  (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2545), 126. 

 

ลายกระหนกสามเหล่ียมน้ีจะมีการแบ่งภายในลายรูปสามเหล่ียมออกเป็น 3 ส่วน 

ส่วนกลางคือส่วนประธาน ขนาบขา้งดว้ยกระหนก มีกกลายประกบระหวา่งกนกทั้ง 2 ตวั ซ่ึงลาย

กระหนกประเภทน้ีพฒันามาจากการประดบัมาลยัช่อดอกไมแ้ขวนห้อยเป็นราวท่ียอดผนงัตั้งแต่

สมยัอินเดียโบราณ และเป็นลายท่ีไดรั้บอิทธิพลและนิยมร่วมกนัในภูมิภาคน้ี ทั้งในศิลปะเขมร 

ศิลปะพุกาม และศิลปะทวารวดี เรียกวา่ลายกรุยเชิงและเฟ่ืองอุบะ ในศิลปะเขมรพบมาตั้งแต่

สมยัก่อนเมืองพระนครและสมยัเมืองพระนคร มีการพฒันาต่อมาเร่ือยๆ จะประดบัอยูบ่นผนงัของ

ปราสาท และสืบทอดต่อมาในการประดบัเจดียท์รงปรางคใ์นศิลปะอยธุยา59 

จากการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบศิลปะของสิงห์วดัแม่นางปล้ืมและวดัธรรมิกราช

แสดงใหเ้ห็นถึงอิทธิพลวฒันธรรมของเขมรโบราณในสมยัอยธุยาตอนตน้ 

3. สิงห์แบบไทย 

สิงห์หรือราชสีห์แบบไทยนั้นเป็นสิงห์แบบท่ีพบอยูม่ากมายในงานศิลปกรรมไทย

ตั้งแต่สมยัอยธุยาจนมาถึงในสมยัรัตนโกสินทร์ รูปแบบของสิงห์แบบไทยน้ีจากการศึกษาพบวา่

น่าจะไดรั้บแรงบนัดาลใจหรือมีตน้แบบมาจากสิงห์ในสมยัสุโขทยั ซ่ึงมีตน้เคา้มาจากสิงห์ปูนป้ัน

ประดบัศาสนสถานของศิลปะลงักา ในสมยัอนุธราชปุระตอนปลาย ท่ีช่ือวา่  Yakabandi Amuna 

(ภาพท่ี 110) เป็นรูปสิงห์นัง่แยกขาหลงัทั้งสองขา้งออกเป็นวงกลม ขาหนา้เหยยีดตรงอยูข่า้งหนา้ 

                                                           
59

 สันติ เล็กสุขมุ, กระหนกในดินแดนไทย, 120. 
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หาง ใบหนา้ดุร้าย อา้ปากกวา้ง มีแผงคอและศีรษะเป็นวงกน้หอยคลา้ยคลึงกบัขนของสิงห์จริง ส่วน

หางขดเป็นวงสมมาตรซา้ยขวา ซ่ึงจะพบสิงห์ลกัษณะแบบเดียวกนัน้ีในศิลปะสุโขทยั คือ สิงห์ปูน

ป้ันประดบัฐานเจดียว์ดัพระศรีรัตนมหาธาตุสุโขทยั (ภาพท่ี 111) ซ่ึงมีรูปแบบของท่านัง่และใบหนา้

คลา้ยคลึงกนัมาก กล่าวคือ หนา้ขาทั้งสองขา้งแยกออกจากกนัเป็นรูปวงกลมทั้งสองขา้ง ขาหนา้

เหยยีดตรงอยูติ่ดพื้นดิน อา้ปากกวา้ง หากแต่มีการเพิ่มเติมลวดลายท่ีแตกต่างไปจากลงักาคือ ใบหนา้

ตกแต่งดว้ยลายกระหนกและมีขอบกระบงัหนา้ท่ีประดบัลวดลายกระหนกทั้งสองขา้งสะบดัปลายช้ี

ข้ึน บริเวณหนา้อกประดบัดว้ยวงพระจนัทร์เส้ียว 2 ชั้นซ่ึงปรับปรุงมาจากแผงขนคอของสิงโตซ่ึงทาํ

เป็นร้ิวลงมา ส่วนหางขมวดเป็นวงดา้นหลงัในรูปทรงท่ีสมมาตรกบัส่วนหนา้ขา ปลายหางปลิวข้ึน

ไปอีกดา้นหน่ึงของสิงห์ ซ่ึงลกัษณะเช่นน้ีพบอยูอี่กทั้งในสิงห์ปูนป้ันประดบัศาสนสถานและใน

งานจิตรกรรมภาพลายเส้นบนแผน่หินชาดกตอนมาลุตชาดกของวดัศรีชุมอีกดว้ย (ภาพท่ี 112) ซ่ึง

จากรูปแบบของใบหนา้และการประดบัลวดลายกนกบนศีรษะของสิงห์ทั้งจากลายเส้นวดัศรีชุมและ

ประติมากรรมสิงห์ของสุโขทยัน่าจะเป็นตน้แบบใหก้บัราชสีห์หรือสิงห์แบบไทยในศิลปะอยธุยา 

 
ภาพท่ี 110  สิงห์ปูนป้ันประดบัศาสนสถานประเภทโพธิฆระ ท่ี YAKABANDI AMUNA 

                  ศิลปะอนุราธปุระตอนปลาย 

ท่ีมา : Ulrich Von Schroeder, Buddist Sculpture of Sri Lanka, (Hongkong: Visual Dharma 

Publications, 1990), 137. 



127 
 

 
ภาพท่ี 111  สิงห์ปูนป้ันประดบัฐานเจดีย ์ดา้นทิศใตข้องวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุโขทยั 

                   ศิลปะสุโขทยั อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 19 – 20 

 
ภาพท่ี 112   ภาพสิงห์บนภาพลายเส้นบนแผน่หินเร่ืองราวของชาดก ตอน มาลุตชาดก  

                    จากมณฑปวดัศรีชุม  ศิลปะสุโขทยั อายคุร่ึงหลงัพุทธศตวรรษท่ี 19 

ท่ีมา : บรรลือ  ขอรวมเดช, รูปแบบศิลปะบนแผ่นภาพจารึกลายเส้นเร่ืองชาดกของวดัศรีชุม  

จังหวดัสุโขทยั  (วทิยานิพนธ์  ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาประวติัศาสตร์ศิลปะ  มหาวทิยาลยั

ศิลปากร 2533), 415. 
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งานศิลปะรูปสิงห์หรือราชสีห์แบบไทยในสมยัอยธุยานั้นพบอยูใ่นงานจิตรกรรมสมยั

อยธุยาตอนปลายจากสมุดข่อยและงานบนตูพ้ระไตรปิฏกลายรดนํ้า ในงานแต่ละประเภทมีรูปแบบ

ดงัน้ี 

 (3.1) งานจิตรกรรม จากสมุดข่อยฉบับวดัหัวกระบือ สมุดข่อยฉบับร้านค้าของเก่า 

และสมุดข่อยฉบับวดัปากคลองเพชรบุรี เล่ม 3 

(3.1.1) สมุดข่อยฉบบัวดัหวักระบือ (ภาพท่ี 113) พบอยูท่ี่วดัหวักระบือ  เขตบางขุน

เทียน กรุงเทพมหานคร ในสมุดข่อยมีจารึกบอกศกัราชวา่จารข้ึนในปี พ.ศ. 2286 ก่อนการเสียกรุง

ศรีอยธุยาคร้ังสุดทา้ย 24  ปี อีกทั้งเส้นสายและการวางองคป์ระกอบของภาพจึงกาํหนดอายวุา่เขียน

ข้ึนในสมยัอยธุยาตอนปลาย60 ภาพของราชสีห์ในสมุดข่อยฉบบัวดัหวักระบือจะอยูท่่ามกลาง

ธรรมชาติดอกไม ้ ราชสีห์มีร่างกายสีแดง จึงน่าจะเป็นภาพของติณสีหะ บนศีรษะ กลางลาํตวัและ

บริเวณหนา้ขาทั้งหนา้และหลงัประดบัดว้ยลายกระหนกซ่ึงระบายดว้ยสีเหลืองทอง มีขนสีเขียว

บริเวณรอบริมฝีปาก คาง กลางหลงัและน่องสิงห์ นอกจากนั้นยงั ประดบัสร้อยคอลายรักร้อยและ

ประจาํยามอกสีเหลืองทองดว้ย 

 
ภาพท่ี 113  ราชสีห์จากสมุดข่อยฉบบัวดัหวักระบือ ศิลปะอยธุยาตอนปลาย  อายพุุทธศตวรรษท่ี 23 

ท่ีมา : สมุดภาพไตรภูมิฉบับอกัษรธรรมล้านนาและอกัษรขอม  (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2547), 

43. 
                                                           

60 น.ณ ปากนํ้า [นามแฝง], จิตรกรรมสมัยอยุธยาจากสมุดข่อย  (กรุงเทพฯ: เมือง
โบราณ, 2528),  19. 
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(3.1.2) สมุดข่อยฉบบัร้านคา้ของเก่า (ภาพท่ี 114-115) สมุดข่อยฉบบัน้ีผูช่้วย

ศาสตราจารยเ์สนอ นิลเดชไดไ้ปเจอท่ีร้านคา้ของเก่ายา่นเจริญกรุงในพ.ศ. 2525 จึงไมอ่าจทราบท่ีมา

วา่มาจากวดัไหน ปัจจุบนัสมุดข่อยเล่มน้ีอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา61 ในสมุดข่อยฉบบัน้ีพบ

ราชสีห์สองประเภท คือราชสีห์ท่ีมีร่างกายสีแดงและราชสีห์ร่างกายสีขาว ลกัษณะโดยรวม

เหมือนกนัคือ บนศีรษะ หนา้ขาทั้งหนา้หลงัประดบัลายกนกและสวมสร้อยคอสีเหลืองทอง มีขนสี

เขียวประดบัรอบปาก กลางหลงัและน่อง แตกต่างกนัตรงท่ีราชสีห์สีแดงจะลายขดเป็นวงกน้หอยท่ี

ลาํตวั แต่ราชสีห์สีขาวไม่มี เทา้ของราชสีห์สีแดงคลา้ยกบัเทา้ของสิงโต และหางยาวเป็นพู ่ แต่เทา้

ของราชสีห์สีขาวคลา้ยกบักีบมา้และหางเป็นพูแ่บบสั้น 

 
ภาพท่ี 114  ราชสีห์จากสมุดข่อยฉบบัร้านคา้ของเก่า อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 22 – 23 

ท่ีมา : น ณ ปากนํ้า [นามแฝง], จิตรกรรมสมัยอยุธยาจากสมุดข่อย  

(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2528), 36. 

                                                           
61เร่ืองเดียวกนั, 16. 
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ภาพท่ี 115   ราชสีห์จากสมุดข่อยฉบบัร้านคา้ของเก่า ศิลปะอยธุยาตอนปลาย   

                    อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 22 - 23 

ท่ีมา : น ณ ปากนํ้า [นามแฝง], จิตรกรรมสมัยอยุธยาจากสมุดข่อย  

(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2528), 20. 

(3.1.3) สมุดข่อยฉบบัวดัปากคลองเพชรบุรี เล่ม 3 (ภาพท่ี 116 - 117)  เป็นสมุดไทย

ขาว ตวัอกัษรขอมภาษาบาลี พบท่ีวดัปากคลอง จงัหวดัเพชรบุรี ภาพธรรมชาติในสมุดเล่มน้ีใชสี้

สวา่งสดใสตามแบบจิตรกรรมสมยัอยะุยาตอนปลาย ลกัษณะการวางภาพจะมีขอ้ความท่ีเขียนดว้ย

ตวัอกัษรประดิษฐ์อยูต่รงกลาง วางภาพทางดา้นขวาและทางดา้นซา้ยของเล่มสมุดแบบเดียวกบั

ภาพวาดสมุดข่อยวดัหวักระบือ กรุงเทพมหานคร62 ภาพของราชสีห์จะอยูท่่ามกลางดอกโบตัน๋ 

รูปแบบของราชสีห์เป็นแบบเดียวกบัท่ีพบในสมุดข่อยฉบบัวดัหวักระบือและฉบบัร้านคา้ของเก่า 

อีกทั้งยงัทาํรูปแบบราชสีห์สองจาํพวกแบบเดียวกบัท่ีพบในสมุดข่อยฉบบัร้านคา้ของเก่า คือ จาํพวก

หน่ึงส่วนขาวาดเป็นขาสิงห์ หางยาวเป็นพู ่ และอีกจาํพวกหน่ึงวาดขาเป็นกีบของมา้ หางเป็นพูส่ั้นๆ 

ซ่ึงรูปแบบของราชสีห์ท่ีมีการผสมนั้นแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการเขียนรูปของราชสีห์

หลายประเภท หรือเป็นการผสมของสัตวป์ระเภทราชสีห์ในระยะแรกๆท่ีจะพฒันามากข้ึนในสมยั

รัตนโกสินทร์ 

                                                           
62 สมุดภาพไตรภูมิฉบับอกัษรธรรมล้านนาและอกัษรขอม  (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 

2547), 175. 



131 
 

 
ภาพท่ี 116  ราชสีห์จากสมุดข่อยฉบบัวดัปากคลองเพชรบุรี เล่ม 3  ศิลปะอยธุยาตอนปลาย  

                   อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 23 

ท่ีมา : สมุดภาพไตรภูมิฉบับอกัษรธรรมล้านนาและอกัษรขอม (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2547),  

176. 

 
ภาพท่ี 117  ราชสีห์จากสมุดข่อยฉบบัวดัปากคลองเพชรบุรี เล่ม 3  ศิลปะอยธุยาตอนปลาย  

                   อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 23 

ท่ีมา : สมุดภาพไตรภูมิฉบับอกัษรธรรมล้านนาและอกัษรขอม (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2547),  

177. 
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นอกจากในภาพจิตรกรรมจากสมุดข่อยแลว้ ภาพของราชสีห์ยงัพบเป็นลวดลายประดบั

อยูใ่นงานบนตูพ้ระธรรมลายรดนํ้าดว้ย (ภาพท่ี 118 - 120) การวางองคป์ระกอบของภาพราชสีห์บน

ตูแ้ละหีบพระไตรปิฏกลายรดนํ้านั้นโดยมากมกัจะวางรูปราชสีห์ 2 ตวั หนัหนา้เขา้หากนั มีลวดลาย

พรรณพฤกษาและลายกระหนกลอ้มรอบ หรือบางคร้ังก็เป็นเพียงรูปราชสีห์ตวัเดียวท่ามกลางป่าเขา 

 
ภาพท่ี 118  ภาพราชสีห์บนภาพจิตรกรรมลายรดนํ้า สมยัอยธุยา  ศิลปะอยธุยาตอนปลาย  

                   อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 22 – 23 

 
ภาพท่ี 119  ภาพราชสีห์บนหีบพระธรรมลายรดนํ้า  ศิลปะอยธุยาตอนปลาย  

                   อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 22 – 23 
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ภาพท่ี 120  ภาพราชสีห์ จากวดัครุฑ ธนบุรี สมยัอยธุยา  ศิลปะอยธุยาตอนปลาย  

                  อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 22 – 23 

 
ภาพท่ี 121  ภาพทศกณัฑท์รงราชสีห์ ต่อสู้กบัพระราม ในเร่ืองรามเกียรต์ิ บนตูพ้ระไตรปิฏก   

                   จากวดัระฆงัโฆสิตารามวรมหาวหิาร กรุงเทพฯ  ศิลปะอยธุยาตอนปลาย  

                   อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 22 – 23 

 

ราชสีห์ท่ีปรากฏบนตูพ้ระธรรมลายรดนํ้าจะประดบัลายกระหนกบริเวณศีรษะและ

หนา้ขาเช่นเดียวกบัสิงห์ในงานจิตรกรรม ส่วนท่ีแตกต่างกนัคือ ในงานลายรดนํ้าขนบริเวณหลงัและ

น่องจะพบทั้งเป็นลวดลายเลียนแบบขนธรรมชาติ และแบบท่ีประดิษฐใ์หอ้ยูใ่นกรอบลายกระหนก 

รูปแบบของราชสีห์ท่ีปรากฏในงานลายรดนํ้าแมจ้ะมีลกัษณะท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั แต่ก็มี

ลกัษณะบางประการท่ีแตกต่างกนั เช่น การประดบัสร้อยคอลายรักร้อยและประจาํยามอกตรงกลาง 

ซ่ึงราชสีห์บางตวัก็สวมสร้อยคอ (ภาพท่ี 118 - 120) บางตวัก็ไม่สวม (ภาพท่ี121) นอกจากน้ียงัมี

ลวดลายบนร่างกายราชสีห์ ซ่ึงโดยส่วนมากราชสีห์จะมีลวดลายขดเป็นวงบนร่างกาย แต่ก็มีราชสี

หลายรดนํ้าบางตวัท่ีไม่ประดบัลวดลายใดๆบนร่างกาย รูปแบบและลกัษณะบางประการท่ีแตกต่าง
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กนัน้ีไม่ไดเ้ป็นลกัษณะท่ีปรากฏอยา่งชดัเจนในไตรภูมิพระร่วงท่ีจะทาํใหแ้ยกแยะจาํพวกของ

ราชสีห์แต่ละประเภทได ้ อีกทั้งงานจาํพวกลายรดนํ้านั้นไม่ปรากฏสีสันบนร่างกายอนัจะบ่งบอกได้

วา่เป็นราชสีห์ประเภทใด ดงันั้น ความแตกต่างเช่นน้ีอาจเกิดจากจินตนาการของช่างในการ

ออกแบบรูปราชสีห์ท่ีแตกต่างกนัไปตามแต่เหมาะสมขององคป์ระกอบในแต่ละช้ินงาน เพื่อให้

ราชสีห์มีความกลมกลืนกบับริบทลวดลายรอบขา้งท่ีประกอบอยูก่็เป็นได ้

นอกจากสัตวป์ระเภทราชสีห์แลว้ยงัมีสัตวป์ระเภทสิงห์ผสมอีกประเภทดว้ย คือ คชสีห์ 

ซ่ึงเป็นการผสมสัตวส์องประเภทคือ สิงโตกบัชา้ง มีร่างกายเป็นสิงห์ มีหวัเป็นชา้งมีงวงและงา สิงห์

ผสมประเภทน้ีพบมาแลว้ตั้งแต่ในศิลปะอินเดีย เรียกวา่ คชวลายะ63 

คชสีห์พบทั้งในงานจิตรกรรมจากสมุดข่อยและงานบนหีบหรือตูพ้ระธรรมลายรดนํ้า

เช่นเดียวกบัราชสีห์ ในงานจิตรกรรมบนสมุดข่อยฉบบัร้านคา้ของเก่า (ภาพท่ี 122) รูปแบบ

เหมือนกบัราชสีห์ มีการประดบัลายกระหนกบนศีรษะ หนา้ขา และสวมสร้อยคอ ร่างกายสีแดงมีวง

กน้หอยบนลาํตวั และประดบัดว้ยขนสีเขียวบริเวณกลางลาํตวั น่องสิงห์ และปลายช่อหาง แตกต่าง

กนัท่ีใบหนา้เปล่ียนเป็นชา้งมีงวงและงาเท่านั้น ส่วนในภาพจิตรกรรมลายรดนํ้ารูปแบบของคชสีห์

ไม่แตกต่างกบัท่ีพบในงานจิตรกรรม ลกัษณะเฉพาะของราชสีห์และคชสีห์ในสมยัอยธุยานั้นจะ

ยงัคงมีลกัษณะธรรมชาติของขนตรงน่องสิงห์ คาง และกลางหลงัใหเ้ห็นอยูท่ ั้งในภาพจิตรกรรมและ

งานลายรดนํ้า (ภาพท่ี 123) ไม่ไดป้ระดิษฐใ์หก้ลายเป็นลายกระหนกทั้งหมด ซ่ึงรูปแบบดงักล่าวจะ

เปล่ียนไปในสมยัรัตนโกสินทร์ท่ีจะกล่าวในบทต่อไป 

                                                           
63 ณฏัฐภทัร จนัทวชิ , “การศึกษาภาพสัตวหิ์มพานตใ์นพระราชวงับวรสถานมงคล” 

ศิลปากร 45,3 (พฤศภาคม – มิถุนายน 2545), 7. 
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ภาพท่ี 122  ภาพคชสีห์จากสมุดข่อยฉบบัร้านคา้ของเก่า  ศิลปะอยธุยาตอนปลาย  

                   อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 22 – 23 

ท่ีมา : น ณ ปากนํ้า [นามแฝง], จิตรกรรมสมัยอยุธยาจากสมุดข่อย  

(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2528), 36. 

 

 
ภาพท่ี 123   คชสีห์บนหีบผา้ลายรดนํ้า ภายในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

                    ศิลปะอยธุยาตอนปลาย อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 22 – 23 
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2.5 หงส์ 

ในคมัภีร์ทางศาสนาพราหมณ์ หงส์เป็นพาหนะของพระพรหมและพระวรุณ และยงั

เป็นสัตวม์งคลและสัญลกัษณ์ของทิศเบ้ืองบน มีความหมายถึงทอ้งฟ้าและสวรรคส่์วนในไตรภูมิ

พระร่วงไดก้ล่าวถึงหงส์ไวว้า่อาศยัอยูใ่นคูหาทองท่ีเขาคิชกฏู64 ลวดลายรูปหงส์ในศิลปะเขมรเป็น

ลวดลายเคร่ืองประดบัสถาปัตยกรรม ทั้งในเสาประดบักรอบประตู ฐาน และยอดในสมยัเมืองพระ

นครมีการนาํรูปหงส์มาประดบัท่ีปลายของลายกา้นขด และในสมยันครวดัหงส์ไดรั้บความนิยมมาก

ข้ึน65 

รูปแบบศิลปกรรมของหงส์ 

รูปหงส์ในศิลปะอยธุยานั้นจะประดบัอยูต่ามชั้นบริเวณเรือนธาตุของพระปรางค ์

ลกัษณะจะหนัขา้งเรียงเป็นแถวยาว ซ่ึงรูปแบบการเรียงแถวเช่นน้ีเคยปรากฏมาก่อนในศิลปะเขมร

สมยันครวดัในทบัหลงัท่ีปราสาทหินพิมาย ซ่ึงแถวของหงส์นั้นจะอยูข่า้งล่างรอบรับรูปเทวดาและ

นางอปัสรดา้นบน โดยมีเส้นขั้น ซ่ึงรูปแบบเช่นน้ีสอดคลอ้งกบัความเช่ือท่ีวา่ หงส์เป็นสัญลกัษณ์

ของสวรรค ์ การนาํหงส์มาประดบัศาสนสถานเป็นคติเชิงสัญลกัษณ์ท่ีวา่ ศาสนสถานแห่งนั้น

เปรียบเสมือนสวรรค ์ นอกจากนั้นในศิลปะบายนก็พบแถวหงส์เรียงต่อกนัท่ีฐานพระเจา้ข้ีเร้ือน

เช่นกนั (ภาพท่ี 124) ซ่ึงรูปแบบของหงส์จะเป็นแบบเดียวกบัท่ีปราสาทหินพิมาย คือ หงส์จะหนั

เฉียง กางปีกออกทั้งสองขา้ง หนัหนา้สลบัขา้งกนัเรียงไปเร่ือยๆ ปากคาบดอกไมห้อ้ยลงมาสลกัขน

ของหงส์เป็นชั้นๆคลา้ยกบัขนของนกจริง แต่มีการประดบัเคร่ืองประดบัท่ีศีรษะและท่ีหนา้อกสวม

สร้อยคอลายรักร้อยห้อยพวงอุบะแบบเดียวท่ีพบในงานประติมากรรมและเคร่ืองประดบัของสัตว์

หลายชนิด ไม่วา่จะเป็นสิงห์ นาค ครุฑ ก็ลว้นแต่สวมเคร่ืองประดบัแบบเดียวกนัทั้งส้ิน 

                                                           
64 ไตรภูมิพระร่วง (นครหลวงฯ: คลงัวทิยา, 2515), 45. 
65 หม่อมเจา้สุภทัรดิศ ดิศกุล, ประติมากรรมขอม, 101 – 102. 
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ภาพท่ี 124  แถวหงส์เรียงต่อกนัท่ีฐานพระเจา้ข้ีเร้ือน  ศิลปะเขมรแบบบายน  

                  อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 18 

 

ศิลปกรรมรูปหงส์ในศิลปะอยธุยานั้นยงัพอหลงเหลือหลกัฐานในไดศึ้กษาอยูบ่า้ง  เช่น 

วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี ปรางคห์มายเลข 16 ค. ลพบุรี ปรางคว์ดันครโกษา ปรางคว์ดัจุฬามณี 

พิษณุโลก 

เม่ือศึกษารูปแบบและอายขุองศาสนสถานแลว้ แถวรูปหงส์จากวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ 

ลพบุรี (ภาพท่ี 125) ปรางคห์มายเลข 16 ค. ลพบุรี (ภาพท่ี 126) ปรางคว์ดันครโกษา(ภาพท่ี 127) 

น่าจะมีอายใุกลเ้คียงกนั คือในราวพุทธศตวรรษท่ี 19 สมยัอยธุยาตอนตน้ มีความใกลเ้คียงกบัใน

ศิลปะเขมรค่อนขา้งมาก กล่าวคือ หนัเฉียง เห็นปีกทั้งสองขา้ง และยงัพอเห็นลวดลายการสลกัปีก

แบบธรรมชาติอยูบ่า้งเช่นท่ีวดัพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรี แต่ปรางคห์มายเลข  16 ค. ลพบุรี ปรางค์

วดันครโกษา  ปีกและหางจะขมวดเป็นลายกระหนกท่ีใกลเ้คียงกบักระหนกแบบเขมรคือ กระหนก

ผกักดู หากแต่ไม่มีการคาบช่อดอกไมแ้บบในศิลปะเขมร 
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ภาพท่ี  125    แถวรูปหงส์จากวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ  ลพบุรี   อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 19 

 ท่ีมา   : การศึกษาช้ันประดับลวดลายเม็ดประค า และลายดอกบัวตูม :วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ 

จังหวดัลพบุรี  เขา้ถึงเม่ือ 14 กรกฏาคม พ.ศ. 2555    เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.bloggang.com/ 

mainblog.php?id=chamnanpa&month=26-08-2009&group=1&gblog=2 

 
ภาพท่ี 126   แถวรูปหงส์จาก ปรางคห์มายเลข 16 ค. ลพบุรี  อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 19 

ท่ีมา   : kingtutch, การศึกษาช้ันประดับลวดลายเม็ดประค า และลายดอกบัวตูม :วดัพระศรีรัตนมหา

ธาตุ จังหวดัลพบุรี  เขา้ถึงเม่ือ 14 กรกฏาคม พ.ศ. 2555    เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.bloggang.com/ 

mainblog.php?id=chamnanpa&month=26-08-2009&group=1&gblog=2 

http://www.bloggang.com/%20mainblog.php?id=chamnanpa&month=26-
http://www.bloggang.com/%20mainblog.php?id=chamnanpa&month=26-
http://www.bloggang.com/%20mainblog.php?id=chamnanpa&month=26-
http://www.bloggang.com/%20mainblog.php?id=chamnanpa&month=26-
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ภาพท่ี 127  แถวรูปหงส์จากปรางคว์ดันครโกษา  อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 19 

ท่ีมา   : kingtutch, การศึกษาช้ันประดับลวดลายเม็ดประค า และลายดอกบัวตูม :วดัพระศรีรัตนมหา

ธาตุ จังหวดัลพบุรี  เขา้ถึงเม่ือ 14 กรกฏาคม พ.ศ. 2555    เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.bloggang.com/ 

mainblog.php?id=chamnanpa&month=26-08-2009&group=1&gblog=2 

 
ภาพท่ี 128  แถวรูปหงส์จากปรางคว์ดัจุฬามณี พิษณุโลก  ศิลปะอยธุยาตอนปลาย  

                  อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 22 – 23 

 

http://www.bloggang.com/%20mainblog.php?id=chamnanpa&month=26-
http://www.bloggang.com/%20mainblog.php?id=chamnanpa&month=26-
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ส่วนรูปหงส์ท่ีวดัจุฬามณี พิษณุโลก (ภาพท่ี 90) นั้นน่าจะเป็นหงส์ในระยะหลงัท่ีมีการ

รับอิทธิพลของศิลปะลา้นนาเขา้มาแลว้ คือจะหนัขา้งเดินเรียงไปแนวทางเดียวกนั ต่างจากในศิลปะ

เขมรท่ีจะหนัหนา้เขา้หากนัเป็นคู่ๆเรียงกนัไป  ส่วนปีกไม่ไดก้างออกทั้งสองขา้งแบบในศิลปะเขมร 

แต่หุบปีกลงเห็นเพียงดา้นเดียว และยงัสลกัลวดลายเป็นลายกระหนกประดิษฐ ์เช่นเดียวกบัหางหงส์

ท่ีมว้นข้ึนไปเป็นลายกระหนก ไม่เหลือร่องรอยท่ีใกลเ้คียงกบัขนของนกจริง ส่วนสร้อยคอก็มีการ

