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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาจากผู้มีพระคุณหลายท่าน ผู้ วิจัย
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 

รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งเสียสละเวลา          
ตรวจแก้ และกรุณาให้ค าแนะน าปรึกษา จนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณ อาจารย์เสนอ ศุกรเกยูร พนักงานส านักพระราชวังพิเศษ ฝ่ายราชูปโภค 
ส านักพระราชวัง เจ้าหน้าที่งานโหรพราหมณ์ ส านักพระราชวัง และอาจารย์ก่องแก้ว วีระประจักษ์          
ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลพระราชพิธี และให้ความกรุณาแนะน าเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์ 

ขอขอบคุณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และคุณยุทธนาวรากร แสงอร่าม 
ภัณฑารักษ์ช านาญการ ให้ความเอ้ือเฟ้ือข้อมูลและภาพถ่ายส าหรับการศึกษา และขอขอบคุณ 
หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร และเจ้าหน้าที่ ให้ความช่วยเหลือในการค้นคว้าเอกสารโบราณที่เป็น
ประโยชน์อย่างยิ่ง  

ขอขอบคุณ กรมศิลปากร ที่ให้โอกาสลาศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ผู้วิจัยสนใจ  
ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย   

สายสิงห์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี สายสิงห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง              
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร อาจารย์ประจ าภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ             
ผู้ถ่ายทอดความรู้ แนวความคิดและประสบการณ์ ท าให้ผู้วิจัยมีพ้ืนฐานความรู้ กระบวนการคิด              
และระเบียบวิธีวิจัย ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ และที่จะเกิดข้ึนต่อไป 

ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัสวีสิริ 
เปรมกุลนันท์ อาจารย์กวิฏ ตั้งจรัสวงศ์ ส าหรับความช่วยเหลือ และการให้ก าลังใจมาโดยตลอด  

ขอขอบคุณ กัญญาพัชร ชนิสา พิชิต พลอยชมพู อลงกรณ์ อโนชา เพ่ือนร่วมรุ่น ส าหรับ
มิตรภาพและความทรงจ าที่ดีตลอดมา ตั้งแต่เริ่มต้นรู้จักจนถึงทุกวันนี้  

ขอบคุณครอบครัว เพ่ือน พ่ีน้องโบราณคดี และมิตรอีกหลายท่านที่ไม่อาจกล่าวนาม            
ได้หมดในที่นี้ ผู้วิจัยระลึกถึงเสมอ ขอขอบคุณ   
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 ๓๘  พระพุธทรงช้าง ด้านหลัง (เลขหมวด ร.ส.๒๙)……………………………………………………. ๕๘ 
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 ๕๗  พระพุธทรงช้าง ด้านหลัง (เลขหมวด ร.ส.๓๘)……………………………………………………. ๗๘ 
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 ๖๕  พระเกตุทรงนาค ด้านหลัง (เลขหมวด ร.ส.๔๒)………………………………………………….. ๘๖ 
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บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 วัฒนธรรมอินเดีย นับเป็นวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยมาอย่าง
ยาวนาน โดยเฉพาะวัฒนธรรมในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับคติความเชื่อและพิธีกรรมซึ่งยังคงปรากฏ
หลักฐานให้เห็นเป็นจ านวนมากในปัจจุบัน  
 คติความเชื่อทางโหราศาสตร์เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับอิทธิพล                 
ความเชื่อบางประการจากวัฒนธรรมอินเดียเข้ามาปรับใช้ในวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย ทั้งนี้ 
โหราศาสตร์ถูกกล่าวอ้างถึงบ่อยครั้ งว่ ามีบทบาทความส าคัญในการด า เนินชีวิตทั้ งระดับ                   
ราชส านัก ชนชั้นปกครอง ตลอดจนถึงระดับราษฎรสามัญ โดยหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพล                
ความเชื่อดังกล่าวมีปรากฏให้เห็นทั้งเอกสารประวัติศาสตร์ งานศิลปกรรม รวมถึงวรรณกรรม ซึ่งล้วน
สะท้อนถึงวัฒนธรรมความเชื่อของผู้คนในอดีตที่บางส่วนยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 
 คติความเชื่อในการบูชาเทวดานพเคราะห์เป็นตัวอย่างหนึ่งของวัฒนธรรมความเชื่อ           
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโหราศาสตร์ การปรากฏหลักฐานประติมากรรมเทวดานพเคราะห์ คือ              
พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอังคาร พระพุธ พระพฤหัสบดี พระศุกร์ พระเสาร์ พระราหู และพระเกตุ 
นอกจากจะสะท้อนให้เห็นถึงคติความเชื่อในการนับถือเทวดานพเคราะห์แล้ว ประติมากรรมบางส่วน
ยังแสดงให้เห็นถึงการน าไปใช้ในพิธีกรรมเนื่องในคติความเชื่อดังกล่าวด้วย ความสัมพันธ์ระหว่าง   
ความเชื่อและพิธีกรรมที่แฝงอยู่ในประติมากรรมดังกล่าวนี้จึงแสดงถึงนัยยะความเกี่ยวเนื่องระหว่าง
ดาราศาสตร์ โหราศาสตร์ ไสยศาสตร์ รวมถึงศาสนาความเชื่ออย่างยากที่จะแยกออกจากกัน             
เหตุเพราะเทวดานพเคราะห์ที่กล่าวถึงนั้น เชื่อว่าแรกเริ่มเกิดมาจากการสังเกตการโคจรของดวงดาว
ตามธรรมชาติก่อน จากนั้นเมื่อมนุษย์เริ่มเก็บสถิติจากการเกิดเหตุการณ์ในท านองเดียวกันซ้ า  ๆ 
ควบคู่ไปกับการสังเกตการโคจรของดวงดาวในช่วงเวลานั้น ๆ จึงค่อย ๆ เกิดการสั่งสมและพัฒนาเป็น
การท านายเหตุการณ์ในอนาคตอันใกล้และไกลหรือที่นิยามค าเรียกไว้ว่า โหราศาสตร์ ก่อนที่ในเวลา
ต่อมามนุษย์ได้เกิดความพยายามที่จะแก้ไขเหตุที่จะเกิดขึ้นในทางไม่ดี ให้กลับกลายหรือผ่อนหนัก             
ให้เป็นเบา โดยที่วิธีการแก้ไขมักสัมพันธ์หรือผูกติดอยู่กับความเชื่อถือศรัทธา โดยเฉพาะกระบวนการ
ดึงสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติขึ้นมาเป็นเทพเจ้าในศาสนา จึงท าให้พบว่ามนุษย์มักพยายามหาทางป้องกัน 
แก้ไขให้เหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นไปตามที่มนุษย์ประสงค์ผ่านพิธีทางไสยศาสตร์ อันได้แก่ พิธีกรรม         
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๒ 
 

ที่เกี่ยวเนื่องกับการบูชา บวงสรวงเทพเจ้าที่เชื่อว่ามีอ านาจบันดาลที่จะให้เกิดหรือไม่เกิดเหตุการณ์          
ต่าง ๆ ได้๑ 

 อาจกล่าวได้ว่าคติการนับถือบูชาเทวดานพเคราะห์ที่ปรากฏในดินแดนไทยเป็นส่วนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมที่ผ่านการคลี่คลายมาแล้วตามกระบวนการที่กล่าวถึงในข้างต้น โดยพบว่ามีพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมวัฒนธรรมในแต่ละช่วงเวลา กล่าวคือ หลักฐานศิลปกรรมที่แสดง        
ให้เห็นถึงคติการนับถือบูชาเทวดานพเคราะห์ในดินแดนไทย แม้จะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับ
ศาสนาฮินดูอย่างชัดเจนในช่วงต้น แต่ในเวลาต่อมาพบว่ามีลักษณะคลี่คลายโดยผสมผสานกับศาสนา
พุทธ รวมทั้งความเชื่อท้องถิ่นด้วย ดังจะเห็นได้จากหลักฐานแรกเริ่มการปรากฏคติความเชื่อในการ  
นับถือเทพพระเคราะห์นั้น พบในศาสนสถานเนื่องในศาสนาฮินดูตั้งแต่ก่อนพุทธศตวรรษที่ ๑๙                
โดยเป็นประติมากรรมที่มีลักษณะเป็นแผ่นหินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจ าหลักรูปเทพเจ้า ๙ องค์ ซึ่งแม้จะ
ไม่ใช่เทพนพเคราะห์ทั้งหมด และยังไม่อาจระบุวัตถุประสงค์การสร้างได้ชัดเจน๒แต่กระนั้นก็มีลักษณะ
รูปทรงที่ชวนให้นึกถึงแผ่นหินจ าหลักรูปเทพนพเคราะห์เรียงกัน ๙ องค์ ที่มักพบเสมอในศาสนสถาน
เนื่องในศาสนาฮินดู ประเทศอินเดียมาก่อน ในระยะเวลาต่อมา คือ ตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๙   
เป็นต้นมา เทวดานพเคราะห์ยังปรากฏอยู่ในการรับรู้ของคนในสังคมโดยเฉพาะในระดับราชส านัก            
ดังได้พบข้อความในจารึกสุโขทัยที่มีการกล่าวถึง “เทพนพเคราะห์” ในลักษณะ “เทวดา”  ซึ่งนับเป็น
หลักฐานลายลักษณ์อักษรที่อาจแสดงนัยยะส าคัญถึงการเปลี่ยนแปลงเทพเจ้าในศาสนาฮินดูมาเป็น
เทวดาตามความเชื่อในพุทธศาสนาโดยที่อาจสัมพันธ์กับพื้นฐานคติความเชื่อดั้งเดิมด้วยประการหนึ่ง 
ทั้งนี้ เป็นที่น่าพิจารณาว่านับตั้งแต่ช่วงเวลานี้เป็นต้นมา ยังไม่พบประติมากรรมแบบแผ่นหินอีกเลย 

                                                           

             ๑ สรุปความจาก ยอดธง ทับทิวไม้, โหรำศำสตร์ไทย เรียนด้วยตนเองใน ๓๐ ชั่วโมง 
(กรุงเทพฯ: เดลฟ)ี, ๒๕๔๑. และ ซิเซโร, ภำพลวงตำ วิชำโหรำศำสตร์ (กรุงเทพฯ: บ้านพระอาทิตย์), 
๒๕๕๔. 
  ๒ ประติมากรรมดังกล่าว ปรากฏเพียงเทพนพเคราะห์บางองค์ คือ พระอาทิตย์ พระจันทร์ 
พระราหู และพระเกตุ ซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถระบุถึงวัตถุประสงค์การสร้างได้ชัดเจน รายละเอียดโปรดดูใน 
เอมอร เชาวน์สวน, “เทพนพเคราะห์” (สารนิพนธ์ระดับปริญญาบัณฑิต สาขาโบราณคดี ภาควิชาโบราณคดี 
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕ ๐), ๗๕.   

   ปรากฏชื่อในจารึกสุโขทัย หลักท่ี ๔๕ ความว่า " ...(เทพด)ดานพเคราะห์  ทวาทศรา…” 
รายละเอียดโปรดดูใน กรมศิลปากร, ประชุมศิลำจำรึกภำคที่ ๓: ประมวลจำรึกที่พบในภำคเหนือ ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคตะวันออก และภำคกลำงของประเทศไทย อันจำรึกด้วยอักษร และ ภำษำไทย, 
ขอม, มอญ, บำลีสันสกฤต (พระนคร: คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม              
และโบราณคดี ส านักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๘), ๖๕.  
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อันอาจอนุมานในเบื้องต้นได้ว่าทั้งพิธีกรรม และคติที่เกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรมย่อมน่าจะเปลี่ยนแปลง
แตกต่างไปจากเดิมด้วยประการหน่ึง  
 หลักฐานการนับถือเทวดานพเคราะห์ ในสมัยอยุธยาไม่ปรากฏให้ เห็นชัดเจน               
แต่สันนิษฐานว่าน่าจะมีคติการนับถือบูชาเช่นกันโดยที่อาจส่งผ่านความเชื่อต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ 
ซึ่งพบว่าในสมัยรัตนโกสินทร์ได้ปรากฏหลักฐานคติความเชื่อในการบูชาเทวดานพเคราะห์ที่เกิดขึ้น
จากคติความเชื่อในทางโหราศาสตร์อย่างชัดเจน กล่าวคือ ได้พบประติมากรรมรูปเทวดานพเคราะห์
ทั้งประติมากรรมแบบลอยตัว และประติมากรรมที่มีลักษณะเป็นแผ่นแบนซึ่งใช้ส าหรับเสียบยอด               
บัตรพลีในพิธีบูชาเทวดานพเคราะห์๔ ทั้งนี้ การบูชาเทวดานพเคราะห์ในราชส านักปรากฏอยู่ในหลาย
พระราชพิธี แต่การบูชาที่จัดขึ้นเป็นการเฉพาะซึ่งเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับความเชื่อในการให้อิทธิพล           
ต่อชีวิตปรากฏอยูใ่นการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งสันนิษฐานว่าประติมากรรมกลุ่มดังกล่าว
ที่เป็นโบราณวัตถุกรณีศึกษาในครั้งนี้ น่าจะเคยใช้ในพิธีบูชาเทวดานพเคราะห์เน่ืองในพระราชพิธีเฉลิม             
พระชนมพรรษามาก่อน ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่จัดขึ้นตามต ารามหาทักษา อันเป็นคติความเชื่อเกี่ยวกับ
ชะตาชีวิตที่เชื่อว่าในแต่ละช่วงอายุของบุคคลนั้น ๆ จะมีเทวดาพระเคราะห์หมุนเวียนกันมามีบทบาท
หรือคุมชะตาชีวิตซึ่งแต่ละองค์มี “ก าลัง” อันหมายถึงระยะเวลาที่จะเสวยอายุหรือจ านวนปีที่เข้ามา               
คุมชะตาชีวิตไม่เท่ากัน เช่น พระอาทิตย์มีก าลัง ๖ เสวยอายุ ๖ ปี เป็นต้น๕ ส าหรับต ารามหาทักษา
ดังกล่าว เป็นต าราที่ว่าด้วยก าหนดระยะเวลาการเข้ามาเสวยอายุของพระเคราะห์ตามล าดับผังภูมิ
ทักษาซึ่งก าหนดเวลาการเสวยอายุตามก าลังวันที่ก าหนดประจ าแต่ละองค์ โดยที่ในระหว่างการเข้ามา
เสวยอายุของพระเคราะห์องค์ประจ าช่วงอายุ พระเคราะห์องค์อื่น ๆ ก็อาจเข้ามาแทรกบ้างในบาง
ช่วงเวลาตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในต ารา ดังนั้น การจัดพิธีบูชาเทวดานพเคราะห์จึงมีทั้งในช่วงเวลาที่มี
การเปลี่ยนเทวดาเสวยอายุองค์ใหม่หรือที่ เรียกว่าเปลี่ยนทักษา รวมทั้งในบางโอกาสเทวดา                
พระเคราะห์ที่เข้ามาแทรกอาจท าให้ดวงชะตาแตกได้จึงจ าเป็นต้องมีพิธีสะเดาะเคราะห์๖หรือบูชา           
เพื่อป้องกัน บรรเทาเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ พิธีบูชาเทวดานพเคราะห์ที่จัดขึ้นเนื่องในพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา เป็นธรรมเนียมที่จัดขึ้นทุกปีส าหรับพระมหากษัตริย์ และโปรดเกล้าฯ ให้จัดขึ้น
ในบางปีส าหรับพระบรมวงศานุวงศ์ โดยพบว่ามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบพระราชพิธีในสมัยรัชกาลที่ ๕ 

                                                           

 ๔ โบราณวัตถุเก็บรักษาในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
            ๕ ผู้ท่ีมีอายุเท่ากันแต่เกิดในวันต่างกันก็จะมีเทพพระเคราะห์ท่ีเข้ามาครองต่างกันไปด้วย  
รายละเอียดโปรดดูใน รุ่งโรจน์  ธรรมรุ่งเรือง, พระพุทธปฏิมำสยำม (กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพลส, ๒๕๕ ), 
๕๔. 
            ๖ อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ, ต ำรำพรหมชำติฉบับหลวง ประจ ำบ้ำน ดูด้วยตนเอง (พระนคร:                        
คลังสังฆภัณฑ์ ลูก ส.ธรรมภักดี, ๒๕๑๐),  ๕๙- ๖๐. 
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๔ 
 

ซึ่งเป็นที่มาของการสวดนพเคราะห์-นวัคคหายุสมธัมม์ ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาตั้งแต่
สมัยรัชกาลที่ ๕ จนถึงรัชกาลปัจจุบนั         
 คติความเชื่อในการบูชาเทวดานพเคราะห์ในสมัยรัตนโกสินทร์พบว่ามีการคลี่คลายไป
เป็นล าดับ โดยพิจารณาได้จากการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมสัญลักษณ์รูปเคารพในการประกอบพิธีกรรม 
ซึ่งน าไปสู่คติการบูชาเทวดานพเคราะห์และพระพุทธรูปประจ าวันที่นิยมแพร่หลายในปัจจุบัน 
กล่าวคือ ได้พบต าราที่กล่าวถึงการก าหนดกลุ่มพระพุทธรูปขึ้นเพื่อใช้เป็น“รูปพระส ำหรับบูชำพระ
เครำะห”์๗ ซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับเทวดานพเคราะห์ซ่ึงพบว่ามีการน าไปใช้ในพิธีบูชาเทวดานพเคราะห์
ด้วย การน าพระพุทธรูปในศาสนาพุทธมาใช้ร่วมกับประติมากรรมรูปเทวดานพเคราะห์ในพิธีกรรม
ดังกล่าว จึงเป็นสิ่งส าคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะคติความเชื่อที่คลี่คลายในสังคมไทยภายใต้ปัจจัย
ทางสังคมวัฒนธรรมในแต่ละช่วงระยะเวลา ซึ่งน าไปสู่การคลี่คลายคติความเชื่อ และรูปแบบพิธีกรรม
ที่ปรากฏในปัจจุบัน   

 อนึ่ง หลักฐานเอกสารที่กล่าวถึงการก าหนดกลุ่มพระพุทธรูปส าหรับบูชาพระเคราะห์ ซึ่ง
ในเวลาต่อมาถูกใช้แทนความหมายพระพุทธรูปประจ าวันปรากฏในสมัยรัชกาลที่   ซึ่งแม้ปางต่าง ๆ  
จะเป็นปางพื้นฐานที่ปรากฏหลักฐานมาแล้วตั้งแต่สมัยอยุธยา แต่ยังไม่พบหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึง
การสร้างว่าเป็นการก าหนดปางประจ าวัน เป็นที่น่าพิจารณาว่าการน ารูปแบบปางที่ก าหนดไปใช้สร้าง
พระพุทธรูปประจ าพระชนมวารของพระมหากษัตริย์และเจ้านายบางพระองค์ในสมัยรัชกาลที่ ๔  
อาจแสดงถึงการก าเนิดพระพุทธรูปประจ าวันในการรับรู้ของคนทั่วไปโดยแท้จริงด้วย อาจเป็นไปได้ว่า
การก าหนดกลุ่มพระพุทธรูปดังกล่าวส าหรับใช้ในการบูชาพระเคราะห์และการสร้างพระพุทธรูป
ประจ าพระชนมวาร เป็นปัจจัยส าคัญที่น าไปสู่คตินิยมในการบูชาพระพุทธรูปประจ าวันในเวลาต่อมา 
 อาจกล่าวได้ว่าสัญลักษณ์รูปเคารพที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมที่ได้กล่าวถึงเป็นสิ่งที่
เชื่อมโยงให้เห็นถึงคติความเชื่อของคนในสังคมในแต่ละช่วงเวลา การพิจารณาศึกษาผ่านการ
เปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์รูปเคารพที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรม คือ เทวดานพเคราะห์ และพระพุทธรูป
ประจ าวัน จึงน่าจะสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการคติความเชื่อในการบูชาเทวดานพเคราะห์ที่ส่งผ่าน
มายังปัจจุบันซึ่งพบว่าได้คลี่คลายลงตามเวลา โดยที่เข้าใจว่าคติความเชื่อและพิธีกรรมที่ปรากฏใน
ระดับราษฎร์ส่วนใหญ่เกิดจากการหยิบยืมแบบแผนพิธีกรรมในระดับราชส านักมาปรับเปลี่ยนให้เข้า
กับสถานภาพทางสังคม รวมทั้งบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา ซึ่ง
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงคติ พิธีกรรม รวมทั้งรูปแบบพิธีกรรมใหม่ ๆ อาทิเช่น พระพุทธรูปประจ าวัน 
ที่มีก าลังวันก ากับ ยังคงแสดงให้เห็นความสัมพันธ์กับคติการบูชาเทวดานพเคราะห์เนื่องด้วยมีจ านวน

