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 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อศกึษารูปแบบ ความหมาย และสาเหตุของความนิยม
ของมังกรจีนท่ีส่งอิทธิพล รวมถึงเป็นต้นแบบให้กับสตัว์สมมติประดับหลงัคาและหน้าบันพุทธ
สถานไทย ตัง้แต่ พุทธศตวรรษท่ี 19 -24 โดยศึกษาผ่านหลกัฐานทางงานศิลปกรรมท่ีปรากฏอัน
ได้แก่ มกรสงัคโลกท่ีมีสว่นผสมของมงักรในศิลปะสโุขทยั ตวัลวงประดบัชัน้หลงัคาลาดหรือชัน้บวั
ถลาในศิลปะล้านนา และมงักรประดบัสนัหลงัคาและหน้าบนัในศิลปะรัตนโกสนิทร์ตอนต้น 
 ผลการวิจยัพบวา่ รูปแบบและความหมายของมังกรมีต้นเค้ามาจากมังกรในศิลปะจีน 
ซึง่ในระยะแรกเป็นไปในลกัษณะของการผสมผสานกบัสตัว์สมมติในคติความเช่ือพืน้ถ่ินท่ีมีรูปแบบ
ใกล้เคียงกัน เม่ือเข้าสู่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจึงมีรูปแบบและความหมายของมังกรจีนโดย
แท้จริง ตามงานศิลปะแบบพระราชนิยมของรัชกาลท่ี 3  สว่นสาเหตุของความนิยมนัน้สืบเน่ือง
จากความเป็นมงคลของมังกรท่ีเข้ามาพร้อมกับการติดต่อสัมพันธ์ทัง้ด้านการค้าและระบบ
บรรณาการกบัจีน รวมทัง้ความคาบเก่ียวในเร่ืองคติและรูปแบบของพญานาค 
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 The purpose of this paper is to study the moulding, meanings and reasons for 
the popularity of the Chinese Dragon influence and molding to mythological creatures 
decorated on roofs as well as on the acroteria of Thai Buddhist architecture between the 
13 and the 19 century A.D. The study had been conducted through explicit art evidence 
i.e. Magara Ceramic which has a combination of the dragon in Sukhothai Art, Tua Luang 
decorated on the sloping roofs of gateway of Lanna Art and the dragon placed on the 
ridge as well as the gable field showing in the art of early Ratanakosin Dynasty. 
 The findings reveal that the moulding and the meaning of the dragon derive 
from the dragon in the Chinese Art, whereas at the beginning, it was in a form of 
combining the dragon with a mythological creature of similar pattern ideally in the beliefs 
among the locals. The true mould and meaning of the Chinese Dragon was illustrated 
upon the entering of the early Ratankosin Dynasty, based on the royal popularity of King 
Rama III. As for the reason of the popularity, it was due to the dragon’s auspiciousness 
that simultaneously came with the Thai-Chinese trade relations and the tribute system 
along with an idea and the mould of the Nagas. 
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สารนิพนธ์ฉบับนีส้ าเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์จากหลายฝ่าย ซึ่งผู้ ศึกษา

ขอขอบพระคณุบิดา มารดา และพี่น้องท่ีคอยให้ความช่วยเหลอื สนบัสนุน และให้ความส าคญักับ
การศกึษา จนเป็นแรงบนัดาลใจสูก่ารศกึษาในวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ  อาจารย์และผู้ เช่ียวชาญ 
ท่ีได้คอยให้ข้อมูล ค าปรึกษา แนะน า ตลอดจนก าลังใจและความช่วยเหลือจากกัลยาณมิต ร
ทัง้หลาย  

ขอขอบคุณ อาจารย์.ดร. อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ ซึ่งกรุณาให้
ค าปรึกษา ชีแ้นะข้อมูล แก้ไขบทวิเคราะห์ให้เป็นระบบมากขึน้  ขอขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร. 
ศกัด์ิชยั สายสงิห์ ท่ีเป็นผู้จุดประกายและให้ข้อแนะน าในการท ารายงานต่างๆ จนสามารถพฒันา
ความรู้ ความสนใจ ไปสูห่วัข้อสารนิพนธ์ได้  

ท้ายสดุขอบคุณ มังกร พญานาค และ ตวัลวง ท่ีได้สัง่สมเร่ืองราวอันทรงคุณค่าผ่าน
งานศิลปกรรม ให้ผู้ศึกษาได้เรียนรู้เร่ืองราว แนวคิด และความเช่ือ ของผู้คนในอดีต ทัง้นีค้วาม
ผิดพลาดบกพร่องประการใด ผู้ศกึษาขอน้อมรับไว้เพียงผู้ เดียว  
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