หอ้ยสามเหล่ียมขนาดใหญ่ดา้นหนา้เพิ่มข้ึนมา แต่ปากยงัคงคาบดอกไมห้อ้ยลงมาซ่ึงเป็นแบบอยา่ง

เดียวกบัในศิลปะเขมร  

 

3. หน้าที่การใช้งานของรูปสัตว์หิมพานต์ในงานพระเมรุมาศสมัยอยุธยา 

จากหลกัฐานเอกสารท่ีปรากฏอยูใ่นพงศาวดารฉบบัต่างๆนั้น การนาํสัตวหิ์มพานตม์า

ใชใ้นงานพระเมรุนั้น ทาํหนา้ท่ีอยู ่2 ประการ คือ 

1. ใชป้ระดบัตกแต่งรอบๆพระเมรุมาศ 

2. ใชใ้นกระบวนแห่พระบรมศพ มีสังเคด็ใส่จีวรเป็นคู่ๆ ใส่ธูปและเคร่ืองหอมต่างๆ 

 

ประการท่ี 1 การใชป้ระดบัตกแต่งรอบๆพระเมรุมาศ 

ดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ในขา้งตน้วา่ พระราชพิธีเก่ียวกบัพระบรมศพของพระราชวงศน์ั้น

เป็นการจาํลองเขาพระสุเมรุลงมา ดงันั้นจึงตอ้งมีการประดบัสัญลกัษณ์ต่างๆท่ีแสดงถึงความเป็นเขา

พระสุเมรุ ซ่ึงสัตวหิ์มพานตก์็เป็นส่วนหน่ึงของเขาพระสุเมรุ  หลกัฐานท่ีกล่าวถึงการประดบัสัตว์

หิมพานตใ์นงานพระเมรุนั้นคือ ในคาํใหก้ารขนุหลวงหาวดั กล่าวไวว้า่ ในรัชสมยัของพระบรม

ราชาธิราชท่ี 4 (พระอุทุมพรราชา) ทรงจดังานพระบรมศพสมเด็จพระเจา้อยูห่วับรมโกศ พระเมรุ

มาศของพระองคป์ระดบัตกแต่งสัตวหิ์มพานตห์ลายชนิด เช่น ครุฑ กินนร กินนรี คชสีห์ ราชสีห์ 

เหมหงส์ นรสิงห์ สิงโต มงักร เหรา นาคาทกัทอ ชา้ง มา้ เลียงผา และสัตวอ่ื์นๆอีก ซ่ึงการประดบั

นั้นจะประดบัเรียงรายรอบพระเมรุมาศเป็นชั้นๆ แสดงใหเ้ห็นถึงการจาํลองเขาพระสุเมรุในพระเมรุ

มาศของพระเจา้อยูห่วับรมโกศ 
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ประการท่ี 2 ใชใ้นกระบวนแห่พระบรมศพ มีสังเคด็ใส่จีวรเป็นคู่ๆ ใส่ธูปและเคร่ือง

หอมต่างๆ 

กระบวนแห่งานพระบรมศพ คือ การอญัเชิญพระบรมศพจากพระมหาปราสาทมายงั

พระเมรุมาศ โดยราชรถหรือพระมหาพิชยัราชรถ ปรากฏหลกัฐานปรากฏในพระราชพงศาวดารคร้ัง

แรกสมยัพระเอกาทศรถ ในงานพระเมรุสมเด็จพระนเรศวร ความกล่าววา่  “ก็อญัเชิญพระบรมศพ

เสด็จเหนือกฤษฏาธาร อนัประดบัดว้ยอภิรุมกล้ิงกลดรจนา และทา้วเสนาธิบดีมนตรีมุขทั้งหลายมา

ประดบัหอ้มลอ้มมหากฤษฎธาร ก็อญัเชิญพระบรมศพเสด็จลีลาโดยรัถยาราชวติัไปยงัพระเมรุมาศ

ดว้ยยศบริวาร และเคร่ืองสักการะบูชาหนกัหนา” 

ขอ้ความดงักล่าวในพงศาวดารแสดงใหเ้ห็นวา่กระบวนแห่พระบรมศพของ

พระมหากษตัริยอ์ยธุยานั้นมีบริวารตามเสด็จและเคร่ืองสักการะบูชา แต่ยงัไม่ไดก้ล่าวถึง

รายละเอียดวา่มีส่ิงใดบา้ง ซ่ึงต่อมาในสมยัพระเพทราชาจดังานพระเมรุมาศสมเด็จพระนารายณ์ได้

กล่าวถึงรายละเอียดของกระบวนแห่พระบรมศพไวว้า่ 

คร้ันถึงวนัเพญ็เดือนหกปีกุนเบ็ญจศกไดม้หาศุภนกัขตัรฤกษ ์ สมเดจ็พระ

เจา้อยูห่วัก็ใหอ้ญัเชิญพระบรมโกศลงจากพระมหาปราสาทสุริยามรินทร์ ประดิษฐานเหนือ

บุษบกพระมหาพิชยัราชรถ อนัอลงัการดว้ยสุวรรณรัตนวิ์จิตรต่างๆสรรพดว้ยเศวตบวรฉตัร

ขนดัพระอภิรุมชุมสายพรายพรรณ บงัพระสุริยนบงัแทรกสลอน พลแตรงอนฝร่ังอุโฆษสงัข์

น่ีสนัน่บยัลือลัน่ดว้ยศพัทส์าํเนียงเสียงดุริยางคด์นตรีป่ีกลองประโคมคร่ันคร้ืนกึกกอ้งกา

หลนฤนาทและรถสมเดจ็พระสังฆราชนาํแสดงพระอภิะรรมกถา และรถโปรยขา้วตอกดอ

กาํม ้รถโยงรถท่อนจนัทนแ์ละรูปนานาสตัวจ์ตุับาทง้หลายหลงัมีสงัเคด็ใส่ไตรจีวรเป็นคู่ๆแห่

ดูมโหฬาราดิเรกพนัลึก อธึกดว้ยพลแห่แหนแน่นนนัเป็นขนดัโดยขบวนซา้ยขวาหนา้หลงั 

พร่ังพร้อมดว้ยทา้วพระยาเสนาบดีมนตรีมุขลกูขนุขา้ทูลละอองธุลีพระบาททั้งหลายลว้ยแต่ง

กายนุ่งผา้หกัทองขวางกรวยเชิงใส่ลาํพอกเส้ือครุยแวดลอ้มพระพิชยัราชรถ และตาามไป

เบ้ืองหลงัเป็นอนัมากตามอยา่งประเพณีมาแต่ก่อน 

จากขอ้ความจะเห็นวา่ในกระบวนแห่พระบรมศพจะมีทั้งรถของสมเด็จพระสังฆราช 

รถโปรยขา้วตอกดอกไม ้ รถโยงรถท่อนจนัทน์ รูปสัตวหิ์มพานตใ์ส่สังเคด็และไตรจีวร  อีกทั้งยงัมี

เจา้พระยาเสนาบดีทั้งหลายเดินตามกระบวนแห่และแวดลอ้มพระมหาพิชยัราชรถ ซ่ึงทุกอยา่งน้ีลว้น

เป็นเคร่ืองท่ีแสดงถึงพระเกียรติยศของพระมหากษตัริยท์ ั้งส้ิน และการนาํสัตวหิ์มพานตเ์ขา้กระบวน
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แห่ดว้ยนั้นถือเป็นการประดบัพระเกียรคิยศเพราะสัตวหิ์มพานตถื์อเป็นสัญลกัษณ์อยา่งหน่ึงของเขา

พระสุเมรุ เป็นการแสดงถึงความเป็นสมมติเทพขององคพ์ระมหากษตัริย ์ โดยการนาํรูปสัตวเ์ป็น

พาหนะนั้นเคยปรากฏหลกัฐานอยูใ่นภาพสลกัท่ีฐานพระเจา้ข้ีเร้ือน ศิลปะสมยับายน หากแต่เป็น

ภาพของเรือรูปสัตวหิ์มพานต ์ มีทั้งราชสีห์ คชสีห์ พญานาค ฯลฯ (ภาพท่ี 129 - 130) ซ่ึงประเพณีน้ี

สืบต่อมาและพบหลกัฐานอยูใ่นจารึกสมยัสุโขทยั วา่พระร่วงเจา้ (พระมหาธรรมราชา ๑)ทรงใชเ้รือ

ออกลอยกระทงหรือพิธีจองเปรียง ณ กลางสระนํ้า พร้อมทั้งเผาเทียนเล่นไฟในยามคืนเพญ็เดือนสิบ

สอง และในสมยัอยธุยาเองก็มีขบวนพยหุยาตราชลมารค เสด็จพระราชดาํเนินไปในการต่างๆ 

โดยเฉพาะการพระราชพิธี เช่น พระราชพิธีถวายผา้พระกฐิน เสด็จนมสัการรอยพระพุทธบาท การ

อญัเชิญพระพุทธรูปสาํคญัจากหวัเมืองเขา้มายงัเมืองหลวง ฯลฯ พระมหากษตัริยก์็จะเสด็จดว้ย

ขบวนพยหุยาตราชลมารค เป็นร้ิวขบวนเรือรบท่ียงิใหญ่ส่ีสาย พร้อมดว้ยร้ิวเรือพระท่ีนัง่ตรงกลาง

อีกหน่ึงสาย เรือแต่ละประเภทจาํหลกัลวดลาย ประดบัประดาอยา่งวจิิตรสวยงามแห่แหนไปอยา่ง

งามสง่า เช่นในสมยัพระเจา้อยูห่วับรมโกศท่ีปรากฏเร่ืองราวเก่ียวกบักระบวนเรือในวรรณคดีไทย 

“กาพยเ์ห่เรือ” พระนิพนธ์เจา้ฟ้าธรรมธิเบศร์ หรือ “เจา้ฟ้ากุง้” ไดพ้รรณนาความงดงามของขบวน

พยหุยาตราชลมารค ควบไปกบัการเห่เรือและเสียงประโคม ซ่ึงการนาํรูปสัตวหิ์มพานตเ์ขา้ใน

กระบวนแห่พระบรมศพของพระเจา้แผน่ดินก็น่าจะเป็นแนวคิดเดียวกนักบัในกระบวนเรือพยหุยา

ตรา คือเป็นขบวนประดบัเกียรติยศของพระเจา้แผน่ดินในงานพระราชพิธีต่างๆโดยมาจากแนวคิด

เร่ืองเทวราชาเป็นสาํคญั เม่ือพระมหากษตัริยท์รงเป็นดงัเทวราชาหรือสมมติเทพ ในพระราชพิธี

ต่างๆจึงตอ้งมีขบวนประดบัเกียรติยศท่ีแสดงถึงความเป็นเทพโดยนาํเร่ืองราวจากคมัภีร์ทางศาสนา

มาปรับใชก้บัการพระราชพิธี 
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ภาพท่ี 129  ภาพกระบวนเรือรูปสัตวหิ์มพานตจ์ากฐานพระเจา้ข้ีเร้ือน  ศิลปะเขมรแบบบายน 

                   อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 18 

 
ภาพท่ี 130  ภาพกระบวนเรือรูปสัตวหิ์มพานตจ์ากฐานพระเจา้ข้ีเร้ือน  ศิลปะเขมรแบบบายน  

                  อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 18 

 

นอกจากการนาํเขา้กระบวนแห่เพื่อเป็นการระดบัเกียรติยศแลว้ ราชรถรูปสัตวหิ์ม

พานตย์งัสามารถนาํมาใชง้านในการอญัเชิญเคร่ืองราชูปโภคทั้งหลายไดด้ว้ย จากพระราช

พงศาวดารท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ สัตวหิ์มพานตท์ั้งหลายไดอ้ญัเชิญเคร่ืองสังเค็ดซ่ึงเป็นส่ิงของเคร่ืองใช้

อนัเป็นราชูปโภคและส่ิงของอยา่งดีพิเศษซ่ึงสร้างพระราชทานแก่พระสงฆแ์ละพระอาราม เป็น

เคร่ืองประกอบในงานพระเมรุท่ีมีความสาํคญัมากอยา่งหน่ึง ซ่ึงนอกจากเคร่ืองสังเค็ดแลว้ ในงาน
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พระบรมศพสมเด็จพระเจา้อยูห่วับรมโกศยงัมีการนาํสัตวหิ์มพานตเ์ขา้กระบวนแห่แลว้ใส่ธูปหอม

และเคร่ืองหอมต่างๆดว้ย แสดงใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของสัตวหิ์มพานตท่ี์เป็นส่วนหน่ึงของ

กระบวนแห่ และเป็นแบบแผนสาํคญัอีกประการหน่ึงท่ีในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ไดถื้อปฏิบติั

ตามดงัท่ีจะไดก้ล่าวในบทต่อไป 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่ 4 

วเิคราะห์คติความเช่ือ รูปแบบศิลปะและหน้าทีก่ารใช้งานในการสร้างรูปสัตว์หิมพานต์ในงานพระ 
เมรุมาศสมัยรัตนโกสินทร์ 

สัตวหิ์มพานตใ์นงานพระเมรุมาศสมยัรัตนโกสินทร์ จากหลกัฐานเอกสารทั้งพระราช

พงศาวดารและหลกัฐานเอกสารประเภทอ่ืนๆในสมยัรัตนโกสินทร์ท่ีมีกล่าวถึงไวค้่อนขา้งละเอียด 

อีกทั้งศึกษาผา่นงานวรรณกรรมต่างๆในสมยัรัตนโกสินทร์ท่ีกล่าวถึงรูปสัตวหิ์มพานตใ์นงานพระ

เมรุดว้ย และศึกษารูปแบบศิลปะของสัตวหิ์มพานตใ์นงานพระเมรุในสมยัรัตนโกสินทร์ท่ียงัเหลือ

หลกัฐานของสัตวหิ์มพานตท่ี์ใชป้ระกอบพระราชพิธีหลงเหลืออยู ่ ตั้งแต่ในสมยัตน้กรุง

รัตนโกสินทร์จนถึงในปัจจุบนั ประเพณีดงักล่าวก็ยงัสืบทอดต่อมา โดยจะศึกษารูปสัตวหิ์มพานต์

ในงานพระเมรุในปัจจุบนัวา่มีความแตกต่างหรือเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมากนอ้ยเพียงใด และมีการ

เปล่ียนแปลงคติความเช่ือและหนา้ท่ีการใชง้านอยา่งไรบา้ง 

 

1. คติความเช่ือในการสร้างรูปสัตว์หิมพานต์ในงานพระเมรุมาศสมัยรัตนโกสินทร์ 

1.1 หลกัฐานเอกสารพงศาวดารสมัยรัตนโกสินทร์ 

การสร้างพระเมรุมาศในสมยัอยธุยาเป็นประเพณีสืบต่อมาในสมยัรัตนโกสินทร์

เร่ืองราวของงานพระเมรุในสมยัรัตนโกสินทร์ปรากฏอยูใ่นโคลงถวายพระเพลิงพระบรมอฐิั

พระพุทธเจา้หลวง เป็นพระนิพนธ์ในพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหม่ืนศรีสุเรนทร์ พระโอรสใน

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงประพนัธ์ในท านองจดหมายเหตุงานถวายพระเพลิง

และฉลองพระอฐิัพระชนกชนนีของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เร่ืองราวในโคลงน้ี

เป็นหลกัฐานช้ินส าคญัท่ีท าใหเ้ราทราบถึงขนบธรรมเนียม ประเพณีการสร้างพระเมรุมาศในสมยั

กรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ ทั้งการสร้างและตกแต่งพระเมรุมาศ ขบวนแห่พระบรมอฐิั ซ่ึงประการ

หลงัน้ีท าใหเ้ราไดท้ราบอยา่งละเอียดวา่มีการน าสัตวหิ์มพานตเ์ขา้กระบวนแห่พระบรมศพ อีกทั้งยงั

อธิบายถึงชนิดของสัตวต่์างๆดว้ย ดงัความต่อไปน้ี 
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 รูปสตัวเ์ทียมลอ้ลาก  จูงจร 

สงัเคจ็ขจิตจร    แต่งตั้ง 

ผา้ไตรยใส่พานบวร   วางระดบั 

ราชเผา่เนาสถิตยทั้ง   ทัว่ส้ินสตัวส์กนธ์ 

 เอกองคท์รงพยฆัจอ้ง  ทีโจน 

กระเหลือกแลตาโทมน  มุ่งเน้ือ 

เอกทรงคชสีห์โผน   ผกว่ิง 

โตระมัง่กิเลนเม้ือ   เมือบทอ้งมรรคา 

 เอกองคท์รงอุศุภเพ้ียง  อิศรา 

จรจากไกรลาศปรา   สาทแกว้ 

สู่พ้ืนพระสุนธรา   เรืองยศ 

องคเ์อกเอกเลิศแกว้   ยอ่มแกว้ทองทรง 

 เอกองคท์รงแรดร้าย  ราวี 

เพียงหน่ึงองคอ์คันี   ข่ีตอ้น 

ใครเห็นกพึ็งมี   ตระทด ใจนา 

องคเ์อกเอกอ่อนออ้น   เสดจ็ไดดู้งาม 

 เอกองคอ์ลงกฎกอ้ง  กงัวาน 

ทรงครุฑคไชชาญ   เช่ืองใช ้

เฉกพายโุผนทยาน   ยงัอศั ดรนา 

มาช่วยแหนแห่ไว ้   สง่าเง้ือมง าดิน 

 เอกองคอ์งอาจหา้ว  หาญสมร 

เทียมเทพไททินกร   แก่นฟ้า 

เถลิงอาสนร์าชไกรสร   สุรภาพ 

เจียนจกัโจนจากหลา้   ล่วงคุง้คดันางค ์

 เอกองคท์รงคชผู ้   เผือกผนั 

ตรีเนตรไตรตรึงสวรรค ์  เทียบแท ้

ทรงไอยราวรรณ   เทเวศ 
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บงคชบงคนแหง ้   ยิ่งยอ้ยหยาดโพยม 

 เอกองคท์รงเคร่ืองพร้ิง  เพราพราย 

เลง็ลกัษณ์ภกัตรเฉิดฉาย  แช่มชอ้ย 

ข่ีครุฑดุจนารายณ์   รณฤทธ์ิ 

ทรงสุบรรณบินคลอ้ย   คลาดคลา้ยไคลคลา 

 เอกองคย์งยิ่งล  ้า   ภาพงษ ์

ทรงพระยาราชหงส์   เห็จเยื้อง 

ดัง่พระกมะลาศนท์รง   สามารถ 

โสเภศพรรณรายเร้ือง   อร่ามดว้ยอาภรณ์ 

 อีกทรงมนุเรศทั้ง   อินทรีย ์

อีกมษยะกมุภี    เงือกเง้ียว 

มงักรฤทธ์ิราวี   วานฉนาก 

เตร็จเตร่เหราเล้ียว   เล่ือนลอ้จรลี1 

จากโคลงบทน้ีแสดงให้เห็นวา่มีการใหพ้ระบรมวงศานุวงศท์รงสัตวหิ์มพานตใ์น

กระบวนแห่ สัตวหิ์มพานตท่ี์กล่าวถึงในโคลงบทน้ีมีทั้งเสือ คชสีห์ โคอุศุภราชหรือโคนนทิพาหนะ

ของพระอิศวรหรือพระศิวะ แรด ครุฑ ราชสีห์ไกรสรสีหะ ชา้ง หงส์ จรเข ้งู มงักรและเหรา เป็นตน้ 

งานพระเมรุพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ในสมยัพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั 

รัชกาลท่ี 2 ไดมี้การจดบนัทึกไวค้่อนขา้งละเอียดในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ฉบบั

เจา้พระยาทิพากรวงศ ์ ไดก้ล่าวถึงสัตวหิ์มพานตใ์นงานน้ีแต่เพียงวา่มีโรงรูปสัตวอ์ยูร่ายรอบราชวติั2 

ซ่ึงก็คือการน ามาประดบัอยูร่อบๆพระเมรุมาศ แสดงถึงความเป็นเขาพระสุเมรุ ส่วนในกระบวนแห่

พระบรมศพไม่มีการกล่าวถึงการน ารูปสัตวม์าเขา้กระบวนแห่แบบในสมยัรัชกาลท่ี 1 

                                                           
1 งานพระเมรุ ศิลปสถาปัตยกรรม ประวตัิศาสตร์ และวฒันธรรมเกีย่วเน่ือง  

(กรุงเทพฯ: อุษคเนย,์ 2552), 145 – 146. 
2 เจา้พระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที ่2 ฉบับ

เจ้าพระยาทพิากรวงศ์ : ฉบับตัวเขียน  (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2548), 24 – 27. 
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ในสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั งานพระเมรุของพระบาทสมเด็จพระ

พุทธเลิศหลา้นภาลยัในพระราชพงศาวดารไม่มีกล่าวถึงการน าหุ่นรูปสัตวม์าประดบัหรือเขา้ใน

กระบวนแห่ แต่มีกล่าวถึงในงานพระเมรุสมเด็จพระศรีสุลาลยั พระราชชนนีพระพนัปีหลวงใน

พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั ในกระบวนแห่พระบรมศพเขา้สู่พระเมรุ มีการตั้งกระบวน

แห่อยา่งใหญ่ มีรูปสัตวต่์างๆไปสู่พระเมรุ3 

รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูย่งัคงการสร้างพระเมรุมาศหลายคร้ัง  

หากแต่ไม่ปรากฏหลกัฐานการสร้างสัตวหิ์มพานตใ์นเอกสาร มาปรากฏสมยัพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ในงานพระเมรุมาศพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั มีการ

สร้างรูปสัตวหิ์มพานต ์67 ตวั เพื่อใชใ้นการอญัเชิญผา้ไตรในกระบวนแห่พระบรมศพ4 

ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลา้เจา้อยูห่วั งานพระเมรุมาศ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดมี้การเปล่ียนแปลงไปจากพระเมรุมาศตามโบราณราช

ประเพณีหลายประการ เช่น งดพระเมรุใหญ่ทอ้งสนามหลวง ซ่อมพระท่ีนัง่ดุสิตมหาปราสาทเป็น

ถาวรวตัถุท่ีประดิษฐานพระบรมโกศ และสร้างพระเมรุบุษบกขนาดเล็กท่ีทอ้งสนามหลวงเป็นท่ี

ถวายพระเพลิงแทน ในส่วนของสัตวหิ์มพานตท่ี์เขา้ร้ิวกระบวนแห่นั้น มีปรากฏอยูใ่นจดหมายของ

กรมหลวงนเรศร์วรฤทถวายต่อรัชกาลท่ี 6 ความวา่ 

“...อน่ึง การแห่พระบรมศพอีกอยา่งหน่ึงเป็นการใหญ่ จ าตอ้งคิดและวาง

ก าหนดการเสียแต่ตน้ดว้ยกนักบัการสร้างพระเมรุ คือถา้จะจดัอยา่งเก่า มีรูปสตัวหิ์ม

พานต ์ตั้งบุษบกไตรสงัเคด็แห่เป็นคู่ๆ ขบวนหนา้ 30 คู่ ขบวนหลงั 10 คู่รูปสตัวต์ามแบบ

น้ีไดเ้คยแต่มีพระบรมศพกบัพระศพกรมบวรวงั (ลดนอ้ยคู่ลงมา) เท่านั้น รูปสตัวน้ี์เกณฑ์

เฉพาะตวัราชการผูใ้หญ่ตั้งแต่เสนาบดีลงไปจนพระยาชั้นกรมกรมต่างๆ แห่แลว้ตั้งใน

โรงรายรอบพระเมรุ ขา้พระพทุธเจา้คิดดว้ยเกลา้ฯวา่ ถา้การแห่จะมีรถไตรเคร่ืองสังเคด็

แห่ดว้ย เห็นดว้ยเกลา้ฯวา่แห่รูปสตัวหิ์มพานตอ์ยา่งเดิมจะเป็นพระเกียรติยศดีกวา่ งาม

กวา่ เพราะการท าลอ้เล่ือนในสมยัน้ี คิดท าลอ้ใหช้กัลากง่ายกจ็ะได ้ ทั้งถนนหนทางก็

                                                           
3 สมภพ ภิรมย,์ พระเมรุมาศ พระเมรุ และเมรุ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์  (กรุงเทพฯ: 

อมรินทร์การพิมพ,์ 2528), 122. 
4 เร่ืองเดียวกนั,146 - 148. 
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ดีกวา่แต่ก่อน รูปสตัวแ์ห่คงเดิมไดส้ะดวก ไม่ชา้เวลาเหมือนอยา่งแต่ก่อน ถา้จะแห่รูป

สตัวด์ว้ยแลว้ กต็อ้งก าหนดการเกณฑท์ าพร้อมกนักบัการสร้างพระเมรุ และวางการงาน

ในเร่ืองแห่น้ีเสียแต่ตน้ สมควรตอ้งมีแม่กองอ านวยการอีกแผนกหน่ึง ขา้พระพุทธเจา้เห็น

ดว้ยเกลา้ฯดงัน้ี5” 

จากขอ้ความขา้งตน้จะเห็นไดว้า่มีการเสนอต่อรัชกาลท่ี 6 ใหค้งรูปสัตวหิ์มพานตเ์ขา้

กระบวนแห่พระบรมศพไว ้ ซ่ึงเร่ืองน้ีไดมี้การชุมนุมกนัอีกคร้ังในรายงานเสนาบดีเม่ือวนัท่ี 28  

พฤศจิกายน รัตนโกสินศก 9 ซ่ึงมีพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลา้เจา้อยูห่วัทรงเป็นประธานในท่ี

ชุมนุม ไดก้ล่าวสรุปถึงงานพระเมรุมาศดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ ส่วนของสัตวหิ์มพานตน์ั้นได้

ปรับเปล่ียนจากท่ีมีเทวดาเป็นคู่แห่ ควรเปล่ียนเป็นทหารแทน6 

สมยัรัชกาลท่ี 7 - รัชกาลท่ี 8 นั้นมีงานพระเมรุมาศหลายคร้ัง หากแต่ไม่มีรายละเอียด

เก่ียวกบัสัตวหิ์มพานตป์รากฏอยู ่ อาจเป็นไปไดว้า่โดนยกเลิกไป ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบนั ไดมี้งานพระเมรุมาศคร้ังใหญ่หลายคร้ัง  เช่น งาน

พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานนัทมหิดล งานพระเมรุสมเด็จพระเจา้บรมวงศ์

เธอ เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวติัวงศ ์ งานพระเมรุมาศสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทว ี พระ

พนัวสัสาอยัยกิาเจา้และงานพระเมรุมาศสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หากแต่ไม่ปรากฏ

หลกัฐานท่ีกล่าวถึงรูปสัตวหิ์มพานตป์ระดบัพระเมรุมาศ มาปรากฏอีกคร้ังในงานพระเมรุมาศ

สมเด็จพระเจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้ากลัยานิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มีการน ารูปสัตวหิ์ม

พานตม์าประดบับริเวณบนัไดทางข้ึน ทั้งหมด 3 คู่ 6 รูป คือ 1. กินรีดา้นทิศตะวนัตกทางเสด็จฯ 2. 