                                                           

            ๗ เสาวณิต วิงวอน, บรรณาธิการ, ต ำรำพระพุทธรูปปำงต่ำง ๆ ตำมพระมติสมเด็จพระมหำ                
สมณเจ้ำกรมพระปรมำนุชิตชิโนรส (กรุงเทพฯ: คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, ๒๕๕๐), ๑๐๙.   
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๕ 
 

ก าลังวันเท่ากันในแต่ละวัน แต่รูปแบบการบูชาต่างออกไปจากเดิมแล้ว โดยปัจจุบันมักพบความนิยม
ในการบูชาสะเดาะเคราะห์ด้วยการใส่บาตรเหรียญกษาปณ์ตามจ านวนก าลังวันของพระพุทธรูป
ประจ าวันเกิดของตนในวัดหลายแห่ง โดยเมื่อพิจารณาจากสภาพการณ์ในปัจจุบันพบว่าลักษณะการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบพิธีกรรมมีแนวโน้มที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในเชิงพุทธพาณิชย์มากขึ้น  

 การศึกษาคติความเชื่อในการบูชาเทวดานพเคราะห์ผ่านการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
สัญลักษณ์รูปเคารพที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ เชื่อว่าน่าจะท าให้เกิดความเข้าใจถึงที่มา
และพัฒนาการของคติความเชื่อรวมไปถึงพิธีกรรมในสังคมไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันได้มากขึ้น รวมทั้ง
น าไปสู่ความรู้ความเข้าใจถึงการคลี่คลายคติความเชื่อที่สะท้อนผ่านการเกิดพิธีกรรมรูปแบบใหม่ ๆ  
ในปัจจุบัน  

 
ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
       ๑. ศึกษาพัฒนาการคติความเชื่อและพิธีกรรมในการนับถือบูชาเทวดานพเคราะห์ในสมัย
รัตนโกสินทร์ ผ่านการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์รูปเคารพที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรม 
 ๒. ศึกษาประติมากรรมเทวดานพเคราะห์ที่ เป็น โบราณวัตถุที่ เก็บรั กษาใน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ซึ่งเป็นหลักฐานประติมากรรมที่สามารถเชื่อมโยงไปยังคติ             
ความเชื่อในการประกอบพิธีบูชาเทวดานพเคราะห์ 
 
สมมติฐำนของกำรศึกษำ 
 ๑. คติความเชื่อในการบูชาเทวดานพเคราะห์ เป็นคติความเชื่อในการจัดพิธีกรรมที่เนื่อง
ด้วยโหราศาสตร์ฝ่ายไทย ซึ่งต่างไปจากพิธีบูชาเทพนพเคราะห์ในเทวสถานศาสนาฮินดู โดยรูปแบบ
การประกอบพิธีกรรมจัดขึ้นตามต าราโหราศาสตร์ไทยซึ่งผ่านการคลี่คลายปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ
พื้นฐานสังคมวัฒนธรรม 
 ๒. สัญลักษณ์รูปเคารพที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมเป็นสิ่งที่ใช้เชื่อมโยงถึงคติความเชื่อ           
และพิธีกรรมของคนในสังคมแต่ละช่วงเวลา การศึกษาพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงรูปเคารพและการ
น าไปใช้ในพิธีกรรมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน จะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงการส่งผ่านและการเปลี่ยนแปลง
คติความเชื่อเกี่ยวกับเทวดานพเคราะห์ในแต่ละช่วงเวลาได้ชัดเจนมากพอสมควร  
  . ประติมากรรมเทวดานพเคราะห์ที่เป็นโบราณวัตถุกรณีศึกษาในครั้งนี้ สันนิษฐานว่า
อาจเคยใช้ในพิธีบูชาเทวดานพเคราะห์เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษามาก่อน 
 ๔. พระพุทธรูปประจ าวันมีความสัมพันธ์กับเทวดานพเคราะห์ในด้านคติความเชื่อทาง
โหราศาสตร์ไทย ซึ่งเชื่อมโยงได้จากก าลังวันที่ก าหนดประจ าแต่ละองค์ โดยเริ่มแรกพระพุทธรูป
ประจ าวันถูกก าหนดใช้แทนความหมายเทวดานพเคราะห์ทั้ง ๙ องค์ เพื่อเป็นสัญลักษณ์รูปเคารพฝ่าย
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พระพุทธศาสนาในพิธีบูชาพระเคราะห์ แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับลักษณะสังคม
วัฒนธรรมไทย 
 ๕. การก าหนดกลุ่มพระพุทธรูปส าหรับบูชาพระเคราะห์ในสมัยรัชกาลที่   เป็น              
จุดเปลี่ยนส าคัญที่น าไปสู่การเกิดคติบูชาพระพุทธรูปประจ าวันในเวลาต่อมา โดยที่อาจกล่าวได้ว่าการ
น าปางพระพุทธรูปกลุ่มดังกล่าวไปสร้างเป็นพระพุทธรูปประจ าพระชนมพรรษาวันในสมัยรัชกาลที่  ๔ 
ท าให้เกิดการรับรู้ในความหมายของพระพุทธรูปประจ าวันโดยแท้จริง 
 ๖. คติความเชื่อในการประกอบพิธีบูชาเทวดานพเคราะห์-พระพุทธรูปประจ าวันเกิดขึ้น
ในราชส านักก่อน จากนั้นจึงมีการหยิบยืมมาใช้ในประเพณีราษฎร์ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียด
พิธีกรรมบางประการให้เหมาะสมกับบริบททางสังคม โดยพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละ
ช่วงเวลา  
 ๗. ปัจจุบันความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบูชาเทวดานพเคราะห์ตามต าราโหราศาสตร์
ไทย ค่อย ๆ เลอืนหายไปในการรับรู้ของคนในสังคม หรือยึดถือน้อยลงเป็นล าดับ โดยคลี่คลายไปตาม
สภาพสังคมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป อาทิ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบพิธีกรรมเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิง 
พุทธพาณิชย์มากขึ้นเป็นล าดับ ซึ่งส่วนหนึ่งตอบสนองพฤติกรรมคนในสังคมไทยปัจจุบันที่เน้น            
ความสะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก เป็นต้น 
 
ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 ๑. ศึกษาคติความเชื่อเกี่ยวกับเทวดานพเคราะห์ในสมัยรัตนโกสินทร์เท่านั้น โดยในส่วน
ของการศึกษาวิเคราะห์คติความเชื่อ และรูปแบบพิธีกรรมที่ปรากฏในปัจจุบัน จ ากัดขอบเขตเฉพาะ
กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง 
 ๒. มุ่งเน้นศึกษาพิธีบูชาเทวดานพเคราะห์เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเป็น
ประการส าคัญ 
  . การศึกษารูปแบบศิลปกรรม และรูปแบบทางประติมานวิทยาของเทวดานพเคราะห์
ในสมัยรัตนโกสินทร์ จะศึกษาจากประติมากรรมเทวดานพเคราะห์จ านวน   ชุด ที่เป็นโบราณวัตถุ                 
ที่เก็บรักษาอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร  
 ๔. การศึกษาพระพุทธรูปประจ าวัน เน้นศึกษาในด้านคติความเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับการ
บูชาเทวดานพเคราะห์เท่านั้น 
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ขั้นตอนของกำรศึกษำ 
 ๑. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวเนื่องกับคติความเชื่อ และพิธีบูชาเทวดา             
นพเคราะห์-พระพุทธรูปประจ าวัน รวมถึงเอกสารโบราณ และเอกสารประวัติศาสตร์ต่าง ๆ            
ที่เกี่ยวข้อง  
 ๒. ส ารวจเก็บข้อมูลรูปแบบศิลปกรรมของสัญลักษณ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรม           
จากกลุ่มโบราณวัตถุที่เก็บรักษาในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร  
  . สัมภาษณ์ข้อมูลจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบพระราชพิธีหรือบุคคลผู้มี
ความรู้ในการประกอบพิธีกรรมเท่าที่สามารถประสานขอข้อมูลได้ 
 ๔. ประมวลข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าและส ารวจทั้งหมด แล้วเริ่มด าเนินการศึกษา          
ในประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้ในเบ้ืองต้น  
 ๕. วิเคราะห์ข้อมูลโดยน าผลที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบข้อสมมติฐาน 
 ๖. สรุปผลการศึกษา และน าเสนอข้อมูล 
 
ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 ๑. ท าให้ทราบถึงพัฒนาการของคติความเชื่อเกี่ยวกับเทวดานพเคราะห์-พระพุทธรูป
ประจ าวันที่สัมพันธ์โดยตรงกับความเชื่อด้านโหราศาสตร์ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งสามารถน าไปใช้อธิบายถึง
ที่มาของคติความเชื่อและพิธีกรรมที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน  

 ๒. ท าให้ทราบถึงหน้าที่การใช้งานของโบราณวัตถุที่ใช้เป็นกรณีศึกษา 
  . ท าให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเพณีราชส านักและประเพณีราษฎร์ โดยมี

สัญลักษณ์รูปเคารพในการประกอบพิธีกรรมเป็นสื่อสะท้อนให้เห็นการสืบทอด และการคลี่คลายคติ
ความเชื่อในแต่ละช่วงเวลา 

 ๔. สามารถน าระเบียบวิธีศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะไปใช้ศึกษา เรียนรู้ถึงคติ
ความคิดความเชื่อบางประการของกลุ่มคนในสังคมไทยในแต่ละช่วงเวลา อันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึง
สภาพสังคมวัฒนธรรมไทยในอีกแง่มุมหนึ่ง 

 ๕. สามารถน าผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาหรือเป็นเครื่องพิจารณา
ถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มีต่อคติความเชื่อต่าง ๆ ในสังคมไทย ซึ่งแสดงออกในรูปของ
การปรับเปลี่ยนและการเกิดรูปแบบพิธีกรรมใหม่ ๆ ในปัจจุบัน  
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บทที่ ๒ 

คติ ความเชื่อ เกี่ยวกับเทวดานพเคราะห์ 

คติความเชื่อในการบูชาเทวดานพเคราะห์ที่พบเห็นได้ทั้งพิธีหลวงและพิธีราษฎร์                  
ในปัจจุบัน นับเป็นอีกหนึ่งคติความเชื่อที่สัมพันธ์โดยตรงกับโหราศาสตร์ ซึ่งพบว่าส่วนหนึ่งถูกปะปน
ไปด้ วยความเชื่ อที่ แตกต่ างกัน ไปในแต่ละกลุ่ มบุคคลด้ วย  ดั งอาจ เห็น ได้ จากพิธี กรรม                       
ที่หลากหลายและแตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่  โดยหากพิจารณาถึงที่มาที่ ไปอย่างถี่ถ้วนแล้ว          
จะพบว่าคติความเชื่อดังกล่าวนี้มีความสัมพันธ์กับการนับถือบูชาเทพนพเคราะห์ในศาสนาฮินดูมาก่อน 
โดยที่ที่มาของคติความเชื่อดังกล่าวเชื่อว่ามีรากฐานมาจากการนับถือธรรมชาติและองค์ความรู้ด้าน               
ดาราศาสตร์ จนเมื่อเปลี่ยนผ่านวันเวลาจึงเกิดการปรับเปลี่ยน ผสมผสาน คลี่คลาย เกิดเป็นความเชื่อ
และพิธีกรรมที่แตกต่างกันไปตามแต่ละพ้ืนที่ซึ่งมีสภาพสังคมวัฒนธรรมอันหมายรวมถึงพ้ืนฐาน      
ความเชื่อ ความคิด ของกลุ่มบุคคลในสังคมที่ต่างกันไป ดังอาจพิจารณาความสัมพันธ์ดังกล่าว          
เป็นล าดับต่อไปนี้  

 
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อทางโหราศาสตร์-การนับถือบูชาเทวดานพเคราะห์ 

 โหราศาสตร์ เป็นวิชาที่ว่าด้วยการพยากรณ์โดยอาศัยการโคจรของดวงดาวเป็นหลัก  
หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นวิชาที่เรียนรู้ถึงอิทธิพลของดวงดาวที่มีต่อมนุษย์ สัตว์ และสรรพสิ่งต่าง ๆ ใน
จักรวาล  กล่าวคือ โหราศาสตร์เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีรากฐานมาจากการสังเกตดวงดาว 
โดยเฉพาะดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์ และกลุ่มดาวฤกษ์ โดยการสังเกตครอบคลุมทั้งวงโคจร
ของดวงดาว ซึ่งมีทั้งปกติและโคจรผิดปกติ  สังเกตการเปลี่ยนแปลงสี รัศมี  เป็นต้น ซึ่งการสังเกต
ลักษณะต่าง ๆ ของวัตถุบนฟ้า และสังเกตการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของดวงดาวดังกล่าวในบางครั้ง              
ยังรวมถึงวัตถุบางอย่างที่ปรากฏบนท้องฟ้าด้วย อาทิเช่น อุกกาบาต เป็นต้น ข้อสังเกตต่าง  ๆ ที่    
สังเกตพบถูกน ามาผนวกกับสิ่งแวดล้อม เหตุการณ์ในสังคมรอบตัว เหตุดีร้ายซ้ าๆ ที่เกิดขึ้น รวมไปถึง
ลมฟ้าอากาศ ในช่วงเวลานั้น ๆ ผ่านการสังเกต จดจ า และจดบันทึกเป็นสถิติเพ่ือบันทึกเหตุการณ์ 

                                                           

               ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, เข้าถึงเมื่อ ๔ มีนาคม  ๕๕๗, 
เข้าถึงได้จาก www.royin.go.th/dictionary/search.php 
   ยอดธง ทับทิวไม้, โหราศาสตรไ์ทย เรียนด้วยตนเองใน ๓๐ ชั่วโมง, พิมพ์ครั้งที่   
(กรุงเทพฯ: เดลฟี,  ๕๔ ),  ๔.  
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ก่อนที่จะน าไปสู่การน าไปใช้ท านายเหตุการณ์ดีร้าย อันเกิดจากการน าสถิติการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ 
มาพัฒนาจนกลายเป็นคัมภีร์หรือต าราในการท านายซึ่งมีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันไปใน
ระยะเวลาต่อมา ทั้งนี้ คัมภีร์หรือต าราต่าง ๆ ที่แตกแขนงออกมา เป็นการท านาย “แนวโน้มหรือ
โอกาส” ที่อาจเกิดเหตุการณ์ที่มีทั้งดีและร้ายดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีต โดยอาศัยการค านวณ
ผ่านการสังเกตความเปลี่ยนแปลงบนท้องฟ้าโดยเฉพาะการโคจรของดวงดาวร่วมกับการค านวณวัน
เวลา เพ่ือน าไปเปรียบเทียบว่าเป็นลักษณะที่ปรากฏขึ้นซ้ าเหมือนกับที่เคยปรากฏมาแล้วเมื่อครั้งเกิด
เหตุการณ์ดีร้ายในอดีตหรือไม่ ซึ่งหากพบว่าซ้ า การท านายเหตุการณ์ล่วงหน้าส่วนใหญ่มักจะมี
แนวโน้มเป็นไปตามที่เหตุดีหรือร้ายตามที่เคยเกิดมาแล้ว หรือหากเป็นลักษณะที่ไม่เคยพบมาก่อน                  
ก็จะท าการบันทึกเหตุการณ์รอบตัว เหตุการณ์ในสังคมในช่วงเวลาที่พบการโคจรหรือการเปลี่ยนแปลง
ของวัตถุบนฟ้าในช่วงเวลานั้น ๆ เพ่ือบันทึกรวบรวมเป็นสถิติเหตุการณ์ใหม่ ๆ เพื่อน าไปใช้เป็นพ้ืนฐาน
ในการท านายครั้งต่อ ๆ ไป  

 อาจกล่าวได้ว่าในอดีตโหราศาสตร์และดาราศาสตร์เป็นสิ่งเดียวกัน โดยแรกเริ่มน่าจะ
เกี่ยวเนื่องกับการด ารงชีวิตเป็นส าคัญ อาทิเช่น เป็นการสังเกตปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น การโคจร
ของดวงดาว ลักษณะของลมฟ้าอากาศ เพ่ือใช้วิเคราะห์คาดการณ์สภาพอากาศล่วงหน้าเพ่ือน าไปสู่
การเตรียมการวางแผนในการเกษตรกรรมและการด ารงชีพในแต่ละฤดูกาลต่อไป ความรู้จากการ
สังเกตเหล่านี้เมื่อผ่านการสั่งสมจนเกิดการพัฒนาเป็นศาสตร์ความรู้แล้ว จึงถูกน าไปผสมผสานกับลัทธิ          
ความเชื่อ หรือปรับเปลี่ยนไปตามสภาพการณ์บางอย่าง จนท าให้เกิดการก าเนิดหรือผนวกเป็นเทพเจ้า
ส าคัญในศาสนา ก่อนจะคลี่คลายเป็นประเพณี และพิธีกรรมความเชื่อในเวลาต่อมา ซึ่งยังคงปรากฏ
ร่องรอยวัฒนธรรมความเชื่อสืบต่อมาในหลายสังคมวัฒนธรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

 ส าหรับสังคมไทย คติความเชื่อด้านโหราศาสตร์แฝงอยู่ในสังคมไทยทุกชนชั้น จึงพบ
ความเกี่ยวเนื่องทั้งในระดับบ้านเมืองจนถึงระดับตัวบุคคล กล่าวเฉพาะระดับตัวบุคคลซึ่งสัมพันธ์
โดยตรงกับการศึกษาในครั้งนี้นั้น พบว่าน่าจะมีพ้ืนฐานมาจากการเข้าใจในธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต 
กล่าวคือ หากเชื่อว่าร่างกายมนุษย์ประกอบไปด้วยธาตุ ๔ คือ ดิน น้ า ลม ไฟ ในขณะเดียวกันก็เชื่อว่า
พระจันทร์ให้อิทธิพลต่อน้ าขึ้น น้ าลง ส่วนพระอาทิตย์มีผลต่อการสังเคราะห์แสงของพืช ในทาง
เดียวกันนี้ การเคลื่อนที่ของดวงดาวต่าง ๆ ที่โคจรอยู่ใกล้และไกลจากโลก ก็น่าจะมีความเกี่ยวข้อง
หรือให้อิทธิพลกับธาตุทั้ง ๔ ในร่างกายมนุษย์เช่นเดียวกัน  โดยเฉพาะธาตุน้ าซึ่งเป็นส่วนประกอบมาก
ที่สุดในร่างกายอันเปรียบเทียบให้เห็นได้ง่ายที่สุด ดังนั้น การพยากรณ์ชีวิตของแต่ละบุคคลจึงสัมพันธ์
กันกับการโคจรของดวงดาว ซึ่งในช่วงนาทีแห่งการก าเนิดของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในต าแหน่งต่าง ๆ 
ของโลกใบนี้แม้เป็นเวลาเดียวกัน แต่การเคลื่อนไหวของธาตุทั้ง ๔ ของบุคคลนั้น ๆ ย่อมจะแตกต่าง
กันด้วยเหตุที่ดาวเคราะห์ ดาวฤกษ์ ที่ส่งอิทธิพลต่อธาตุทั้ง ๔ บนโลกใบนี้นั้น โคจรในต าแหน่งที่
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ต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ในช่วงเวลาดังกล่าว จึงเป็นผลท าให้ค าพยากรณ์ท านายชีวิตของแต่ละบุคคล
ต่างกันออกไปนั่นเอง   

 ความเชื่อเกี่ยวกับการท านายเหตุการณ์ในอนาคตตามหลักโหราศาสตร์มีปรากฏมาแล้ว
ตั้งแต่อดีตกาลในหลายวัฒนธรรมเกือบทั่วโลก ซึ่งยังคงปรากฏความนิยมให้เห็นอยู่ทั่วไปในปัจจุบัน 
โดยสิ่งที่แฝงอยู่ในความเชื่อดังกล่าว ส่วนใหญ่ล้วนมีนัยยะสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการ “อยาก” ที่
จะรู้ในอนาคตและ “อยากเปลี่ยนแปลง” เหตุการณไ์ม่ดีที่เชื่อว่าอาจเกิดขึ้นในอนาคตให้เป็นไปในทาง
ที่ดีตามความต้องการของแต่ละบุคคล ซึ่งนัยหนึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการขจัด  “ความกลัว” 
ที่มีอยู่ในพื้นฐานจิตใจอันเป็นปกติวิสัยของมนุษย์ปุถุชนทั้งสิ้น 

 โหราศาสตร์ที่ผู้คนจ านวนมากยึดถือว่าเป็นศาสตร์ที่สามารถบอกเหตุการณ์ในอนาคตได้
โดยอาศัยการอ่านดวงดาวและวัตถุบนท้องฟ้าดังกล่าวนี้ เมื่อผลของความเชื่อถือในค าท านายหรือการ
คาดการณ์เหตุในอนาคตที่มีมากขึ้นได้น าไปสู่การสร้างความกลัวในจิตใจให้เกิดขึ้นจากการคาดการณ์
ถึงเหตุร้ายโดยเฉพาะกับตัวบุคคล ความไม่มั่นใจในความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิตจึงก่อให้เกิด
กระบวนการหาทางแก้ไข โดยนัยหนึ่งเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้เข้มแข็ง เกิดความเชื่อมั่นในการ
ด าเนินชีวิตมากขึ้น สภาพการณ์เช่นนี้เชื่อว่าเป็นส่วนส าคัญที่น าไปสู่การเกิดพิธีกรรมเชิงไสยศาสตร์           
ที่เชื่อกันว่าสามารถแก้ไขเหตุร้ายต่าง ๆ ได้ขึ้นมา  

 ไสยศาสตร์ หรือ วิชาทางไสย ดังกล่าว เป็นลัทธิอันเนื่องด้วยเวทมนตร์คาถาซึ่งเชื่อว่า
ได้มาจากพราหมณ์๔อาจกล่าวได้ว่าพิธีบูชาเทวดานพเคราะห์ที่ท าการศึกษาในครั้งนี้นั้นเป็นพิธีกรรม   
ที่เนื่องด้วยโหราศาสตร์และไสยศาสตร์ โดยในเชิงไสยศาสตร์นั้นพิจารณาได้จากลักษณะพิธีกรรมที่มี
การตั้งเครื่องเซ่นบวงสรวงต่าง ๆ ร่วมกับการใช้คาถาบทสวดบูชาในการประกอบพิธีกรรม ซึ่งการเกิด
พิธีบูชาเทวดานพเคราะห์ที่ยังคงสืบเนื่องต่อมาในปัจจุบันนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อย่างน้อย 

                                                           

   ความเชื่อดังกล่าวสะท้อนให้เห็นได้ชัดเจนในโหราศาสตร์ภาคค านวณ คือ ค่าองศาที่น ามาใช้
ในการผูกเรือนชะตาที่มีความแตกต่างกันในแต่ละจังหวัดของประเทศไทยแม้เป็นช่วงเวลาเดียวกัน 
นอกจากนี้ ยังอาจพิจารณาได้จากค าท านายเรือนชะตาของแต่ละบุคคลที่พบว่ามีความแตกต่างกันไปตามแต่
ช่วงเวลาตกฟากก าเนิด กล่าวคือ ค าท านายของแต่ละบุคคลย่อมต่างกันไปแม้เกิดในวันเดียวกันก็ตาม 
ส าหรับความเชื่อเกี่ยวกับอิทธิพลของดวงดาวที่มีต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกยังปรากฏในศาสตร์อื่น ๆ อีก เช่น              
เวชศาสตร ์- พบว่ามีการก าหนดวัน เวลา ในการเก็บพืชสมุนไพรบางชนิดด้วย เป็นต้น รายละเอียดโปรดดูใน 
เรณู วิชาศิลป์, “โรคและยาในต ารายาไทลื้อ” (เอกสารหมายเลข ๘ เอกสารประกอบการเสวนาทางวิชาการ
เรื่อง “ภูมิปัญญาอาเซียน: เวชศาสตร์ในจารึกและเอกสารโบราณ” จัดโดย ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้องกรุงเทพบอลล์รูม โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ,    มีนาคม 
 ๕๕๘),  ๐-  . 
 ๔ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. 
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  ส่วน คือ องค์ความรู้ด้านดาราศาสตร์ คติความเชื่อโหราศาสตร์ และพิธีกรรมเชิงไสยศาสตร์                 
โดยพบว่ามีการคลี่คลายไปตามบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป  

 คติความเชื่อในการนับถือบูชาเทพนพเคราะห์หรือคลี่คลายต่อมาในสังคมไทยในนาม 
“เทวดานพเคราะห์” ที่พบการประกอบพิธีกรรมตามคัมภีร์ต าราโหราศาสตร์ซึ่งสัมพันธ์กับคติ              
ความเชื่อเกี่ยวกับเทพนพเคราะห์ในศาสนาฮินดูโดยตรง และแฝงไว้ด้วยความเชื่อเชิงไสยศาสตร์           
ในเวลาต่อมา เป็นส่วนหนึ่งที่หลงเหลือให้เห็นถึงความสืบเนื่องของความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมตาม
กระบวนการที่กล่าวไว้ในข้างต้น โดยเฉพาะในด้านอิทธิพลคติความเชื่อที่มีรากฐานมาจากกลุ่มชน
ห่างไกลจากดินแดนประเทศไทยในปัจจุบัน ก่อนที่จะพบการปรับเปลี่ยนคลี่คลายให้เหมาะสมกับ
สภาพสังคมวัฒนธรรมในเวลาต่อมา 

 อนึ่ง หากไม่กล่าวถึงคติความเชื่อในลักษณะนามธรรมแล้ว หลักฐานที่แสดงถึงคติ                 
ความเชื่อในการนับถือบูชาเทวดานพเคราะห์ปรากฏให้เห็นชัดเจนจากการส่งผ่านในรูปของ
ประติมากรรมรูปเคารพ ซึ่งพบว่ากลุ่มรูปเคารพดังกล่าวนี้สัมพันธ์กับการใช้งานในพิธีกรรมด้วยอันเป็น
ประเด็นส าคัญในการศึกษาครั้งนี้ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไป ทั้งนี้ ไม่อาจบอกได้ว่าการสร้างรูปเคารพ            
ในแต่ละกลุ่มบุคคลจะเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนด้วยหรือไม่ อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้ที่              
กลุ่มรูปเคารพบางกลุ่มจงใจสร้างขึ้นส าหรับใช้ในพิธีกรรมเนื่องจากกลุ่มประติมากรรมเหล่านี้มีรูปร่าง
ลักษณะส าหรับการใช้งานเฉพาะที่ อาทิ ป้ายเสียบบัตรพลีรูปเทวดานพเคราะห์ มีลักษณะเป็น              
แผ่นแบน ท าก้านยาวมีปลายแหลมส าหรับเสียบเป็นยอดบัตร ซึ่งวัตถุลักษณะคล้ายคลึงกันเช่นนี้           
ยังพบการใช้งานในพิธีกรรมได้บ้างในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม รูปแบบประติมากรรมเทวดานพเคราะห์
บางกลุ่ม ก็ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนถึงการใช้ในพิธีกรรมหรือหน้าที่การใช้งานหากไม่ได้พบในบริบท          
ที่สามารถเชื่อมโยงลักษณะการใช้งานได้  เช่น กลุ่มประติมากรรมลอยตัวที่สร้างแยกเฉพาะองค์                
ซึ่งหากไม่พบทั้งกลุ่ม หรือไมพ่บในลักษณะการประดิษฐานในผังภูม ิอาจระบุไม่ได้ว่าถูกสร้างขึ้นเพ่ือใช้
ในพิธีกรรมใดพิธีกรรมหนึ่งโดยเฉพาะหรือไม่ เหตุเพราะประติมากรรมเทวดาพระเคราะห์บางองค์       
อาจถูกจัดกลุ่มส าหรับบูชาตามคติความเชื่ออ่ืน ๆ ด้วย อย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่สะท้อนผ่าน
ประติมากรรมเหล่านี้คือ การให้ความส าคัญหรือการปรากฏขึ้นและด ารงอยู่ของคติความเชื่อเกี่ยวกับ
เทวดานพเคราะห์ ซึ่งแฝงไว้ด้วยศาสตร์ความรู้จากการสังเกตปรากฏการณ์ธรรมชาติในชั้นต้น           
ก่อนเกิดกระบวนการผสมผสาน คลี่คลายเป็นเทพเจ้าในศาสนาหรือลัทธิความเชื่อซึ่งต่างกันไป                 
ในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งกระบวนการพัฒนาและคลี่คลายเช่นนี้ มิได้ปรากฏเพียงเทพนพเคราะห์ในศาสนา
ฮินดูเท่านั้น แต่พบว่าเป็นลักษณะพัฒนาการที่พบได้โดยทั่วไปในดินแดนต่าง ๆ อาทิเช่น การเกิด              
เทพเจ้าของกรีก-โรมัน ที่เก่ียวเนื่องกับธรรมชาติ เช่น เทพและเทพีประจ าดวงดาวต่าง ๆ หรือการเกิด
เทพเจ้าไท้สุ่ยในประเทศจีน ซ่ึงเป็นเทพเจ้าดูแลโชคชะตาชีวิต มีทั้งสิ้น ๖๐ องค์ ซึ่งจะหมุนเวียน
คุ้มครองไปในแต่ละปีเกิดของแต่ละคน โดยกล่าวกันว่าคติความเชื่อในเทพเจ้าไท้สุ่ยเกี่ยวเนื่องกับการ
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โคจรของดาวพฤหัสบดี ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อในการก าหนดกิจกรรมบางอย่างเช่นต าแหน่ง                
และช่วงเวลาการสร้างบ้าน๕เป็นต้น 

 

๒. ที่มาของคติความเชื่อ: ต้นก าเนิดจากเทพเจ้าในศาสนาฮินดู   
 นวครหะ (Navagrahas) หรือเทพนพเคราะห์ เป็นกลุ่มเทพชั้นรองในศาสนาพราหมณ์-

ฮินดู ที่มีการนับถือบูชาทั้งอินเดียเหนือ และอินเดียใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทวสถานลัทธิไศวนิกาย
ในอินเดียใต้๖กลุ่มเทพนี้ประกอบไปด้วยเทพ ๙ องค์ คือ พระอาทิตย์ (Ravi) พระจันทร์ (Soma) พระ

อังคาร (Mangala) พระพุธ (Budha) พระพฤหัสบดี (Brhaspati) พระศุกร์ (śukra) พระเสาร์ (śani)             
พระราหู (Rahu) และพระเกตุ (Ketu)๗ โดยที่มาของเทพกลุ่มนี้สัมพันธ์กับเรื่องของดาราศาสตร์ 
กล่าวคือ พระอาทิตย์  พระจันทร์ พระอังคาร พระพุธ พระพฤหัสบดี พระศุกร์ และพระเสาร์ เป็นค า
เรียกดวงดาวที่หมายแทนวันทั้ง ๗  ส่วนราหู และเกตุ ไม่มีตัวตน แต่เป็นสิ่งสมมติที่เกี่ยวข้องกับการ
เกิดอุปราคา๘ โดยหางของราหู คือ เกตุ ซึ่งหมายถึงดาวหางในระบบสุริยจักรวาลนั่นเอง ทั้งนี้ พบว่า
เทพพระเคราะห์บางองค์เป็นที่รู้จัก และนับถือมาตั้งแต่ สมัยพระเวทแล้ว เช่น พระอาทิตย์                  
และพระพฤหัสบดี๙ก่อนที่จะพบการนับถือในรูปของกลุ่มเทพนพเคราะห์สืบเนื่องเรื่อยมาจนถึง
ปัจจุบัน 

 
 

                                                           

 ๕ เป็นที่น่าพิจารณาว่าในศาสนาพราหมณ์ได้ปรากฏการนับถือพระพฤหัสบดีมาก่อนเช่นกัน 
และต่อมาต าราที่เกี่ยวกับทักษาก็ใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับการโคจรของดวงดาวมาก าหนดใช้การสร้างบ้าน  
การก าหนดกลุ่มพยัญชนะส าหรับตั้งชื่อ ก าหนดต าแหน่งการตั้งทัพ ฯลฯ เช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นความสอดคล้อง
ที่น่าพิจารณาหาความสัมพันธ์ต่อไป 
             ๖ Margaret Stutley, The illustrated dictionary of Hindu iconography (London 
: Routledae & Kegan Paul, 1985), 101.   
            ๗ Ibid. ทั้งนี้ จะได้กลา่วถึงเทวดานพเคราะห์ในทางโหราศาสตร์อีกครั้งหนึ่งในบทต่อไป   
             ๘ ราชบัณฑิตยสถาน, สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๑๕ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
พระจันทร์,  ๕  - ๕  ), ๙ ๕ .  
              ๙ อุดม รุ่งเรืองศรี, เทวดาพระเวท (เอกสารอัดส าเนา: มปพ),   ๘-  ๙.  
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 ในด้านคติความเชื่อนั้น ชาวอินเดียเชื่อว่าเทพนพเคราะห์เป็นผู้บงการโชคชะตาของ
มนุษย์ทั้งมวล ๐หรือเป็นผู้ถือชะตามนุษย์ท้ังมวล   การเกิดฤกษ์ดีในการท าพิธีต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่เทพ
เหล่านี้จะบันดาลให้เป็นไป คติความเชื่อนี้ยังคงพบได้ที่เทวสถานในประเทศอินเดีย ซึ่งมักพบเทพ                            
นพเคราะห์ปรากฏอยู่ในรูปแบบของประติมากรรม โดยสลักเป็นภาพเทพพนเคราะห์ทั้ง ๙ องค์ เรียง
อยู่บนแผ่นหินสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ตั้งอยู่เหนือกรอบประตูทางเข้าเทวาลัย เช่น ที่ Pachimesvar temple 
(ภาพที่  ) และท่ี Patalesvara Mahadeva temple (ภาพที่  ) เป็นต้น โดยบางแห่งพบการท าภาพ              
เทพนพเคราะห์ร่วมกับพระคเณศด้วย  ดังเช่นที่สารนาถ (ภาพที่   )  ซึ่ งการประดับภาพ                      
เทพนพเคราะห์อยู่เหนือกรอบประตูทางเข้าดังกล่าวมีนัยความหมายให้การเข้ามาบูชาเทพของ                
ศาสนิกชนอยู่ในฤกษ์ดี ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความโชคดีต่อไป นอกจากนี้ ในเทวสถานบางแห่งยังปรากฏ             
เทพนพเคราะห์แทรกอยู่ตามภาพสลักที่เป็นเรื่ องเกี่ยวกับงานพิธีมงคล อย่างไรก็ตาม ยังคงนัย
ความหมายของการดลบันดาลให้งานพิธีนั้นอยู่ในฤกษ์ดี หรือการเป็นบุคลาธิษฐานแสดงให้เห็นว่างาน
พิธีนั้นอยู่ในฤกษ์ดเีช่นเดียวกัน    

                                                           

             ๐ จิรัสสา คชาชีวะ, “คติความเชื่อและรูปแบบของพระพิฆเนศวร์ที่พบในประเทศไทย” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
 ๕ ๗),  ๗. 
          เชษฐ์  ติงสัญชลี , “คัมภีร์ในศาสนาฮินดู ระบบสัญลักษณ์ในศิลปะอินเดีย เทพสมัย              
พระเวท” (เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 317 428 ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร,  ๕๕ ), ไม่ปรากฏเลขหน้า.  
                เก่ียวกับเร่ืองนี้ จิรัสสา คชาชีวะ กล่าวไว้ในวิทยานิพนธ์ เร่ือง คติความเชื่อและรูปแบบของ               
พระพิฆเนศวร์ที่พบในประเทศไทย ว่า ในกรณีการท าเทพนพเคราะห์ร่วมกับพระคเณศจะน าโดยพระคเณศ             
อยู่ด้านซ้ายแล้วตามด้วยเทพนพเคราะห์ไล่เรียงจากพระอาทิตย์-พระเกตุ  เพื่อที่ให้คนได้เริ่มบูชาพระคเณศ
ก่อนจะประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ และคมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง กล่าวถึงการท ารูปเคารพของพระอาทยันตะ ปรภู 
เนื่องมาจากความเชื่อว่า พระคเณศ และพระหนุมานล้วนเป็นเทพประจ าวันอังคารตามความเชื่อของศาสนา
ฮินดู และเป็นเทพเจ้าเพียง   พระองค์ เท่านั้น ที่มีอ านาจเหนือเทวดานพเคราะห์ หรือไม่ได้รับผลใด ๆ จาก
อ านาจของพระเคราะห์ จึงเชื่อกันว่า หากได้บูชาพระอาทยันตะ ปรภู จะบรรเทาทุกข์โทษอันเกิดจาก             
พระเคราะห์เบียดเบียนได้ ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าพิจารณาว่า การพบเทวดานพเคราะห์ร่วมกับพระคเณศ ทั้งใน
งานประติมากรรมหรือการบูชาอาจเกี่ยวเนื่องกับรากฐานคติความเชื่อนี้ด้วยหรือไม่ ดูเพิ่มเติมใน คมกฤช  
อุ่ยเต็กเค่ง, คเณศวิทยา (นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ , 
 ๕๕ ),  ๖. 
               เชษฐ์ ติงสัญชลี , “คัมภีร์ในศาสนาฮินดู ระบบสัญลักษณ์ในศิลปะอินเดีย เทพสมัย             
พระเวท,” ไม่ปรากฏเลขหน้า. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ๔ 
 

 

ภาพที่   เทพนพเคราะห์ที่ Pachimesvar, Dhankinal, Orissa, India    
 อายุสมัยราวพุทธศตวรรษที่  ๐-   
ที่มา: Digital South Asia Library, เข้าถึงเมื่อ ๙ กรกฎาคม ๕๕ , เข้าถึงได้จาก
http://dsal.uchicago.edu   
 

 

ภาพที่   เทพนพเคราะห์ที่ Patalesvara Mahadeva temple (Pali, Rajasthan, India)  
 อายุสมัยราวพุทธศตวรรษที่  ๔- ๐ 
ที่มา: Digital South Asia Library, เข้าถึงเมื่อ ๙ กรกฎาคม ๕๕ , เข้าถึงได้จาก
http://dsal.uchicago.edu   
 

 

ภาพที่   เทพนพเคราะห์ที่ Sarnath, Varanasi, Uttar Pradesh, India   
ที่มา: Digital South Asia Library, เข้าถึงเมื่อ ๙ กรกฎาคม ๕๕ , เข้าถึงได้จาก
http://dsal.uchicago.edu   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ๕ 
 

 

ภาพที่ ๔ เทพนพเคราะห์ที่ Kaleshvari-ni-nal, Panchamahala, Gujarat, India   
 อายุสมัยราวพุทธศตวรรษที่  ๔- ๐ 
ที่มา: Digital South Asia Library, เข้าถึงเมื่อ ๙ กรกฎาคม ๕๕ , เข้าถึงได้จาก
http://dsal.uchicago.edu   
 

 

 

 

 

ภาพที่ ๕ เทพนพเคราะห์ที่ Gorakhpur, Uttar Pradesh, India  
 อายุสมัยราวพุทธศตวรรษที่  ๔- ๐ 
ที่มา: Digital South Asia Library, เข้าถึงเมื่อ ๙ กรกฎาคม ๕๕ , เข้าถึงได้จาก
http://dsal.uchicago.edu   
 

 ในด้านพิธีกรรมหรือการบูชาเทพนพเคราะห์นั้น สืบเนื่องจากชาวอินเดียเชื่อว่าเทพ             
นพเคราะห์เป็นผู้บงการโชคชะตาของมนุษย์ทั้งมวล ดังนั้น จึงต้องมีการบูชาเพ่ือให้เหล่าเทพพอใจ 
และดลบันดาลให้เกิดความโชคดีแก่ผู้นับถือ และโดยที่มนุษย์ทั้งหลายล้วนด าเนินชีวิตอยู่ในช่วงเวลา
ของวันทั้ง ๗ โชคชะตาของมนุษย์จึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเทพทุกองค์ ดังนั้น ในการบูชาจึงต้อง
บูชาเทพทั้งกลุ่ม ๔ซึ่งคติความเชื่อในการบูชากลุ่มเทพนพเคราะห์ดังกล่าวนี้ยังปรากฏให้เห็นได้จาก
พิธีกรรมหรือการบูชาเทพนพเคราะห์ในอินเดียปัจจุบัน  โดยภายหลังจากที่ศาสนิกชนเข้าไปประกอบ

                                                           

  ๔ สัมภาษณ์ จิรพฒัน์ ประพันธว์ทิยา, ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ,  ๙ มิถุนายน  ๕๕ . 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ๖ 
 

พิธีกรรมหรือบูชาเทพส าคัญภายในเทวสถานนั้น ๆ แล้ว  ก่อนกลับจะท าการประทักษิณรอบแท่นหิน
ซึ่งจ าหลักรูปเทพนพเคราะห์ ๙ องค์ ไว้ภายในหินก้อนเดียวกัน เพ่ือให้เกิดความโชคดี และเพ่ือความ
เป็นสิริมงคล ทั้งนี้ แม้ว่าเทพนพเคราะห์จะไม่ใช่เทพส าคัญในเทวาลัย แต่มักพบว่ามีปรากฏที่เทวาลัย
เกือบทุกที่ และได้รับการบูชาเสมอ ๕ 