อปัสรสีหะ รูปคร่ึงคนคร่ึงสิงห์ ประดบัทิศเหนือเชิญพระศพ และ 3. นกทณัฑิมายนืถือกระบอง 

คอยปกป้องไม่ใหส่ิ้งชัว่ร้ายเขา้มาทางดา้นทิศใต ้

งานพระเมรุมาศสมเด็จพระเจา้ภคินีเธอ เจา้ฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพณัณวดี มี

การน ารูปสัตวหิ์มพานตม์าประดบัตกแต่งรอบพระเมรุมาศ โดยจดัเป็นเหมือนป่าขนาดยอ่มรายลอ้ม

พระเมรุ มีสัตวหิ์มพานตห์ลากหลายรูปแบบประดบัอยู ่ มีสัดส่วนขนาดเล็กกวา่ในงานพระเมรุมาศ

                                                           
5 เร่ืองเดียวกนั, 164 -165. 
6 เร่ืองเดียวกนั, 166. 
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สมเด็จพระเจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้ากลัยานิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพราะไม่ไดส้ร้างมา

เพื่อเป็นทวารบาลประจ ารอบพระเมรุ แต่สร้างเพื่อเป็นประดบัตกแต่งพระเมรุและเพื่อเป็น

สัญลกัษณ์ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นเขาพระสุเมรุ 

จากหลกัฐานเอกสารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้แสดงให้เห็นถึงความ

เช่ือตามประเพณีแบบเดิมท่ีสืบทอดมาตั้งแต่สมยัอยธุยา ยงัคงสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบนั แมว้า่

ธรรมเนียม รูปแบบของพระเมรุมาศจะแปรเปล่ียนไปตามยคุสมยัก็ตาม แต่คติแบบเดิมยงัคงอยู ่ ซ่ึง

แสดงใหเ้ห็นผา่นทางการสร้างพระเมรุมาศ การประดบัตกแต่งต่างๆ ซ่ึงสัตวหิ์มพานตเ์ป็นหน่ึงใน

สัญลกัษณ์ท่ีท าใหเ้ห็นแนวคิดดงักล่าวไดอ้ยา่งชดัเจน 

1.2 หลกัฐานวรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ 

จากหลกัฐานในพระราชพงศาวดารสมยัรัตนโกสินทร์จะเห็นไดว้า่การพระราชพิธีงาน

พระบรมศพนั้นเป็นแบบแผนเดียวกนักบัในสมยัอยธุยา และยงัไดป้รากฏอยูง่านวรรณกรรมสมยั

รัตนโกสินทร์ดว้ย เช่น ในบทพระราชนิพนธ์เร่ืองอิเหนาของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้

นภาลยั ไดบ้รรยายถึงสัตวหิ์มพานตไ์วห้ลายตอน เช่น ตอนงานพระเมรุเมืองหมนัหยา กล่าวถึงการ

ตั้งรูปสัตวหิ์มพานตป์ระดบัตกแต่งรอบพระเมรุมาศ ความวา่ 

เพดานดาราระยา้ยอ้ย   ผกูหอ้ยพุ่มพวงบุปผา 

ฉากกระจกตั้งบงัตา   แต่งท่ีเป็นขา้งหนา้ขา้งใน 

บา้งตั้งไมก้ระถางวางรูปสตัว ์  รอบจงัหวดับริเวณพระเมรุใหญ่ 

รูปกินรออ้นแอน้เอาใจ   วางไวริ้มมุขทุกทิศ 

และตอนกระบวนชกัพระศพออกสู่พระเมรุเมืองหมนัหยา ซ่ึงบรรยายถึงสัตวหิ์มพานต์

วา่เป็นหน่ึงในพระบวนแห่พระศพเช่นกนั ดงัความวา่ 

รูปสตัวส่ิ์งละคู่ดูต่างต่าง  เสนีธิบซา้ยขวา 

บุษบกบลัลงักต์ั้งผา้ไตร  ชกัไปเป็นขนดัอดัมา 

ระเด่นดาหลาสุริยวงศ ์   ทั้งเผา่พงศป์ระยรูในหมนัหยา 

ต่างองคท์รงเคร่ืองใส่ชฎา  ข่ีมา้ตามไปในกระบวน 

จากขอ้ความในงานพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยัแสดง

ใหเ้ห็นถึงความสอดคลอ้งกบัพระราชพิธีท่ีถือปฏิบติัจริงในสมยัรัตนโกสินทร์ และถึงแมว้า่ในพระ
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ราชพงศาวดารในสมยัรัชกาลท่ี 2 จะมิไดร้ะบุถึงการน าสัตวหิ์มพานตเ์ขา้กระบวนแห่ก็ตาม  แต่จาก

ขอ้ความท่ีปรากฏในงานพระองคท์  าใหต้ั้งสมมติฐานไดว้า่น่าจะมีการน าสัตวหิ์มพานตเ์ขา้กระบวน

แห่ในงานพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกดว้ย เพียงแต่มิไดร้ะบุรายละเอียดลง

ไปในพงศาวดาร 

นอกจากน้ียงัมีปรากฏอยูใ่นบทละครเร่ืองลกัษณวงศ ์ของสุนทรภู่ ตอน พระเมรุเผาศพ

นางเกสร ซ่ึงไดก้ล่าวถึงการน าสัตวหิ์มพานตม์าใชใ้นงานพระเมรุของนางเกสรไวห้ลากหลาย  เช่น 

น ากินนรมาตั้งประดบั พระเมรุมาศ ความวา่ 

ตีนเมรุมีเทพประนมบงัคมเคียง  อสูรเพียงจะผยองข้ึนทอ้งโพยม 

ทั้งส่ีมุมซุม้ตั้งบลัลงัอาสน์  กินนรนอ้ยมุชนาฎประหลาทโฉม 

อีกทั้งยงัมีกล่าวถึงกระบวนแห่พระบรมศพท่ีน าสัตวหิ์มพานตม์าเขา้กระบวนแห่ดว้ย 

ดงัความวา่ 

พวกโยธาถือธงเป็นสองแถว  ขนตัแนวเทวดาใหเ้ดินคัน่ 

แลว้ชกัรูปแรดจรมาก่อนพลนั  บนหลงันั้นมรฎปใส่โคมไฟ 

พญาชา้งคู่ชา้งส าอางคศ์รี  พาชีคู่พาชีอนัผอ่งใส 

พญาหงส์คู่หงส์ทรงวิไล  กิเลนไพรคู่กบักิเลนดง 

มจัฉานุคู่กนักบัมจัฉา   สิงหราคู่สิงหราหงส์ 

ราชสีห์คู่ราชสีห์ทรง   สุบรรณยงคู่กบัสุบรรณา 

เป็นคู่ๆรูปสตัวข์นดัแถว  ดูพรายแพรวเลิศลว้นดว้ยเลขา 

มรฎปใส่ไตรตั้งบนหลงัคา  เสียงมา้ฬ่อลา้ล่าดาประดงั 

จากขอ้ความดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ งานพระเมรุในงานวรรณกรรมสอดคลอ้งกบั

ขอ้ความในพงศาวดาร ท่ีมีการน าสัตวหิ์มพานตม์าประดบัอยูร่ายลอ้มพระเมรุมาศ และน าเขา้

กระบวนแห่ดว้ย บทละครเร่ืองน้ีกล่าวถึงการน าสัตวเ์ขา้กระบวนแห่เป็นคู่ๆ บนหลงัมีมณฑปวางผา้

ไตร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัในพงศาวดารและหลกัฐานจากสมุดไทยด าสมยัรัชกาลท่ี 3 
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2. การศึกษาวเิคราะห์รูปแบบของสัตว์หิมพานต์ในงานพระเมรุมาศสมัยรัตนโกสินทร์จากงาน

ศิลปะ 

ในสมยัรัตนโกสินทร์ยงัคงสืบต่อประเพณีการสร้างพระเมรุมาศจากอยธุยามาจนถึง

ปัจจุบนั ซ่ึงหลกัฐานของสัตวหิ์มพานตท่ี์ถูกสร้างข้ึนเพื่อประกอบในงานพระเมรุยงัคงหลงเหลือ

หลกัฐานในศึกษาอยู ่ ตั้งแต่ในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้จนถึงปัจจุบนั ในบทน้ีจึงจะศึกษารูปแบบ

ของสัตวหิ์มพานต ์5 ชนิด คือ 1. กินนร กินรี 2. ครุฑ 3. นาค 4. ราชสีห์ คชสีห์ 5.หงส์  โดยจะศึกษา

จากรูปสัตวใ์นงานพระเมรุท่ียงัหลงเหลือหลกัฐานอยูแ่ละงานศิปกรรม จิตรกรรมประเภทอ่ืนๆดว้ย 

เพื่อท่ีจะแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของรูปแบบสัตวหิ์มพานตใ์นสมยัรัตนโกสินทร์ 

2.1 กินนร กินรี 

งานศิลปกรรมรูปกินรีท่ีใชใ้นงานพระเมรุสมยัรัตนโกสินทร์ยงัเหลือหลกัฐานตั้งแต่

รัตนโกสินทร์ตอนตน้ จนถึงปัจจุบนั ซ่ึงรูปแบบท่ีพบในตอนตน้นั้นลกัษณะโดยรวมสืบทอดมาจาก

สมยัอยธุยาตอนปลาย มีคร่ึงบนเป็นมนุษย ์ คร่ึงล่างมีขาและปีกเป็นนก สวมเคร่ืองทรงทั้งมงกุฏ 

กรองศอ และสร้อยสังวาลย ์ รวมทั้งใบหนา้ท่ียงัใกลเ้คียงกบัพระพุทธรูปสมยัอยธุยาตอนปลายท่ีวดั

หนา้พระเมรุ คือ คิ้วโก่ง เปลือกตาใหญ่ พระจมูกโด่งงุม้ปลายเล็กนอ้ย ริมฝีปากอ่ิม  ค่อนขา้งบาง 

หาก  แต่ใบหนา้ค่อนขา้งกลมเป็นรูปไข่มากกวา่ในสมยัอยธุยาตอนปลาย เคร่ืองทรงยงัเป็นแบบ

เดียวกบัท่ีพบในสมยัอยธุยาตอนปลาย สวมชฏาสูงแหลม มีกรรเจียกจอน สวมกรองศอ  สังวาลและ

พาหุรัด ส่วนล่างจะเป็นปีกท่ีสลกัเป็นชั้นๆคลา้ยขนของนกจริง ส่วนหางและหลงัขาสลกัเป็นลาย

กระหนก พบหลกัฐานท่ียงัเหลืออยูคื่อ หุ่นรูปกินรีท่ีอยูใ่นพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร ซ่ึง

เดิมมาจากกรมพระภูษามาลา ซ่ึงคุณณฏัฐภทัร จนัทวชิ  ไดก้ล่าวไวว้า่เป็นกินนรีในงานพระเมรุสมยั

สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช7  (ภาพท่ี 131 -132) แต่จากการวเิคราะห์รูปแบบของกินนรี

ท่ีกลมรูปไข่  พระขนงโก่ง  และใกลเ้คียงกบัใบหนา้หุ่นละคร  ซ่ึงคลา้ยคลึงกบัพระพุทธรูปในสมยั

รัชกาลท่ี  3  จึงสันนิษฐานวา่ไม่น่าจะเป็นงานเก่าไปจนถึงในรัชกาลท่ี  1  แต่น่าจะเป็นงานในสมยั

รัชกาลท่ี  3  มากกวา่  ซ่ึงนอกจากจะคลา้ยคลึงกบัพระพุทธรูปในสมยัรัชกาลท่ี  3  แลว้  ยงัคลา้ยกบั

                                                           
7 ณฏัฐภทัร จนัทวชิ, “ประติมากรรมรูปพระอุณรุทและกินรีประดบัพระเมรุมาศสมยั

รัชกาลท่ี 1”, ศิลปากร 51,5,  115. 
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กินนรีในสมุดไทยด า ของหอสมุดแห่งชาติ (ภาพท่ี 133) เป็นภาพร่างการผกูหุ่นรูปสัตวเ์ขา้กระบวน

แห่พระบรมศพและพระศพเจา้นายบางพระองค ์ท าข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 38  ดว้ย  นอกจากรูปแบบท่ี

ใกลเ้คียงกบังานในสมยัรัชกาลท่ี  3  แลว้  ขอ้สังเกตอีกประการ  คือ  ตามธรรมเนียมของงานพระ

บรมศพในสมยัตน้กรุงรัตนโกสินทร์  ส่ิงของและเคร่ืองประดบัท่ีใชใ้นงานพระเมรุมาศจะไม่มีการ

เก็บรักษาไว ้  หากหุ่นรูปกินนรีดงักล่าวเป็นกินนรีท่ีใชใ้นงานพระเมรุมาศจริง  เหตุใดจึงเก็บรักษา

ไวจ้นถึงปัจจุบนั  จึงเป็นไปไดว้า่กินนรีน้ีอาจเป็นตน้แบบส าหรับการสร้างรูปสัตวหิ์มพานตใ์นงาน

พระเมรุมาศจริง  จึงยงัคงเก็บรักษาไวไ้ด ้

 หุ่นรูปกินนรีและภาพร่างในสมุดไทยด าสมยัรัชกาลท่ี  3  น้ีถือเป็นหลกัฐานช้ินส าคญั

ของรูปแบบสัตวหิ์มพานตใ์นงานพระเมรุสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้วา่มีกระบวนการแนวคิดใน

การสร้างอยา่งไรบา้ง ซ่ึงจะมีการสร้างสัตวหิ์มพานตข้ึ์นมาใหม่ท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อนในงาน

วรรณกรรมสมยัอยธุยาหรือก่อนหนา้นั้น แต่เกิดข้ึนใหม่จากจินตนาการของช่างสมยัรัตนโกสินทร์

ท่ีกระท าข้ึนเพื่อเพิ่มจ านวนสัตวหิ์มพานตใ์หเ้พียงพอต่อการใชใ้นงานออกพระเมรุ ภาพกินนรใน

สมุดไทยด าสมยัรัชกาลท่ี 3 มีความแตกต่างจากกินนรีในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  พระนคร คือ มี

การเพิ่มมณฑปบนหลงัของกินนร และชายผา้ดา้นหนา้ยาวลงมาถึงพื้นเป็นรูปพญานาค ซ่ึงรูปแบบ

เช่นน้ีปรากฏมาก่อนในภาพจิตรกรรมและลายรดน ้าในศิลปะอยธุยาตอนปลาย (ภาพท่ี 61) โดย

น่าจะเป็นเพราะดว้ยการใชง้านท่ีแตกต่างกนั กินรีในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  พระนคร น่าจะเป็น

ตน้แบบของหุ่นรูปกินนร  กินนรีส าหรับใชเ้พื่อตั้งประดบัรอบๆพระเมรุมาศในการแสดงถึงความ

เป็นเขาพระสุเมรุ แต่กินรีในสมุดไทยด าจดัท าเป็นเพื่อการน าเขา้กระบวนแห่ ท าใหมี้การสร้าง

มณฑปไวบ้นหลงัเพื่อใส่เคร่ืองราชูปโภคทั้งหลาย ตรงกบัท่ีปรากฏหลกัฐานอยูใ่นพงศาวดาร 

 

                                                           
8 ส านกันายกรัฐมนตรี คณะกรรมการพิจารณาและจดัพิมพเ์อกสารทางประวติัศาสตร์, 

ภาพสัตว์หิมพานต์ จากสมุดไทยด าของหอสมุดแห่งชาติ  (กรุงเทพฯ: ส านกั, 2525), 2. 
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ภาพท่ี 131  หุ่นรูปกินรีส าหรับตั้งท่ีฐานพระเมรุมาศสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้  ปัจจุบนัอยูใ่น 

                   พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร  อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 24 

 
ภาพท่ี 132  ดา้นหลงัของกินรีในงานพระเมรุมาศสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้  

                   อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 24 

 
ภาพท่ี 133  ภาพร่างการผกูหุ่นรูปสัตวเ์ขา้กระบวนแห่พระบรมศพและพระศพเจา้นายบางพระองค ์

                   ท าข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 3 ศิลปะรัตนโกสินทร์ อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 24 

ท่ีมา : ส านกันายกรัฐมนตรี, ภาพสัตว์หิมพานต์จากสมุดไทยด าของหอสมุดแห่งชาติ   

(กรุงเทพ: ส านกันายกรัฐมนตรี, 2525), 49. 



155 
 

 
 

รูปแบบของกินรีในสมยัต่อๆมาก็มีลกัษณะไม่แตกต่างไปจากเดิม รูปแบบโดยรวม

ยงัคงเป็นเหมือนเดิม ถึงแมว้า่จะมีการเขา้มาของศิลปะแบบตะวนัตกตั้งแต่ในสมยัรัชกาลท่ี  4  

จนถึงสังคมยคุใหม่ในปัจจุบนัท่ีแนวคิด รูปแบบการด าเนินชีวติแตกต่างไปจากสมยัตน้กรุง

รัตนโกสินทร์ก็ตาม แต่ศิลปะแบบขนมธรรมเนียมเดิมยงัคงอยูแ่ละรักษาสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั

กินนรและกินรียงัคงเป็นแบบท่ีสืบทอดมาจากสมยัอยธุยา คือ มีคร่ึงบนเป็นคน คร่ึงล่างเป็นนกสวม

เคร่ืองทรงชฏามงกุฏแหลมสูง กรองศอ และสร้อยสังวาลย ์ ท่อนล่างสวมกางเกงท่ีสลกัลวดลายเป็น

ชั้นๆคลา้ยขนนกจริง คาดเขม็ขดัและมีชายผา้ดา้นหนา้ยาวลงมาถึงพื้น ซ่ึงรูปแบบเช่นน้ีมีมาแลว้

ตั้งแต่ในสมยัอยธุยาดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ ในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ก็พบอยูใ่นงาน

จิตรกรรมและลายรดน ้าหลายแห่ง เช่น ประตูลายรดน ้าวดันางนอง (ภาพท่ี 134) จิตรกรรมวดัดุสิดา

ราม (ภาพท่ี 135 - 136) จิตรกรรมวดัคงคาราม (ภาพท่ี 137) และไดน้ ามาใชง้านจริงในงานพระเมรุ

สมเด็จพระเจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ภาพท่ี 138 - 139) ท่ี

กินนรและกินรีมีชายผา้ดา้นหนา้ยาวลงมาถึงพื้น อยูร่ะหวา่งขากินนรและกินนรี ซ่ึงลกัษณะเช่นน้ีมี

ความใกลเ้คียงกบัในภาพสมุดไทยด าสมยัรัชกาลท่ี 3 มาก (ภาพท่ี 133) แตกต่างกนัเพียงกินนรและ

กินนรีในงานพระพี่นางฯไม่มีบุษบกท่ีหลงัเท่านั้น และยงัมีความใกลเ้คียงกบักินนรีสมยัรัชกาลท่ี 1 

ในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติดว้ย (ภาพท่ี 131 - 132) ทั้งรูปแบบ ท่าทางการยนืคลา้ยคลึงกนัมาก จึง

น่าจะเป็นตน้แบบใหก้บัการสร้างงานุสมเด็จพระเจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร์ ส่วนท่ีไม่เหมือนกนัก็คือ ใบหนา้ของกินนรีในงานพระพี่นางจะมีความ

ใกลเ้คียงกบัคนธรรมดามากกวา่ ใบหนา้มีความสมจริง รวมถึงรูปร่างของกินนรและกินนรีดว้ยท่ี

สัดส่วนใกลเ้คียงกบัคนจริงๆ แต่กินรีในสมยัรัชกาลท่ี 1 ใบหนา้คลา้ยกบัหุ่นละคร สัดส่วนรูปร่างมี

เอวท่ีเล็กกวา่คนปกติ มีความเป็นรูปป้ันท่ีเหนือจริงมากกวา่ ส่วนของปีกและกางจะมีลกัษณะท่ี

เหมือนกนั คือ ปีกจะเป็นชั้นๆเลียนแบบขนนกจริง แต่หางจะเป็นลายกระหนกช้ีข้ึนและมีขาเป็นนก 

ตวัอยา่งงานรูปกินนรและกินรีในปัจจุบนันอกจากงานพระเมรุของสมเด็จพระเจา้พี่นาง

เธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์แลว้ ยงัมีการสร้างในงานพระเมรุมาศ

สมเด็จพระเจา้ภคินีเธอ เจา้ฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพณัณวดีดว้ย (ภาพท่ี 140 - 141) ซ่ึง

รูปแบบใกลเ้คียงกบักินนร กินรีในงานพระพี่นาง หากแต่มีสัดส่วนท่ีเล็กลงมากจากเดิมในงานพระ
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พี่นางมีขนาดเท่ากบัคนจริง ท าใหส้ัดส่วนของกินนร กินรีในงานเจา้ฟ้าเพชรรัตน์มีความแตกต่างไป

บา้งท่ีมีขนาดไม่สมจริงเท่า แต่รูปแบบโดยรวมไม่แตกต่างกนั ส่วนวสัดุนั้นท่ีใชใ้นงานเจา้ฟ้าเพชร

รัตน์เป็นสร้างดว้ยเทคนิคการป้ันปูนสดโดยกลุ่มช่างจากจงัหวดัเพชรบุรีและเขียนสีโดยจิตรกรจาก

ส านกัช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ซ่ึงแตกต่างจากกินนรในสมยัรัชกาลท่ี 1 ท่ีมีการปิดทองประดบั

กระจกสี ส่วนปีกท่ีเป็นชั้นซ้อนกนัประดบักระจกสี หากแต่งานในปัจจุบนัใชก้ารเขียนสีเท่านั้น 

 
ภาพท่ี 134  กินนรบนบานประตูลายรดน ้า วดันางนอง  ศิลปะรัตนโกสินทร์ อายุพทุธศตวรรษท่ี 24 

 
ภาพท่ี 135  จิตรกรรมกินนร กินรี วดัดุสิดาราม  ศิลปะรัตนโกสินทร์ อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 24 

ท่ีมา : ส านกัพิมพเ์มืองโบราณ, วดัดุสิดาราม  (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2526), 64. 
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ภาพท่ี 136  จิตรกรรมภาพกินนร กินรี  ในจิตรกรรมวดัดุสิดาราม  ศิลปะรัตนโกสินทร์  

                   อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 24 

ท่ีมา : ส านกัพิมพเ์มืองโบราณ, วดัดุสิดาราม  (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2526), 70. 

 

 
ภาพท่ี 137  จิตรกรรมรูปกินนร กินนรี วดัคงคาราม  ศิลปะรัตนโกสินทร์ อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 24 

ท่ีมา : ประยรู อุลุชาฏะ, จิตรกรรมฝาผนังวดัคงคาราม (กรุงเทพ: เมืองโบราณ, 2554), 23. 
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ภาพท่ี 138  กินรีงานพระเมรุพระเจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาส 

                   ราชนครินทร์  ศิลปะรัตนโกสินทร์ สร้างในปี พ.ศ. 2551 

 

 
ภาพท่ี 139  กินรีงานพระเมรุพระเจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาส 

                   ราชนครินทร์  ศิลปะรัตนโกสินทร์ สร้างในปี พ.ศ. 2551 
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ภาพท่ี 140  กินนร กินรี งานพระเมรุมาศสมเด็จพระเจา้ภคินีเธอ เจา้ฟ้าเพชรรัตนราชสุดา   

                   สิริโสภาพณัณวดี  ศิลปะรัตนโกสินทร์ สร้างในปี พ.ศ. 2555 

 

 
ภาพท่ี 141  กินนร กินนรีในงานพระเมรุมาศสมเด็จพระเจา้ภคินีเธอ เจา้ฟ้าเพชรรัตนราชสุดา 

                   สิริโสภาพณัณวดี  ศิลปะรัตนโกสินทร์ อายพุุทธศวรรษท่ี 26 

 

รูปแบบภาพกินนรและกินรีในงานพระเมรุทั้งสองนั้นถือเป็นการพฒันารูปแบบของ

งานจิตรกรรมไทยสมยัใหม่ และถือเป็นตวัอยา่งงานในปัจจุบนัไดเ้ป็นอยา่งดี งานจิตรกรรมแบบ

ไทยสมยัใหม่นั้นโครงสร้างโดยรวมหรือลวดลายต่างๆยงัคงสืบทอดมาตั้งแต่สมยัอยธุยา แต่ส่ิงท่ี
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แตกต่างคือ ลายเส้นท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงเกิดจากการไดรั้บอิทธิพลของงานศิลปะจาก

ตะวนัตก ความสมจริงของงานแบบตะวนัตกไดเ้ขา้มาผสมอยูใ่นงานจิตรกรรมไทยตั้งแต่สมยั

รัชกาลท่ี 4  เป็นตน้มา ดงัจะเห็นไดจ้ากภาพฉากววิทิวทศัน์ท่ีมีความสมจริง ปรากฏอยูใ่นงาน

จิตรกรรมสมยัรัชกาลท่ี 4 และงานท่ีไดรั้บการซ่อมแซมในสมยันั้น ซ่ึงลกัษณะการผสมผสานเช่นน้ี

ไดมี้การสืบต่อและพฒันาอยา่งต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั จนท าใหเ้กิดรูปแบบของงานศิลปะไทย

ประยกุตข้ึ์น  ภาพจิตรกรรมไทยสมยัใหม่ไดมี้การปรับปรุงลายเส้นท่ีแตกต่างไปจากแบบเดิม 

โดยรวมจะมีความอ่อนชอ้ยมากข้ึน ลายเส้นจะมีความเล็กและรายละเอียดท่ีมากข้ึน มีมิติของงาน 

สีสันท่ีสดใส การเล่นแสงและเงาตามแบบศิลปะตะวนัตก ตวัอยา่งของงานจิตรกรรมแบบไทย

สมยัใหม่นั้น ก็เช่นงานของอาจารยเ์ฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์ งานของคุณจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต อาจารย์

ถวลัย ์ ดชันี  อาจารยป์รีชา เถาทอง อาจารยช์ลูด น่ิมเสมอ ตวัอยา่งของภาพกินนร กินรีในงาน

จิตรกรรมสมยัใหม่ คือ ภาพจิตรกรรมภายในพระอุโบสถ วดัตรีทศเทพ (ภาพท่ี 142) เขียนโดยคุณ

จกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต รูปแบบของกินนรและกินรีเป็นแบบเดียวกบัในงานพระเมรุมาศของพระพี่นาง 

และเจา้ฟ้าเพชรรัตน์ รูปแบบของเคร่ืองทรงและส่วนประกอบต่างๆยงัคงเป็นแบบสมยัโบราณ แต่มี

รายละเอียดของลายเส้น ลายกระหนกท่ีมีความอ่อนชอ้ยมากกวา่ การใชสี้สีนสดใส และหลากหลาย 

มีการลงแสงเงาเพิ่มความสมจริง 

 
ภาพท่ี 142  กินนร ภาพส่วนหน่ึงของภาพมารผจญหนา้พระประธาน วดัตรีทศเทพ 

                   เขียนโดย คุณจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต  ศิลปะรัตนโกสินทร์ เร่ิมวาดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 

ท่ีมา : สมปอง ดวงไสว, จิตรกรรมฝาผนัง สกุลช่างจักรพันธ์ุ โปษยกฤต,  เขา้ถึงเม่ือ 25 สิงหาคม 

2555,  เขา้ถึงไดจ้าก http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/lifestyle/culture/ 

20120313/441197/จิตรกรรมฝาผนงั-สกุลช่างจกัรพนัธ์ุ-โปษยกฤต.html 

http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/lifestyle/culture/
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2.2 ครุฑ 

ครุฑในสมยัรัตนโกสินทร์ท่ีพบโดยมากนั้นมกัจะเป็นครุฑยดุนาค ลกัษณะรูปแบบและ

ท่าทางการยนืต่างๆในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้สืบทอดมาจากสมยัอยธุยา กล่าวคือครุฑจะยนืหนั

หนา้ตรงอยูบ่นพญานาค มือทั้งสองขา้งจบัหางของนาคชูข้ึน ใบหนา้เป็นนกมีจงอยปากแหลม 

สวมชฏามงกุฏแหลมสูง มีกรรเจียกจอน และสวมเคร่ืองประดบัเป็นสร้อยคอ สร้อยสังวาลมีประจ า

ยามอกตรงกลาง บนร่างกายมีลวดลายขดเป็นวงกน้หอย ส่วนล่างมีขาเป็นนกสวมผา้นุ่งท่ีสลกั

ลวดลายเป็นชั้นๆคลา้ยปีกของนกจริง มีปีกอยูด่า้นหลงั แขนทั้งสองขา้งและหลงัน่องท าลวดลาย

คลา้ยขนนกจริง ตวัอยา่งของครุฑงานพระเมรุสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้พบอยูใ่นสมุดไทยด า สมยั

รัชกาลท่ี 3 มีส่ิงท่ีเพิ่มเติมมาคือ มีมณฑปดา้นหลงั ส่วนครุฑสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ในงาน

ศิลปกรรมประเภทอ่ืนๆ มีทั้งงานประติมากรรม งานจิตรกรรมและงานบนตูพ้ระธรรมลายรดน ้า 

เช่น แถวเชิงบาตรครุฑแบกท่ีฐานของพระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม (ภาพท่ี  143) เป็นงาน

ท่ีสร้างข้ึนมาตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 1 แต่มีการบูรณปฏิสังขรณ์คร้ังใหญ่ในสมยัรัชกาลท่ี  3 ปี พ.ศ. 

2374 มีการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายในพระอุโบสถ ภาพครุฑบนตูพ้ระธรรมลายรดน ้าสมยั

รัชกาลท่ี 3 (ภาพท่ี 144) และภาพครุฑในจิตรกรรมภายในพระท่ีนัง่พุทไธสวรรค ์ วงัหนา้(ภาพท่ี 

145) และในภาพสมุดไทยด าสมยัรัชกาลท่ี 3 ท่ีวาดข้ึนเพื่อใชใ้นงานพระเมรุมาศ (ภาพท่ี 146)

รูปแบบโดยรวมจะเหมือนกนั แตกต่างกนัแค่เพียงการหนัของครุฑ ซ่ึงจะเปล่ียนแปลงตามบริบท

และหนา้ท่ีการในการประดบังานศิลปกรรมช้ินนั้นๆ เช่น หากใชใ้นงานพระเมรุหรือใชป้ระดบัเรียง

รายรอบฐานของพระอุโบสถในฐานะครุฑแบกก็จะหนัหนา้ตรง ยนืกางแขนยดุนาคอยูท่ ั้งสองขา้ง 

แต่เม่ือใชป้ระดบัในงานจิตรกรรมหรืองานลายรดน ้าท่ีเป็นภาพเล่าเร่ือง อิริยาบถของครุฑจะมีความ

เป็นอิสระมากกวา่ มีทั้งหนัขา้งหรือท่าทางอ่ืนๆตามแต่บริบทหรือเร่ืองราวท่ีประกอบอยู ่
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ภาพท่ี 143  ครุฑประดบัฐานพระอุโบสถ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม  ศิลปะรัตนโกสินทร์  

                   อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 24 

 

 
ภาพท่ี 144   ครุฑบนตูพ้ระธรรมลายรดน ้า สมยัรัชกาลท่ี 3  ศิลปะรัตนโกสินทร์  

                    อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 24 
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ภาพท่ี 145 ภาพจิตรกรรมรูปครุฑบนพระท่ีนัง่พุทไธสวรรค ์วงัหนา้  ศิลปะรัตนโกสินทร์  

                 อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 24    

ท่ีมา : ส านกัพิมพเ์มืองโบราณ, พระทีน่ั่งพุทไธสวรรย์   (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2526), 50. 