 จากที่กล่าวมาในข้างต้น อาจกล่าวได้ว่าเทพนพเคราะห์ในศาสนาฮินดูนั้นผูกพัน                  
เป็นอย่างมากต่อวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม ซึ่งหากมองย้อนกลับไปยังต้นเค้าของคติความเชื่อในเรื่อง
เทพเจ้านั้น เป็นที่เชื่อกันว่าแต่เดิมมนุษย์นับถือบูชาปรากฏการณ์ธรรมชาติเนื่องด้วยเป็นสิ่งที่ควบคุม
ไม่ได้แต่มีอิทธิพลอย่างมากต่อความเป็นไปของชีวิต ต่อมาจึงเกิดคัมภีร์พระเวทขึ้นซึ่งเริ่มจากการน า
เทพเจ้าเข้ามาผนวกหรือแทนที่ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ก่อนที่จะพัฒนาเกิดเทพเทพีประจ าสิ่งต่างๆ 
อีกเป็นจ านวนมาก ซึ่งเทพพระเคราะห์นับเป็นกลุ่มเทพอีกกลุ่มหนึ่งที่มีต้นก าเนิดจากกระบวนการ
ดังกล่าว 

 เมื่อย้อนกลับไปในสมัยพระเวท พระพฤหัสบดีและพระอาทิตย์ ซึ่งเป็นเทพเจ้า   องค์ 
ในจ านวน ๙ องค์ เป็นที่รู้จักกันมาแล้ว ก่อนที่จะเกิดเทพเจ้าองค์อ่ืนๆ ตามมาจนครบทั้ง ๙ องค์ ๖ ซ่ึง 

                                                           

  ๕ เร่ืองเดียวกัน.  
  ๖ ต านานและคัมภีร์เกี่ยวกับการก าเนิดเทพนพเคราะห์ มีปรากฏในงานศึกษาของ เอมอร 
เชาว์สวน ดูได้ใน เอมอร เชาว์สวน, “เทพนพเคราะห”์ (สารนิพนธ์ปริญญาบัณฑิต สาขาโบราณคดี ภาควิชา
โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร,  ๕ ๐). 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ๗ 
 

ต่อมาได้ปรากฏความส าคัญในเชิงคติความเชื่อต่อชาวฮินดู เป็นจ านวนมากดังพิจารณาได้จาก                
ภาพจ าหลักเทพ ๙ องค์ ซึ่งพบเสมอในเทวาลัย อย่างน้อยตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่  ๐- ๔ ดังเช่น 
ประติมากรรมที่พบจาก Lakhisara Mungher รัฐพิหาร และที่ Pachimesvar รัฐโอริสสา ประเทศ
อินเดีย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เรื่องราวของเทพนพเคราะห์ไม่ปรากฏชัดเจนในพระเวททั้งสี่ หรือ
แม้แต่สังหิตา พราหมณะ อรัณยกะและอุปนิษัท ๗ รวมทั้งเวทางค์ มิมางสา หรือไทวัชยะ แต่กลับพบ
การกล่าวถึงอยู่ทั่วไปในวรรณกรรมที่รู้จักกันดี ทั้งมหากาพย์ ปุราณะ ธรรมศาสตร์ ชโยติศะ               
(ต าราโหราศาสตร์) บทกวี และวรรณกรรมท้องถิ่น ส่วนกรรมวิธีและการประกอบพิธีบูชานั้นมีกล่าวถึง
อย่างชัดเจนในอาคม ๘ 

 โดยการประดิษฐานประติมากรรมเทพนพเคราะห์ของชาวฮินดูนั้น นิยมวางในผัง
สี่เหลี่ยม โดยมีพระสุริยเทพเป็นศูนย์กลางแล้วล้อมรอบด้วยองค์อ่ืน ๆ ภายใต้ข้อบังคับประการหนึ่ง
คือ ห้ามหันหน้ามาประจันหน้ากันโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ ในอินเดียใต้มักพบเทพนพเคราะห์ประดิษฐานอยู่
บนแท่นหินแกรนิตสีด า สูงประมาณ ๙๐ เซนติเมตร โดยตั้งอยู่ในเทวาลัยขนาดเล็กแยกออกเป็น
เอกเทศที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของครรภคฤหะในเทวาลัยของพระศิวะ ๙ ลักษณะเช่นนี้

                                                           

  ๗ คัมภีร์พระเวทเป็นคัมภีร์ภาษาสันสกฤตโบราณซึ่งเป็นพื้นฐานของศาสนาพราหมณ์ยุคแรก 
มี  ๔ คัมภีร์ ได้แก่  .ฤคเวท ว่าด้วยบทสวดสรรเสริญเทพเจ้าทั้งหลาย ตอนท้ายกล่าวถึงการสร้างโลกซึ่ง
ต่อมาได้กลายเป็นต้นแบบความเชื่อของชาวอินเดีย  .ยชุรเวท ว่าด้วยรายละเอียดการประกอบยัญพิธีและ
ล าดับมนตร์ที่น ามาจากคัมภีร์ฤคเวทเพื่อสวดในขั้นตอนต่าง ๆ ของพิธี  .สามเวท ว่าด้วยบทขับที่คัดเลือกมา
จากประมาณ   ใน ๖ ของฤคเวท และใช้เฉพาะในพิธีที่บูชาด้วยน้ าโสม ๔.อถรรพเวท หรือ อาถรรพเวท 
เป็นเวทมนตร์คาถาเพื่อให้เกิดผลดีแก่ฝ่ายตน หรือผลร้ายแก่ฝ่ายศัตรู ตลอดจนการบันดาลสิ่งที่เป็นมงคล 
หรืออัปมงคล การท าเสน่ห์ การรักษาโรค และอื่น ๆ สามคัมภีร์แรก เรียกว่า ไตรเวท หรือ ไตรเพท ต่อมารับ
อถรรพเวทหรืออาถรรพเวท เข้ามารวมเป็นสี่คัมภีร์เรียกว่า จตุรเวท หรือ จตุรเพท  ทั้งนี้ เรียกยุคแรกของ
ศาสนาพราหมณ์จนถึงประมาณสมัยพุทธกาลว่า ยุคพระเวท มีวรรณกรรมหลักประกอบด้วยคัมภีร์พระเวท 
คัมภีร์พราหมณะ คัมภีร์อารัณยกะและคัมภีร์อุปนิษัทรุ่นแรก ดูเพิ่มเติมใน จ านง ทองประเสริฐ, ผู้แปล,            
บ่อเกิดลัทธิประเพณีอินเดีย, เล่ม  , พิมพ์ครั้งที่   (กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน,  ๕๔๐),  -๖. และ 
วนิดา ข าเขียว, ศาสนาสากล (กรุงเทพฯ: ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มศว. ประสานมิตร,  ๕๔ ),   ๕-
 ๔๐.   
  ๘ ศุภวรรณ นงนุช, นพเคราะห์: พุทธกับไสยในวิถีไทย (เอกสารพิมพ์คอมพิวเตอร์, ม.ป.ป.), 
๗-๙. ในเอกสารฉบับเดียวกันนี้กล่าวด้วยว่า ก่อนที่เทพนพเคราะห์จะปรากฏขึ้นนั้น มีเทพในสมัยพระเวท          
ที่จัดเป็นชุด ๘ องค์ หรือ ๙ องค์ อยู่ก่อนแล้ว เช่น อัษฏทิกปาลหรือเทพประจ าทิศ ซึ่งมีความสัมพันธ์
เก่ียวเนื่องกับเทพนพเคราะห์ในลักษณะของการรักษาทิศของจักรวาล 
    ๙ เร่ืองเดียวกัน. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ๘ 
 

ยังคงพบได้ในสมัยหลังดังเช่น วัดแขกสีลม ตัวอย่างเทวาลัยที่สร้างในประเทศไทยที่มีประวัติการสร้าง
สัมพันธ์กับกลุ่มคนทางอินเดียใต้ ซึ่งพบการสร้างแท่นฐานประดิษฐานเทวรูปนพเคราะห์แยกออกมา
เฉพาะจากครรภคฤหะเช่นเดียวกัน เป็นต้น 

 

 

ภาพที่ ๖ เทพนพเคราะห์ประดิษฐานในเทวาลัยลัทธิไศวนิกาย รัฐทมิฬนาฑู ประเทศอินเดีย 
ที่มา: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี,  เข้าถึงเมื่อ ๘ เมษายน  ๕๕๘, เข้าถึงได้จาก
http://en.wikipedia.org/wiki/Iconography_of_Shiva_temples_in_Tamil_Nadu  

 
 ทั้งนี้ การประดิษฐานเทพนพเคราะหใ์นศาสนาฮินดนูั้นมีหลายรูปแบบด้วยกัน แต่ที่ได้รับ

ความนิยมมากนั้นมี   รูปแบบ คือ อาคมประดิษฐาน กับ ไวทิกประดิษฐาน ๐ ซึ่งมีการวางต าแหน่ง 
เทพบางองคต์่างกัน คือ 

แบบท่ี ๑ อาคมประดิษฐาน๒๑  
ก าหนดต าแหน่งพระสุริยเทพเป็นศูนย์กลาง ล้อมรอบด้วยพระเคราะห์บริวารทั้ง ๘ คือ             

พระจันทร์ต้ังอยู่ด้านทิศตะวันออก พระอังคารต้ังอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ พระพุธตั้งอยู่ด้านทิศใต้ 
พระเสาร์ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ พระพฤหัสบดีตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตก พระราหูตั้งอยู่ด้านทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ พระศุกร์ตั้งอยู่ด้านทิศเหนือ และพระเกตุตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ภาพที่ ๗) ทั้งนี้ อาคมประดิษฐานเป็นรูปแบบที่ไม่ค่อยพบนักในประเทศอินเดีย พบลักษณะเช่นนี้
เพียงเทวาลัยไม่กี่แห่งในประเทศอินเดียภาคใต้เท่านั้น เช่น วิหารสุริยเทพ เป็นต้น 

 

                                                           

  ๐ เร่ืองเดียวกัน. 
    เร่ืองเดียวกัน. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ๙ 
 

   
พระราหู 

 
พระศุกร์ 

 
พระเกตุ 

 
พระพฤหัสบดี 

 

 
พระสุริยเทพ 

 
พระจันทร์ 

 
พระเสาร์ 

 
พระพุธ 

 
พระอังคาร 

ภาพที่ ๗ แผนผังแสดงต าแหน่งเทพนพเคราะห์ในแบบที่   อาคมประดิษฐาน 
 

แบบท่ี ๒ ไวทิกประดิษฐาน    
ก าหนดพระสุริยเทพเป็นศูนย์กลางและมีพระเคราะห์บริวารตั้งล้อมรอบเช่นเดียวกัน ต่าง

แต่เพียงการก าหนดต าแหน่งของพระเคราะห์ทั้ง ๘ ให้อยู่ในทิศที่ต่างไปจากแบบที่   กล่าวคือ              
เริ่มจาก พระศุกรต้ั์งอยู่ด้านทิศตะวันออก พระจันทร์ต้ังอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ พระอังคารตั้งอยู่
ด้านทิศใต้ พระราหูตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ พระเสาร์ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตก พระเกตุตั้งอยู่ทาง
ทิศตะวั นตก เฉี ย ง เหนื อ  พระพฤหั สบดี ตั้ ง อยู่ ด้ านทิ ศ เหนื อ  และพระพุธตั้ ง อยู่ ด้ านทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาพที่ ๘) โดยพบว่ารูปแบบการประดิษฐานแบบไวทิกประดิษฐานนี้เป็นที่นิยม
และพบเห็นได้ทั่วไป และยังน ามาใช้กับการสร้างนพเคราะห์มณฑลกับการจัดวางผังต่าง  ๆ                  
ที่เกี่ยวเนื่องกับนพเคราะห์อีกด้วย เช่น การท าเครื่องประดับอัญมณี ๙ ประการ การประดิษฐาน            
พระเคราะห์ในพิธีกรรมต่าง ๆ รวมถึงได้ส่งต่อแนวคิดนี้ไปยังภูมิภาคอ่ืนๆ ที่ได้รับความเชื่อเรื่องการ
บูชาเทพนพเคราะห์ไปด้วย  

 
 
 
 
 

                                                           

    เร่ืองเดียวกัน. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ๐ 
 

 
พระเกตุ 

 
พระพฤหัสบดี 

 

 
พระพุธ 

 
 

พระเสาร์ 
 

พระสุริยเทพ 
 

พระศุกร์ 

 
พระราหู 

 

 
พระอังคาร 

 
พระจันทร์ 

ภาพที่ ๘ แผนผังแสดงต าแหน่งเทพนพเคราะห์ในแบบที่   ไวทิกประดิษฐาน 
 

อย่างไรก็ตาม ความนิยมการประดิษฐานทั้ง   แบบนี้กลับไม่ปรากฏในการน ามาใช้ใน
พิธีบูชาเทวดานพเคราะห์ในสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งในพิธีดังกล่าวก าหนดต าแหน่งเทวดานพเคราะห์
ตามผังภูมิทักษา โดยพบว่าต าแหน่งส าคัญที่แตกต่างไป คือ ต าแหน่งศูนย์กลางผังภูมิที่ก าหนดให้เป็น          
พระเกตุแทนพระอาทิตย์ ซ่ึงเป็นประเด็นส าคัญท่ีจะได้กล่าวถึงต่อไป 

อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า เทพนพเคราะห์เป็นกลุ่มเทพเจ้าอีกกลุ่มหนึ่งที่ชาวฮินดู                    
ให้ความส าคัญโดยเฉพาะในเชิงคติความเชื่อต่อการด าเนินชีวิตซึ่งยังคงสืบต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน 
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ไม่ควรละเลยคือการเริ่มรู้จักเทพพระเคราะห์บางองค์ในสมัยพระเวท แฝงนัยยะ
ส าคัญในการแสดงให้เห็นถึงการค้นพบดาวเคราะห์บางดวงของคนสมัยโบราณในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย
เช่นกัน ความสัมพันธ์ระหว่างดาราศาสตร์ ความเชื่อทางศาสนาเช่นนี้ เชื่อว่าน่าจะด าเนินควบคู่ไปกับ
องค์ความรู้ในด้านโหราศาสตร์ที่ใช้หลักเกณฑ์การสังเกต การค านวณ การบันทึก และการเปรียบเทียบ 
เพ่ือน าไปใช้คาดการณ์ตามกระบวนการของโหราศาสตร์ต่อไป ซึ่งวัฒนธรรมความเชื่อเหล่านี้คงได้ถูก
เผยแพร่มายังดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นเดียวกับการแพร่กระจายอิทธิพลวัฒนธรรม               
ด้านอ่ืน ๆ โดยเฉพาะตั้งแต่พุทธศตวรรษที่  -๘ เป็นต้นมา อันเป็นช่วงแรกเริ่มของการปรากฏ
หลักฐานการติดต่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชุมชนห่างไกลอย่างเข้มข้น อาทิ ด้านศาสนา การเมือง          
การปกครอง เทคโนโลยี รวมถึงงานศิลปกรรม เป็นต้น ซึ่งยังคงปรากฏหลักฐานให้เห็นเป็นจ านวนมาก
ในปัจจุบัน  
 
 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   
 

๓. หลักฐานคติความเชื่อเกี่ยวกับเทวดานพเคราะห์ที่ปรากฏในดินแดนไทย 

 ๓.๑ ก่อนพุทธศตวรรษที่ ๑๙  
  ในช่วงต้นของการเผยแผ่วัฒนธรรมอินเดียมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ คือ การเข้ามาของศาสนา อันน ามาซึ่งสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ และงานศิลปกรรมเนื่อง
ในศาสนาเป็นจ านวนมาก ร่องรอยหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการรับอิทธิพลความเชื่อในการนับถือบูชา
เทพนพเคราะห์ตามคติความเชื่อในศาสนาฮินดูซึ่งพบเสมอในเทวาลัยอินเดียในลักษณะของกลุ่ม
เทวรูปทั้ง ๙ องค์ ซึ่งพบทั้งภาพสลักบนแท่นหินส าหรับให้ศาสนิกชนบูชาภายในบริเวณเทวาลัย            
การประดิษฐานกลุ่มเทวรูปบนแท่นบูชา และสลักเรียงกันบนแผ่นหินประดับเหนือกรอบประตูดังได้
กล่าวถึงในข้างต้น คติความเชื่อนี้เมื่อส่งผ่านมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบว่าส่งอิทธิพลผ่านการ
สร้างงานศิลปกรรมที่มีรูปแบบลักษณะเดียวกัน แต่มีรายละเอียดที่แสดงถึงคติความเชื่อที่คลี่คลาย
ออกไป ดังพิจารณาได้จากประติมากรรมรูปเทพพระเคราะห์ที่สลักบนแผ่นหินที่พบในศาสนสถาน 
บางแห่งที่สร้างขึ้นในช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่  ๙ ซึ่งพบประติมากรรมที่มีลักษณะเดียวกันนี้ทั้งใน
ประเทศไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม และกัมพูชา 

 ประติมากรรมเหล่านี้มีผู้เคยศึกษามาก่อนแล้ว คือ เอมอร เชาว์สวน ซึ่งได้ศึกษา
เปรียบเทียบกลุ่มประติมากรรมที่พบในประเทศไทย อินโดนีเซีย (ศิลปะชวา) ประเทศเวียดนาม  
(ศิลปะจาม) และประเทศกัมพูชา (ศิลปะเขมร) ๔ ซึ่งผลการศึกษายังคงเป็นไปในแนวทางเดียวกับ                                                                                                
ข้อคิดเห็นของนักวิชาการส าคัญหลายท่าน กล่าวคือ เทพเจ้าที่สลักเรียงแถวทั้ง ๙ องค์ บนแผ่นหินนั้น 
มิใช่เทพนพเคราะห์ทั้งหมด แต่เป็นเพียงเทพพระเคราะห์ ๔ องค์ คือ พระอาทิตย์ และพระจันทร์         
อยู่ริมซ้ายสุดของแผ่นหิน และพระเกตุ พระราหู อยู่ริมขวาสุดของแผ่นหิน ส่วนกลุ่มเทพเจ้าอีก       

                                                           

               สัมภาษณ์ จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ,  ๙ มิถุนายน  ๕๕ . อนึ่ง            
การบูชาเทพนพเคราะห์ในเทวาลัยยังคงพบเห็นอยู่ในปัจจุบัน อาทิเช่น วัดแขกสีลมซึ่งเป็นเทวาลัยเนื่องใน
ศาสนาฮินดูจากอินเดียใต้ มีการตั้งเทวรูปนพเคราะห์เรียงกันอยู่บนแท่นฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยมีพระอาทิตย์
เป็นศูนย์กลาง ล้อมรอบด้วยเทพพระเคราะห์อีก ๘ องค์ คือ พระพฤหัสบดี พระพุธ พระศุกร์ พระจันทร์ 
พระอังคาร พระราหู พระเสาร์ และพระเกตุ (โดยไล่เรียงจากทิศเหนือวนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
และสิ้นสุดทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามล าดับ) ซึ่งจัดเป็นการประดิษฐานแบบไวทิกประดิษฐาน 
             ๔ โปรดดูใน เอมอร เชาว์สวน, “เทพนพเคราะห์,” ทั้งนี้ ในสมัยเมืองพระนคร ตั้งแต่ช่วงราว
พุทธศตวรรษที่  ๕- ๘ ได้ปรากฏการท าแผ่นหินจ าหลักรูปเทพ ๙ องค์ ในศิลปะทุกแบบ ส าหรับใน
สมัยก่อนเมืองพระนครนั้น ศาสตราจารย์ชอง บวสเซอลีเย่ ได้กล่าวถึงแผ่นหินที่แสดงถึงเทวดานพเคราะห์
อย่างแท้จริงในสมัยก่อนเมืองพระนครว่า มี   แผ่น คือ ที่ปราสาทสมโบร์ไพรกุก   แผ่น และทับหลังที่วัด
เฉวียง ศิลปะแบบไพรเกมง   แผ่น ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ยังไม่อาจสืบค้นหาภาพดังกล่าวได้ รายละเอียด
โปรดดูใน หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ประติมากรรมขอม (พระนคร: กรุงสยามการพิมพ์,  ๕ ๕), ๗๕.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   
 

๕ องค์ ที่เรียงอยู่กึ่งกลาง เป็นเทพเจ้าส าคัญองค์อ่ืนที่มีการสับเปลี่ยนแตกต่างกันไปโดยไม่มีรูปแบบ
แน่นอน โดยพบว่าส่วนใหญ่มักเป็นกลุ่มเทพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับเทพเจ้าผู้รักษาทิศ อย่างไรก็ตาม            
มักพบว่าเทพเจ้าองค์กึ่งกลางมักเป็นพระอินทร์เสมอ ๕ ซึ่งยังไม่อาจระบุได้ถึงคัมภีร์และวัตถุประสงค์
การสร้างกลุ่มประติมากรรมที่มีลักษณะเช่นนี้ได้ (ภาพที่ ๙- ๐)  

 

 

ภาพที่ ๙ แผ่นหินรูปเทพเจ้า ๙ องค์ จากปราสาทโลเลย  สูตรนิคม ประเทศกัมพูชา  
 
 ตัวอย่างประติมากรรมบนแผ่นหิน เช่น แผ่นหินรูปเทพเจ้า ๙ องค์ จากปราสาท
โลเลย สูตรนิคม ประเทศกัมพูชา (ภาพที่ ๙) ศิลปะเขมรแบบพระโค ๖ราวพุทธศตวรรษที่  ๕  
ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ส าหรับแผ่นหินชิ้นนี้ ศุภวรรณ นงนุช         
ได้เสนอความเห็นว่า แผ่นหินดังกล่าวเป็นการย่นย่อจักรวาลซึ่งประกอบไปด้วย พระอินทร์ประทับอยู่
กึ่งกลาง ล้อมรอบด้วยธาตุทั้ง ๔ คือ ท้าวกุเวร (ดิน) พระวรุณ (น้ า) พระอัคนี (ไฟ) และพระวายุ (ลม) 
ขนาบข้างด้วยพระอาทิตย์ และพระจันทร์ ผู้ให้แสงสว่างโคจรรอบแกนกลางของโลก และพระราหู 
พระเกตุ ผู้ท าให้เกิดความมืดในจักรวาล ๗   

                                                           

              ๕ นักวิชาการที่แสดงความเห็นดังกล่าว เช่น หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล สมิทธิ ศิริภัทร์ และ
มยุรี วีระประเสริฐ ทั้งนี้ นอกจากต าแหน่งของเทพ ๕ องค์ คือ พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอินทร์ พระเกตุ 
และพระราหู ที่มีแนวโน้มว่าอาจเป็นการก าหนดต าแหน่งตายตัวแล้ว เทพองค์อื่น ๆ ก็มักเปลี่ยนแปลงล าดับ
หรือสับเปลี่ยนการสร้างได้ เช่น พระยม พระอัคนี พระอีศาน พระพาย เป็นต้น รายละเอียดโปรดดูใน หม่อม
เจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงเรียบเรียง, ศาสนาพราหมณ์ในอาณาจักรขอม (กรุงเทพฯ: มติชน,  ๕๔๗),  ๗๔-
 ๗๕,    . และ สมิทธิ ศิริภัทร์ และมยุรี วีระประเสริฐ, ทับหลัง (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร,  ๕  ), 
 ๖๕. ตามล าดับ 
              ๖ อ้างอิงจาก ป้ายบรรยายโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร วันที่  ๐ กันยายน 
 ๕๕๔. 
             ๗ ศุภวรรณ นงนุช, “จักรวาลย่อส่วนบนบนทับหลังเทพ ๙ องค์,” พิพิธภัณฑสาร ฉบับที่ ๔ 
(กรกฎาคม-กันยายน  ๕๕๕): ๙-  . 
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 ตัวอย่างประติมากรรมอีกชิ้นหนึ่ง คือ แผ่นหินจ าหลักรูปเทพ ๙ องค์ จากปราสาท
ออกยม ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถาน เมืองพระนคร (ภาพที่  ๐) ส าหรับประติมากรรมชิ้นนี้ 
หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงกล่าวว่า เป็นภาพที่รวมเอาเทพพระเคราะห์ ๔ องค์ เทพรักษาทิศ   
หรือ ๔ องค ์และเทพผู้ยิ่งใหญ่   หรือ   องค์ มาปะปนกัน ๘ 
 

 

ภาพที่  ๐ แผ่นหินจ าหลักรูปเทพ ๙ องค์ จากปราสาทออกยม ศิลปะขอมแบบบันทายสรีหรือคลัง 
 ราว พ.ศ. ๕๔๔ 
ที่มา: หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ประติมากรรมขอม (พระนคร: กรุงสยามการพิมพ์,  ๕ ๕),  
ไม่ปรากฏเลขหน้า. 
 

 ส าหรับดินแดนในประเทศไทยในช่วงระยะเวลาก่อนพุทธศตวรรษที่  ๙ ได้ปรากฏ
หลักฐานศิลปกรรมอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรแพร่กระจายอยู่เป็นจ านวนมาก แผ่นหินสลักรูปเทพ         
พระเคราะห์ เป็นอีกหลักฐานหนึ่งที่สัมพันธ์กับอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 
ส าหรับแผ่นหินจ าหลักรูปเทพ ๙ องค์ เท่าที่พบในดินแดนประเทศไทยปัจจุบัน มี   ชิ้น คือ แผ่นหิน
จ าหลักภาพเทพ ๙ องค์ พบที่สถานพระนารายณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (ภาพที่   )         
สระก าแพงใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ (ภาพที่   ) และปราสาทหินพิมาย อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา ๙ (ภาพที่   )   

                                                           

              ๘ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ประติมากรรมขอม, ๗๕. 
             ๙ ส าหรับทับหลังที่พบจากปราสาทหินพิมายนั้น เป็นที่น่าพิจารณาว่า หากประติมากรรม  
ชิ้นนี้สลักรูปเทพเจ้า ๙ องค์ ประติมากรรมชิ้นนี้จะมีลักษณะที่แปลกไปจากชิ้นอื่น เนื่องจากไม่ได้ก าหนดให้           
พระอินทร์อยู่ในต าแหน่งกึ่งกลาง ซึ่งพิจารณาโดยนับย้อนจากปลายแผ่นหินด้านขวามาทางซ้าย พระอินทร์
ซึ่งประทับบนช้างจะอยู่ในต าแหน่งที่ ๖  
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 ๔ 
 

 

ภาพที่    ทับหลังจ าหลักภาพเทพ ๙ องค์ พบที่สถานพระนารายณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา   
 ศิลปะเขมรแบบนครวัด ราวพุทธศตวรรษที่  ๗   
ที่มา: สิริพรรณ ธิรศริโชติ, ผู้เรียบเรียง, น าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย (กรุงเทพฯ:  
กรมศิลปากร,  ๕๔ ),  ๐ . 
 

 

ภาพที่    ทับหลังจ าหลักภาพเทพ ๙ องค์ พบที่สระก าแพงใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ 
 (ภาพจาก รุ่งโรจน์  ธรรมรุ่งเรือง ถ่ายเมื่อปี พ.ศ.  ๕๕๖) 
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 ๕ 
 

 

ภาพที่    ภาพประติมากรรมทับหลังจ าหลักภาพเทพเจ้าพบที่ปราสาทหินพิมาย อ าเภอพิมาย 
 จังหวัดนครราชสีมา   
ที่มา: สิริพรรณ ธิรศริโชติ, ผู้เรียบเรียง, น าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย (กรุงเทพฯ:  
กรมศิลปากร,  ๕๔ ),  ๐ . 
 

 ทั้งนี้  ปัจจุบันยังไม่อาจทราบหน้าที่การใช้งานที่แท้จริงของแผ่นหินจ าหลัก           
รูปเทพเจ้า ๙ องค์ โดยนักวิชาการบางท่านสันนิษฐานว่า บางชิ้นอาจท าขึ้นส าหรับอุทิศแก้บน ๐           
และบางท่านสันนิษฐานว่าแผ่นหินเช่นนี้ไม่ได้ถูกท าขึ้นเพ่ือเป็นทับหลัง  อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณา
ลักษณะรูปทรงของแผ่นหินที่พบ อาจสันนิษฐานหน้าที่การใช้งานได้เป็น   ประการ คือ 

 ๑. แท่นหินส าหรับบูชา   แผ่นหินจ าหลักรูปเทพ ๙ องค์ ทีส่ันนิษฐานว่าอาจท าขึ้น
ส าหรับใช้เป็นรูปเคารพส าหรับบูชา หรือประกอบพิธีกรรม คือ แผ่นหินที่ปราสาทสระก าแพงใหญ่ 
เนื่องจากขอบด้านบนปรากฏการสลักรูปดอกบัว ซึ่งน่าจะท าขึ้นส าหรับใช้วางเครื่องบวงสรวงต่าง ๆ   
(ภาพที่  ๔) ลักษณะการท าดอกบัวอยู่ด้านขอบบนของแท่นหินจ าหลักรูปเทพเจ้าเช่นนี้ เคยพบใน
โบราณสถานแห่งอ่ืน ๆ ด้วย เช่น ปราสาทหินพนมรุ้ง แต่มีความแตกต่างที่แท่นหินที่พบจากปราสาท
หินพนมรุ้งจ าหลักรูปเทพเจ้าแยกเฉพาะองค ์(ภาพที่  ๕) 

                                                           

             ๐ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ  ดิศกุล, ประติมากรรมขอม, ๗๔-๗๕. 
               สมิทธิ ศิริภัทร์ และมยุรี  วีระประเสริฐ, ทับหลัง,  ๖๕. 
               ข้อคิดเห็นนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง เคยตั้งข้อสังเกตไว้ในการ
บรรยายรายวิชา 317 404 ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 
 ๕๕  
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 ๖ 
 

 

ภาพที่   ๔ ลักษณะรูปดอกบัวที่จ าหลักบริเวณขอบด้านบนของแผ่นหินที่พบจากปราสาท                     
 สระก าแพงใหญ่ 
 (ภาพจาก รุ่งโรจน์  ธรรมรุ่งเรือง ถ่ายเมื่อปี พ.ศ.  ๕๕๖) 
 

         
      (ก)                (ข)         

ภาพที่  ๕ ดอกบัวที่จ าหลักบริเวณขอบด้านบนของแท่นหินจ าหลักรูปเทพประจ าทิศปราสาทหิน 
 พนมรุ้ง  
 (ก) พระอินทร์ทรงช้าง     (ข) ท้าวกุเวรทรงคชสีห์ 
ที่มา: สิริพรรณ ธิรศริโชติ, ผู้เรียบเรียง, น าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย (กรุงเทพฯ: กรม
ศิลปากร,  ๕๔ ), ๘๗-๘๘. 

 

 ๒. แผ่นหินประดับเหนือกรอบประตู  ในศิลปะอินเดีย มักปรากฏการท าแผ่นหิน
จ าหลักรูปเทพ ๙ องค์ ประดับอยู่เหนือกรอบประตู โดยในบางครั้งอาจอยู่ในต าแหน่งที่เรียกว่า           
ทับหลัง ซึ่งยังพอสังเกตเห็นร่องรอยการท าบ่าบนแผ่นหินได้บ้างบางชิ้น  (ภาพที่  ๖) ทั้งนี้ มีความ
เป็นไปได้อย่างมากที่การท าแผ่นหินรูปเทพนพเคราะห์ในศิลปะอินเดียจะส่งอิทธิพลต่อการสร้าง             
แผ่นหินจ าหลักรูปเทพเจ้า ๙ องค์ ในศิลปะเขมร ซึ่งชวนให้คิดได้ว่าการสร้างงานศิลปกรรมดังกล่าว

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ๗ 
 

บางส่วนอาจมาพร้อมกับเทคโนโลยีการก่อสร้างหรือรูปแบบสถาปัตยกรรม ดังนั้น เมื่อแผ่นหินจ าหลัก
รูปเทพนพเคราะห์ในอินเดียบางส่วนใช้เป็นทับหลังหรือประดับอยู่เหนือกรอบประตูแล้ว ก็อาจมีความ
เป็นไปได้ที่แผ่นหินจ าหลักรูปเทพ ๙ องค์ ในศิลปะเขมรบางชิ้น จะท าขึ้นส าหรับใช้เป็นแผ่นหิน
ประดับเหนือกรอบประตูเช่นเดียวกันกับต้นแบบ อย่างไรก็ตาม ข้อคิดเห็นนี้ยังต้องท าการตรวจสอบ
เพ่ิมเติมอีกหลายประการ ทั้งการตรวจสอบขนาดของแผ่นหินทั้งความกว้าง ความยาว ความหนา 
รูปทรงของแผ่นหิน ซึ่งรวมไปถึงร่องรอยของการท าบ่าว่ามีหรือไม่ รวมถึงข้อมูลการศึกษาชิ้นส่วน
ประดับสถาปัตยกรรมของปราสาทท่ีพบแผ่นหินนั้น ๆ ว่า มีความสอดคล้องกันหรือไม่ ดังตัวอย่างเช่น 
แผ่นหินจ าหลักรูปเทพ ๙ องค์ จากปราสาทโลเลย เมื่อพิจารณาด้านตัดของแผ่นหิน พบว่ามีความบาง
เกินกว่าจะเป็นทับหลังได้ และไม่ปรากฏการท าบ่า ร่อง หรือเดือย ที่แสดงให้เห็นถึงการน าไปใช้เป็น
องค์ประกอบสถาปัตยกรรม เป็นต้น (ภาพที่  ๗) 

 

ภาพที่  ๖ ประติมากรรมเทพนพเคราะห์บนแผ่นหินจาก Lakhisarai, Mungher, Bihar, India  
 อายุสมัยราวพุทธศตวรรษที่  ๔- ๐ 
ที่มา: Digital South Asia Library, เข้าถึงเมื่อ ๙ กรกฎาคม ๕๕ , เข้าถึงได้จาก
http://dsal.uchicago.edu   
 

 

ภาพที่  ๗ ขนาดความหนาของแผ่นหินจากปราสาทโลเลย  ทั้งนี้ สังเกตว่าขอบด้านข้างค่อนข้างเรียบ 
     และไม่ปรากฏการท าบ่าเหมือนภาพบน 
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 ๘ 
 

 หากพิจารณาประติมากรรมแผ่นหินรูปเทพ ๙ องค์ ซึ่งก าหนดอายุสมัยก่อน           
พุทธศตวรรษที่  ๙ เปรียบเทียบกับประติมากรรมเทวดานพเคราะห์ที่พบในช่วงเวลาต่อมา อาจกล่าว
ได้ว่า คติการนับถือบูชาเทวดานพเคราะห์ในดินแดนประเทศไทยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่  ๙ เป็นต้นมา 
แตกต่างไปจากที่เคยปรากฏมาในช่วงเวลาก่อนหน้า โดยในช่วงเวลาก่อนพุทธศตวรรษที่  ๙ หลักฐาน
ประติมากรรมที่ปรากฏ แสดงให้เห็นถึงการนับถือเทพพระเคราะห์เพียงบางองค์เท่ านั้น คือ           
พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระราหู และพระเกตุ การปรากฏหลักฐานคติความเชื่อเกี่ยวกับเทวดา            
นพเคราะห์ซึ่งเริ่มกลับมาปรากฏในสมัยอยุธยาก่อนจะชัดเจนมากขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ อย่างน้อย
น่าจะแสดงให้เห็นว่า คติความเชื่อในเรื่องดังกล่าวตั้งแต่ราวหลังพุทธศตวรรษที่  ๙ เป็นต้นมา ไม่ได้
เป็นสิ่งที่สืบเนื่องต่อมาจากสมัยอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรในช่วงเวลาก่อนหน้าเหมือนกับงานศิลปกรรม
บางประเภท ทั้งนี้ ย่อมต้องระลึกเสมอว่าการถ่ายเทวัฒนธรรมจากอินเดียมีหลายระลอก และอาจ
ผ่านมาในทิศทางต่างกัน ทั้งในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ ดังนั้น การขาดตอนในการสืบต่อคติ    
ความเชื่อดังกล่าวนี้ จึงอาจมีนัยยะแสดงให้เห็นถึงการขาดตอนทางวัฒนธรรมความเชื่อบางประการ 
อันอาจมีสาเหตุปัจจัยหลายประการ ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การปกครอง ซึ่งน่าจะผูกโยง
อยู่กับลัทธิศาสนาอันหมายรวมไปถึงการเปลี่ยนกลุ่มพราหมณ์ผู้ประกอบพิธีกรรมด้วย เป็นต้น   

๓.๒ สมัยสุโขทัย 
 ในสมัยสุโขทัย ไม่ปรากฏหลักฐานการประกอบพิธีกรรมที่เกี่ ยวเนื่องกับเทวดา          

นพเคราะห์โดยตรง แต่มีการกล่าวถึงเทวดานพเคราะห์ทั้งในจารึกและวรรณกรรม ซึ่งสะท้อนถึง
ลักษณะคติความเชื่อที่ปรากฏในรูปของเทพเจ้าในศาสนา รวมทั้งองค์ความรู้และการน าองค์ความรู้
ด้านดาราศาสตร์และโหราศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ ดังหลักฐานส าคัญต่อไปนี้ 

๓.๒.๑ จารึก  เทวดานพเคราะห์ถูกกล่าวถึงในศิลาจารึกปู่ขุนจิดขุนจอด ซึ่งก าหนด
อายุอยู่ในปี พ.ศ. ๙ ๕ จารึกดังกล่าวมีเนื้อความกล่าวถึงการกระท าสัตย์สาบานระหว่างผู้เป็นใหญ่ 
ในกรุงสุโขทัย โดยในด้านที่   มีเนื้อความกล่าวถึงเทพเจ้าและสวรรค์ชั้นต่าง ๆ โดยปรากฏความว่า 
“...เทพดานพเคราะห ทวาทศรา...”     

๓.๒.๒ วรรณกรรม  ไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วง เป็นวรรณกรรมที่สะท้อนถึง
องค์ความรู้ด้านจักรวาลวิทยารวมถึงโหราศาสตร์ สันนิษฐานว่าแต่งขึ้นในสมัยสุโขทัย  และมีการ
คัดลอกสืบต่อกันมาหลายสมัย ๔ในไตรภูมิกถาปรากฏความกล่าวถึงดาวนพเคราะห์  โดยกล่าวถึง
ประโยชน์ในการบอกวันเวลาและเหตุการณ์ดีร้าย ความว่า “...แต่แดนก าแพงจักรวาฬ เถิงเขา
                                                           

                จตุพร ศิริสัมพันธ์ และคนอื่น ๆ, ประชุมจารึก ภาคที่๘ จารึกสุโขทัย (กรุงเทพฯ: กรม
ศิลปากร,  ๕๔๘),  ๕ - ๕๘. 
              ๔ กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์, วรรณกรรมสมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรม
และประวัติศาสตร์,  ๕ ๙),  . 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ๙ 
 

ยุคุนธรรหว่างกลางเป็นหนทางพระอาทิตย์แลพระจันทร์แลพระนวเคราะห์ แลดารากรทั้งหลาย แต่ง
เทียวไปมาในหนทางวิถีให้เรารู้จักว่าปีแลเดือนวันคืน แลให้รู้จักการณ์ดีเลวร้ายนั้น ...” ๕ นอกจากนี้ 
ยังปรากฏการกล่าวนามพระเคราะห์บางดวงด้วย ความว่า “...เท่าแต่พระอาทิตย์พระจันทร์กับแลดาว 
๖ ดวง คือดาวพระอังคารแลพระพุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ เกตุ อันเป็นพระนพเคราะห์ ...” ๖              
อย่างไรก็ตาม การกล่าวความว่า “ให้รู้จักการณ์ดีเลวร้ายนั้น” สะท้อนให้เห็นลักษณะของการ
คาดการณ์หรือพยากรณ์จากการสั่งสมสถิติของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเชิงโหราศาสตร์ รวมไปถึงการ
กล่าวถึงชื่อเทพเจ้าในวรรณกรรมดังกล่าว ล้วนแต่แสดงถึงการปะปนของคติความเชื่อทางโหราศาสตร์ 
ซึ่งมีต้นเค้าอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมศาสนาฮินดูทั้งสิ้น 

ทั้งนี้ การปรากฏชื่อพระเคราะห์ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงองค์ความรู้ด้านดารา
ศาสตร์ และการให้ความส าคัญกับวิชาโหราศาสตร์ในยุคสมัยนี้ ได้ เป็นอย่างดี สอดคล้องกับ           
ศิลาจารึกวัดป่ามะม่วง ภาษาเขมร ซึ่งจารึกข้ึนในราวปี พ.ศ. ๙๐๔ ในด้านที่   มีเนื้อความสรรเสริญ
พระปัญญาของพญาฦๅไทยว่าทรงรอบรู้ศิลปานุศิลปทั้งปวง ทรงได้แก้ไขศักราช ๗ซึ่งแสดงถึงความ
เชี่ยวชาญด้านดาราศาสตร์ ดังปรากฏค าแปลว่า “...สมเด็จบพิตรทรงประกาศเพทศาสตราคม หลัก
ความยุติธรรมทั้งหลาย เป็นต้น โชยติศาสตร์ กล่าวคือ ดาราศาสตร์ เป็นต้น ...” ๘ สะท้อนให้เห็นว่า 
วิชาดาราศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งที่ชนชั้นปกครองให้ความส าคัญ และโดยที่วิชาดาราศาสตร์และวิชา
โหราศาสตร์ในสมัยนี้เป็นสิ่งที่ยังไม่แยกจากกัน ๙ จึงอาจอนุมานได้ว่าชนชั้นปกครองในสมัยสุโขทัย             
ให้ความส าคัญกับวิชาโหราศาสตร์ด้วย ดังเป็นที่ทราบกันดีว่าวิชาโหราศาสตร์ในอดีตเกี่ยวเนื่องกับการ
น าไปใช้ประโยชน์หลายด้าน โดยเฉพาะด้านเกษตรกรรม ฤดูกาล รวมไปถึงการคาดการณ์โรคภัย               
                                                           

              ๕ เร่ืองเดียวกัน,  ๕ .  
              ๖ เร่ืองเดียวกัน,  ๕๖. 
  ๗ จตุพร ศิริสัมพันธ์ และคนอื่น ๆ, ประชุมจารึก ภาคที่๘ จารึกสุโขทัย,  ๘๘- ๙๐. 
  ๘ เร่ืองเดียวกัน,  ๐ . 
  ๙ โหราศาสตร์และดาราศาสตร์ในสังคมไทยยังคงเป็นศาสตร์ความรู้เดียวกันจนถึงราวสมัย
รัชกาลที่ ๔-รัชกาลที่ ๕ ดังปรากฏในหนังสือพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔ ของเจ้าพระยา
ทิพากรวงศ มหาโกษาธิบดี ที่แสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลาที่ผู้นิพนธ์มีชีวิตอยู่ คือตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้นจนถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ โหราศาสตร์ยังคงเป็นสิ่งเดียวกับดาราศาสตร์ ดังความที่กล่าวถึงการเสด็จ
ทอดพระเนตรสุริยุปราคาที่หว้ากอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ความว่า “...ในเดือน ๙ นั้น ทรงพระราชด าริร าพึง
ถึงการสุริยุปราคา...ด้วยวิธีโหราศาสตร์ได้ทรงสะสมมานาน ตามสารัมภ์ไทยสารัมภ์มอญแลต าราอเมริกัน
ฉบับเก่าแลต าราฝ่ายอังกฤษเป็นหลายฉบับ ได้ทรงค านวณสอบต้องกันได้ทรงกะการตามในแผนที่ว่าจะมี 
เป็นแน่...” ใน เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ข า บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ 
รัชกาลที่ ๔, พิมพ์ครั้งที่ ๖ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,  ๕๔๘),   ๔.    