 

 
ภาพท่ี 146  ครุฑจากสมุดไทยด า สมยัรัชกาลท่ี 3  ศิลปะรัตนโกสินทร์ อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 24 

ท่ีมา : ส านกันายกรัฐมนตรี, ภาพสัตว์หิมพานต์จากสมุดไทยด าของหอสมุดแห่งชาติ (กรุงเทพ :

ส านกันายกรัฐมนตรี, 2525), 18. 
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รูปแบบของครุฑในสมยัต่อมาจนถึงปัจจุบนัมิไดมี้การเปล่ียนแปลงไปในสมยัอยธุยา

มากนกั ยงัคงลกัษณะโดยรวมของครุฑไวอ้ยา่งครบถว้น ทั้งใบหนา้แบบนก สวมชฏามงกุฏสวม

เคร่ืองทรง มีปีกท่ีเลียนแบบขนนกจริง มีขนนกอยูใ่ตแ้ขนทั้งสองขา้ง ยดุนาคไวท้ั้งสองขา้ง  ปรากฏ

หลกัฐานอยูใ่นงานศิลปะไทยในปัจจุบนั เช่น ครุฑในเรือพระท่ีนัง่นารายณ์ทรงสุบรรณ เป็นรูปพระ

รายณ์ทรงครุฑ ซ่ึงการจดัวางองคป์ระกอบของภาพเป็นรูปแบบดั้งเดิมท่ีพบมาตั้งแต่ในศิลปะเขมร

และส่งอิทธิพลต่อในศิลปะอยธุยา ตวัอยา่งเช่นตูบ้านประตูประดบัมุก บานประตูพระอุโบสถวดั

บรมพุทธาราม สมยัพระเจา้อยูห่วับรมโกศ (ภาพท่ี 147) ซ่ึงทั้งการวางองคป์ระกอบภาพลายเส้น 

การตกแต่งเป็นแบบเดียวกบัครุฑในเรือพระท่ีนัง่นารายณ์ทรงสุบรรณ (ภาพท่ี 148) และในภาพ

จิตรกรรมงานพระเมรุมาศทศกณัฑ ์วดัพระศรีรัตนศาสดาราม (ภาพท่ี 149) ซ่ึงรูปแบบทั้งเคร่ืองแต่ง

กาย เคร่ืองประดบั ขนนก ลว้นแต่เป็นแบบเดียวกนั หากแต่มีมณฑปประดบัท่ีหลงั เหตุเพราะใน

ภาพครุฑถูกใชเ้ป็นเคร่ืองประกอบพระเกียรติยศในงานพระเมรุมาศ และในงานพระเมรุมาศสมเด็จ

พระเจา้ภคินีเธอ เจา้ฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพณัณวดี (ภาพท่ี 150 - 151) มีการสร้างสัตวหิ์ม

พานตป์ระดบัรอบพระเมรุมาศ ครุฑเป็นหน่ึงในสัตวหิ์มพานตท่ี์ประดบัตกแต่งอยูร่อบพระเมรุ เป็น

ภาพครุฑยดุนาค รูปแบบของครุฑยงัคงเป็นแบบประเพณีเดิมทั้งใบหนา้ เคร่ืองทรงท่ีมีสร้อยคอ 

และสังวาลยท่ี์ประดบัลายประจ ายามอกตรงกลางแบบเดียวกบัท่ีพบในพระพุทธรูปทรงเคร่ืองและ

บนตูพ้ระธรรมลายรดน ้าสมยัอยธุยา หากแต่มีการปรับลายเส้นใหเ้ป็นแบบสมยัใหม่ มีความโคง้มน 

และสมจริงมากกวา่ในสมยัก่อน ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวเป็นรูปแบบของจิตรกรรมไทยสมยัใหม่ มีการ

ลงสีสันลวดลายท่ีครุฑค่อนขา้งสด ครุฑมีท่าทางท่ีค่อนขา้งอิสระ การยดุนาคมิไดเ้ป็นนาคพญานาค

ขนาดใหญ่ท่ีโดนเหยยีบอยู ่ แต่เป็นนาคขนาดเล็กสองตน ซ่ึงเป็นรูปแบบของจิตรกรรมไทย

สมยัใหม่ท่ีมีการปรับปรุงจากงานจิตรกรรมแบบประเพณีไทยเดิม 

ในส่วนของวสัดุท่ีใชง้านนั้น ตั้งแต่สมยัอยธุยาจะเหลือหลกัฐานอยูเ่พียงลายรดน ้ า

เท่านั้น ซ่ึงในสมยัรัตนโกสินทร์ก็ยงัคงสืบทอดงานประเภทน้ีต่อมาจากอยธุยา ทั้งเทคนิค รูปแบบ 

และลวดลายไม่แตกต่างกนัมากนกั มาในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ ศิลปกรรมรูปครุฑในงานพระ

เมรุมาศไม่เหลือหลกัฐานให้เห็น แต่สามารถศึกษาไดจ้ากครุฑท่ีประดบัตกแต่งท่ีฐานพระอุโบสถ 
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เช่น เชิงบาตรครุฑแบกท่ีฐานพระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ซ่ึงยงัปรากฏเทคนิคการประดบั

กระจกสีใหเ้ห็นอยู ่ ซ่ึงแตกต่างจากครุฑในงานพระเมรุสมเด็จเจา้ฟ้าเพชรรัตน์ท่ีใชเ้ทคนิดปูนป้ันสด 

และเขียนสีแทนการประดบักระจก 

 

 
ภาพท่ี 147  ภาพครุฑบนบานประตูประดบัมุก บานประตูพระอุโบสถวดับรมพุทธาราม  

                   สมยัพระเพทราชา  ศิลปะอยธุยาตอนปลาย อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 23 

 
ภาพท่ี 148  เรือพระท่ีนัง่นารายณ์ทรงสุบรรณ ในสมยัรัชกาลท่ี 9  อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 25 

ท่ีมา : หนงัสือพิมพก์รุงเทพวนัอาทิตย ์- กรุงเทพธุรกิจ ปีท่ี 20 ฉบบัท่ี 593 วนัอาทิตยท่ี์ 16 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2550, เขา้ถึงเม่ือ 20 สิงหาคม 2555, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.marinerthai.com/sara/1212.htm 
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ภาพท่ี 149  ครุฑประดบัรอบพระเมรุมาศของทศกณัฑ ์วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

                   ศิลปะรัตนโกสินทร์ อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 25 

 

 
ภาพท่ี 150   ครุฑประดบัรอบพระเมรุมาศสมเด็จพระเจา้ภคินีเธอ เจา้ฟ้าเพชรรัตนราชสุดา  

                    สิริโสภาพณัณวดี  ศิลปะรัตนโกสินทร์ สร้างในปี พ.ศ. 2555 
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ภาพท่ี 151   ครุฑประดบัรอบพระเมรุมาศสมเด็จพระเจา้ภคินีเธอ เจา้ฟ้าเพชรรัตนราชสุดา  

                    สิริโสภาพณัณวดี  ศิลปะรัตนโกสินทร์ สร้างในปี พ.ศ. 2555 

 

2.3 พญานาค 

พญานาคในสมยัอยธุยาจะพบอยูท่ี่ปลายกรอบซุม้หนา้บนัตามแบบท่ีมาจากปราสาท

ของเขมร โดยพญานาคจะมีหลายเศียรแผอ่อกไปทั้งสองดา้นของปลายกรอบซุม้ แต่มาในสมยั

รัตนโกสินทร์ลกัษณะดงักล่าวไม่ค่อยปรากฏเท่าใดนกั อาจเพราะววิฒันาการของเจดียท์รงปรางค์

และเจดียท์รงปราสาทยอดในสมยัอยธุยาตอนปลายมีขนาดเล็กลง ท าใหพ้ื้นท่ีในการประดบัตกแต่ง

ปรางคล์ดนอ้ยลง จากพญานาคท่ีมีขนาดใหญ่แผพ่งัพานหลายเศียรก็เหลือเพียงแค่ขนาดเล็กและ

ไม่ไดเ้ป็นรูปพญานาคอีกต่อไป เป็นเพียงโครงร่างท่ีมีลกัษณะปลายแหลมคลา้ยพญานาคเท่านั้น  อีก

ทั้งความนิยมในการสร้างเจดียส์มยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้จะเป็นเจดียท่ี์มีขนาดเล็กลงและเป็นเจดีย์

ประเภทเจดียท์รงเคร่ือง ซ่ึงไม่มีพื้นท่ีในการประดบักลีบขนุนหรือบนัแถลง ท าใหรู้ปพญานาคตรง

มุมของการซอ้นชั้นในเจดียข์าดหายไป ดงันั้นรูปพญานาคในสมยัรัตนโกสินทร์จะศึกษาผา่นงาน

จิตรกรรมท่ีมีค่อนขา้งมาก 

นาคในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ รัชกาลท่ี 1 - 3 พบหลกัฐานอยูใ่นงานจิตรกรรมและ

งานลายรดน ้าเสียเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงจะเขียนข้ึนเป็นภาพชาดกตอนต่างๆ ตอนท่ีพบมากคือ ภูริทตั

ชาดก ตอนท่ีพบจะเป็นตอนท่ีนาคภูริทตัตก็์ข้ึนไปรักษาอุโบสถศีลอยูท่ี่จอมปลวกใกลต้น้ไทรริม
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แม่น ้ายมุนา พราหมณ์ก็ร่ายมนตเ์ขา้ไปจบัภูริทตัตใ์ส่ยา่มตาข่าย โดยมากจะเป็นภาพนาคเศียรเดียว 

หนัขา้ง มีกรอบลอ้มรอบริมฝีปาก ตาโต ส่วนเศียรประดบัดว้ยลายกระหนกข้ึนไปเป็นรูป

สามเหล่ียมปลายแหลมข้ึนดา้นบน ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีมีมาตั้งแต่ในสมยัอยธุยา หากแต่ในสมยัอยธุยา

เคร่ืองประดบัดา้นบนเศียรของพญานาคบนปลายกรอบซุ้มหนา้บนัจะโคง้ข้ึนไปตามแนวของกรอบ

หนา้ในแนวโคง้โดยมีเส้นแบ่งเป็นชั้นๆ แตกต่างจากในงานลายรดน ้าท่ีจะเป็นสามเหล่ียมแหลมสูง 

ส่วนรัตนโกสินทร์จะข้ึนไปเป็นสามเหล่ียมแหลมสูงและประดบัลวดลายกระหนกแบบเดียวกบั

เคร่ืองประดบัเศียรของพญานาคในงานลายรดน ้าสมยัอยธุยา อาจเพราะในสมยัอยธุยา  พญานาคมี

หลายเศียรและใชป้ระดบัปลายกรอบซุม้จึงท าใหเ้คร่ืองประดบัเศียรตอ้งเป็นในแนวโคง้  แต่เม่ืออยู่

ในงานจิตรกรรมท่ีมีความเป็นอิสระในการออกแบบภาพมากกวา่ท าใหรู้ปแบบของเคร่ืองประดบั

เศียรแตกต่างออกไป ส่วนของล าตวัวาดลายเป็นชั้นๆแบบเกล็ดของงูตามธรรมชาติแบบเดียวกบัใน

สมยัอยธุยา และมีเคร่ืองประดบัคลา้ยกบัสร้อยลอ้มรอบล าตวัหลายเส้นลงไปจนถึงหาง  ตวัอยา่ง

ของงานสมยัยคุตน้รัตนโกสินทร์เช่น สมุดภาพวดัสุพรรณภูมิ จงัหวดัสุพรรณบุรี (ภาพท่ี  152) งาน

สมยัรัชกาลท่ี 1, สมุดภาพวดัดอนดอก เพชรบุรี (ภาพท่ี 153) งานสมยัรัชกาลท่ี 3, ภาพจิตรกรรมฝา

ผนงัพระอุโบสถ วดัหน่อพุทธางกรู (ภาพท่ี 154) งานสมยัรัชกาลท่ี 3 และในตูพ้ระธรรมลายรดน ้า

สมยัรัชกาลท่ี 3 (ภาพท่ี 155) 

 
ภาพท่ี 152  สมุดภาพวดัสุพรรณภูมิ จงัหวดัสุพรรณบุรี  มีขอ้ความอกัษรขอมระบุปีท่ีวาด 

                   คือ พ.ศ. 2326 ตรงกบัในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

ท่ีมา : บุณเตือน ศรีวรพจน์, สมุดข่อย (กรุงเทพฯ: โครงการสืบสานมรดกวฒันธรรมไทย), 380. 
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ภาพท่ี 153   ภาพจากสมุดภาพวดัดอนดอก เพชรบุรี  บานแผนกระบุปีท่ีวาด คือ พ.ศ. 2363  

                    ตรงกบัในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั 

ท่ีมา : บุณเตือน ศรีวรพจน์, สมุดข่อย (กรุงเทพฯ: โครงการสืบสานมรดกวฒันธรรมไทย), 314. 

 

 
ภาพท่ี 154  ภาพจิตรกรรมฝาผนงัพระอุโบสถ วดัหน่อพุทธางกรู  เขียนราว พ.ศ. 2391  

                   ในสมยัรัชกาลท่ี 3 

ท่ีมา : กรมศิลปากร, การอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2551), 40. 
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ภาพท่ี 155 : ตูพ้ระธรรมลายรดน ้าสมยัรัชกาลท่ี 3  อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 24 

 

นอกจากภาพพญานาคเศียรเดียวตามชาดกแลว้ ยงัมีภาพของพญานาคหลายเศียรดว้ย 

พบอยูใ่นจิตรกรรมภายในพระท่ีนัง่พุทไธสวรรค ์ซ่ึงเป็นฝีมือช่างสมยัรัชกาลท่ี 1 (ภาพท่ี  156) ภาพ

ของพญานาคอยูใ่นฉากของพุทธประวติัตอนท่ีพญานาคนนัโทปนนัทะแปลงกายเป็นงูใหญ่เพื่อท า

ร้ายพระพุทธเจา้ รูปแบบของพญานาคในจิตรกรรมของพระท่ีนัง่พุทไธสวรรคจ์ะแตกต่างจากท่ีอ่ืน

เพราะจะมีพญานาค 7 เศียรถึงสองชั้น ชั้นล่างเป็นพญานาคสีเขียวด า หนัหนา้ทางดา้นขา้ง อา้

ปากกวา้ง มีขอบรอบริมฝีปาก ตาโต บนศีรษะประดบัลายกระหนกท่ีมีปลายช้ีข้ึนดา้นบนแบบ

เดียวกบัพญานาคเศียรเดียวในงานจิตรกรรมท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ ล าตวัมีเกล็ดและทอ้งเป็นลอนคล่ืน

แบบเดียวกบังูจริงๆ พญานาคแต่ละเศียรจะมีสร้อยคอ ซ่ึงเป็นลกัษณะของนาคท่ีมีมาตั้งแต่ในสมยั

อยธุยา ส่วนล าตวัดา้นบนสุดของนาคทุกเศียรมีสร้อยคอขนาดใหญ่ประดบัลายประจ ายามอกตรง

กลาง ซ่ึงแตกต่างจากพญานาคในสมยัอยธุยาท่ีจะเป็นสร้อยคอรูปสามเหล่ียมมีพวงอุบะหอ้ยอยู่

ดา้นล่าง (ภาพท่ี 86) 

พญานาคชั้นบนนั้นสีส้มขาว ใบหนา้ของพญานาคตรงกลางหนัหนา้ตรง ส่วนเศียรนาค

ท่ีเหลืออีก 6 เศียรดา้นขา้งหนัหนา้เขา้หาเศียรนาคตรงกลาง ลกัษณะโดยรวมคลา้ยกบัพญานาคท่ี

ปลายกรอบซุม้ในสมยัอยธุยา กล่าวคือ ลายกระหนกสามเหล่ียมดา้นบนกรอบเศียรนาคจะไปใน
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ทิศทางท่ีเขา้หาเศียรนาคกลางสุด ท าใหค้ลา้ยกบัมีพงัพานขนาดใหญ่ดา้นบนเศียรนาค หากแต่

แตกต่างจากพญานาคหลายเศียรท่ีประดบัปลายกรอบซุม้สมยัอยธุยาก็ตรงลวดลายในกรอบ

สามเหล่ียมท่ีเป็นกระหนกทั้งหมด แต่เป็นรูปแบบเดียวกบัพญานาคในงานลายรดน ้าสมยัอยธุยามา 

 
ภาพท่ี 156  จิตรกรรมภายในพระท่ีนัง่พุทไธสวรรย ์ถือวา่เก่าแก่ท่ีสุดและมีคุณค่ายิง่ใน 

                   สมยัรัตนโกสินทร์ สมเด็จพระบวรราชเจา้มหาสุรสิงหนาทโปรดให้เขียนข้ึนราว  

                   พ.ศ. 2338 - 2340 โดยฝีมือจิตรกรในสมยัรัชกาลท่ี 1 ถึงแมจ้ะมีการเขียนซ่อมก็เพียง 

                   บางแห่งเท่านั้น 

 ท่ีมา : พระทีน่ั่งพุทไธสวรรย์  (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2526), 55. 

 

พญานาคในสมยัต่อมา สมยัรัชกาลท่ี 4 นั้น รูปแบบโดยทัว่ไปก็ยงัคลา้ยเดิม  พญานาค

มีทั้งแบบเศียรเดียวและหลายเศียร ใบหนา้ดุร้าย ตาโต อา้ปากกวา้งมีขอบรอบริมฝีปาก  ล าตวัเป็น

เกล็ดเป็นแบบงูจริง สวมสร้อยคอมีประจ ายามอกตรงกลาง และลายกระหนกบนศีรษะท่ีเร่ิมคลา้ย

กบัเป็นเคร่ืองทรงมงกุฏของพญานาคมากข้ึนกวา่ในสมยัก่อนหนา้ ตวัอยา่ง เช่น  จิตรกรรมวดันา

โรง (ภาพท่ี 157) จิตรกรรมวดัดุสิดาราม (ภาพท่ี 158) และจิตรกรรมวดัคงคาราม  (ภาพท่ี 159) เป็น

ตน้ 
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ภาพท่ี 157 : จิตรกรรม วดันายโรง  ศิลปะรัตนโกสินทร์ อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 24 – 25 

 

 
ภาพท่ี 158   จิตรกรรม วดัดุสิดาราม  ศิลปะรัตนโกสินทร์ อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 24 - 25 

ท่ีมา : ส านกัพิมพเ์มืองโบราณ, วดัดุสิดาราม  (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2526), 74. 
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ภาพท่ี 159  จิตรกรรมวดัคงคาราม  ศิลปะรัตนโกสินทร์ อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 24 - 25 

ท่ีมา : ประยรู อุลุชาฏะ, วดัคงคาราม (กรุงเทพ: เมืองโบราณ, 2537), 104. 

 

ในยคุปัจจุบนัท่ีแมจ้ะรับศิลปะแบบตะวนัตกเขา้มาอยา่งมาก แต่รูปแบบของพญานาคก็

ไม่ไดมี้ความแตกต่างไปจากในสมยัอยธุยาและช่วงตน้กรุงรัตนโกสินทร์เท่าใดนกั หากแต่มีลกัษณะ

บางประการท่ีแตกต่างไปจากในสมยัอยธุยาและแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นรัตนโกสินทร์  คือ การ

ประดบัลายดอกกลมหรือลายประจ ายามอกตรงกลางล าตวัของนาค ซ่ึงไม่ปรากฏในศิลปะเขมรและ

ศิลปะอยธุยา แต่มีในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ ดงัตวัอยา่ง เรือพระท่ีนัง่อนนัตนาคราช  (ภาพท่ี 

160) เป็นเรือพระท่ีนัง่บลัลงักใ์นกระบวนพยหุยาตราทางชลมาตร ปกติจะใชเ้ป็นเรือพระท่ีนัง่รอง 

เรือเชิญผา้พระกฐินหรือประดิษฐานบุษบกส าหรับพระพุทธรูปส าคญั สร้างข้ึนตั้งแต่ในสมยั

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 4 แต่ล าปัจจุบนัสร้างใหม่ในสมยัรัชกาลท่ี  6 

นอกจากการประดบัลายดอกกลมบริเวณล าตวัแลว้ ลายกระหนกดา้นบนเศียรพญานาคยงัมีหนา้ของ

พญานาคขนาดเล็กอีกเศียรประดบัอยูด่ว้ย ซ่ึงลกัษณะการซอ้นเศียรข้ึนไปดา้นเช่นน้ีไม่เคยปรากฏมา

ก่อนในศิลปะเขมรหรืออยธุยา 
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ภาพท่ี 160  เรือพระท่ีนัง่อนนัตนาคราช  สร้างในสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลา้เจา้อยูห่วั  

                   ส าเร็จเม่ือวนัท่ี 15 เมษายน พ.ศ. 2475 

ท่ีมา : ช่างสิบหมู่, เรือพระที่น่ังอนันตนาคราช,  เขา้ถึงเม่ือ 13 ธนัวาคม 2555, เขา้ถึงไดจ้าก  

http://www.changsipmu.com/01roryalbargeprocession-p015.html 

 

 
ภาพท่ี 161  พญานาคในงานพระเมรุสมเด็จพระเจา้ภคินีเธอเจา้ฟ้าเพชรรัตนราชสุดา  

                   สิริโสภาพณัณวดี  ศิลปะรัตนโกสินทร์ สร้างใน พ.ศ. 2555 
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พญานาคในงานพระเมรุสมยัรัตนโกสินทร์นั้นมีการสร้างข้ึนในงานพระเมรุมาศสมเด็จ

พระเจา้ภคินีเธอ เจา้ฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพณัณวดี (ภาพท่ี 161) เป็นพญานาคเศียรเดียว

ประดบัอยูร่อบพระเมรุท่ีสร้างข้ึนเป็นป่าหิมพานต ์ พญานาคจะนัง่อยูใ่นน ้า บนเศียรเป็นลาย

กระหนกเปลวช้ีข้ึนดา้นบน ดา้นหลงัศีรษะมีประจ ายามอก ล าตวัมีลายเป็นชั้นๆของเกล็ดงู มีสร้อย

ลอ้มรอบล าตวั ลายประจ ายามอกตรงกลาง และมีกระหนกเปลวข้ึนมาจากดา้นขา้งล าตวัแบบ

เดียวกบัท่ีพบในราชสีห์ รูปแบบโดยรวมเป็นเหมือนพญานาคในสมยัตน้กรุงรัตนโกสินทร์ จะ

แตกต่างกนับา้งก็คือลายเส้นท่ีมีความเป็นสมยัใหม่คลา้ยกบัภาพวาดแบบตะวนัตกเขา้มาผสมผสาน 

และสีสันท่ีหลากหลายและสดใส ซ่ึงลกัษณะเช่นน้ีจดัเป็นงานจิตรกรรมแบบสมยัใหม่ท่ียงัคงรูป

แบบเดิมไว ้แต่เปล่ียนเส้นสายใหมี้ความเล็กและพล้ิวมากข้ึน 

สรุป : พญานาคนั้นเป็นสัตวหิ์มพานตท่ี์น ามาใชใ้นการประดบัตกแต่งรอบพระเมรุมาศ

เพื่อแสดงถึงความเป็นเขาพระสุเมรุตั้งแต่ในสมยัอยธุยาจนมาถึงสมยัรัตนโกสินทร์  ดงัท่ีปรากฏอยู่

ในค าใหก้ารขนุหลวงหาวดั  ในรัชสมยัของพระบรมราชาธิราชท่ี 4 (พระอุทุมพรราชา) ทรงจดังาน

พระบรมศพสมเด็จพระเจา้อยูห่วับรมโกศ พญานาคเป็นหน่ึงในสัตวหิ์มพานตท่ี์ตั้งเรียงรายรอบพระ

เมรุมาศเป็นชั้นๆ และในงานพระเมรุมาศสมเด็จพระเจา้ภคินีเธอ เจา้ฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ

โสภาพณัณวดี  ก็มีการน าพญานาคมาประดบัรอบพระเมรุมาศ  หากแต่ไม่ปรากฏการน าพญานาค

เขา้ร่วมกระบวนแห่พระบรมศพ  อาจดว้ยลกัษณะของพญานาคท่ีเป็นไม่ไดเ้ป็นสัตวท์วบิาทหรือจตุั

บาท  จึงไม่อาจน ามาเขา้กระบวนแห่  หากแต่พบจิตรกรรมพญานาคเป็นพาหนะลอ้เล่ือนส าหรับ

สัตวหิ์มพานตท่ี์จะเขา้กระบวนแห่  ในจิตรกรรมพระเมรุมาศทศกณัฑ ์  รอบระเบียงคด  วดัพระศรี

รัตนศาสดาราม  ซ่ึงมีความคลา้ยคลึงกบัพระมหาพิชยัราชรถท่ีเป็นรูปพญานาค  ดงัท่ีปรากฏอยูใ่น

จิตรกรรมดว้ย  หากแต่ลกัษณะเช่นน้ีก็ไม่มีกล่าวถึงในพระราชพงศาวดารหรือในงานวรรณกรรมใด  

และในภาพจิตรกรรมอ่ืนๆอีกนอกจากท่ีวดัพระแกว้  จึงสันนิษฐานวา่  อาจมีการน าพญานาคมาเป็น

พาหนะลอ้เล่ือนส าหรับสัตวหิ์มพานตท่ี์เขา้ร่วมกระบวนแห่พระบรมศพในยคุหน่ึง  จึงไดมี้ภาพ

จิตรกรรมลกัษณะน้ีเกิดข้ึน 

รูปแบบพญานาคในสมยัรัตนโกสินทร์โดยรวมยงัคงสืบทอดต่อมาจากในสมยัอยธุยา 

คือ มีกรอบสามเหล่ียมรอบริมฝีปาก ล าตวัพญานาคมีลายเป็นชั้นๆแบบทอ้งของงูและมีเกล็ดเป็น



176 
 

 
 

ชั้นๆแบบงูจริง ซ่ึงลกัษณะเช่นน้ีพบมาตั้งแต่ศิลปะเขมร อยธุยา จนถึงปัจจุบนั ส่วนท่ีรัตนโกสินทร์

เปล่ียนแปลงแตกต่างจากในสมยัอยธุยา คือ เคร่ืองประดบับนศีรษะของพญานาค  ส่วนน้ีพฒันามา

จากพงัพานของพญานาคหลายเศียรตั้งแต่ในสมยัอินเดียโบราณ ลงักา ท่ีสร้างรูปพญานาคหรืองู

ใหญ่เลียนแบบธรรมชาติ แต่มีหลายเศียร ท าใหพ้งัพานของพญานาคกางออกเป็นรูปสามเหล่ียม

กลมขนาดใหญ่ จนมาในศิลปะเขรไดมี้การน าพญานาคมาประดบัท่ีปลายกรอบซุม้หนา้บนั ซ่ึงการ

ออกแบบปราสาทเขมร ตรงส่วนปลายกรอบซุม้ตอ้งอยูใ่นโครงร่างสามเหล่ียมท่ีส่งข้ึนไปจนถึงยอด

ท าใหป้ราสาทเขมรเป็นพุม่ ท าใหเ้กิดการท ารัศมีสามเหล่ียมดา้นหลงัของพญานาค  เพื่อใหเ้ป็นพุม่ 

และลกัษณะเช่นน้ีก็ส่งต่อมาถึงในสมยัอยธุยาท่ีรับปราสาทมาเป็นเจดีย ์ ท าใหรู้ปแบบของพญานาค

เป็นแบบเดียวกบัในศิลปะเขมร มีกรอบสามเหล่ียมอยูด่า้นหลงัพญานาค ซ่ึงในสมยัอยธุยากรอบ

สามเหล่ียมจะคลา้ยกบัเป็นเคร่ืองประดบัของพญานาค เป็นรูปกรอบโคง้ข้ึนไปตามแนวกรอบหนา้

ของพญานาคโดยมีเส้นแบ่งเป็นชั้นๆประดบัอยู ่ กรอบโคง้ของพญานาคแต่ละเศียรจะข้ึนไปรวมกนั

เป็นสามเหล่ียมปลายมนดา้นบน ซ่ึงจะแตกต่างจากพญานาคในงานลายรดน ้า  สมยัอยุธยาท่ีมีความ

เป็นอิสระมากกวา่ ดว้ยลกัษณะของงานท่ีแตกต่างกนั ท าใหพ้ญานาคในงานลายรดน ้าสมยัอยธุยามี

เคร่ืองประดบัศีรษะเป็นสามเหล่ียมแหลมสูงข้ึนไปและเป็นลายกระหนก ไม่ไดเ้ป็นลายชั้นๆข้ึนไป

แบบในพญานาคท่ีปลายกรอบซุม้ มาถึงในสมยัรัตนโกสินทร์รูปแบบของพญานาคหลายเศียรแมจ้ะ

มีพงัพานเป็นกรอบสามเหล่ียมข้ึนไปดา้นบนแบบในสมยัอยธุยา แต่ลวดลายในกรอบสามเหล่ียม

กลายเป็นลายกระหนก ไม่ไดแ้บ่งเป็นชั้นๆแบบพญานาคท่ีปลายกรอบซุม้ในสมยัอยธุยา แต่เป็นลาย

กระหนกสามเหล่ียมปลายแหลมสูงข้ึนไปแบบเดียวกบัพญานาคในงานลายรดน ้าสมยัอยธุยาแทน 

แมว้า่จะไม่ใช่งานจิตรกรรมหรืองานลายรดน ้า แต่เป็นงานศิลปกรรมเช่น เรือพระท่ีนัง่อนนัต

นาคราช เคร่ืองประดบัศีรษะก็ยงัคงเป็นลายกระหนกแหลมสูง  จึงเห็นไดว้า่ในสมยัรัตนโกสินทร์

รูปแบบของพญานาคเป็นแบบเดียวกบัในภาพลายรดน ้าสมยัอยธุยา  เป็นการน างานลายรดน ้ามา

เป็นงานศิลปกรรม และยงัเป็นรูปแบบมาตรฐานของพญานาคในยคุปัจจุบนั จะมีการเปล่ียนแปลง

บา้งก็ในเร่ืองของลายเส้นท่ีสมยัใหม่ มีความโคง้มนและอิสระมากข้ึน แต่รูปแบบโดยรวมยงัเป็น

ระเบียบเดียวกบัในงานลายรดน ้าสมยัอยธุยา 
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2.4 ราชสีห์ 

ราชสีห์หรือสิงห์ในศิลปะรัตนโกสินทร์นั้นพบอยูใ่นงานศิลปกรรมหลากหลาย

ประเภท ทั้งงานประติมากรรม งานจิตรกรรม งานปราณีตศิลป์ งานแกะสลกัไม ้ งานลายรดน ้าและ

งานประดบัมุก เป็นตน้ และมีสิงห์อยูส่ามประเภท คือ 

2.4.1 สิงห์แบบจีน 

สิงห์แบบจีนในสมยัรัตนโกสินทร์พบอยูม่ากมายตั้งแต่สมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ 

รูปแบบของงานศิลปะท่ีพบสามารถแบ่งได ้2 แบบ คือ 

1. งานประติมากรรม 

สิงห์แบบจีนในงานประติมากรรมนั้นพบมาตั้งแต่สมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้  ส่วนมาก

จะอยูใ่นพระราชวงัและวดัวาอารามต่างๆ เป็นสิงห์ศิลาจีนท่ีน าเขา้มาจากเมืองจีนพร้อมกบัเรือสินคา้

ท่ีราชส านกัส่งไปพร้อมกบัเคร่ืองบรรณาการ โดยมีช่ือเรียกโดยรวมกบัตุก๊ตาศิลาจีนอ่ืนๆท่ีเขา้มา

พร้อมกนัวา่ “อบัเฉา” เพราะแต่เดิมเช่ือวา่เป็นอบัเฉาท่ีใชส้ าหรับถ่วงน ้าหนกัเรือ ซ่ึงสาเหตุท่ีตอ้งมี

การถ่วงเรือก็เน่ืองจากสินคา้ขากลบัท่ีคนไทยซ้ือจากจีนนั้นเป็นสินคา้ท่ีมีน ้าหนกัเบา  เช่น ผา้ไหม 

ผา้แพรพรรณต่างๆ ใบชา เคร่ืองเรือน เคร่ืองถว้ยชาม เป็นตน้ ดงันั้นจึงตอ้งหาของท่ีมีน ้าหนกัมา

ถ่วงเรือไม่ให้โคลงเวลาออกทะเล9 แต่ในปัจจุบนัไดมี้การศึกษาใหม่แลว้ พบวา่ไม่น่าจะใช่อบัเฉา

ถ่วงทอ้งเรือ แต่น่าจะเป็นการสั่งท าจากจีนส่งมายงัไทยโดยตรง 

การน าตุก๊ตาศิลาจีนมาประดบัในพระราชวงัและในวดันั้นน่าจะเร่ิมมาตั้งแต่ในสมยั

รัชกาลท่ี 2 และไดรั้บความนิยมอยา่งมากในสมยัรัชกาลท่ี 3 ในสมยัของพระองคก์ารคา้ส าเภากบัจีน

เจริญรุ่งเรืองมาก น าก าไรเขา้สู่ทอ้งพระคลงัอยา่งมหาศาล มีการสร้างพระอุโบสถ พระวหิารแบบ

ใหม่ ผสมศิลปะจีนเขา้ไปดว้ย เช่น วดัราชโอรสารามฯ วดัเทพธิดารามฯ และวดับวรนิเวศน์วหิาร 

                                                           
9 เปรมวดี วเิชียรสรรค์, “อบัเฉา ประติมากรรมเคร่ืองศิลาของจีนท่ีวดัพระเชตุพน

วมิงมงัคลาราม”  (สารนิพนธ์ ปริญญาศิลปศาสตร์บณัฑิต สาขาวชิาโบราณคดี มหาวทิยาลยั
ศิลปากร, 2527), 13. 
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เป็นตน้ ทรงสร้างพระอุโบสถแบบใหม่ ไม่มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ และหนา้บนัยงัประดบัตกแต่ง

ดว้ยลวดลายสัญลกัษณ์แห่งความเป็นมงคลและทิวทศัน์อยา่งจีน10 

รูปแบบศิลปะของสิงห์ศิลาจีนในสมยัตน้กรุงรัตนโกสินทร์นั้นมีมากมายหลายแบบ ซ่ึง

แสดงใหเ้ห็นถึงความหลากหลายของสิงห์ในศิลปะจีน หากแต่ลกัษณะโดยรวมจะอยูบ่นฐานสูง 

เอ้ียวตวัหนัหนา้ไปดา้นขา้ง ใบหนา้ดุร้าย อา้ปากกวา้ง มีขนขดเป็นวงกน้หอยอยูบ่นศีรษะ  หางเป็น

พุม่คลา้ยหมาจู สวมสร้อยคอหอ้ยกระด่ิงหรือพู ่ สิงห์ตวัผูเ้ทา้จะแตะลูกบอลหรือลูกโลก  ส่วนสิงห์

ตวัเมียจะประคองลูกสิงห์ ซ่ึงจะตั้งอยูเ่ป็นคู่ๆหนา้ประตูทางเขา้ ตวัอยา่งของสิงห์ศิลาจีนในสมยั

รัตนโกสินทร์น้ีพบอยูใ่นพระบรมมหาราชวงั (ภาพท่ี 162 - 163) วดัพระเชตุพนวมิลมงัคลารามและ

วงัท่าพระ เป็นตน้ 

 
ภาพท่ี 162  สิงห์ศิลาจีนตวัผูก้  าลงัเล่นลูกบอล ภายในพระบรมมหาราชวงั 

 
ภาพท่ี 163  สิงห์ศิลาจีนภายในพระบรมมหาราชวงั 

 
                                                           

10 ศกัด์ิชยั สายสิงห์, งานช่างสมัยพระน่ังเกล้าฯ  (กรุงเทพฯ: มติชน, 2551), 89. 
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จากหลกัฐานเอกสารพบวา่การตั้งรูปสัตวห์นา้ประตูทางเขา้มีมาแลว้ตั้งแต่ในสมยั

รัชกาลท่ี 1 ดงัปรากฏอยูใ่นจารึกในพระวิหารพระโลกนาถมุขหลงั วดัพระเชตุพนฯวา่มีการตั้งรูป

สัตวเ์ป็นคู่หนา้ประตูก าแพง11 แลว้มาเปล่ียนเป็นตั้งตุก๊ตาจีนในสมยัรัชกาลท่ี 3 ดงัความในโคลงดั้น  

เร่ืองปฏิสังขรณ์วดัพระเชตุพนฯ พระนิพนธ์ในกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส12 

2. งานจิตรกรรม งานลายรดน า้และงานแกะสลกัไม้ 

ภาพสิงห์แบบจีนเป็นหน่ึงในลวดลายท่ีปรากฏอยูใ่นงานศิลปะของไทยมาตั้งแต่สมยั

อยธุยาดงัท่ีไดก้ล่าวถึงในบทท่ีแลว้ และยงัคงสืบต่อมาในสมยัรัตนโกสินทร์ จะพบภาพของสิงห์

แบบจีนปรากฏอยูใ่นงานจิตรกรรมไทยหลากหลายรูปแบบ รูปแบบในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ 

ยงัคงเป็นแบบเดียวกบัในสมยัอยธุยา กล่าวคือ มีใบหนา้ท่ีดุร้าย ตาโต อา้ปากกวา้ง มีขนขมวดเป็น

วงกน้หอยบนศีรษะ กลางหลงัและหางเป็นพู ่มีขนท่ีหลงัน่อง ซ่ึงถา้เป็นงานในตูพ้ระธรรมลายรดน ้า

มกัจะมีหางเป็นลายกระหนก และยงัมีลายกระหนกท่ีหนา้ขาแบบเดียวกบัท่ีพบในราชสีห์แบบไทย

ดว้ย ล าตวัมีทั้งแบบท่ีประดบัวงกน้หอยและไม่ประดบัอะไรเลย ในงานจิตรกรรมจะพบอยูใ่นฉาก

พุทธประวติัและนิทานชาดกต่างๆ เช่น รูปสิงโตแบบจีนในฉากเหตุการณ์ตอนชูชกถามทางฤาษีถึง

ทางไปเขา้เฝ้าพระเวสสันดร ภายในพระอุโบสถวดัใหม่เทพนิมิต  กรุงเทพมหานคร (ภาพท่ี 164) 

ส่วนในงานลายรดน ้านั้นจะเป็นลวดลายประดบัท่ามกลางลวดลายกระหนกหรือลายธรรมชาติ 

(ภาพท่ี 165) นอกจากนั้นยงัปรากฏเป็นสิงห์ทวารบาลท่ีบานประตูหนา้ต่างและในบานประตูตูพ้ระ

ธรรมดว้ย โดยสิงห์จะรองรับทั้งเทวดาแบบไทยและเส่ียวกางแบบจีน เช่นในบานประตูวดัพระศรี

รัตนศาดาราม (ภาพท่ี 166) ภาพจิตรกรรมรูปพระนารายณ์ประทบัยนืบนสิงโตแบบจีน ในบาน

หนา้ต่างดา้นในของพระอุโบสถ วดัสุทศัน์เทพวราราม (ภาพท่ี 167) ตูพ้ระธรรมจากวดัราชนดัดา 

(ภาพท่ี 168) เป็นตน้ 

                                                           
11 กรมศิลปากร, ประชุมจารึกวัดพระเชตุพนฯ,  2 - 3. 
12 กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส, “โคลงดั้นเร่ืองปฏิสังขรณ์วดัพระเชตุพนฯ” 

ประชุมจารึกวดัพระเชตุพนฯ, 288. 
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ภาพท่ี 164   ภาพจิตรกรรมรูปสิงห์แบบจีน 2 ตวั ภายในพระอุโบสถวดัใหม่เทพนิมิต                

                    กรุงเทพมหานคร  ศิลปะรัตนโกสินทร์ อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 24 

ท่ีมา : สันติ เล็กสุขมุ, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที ่3 ความคิดเปลีย่น การแสดงออกกเ็ปลีย่นตาม 

(กรุงเทพ: เมืองโบราณ, 2548), 34. 

 
ภาพท่ี 165 : สิงห์ลายรดน ้าบนหีบผา้ สมยัรัชกาลท่ี 2 อนัเป็นของส่วนพระองคส์มเด็จ 

                    พระศรีสุริเยนทรามาตย ์ปัจจุบนัอยูภ่ายในต าหนกัแดง พระราชวงับวรสถานมงคล 

                    พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  พระนคร  ศิลปะรัตนโกสินทร์ อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 24 
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ภาพท่ี 166  สิงห์แบบจีนบนบานประตูพระอุโบสถ วดัพระศรีรัตนศาดาราม  ศิลปะรัตนโกสินทร์  

                   อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 24 

 

 
ภาพท่ี 167  จิตรกรรมรูปพระนารายณ์ประทบัยนืบนสิงโตแบบจีน  ในบานหนา้ต่างดา้นในของ 

                   พระอุโบสถ วดัสุทศัน์เทพวราราม  ศิลปะรัตนโกสินทร์ อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 24 

ท่ีมา : น.ณ ปากน ้า [นามแฝง], วดัสุทศันเทพวราราม  (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2539),122. 
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ภาพท่ี 168   สิงห์สลกัไมบ้นตูพ้ระธรรมสมยัรัชกาลท่ี 1 จากวดัราชนดัดา   ศิลปะรัตนโกสินทร์  

                    อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 24 

 

3. งานพระเมรุมาศ 

หลกัฐานของการประดบัรูปสิงโตจีนในงานพระเมรุมาศในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้

ปรากฏหลกัฐานอยูใ่นสมุดไทยด า สมยัรัชกาลท่ี 3 (ภาพท่ี 169) รูปสิงโตแบบจีนมีรูปแบบเดียวกบั

ในงานประติมากรรม ใบหนา้ดุร้าย อา้ปากกวา้ง มีขนเป็นวงกน้หอยบนศีรษะยาวถึงกลางหลงั มีขน

ท่ีคางและหลงัขา หางเป็นพู่ จะแตกต่างกบัสิงโตจีนท่ีพบในงานชนิดอ่ืนคือ จะยนืตรงทั้งส่ีขา ไม่ได้

นัง่อยูบ่นสองขาหลงั ซ่ึงเป็นเพราะใชใ้นงานพระเมรุมาศ จึงตอ้งยนืแบบเดียวกบัสัตวหิ์มพานตช์นิด

อ่ืนๆ นอกจากนั้นยงัมีสัตวท่ี์มีลกัษณะใกลเ้คียงกบัสิงโตจีนในสมุดไทยด าอีก  คือ งายไส (ภาพท่ี 

170) และกิหมี (ภาพท่ี 171) 
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ภาพท่ี 169   สิงโตจีนในสมุดไทยด า สมยัรัชกาลท่ี 3  ศิลปะรัตนโกสินทร์  

                    อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 24 

ท่ีมา : ส านกันายกรัฐมนตรี, ภาพสัตว์หิมพานต์จากสมุดไทยด าของหอสมุดแห่งชาติ  (กรุงเทพ : 

ส านกันายกรัฐมนตรี, 2525), 40. 

 

 
ภาพท่ี 170  งายไสในสมุดไทยด า สมยัรัชกาลท่ี 3  ศิลปะรัตนโกสินทร์ อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 24 

ท่ีมา : ส านกันายกรัฐมนตรี, ภาพสัตว์หิมพานต์จากสมุดไทยด าของหอสมุดแห่งชาติ  (กรุงเทพ : 

ส านกันายกรัฐมนตรี, 2525), 39. 
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ภาพท่ี 171  กิหมีในสมุดไทยด า สมยัรัชกาลท่ี 3  ศิลปะรัตนโกสินทร์ อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 24 

ท่ีมา : ส านกันายกรัฐมนตรี, ภาพสัตว์หิมพานต์จากสมุดไทยด าของหอสมุดแห่งชาติ   (กรุงเทพ : 

ส านกันายกรัฐมนตรี, 2525), 54. 

 

รูปแบบของสิงโตแบบจีนในสมยัรัตนโกสินทร์นั้นไม่แตกต่างกบัในสมยัอยธุยา  

โดยเฉพาะใบหนา้ท่ีดุร้าย อา้ปากกวา้ง ตาโต ซ่ึงเป็นรูปแบบเฉพาะของสิงโตแบบจีน ทั้งในงาน

แกะสลกั งานลายรดน ้า จิตรกรรมก็เป็นแบบเดียวกนั หากแต่มีการตกแต่งลวดลายแบบประการท่ี

แสดงใหเ้ห็นวา่สิงโตจีนแบบอยธุยาและรัตนโกสินทร์ คือ การประดบัลายกระหนกท่ีหนา้ขา กลาง

หลงั และลายขมวดเป็นวงกน้หอยท่ีล าตวั ซ่ึงปรากฏมาตั้งแต่ในงานจิตรกรรมและลายรดน ้าสมยั

อยธุยาตอนปลาย เป็นรูปแบบท่ีไม่ปรากฏในสิงโตของจีน แต่อยธุยาไดน้ ามาปรับปรุงเพื่อใส่ในงาน

ของตนเอง ท าใหสิ้งโตจีนเขา้กบัลวดลายกระหนกในงานลายรดน ้า 

2.4.2 สิงห์แบบเขมร 

สิงห์แบบเขมรในสมยัรัตนโกสินทร์นั้นพบอยูไ่ม่มากนกั ปรากฏอยูห่ลกัๆ 3 วดั  คือ 

วดัพระศรีรัตนศาสดาราม วดัเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และวดัราชาธิวาส  สิงห์สมยัรัตนโกสินทร์

ตอนตน้พบอยูแ่ห่งเดียว คือ สิงห์ส าริดตั้งหนา้บานพระทวารของพระอุโบสถ วดัพระศรีรัตนศาสดา

ราม กรุงเทพมหานคร ตามประวติัของสิงห์ส าริดเหล่าน้ี พบหลกัฐานอยูใ่น พระพงศาวดารกรุง

รัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 1 ของเจา้พระยาทิพากรวงศ ์ ในช่วงเวลาของการสถาปนาวดัพระศรีรัตน

ศาสดารามระยะท่ี 2 ระหวา่งปีพุทธศกัราช 2331 – 2352 ความวา่  
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ส่วนบริเวณรอบพระมณฑปนั้นมีชั้นชาลาและก าแพงแกว้เป็นท่ีทกัษิณลม้

รอบพระมณฑป ลดพ้ืนลงมาสามชั้น แลว้ใหข้ดุสระใหม่ลงเบ้ืองบุรพทิศก่ออิฐถือปูน

รอบ แลว้โปรดใหช่้างจ าลองรูปสิงห์ทองส าริด ซ่ึงไดม้าแต่เมืองบนัทายมาศแต่ก่อน 2 

รูปนั้น หล่อเพ่ิมเติมข้ึนอีก 10 รูป ท าฐานก่ออิฐถือปูนตั้งไวน้อกประตูก าแพงแกว้ลอ้ม

พระมณฑปชั้นล่าง ประตูละคู่ทั้ง 4  ประตู และตั้งไวต้ามมุมอีกมุมละรูปทั้ง 4 มุม13  

จากขอ้ความน้ีท าใหท้ราบวา่มีการหล่อรูปสิงห์ส าริดแบบเขมรในสมยัรัชกาลท่ี 1 แต่

ตั้งอยูน่อกก าแพงแกว้บริเวณพระมณฑป และจากจดหมายเหตุการณ์ปฏิสังขรณ์วดัพระศรีรัตน

ศาสดารามในสมยัรัชกาลท่ี 3 ท าใหท้ราบวา่มีการเคล่ือนยา้ยสิงห์ส าริดทั้ง 12 ตวัน้ีไปไวห้นา้บาน

พระตูพระอุโบสถในสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั ตามขอ้ความท่ีกล่าววา่ “…แล

เฉลียงพระอุโบสถนั้นมีอฒัจนัทร์ตั้งสิงโตทองทั้งซา้ยขวา ท่ีมุขตะวนัออกตะวนัตกหกอฒัจนัทร์

เป็นสิงโตทองสิบสองตวั…14” 

หากแต่ภาพถ่ายเก่าจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติปรากฏภาพสิงห์ส าริดตั้งอยูบ่ริเวณ

ดา้นล่างของฐานไพที (ภาพท่ี 172) ภาพน้ีไม่ไดร้ะบุวนั/เดือน/ปีท่ีถ่าย แต่สันนิษฐานไดว้า่ไม่ควรเก่า

ไปกวา่รัชกาลท่ี 5 เน่ืองจากในภาพมีพระศรีรัตนเจดียท่ี์ประดบักระเบ้ืองทองภายนอกแลว้15  

นอกจากนั้นจากภาพถ่ายเก่าในหนงัสือ “จดหมายเหตุการณ์บูรณะปฏิสังขรณ์วดัพระศรีรัตนศาสดา

ราม และพระบรมมหาราชวงั ในการฉลองพระนครครบ 200 ปี พุทธศกัราช  2525” ก็ปรากฏภาพ

สิงห์ส าริดตั้งอยูต่รงมุมนอกเขตก าแพงแกว้ของพระอุโบสถหนา้ซุม้เสมา (ภาพ  ท่ี 173) และ

ดา้นหนา้พระอุโบสถนอกก าแพงแกว้ดว้ย (ภาพท่ี 174) ซ่ึงในภาพไม่ระบุวนั/เดือน/ปี ท่ีถ่ายภาพ แต่

                                                           
13 กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการณ์บูรณปฏิสังขรณ์วดัพระศรีรัตนศาสดาราม และ

พระบรมมหาราชวงั ในการฉลองพระนครครบ 200 ปี พุทธศักราช 2525 (กรุงเทพฯ: กรม, 2525), 
18 – 19. 

14 คณะกรรมการอ านวยการปฏิสังขรณ์วดัพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรม 
มหาราชวงั,  “รายงานพิเศษบูรณะปฏิสังขรณ์วดัพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวงั”, 
ศิลปวฒันธรรม 3 , 1 (พฤศจิกายน 2524), 20. 

15 เร่ืองเดียวกนั, 24. 
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เน่ืองจากปรากฏภาพของพระศรีรัตนเจดียแ์ลว้เช่นกนั ภาพเหล่าน้ีจึงไม่น่าจะเก่าไปกวา่รัชกาลท่ี 5 

เช่นเดียวกบัภาพสิงห์ส าริดตั้งอยูบ่ริเวณดา้นล่างของฐานไพที 

 
ภาพท่ี 172  ภาพสิงห์ส าริดแบบเขมรตั้งอยูบ่ริเวณดา้งล่างของฐานไพที วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

                  ภาพถ่ายเก่าจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

ท่ีมา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ภาพถ่ายเก่า ตูท่ี้ 42, “พระท่ีวดัพระแกว้” 

 
ภาพท่ี 173   สิงห์ส าริดตั้งอยูต่รงมุมนอกเขตก าแพงแกว้ของพระอุโบสถหนา้ซุม้เสมา  

                    วดัพระศรีรัตนศาสดาราม  ภาพถ่ายเก่าในหนงัสือ  “จดหมายเหตุการณ์  

                    บูรณะปฏิสังขรณ์วดัพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมมหาราชวงั ในการฉลอง 

                    พระนครครบ 200 ปี พุทธศกัราช 2525” 

ท่ีมา :กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการณ์บูรณปฏิสังขรณ์วดัพระศรีรัตนศาสดาราม และ

พระบรมมหาราชวงั ในการฉลองพระนครครบ 200 ปี พุทธศักราช 2525, (กรุงเทพฯ: กรม, 2525), 

65. 
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ภาพท่ี 174  สิงห์ส าริดตั้งอยูต่รงมุมพระอุโบสถนอกก าแพงแกว้ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

ท่ีมา :กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการณ์บูรณปฏิสังขรณ์วดัพระศรีรัตนศาสดาราม และ

พระบรมมหาราชวงั ในการฉลองพระนครครบ 200 ปี พุทธศักราช 2525, 169. 

 

จากหลกัฐานเอกสารและภาพถ่ายเก่าแสดงใหเ้ห็นวา่สิงห์เหล่าน้ีไดมี้การเคล่ือนยา้ย

ท่ีตั้งอยูห่ลายคร้ังจนในท่ีสุดไดม้าตั้งอยูห่นา้บานพระทวารพระอุโบสถในปัจจุบนั จึงท าใหมี้ผูต้ ั้ง

ขอ้สังเกตอีกวา่  “...จากหลกัฐานเอกสารต่างๆและภาพถ่ายเก่าน้ี แสดงใหเ้ห็นวา่มีการโยกยา้ย

สับเปล่ียนท่ีตั้งสิงห์สัมฤทธ์ิอยูบ่่อยคร้ัง ยากท่ีระบุวา่สิงห์ท่ีตั้งอยูท่ี่พระอุโบสถในปัจจุบนันั้นเป็น

ชุดเดียวกนักบัท่ีน ามาจากเขมรและหล่อเพิ่มเติมในสมยัรัชกาลท่ี 1 หรือไม่...16” 

นอกจากนั้น ศ.ดร. สันติ เล็กสุขมุ ยงัไดต้ั้งขอ้สังเกตเก่ียวกบัสิงห์ส าริดเหล่าน้ีไวใ้น

หนงัสือเร่ือง “ขอ้มูลกบัมุมมอง : ศิลปะรัตนโกสินทร์” ไวว้า่  

หลกัฐานความเป็นมาทางดา้นเอกสารเก่ียวกบัท่ีมาของสิงห์เหล่าน้ีไม่แน่

ชดั เช่นวา่หล่อข้ึนเม่ือใด จากท่ีใด ผลจากการพิจารณาแบบอยา่งของลวดลายซ่ึงลว้นเป็น

ลวดลายประดบัแบบไทย จึงเป็นไปไดว้า่หล่อข้ึนในปลายสมยักรุงเก่าหรือสมยักรุงเทพฯ

                                                           
16 คุษฎีพร ชาติบุตร, “แนวความคิดและรูปแบบของเจดียสิ์งห์ลอ้มวดัแม่นางปล้ืม 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา”, (สารนิพนธ์ ปริญญามหาบณัฑิต ภาควชิาประวติัศาสตร์ศิลปะ บณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2548), 27. 
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น้ีเอง ดว้ยเหตุน้ีจึงไม่น่าเช่ือวา่สิงห์เหล่าน้ีเป็นศิลปะขอมแบบโบราณท่ีน ามาจากประเทศ

กมัพชูา17 

รูปแบบของสิงห์ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

รูปแบบของสิงห์สมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้นั้นโดยรวมเหมือนกบัสิงห์เขมรสมยับายน

เป็นอยา่งมาก สอดคลอ้งกบัขอ้ความในพระราชพงศาวดารสมยัรัชกาลท่ี 1 วา่เป็นสิงห์ท่ีสร้าง

เลียนแบบมาจากเขมร สิงห์จะยนือยูบ่นขาทั้งส่ีขา้ง ใบหนา้ดุร้าย ตาโต อา้ปากกวา้ง มีกรอบรอบ

ปาก ขนรอบศีรษะเป็นกรอบประดบัลวดลาย มีเกราะสามเหล่ียมท่ีหนา้อก ทั้งรูปทรงปริมาตร โครง

ร่างและใบหนา้เป็นแบบเดียวกบัสิงห์ในศิลปะเขมรแบบบายน จะแตกต่างกนั  คือ  ลวดลายรอบคอ

และลวดลายท่ีประดบับนกรอบสามเหล่ียมบริเวณหนา้อก (ภาพท่ี 174-175) 

 
 

ภาพท่ี 175  สิงห์ส าริดหนา้บานประตูพระอุโบสถ วดัพระศรีรัตนศาสดารามในปัจจุบนั 

                   ศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนตน้ อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 24 

 

 

 
                                                           

17 สันติ เล็กสุขมุ, ข้อมูลกบัมุมมอง : ศิลปะรัตนโกสินทร์  (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 
2548), 52. 
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ภาพท่ี 176  สิงห์วดัพระศรีรัตนศาสดาราม  ศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนตน้ อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 24 

 

ลวดลายท่ีอยูร่อบคอและบนกรอบสามเหล่ียมของสิงห์ในศิลปะเขมรจะเป็นลายรักร้อย

รอบคอ มีประจ ายามอกตรงกลาง ถดัลงมาเป็นพวงอุบะ กรอบสามเหล่ียมมีสองชั้น ชั้นบนสลกัลาย

เป็นชั้นๆคลา้ยขนของสัตว ์ ส่วนแผน่สามเหล่ียมชั้นล่างไม่มีการสลกัลวดลาย กรอบสามเหล่ียมถูก

แบ่งคร่ึงดว้ยลายรักร้อยยาวลงมาถึงระหวา่งขาทั้งสองขา้ง แต่สิงห์จากวดัพระศรีรัตนศาสดารามจะ

ตดัลายรักร้อยและประจ ายามอกออก เหลือเพียงพวงอุบะสองชั้น ส่วนกรอบสามเหล่ียมนั้นยงัคง

เป็นสองชั้น ชั้นล่างเปล่ียนไปประดบัลวดลายประจ ายามอกตรงกลาง ลอ้มรอบดว้ยลายกา้นขด 

กรอบลายเป็นลายกระหนกและมีเส้นขีดลอ้มรอบอีกชั้น (ภาพท่ี 177) 

 
ภาพท่ี 177  ลวดลายบนเกราะสามเหล่ียมสิงห์ส าริด วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

                  ศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนตน้ อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 24 
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ลายประจ ายามท่ีประดบัอยูบ่นกรอบสามเหล่ียมชั้นบนของสิงห์วดัพระศรีรัตนศาสดา

รามนั้น เม่ือศึกษาเปรียบเทียบแลว้พบวา่แตกต่างจากลายในศิลปะเขมร ซ่ึงในศิลปะเขมรลายประจ า

ยามท่ีพบจะเป็นลายดอกไมส่ี้กลีบ เช่น ภาพกรองศอแบบเกาะแกร์ บาปวน (ภาพท่ี 178) และนคร

วดั (ภาพท่ี 179) หรือในสมยัอยธุยาก็ยงัปรากฏประจ ายามอกแบบดอกไมส่ี้กลีบบนกรองศอของพล

แบกประดบัฐานปรางคป์ระธานดา้นทิศใต ้ วดัราชบูรณะ นอกจากนั้นยงัปรากฏลวดลายประจ ายาม

อกท่ีมีการปรับปรุงจากดอกไมสี้กลีบเป็นลายกระหนกออกมาทั้งส่ีดา้น ซ่ึงจะมีความเหล่ียมมากกวา่

ดอกไมส่ี้กลีบ เช่น ลายประจ ายามอกบนกรองศอพระพุทธรูปศิลา ขนาดใหญ่ท่ีวดัละมุด นครไชย

ศรี สมยัอยธุยา (ภาพท่ี 180) และในลายประจ ายามอกท่ีสร้อยคอของสิงห์วดัแม่นางปล้ืมท่ีประดิษฐ์

กลีบของดอกไมใ้หเ้ป็นลายกระหนก (ภาพท่ี 108) จากลกัษณะดงักล่าวน้ีไดพ้ฒันามาเป็นลาย

ดอกไมส่ี้กลีบท่ีมีกลีบเป็นกระหนก ประจ ายามอกของสิงห์วดัพระศรีรัตนศาสดารามก็ยงัคงเห็นเคา้

โครงของความเป็นดอกไมส่ี้กลีบท่ีมีเกสรกลมอยูต่รงกลาง และมีกลีบดอกไม ้ หากแต่กลีบดอกไม้

ใหญ่ข้ึนและเป็นลายกระหนกภายในเคา้โครงของกลีบดอกไม ้ ซ่ึงลกัษณะเช่นน้ีพบในสมยัอยธุยา

ตอนปลายบนลายสังวาลยเ์คร่ืองทรงของพระพุทธรูปทรงเคร่ืองท่ีวดัหนา้พระเมรุ (ภาพท่ี 181) และ

พบต่อมาในสมยัรัตนโกสินทร์ เช่น ครุฑประดบัฐานพระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม (ภาพท่ี 

143) เป็นตน้ 

 
ภาพท่ี 178  กรองศอแบบบาปวน ศิลปะเขมรแบบบาปวน อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 16 

ท่ีมา : หม่อมเจา้สุภทัรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง, 2547), 

216. 
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ภาพท่ี 179  กรองศอแบบนครวดั ศิลปะเขมรแบบนครวดั อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 17 

ท่ีมา : หม่อมเจา้สุภทัรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง, 2547), 

216. 