   ส
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 ๐ 
 

ที่อาจเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เป็นต้น ซึ่งการใช้ประโยชน์ในลักษณะเช่นนี้ยังคง
ปรากฏต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์  

๓.๓ สมัยอยุธยา 
   หลักฐานการประกอบพิธีบูชาเทวดานพเคราะห์ในสมัยอยุธยาไม่ปรากฏชัดเจน           
แต่สันนิษฐานว่าน่าจะมีการบูชาหรือมีความเกี่ยวข้องในพระราชพิธีส าคัญที่เป็นมงคลเช่นเดียวกับใน
สมัยรัตนโกสินทร์ ทั้งนี้ แม้ไม่ปรากฏหลักฐานประติมากรรมที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ไปยังการ
ประกอบพิธีกรรม แต่เทวดานพเคราะห์คงจะเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีและน่าจะมีการนับถือบูชาสืบต่ อ
กันมาตั้งแต่สมัยอยุธยา จึงพบการบูชาเทวดานพเคราะห์ปรากฏในพระราชพิธีส าคัญมาแล้วตั้งแต่สมัย
รัตนโกสินทร์ตอนตน้ 

  ทั้งนี้  การรับรู้ เกี่ยวกับเทวดานพเคราะห์ยังคงเกี่ยวเนื่องกับองค์ความรู้ด้าน               
ดาราศาสตร์และโหราศาสตร์ ดังสะท้อนผ่านภาพวาดในสมุดภาพไตรภูมิฉบับต่าง ๆ ที่เขียนขึ้นในราว
สมัยอยุธยาตอนปลายรวมถึงในสมัยกรุงธนบุรีที่มีการฟ้ืนฟูศิลปกรรมตามแบบราชธานีเดิมด้วย   
(ภาพที่  ๘- ๐) ในสมุดภาพไตรภูมิที่เขียนขึ้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว บางฉบับเช่น สมุดภาพ                
ไตรภูมิสมัยกรุงธนบุรี เลขที่  ๐ ปรากฏภาพดาวพระเคราะห์ควบคู่ไปกับภาพวาดเทวดาประจ า           
พระเคราะห์องค์ต่าง ๆ  และที่ส าคัญคือ มีการระบุสัญลักษณ์ตัวเลขแทนพระเคราะห์๔๐(ภาพที่  ๙) 
ซึ่งสันนิษฐานว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในคัมภีร์ต าราทางดาราศาสตร์และโหราศาสตร์
เช่นเดียวกับท่ีปรากฏในคัมภีร์ต าราสมัยหลัง ซ่ึงสัญลักษณ์ดังกล่าวยังคงใช้สืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน 

  

                                                           

 ๔๐ ปรากฏการเขียนเลขสัญลักษณ์     ๔ ๕ ก ากับบนภาพดวงดาวที่มีสีต่างกัน โปรดดูใน 
กรมศิลปากร, หอสมุดแห่งชาติ, สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา-กรุงธนบุรี เล่ม ๒ (กรุงเทพฯ: กรม
ศิลปากร,  ๕๔ ),   . 
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ภาพที่  ๘ เทวดานพเคราะห์ ในสมุดภาพไตรภูมิ ฉบับอักษรขอม สมัยอยุธยา เลขท่ี ๗ 

ที่มา: กรมศิลปากร, หอสมุดแห่งชาติ, สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรขอม ภาษาไทย (กรุงเทพฯ:  

กรมศิลปากร,  ๕๕ ), ๘ .   
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ภาพที่  ๙ เทวดานพเคราะห์ ในสมุดภาพไตรภูมิสมัยกรุงธนบุรี เลขที่  ๐  
 ด้านล่างวิมานเทวดา ยังสามารถสังเกตเห็นตัวเลขก ากับดาวพระเคราะห์บางดวงได้ 
ที่มา: กรมศิลปากร, หอสมุดแห่งชาติ, สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา-กรุงธนบุรี, เล่ม   
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร,  ๕๔ ),   .   
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ภาพที่  ๐ เทวดานพเคราะห์ ในสมุดภาพไตรภูมิสมัยกรุงธนบุรี เลขที่  ๐/ก 
ที่มา: กรมศิลปากร, หอสมุดแห่งชาติ, สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา-กรุงธนบุรี, เล่ม   
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร,  ๕๔ ),   ๐. 
 

 อาจกล่าวได้ว่า ในสมัยสุโขทัยและอยุธยา เทวดานพเคราะห์อยู่ ในการรับรู้ของ           
กลุ่มคนในสังคมโดยเฉพาะชนชั้นปกครองเป็นอย่างดี ดังพบการกล่าวถึงเทวดานพเคราะห์ในจารึก 
วรรณกรรม และการถ่ายทอดคติความเชื่อผ่านสมุดภาพไตรภูมิซึ่งแสดงถึงการมีอยู่ของดาว          
พระเคราะห์และเทวดาในวิมานประจ าพระเคราะห์ อย่างไรก็ตาม หลักฐานที่แสดงถึงการพระราชพิธี
ที่เกี่ยวเนื่องกับคติความเชื่อในการบูชาเทวดานพเคราะห์ ปรากฏชัดเจนในสมัยรัตนโกสินทร์เท่านั้น 
โดยปรากฏหลักฐานเอกสารตั้งแต่สมัยรัชกาลที่   เป็นต้นมา ซึ่งพบทั้งพระราชพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับการ
บูชาเทวดานพเคราะห์โดยตรง และเป็นส่วนหนึ่งที่ก าหนดให้มีการบูชาร่วมกับการบูชาเทพเทวดาองค์
อ่ืน ๆ ในบางพระราชพิธีส าคัญ อาทิ พระราชพิธีมหาปราบดาภิเษก และพระราชพิธีเฉลิม             
พระราชมณเฑียร พระราชพิธีอุปราชาภิเษก เป็นต้น  

๓.๔ สมัยรัตนโกสินทร์ 
     ในสมัยรัตนโกสินทร์ หลักฐานคติความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาเทวดานพเคราะห์
ปรากฏให้เห็นทั้งในระดับราชส านักและในระดับราษฎร์ทั่วไป กล่าวเฉพาะหลักฐานเอกสาร พบว่า
เทวดานพเคราะห์ปรากฏอยู่ ในเอกสารตั้งแต่สมัยรัชกาลที่   เป็นต้นมา ซึ่งพบการบูชาในหลาย          
พระราชพิธี ตัวอย่างเช่น 
  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในสมัยรัชกาลที่  ๑ ปรากฏความในพระราช
พงศาวดาร รัชกาลที่   ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ ความว่า “...ณ พระที่แท่นที่บรรทมที่พระมหา

   ส
ำนกัหอ
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 ๔ 
 

มนเทียรข้างในแต่งอาสนะปูลาดพรมเจียม ส าหรับเป็นที่พระสงฆ์ราชาคณะสมถะ ๕ รูป สวดพระ
ปริตรพุทธมนต์ และกรมโหรตั้งเครื่องบัตรพลีบูชาเทวดานพเคราะห์ เพ่ือเจริญพระชนมายุกาล...”๔   
 พระราชพิธีมหาปราบดาภิเษก และพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร รัชกาลที่ 
๒ ปีมะเส็ง เอกศก จ.ศ.๑๑๗๑ ความว่า “...ผ้ารองนพเคราะห์  ...” และ“...อนึ่ง ให้สนมพลเรือนท า
บัตรแทงหยวก ๆ กล้วย ๔ มุม   ชั้น ๘ บัตร ๙ ชั้น   บัตร รวม ๙ บัตร กับธงสีแดง ๖ ขาว  ๕ 
ชมพู ๘ เขียว  ๗ ด า  ๐ เลื่อม    เหลือง  ๙ หม่น    ทอง ๙ ส าหรับบัตรให้มาส่งแก่โหรบูชา
เทวดา...”๔  โดยในโคลงปราบดาภิเษกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งด ารงพระอิสริยยศพระเจ้าลูกเธอ  
กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ปรากฏเนื้อความกล่าวถึงพิธีบูชาเทวดานพเคราะห์เนื่องในพระราชพิธี
ดังกล่าวไว้ว่า  

 ...โหรพนมพลีบัตรตั้ง    บวงสรวง 
 ทวยเทพเนาวเคราะห์ปวง คู่หล้า 
 ขอพระพ่อชูดวง ปะทีพโลกย์ แลเฮย 
 สรรพสิ่งอันตรายร้า โรคร้อนฤาพาน...๔  

 ในสมัยรัชกาลที่    เทวดานพเคราะห์ยังคงปรากฏในพระราชพิธีส าคัญที่เป็นมงคล
เช่นเดียวกัน เช่น พระราชพิธีอุปราชาภิเษกพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหม่ืนศักดิพลเสพ ความว่า           
“...แล้วให้จ่ายผ้าขาว...ให้นพเคราะห์ข้างที่ ๕ คืบ ๕ แขน   ผืน...” สันนิษฐานว่านพเคราะห์         
ที่กล่าวถึง อาจหมายถึงเทวรูปส าหรับโหรบูชาเทวรูปเทวดานพเคราะห์ หรือพระเต้านพเคราะห์๔๔ 

                                                           

 ๔  เจ้าพระยาทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี (ข า บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ 
รัชกาลที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่๕ (กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา,  ๕ ๖), ๕๗. 
 ๔  ยิ้ม ปัณฑางกูร ,  ประชุมหมายรับสั่ ง  ภาคที่  ๓ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์  รัชกาล
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทาง
ประวัติศาสตร์ ส านักนายกฯ,  ๕ ๘),  ๘- ๙. 
 ๔  นุชนารถ กิจงาม, บรรณาธิการ, พระราชพิธีบรมราชาภิเษก: ประวัติศาสตร์จารีต
ประเพณีจากพระราชนิพนธ์ “ยอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒” 
(กรุงเทพฯ: ส านักวรรณกรรมและประวตัิศาสตร์ กรมศิลปากร,  ๕๔๖), ไม่ปรากฏหน้า. 
 ๔๔ คณะกรรมการช าระประวตัิศาสตร์ไทยและจัดพิมพ์เอกสารประวัติศาสตร์และโบราณคดี 
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, ประชุมหมายรับสั่งภาค ๔ ตอนที่ ๑ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาล
พระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจา้อยู่หัว จ.ศ.๑๑๘๖-๑๒๐๓ (กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ์ ( ๙๗๗),  ๕ ๖), 
๗. 

   ส
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สมุดกลาง



 ๕ 
 

  ทั้งนี้ในสมัยรัชกาลที่   ปรากฏวรรณกรรมส าคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงคติความเชื่อ
เกี่ยวกับเทวดานพเคราะห์ในทางโหราศาสตร์ คือ พระสี่เสาร์กลอนสวด ซึ่งมีประเด็นส าคัญ ดังนี้  
  พระสี่เสาร์กลอนสวด  เป็นวรรณกรรมพ้ืนบ้าน มีที่มาจาก สิโสรชาดก ในปัญญาส
ชาดก ไม่ปรากฏหลักฐานว่ าแต่งเมื่อใด และใครเป็นผู้แต่ง แต่มีการกล่าวถึงในนิราศเดือน                        
ซึ่งสันนิษฐานว่าแต่งขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังปรากฏในบทหนึ่งของ            
นิราศเดือนว่า 

          ...ให้สุดแค้นแสนวิตกในอกพี่ เหมือนพระสี่เสาร์กระษัตริย์พลดัสถาน 
       พระเสาร์ทับชันษาอยู่ชา้นาน พระภูบาลเป็นบ้าเข้าปา่ไป...๔๕ 

  ส าหรับเนื้อเรื่องพระสี่เสาร์กลอนสวดนี้ มีโครงเรื่องที่แสดงถึงความเชื่อเกี่ยวกับ
โหราศาสตร์เป็นประเด็นส าคัญ โดยเฉพาะอิทธิพลของพระเสาร์ กล่าวคือ ตามท้องเรื่องดังกล่าว           
พระสี่เสาร์ซึ่งเป็นกษัตริย์ผู้มีบุญบารมี ต้องประสบเคราะห์กรรมเป็นเวลาสองปีครึ่งเนื่องจากพระเสาร์
ทับลัคนา โดยก่อนวันที่ดวงชะตาก าหนดพระเสาร์ทับลัคนา โหรทูลแนะน าให้ตั้งพิธีบูชาพระเสาร์   
เ พ่ือผ่ อนหนักให้ เป็น เบา แต่พระองค์กลับไม่ตั้ ง พิธี  ท า ให้ เมื่ อถึ งวันที่ ดวงชะตาก าหนด                 
พระสี่เสาร์เกิดอาการวิปลาสและประสบความทุกข์ภัยต่าง ๆ จนกลับคืนปกติเมื่อพระเสาร์โคจร             
ออกจากลัคนา๔๖ 

   ...วันนั้นโหรเฒ่า  ได้ฟังปิน่เกล้า ดูในต ารา      
 ทูลแก่ท้าวไท เคราะห์ร้ายนักหนา      พระเสาร์จะมา   ทับลัคนท์รงธรรม์ 
   ยังเจ็ดราตร ี พระเสาร์จรล ี จะทับลัคน์พลนั 
 ถึงสองปีกึ่ง จึ่งคลายโทษทัณฑ ์ พระนิมิตฝนั อัศจรรย์นักหนา   
   สามโมงสี่บาท  เสาร์จะลนิลาศ มาทับลัคนา 
 จะเกิดโกลี มีแก่ราชา  พระเคราะห์ตัวกล้า   มาให้เกิดเข็ญ  
   เสาร์จะทับลัคน ์ พระเคราะห์ร้ายนัก  จักได้ยากเย็น 
 ศุกร์ทับภูมินทร ์ จะเกิดความเข็ญ  อังคารสุเรนทร ์ ทับจันทรบ์่คลา 
   พระเสาร์จะทบัลัคน์  พระศุกร์ทรงศักดิ์  แทรกเข้ามิช้า 
 ดูในอินทภาษ แล้วดูทักษา  พระศุกร์ตัวกล้า   เจ้าอยู่ภูมินทร์ 
   พระเคราะห์ร้ายนัก พระองค์ทรงศักดิ์ อย่าได้ดูหมิ่น 
 จงบูชาเคราะห ์ พระเสาร์สุรินทร ์ อย่าหลู่ดูหม่ิน ว่าพระมีบุญ 
 
                                                           

            ๔๕ กรมศิลปากร, พระสี่เสาร์กลอนสวด (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร,  ๕๔๗),  -๔. 
            ๔๖ เร่ืองเดียวกัน,  -๘. 
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 ๖ 
 
   จงรับพระเสาร ์ ต่อนานไปเลา่ เธอจะให้คุณ 
 อย่าถือมานะ ว่ากูมีบุญ   จงฟังดั่งทลู  เถิดพระทรงธรรม์...๔๗ 

  เนื้อหาในวรรณกรรมพระสี่เสาร์กลอนสวดเป็นหลักฐานส าคัญที่สะท้อนให้เห็น
ความเชื่อที่แพร่หลายเกี่ยวกับเทวดานพเคราะห์ในเชิงโหราศาสตร์ และความเชื่อในการแก้ไขเคราะห์
กรรมจากอิทธิพลการโคจรของดวงดาวที่มีต่อเจ้าชะตาด้วยการจัดพิธีบูชาเคราะห์ ซึ่งหากอนุมานจาก
อายุสมัยของวรรณกรรมที่สันนิษฐานว่าน่าจะแต่งขึ้นอย่างน้อยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่   อาจกล่าวได้ว่า 
คติความเชื่อเกี่ยวกับเทวดานพเคราะห์ รวมถึงต าราทักษา และพิธีกรรมในการบูชาพระเคราะห์๔๘ 
ปรากฏในสังคมไทยมาแล้วอย่างน้อยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่   เป็นต้นมา   
  ในสมัยรัชกาลปัจจุบัน คติความเชื่อเกี่ยวกับเทวดานพเคราะห์ในราชส านักปรากฏ
ให้ เห็นเสมอ อาทิ ด้ายพระขวัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ทรงผูกพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตินั้น               
พราหมณ์ยศ โกมลวาทิน ด าเนินการถักด้วยไหมญี่ปุ่น ๙ สีตามสีของพระนพเคราะห์๔๙ เป็นต้น  
กล่าวเฉพาะการบูชาเทวดานพเคราะห์ตามคติความเชื่อโดยตรงคือความเชื่อในการให้อิทธิพล                  
ต่อเหตุการณ์ดีร้ายตลอดช่วงอายุชีวิตมนุษย์นั้น พบว่ามีการประกอบพระราชพิธีเนื่องในพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษาในสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งยังคงธรรมเนียมปฏิบัติมาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน ซึ่งเป็น
ประเด็นส าคัญในการศึกษาครั้งนี้ ดังจะได้กล่าวถึงต่อไป๕๐  

                                                           

            ๔๗ เร่ืองเดียวกัน,  ๗- ๘.  
            ๔๘ ทั้งนี้ พิธีกรรมที่กล่าวถึงในวรรณกรรม อาจเป็นพิธีบูชารับ-ส่งพระเคราะห์ ดังปรากฏค าวา่ 
“...จงบูชาเคราะห์ รับเสาร์สุรนิทร์... และ ...จงรับพระเสาร์...”  
 ๔๙ ทิพย์วรรณา ชุ่มเพ็งพันธุ์, บรรณาธิการ, จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอ 
พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ (กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ์ ( ๙๗๗),  ๕๔๙),   . 
 ๕๐ ส าหรับการสะเดาะพระเคราะห์เนื่องในคติความเชื่อดังกล่าวในสมัยอยุธยานั้น ไม่ปรากฏ
หลักฐานกล่าวถึงการประกอบพระราชพิธีโดยตรง แต่สันนิษฐานกันว่าอาจน าเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ                
พระราชพิธี    เดือน คือ การพระราชพิธีตุลาภาร ซึ่งมีการ “...ตั้งตราชูกลางพระโรง เบื้องซ้ายใส่สรรพา
ทรัพย์ เบื้องขวาพระองค์แลสมเด็จพระอรรคมเหษี...” อันเป็นการสะเดาะเคราะห์ด้วยทองตามน้ าหนักตัว 
ซึ่งเป็นประเพณีที่รับมาจากอินเดีย โดยในประเทศอินเดียสมัยหนึ่ง ยังพบการท าพิธีในลักษณะคล้ายคลึงกัน
ในวันเกิดของเด็ก โดยให้เด็กนั่งในสาแหรกข้างหนึ่ง อีกข้างหนึ่งใส่ของกินจ าพวกผลไม้เผือกมัน โดยถ่วงให้
น้ าหนักสองข้างเท่ากัน แล้วน าของที่น ามาชั่งนั้นเป็นของขวัญแก่เด็ก ใน ส.พลายน้อย [นามแฝง], “ตาชั่ง” 
ใน รู้ร้อยแปด เล่ม ๒ (กรุงเทพฯ: สารคดี,  ๕๔๔), ๔๕.  
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 ๓๗  