 

 
ภาพท่ี 180  ลายประจ ายามอกบนกรองศอพระพุทธรูปศิลา ขนาดใหญ่ท่ีวดัละมุด นครไชยศรี  

                  ศิลปะอยธุยา  

ท่ีมา : น.ณ ปากน ้า [นามแฝง], ววิฒันาการลายไทย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2534), 76. 
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ภาพท่ี 56  พระพุทธรูปสมยัอยธุยาตอนปลาย วดัหนา้พระเมรุ  ศิลปะอยธุยาตอนปลาย  

                 อายรุาวปลายพุทธศตวรรษท่ี 22 

 

ลายกา้นขด คือ ลายกา้นมว้นขดเป็นรูปกน้หอยเรียงต่อกนั พบมาแลว้ตั้งแต่ในศิลปะ

ทวารวดี เขมร และศิลปะอ่ืนๆในดินแดนแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้18 ลายกา้นขดในศิลปะทวารดี

จะมีความเป็นธรรมชาติหรือเลียนแบบธรรมชาติ คือ คลา้ยกบัการขดของใบไม ้ แบบท่ีเรียกวา่ 

กระหนกผกักดู ซ่ึงพฒันาการท่ีมีต่อมาจากศิลปะเขมร และศิลปะอยธุยานั้นมีการประดิษฐล์ายมาก

ข้ึน จากกา้นขดท่ีหนาหนกัจะบางลง เพรียวลง มีการซอ้นการขดหลายชั้นมากข้ึน นอกจากนั้นยงัมี

การออกปลายเป็นรูปเทพพนมหรือสัตวหิ์มพานตป์ระเภทต่างๆดว้ย ซ่ึงลวดลายบนเกราะ

สามเหล่ียมของสิงห์วดัพระศรีรัตนศาสดารามน้ีสามารถเปรียบเทียบไดก้บัลายกา้นขดในสมยั

อยธุยา เช่น ลายกา้นขดศิลปะอยธุยา บนบานประตูสลกัไมว้ดับางยีส่าร จงัหวดัสมุทรสงคราม อายุ

คร่ึงหลงัพุทธศตวรรษท่ี 23 (ภาพท่ี 182) และลายกา้นขดบนภาพเขียนสีบนฝาผนงัเมรุทิศใต ้ วดัชยั

วฒันาราม (ภาพท่ี 183) และลายในศิลปะรัตนโกสินทร์ (ภาพท่ี 49) แสดงใหเ้ห็นวา่ลวดลายกา้นขด

สมยัรัตนโกสินทร์ก็สืบทอดต่อมาจากอยธุยาโดยมีรูปแบบท่ีไม่แตกต่างกนันกั 

                                                           
18 สันติ เล็กสุขมุ, กระหนกในดินแดนไทย  (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2545), 112. 
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ภาพท่ี 182 ลายกา้นขด ศิลปะอยธุยา บนบานประตูสลกัไมว้ดับางยีส่าร จงัหวดัสมุทรสงคราม 

                  อายคุร่ึงหลงัพุทธศตวรรษท่ี 23 

ท่ีมา : สันติ เล็กสุขมุ, กระหนกในดินแดนไทย  (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2545), 116. 

 

 
ภาพท่ี 183  ลายกา้นขด บนภาพเขียนสีบนฝาผนงัเมรุทิศใต ้วดัชยัวฒันาราม อยธุยา พ.ศ. 2179 

                  รัชกาลสมเด็จพระเจา้ปราสาททอง 

ท่ีมา : สันติ เล็กสุขมุ, กระหนกในดินแดนไทย  (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2545), 79. 

 

จากการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบและลวดลายของสิงห์สมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้นั้น

จะเห็นไดว้า่เป็นแบบท่ีคลา้ยกบัสิงห์เขมรแบบบายนเป็นอยา่งมาก ทั้งรูปทรง ใบหนา้ และ

เคร่ืองประดบั จะแตกต่างกนัก็เพียงลวดลายประดบับนกรอบสามเหล่ียมเท่านั้น แสดงใหเ้ห็นวา่

น่าจะเป็นงานท่ีสร้างเลียบแบบมาจากสิงห์เขมรจริงตามเอกสาร และน่าจะเป็นสิงห์ท่ีสร้างข้ึนใน

สมยัรัชกาลท่ี 1 หากแต่ลวดลายบนเกราะสามเหล่ียมของสิงห์แต่ละตวันั้นแตกต่างกนั จึงเป็นไปได้

วา่อาจมีการหล่อซ่อมแซมเพิ่มเติมในภายหลงั เพราะปัจจุบนัเองจะเห็นไดว้า่สิงห์หลายตวัมีการ
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ช ารุดมาก ดงันั้นสิงห์ท่ีหล่อมาตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 1 อาจมีการช ารุด ประกอบกบัมีการเคล่ือนยา้ย

หลายคร้ังตามขอ้ความในเอกสาร จึงเป็นเหตุใหช้ ารุดทรุดโทรม ท าใหมี้การหล่อเพิ่มเติมข้ึนในสมยั

ต่อมาก็ได ้

เม่ือน ามาศึกษาเปรียบเทียบกบัสิงห์แบบเขมรในสมยัอยธุยาจะเห็นไดว้า่มีความ

แตกต่างกนัในส่วนของลวดลายท่ีประดบั สิงห์เขมรอยธุยาจะใกลเ้คียงกบัเขมรมากกวา่ เพราะยงัมี

การประดบัลวดลายประจ ายามอกตรงกลางและลายรักร้อยรอบล าคออยู ่ ซ่ึงสิงห์วดัพระศรีรัตน

ศาสดารามไดต้ดัส่วนน้ีออก อีกทั้งลวดลายท่ีกรอบสามเหล่ียมในสมยัอยธุยาท่ีวดัธรรมิกราชยงัคง

สลกัเป็นชั้นๆแบบเดียวกบัในศิลปะเขมรอยู ่ หรือท่ีวดัธรรมิกราชแมจ้ะไม่ไดส้ลกัเป็นขมวดขน แต่

การท าลายกระหนกสามเหล่ียมเรียงซอ้นกนัเป็นชั้นก็ยงัอยูใ่นระเบียบท่ีใกลเ้คียงกบัสิงห์แบบเขมร

อยู ่ ซ่ึงสิงห์วดัพระศรีรัตนศาสดารามไดเ้ปล่ียนไปเป็นลายประจ ายามอกตรงกลางลอ้มรอบดว้ยลาย

กา้นขดแทน ซ่ึงท าใหเ้กราะสามเหล่ียมกลายเป็นเคร่ืองประดบัหนา้อกมากกวา่ในสิงห์แบบเขมร

และอยธุยา 

รูปแบบของสิงห์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ

มงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว 

สิงห์ในสมยัรัตนโกสินทร์ต่อมาท่ีพบคือในสมยัรัชกาลท่ี 5 และรัชกาลท่ี 6 คือ  สิงห์วดั

เบญจมบพิตรดุสิตวนารามและสิงห์วดัราชาธิวาสวหิาร ซ่ึงในช่วงเวลาดงักล่าวเป็นช่วงท่ีปรับปรุง

เปล่ียนแปลง ประเทศเพื่อใหท้นัสมยัทดัเทียนกบันานาประเทศ มีการรับอารยธรรมตะวนัตกเขา้มา

ทั้งธรรมเนียม เคร่ืองแต่งกาย งานสถาปัตยกรรม และงานศิลปกรรมต่างๆ หากแต่พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัก็มิไดท้รงลืมรากเหงา้ทางศิลปวฒันธรรมไทยท่ีมีมาแต่โบราณ และยงั

ทรงมีสายพระเนตรกวา้งไกลวา่งานแบบไทยถูกลืมเลือนหายไป ดงัจะทราบไดจ้ากขอ้ความ

พระราชด าริของพระองคใ์นการสร้างวดัเบญจมบพิตรวา่ 
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“...ความปรารถนาท่ีจะประดับประดาตกแต่งวดันี ้ไม่อยากให้สักแต่ว่าแต่งไป  ไม่รู้จัก

งาม แลแน่ใจด้วยว่าฝีมือช่างไทยคงจะหมด คงจะกลายเป็นฝร่ังล้อไทย...แต่ท าตัวอย่างให้ดีๆไว้ให้

เขาล้อดีกว่าตัวอย่างเลวๆซ่ึงจะขึน้ช่ือว่าฝีมือคนไทยเคยมีดีเพียงเท่านั้น...19” 

การสร้างวดัเบญจมบพิตรดุสิตวนารามน้ีรัชกาลท่ี 5 ทรงมีพระราชด าริอยูห่ลาย

ประการ คือ สร้างวดัเบญจมบพิตรเพื่อเป็นวดัส าหรับพระราชวงัดุสิต เพื่อรักษาราชประเพณีของ

พระมหากษตัริยอ์นัเป็นองคศ์าสนูปถมัภก เพื่อใหเ้ป็นพิพิธภณัฑร์วมของพระพุทธรูปโบราณแบบ

และสมยัต่างๆ เพื่อเป็นศูนยก์ลางการศาสนาพระปริยติัธรรม และวชิาอนัสูงสุดส าหรับสงฆ์

มหานิกาย และประการสุดทา้ยเพื่อเป็นเคร่ืองแสดงแบบอยา่งของช่างศิลปกรรมอนัวิจิตรของสยาม

ใหเ้ป็นของใหม่ประณีตงดงาม20 ดงันั้นงานประดบัดาตกแต่งๆในวดัเบญมบพิตรซ่ึงสมเด็จฯกรม

พระยานริศรานุวติัวงศผ์ูท้รงออกแบบสถาปัตยกรรมวดัน้ี ทรงเลือกสรรแบบอยา่งอนัดีงามของงาน

ช่างไทยโบราณเพื่อตา้นทานกระแสวฒันธรรมการก่อสร้างแบบตะวนัตกท่ีมีบทบาทเหนืองานช่าง

ไทยในช่วงระยะเวลาดงักล่าว21 

สิงห์ในสมยัน้ีสร้างข้ึนโดยการน ารูปแบบเดิมของสิงห์ในศิลปะเขมรแบบบายนมาเป็น

แบบอยา่งในการสร้าง ทั้งใบหนา้ท่ีดุร้าย ตาโต อา้ปากกวา้ง ริมฝีปากเป็นกรอบหลายชั้น  รวมทั้งขน

บนศีรษะท่ีลอ้มกรอบหนา้คลา้ยกบักระบงัหนา้ โดยสิงห์วดัเบญจมบพิตรท่ีมีรูปแบบคลา้ยคลึงกบั

สิงห์เขมรมากท่ีสุด (ภาพท่ี 184) ไม่วา่จะเป็นใบหนา้ท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ รวมทั้งการประดบัตกแต่ง

ดว้ย โดยยงัมีการสวมสร้อยคอลายรักร้อยท่ีมีประจ ายามอกรูปดอกไมส่ี้กลีบ มีพวงอุบะหอ้ยลงมา 

เกราะสามเหล่ียมชั้นบนท่ีมีการแบ่งคร่ึงและสลกัลวดลายคลา้ยขนของสิงห์ ซ่ึงลกัษณะเช่นน้ีไม่

ปรากฏในสิงห์วดัพระศรีรัตนศาสดาราม แสดงใหเ้ห็นถึงความตั้งใจของสมเด็จฯกรมพระยานริศรา

                                                           
19 ชลธีร์ ธรรมวรางกลู, ประมวลเอกสารส าคัญ เน่ืองในการสถาปนาวดัเบญจมบพติร

ดุสิตวนาราม เล่ม 1  (กรุงเทพฯ:โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรราชวทิยาลยั, 2535), 106. 
20 สุรศกัด์ิ เจริญวงศ,์ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวตัิวงศ์ “สมเด็จครู” นายช่าง

ใหญ่แห่งกรุงสยาม  (กรุงเทพฯ: มติชน, 2549), 78. 
21 ดวงกมล บุญแกว้สุข, “แนวความคิดในงานสถาปัตยกรรมฝีพระหตัถส์มเด็จเจา้ฟ้า

กรมพระยานริศรานุวติัวงศ”์  (วทิยานิพนธ์  ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาประวติัศาสตร์ศิลปะ  
บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 2548), 56. 
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นุวติัวงศท่ี์ทรงตั้งใจจะจ าลองแบบศิลปะโบราณมาประดบัตกแต่งวดัแห่งน้ี สิงห์วดัเบญจมบพิตรจึง

กลบัไปมีรูปแบบท่ีใกลเ้คียงกบัสิงห์แบบเขมรมากท่ีสุด หากแต่มีความแตกต่างกนับา้งก็ตรงท่ี

สัดส่วนของสิงห์วดัเบญจมบพิตรจะมีความสูงชะลูดมากกวา่สิงห์เขมร อาจเพราะดว้ยสัดส่วนของ

สถาปัตยกรรมพระอุโบสถวดัเบญจมบพิตรท่ีท าใหอ้อกแบบสิงห์ท่ีมีสัดส่วนดงักล่าว 

 
ภาพท่ี 184  สิงห์วดัเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม  สร้างในรัชสมยัพระบาทสมเด็จ 

                  พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ศิลปะรัตนโกสินทร์ อายพุุทธศตวรรษท่ี  25 

 
ภาพท่ี 185  สิงห์วดัราชาธิวาสวหิาร ศิลปะรัตนโกสินทร์  รัชสมยัพระบาทสมเด็จ 

                   พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาลท่ี 6)  อายรุาวกลางพุทธศวรรษท่ี 25 

 

ส่วนสิงห์วดัราชาธิวาสนั้นมีรูปแบบเดียวกบัสิงห์เขมรสมยับายน สิงห์วดัพระศรีรัตน

ศาสดารามและสิงห์วดัเบญจมบพิตร มีสัดส่วนและการประดบัท่ีใกลเ้คียงกบัสิงห์วดัพระศรีรัตน

ศาสดาราม คือ ตดัสร้อยคอลายรักร้อยและประจ ายามอกออก เหลือเพียงพวงอุบะหอ้ยลงมาเท่านั้น 

และในเกราะสามเหล่ียมชั้นบนประดบัลวดลายประจ ายามอก มีลายรักร้อยอยูร่อบประจ ายามอก 
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ส่วนเกราะสามเหล่ียมดา้นล่างไม่มีการประดบัลวดลายใดๆ มีเพียงเส้นแบ่งขั้นลงมาระหวา่งขา

เท่านั้น (ภาพท่ี 185) ซ่ึงรูปแบบดงักล่าวเป็นแบบเดียวกบัสิงห์วดัพระศรีรัตนศาสดาราม แมว้า่สิงห์

วดัราชาธิวาสจะเลียนแบบมาจากวดัพระศรีรัตนศาสดาราม แต่ดว้ยวสัดุของสิงห์ท่ีเป็นปูนป้ันและ

การสร้างข้ึนเพื่อลอ้มรอบเจดียจึ์งไม่อาจสลกัหางของสิงห์ใหต้ั้งข้ึนไดเ้หมือนกบัสิงห์ส าริดได ้ หาง

ของสิงห์ท่ีวดัราชาธิวาสจึงเอนขนานไปกบัหลงัตามแบบสิงห์วดัเบญจมบพิตรท่ีสลกัดว้ยหินอ่อน 

จากรูปแบบท่ีคลา้ยคลึงกนัน้ีอาจเป็นไปไดว้า่พระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมพระนเรศวรฤทธ์ิ (พระองค์

เจา้กฤษฏาอภินิหาร) ผูอ้อกแบบพระเจดียอ์งคน้ี์ น่าจะเลียนแบบมาจากสิงห์เขมรจากวดัพระศรีรัตน

ศาสดาราม มิใช่สิงห์จากวดัเบญจมบพิตรและสิงห์ในศิลปะเขมร 

สิงห์แบบเขมรในศิลปะรัตนโกสินทร์ในยคุตน้นั้นโดยรวมใกลเ้คียงกบัสิงห์ในศิลปะ

เขมร จะแตกต่างกนัก็เพียงลวดลายประดบับริเวณคอและกรอบสามเหล่ียมท่ีหนา้อก ซ่ึงไดต้ดัลาย

ประจ ายามอกและลายรักร้อยออก เหลือเพียงลายพวงอุบะสองชั้น อีกทั้งในเกราะสามเหล่ียมยงั

ปรับเปล่ียนจากลายขมวดวงกน้หอยเป็นลายประจ ายามอกมีกา้นขดลอ้มรอบ ซ่ึงในศิลปะอยธุยา

ยงัคงมีลวดลายประดบัใกลเ้คียงกบัเขมรมากกวา่ในส่วนน้ี แต่ในสมยัต่อมา สมยัรัชกาลท่ี 5 รูปแบบ

ของสิงห์แบบเขมรไดถู้กถ่ายทอดออกมาเลียนแบบของเก่า สิงห์ท่ีวดัเบญจมบพิตร คือการจ าลอง

สิงห์เขมรแบบโบราณมาไวต้ามเจตนารมณ์ของพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัท่ีทรงให้

จ  าลองศิลปะโบราณมาไวท่ี้วดัแห่งน้ี สิงห์วดัเบญจมบพิตรจึงมีรูปแบบเหมือนสิงห์เขมรเป็นอยา่ง

มาก ทั้งรูปแบบและลวดลาย จะแตกต่างกนัก็เพียงสัดส่วนท่ีสูงชะลูดมากกวา่สิงห์เขมร ซ่ึงน่าจะเกิด

จากสัดส่วนของสถาปัตยกรรมท่ีเป็นพระอุโบสถแตกต่างจากปราสาทแบบเขมร ท าให้สัดส่วนของ

สิงห์มีขนาดท่ีแตกต่างกนั 

2.4.3 สิงห์แบบไทย 

สิงห์แบบไทยในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้พบอยูม่ากในงานสมยัพระบาทสมเด็จพระ

นัง่เกลา้เจา้อยูห่วั ทั้งในงานจิตรกรรมและบนตูพ้ระธรรมลายรดน ้า ส่วนสิงห์ท่ีใชใ้นงานพระเมรุท่ี

พบคือ ในสมุดไทยด าภาพร่างการผกูหุ่นเขา้กระบวนแห่พระบรมศพในสมยัรัชกาลท่ี  3 ภาพของ

ราชสีห์ในสมุดน้ีพบหลายรูปแบบโดยมีช่ืออธิบายไวทุ้กรูปแบบ ซ่ึงเป็นสิงห์ท่ีมีอยูใ่นไตรภูมิพระ

ร่วงทั้งส้ิน ติณสีหะ (ภาพท่ี 186) กาลสีหะ (ภาพท่ี 187) บณัฑุสีหะ (ภาพท่ี 188)  ไกรสรสีหะ (ภาพ
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ท่ี 189) และมีอีกสองแบบเพิ่มเติมข้ึนมาคือ สิงหะ (ภาพท่ี 190) และเกษรสีหะ  (ภาพท่ี 191) ทั้งหมด

มีลกัษณะร่วมกนัคือ บนศีรษะ กลางหลงั น่อง และปลายหางจะเป็นขนของสัตว ์ ล าตวัมีลวดลาย

ขมวดเป็นวงกอ้นหอย บริเวณหนา้ขาดา้นหลงัประดบัลายกระหนก สวมสร้อยคอลายรักร้อยและมี

ประจ ายามอกตรงกลาง จะมีลกัษณะพิเศษท่ีแตกต่างกนัก็เพียงเล็กนอ้ย  เช่น เทา้ของสิงหะ กาฬ

สีหะ ไกรสรสีหะ เป็นเทา้ของสิงห์มีคมเล็บยาว ส่วนเทา้ของเกษรสีหะ  ติณสีหะ มีลกัษณะคลา้ยกีบ

ของมา้ และมีบณัฑุสีหะท่ีมีรูปแบบแปลกไปจากสิงห์ประเภทอ่ืนมากท่ีสุด เพราะบนร่างกายไม่ไดมี้

ลวดลายขดเป็นวงกน้หอยแต่เป็นลายเส้นยาวพาดตามล าตวัคลา้ยเสือ  และเทา้ก็ไม่มีเล็บแบบสิงห์ 

ซ่ึงตามขอ้ความในไตรภูมิพระร่วงนั้นกล่าวถึง บณัฑุราชสีห์ไวว้า่ มีร่างกายสีเหลือง ตวัใหญ่เท่ากบั

ววัหนุ่ม กินเน้ือเป็นอาหาร ซ่ึงไม่ไดมี้การอธิบายรายละเอียดไวต้ามท่ีปรากฏในภาพ ดงันั้นจาก

รูปแบบท่ีแตกต่างกนัของบณัฑุราชสีห์หรือสิงห์ประเภทอ่ืนๆจึงน่าจะเป็นวาดข้ึนตามแต่

จินตนาการของช่าง โดยคงรูปแบบเดิมโดยรวมท่ีมีมาตั้งแต่สมยัอยธุยาไว ้ หากแต่ปรับแต่ง

รายละเอียดเล็กๆนอ้ยๆเพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างกนั แต่มิไดป้รับเปล่ียมตามขอ้ความท่ี

กล่าวถึงในไตรภูมิพระร่วง เพียงแค่หยบิช่ือท่ีมีอยูม่าใชเ้ท่านั้น ส่วนในงานตูพ้ระธรรมลายรดน ้า

สมยัรัชกาลท่ี 3 นั้นก็มีลกัษณะแบบเดียวกนักบัท่ีพบมาก่อนในสมยัอยธุยาและในงานประเภทอ่ืนๆ 

มีทั้งท่ีอยูท่่ามกลางธรรมชาติ ลายกระหนก และเป็นพาหนะของตวัละครในเร่ืองรามเกียรต์ิ (ภาพท่ี 

192 - 194) 

 
ภาพท่ี 186  ภาพติณสีหะในสมุดไทยด า สมยัรัชกาลท่ี 3 ศิลปะรัตนโกสินทร์  

                  อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 24 

ท่ีมา : ส านกันายกรัฐมนตรี, ภาพสัตว์หิมพานต์จากสมุดไทยด าของหอสมุดแห่งชาติ   (กรุงเทพ: 

ส านกันายกรัฐมนตรี, 2525), 34. 
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ภาพท่ี 187  กาลสีหะในสมุดไทยด า สมยัรัชกาลท่ี 3  ศิลปะรัตนโกสินทร์  

                   อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 24 

ท่ีมา : ส านกันายกรัฐมนตรี, ภาพสัตว์หิมพานต์จากสมุดไทยด าของหอสมุดแห่งชาติ   (กรุงเทพ: 

ส านกันายกรัฐมนตรี, 2525), 31. 

 

 
ภาพท่ี 188  บณัฑุสีหะในสมุดไทยด า สมยัรัชกาลท่ี 3  ศิลปะรัตนโกสินทร์  

                   อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 24 

ท่ีมา : ส านกันายกรัฐมนตรี, ภาพสัตว์หิมพานต์จากสมุดไทยด าของหอสมุดแห่งชาติ   (กรุงเทพ : 

ส านกันายกรัฐมนตรี, 2525), 35. 
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ภาพท่ี 189  ไกรสรสีหะในสมุดไทยด า สมยัรัชกาลท่ี 3  ศิลปะรัตนโกสินทร์  

                   อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 24 

ท่ีมา : ส านกันายกรัฐมนตรี, ภาพสัตว์หิมพานต์จากสมุดไทยด าของหอสมุดแห่งชาติ   (กรุงเทพ: 

ส านกันายกรัฐมนตรี, 2525), 36. 

 
ภาพท่ี 190  สิงหะในสมุดไทยด า สมยัรัชกาลท่ี 3  ศิลปะรัตนโกสินทร์  

                   อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 24 

ท่ีมา : ส านกันายกรัฐมนตรี, ภาพสัตว์หิมพานต์จากสมุดไทยด าของหอสมุดแห่งชาติ   (กรุงเทพ: 

ส านกันายกรัฐมนตรี, 2525), 29. 
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ภาพท่ี 191  เกษรสีหะในสมุดไทยด า สมยัรัชกาลท่ี 3  ศิลปะรัตนโกสินทร์  

                   อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 24 

ท่ีมา : ส านกันายกรัฐมนตรี, ภาพสัตว์หิมพานต์จากสมุดไทยด าของหอสมุดแห่งชาติ  (กรุงเทพ: 

ส านกันายกรัฐมนตรี, 2525), 32. 

 

 
ภาพท่ี 192  ตูพ้ระธรรมสมยัรัชกาลท่ี 3 ศิลปะรัตนโกสินทร์ อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 24 
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ภาพท่ี 193  ฉากจากเร่ืองรามเกียรต์ิบนตูพ้ระธรรมสมยัรัชกาลท่ี 3  ศิลปะรัตนโกสินทร์  

                   อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 24 

 

 
ภาพท่ี 194  ราชสีห์เป็นพาหนะของเหล่ายกัษบ์นตูพ้ระธรรมสมยัรัตนโกสินทร์   

                   ศิลปะรัตนโกสินทร์ อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 24 

 

งานรูปราชสีห์หรือสิงห์แบบไทยในงานพระเมรุสมยัปัจจุบนั คือ งานพระเมรุสมเด็จ

พระเจา้ภคินีเธอ เจา้ฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพณัณวดี (ภาพท่ี 195 - 198) ซ่ึงรูปแบบของสิงห์

นั้นพบอยูห่ลายแบบ หลายสีสัน ทั้งสีม่วง สีเขียว สีแดง และสีขาว ลกัษณะโดยรวมเป็นแบบ
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เดียวกบัท่ีพบมาตั้งแต่ในสมยัอยธุยาและรัตนโกสินทร์ตอนตน้ ทั้งการประดบัลายกระหนกบน

ศีรษะ หนา้ขาและหาง มีลายขดเป็นวงกน้หอยท่ีล าตวั สวมสร้อยคอลายรักร้อยมีประจ ายามอกตรง

กลาง หากแต่ราชสีห์บางตวัมีลกัษณะของสัตวป์ระเภทอ่ืนๆมาผสมอยูด่ว้ย เช่น สิงห์สีเขียวมีหาง

เป็นปลา สิงห์สีชมพมีูปีก ซ่ึงลกัษณะท่ีเพิ่มเติมมาน้ีน่าจะเป็นเพียงจินตนาการของช่างท่ีผสมสัตว์

ชนิดต่างๆเขา้มา เพราะสัตวหิ์มพานตล์ว้นเกิดจากการผสมสัตวช์นิดต่างๆจากจินตนาการช่างตั้งแต่

สมยัอยธุยาแลว้ 

 
ภาพท่ี 195  ราชสีห์ในงานพระเมรุสมเด็จพระเจา้ภคินีเธอ เจา้ฟ้าเพชรรัตนราชสุดา   

                   สิริโสภาพณัณวดี  ศิลปะรัตนโกสินทร์ สร้างใน พ.ศ. 2555 

 

 
ภาพท่ี 196  ราชสีห์ในงานพระเมรุสมเด็จพระเจา้ภคินีเธอ เจา้ฟ้าเพชรรัตนราชสุดา   

                   สิริโสภาพณัณวดี  ศิลปะรัตนโกสินทร์ สร้างใน พ.ศ. 2555 
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ภาพท่ี 197  ราชสีห์ในงานพระเมรุสมเด็จพระเจา้ภคินีเธอ เจา้ฟ้าเพชรรัตนราชสุดา   

                   สิริโสภาพณัณวดี  ศิลปะรัตนโกสินทร์ สร้างใน พ.ศ. 2555 

 
ภาพท่ี 198  ราชสีห์ในงานพระเมรุสมเด็จพระเจา้ภคินีเธอ เจา้ฟ้าเพชรรัตนราชสุดา   

                   สิริโสภาพณัณวดี  ศิลปะรัตนโกสินทร์ สร้างใน พ.ศ. 2555 

 

คชสีห์ในศิลปะรัตนโกสินทร์นั้นก็พบอยูค่วบคู่ไปกบัราชสีห์ ลกัษณะรูปแบบมิได้

แตกต่างไปจากในสมยัอยธุยา โดยรวมมีรูปแบบเหมือนกนัราชสีห์ มีลายกระหนกท่ีศีรษะ หนา้ขา
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น่อง และหาง ร่างกายมีลายขดเป็นวงกน้หอย สวมสร้อยคอลายรักร้อยมีประจ ายามตรงกลาง แต่

ใบหนา้เป็นชา้งมีงวงและงา พบอยูใ่นงานจิตรกรรมและลายรดน ้า (ภาพท่ี 199 - 202) ส่วนในงาน

พระเมรุนั้นพบหลกัฐานอยู ่ 2 คร้ังคือ ในสมยัรัชกาลท่ี 3 บนสมุดไทยด าภาพร่างการผกูหุ่นเขา้

กระบวนแห่พระบรมศพในสมยัรัชกาลท่ี 3 (ภาพท่ี 202) ลกัษณะเป็นแบบเดียวกบัท่ีกล่าวมาขา้งตน้

หากแต่มีมณฑปบนหลงั และในสมยัรัชกาลปัจจุบนั งานพระเมรุสมเด็จพระเจา้ภคินีเธอ เจา้ฟ้าเพชร

รัตนราชสุดา สิริโสภาพณัณวดี (ภาพท่ี 203 - 205) คชสีห์ก็เป็นหน่ึงในสมตัวหิ์มพานตท่ี์ถูกเลือกมา

ประดบัตกแต่งภูมิทศัน์รอบพระเมรุ เพื่อแสดงถึงความเป็นเขาพระสุเมรุจริงๆ รูปแบบของคชสีห์

เป็นแบบประเพณีนิยมทัว่ไปท่ีกล่าวมา หากแต่มีโครงร่างท่ีทนัสมยัข้ึน มีความเป็นอิสระมากกวา่

งานสมยัเก่า อีกทั้งยงัมีการลงสีหลากสีสัน ทั้งสีแดง สีม่วง และสีขาว นอกจากนั้นยงัมีคชสีห์ผสม

สัตวช์นิดอ่ืนดว้ย เช่น คชสีห์สีแดงท่ีมีปีกเพิ่มข้ึนมา เป็นตน้ (ภาพท่ี 205) แสดงใหเ้ห็นถึงการพฒันา

ดดัแปลงสัตวหิ์มพานตใ์นสมยัปัจจุบนั 

 
ภาพท่ี 199  ภาพคชสีห์จากจิตรกรรมในพระอุโบสถวดัสุทศันเทพวราราม กรุงเทพมหานคร 

                   ศิลปะรัตนโกสินทร์ อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 24 

ท่ีมา : เศรษฐมนัตร์ กาณจนกุล, สรรพสัตว์ในหิมพานต์ (กรุงเทพฯ: เดอะบุคแฟคทอร่ี, 2545), 90. 
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ภาพท่ี 200   ภาพคชสีห์เทียมราชรถใหก้บัฝ่ายยกัษใ์นเร่ืองรามเกียรต์ิ  บนตูล้ายรดน ้าภายใน 

                    พระท่ีนัง่พุทไธสวรรย ์  พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร ศิลปะรัตนโกสินทร์  

                    อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 24 

 
ภาพท่ี 201  ภาพยกัษท่ี์เป็นทหารข่ีราชสีห์และคชสีห์ออกศึกในเร่ืองรามเกียรต์ิ  บนตูล้ายรดน ้า 

                   ภายในพระท่ีนัง่พุทไธสวรรย ์  พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร ศิลปะรัตนโกสินทร์  

                   อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 24 
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ภาพท่ี 202  คชสีห์จากสมุดไทยด า สมยัรัชกาลท่ี 3  ศิลปะรัตนโกสินทร์ อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 24 

ท่ีมา : ส านกันายกรัฐมนตรี, ภาพสัตว์หิมพานต์จากสมุดไทยด าของหอสมุดแห่งชาติ   (กรุงเทพ : 

ส านกั, 2525), 32. 

 
ภาพท่ี 203  คชสีห์ในงานพระเมรุสมเด็จพระเจา้ภคินีเธอ เจา้ฟ้าเพชรรัตนราชสุดา   

                   สิริโสภาพณัณวดี  ศิลปะรัตนโกสินทร์ สร้างใน พ.ศ. 2555 
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ภาพท่ี 204  คชสีห์ในงานพระเมรุสมเด็จพระเจา้ภคินีเธอ เจา้ฟ้าเพชรรัตนราชสุดา   

                   สิริโสภาพณัณวดี  ศิลปะรัตนโกสินทร์ สร้างใน พ.ศ. 2555 

 
ภาพท่ี 205  คชสีห์ในงานพระเมรุสมเด็จพระเจา้ภคินีเธอ เจา้ฟ้าเพชรรัตนราชสุดา   

                   สิริโสภาพณัณวดี  ศิลปะรัตนโกสินทร์ สร้างใน พ.ศ. 2555 

 

รูปแบบของราชสีหและคชสีห์์ในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้จนถึงปัจจุบนัมีรูปแบบท่ี

สืบทอดมาจากในศิลปะอยธุยา ไม่ไดมี้ความแตกต่างกนัมากนกั ทั้งใบหนา้แบบสิงห์และชา้ง  การ

ประดบัตกแต่งลวดลายขมวดเป็นวงกน้หอยบนร่างกาย บนศีรษะ กลางหลงั และน่องสิงห์ประดบั

คลา้ยขนของสัตวจ์ริงหรือบางคร้ังก็เป็นลายกระหนก สวมสร้อยคอลายประจ ายามอกตรงกลางและ

ลายรักร้อย หนา้ขามีกระหนกปลายแหลมประดบัอยู ่ซ่ึงรูปแบบเช่นน้ีมิไดมี้การเปล่ียนแปลงไปจาก

เดิมมากนกั จะแตกต่างกนัก็เพียงการผสมลกัษณะของสัตวช์นิดอ่ืนๆเขา้มา  เช่น มีอุง้เทา้เป็นเสือ มา้ 

สิงห์ หรือเพิ่มปีกเขา้มา ตามแต่จินตนาการของช่างในสมยันั้นๆ ส่วนเทคนิคการสร้างนั้น หากเป็น
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ในงานจิตรกรรมหรืองานลายรดน ้าก็ไม่แตกต่างไปจากเดิมมากนกั มีเพียงลายเส้นท่ีมีความ

สมยัใหม่แบบตะวนัตกเขา้มา ส่วนในงานประติมากรรมนั้นไม่พบหลกัฐานในสมยัอยธุยาหรือ

รัตนโกสินทร์ตอนตน้เหลืออยู ่ มีเพียงงานปัจจุบนัท่ีป้ันดว้ยเทคนิคป้ันปูนสดเท่านั้น แต่จาก

หลกัฐานของรูปกินนรีในงานพระเมรุมาศสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ท่ีเหลืออยูน่่าจะตั้งสมมติฐาน

ไดว้า่ เทคนิคเป็นแบบเดียวกนั มีการประดบักระจกสี ซ่ึงไม่เหมือนกบัในสมยัปัจจุบนัท่ีมีเพียงการ

ลงสีเท่านั้น 

2.5 หงส์ 

ศิลปกรรมรูปหงส์ในศิลปะอยธุยาจะพบทั้งเป็นภาพปูนป้ันนูนต ่าเรียงกนัอยูบ่นชั้น

เรือนธาตุของเจดียท์รงปรางค ์ซ่ึงในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ไม่พบภาพปูนป้ันนูนต ่า แต่จะพบอยู่

ในงานจิตรกรรม ลายรดน ้า รูปแบบของหงส์ในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้นั้นจะยนืหนัขา้งชูคอข้ึน

สูง เห็นปีกดา้นเดียวอยูใ่นระดบัเดียวกบัล าตวั ปีกเป็นลายแบบขนนกจริง แต่มีการประดบัสร้อยมี

ประจ ายาม ปากยาวแหลม โดยมากจะไม่คาบอะไร แต่ก็ยงัมีแบบท่ีคาบส่ิงของอยู ่ เช่น ตูพ้ระธรรม

สมยัรัชกาลท่ี 3 (ภาพท่ี 206) หงส์ยนืคาบพูห่อ้ยลงมาซ่ึงลกัษณะเช่นน้ีเป็นแบบอยา่งท่ีมาจากเขมร

และส่งผา่นมายงัอยธุยา แต่ในศิลปะเขมรและอยธุยาหงส์จะคาบดอกไม ้ ส่วนบนศีรษะมีลาย

กระหนกเปลวช้ีข้ึนดา้นบน ล าตวัจากท่ีไม่มีลวดลายในสมยัอยธุยา ในศิลปะรัตนโกสินทร์กลายเป็น

ลายชั้นๆแบบขนของนกท่ีเป็นชั้นๆ มีหางเป็นลายกระหนกช้ีข้ึน สวมสร้อยคอลายรักร้อยและ

ประจ ายามอกตรงกลาง และมีลายกระหนกข้ึนมาจากสร้อยคอดว้ย ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวใกลเ้คียงกบั

สร้อยคอของพญานาค ครุฑและราชสีห์ ตวัอยา่งเช่น บนตูพ้ระธรรมลายรดน ้า และงานประดบัมุก

วดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม (ภาพท่ี 207) เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 206  ภาพหงส์จากตูพ้ระธรรมลายรดน ้าสมยัรัชกาลท่ี 3  ศิลปะรัตนโกสินทร์  

                   อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 24 

 

 
ภาพท่ี 207  รูปหงส์ในงานประดบัมุก บนบานประตูพระอุโบสถวดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม 

                   ศิลปะรัตนโกสินทร์ อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 24 
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ภาพท่ี 208  หงส์จากสมุดไทยด า สมยัรัชกาลท่ี 3  ศิลปะรัตนโกสินทร์ อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 24 

ท่ีมา : ส านกันายกรัฐมนตรี, ภาพสัตว์หิมพานต์จากสมุดไทยด าของหอสมุดแห่งชาติ   (กรุงเทพ: 

ส านกันายกรัฐมนตรี, 2525), 22. 

 

ในงานพระเมรุมาศช่วงตน้กรุงรัตนโกสินทร์พบอยูใ่นสมุดไทยด าภาพร่างการผกูหุ่น

เขา้กระบวนแห่พระบรมศพในสมยัรัชกาลท่ี 3 (ภาพท่ี 208) ลกัษณะก็เป็นแบบท่ีกล่าวไปขา้งตน้  

แต่ไม่มีการคาบพูห่รือดอกไม ้และมีมณฑปอยูบ่นหลงั เพราะตอ้งใชใ้นกระบวนแห่พระบรมศพ

นอกจากนั้นยงัมีเศียรพญานาคอยูด่า้นหนา้ดว้ย 

ในงานยคุปัจจุบนันั้นก็ยงัคงแบบอยา่งเดียวกบัในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ รูปของ

หงส์ท่ีเก่ียวกบังานพระเมรุมาศพบอยู ่2 แห่ง คือ 1.) งานจิตรกรรมฝาผนงัระเบียบคดวดัพระศรีรัตน

ศาสดาราม 2.) งานพระเมรุสมเด็จพระเจา้ภคินีเธอ เจา้ฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพณัณวดี 

1. งานจิตรกรรมฝาผนังรอบระเบียงวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

งานจิตรกรรมรอบระเบียงวดัพระศรีรัตนศาสดาราม วาดข้ึนคร้ังแรกในสมยั

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก แต่ภาพเขียนมีความช ารุดทรุดโทรมจนท าใหมี้การวาด

ซ่อมแซมในเวลาต่อมาหลายคร้ัง ในสมยัรัชกาลท่ี 3 ทรงใหเ้ขียนภาพรามเกียรต์ิข้ึนใหม่เพื่อฉลอง

กรุงครบ 50 ปี พ.ศ. 2375 ในสมยัรัชกาลท่ี 5 ซ่อมภาพเขียนฉลองกรุงครบ 100 ปี พ.ศ. 2425 อีกคร้ัง

ในสมยัรัชกาลท่ี 7 และรัชกาลปัจจุบนั รัชกาลท่ี 9 มีการซ่อมแซมเพื่อฉลองกรุงครบ 200  ปี พ.ศ. 
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2525 แต่หลงัจากนั้นก็มีการซ่อมแซมมาโดยตลอด ดงันั้นงานในปัจุบนัจึงเป็นงานในยคุหลงัท่ีมีการ

ซ่อมแซมข้ึนใหม่ 

 
ภาพท่ี 209 ภาพจิตรกรรมรูปสัตวหิ์มพานตใ์นงานพระเมรุมาศทศกณัฐ ์วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

                 ศิลปะรัตนโกสินทร์ อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 25 

ภาพของหงส์นั้นอยูใ่นตอนงานพระเมรุทศกณัฑ ์ในภาพเป็นพระเมรุขนาดใหญ่  มีหุ่น

รูปสัตวหิ์มพานตร์ายลอ้มพระเมรุมาศ หุ่นสัตวหิ์มพานตแ์ต่ละตวัจะยนือยูบ่นรถลากรูปพญานาคมี

ลอ้ บนหลงัยงัมีบุษบกส าหรับตั้งส่ิงของดว้ย (ภาพท่ี 209) รูปหงส์เป็นแบบเดียวกบัหงส์ในสมยั

รัตนโกสินทร์ตอนตน้ จะแตกต่างก็ตรงท่ีมีชายผา้ดา้นหนา้ยาวลงมาถึงพื้นเป็นรูปพญานาค  ซ่ึง

ลกัษณะเช่นน้ีพบอยูใ่นหุ่นรูปกินนรในงานพระเมรุ สมยัรัชกาลท่ี 1 และงานพระเมรุมาศสมเด็จ

พระเจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้ากลัยานิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ดงันั้นการท าชายผา้ยาวลง

มาดา้นหนา้ก็อาจจะเพื่อการรองรับน ้าหนกัอีกทางนึงของหุ่นรูปสัตวหิ์มพานตห์รือเป็นลกัษณะท่ี

นิยมในการสร้างรูปสัตวหิ์มพานตใ์นงานพระเมรุก็เป็นได ้

2. งานพระเมรุสมเด็จพระเจา้ภคินีเธอ เจา้ฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพณัณวดี 

งานพระเมรุสมเด็จพระเจา้ภคินีเธอ เจา้ฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพณัณวดีเป็นการ

จ าลองป่าหิมพานตร์ายลอ้มพระเมรุมาศเพื่อแสดงความเป็นเขาพระเมรุ และประดบัตกแต่งดว้ยสัตว์

หิมพานตห์ลายหลายชนิด หงส์เป็นหน่ึงในสัตวหิ์มพานตเ์หล่าน้ีดว้ย (ภาพท่ี 210) รูปหงส์ในงาน

พระเมรุมาศคร้ังน้ีมีรูปแบบโดยรวมเป็นแบบเดียวกบัในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ หากแต่ไม่ได้
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ยนืตรงหนัขา้งอยา่งเดียว หงส์แสดงท่าทางท่ีอิสระ เอ้ียวตวั หรือกางปีกข้ึน รายเอียดและการประดบั

ตกแต่งลายกระหนกเป็นแบบเดียวกบัของเก่า แต่มีสีสันสดใสและหลากหลาย ทั้งสีส้มและสีเขียว 

 
ภาพท่ี 210   หงส์ประดบัในงานพระเมรุสมเด็จพระเจา้ภคินีเธอ เจา้ฟ้าเพชรรัตนราชสุดา 

                    สิริโสภาพณัณวดี  ศิลปะรัตนโกสินทร์ สร้างใน พ.ศ. 2555 

 

หงส์ในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้รูปแบบและโครงร่างโดยรวมสืบทอดมาจากสมยั

อยธุยา ส่วนท่ีแตกต่างกนั คือ การประดบัตกแต่งลวดลาย ในสมยัอยธุยาส่วนหางของหงส์จะ

ใกลเ้คียงกบัธรรมชาติ ในยคุตน้แถวหงส์จากวดัพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรีจะเป็นกระหนกท่ีมีความ

โคง้มน มีการสลดัปีกคลา้ยขนของนกจริง แต่มาในสมยัอยธุยาตอนปลายท่ีวดัจุฬามณี  พิษณุโลก 

กระหนกเปล่ียนไปมีลกัษณะประดิษฐไ์ดรั้บอิทธิพลจากลา้นนามาแลว้ สวมสร้อยคอสามเหล่ียม

และคาบช่อดอกไมแ้บบในศิลปะเขมร และไม่เหลือร่องรอยของการสลกัขนนกจริง ในสมยั

รัตนโกสินทร์ไดป้รับเปล่ียนไป จากล าตวัท่ีไม่มีลวดลายในสมยัอยธุยาก็มีลกัษณะเป็นชั้นๆคลา้ย

ขนของนกจริง ส่วนหางกลายเป็นกระหนกประดิษฐแ์บบเดียวกบัในหางของกินนร กินนรี  สมยั

รัตนโกสินทร์ ส่วนของสร้อยคอกลายเป็นลายประจ ายามอกมีลายรักร้อย ซ่ึงเป็นแบบเดียวกบั

เคร่ืองประดบัของกินนร กินรี ครุฑ สิงห์ และพญานาคในสมยัรัตนโกสินทร์ ในส่วนของวสัดุท่ีใช ้

ในสมยัรัตนโกสินทร์เป็นปูนป้ันแบบเดียวกบัในสมยัอยธุยา เพียงแต่ในอยธุยาเป็นปูนป้ันแบบนูน

สูงประดบัศาสนสถาน แต่ในสมยัรัตนโกสินทร์เป็นปูนป้ันแบบลอยตวั 
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3. หน้าที่การใช้งานของรูปสัตว์หิมพานต์ในงานพระเมรุมาศสมัยรัตนโกสินทร์ 

จากหลกัฐานเอกสารและหลกัฐานจากงานในรัชกาลปัจจุบนัท าใหท้ราบวา่การใชง้าน

สัตวหิ์มพานตใ์นงานพระเมรุสมยัรัตนโกสินทร์นั้นโดยรวมไม่แตกต่างไปจากในสมยัอยธุยา  

กล่าวคือ 

1. ใชป้ระดบัตกแต่งรอบๆพระเมรุมาศ 

2. ใชใ้นกระบวนแห่พระบรมศพ 

ประการที ่1 การใช้ประดับตกแต่งรอบๆพระเมรุมาศ 

การประดบัตกแต่งพระเมรุมาศดว้ยสัตวหิ์มพานตน์ั้นมีมาตั้งแต่ในสมยัอยธุยาดงัท่ีได้

กล่าวไปแลว้ นัน่เพราะแนวคิดของการสร้างพระเมรุมาศก็คือการจ าลองเขาพระสุเมรุลงมาเพื่อส่ง

กษตัริยท่ี์มีความเป็นสมมติเทพกลบัสู่สวรรคด์งัเดิม ดงันั้นการสร้างรูปสัตวหิ์มพานตป์ระดบัพระ

เมรุมาศก็คือการจ าลองแบบของเขาพระเมรุให้เหมือนจริงมากท่ีสุด คือ มีป่าหิมพานตแ์ละสัตวหิ์ม

พานตอ์ยูร่ายลอ้มเขาพระสุเมรุ ซ่ึงจากหลกัฐานเอกสารตั้งแต่คร้ังตน้กรุงรัตนโกสินทร์จะเห็นไดว้า่

สัตวหิ์มพานตจ์ะถูกน ามาตั้งรอบๆพระเมรุ เช่นในงานพระเมรุพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา

โลก ในสมยัพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั ท่ีกล่าววา่มีโรงรูปสัตวอ์ยูเ่รียงรายรอบราชวติั และในรัชกาล

ปัจจุบนั งานพระเมรุมาศสมเด็จพระเจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้ากลัยานิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราช

นครินทร์ มีการน ารูปสัตวหิ์มพานตม์าประดบับริเวณบนัไดทางข้ึน ทั้งหมด 3 คู่ 6 รูป คือ กินรีดา้น

ทิศตะวนัตกทางเสด็จฯ 2.อปัสรสีหะ รูปคร่ึงคนคร่ึงสิงห์ ประดบัทิศเหนือเชิญพระศพ และนก

ทณัฑิมายนืถือกระบอง ส่วนในงานพระเมรุสมเด็จพระเจา้ภคินีเธอ เจา้ฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ

โสภาพณัณวดี ก็มีการจดับริเวณรอบพระเมรุมาศเป็นป่าหิมพานตท่ี์มีสัตวหิ์มพานตน์านาชนิด

ประดบัอยู ่ ซ่ึงลกัษณะเช่นน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงความเขา้ใจในความหมายและคติสัญลกัษณ์ของการ

สร้างพระเมรุมาศ 

ประการที ่2 ใช้ในกระบวนแห่พระบรมศพ 

การใชใ้นกระบวนแห่พระบรมศพนั้นมีมาตั้งแต่ในสมยัอยธุยา ในสมยันั้นจะมีรูปสัตว์

หิมพานตใ์ส่สังเคด็และไตรจีวรเขา้ร่วมในกระบวนแห่พระบรมศพดงัท่ีกล่าวไปในบทท่ี 4 ซ่ึงใน

สมยัรัตนโกสินทร์ก็ยงัคงมีการน าสัตวหิ์มพานตเ์ขา้ร่วมกระบวนแห่อยู ่ดงัปรากฏอยูโ่คลงถวายพระ
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เพลิงพระบรมอฐิัพระพุทธเจา้หลวง เป็นพระนิพนธ์ในพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหม่ืนศรีสุเรนทร์ 

พระโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงประพนัธ์ในท านองจดหมายเหตุงาน

ถวายพระเพลิงและฉลองพระอฐิัพระชนกชนนีของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ใน

โคลงดงักล่าวท าใหท้ราบวา่ในช่วงตน้กรุงรัตนโกสินทร์นั้นมีการน าหุ่นรูปสัตวหิ์มพานตเ์ขา้กะ

บวนแห่ แต่ลกัษณะท่ีแตกต่างไปจากสมยัอยธุยาคือ มีพระบรมวงศานุวงศท์รงสัตวหิ์มพานตใ์น

กระบวนแห่ดว้ย จากค าประพนัธ์ในโคลงจะเห็นวา่หุ่นรูปสัตวจ์ะใชว้างเคร่ืองสังเคด็  ไตรจีวร 

รวมทั้งใหพ้ระบรมวงศานุวงศท์รงดว้ย 

การน าสัตวเ์ขา้กระบวนแห่พระบรมศพปรากฏอยูใ่นเอกสารอีกหลายคร้ัง ทั้งในงาน

พระเมรุสมเด็จพระศรีสุลาลยั พระราชชนนีพระพนัปีหลวงในพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั 

งานพระเมรุมาศพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั และพระเมรุมาศ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ซ่ึงลกัษณะเช่นน้ีเป็นแบบโบราณราชประเพณีท่ีมาแต่

คร้ังกรุงศรีอยธุยาเป็นราชธานี อนัจะเห็นไดจ้ากขอ้ความในจดหมายท่ีกรมหลวงนเรศร์วรฤทถวาย

ต่อรัชกาลท่ี 6 ท่ีเห็นวา่ไม่ควรยกเลิกการน าสัตวหิ์มพานตเ์ขา้ในกระบวนแห่ ควรมีอยูเ่พื่อเป็นการ

เสริมพระเกียรติยศ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความส าคญัของกระบวนแห่สัตวหิ์มพานตว์า่เป็นเคร่ืองแสดง

เกียรติยศและพระราชอ านาจของกษตัริยม์าตั้งแต่สมยัโบราณ ซ่ึงแนวคิดในการน าสัตวหิ์มพานต์

เป็นพาหนะเขา้กระบวนแห่ในงานพระราชพิธีต่างๆมีตน้เคา้มาตั้งแต่ในอาณาจกัรเขมรโบราณแลว้ 

ดงัท่ีไดก้ล่าวไวใ้นบทท่ี 4 เป็นภาพของเรือรูปสัตวหิ์มพานตห์ลายชนิด ในภาพสลกัท่ีฐานพระเจา้ข้ี

เร้ือน ศิลปะสมยับายน และกระบวนเรือพยหุยาตราทางชลมารคท่ีมีมาตั้งแต่ในสมยัอยธุยา จาก

หลกัฐานเอกสารต่างๆท่ีมีกล่าวถึงไว ้ เช่น การจดักระบวนพยหุยาตราเพชรพวง ท่ีเช่ือวา่เจา้พระยา

พระคลงัหนเป็นผูป้ระพนัธ์ข้ึน ซ่ึงตรงกบัรัชสมยัของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในเอกสารได้

กล่าวถึงเรือหลายประเภท ทั้งเรือพิฆาต เรือแซ เรือชยั และเรือรูปสัตวท่ี์มีทั้งเรือราชสีห์  มา้ นก

อินทรี สิงโต กิเลน สิงห์ นาค มงักร ครุฑ22 เป็นตน้ และมีปรากฏอยูใ่นพระราชพงศาวดารกล่าวถึง

                                                           
22 เจา้พระยาพระคลงั (หน), วรรณคดี  (พระนคร: คลงัวทิยา, 2507), 165. 
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สมยัพระเอกาทศรสวา่มีกระบวนเรือรูปสัตวต่์างๆ ทั้งเรือสิงโต เรืออินทรี เรือหสัดิน เรือนรสิงห์23 

เป็นตน้ และสืบต่อประเพณีน้ีต่อมาในสมยัรัตนโกสินทร์ หลกัฐานเอกสารท่ีกล่าวถึงรายละเอียด

ของกระบวนเรือคือในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ชดัเจนข้ึน คือ โคลงลิลิตกระบวนแห่พยหุยาตรา

ทางสถลมาคและชลมารค พระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจา้กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ตรง

กบัรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั ซ่ึงเรือรูปสัตวมี์ทั้งจรเข ้  ปลา นก เสือ กิเลน 

มงักร เหรา สิงโต และนก เป็นตน้ 

นอกจากหลกัฐานเอกสารแลว้ ภาพจิตรกรรมรอบระเบียงวดัพระศรีรัตนศาสดารามยงั

เป็นอีกหน่ึงหลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงหนา้ท่ีการใชง้านของสัตวหิ์มพานตด์ว้ย  ในภาพเป็นงาน

พระเมรุมาศของทศกณัฑ ์ พระเมรุมาศยงัมีขนาดใหญ่จึงน่าจะเป็นภาพเดิมท่ีมีมาก่อนในสมยัรัชกาล

ท่ี 6 ท่ีเปล่ียนจากพระเมรุมาศขนาดใหญ่มาเป็นพระเมรุมาศขนาดเล็กลง แมว้า่ภาพจิตรกรรมวดัพระ

ศรีรัตนศาสดารามจะมีการซ่อมหลายคร้ัง แต่ก็น่าจะซ่อมตามภาพเดิม ส่วนหุ่นรูปสัตวใ์นงานพระ

เมรุมาศนั้นจะตั้งอยูร่อบๆพระเมรุมาศภายในร้ัวราชวติั หุ่นรูปสัตวต์ั้งอยูบ่นพาหนะคลา้ยเรือท่ีมี

ลอ้เล่ือน จึงน่าจะเป็นหุ่นท่ีถูกน าเขา้กระบวนแห่พระบรมศพก่อนน ามาประดบัอยูร่ายลอ้มพระเมรุ