 

บทที่ ๓ 

เทวดานพเคราะห์-พระพุทธรูปประจ าวัน: สัญลักษณ์ในการประกอบพิธีกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ 
 

 รูปเคารพที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรม เป็นสัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงให้เห็นถึงคติความเชื่อ
ของกลุ่มคนในสังคมนั้น ๆ อาจกล่าวได้ว่าสัญลักษณ์รูปเคารพที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรม                     
เป็นองค์ประกอบส าคัญที่สะท้อนและเชื่อมโยงให้เห็นชัดเจนถึงระบบคติความเชื่อของกลุ่มคนในสังคม
ที่รับเอารูปแบบพิธีกรรมเข้าไปใช้ อันหมายถึงการแสดงให้เห็นถึงความเชื่อในบางสิ่งที่มีบทบาทต่อ
การด าเนินชีวิตของกลุ่มคนในสังคมโดยรวมด้วย การศึกษารูปเคารพที่ใช้ในพิธีบูชาเทวดานพเคราะห์
จึงเป็นการศึกษาคติความเชื่อผ่านพิธีกรรมซึ่งจะสามารถเชื่อมโยงไปยังความเชื่อเกี่ยวกับเทวดา             
นพเคราะห์ที่มีมาแตอ่ดีต และสืบเนื่อง คลี่คลายมาจนถึงปัจจุบัน 

 คติ ความเชื่อ ในการนับถือบูชาเทวดานพเคราะห์ในสมัยรัตนโกสินทร์ ปรากฏให้เห็นทั้ง
หลักฐานเอกสาร วรรณกรรม และหลักฐานงานศิลปกรรม ซึ่งเป็นประจักษ์พยานที่เชื่อมโยงให้เห็นถึง
ร่องรอยคติความเชื่อของกลุ่มคนในแต่ละช่วงเวลา อย่างไรก็ตาม หลักฐานที่หลงเหลือให้เห็นส่วนใหญ่           
มักเกี่ยวเนื่องกับชนชั้นปกครองทั้งสิ้น อันเป็นข้อจ ากัดของหลักฐานในอดีตท่ีมักพบได้เสมอ  
 ทั้งนี้  สถาบันกษัตริย์และศาสนาเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นซึ่งก่อให้เกิด
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยที่มีลักษณะเฉพาะตน พิจารณาได้จากประเพณีราชส านักส่วนใหญ่มัก
เกี่ยวเนื่องกับศาสนา โดยเฉพาะศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์-ฮินดู สิ่งที่น่าพิจารณาประการหนึ่ง
คือคติความเชื่อทางศาสนาเป็นสิ่งที่กลุ่มคนจ านวนมากในสังคมให้ความส าคัญและส่งผลต่อรูปแบบ         
การด าเนินชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิถีชีวิตสังคมไทยในอดีต ศาสนาจึงอาจถูกน าไปใช้ เชื่อมโยงคนใน
สังคมระหว่างชนชั้นปกครองกับชนชั้นใต้การปกครองด้วยประการหนึ่ง ดังนั้น การผนวกศาสนาเข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งในธรรมเนียมประเพณีราชส านัก จึงน่าจะมีนัยยะแฝงที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อของ             
กลุ่มคนในสังคมทุกระดับชั้น ในขณะเดียวกันคติความเชื่อและพิธีกรรมในราชส านักก็อาจมีการส่งผ่าน
ไปยังชนชั้นใต้ปกครองได้ด้วยเช่นเดียวกัน 
 ความเชื่อเกี่ยวกับเทวดานพเคราะห์ในสังคมไทยปัจจุบัน เป็นความเชื่อหนึ่งที่สัมพันธ์กับ
ลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมไทยดังกล่าว หลักฐานเกี่ยวกับเทวดานพเคราะห์มักพบแทรกอยู่                 
ในพิธีมงคลหรือการสร้างสิ่งที่เป็นมงคลต่าง ๆ ทั้งในการพระราชพิธีในราชส านัก และประเพณีราษฎร์  

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๓๘ 

 

อาทิ พระราชพิธีสัมพัจฉรฉินทร์  ในส่วนพิธีพราหมณ์ มีการตั้งเทวรูปนพเคราะห์ส าหรับบูชาบนม้า
รอง ซึ่งตั้งลดชั้นลงมาจากเตียงชั้นต้นที่ประดิษฐานเทวรูปพระอิศวร พระอุมามเหศวร พระนารายณ์              
และพระมหาพิฆเนศวร  นอกจากนี้ ปรากฏชื่อในเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์ เช่น พระเต้า
นพเคราะห์๓ หรือพระเต้านวเคราะห์ ซึ่งใช้ในพระราชพิธีมงคล อาทิ ส าหรับบรรจุน้ าเทพมนต์ในการ
สรงพระมูรธาภิเษกเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นต้น เทวดานพเคราะห์ยังปรากฏ
สอดแทรกอยู่ในการสร้างสิ่งที่ต้องการความเป็นมงคลอ่ืน ๆ อาทิ การวางศิลาฤกษ์ ซึ่งพบการกล่าวถึง
การก าหนดใช้ยันต์ก าลังวันเทวดานพเคราะห์ในการวางยันต์สร้างตึก เป็นต้น   
 อย่างไรก็ตาม สิ่งสะท้อนถึงคติความเชื่อในการนับถือบูชาเทวดานพเคราะห์โดยตรง           
ที่เห็นได้ชัดเจนคือ การก าหนดให้มีพิธีบูชาเทวดานพเคราะห์ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระมหากษัตริย์และเจ้านายบางพระองค์ ซึ่งหากพิจารณาองค์ประกอบส าคัญในการประกอบ           
พระราชพิธี คือ สัญลักษณ์รูปเคารพที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรม อันเป็นสื่อสะท้อนถึงคติความเชื่อ 
ในการก าหนดลักษณะพิธีกรรม จะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปตามล าดับเวลา ดังจะได้กล่าวถึงต่อไป 

 

๑. เทวดานพเคราะห์จากหลักฐานศิลปกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์  

        หลักฐานประติมากรรมเทวดานพเคราะห์ในสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็น
สัญลักษณ์รูปเคารพที่เชื่อมโยงให้เห็นคติความเชื่อในการประกอบพิธีกรรมเนื่องด้วยการบูชาเทวดา
นพเคราะห์ คือ กลุ่มประติมากรรมรูปเทวดานพเคราะห์ที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  

                                                           

   พระราชพิธีสัมพัจฉรฉินท์ ปรากฏอยู่ในพระราชพิธี    เดือน เป็นพระราชพิธีประจ าเดือนสี่             
พระราชพิธีสัมพัจฉรฉินท์เป็นการพิธีประจ าปีส าหรับพระนคร ท าเพื่อจะให้เป็นสวัสดิมงคลแก่พระนคร            
และพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการฝ่ายหน้าฝ่ายในตลอดจนราษฎร โปรดดูใน 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชพิธีสิบสองเดือน (กรุงเทพฯ: แสงดาว,    ๖),   ๖-
  ๗. 
                  เร่ืองเดียวกัน,  ๗๐- ๗ . 
             ๓ ปรากฏในการพระราชพิธีสัมพัจฉรฉินท์ รายละเอียดโปรดดูใน เร่ืองเดียวกัน,  ๗ .  
               อาทิ ในรัชกาลปัจจุบัน ปรากฏการใช้พระเต้านวเคราะห์บรรจุน้ าเทพมนต์ในการสรง                         
พระมูรธาภิเษกเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ ๓ รอบ 
รายละเอียดโปรดดูใน ราชบัณฑิตยสถาน, สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๑๐ (พระนคร: โรงพิมพ์
รุ่งเรืองธรรม,     -   ๓),  ๙ ๙- ๙๓๓. 
                   ส านักราชเลขาธิการ, บต.  เบ็ดเตล็ดส่วนพระองค์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมร
พันธุ์: ต ารา, หนังสือส่วนพระองค์, เบ็ดเตล็ด (พ.ศ.  ๓๗-    ) อ้างถึงใน หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์, 
ปกิณกะ...ในรั้ววัง (กรุงเทพฯ: ส านักราชเลขาธิการ,     ),  ๐๖- ๐๗. 

   ส
ำนกัหอ
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๓๙ 

 

พระนคร โดยกลุ่มประติมากรรมนี้พบว่ามี   แบบ คือ แบบประติมากรรมลอยตัว และแบบ
ประติมากรรมบนแผ่นป้ายโลหะซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นป้ายเสียบยอดบัตรพลีส าหรับใช้ในการประกอบ
พิธีกรรม โดยในการศึกษาครั้งนี้ จ ากัดการศึกษาเฉพาะประติมากรรม ๓ ชุด ที่เก็บรักษาและจัดแสดง
อยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ซ่ึงจะได้กล่าวถึงรายละเอียดลักษณะโบราณวัตถุ การก าหนด           
อายุสมัย ลักษณะทางประติมานวิทยา และหน้าที่การใช้งาน เป็นล าดับต่อเนื่องกันไป ดังนี้ 

๑.๑ รายละเอียดข้อมูลโบราณวัตถุ 
 ๑.๑.๑ ประติมากรรมชุดที่ ๑ จัดแสดงอยู่ในห้องรัตนโกสินทร์ ตู้ที่  ๖๘ มี
ลักษณะเป็นประติมากรรมแบบลอยตัว ประกอบไปด้วย พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอังคาร พระพุธ              
พระพฤหัสบดี พระศุกร์ พระเสาร์ พระราหู พระเกตุ ปรากฏรายละเอียดตามทะเบียนบัญชีศิลปวัตถุ 
โบราณวัตถุ ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ดังนี้   
 ๑.๑.๑.๑ เลขทะเบียน ร.ส.๑ เทวดานพเคราะห์ พระอาทิตย์มีราชสีห์เป็น
พาหนะทรงศร ถอดได้ ขนาดความสูง  ๗ เซนติเมตร ฐานยาว  ๗ เซนติเมตร (ภาพที่   ) 
   ๑.๑.๑.๒ เลขทะเบียน ร.ส.๒ เทวดานพเคราะห์ พระจันทร์มีม้าเป็น
พาหนะทรงดาบกับโล่ ถอดได้   ชิ้น ขนาดความสูง ๓๐ เซนติเมตร ฐานยาว  ๘ เซนติเมตร               
(ภาพที่   )  
 ๑.๑.๑.๓ เลขทะเบียน ร.ส.๓ เทวดานพเคราะห์ พระอังคารมีกระบือเป็น
พาหนะ ขนาดความสูง ๓๐ เซนติเมตร ฐานยาว  ๗ เซนติเมตร (ภาพที่  ๓)  
  ๑.๑.๑.๔ เลขทะเบียน ร.ส.๔ เทวดานพเคราะห์ พระพุธขี่ช้างเป็นพาหนะ 
ทรงดาบ  ถอดได้   ชิ้น ขนาดความสูง ๓  เซนติเมตร ฐานยาว  ๘ เซนติเมตร (ภาพที่   )  
  ๑.๑.๑.๕ เลขทะเบียน ร.ส.๕ เทวดานพเคราะห์ พระพฤหัสขี่กวางเป็น
พาหนะ ถอดได้    ชิ้น ขนาดความสูง  ๙.  เซนติเมตร ฐานยาว   .  เซนติเมตร (ภาพที่   ) 
  ๑.๑.๑.๖ เลขทะเบียน ร.ส.๖ เทวดานพเคราะห์ พระศุกร์มีวัวเป็นพาหนะ 
ถอดได้   ชิ้น ขนาดความสูง  ๗.  เซนติเมตร ฐานยาว  ๖.  เซนติเมตร (ภาพที่  ๖)  
  ๑.๑.๑.๗ เลขทะเบียน ร.ส.๗ เทวดานพเคราะห์ พระเสาร์ขี่เสือเป็น
พาหนะ ทรงพระขรรค์ ถอดได้ ความสูงรวมฐาน  ๖.  เซนติเมตร ฐานยาว  ๖ เซนติเมตร        
(ภาพที่  ๗)  
  ๑.๑.๑.๘ เลขทะเบียน ร.ส.๘ พระราหู มีครุฑเป็นพาหนะ ครุฑก าลัง           
ยุดนาค ถอดได้ ๓ ชิ้น ขนาดความสูง ๓๓.  เซนติเมตร ฐานยาว  ๓ เซนติเมตร (ภาพที่  ๘) 
  ๑.๑.๑.๙ เลขทะเบียน ร.ส.๙ พระเกตุมีนาคเป็นพาหนะ ถอดได้   ชิ้น 
ความสูงรวมฐาน  ๗.  เซนติเมตร ฐานยาว  ๘ เซนติเมตร (ภาพที่  ๙)  
 

   ส
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 ๐ 

 

 

 

ภาพที่    พระอาทิตย์ทรงราชสีห์เป็นพาหนะ (เลขทะเบียน ร.ส. )   
              (ข้อมูลภาพจาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) 
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ภาพที่    พระจันทร์ทรงม้าเป็นพาหนะ (เลขทะเบียน ร.ส. )  
              (ข้อมูลภาพจาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) 
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ภาพที่  ๓ พระอังคารทรงกระบือเป็นพาหนะ (เลขทะเบียน ร.ส.๓)  
              (ข้อมูลภาพจาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ๓ 

 

 

 

ภาพที่    พระพุธทรงช้างเป็นพาหนะ (เลขทะเบียน ร.ส. )  
              (ข้อมูลภาพจาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) 
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ภาพที่    พระพฤหัสทรงกวางเป็นพาหนะ (เลขทะเบียน ร.ส. )  
              (ข้อมูลภาพจาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) 
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ภาพที่  ๖ พระศุกรท์รงโคเป็นพาหนะ (เลขทะเบียน ร.ส.๖)  
              (ข้อมูลภาพจาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) 
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 ๖ 

 

 

 

ภาพที่  ๗ พระเสาร์ทรงเสือเป็นพาหนะ (เลขทะเบียน ร.ส.๗)  
              (ข้อมูลภาพจาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) 
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 ๗ 

 

 

ภาพที่  ๘ พระราหูทรงครุฑเป็นพาหนะ (เลขทะเบียน ร.ส.๘)  
              (ข้อมูลภาพจาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) 
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 ๘ 

 

 

 

ภาพที่  ๙ พระเกตุทรงนาคเป็นพาหนะ (เลขทะเบียน ร.ส.๙)  
              (ข้อมูลภาพจาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) 

 

 ๑.๑.๒ ประติมากรรมชุดที่ ๒ จัดแสดงอยู่ในห้องรัตนโกสินทร์ ตู้ที่  ๖๙                    
ตามทะเบียนบัญชีโบราณวัตถุของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ระบุว่าส่งมาจากหอแก้ว เมื่อปี 
พ.ศ.  ๗  โดยก าหนดชื่อวัตถุว่า แว่นเวียนเทียน๖ ประติมากรรมชุดนี้ท าด้วยวัสดุโลหะ (ไม่ระบุ
ชนิด) ปิดทองบนโลหะ ด้านหน้าท าประติมากรรมรูปเทวดานพเคราะห์เฉพาะองค์ ประกอบไปด้วย           
พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอังคาร พระพุธ พระพฤหัสบดี พระศุกร์ พระเสาร์ พระราหู พระเกตุ 
ด้านหลังแต่ละแผ่นป้าย เขียนยันต์ก ากับทุกองค์ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามทะเบียนบัญชีศิลปวัตถุ 
โบราณวัตถุ ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ดังนี้   

 

                                                           

 ๖ จากลักษณะรูปทรงวัตถุ สันนิษฐานว่า ไม่ใช่แว่นเวียนเทียน แต่เป็นป้ายเสียบยอดบัตรพลี 
ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ๙ 

 

 ๑.๑.๒.๑ เลขหมวด ร.ส.๒๖ แว่นเวียนเทียนรูปพระอาทิตย์ทรงราชสีห์ 
ขนาดความกว้าง   .๗ เซนติเมตร ความสูง   .  เซนติเมตร (ภาพที่ ๓ -๓ )  
 ๑.๑.๒.๒ เลขหมวด ร.ส.๒๗  แว่นเวียนเทียนรูปพระจันทร์ทรงม้า ขนาด
ความกว้าง    เซนติเมตร ความสูง   .  เซนติเมตร (ภาพที่ ๓๓-๓ ) 
 ๑.๑.๒.๓ เลขหมวด ร.ส.๒๘  แว่นเวียนเทียนรูปพระอังคารทรงกระบือ 
(ช ารุด)  ขนาดความกว้าง    เซนติเมตร ความสูง   .  เซนติเมตร (ภาพที่ ๓ -๓๖)  
  ๑.๑.๒.๔ เลขหมวด ร.ส.๒๙  แว่นเวียนเทียนรูปพระพุธทรงช้าง ขนาด
ความกว้าง     เซนติเมตร ความสูง   .  เซนติเมตร (ภาพที่ ๓๗-๓๘)  
 ๑.๑.๒.๕ เลขหมวด ร.ส.๓๐  แว่นเวียนเทียนรูปพระพฤหัสทรงกวาง 
ขนาดความกว้าง    เซนติเมตร ความสูง   .  เซนติเมตร (ภาพที่ ๓๙- ๐)  
 ๑.๑.๒.๖ เลขหมวด ร.ส.๓๑  แว่นเวียนเทียนรูปพระศุกร์ทรงวัว ขนาด
ความกว้าง     เซนติเมตร ความสูง   .  เซนติเมตร (ภาพที่   -  )  
 ๑.๑.๒.๗ เลขหมวด ร.ส.๓๒  แว่นเวียนเทียนรูปพระเสาร์ทรงเสือ ขนาด
ความกว้าง   .  เซนติเมตร ความสูง   .  เซนติเมตร (ภาพที่  ๓-  )  
 ๑.๑.๒.๘ เลขหมวด ร.ส.๓๓  แว่นเวียนเทียนรูปพระราหูทรงครุฑ ขนาด
ความกว้าง   .  เซนติเมตร ความสูง    เซนติเมตร (ภาพที่   - ๖) 

 ๑.๑.๒.๙ เลขหมวด ร.ส.๓๔  แว่นเวียนเทียนรูปพระเกตุทรงมังกร (นาค
มีขา) ขนาดความกว้าง   .  เซนติเมตร ความสูง   .๓ เซนติเมตร (ภาพที่  ๗- ๘) 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ๐ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๓๐ ลักษณะรูปทรงประติมากรรมชุดที่   

              (ปรับปรุงจากภาพถ่ายของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   

 

 

ภาพที่ ๓  พระอาทิตย์ทรงราชสีห์ ด้านหน้า (เลขหมวด ร.ส. ๖)   
              (ข้อมูลภาพจาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   

 

 

ภาพที่ ๓  พระอาทิตย์ทรงราชสีห์ ด้านหลัง (เลขหมวด ร.ส. ๖)    
              (ข้อมูลภาพจาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ๓ 

 

 

ภาพที่ ๓๓ พระจันทร์ทรงม้า ด้านหน้า (เลขหมวด ร.ส. ๗)       
              (ข้อมูลภาพจาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   

 

 

ภาพที่ ๓  พระจันทร์ทรงม้า ด้านหลัง (เลขหมวด ร.ส. ๗)  
              (ข้อมูลภาพจาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   

 

 

ภาพที่ ๓  พระอังคารทรงกระบือ ด้านหน้า (เลขหมวด ร.ส. ๘)   
              (ข้อมูลภาพจาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ๖ 

 

 

ภาพที่ ๓๖ พระอังคารทรงกระบือ ด้านหลัง (เลขหมวด ร.ส. ๘)  
              (ข้อมูลภาพจาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ๗ 

 

 

ภาพที่ ๓๗ พระพุธทรงช้าง ด้านหน้า (เลขหมวด ร.ส. ๙) 
              (ข้อมูลภาพจาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ๘ 

 

 

ภาพที่ ๓๘ พระพุธทรงช้าง ด้านหลัง (เลขหมวด ร.ส. ๙)  
              (ข้อมูลภาพจาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ๙ 

 

 