มาศ เหมือนดงัขอ้ความท่ีปรากฏอยูใ่นพระราชพงศาวดาร 

จากหลกัฐานเอกสาร งานพระราชพิธีและงานศิลปกรรมต่างๆท่ีกล่าวไปแลว้แสดงให้

เห็นถึงความส าคญัของสัตวหิ์มพานตท่ี์เป็นทั้งสัญลกัษณ์แสดงความเป็นเขาพระสุเมรุ เป็นเคร่ือง

แสดงเกียรติยศของพระมหากษตัริย ์ และยงัมีหนา้ท่ีในการใชง้านประกอบพระราชพิธีดว้ย ซ่ึง

ทั้งหมดลว้นมาจากความเช่ือท่ีสืบทอดกนัมาตั้งแต่สมยัโบราณจนถึงปัจจุบนั 

 

                                                           
23 กรมศิลปากร, พระราชพงศาวดารฉบับพนัจันทนุมาศ (เจิม)  (พระนคร: กรม

ศิลปากร, 2507), 322. 
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บทที่ 5 

สรุปผลจากการวเิคราะห์ 

การสร้างรูปสัตวหิ์มพานตใ์นงานพระเมรุมาศสมยัอยธุยาและรัตนโกสินทร์มีท่ีมาจาก

แนวคิดเร่ืองสมมติเทพ ความเช่ือท่ีวา่พระเจา้แผน่ดินเป็นเทพ จึงตอ้งมีพิธีกรรมต่างๆและเม่ือ

สวรรคตจึงตอ้งมีพระราชพิธีส่งเสด็จกลบัสู่สวรรคห์รือเขาพระสุเมรุตามความเช่ือดั้งเดิม ซ่ึงน่าจะมี

ท่ีมาจากอาณาจกัรเขมรโบราณ แมว้า่จะไม่มีหลกัฐานท่ีกล่าวถึงการสร้างพระเมรุมาศในสมยันั้นแต่

แนวคิดในเร่ืองการถวายพระนามกษตัริยร์วมกบัพระนามของเทพเจา้เม่ือทรงสวรรคต และการ

สร้างเทวรูปถวายบรรพบุรุษและบรรพสตรีแสดงใหเ้ห็นถึงความเช่ือในการเขา้รวมกนัของกษตัริย์

พระองคน์ั้นกบัเทพเจา้ท่ีพระองคน์บัถือดว้ย ซ่ึงเป็นแนวคิดแบบเดียวกบัการสร้างพระเมรุมาศใน

สมยัอยธุยาและรัตนโกสินทร์  ท่ีมีงานพระราชพิธีออกพระเมรุเพื่อส่งพระศพกษตัริยห์รือพระ

ราชวงศก์ลบัสู่สวรรคห์รือเขาพระสุเมรุอนัเป็นท่ีสถิตของเทพเจา้ 

สัตวหิ์มพานตถู์กน ามาใชใ้นงานพระเมรุในฐานะของสัญลกัษณ์ท่ีแสดงความเป็นเขา

พระสุเมรุตามท่ีปรากฏในคมัภีร์ทางศาสนา เช่น ในไตรภูมิพระร่วง ท่ีกล่าวถึงป่าหิมพานตว์า่เป็น

แผน่ดินทางดา้นทิศเหนือของชมพทูวปีท่ีติดกบัทิวเขาสัตตบริภณัฑ์ โดยมีเขาพระสุเมรุเป็น

ศูนยก์ลางของทวปีทั้งส่ี ป่าหิมพานตเ์ป็นท่ีอยูข่องสัตวห์ลากหลายชนิดท่ีมีรูปร่างและลกัษณะแปลก

ประหลาด ซ่ึงนอกจากจะใชเ้พื่อเป็นสัญลกัษณ์หน่ึงของเขาพระสุเมรุแลว้ ยงัไดน้ ามาใชใ้นกระบวน

แห่พระบรมศพและเป็นท่ีตั้งเคร่ืองราชูปโภคดว้ย 

 

1. รูปแบบของพระเมรุมาศจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

1.1 พระเมรุมาศสมัยอยุธยา 

ในหลกัฐานเอกสารพงศาวดารและเอกสารอ่ืนๆมีการกล่าวถึงการสร้างพระเมรุมาศ

ปรากฏคร้ังแรกในรัชสมยัของพระเอกาทศรศ ในสมยัก่อนหนา้นั้นพงศาวดารระบุแต่เพียงวา่ มีการ

ถวายพระเพลิงในงานพระบรมศพเท่านั้น พระเมรุมาศท่ีปรากฏในหลกัฐานเอกสารเท่าท่ีเหลือ

หลกัฐานจากเอกสารท่ีสืบคน้ได ้ คือ งานของพระสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระเมรุมาศสูง 7 วา 
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มีการประดบัดว้ยพระเมรุทิศ เมรุราย ราชวติั ฉตัรทองและฉตัรนาค หลงัจากสมยัน้ีก็ไม่พบเอกสาร

ท่ีกล่าวถึงอีก จนกระทัง่ในสมยัพระนารายณ์มหาราช พระองคท์รงจดังานพระบรมศพพระเจา้

ปราสาททอง ตามขอ้ความในพงศาวดารเป็นพระเมรุมาศท่ีมีขนาดใหญ่มากถึง  2 เส้น 17 วา ศอก

คืบ (ประมาณ 102.75 เมตร) มีพระเมรุทิศ เมรุรายแบบเดียวกบัท่ีกล่าวไวใ้นงานสมเด็จพระนเรศวร 

มีการประดบัตกแต่งอยา่งมากมาย ซ่ึงถือเป็นงานพระเมรุมาศท่ีใหญ่มากท่ีสุดงานหน่ึงในสมยักรุง

ศรีอยธุยา ในพงศาวดารไม่ไดมี้การอธิบายรายละเอียดของรูปแบบพระเมรุมาศมากนกั แต่ในสมยั

พระเพทราชาไดก้ล่าวเพิ่มเติมจากเดิมไวว้า่ พระเมรุมาศของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมียอด 5 

ยอด ส่วนการประดบัตกแต่งอ่ืนๆยงัคงเหมือนเดิม 

หลกัฐานอ่ืนๆท่ีสามารถท าใหส้ันนิษฐานรูปแบบของพระเมรุมาศในสมยัอยธุยาได ้ คือ 

หลกัฐานเอกสารโบราณท่ีกล่าวถึงแบบแผนการสร้างพระเมรุในสมยัอยธุยา มีพระเมรุอยู ่ 3 แบบ 

คือ พระเมรุเอก พระเมรุโทและพระเมรุตรี รูปแบบของพระเมรุนั้นจะเป็นอาคารทรงจตุัรมุข ยอด

ปรางค ์ 9 ยอด มีพรหมพกัตร์ประดบัฐานยอดปรางคห์ลกั มีมุขยืน่ออกมาทั้งส่ีดา้น นอกจากนั้นยงั

พบหลกัฐานเอกสาร เร่ือง “จดหมายเหตุสมยักรุงศรีอยธุยาเร่ืองรายงานพระเมรุมาศคร้ังกรุงเก่า จ.ศ. 

1097 สมุดไทยด า เลขท่ี 14” ซ่ึงเป็นรายละเอียดของงานพระบรมศพกรมหลวงโยธาเทพ มเหสีฝ่าย

ซา้ยของพระเพทราชา มีแผนผงัของพระเมรุมาศหลงเหลืออยู ่ผงัเป็นแบบจตุัรมุข ยอ่มุมไม ้20 

นอกจากหลกัฐานเอกสาร ภาพแผนผงัท่ีแสดงให้เห็นถึงรูปแบบของพระเมรุมาศแลว้ 

ยงัมีภาพลายรดน ้าในสมยัอยธุยาท่ีหลงเหลืออยู ่ ท  าใหส้ามารถสันนิษฐานรูปแบบของพระเมรุมาศ

ไดช้ดัเจนข้ึน คือ ภาพพระเมรุทองถวายพระเพลิงพระพุทธเจา้ ภายในหอเขียน วงัสวนผกักาด 

กรุงเทพฯ ภาพของพระเมรุมาศเป็นทรงปราสาทซอ้นชั้น ซ่ึงมีรูปแบบใกลเ้คียงกบัเมรุทิศ เมรุรายท่ี

มุมทั้งส่ีดา้นของพระปรางคว์ดัไชยวฒันาราม ส่วนอีกภาพเป็นพระเมรุมาศบนตูพ้ระไตรปิฏกสมยั

อยธุยา พระเมรุมาศเป็นทรงมณฑปท่ีมีหลงัคาลาดซอ้นชั้น มีอาคารยืน่ออกไปทั้งสองขา้ง บน

หลงัคาประดบัเจดียย์อด 

จากหลกัฐานทั้งจากพงศาวดาร เอกสารโบราณอ่ืนๆและภาพลายรดน ้าแสดงใหเ้ห็นถึง

รูปแบบของพระเมรุมาศในสมยัอยธุยาไดช้ดัเจนข้ึน ซ่ึงโดยรวมจะเป็นอาคารในแผนผงัแบบ

จตุัรมุข ส่วนยอดมีทั้งแบบยอดปรางค ์ยอดทรงปราสาทซอ้นชั้น และยอดทรงมณฑป 
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1.2 พระเมรุมาศสมัยรัตนโกสินทร์ 

พระเมรุมาศในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้พบหลกัฐานอยูใ่นพระราชพงศาวดาร ใน

สมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยัพระเมรุมีขนาด

ใหญ่ตามต ารา มีพระเมรุทองอยูด่า้นใน ยอดทรงปรางคป์ระดบัพรหมพกัตร์ มีเมรุแทรกและเมรุทิศ 

ซ่ึงในสมยัต่อมาก็ยงัคงเป็นพระเมรุยอดทรงปรางค ์ มีเมรุทิศเช่นเดียวกนั จะมีท่ีแตกต่างไปจากเดิม

คือ ในสมยัรัชกาลท่ี 4 งานพระเมรุสมเด็จพระนางเจา้ร าเพยภมราภิรมย ์ (สมเด็จพระเทพศิรินทราบ

รมราชินี) ซ่ึงเป็นพระอคัรมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วันั้น มีการเพิ่มเติมส่วน

ฐานโดยการยกพื้นสูงข้ึนเป็นรูปภูเขา เรียกวา่ เมรุบรรพต 

พระเมรุมาศขนาดใหญ่เตม็รูปแบบนั้นมีการสร้างคร้ังสุดทา้ยในงานพระเมรุมาศ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ซ่ึงเป็นงานพระเมรุมาศตามโบราณราชประเพณีพระองค์

สุดทา้ย เหตุเพราะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้อยูห่วัทรงเห็นวา่ งานพระเมรุมาศขนาดใหญ่นั้น

ส้ินเปลืองทรัพยแ์ละก าลงัคนเป็นจ านวนมาก และเม่ือถึงในงานของพระองคเ์องแลว้ก็ขอใหย้กเลิก

พระเมรุขนาดใหญ่แบบเดิมเสีย แลว้ปลูกพระเมรุท่ีมีขนาดเล็กลงตามแต่จะเห็นสมควร จากพระราช

ด ารัสน้ีท าให้รัชกาลท่ี 6 ทรงเปล่ียนแปลงรูปแบบของพระเมรุมาศรัชกาลท่ี 5  เป็นพระเมรุบุษบก

ขนาดเล็กท่ีทอ้งสนามหลวงเป็นท่ีถวายพระเพลิง ซ่ึงเป็นตน้แบบใหก้บัพระเมรุมาศในสมยัต่อมา 

ในรัชกาลปัจจุบนัมีงานพระเมรุมาศหลายคร้ัง งานพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั

อานนัทมหิดลเป็นรูปทรงบุษบกตามแบบอยา่งพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลา้เจา้อยูห่วั 

พระเมรุสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นกุฏาคารเรือนยอด ยอ่มุมไมสิ้บสอง เปิดโล่งทั้งส่ี

ดา้น มีโถงกลางใหญ่ตั้งพระจิตกาธานขนาดใหญ่ส าหรับประดิษฐานพระโกศพระบรมศพเพื่อถวาย

พระเพลิง ส่วนงานพระเมรุสมเด็จพระเจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้ากลัยานิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราช

นครินทร์และงานพระเมรุมาศสมเด็จพระเจา้ภคินีเธอ เจา้ฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพณัณวดี อยู่

ในแผนผงัใกลเ้คียงกบังานสมเด็จยา่ หากแต่ส่วนยอดเป็นทรงบุษบก มีมุขยืน่ออกมาทั้งส่ีดา้น พระ

เมรุมาศงานพระพี่นางมุขดา้นหนา้จะยาวมากกวา่ดา้นอ่ืน แต่ในงานเจา้ฟ้าเพชรรัตน์ มุขทั้งส่ีจะ

เท่ากนัเป็นผงัแบบจตัรมุข 

สรุปไดว้า่ พระเมรุมาศในยคุตน้กรุงรัตนโกสินทร์จะมีขนาดใหญ่ ยอดทรงปรางค ์

ประดบัพรหมพกัตร์ มีเมรุทิศหรือเมรุแทรก จนมาถึงในสมยัรัชกาลท่ี 6 ไดมี้การเปล่ียนแปลงขนาด
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ของพระเมรุมาศใหเ้ล็กลง เป็นรูปทรงบุษบกขนาดเล็ก และเป็นตน้แบบใหพ้ระเมรุในสมยัต่อมา จน

มาถึงยคุปัจจุบนั พระเมรุมาศไดป้รับเปล่ียนรูปแบบเป็นอาคารแบบจตุัรมุข มียอดทรงบุษบก 

 

2. การประดับรูปสัตว์หิมพานต์ในงานพระเมรุมาศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

2.1 คติความเช่ือและแนวคิดเร่ืองสัตว์หิมพานต์ 

คติความเช่ือในเร่ืองของสัตวหิ์มพานต ์คือ เป็นสัตวพ์ิเศษท่ีอาศยัอยูใ่นป่าหิมพานต ์เชิง

เขาพระสุเมรุ ปรากฏในคมัภีร์ทางศาสนาตั้งแต่สมยัสุโขทยั ในสมุดไตรภูมิ และในสมยัอยธุยา

ปรากฏอยูใ่นจารึกมงคลบนรอยพระพุทธบาท และในงานวรรณกรรมต่างๆของอยธุยา  เช่น 

วรรณกรรมเร่ืองเฉลิมพระเกียรติพระเจา้ปราสาททอง และสมุทรโฆค าฉนัท ์ เป็นตน้ ซ่ึงความเช่ือ

ดงักล่าวมิไดป้รากฏแค่ในอยุธยาและรัตนโกสินทร์เท่านั้น แต่เป็นรูปแบบความเช่ือเดียวกบัท่ีพบใน

อาณาจกัรเขมรโบราณและอาณาจกัรพุกามของพม่า ซ่ึงรับอิทธิพลจากทั้งอินเดียและลงักาท่ีเป็นตน้

ก าเนิดของความเช่ือและแนวคิดดงักล่าว ซ่ึงคติความเช่ือและเร่ืองราวของสัตวหิ์มพานตสื์บทอดจาก

อยธุยามายงัรัตนโกสินทร์ ซ่ึงในปัจจุบนัแนวคิดเร่ืองสัตวหิ์มพานตย์งัคงอยู ่ แต่เป็นเพียงแค่ต านาน

หรือเร่ืองเล่าในพุทธศาสนาคลา้ยกบันิทานสอนใจมากกวา่ เพราะปัจจุบนัแนวคิดเร่ืองโลกสัณฐาน

ไดเ้ปล่ียนไป ความเช่ือเร่ืองเขาพระสุเมรุเป็นศูนยก์ลางจกัรวาลแทนท่ีดว้ยขอ้พิสูจน์เร่ืองราวของ

โลกตามหลกัทางวทิยาศาสตร์ แนวคิดในเร่ืองของสัตวหิ์มพานตจึ์งเป็นแนวคิดในเร่ืองของพุทธ

ศาสนาท่ีน าเร่ืองเล่าท่ีมีอยูเ่ดิมจากคมัภีร์มาสอน 

สัตวหิ์มพานตใ์นงานพระเมรุมาศในสมยัอยธุยาท่ีปรากฏหลกัฐานอยูใ่นพระราช

พงศาวดาร เช่น ครุฑ กินนร กินนรี คชสีห์ ราชสีห์ เหมหงส์ นรสิงห์ สิงโต มงักร เหรา นาคา  ทกั

ทอ ชา้ง มา้ เลียงผา เป็นตน้ ซ่ึงในสมยัรัตนโกสินทร์ ชนิดของสัตวหิ์มพานตน์ั้นยงัคงมีสัตวป์ระเภท

เดียวกบัในสมยัอยธุยา หากแต่ไดมี้การเพิ่มเติมสัตวใ์หม่ข้ึน ซ่ึงเป็นจ าพวกสัตวผ์สมหลายชนิด มี

การสร้างภาพสัตวหิ์มพานตแ์ละตั้งช่ือใหม่ๆ เช่น ดุรงคปักษิณ เป็นมา้ผสมกบันก กรินทปักษา เป็น

ชา้งผสมกบันก หรือ สีหคาว ี เป็นววัผสมกบัราชสีห์ เป็นตน้ ซ่ึงปรากฏหลกัฐานอยูใ่นสมุดไทยด า

สมยัรัชกาลท่ี 3 ซ่ึงเป็นแบบของสัตวหิ์มพานตท่ี์สร้างข้ึนเพื่อเขา้กระบวนแห่ในงานพระเมรุมาศ 

แสดงใหเ้ห็นวา่งานพระเมรุมาศในสมยันั้นเป็นงานท่ีใหญ่ เพราะตอ้งเพิ่มจ านวนของสัตวหิ์มพานต์

ใหม่ สัตวหิ์มพานตท่ี์มีอยูเ่ดิมไม่เพียงพอต่อการใชง้าน จึงท าใหเ้กิดสัตวแ์ปลกใหม่ข้ึนมา นอกจาก
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ในสมยัรัชกาลท่ี 3 แลว้ งานพระเมรุในปัจจุบนัก็ไดมี้การคิดคน้สัตวหิ์มพานตช์นิดใหม่ๆข้ึนมาอีก 

คือ ในงานพระเมรุมาศสมเด็จพระเจา้ภคินีเธอ เจา้ฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพณัณวดี มีการ

สร้างรูปสัตวหิ์มพานตป์ระดบัรอบพระเมรุมาศ ซ่ึงชนิดของสัตวหิ์มพานตมี์ทั้งแบบดั้งเดิม แบบท่ี

ปรากฏในสมุดไทยด าสมยัรัชกาลท่ี 3 และแบบใหม่ เช่น วารีกุญชร หวัเป็นชา้ง หูและหางเป็นครีบ

ปลา มฤคนที มีหวัและตวัเป็นกวาง หางเป็นปลา หรือสุบรรณเหรา ตวัเป็นครุฑหวัคลา้ยพญานาคมี

เขา เป็นตน้  

2.2 รูปแบบของสัตว์หิมพานต์ 

รูปแบบของสัตวหิ์มพานตใ์นสมยัอยธุยามาจนถึงในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้นั้น

ไม่ไดมี้ความแตกต่างกนั ทั้งรูปแบบศิลปะและท่าทางการแสดงออกของสัตวหิ์มพานต ์ เช่น กินนร

กินนรี ยงัคงเป็นคร่ึงคน คร่ึงนก ดา้นบนเป็นคน ดา้นล่างเป็นนก มีปีกและหางแบบนกจริง ซ่ึงเป็น

รูปแบบท่ีพบมาตั้งแต่ในศิลปะสุโขทยั ส่วนการแสดงท่าทาง ก็จะหนัขา้ง เอ้ียวล าตวัพนมมือมือหรือ

แสดงการร่ายร า ซ่ึงเป็นลกัษณะท่าทางของกินนร กินรีท่ีพบมาตั้งแต่ในสมยัสุโขทยัอยธุยา จนมาถึง

ในสมยัรัตนโกสินทร์ ยงัมิไดเ้ปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะในงานลายรดน ้าท่ียงัคงรักษารูปแบบขนบ

การสร้างรูปกินนร กินรีไวเ้หมือนเดิม เป็นตน้ นอกจากการกินนร กินนรีแลว้รูปสัตวหิ์มพานต์

ประเภทอ่ืนๆก็ยงัคงมิไดมี้ความแตกต่างไปจากสมยัอยธุยา ทั้งลกัษณะท่าทาง รูปแบบ และการ

ประดบัตกแต่ง 

ในสมยัต่อมามีลกัษณะบางประการท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงเกิดจากการรับอิทธิพลของ

ชาติตะวนัตกท่ีเขา้มามีบทบาทต่องานศิลปะของไทยตั้งแต่ในสมยัรัชกาลท่ี 4 และเป็นตน้แบบท่ีท า

ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงกบังานศิลปไทยในยคุปัจจุบนัดว้ย ภาพวาดแนวเรียลลิสติก ความสมจริง

ของการวาดภาพคน สัตว ์ ส่ิงของ ท่ีเขา้มาเผยแพร่ในประเทศไทย มีการเรียนรู้ทฤษฏีและฝึกฝนการ

สร้างงานศิลปะแบบตะวนัตกมาจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงท าใหเ้ขา้มาผสมผสานกบัศิลปะไทยเดิมจนท าให้

เกิดงานศิลปะไทยประยกุตข้ึ์น คือ ลายเส้นท่ีมีความเป็นธรรมชาติแบบศิลปะตะวนัตก การวาดภาพ

หนา้คนท่ีเลียนแบบคนจริง มิไดเ้ป็นหุ่นละครหรือพระพกัตร์แบบพระพุทธรูปเช่นในสมยัอยธุยา

และรัตนโกสินทร์ตอนตน้ นอกจากนั้น ในศิลปะไทยประยกุตย์งัมีความละเอียดของลายเส้นและ

ลายกระหนกท่ีมากข้ึนกวา่เดิม ปรากฏอยูใ่นงานของศิลปินช่ือดงัหลายท่าน เช่น งานของอาจารย์
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เฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์ งานของคุณจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต อาจารยถ์วลัย ์ดชันี อาจารยป์รีชา เถาทอง 

อาจารยช์ลูด น่ิมเสมอ เป็นตน้ 

จากรูปแบบของสัตวหิ์มพานตป์ระเภทต่างๆในศิลปะรัตนโกสินทร์ท่ีมิไดมี้การ

เปล่ียนแปลงไปจากสมยัสุโขทยัและอยธุยามากนกั แสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นอนุรักษนิ์ยมท่ียงัสืบ

ทอดต่อมา ผา่นทางงานศิลปะ เพราะจากท่ีวเิคราะห์รูปแบบมาทั้งหมดนั้น จะเห็นไดว้า่ ในรูปแบบ

ของศิลปะท่ีเป็นประเพณีเดิมหรือถูกน ามาใชใ้นงานพระราชพิธีต่างๆท่ีมีมาโบราณนั้น ช่างจะยงัคง

รูปแบบและเอกลกัษณ์เดิมท่ีสืบทอดมาจากอยธุยาไวอ้ยา่งครบถว้น โดยจะพยายามสืบทอดมาจาก

เดิมใหม้ากท่ีสุด มีลกัษณะท่ีแตกต่างกนับา้งก็เพียงลายเส้น ท่ีแปรเปล่ียนไปตามยคุสมยั ลายเส้น

ของศิลปินในยคุปัจจุบนัน้ีท่ีมีอิทธิพลตะวนัเขา้มาผสมผสานอยู ่ ท  าใหล้กัษณะโดยรวมของสัตวหิ์ม

พานตใ์นยคุน้ีมีความทนัสมยัข้ึน ตามแบบภาพวาดของตะวนัตก ซ่ึงสาเหตุของการสร้างงานรูปสัตว์

หิมพานตต์ามแบบโบราณนั้น อาจเป็นเพราะการสืบทอดงานท่ียงัคงมีอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่นยคุตน้

กรุงรัตนโกสินทร์ท่ีสร้างสรรคง์านข้ึนตามแบบกรุงศรีอยธุยาคร้ังบา้นเมืองยงัดี และไดสื้บทอดต่อ

มาถึงปัจจุบนั และในยคุปัจจุบนัเองก็มีแนวคิดในเร่ืองของการอนุรักษ ์ สืบทอดและสืบสาน

ประเพณีเดิม มีการศึกษาศิลปะและโบราณคดีเพิ่มเติมอยา่งกวา้งขวาง ท าใหแ้นวคิดและรูปแบบของ

งานแบบโบราณยงัคงปรากฏใหเ้ห็นมาถึงปัจจุบนั อีกทั้งในการประกอบพระราชพีธีในแต่ละคราว

นั้น ตอ้งมีการรวบรวมผูช้  านาญในดา้นต่างๆมาวเิคราะห์และสืบคน้รูปแบบของประเพณีดั้งเดิมจาก

พงศาวดาร เอกสารและต าราเก่า แนวคิดต่างๆในการจดังานพระราชพีธี การประดบัตกแต่งจึงมี

ตน้แบบจากประเพณีเดิม ท าใหล้กัษณะโดยรวมของการประดบัตกแต่งต่างๆ รวมถึงสัตวหิ์มพานต์

ท่ีตกแต่งในงานพระเมรุมาศมิไดแ้ตกต่างไปจากในสมยัอยธุยา 

2.3 เทคนิคการสร้าง 

เทคนิคการสร้างรูปสัตวหิ์มพานตต์ั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนันั้นมีหลายหลายแบบ

เพราะภาพของสัตวหิ์มพานตมี์อยูใ่นงานหลายประเภท ทั้งภาพนูนสูง ภาพลอยตวั รูปป้ัน งาน

แกะสลกัไม ้ ภาพจิตรกรรมและงานลายรดน ้า เป็นตน้ จากตน้แบบในศิลปะอินเดีย ชวา ลงักาขอม

และสุโขทยั หลกัฐานท่ีปรากฏอยูจ่ะเป็นงานแกะสลกัภาพนูนสูง รูปป้ันลอยตวัและภาพปูนป้ัน ท า

ใหง้านท่ีปรากฏมีมิติของสัตวหิ์มพานตท่ี์มีชีวิต ในสมยัอยธุยา รูปแบบของงานรูปป้ันลอยตวัและ

งานปูนป้ันมีใหเ้ห็นบา้ง แต่นอ้ยมาก โดยมากท่ียงัเหลือหลกัฐานอยู ่ คือ ในงานจิตรกรรมและงาน
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ลายรดน ้า ซ่ึงเป็นภาพแบนท่ีเห็นเพียงดา้นเดียว แต่อยา่งไรก็ตาม แม่เทคนิคของงานจะไม่เหมือนกนั 

แต่งานศิลปะสมยัอยธุยาก็ยงัคงรูปแบบท่ีมิไดแ้ตกต่างไปจากงานประเภทนูนสูง ทั้งใบหนา้ เคร่ือง

ทรง ลกัษณะท่าทางต่างๆ เช่น ภาพของครุฑยดุนาค ท่ีมีตน้แบบมาจากครุฑในสมยับายน ครุฑยงั

ยนืชูแขนสองขา้งจบันาคไว ้ แต่เบ่ืองจากลายรดน ้าเป็นภาพมิติเดียว จึงเปล่ียนแปลงใหค้รุฑหนั

ใบหนา้ดา้นขา้ง เอ้ียวตวัเล็กนอ้ยตามใบหนา้ ท าใหเ้ห็นภาพของครุฑไดช้ดัเจนข้ึน ซ่ึงเม่ือมอง

โดยรวมแลว้มิไดแ้ตกต่างไปจากครุฑในศิลปะแบบบายน 

ในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ งานลายรดน ้าและงานจิตรกรรมยงัคงมีเทคนิครูปแบบท่ี

สืบทอดมาจากอยธุยา มิไดแ้ตกต่างกนั ส่วนงานประเภทลอยตวัหรือนูนสูงนั้น ในยคุตน้กรุง

รัตนโกสินทร์จะนิยมเป็นปูนป้ัน ทาสี ประดบักระจก เช่น กินนร กินนรี สมยัรัชกาลท่ี 1  หรือรูป

ครุฑประดบัฐานพระอุโบสถ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม สร้างข้ึนมาตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี1 แต่มีการ

บูรณปฏิสังขรณ์คร้ังใหญ่ในสมยัรัชกาลท่ี 3 เป็นตน้ ซ่ึงแตกต่างไปจากงานในปัจจุบนั เช่น  รูป

กินนร กินนรี ในงานพระเมรุของสมเด็จพระเจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาส

ราชนครินทร และหุ่นรูปสัตวหิ์มพานตท่ี์ประดบัรอบพระเมรุมาศสมเด็จพระเจา้ภคินีเธอเจา้ฟ้าเพชร

รัตนราชสุดา สิริโสภาพณัณวดี สร้างดว้ยเทคนิคการป้ันปูนสดโดยกลุ่มช่างจากจงัหวดัเพชรบุรีและ

เขียนสีโดยจิตรกรจากส านกัช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร แต่ไม่มีการประดบักระจกสีแบบในยคุตน้กรุง

รัตนโกสินทร์ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความนิยมหรือเ6ทคนิคของช่างท่ีแปรเปล่ียนไปเหมือนกบัรูปแบบ

ของสัตวหิ์มพานตท่ี์เหมือนเดิม แต่ลายเส้นและเทคนิคการสร้างแตกต่างกนัไปตามความนิยมและ

ยคุสมยั 
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