ภาพที่ ๓๙ รูปพระพฤหัสทรงกวาง ด้านหน้า (เลขหมวด ร.ส.๓๐) 
              (ข้อมูลภาพจาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๖๐ 

 

 

ภาพที่  ๐ รูปพระพฤหัสทรงกวาง ด้านหลัง (เลขหมวด ร.ส.๓๐) 
              (ข้อมูลภาพจาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๖  

 

 

ภาพที่     พระศุกร์ทรงวัว ด้านหน้า (เลขหมวด ร.ส.๓ ) 
              (ข้อมูลภาพจาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๖  

 

 

ภาพที่    พระศุกร์ทรงวัว ด้านหลัง (เลขหมวด ร.ส.๓ )  
              (ข้อมูลภาพจาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๖๓ 

 

 

ภาพที่  ๓ พระเสาร์ทรงเสือ ด้านหน้า (เลขหมวด ร.ส.๓ )  
              (ข้อมูลภาพจาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๖  

 

 

ภาพที่    พระเสาร์ทรงเสือ ด้านหลัง (เลขหมวด ร.ส.๓ )  
              (ข้อมูลภาพจาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๖  

 

 

ภาพที่    พระราหูทรงครุฑ ด้านหน้า (เลขหมวด ร.ส.๓๓) 
              (ข้อมูลภาพจาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๖๖ 

 

 

ภาพที่  ๖ พระราหูทรงครุฑ ด้านหลัง (เลขหมวด ร.ส.๓๓)  
              (ข้อมูลภาพจาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๖๗ 

 

 

ภาพที่  ๗ พระเกตุทรงมังกร (นาคมีขา) ด้านหน้า (เลขหมวด ร.ส.๓ )    
              (ข้อมูลภาพจาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๖๘ 

 

 

ภาพที่  ๘ พระเกตุทรงมังกร (นาคมีขา) ด้านหลัง (เลขหมวด ร.ส.๓ )  
              (ข้อมูลภาพจาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) 

 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๖๙ 

 

 ๑.๑.๓ ประติมากรรมชุดที่ ๓ จัดแสดงอยู่ในห้องรัตนโกสินทร์ ตู้ที่  ๖๙ ตาม
ทะเบียนบัญชีโบราณวัตถุของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ระบุข้อมูลว่าส่งมาจาก กระทรวงวัง 
เมื่อปี พ.ศ.  ๗  โดยก าหนดชื่อวัตถุว่า แว่นเวียนเทียน๗ ประติมากรรมชุดนี้ท าด้วยวัสดุโลหะ              
(ไม่ระบุชนิด) แสดงรูปเทวดานพเคราะห์เฉพาะองค์ทั้ง   ด้าน อยู่บนพ้ืนลายฉลุ ประกอบไปด้วย 
พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอังคาร พระพุธ พระพฤหัสบดี พระศุกร์ พระราหู และพระเกตุ (ขาด 
พระเสาร์) ตกแต่งด้วยการลงสีแต่ลบเลือนไปมากแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามทะเบียนบัญชี
ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ดังนี้   

 ๑.๑.๓.๑ เลขหมวด ร.ส.๓๕ แว่นเวียนเทียนฉลุรูปพระอาทิตย์ทรงราชสีห์ 
ขนาดความกว้าง   .  เซนติเมตร ความสูง    เซนติเมตร (ภาพที่  ๐-  ) 

  ๑.๑.๓.๒ เลขหมวด ร.ส.๓๖ แว่นเวียนเทียนฉลุรูปพระจันทร์ทรงม้า 
(ช ารุด ไม่มีด้าม) ขนาดความกว้าง   .  เซนติเมตร ความสูง  ๙ เซนติเมตร (ภาพที่   - ๓) 

  ๑.๑.๓.๓ เลขหมวด ร.ส.๓๗ แว่นเวียนเทียนฉลุรูปพระอังคารทรงกระบือ 
ขนาดความกว้าง   .  เซนติเมตร ความสูง    เซนติเมตร (ภาพที่   -  )  

   ๑.๑.๓.๔ เลขหมวด ร.ส.๓๘ แว่นเวียนเทียนฉลุรูปพระพุธทรงช้าง ขนาด
ความกว้าง    เซนติเมตร ความสูง  ๓.  เซนติเมตร (ภาพที่  ๖- ๗)  

  ๑.๑.๓.๕ เลขหมวด ร.ส.๓๙ แว่นเวียนเทียนฉลุรูปพระพฤหัสทรงกวาง 
(ช ารุดไม่มีด้าม) ขนาดความกว้าง   .๗ เซนติเมตร ความสูง   .๗ เซนติเมตร (ภาพที่  ๘- ๙)  

  ๑.๑.๓.๖ เลขหมวด ร.ส.๔๐ แว่นเวียนเทียนฉลุรูปพระศุกร์ทรงวัว (ช ารุด 
ไม่มีด้าม) ขนาดความกว้าง    เซนติเมตร ความสูง  ๙ เซนติเมตร (ภาพที่ ๖๐-๖ )  

  ๑.๑.๓.๗ เลขหมวด ร.ส.๔๑ แว่นเวียนเทียนฉลุรูปพระราหูทรงครุฑ ขนาด
ความกว้าง   .๘ เซนติเมตร ความสูง    เซนติเมตร (ภาพที่ ๖ -๖๓) 

  ๑.๑.๓.๘ เลขหมวด ร.ส.๔๒ แว่นเวียนเทียนฉลุรูปพระเกตุทรงนาค ขนาด
ความกว้าง   .  เซนติเมตร ความสูง  ๓ เซนติเมตร (ภาพที่ ๖ -๖ ) 

                                                           

 ๗ จากลักษณะรูปทรงวัตถุ สนันิษฐานวา่ ไม่ใช่แวน่เวียนเทียน แตเ่ป็นปา้ยเสียบยอดบัตรพลี 
ซึ่งจะได้กลา่วถึงต่อไป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๗๐ 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  ๙ ลักษณะรูปทรงของประติมากรรมชุดที่ ๓ (เฉพาะชิ้นที่มีสภาพสมบูรณ์)  ในภาพนี้แสดง
 ภาพประติมากรรมด้านหน้า ซึ่งสังเกตได้จากบริเวณรอยต่อของแผ่นป้ายกับส่วนที่เป็น
 โลหะยาวแหลม ปรากฏลวดลายเพียงด้านเดียว จากภาพจะสังเกตเห็นว่าเทวดา           
 พระเคราะห์ทุกองค์หันกายไปทางด้านซ้ายมือ (ด้านขวาของเทวดา) ดังนั้น ประติมากรรม
 ที่มีสภาพไม่สมบูรณ์ ในที่นี้จะก าหนดด้านหน้าให้เป็นด้านเดียวกันทั้งหมด 
 (ปรับปรุงจากภาพถ่ายของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๗  

 

 

ภาพที่  ๐ พระอาทิตย์ทรงราชสีห์ (เลขหมวด ร.ส.๓ ) ด้านหน้า 

              (ข้อมูลภาพจาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๗  

 

 

ภาพที่    พระอาทิตย์ทรงราชสีห์ (เลขหมวด ร.ส.๓ ) ด้านหลัง  
              (ข้อมูลภาพจาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๗๓ 

 

 
 

ภาพที่    พระจันทร์ทรงม้า ด้านหน้า (เลขหมวด ร.ส.๓๖)    
              (ข้อมูลภาพจาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๗  

 

 

ภาพที่  ๓ พระจันทร์ทรงม้า ด้านหลัง (เลขหมวด ร.ส.๓๖)    
              (ข้อมูลภาพจาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๗  

 

 

ภาพที่    พระอังคารทรงกระบือ ด้านหน้า (เลขหมวด ร.ส.๓๗)  
              (ข้อมูลภาพจาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) 
 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๗๖ 

 

 

ภาพที่    พระอังคารทรงกระบือ ด้านหลัง (เลขหมวด ร.ส.๓๗)    
              (ข้อมูลภาพจาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๗๗ 

 

 

ภาพที่  ๖ พระพุธทรงช้าง ด้านหน้า (เลขหมวด ร.ส.๓๘)   
              (ข้อมูลภาพจาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๗๘ 

 

 

ภาพที่  ๗ พระพุธทรงช้าง ด้านหลัง (เลขหมวด ร.ส.๓๘) 
              (ข้อมูลภาพจาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๗๙ 

 

 

ภาพที่  ๘ พระพฤหัสทรงกวาง ด้านหน้า (เลขหมวด ร.ส.๓๙) 
              (ข้อมูลภาพจาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๘๐ 

 

 

ภาพที่  ๙ พระพฤหัสทรงกวาง ด้านหลัง (เลขหมวด ร.ส.๓๙)   
              (ข้อมูลภาพจาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๘  

 

 

ภาพที่ ๖๐ พระศุกร์ทรงวัว ด้านหน้า (เลขหมวด ร.ส. ๐)   
              (ข้อมูลภาพจาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๘  

 

 

 ภาพที่ ๖  พระศุกร์ทรงวัว ด้านหลัง (เลขหมวด ร.ส. ๐)   
              (ข้อมูลภาพจาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๘๓ 

 

 

ภาพที่ ๖  พระราหูทรงครุฑ ด้านหน้า (เลขหมวด ร.ส.  )  
              (ข้อมูลภาพจาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๘  

 

 

ภาพที่ ๖๓ พระราหูทรงครุฑ ด้านหลัง (เลขหมวด ร.ส.  )    
              (ข้อมูลภาพจาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๘  

 

 

ภาพที่ ๖  พระเกตุทรงนาค ด้านหน้า (เลขหมวด ร.ส.  )  
              (ข้อมูลภาพจาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๘๖ 

 

 

ภาพที่ ๖  พระเกตุทรงนาค ด้านหลัง (เลขหมวด ร.ส.  )   
              (ข้อมูลภาพจาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) 
 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๘๗ 

 

 อนึ่ง ประติมากรรมเทวดานพเคราะห์ที่เก็บรักษาในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
ยังมีอีก   แบบ คือ แบบประติมากรรมขนาดเล็กสร้างเรียงแถวเป็นชิ้นเดียวกัน  (ภาพที่ ๖๖)                   
และประติมากรรมแบบแผ่นป้ายรูปทรงคล้ายเจว็ด ประดิษฐ์ในลักษณะเขียนภาพจิตรกรรมบนแผ่นไม้ 
(ภาพที่ ๖๗) ซึ่งพบเพียงพระราหู และพระเกตุเท่านั้น ซึ่งไม่ได้น ามาศึกษาในครั้งนี้ แต่น าเสนอข้อมูล
ไว้ในที่นี้เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับประติมากรรมเทวดานพเคราะห์ในรูปแบบอ่ืน ๆ ซึ่งยังไม่พบ
ข้อมูลว่าสร้างข้ึนเพื่อวัตถุประสงค์ใด  

 

ภาพที่ ๖๖ ประติมากรรมรูปเทวดานพเคราะห์ขนาดเล็ก แท่นฐานประดับรูปสัตว์พาหนะ 

              (ข้อมูลภาพจาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) 

 

                            
                        (ก)               (ข) 

ภาพที่ ๖๗ แผ่นป้ายเทวดาพระเคราะห์รูปทรงคล้ายเจว็ด  
  (ก) พระราหู     (ข) สันนิษฐานว่าคือพระเกตุ  
              (ข้อมูลภาพจาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๘๘ 

 

๑.๒ การก าหนดอายุสมัยรูปแบบลักษณะทางศิลปกรรม 

 ๑.๒.๑ ประติมากรรมชุดที่ ๑ ประติมากรรมชุดนี้ไม่ปรากฏหลักฐานเอกสาร
เกี่ยวกับการสร้างที่ชัดเจน และยังไม่เคยมีผู้ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบลักษณะทางศิลปกรรมและ
ก าหนดอายุสมัยทางศิลปกรรมไว้ พบเพียงการสันนิษฐานของนักวิชาการบางท่านว่า อาจเป็นชุด
เดียวกับที่กล่าวถึงในจดหมายเหตุสมัยรัชกาลที่ ๒ ปี จ.ศ.๑๑๗๔ ซึ่งกล่าวถึงการหล่อเทวรูปส าหรับ
การพระราชพิธีจ านวน ๓๙ องค์๘ ความว่า 

 ...วัน ๒  ๑๒ฯ ๔ ค่ า จุลศักราช ๑๑๗๔ ปีจอ จัตวาศก สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่
หัว มีพระราชโองการแต่พระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้า กรมหมื่นจิตรภักดี๙  ให้หล่อรูปพระไสย
ศาสตร์แลรูปเทพดานพเคราะห์ไว้บูชาส าหรับการพระราชพิธี ๓๙ องค.์..พระอาทิตย์ ขี่ราชสีห์ ๑ 
พระจันทร์ ขี่ม้า ๑ พระอังคาร ขี่กระบือ ๑ พระพุธ ขี่ช้าง ๑ พระหัส ขี่กวางทอง ๑ พระศุกร์           
ขี่โคทอง ๑ พระเสาร์ ขี่เสือ ๑ พระราหู ขี่ครุธ ๑ พระเกตุ ขี่นาค ๑ นพเคราะห์ ๙ ศิริเป็น ๓๙ 
องค.์..๑   

 อย่างไรก็ตาม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ได้ก าหนดอายุสมัย
หลังจากปี จ.ศ.๑๑๗๔ ลงมา โดยระบุไว้ในทะเบียนบัญชีศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ ว่า เป็นฝีมือช่างแบบ
เจ้าฟ้าอิศราพงษ ์ซึ่งพระองค์มีพระชนม์อยู่ในระหว่างรัชกาลที่ ๒ - รัชกาลที่ ๔๑๑ 

 อนึ่ง ประติมากรรมลอยตัวชุดนี้พบว่าสามารถเปรียบเทียบได้กับภาพถ่าย
เก่าชุดหนึ่งในหนังสือ Photograph album of Siam, 1900 (ภาพที่ ๖๘-๗๖)๑๒ ซึ่งแม้ไม่ปรากฏ

                                                           

   บ ารุง ค า เอก, รายงานการวิจัยเรื่องอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ -ฮินดูในสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น (กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕ ), 
๖๙-๗๑. 
 ๙ ประสูติเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๓๒๙ สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๓๖๘ โปรดดู
ในหม่อมราชวงศ์ศุภวัฒน์ เกษมศรี และรัชนี ทรัพย์วิจิตร, พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี, 
พิมพ์ครั้งที่ ๓ (กรุงเทพฯ: บรรณกิจ, ๒๕๔๙), ๑๗.  
             ๑  จดหมายเหตุ ร.๒ จ.ศ.๑๑๗๔, ต้นฉบับสมุดไทย (ม.ป.ท.) (นายเทิม มีเต็ม คัดลอก), อ้างถึง
ใน บ ารุง ค าเอก, รายงานการวิจัยเรื่องอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น, 
๖๙-๗๑. 
 ๑๑ โปรดดูใน หม่อมราชวงศ์ศุภวัฒน์ เกษมศรี และรัชนี ทรัพย์วิจิตร, พระอนุวงศ์ชั้นหม่อม
เจ้าใน พระราชวงศ์จักรี, ๑๔-๑๖. และเรื่องเฉลิมพระยศเจ้านาย ฉบับมีพระรูป, พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ: 
อมรินทร์พริ้นแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๓๘), ๖๒. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๘๙ 

 

ข้อมูลที่ชี้ชัดว่าประติมากรรมในภาพถ่ายจะเป็นชุดเดียวกับที่ท าการศึกษาในครั้งนี้หรือไม่ แต่หาก
ไม่ใช่ชุดเดียวกัน ก็อาจระบุได้ว่า เป็นประติมากรรมสมัยเดียวกันหรืออาจหล่อจากแม่พิมพ์เดียวกัน 
เนื่องจากพบลักษณะที่เหมือนกันเกือบทั้งหมด ต่างแต่เพียงพระกรที่ถืออาวุธของเทวดาบางองค์           
ซึ่งพิจารณาแล้วว่าเป็นส่วนที่สามารถถอดออกได้ อันอาจเป็นสาเหตุที่ท าให้อาวุธของเทวดาบางองค์
เปลี่ยนแปลงหรือขาดหายไป ดังปรากฏความแตกต่างตามภาพถ่าย  คือ พระพุธทรงถือดาบคู่             
พระเสาร์ทรงถือตรี และพระพฤหัสบดีทรงถือหอก ซึ่งจะได้กล่าวถึงอีกครั้งในหัวข้อต่อไป อย่างไร        
ก็ตาม ภาพถ่ายเก่าดังกล่าวเป็นหลักฐานที่ช่วยก าหนดอายุสมัยให้กระชับขึ้น กล่าวคือ ประติมากรรม
ชุดที่ท าการศึกษาจะต้องมีอายุเก่ากว่าปี ค.ศ.๑๙   หรือ พ.ศ.๒๔๔๓    

                                                                                                                                                                      

             ๑๒ Photograph album of Siam, 1900, เข้าถึงเมื่อ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗, เข้าถึงได้จาก 
http://dlxs.library.cornell.edu/cgi/t/text/text-idx?c=sea;view=toc;idno=sea141 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๙  

 

 

ภาพที่ ๖๘ พระอาทิตย์ ทรงราชสีห์เป็นพาหนะ ทรงถือศรเป็นอาวุธ  
ที่มา: Photograph album of Siam, 1900, เข้าถึงเมื่อ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เข้าถึงได้จาก 
http://dlxs.library.cornell.edu/cgi/t/text/text-idx?c=sea;view=toc;idno=sea141  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๙๑ 

 

 

ภาพที่ ๖๙ พระจันทร์ ทรงม้าเป็นพาหนะ ทรงถือดาบและโล่เป็นอาวุธ  
ที่มา: Photograph album of Siam, 1900, เข้าถึงเมื่อ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เข้าถึงได้จาก 
http://dlxs.library.cornell.edu/cgi/t/text/text-idx?c=sea;view=toc;idno=sea141  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๙๒ 

 

 

ภาพที่ ๗  พระอังคาร ทรงกระบือเป็นพาหนะ ทรงถือดาบและดั้งเป็นอาวุธ  
ที่มา: Photograph album of Siam, 1900, เข้าถึงเมื่อ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เข้าถึงได้จาก 
http://dlxs.library.cornell.edu/cgi/t/text/text-idx?c=sea;view=toc;idno=sea141  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๙๓ 

 

 

ภาพที่ ๗๑ พระพุธ ทรงช้างเป็นพาหนะ ทรงถือดาบสองมือเป็นอาวุธ  
ที่มา: Photograph album of Siam, 1900, เข้าถึงเมื่อ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เข้าถึงได้จาก 
http://dlxs.library.cornell.edu/cgi/t/text/text-idx?c=sea;view=toc;idno=sea141  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๙๔ 

 

 

ภาพที่ ๗๒ พระพฤหัส ทรงกวางเป็นพาหนะ ทรงถือหอกเป็นอาวุธ  
ที่มา: Photograph album of Siam, 1900, เข้าถึงเมื่อ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เข้าถึงได้จาก 
http://dlxs.library.cornell.edu/cgi/t/text/text-idx?c=sea;view=toc;idno=sea141  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๙๕ 

 

 

ภาพที่ ๗๓ พระศุกร์ ทรงโคเป็นพาหนะ ทรงถือศรเป็นอาวุธ  
ที่มา: Photograph album of Siam, 1900, เข้าถึงเมื่อ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เข้าถึงได้จาก 
http://dlxs.library.cornell.edu/cgi/t/text/text-idx?c=sea;view=toc;idno=sea141  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๙๖ 

 

 

ภาพที่ ๗๔ พระเสาร์ ทรงเสือเป็นพาหนะ ทรงถือตรีเป็นอาวุธ  
ที่มา: Photograph album of Siam, 1900, เข้าถึงเมื่อ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เข้าถึงได้จาก 
http://dlxs.library.cornell.edu/cgi/t/text/text-idx?c=sea;view=toc;idno=sea141  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๙๗ 

 

 

ภาพที่ ๗๕ พระราหู ทรงครุฑก าลังยุดนาคเป็นพาหนะ ทรงถือค้อนเป็นอาวุธ  
ที่มา: Photograph album of Siam, 1900, เข้าถึงเมื่อ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เข้าถึงได้จาก 
http://dlxs.library.cornell.edu/cgi/t/text/text-idx?c=sea;view=toc;idno=sea141  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๙๘ 

 

 

ภาพที่ ๗๖ พระเกต ุทรงนาคเป็นพาหนะ ทรงถือพระขรรค์เป็นอาวุธ  
ที่มา: Photograph album of Siam, 1900, เข้าถึงเมื่อ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เข้าถึงได้จาก 
http://dlxs.library.cornell.edu/cgi/t/text/text-idx?c=sea;view=toc;idno=sea141  
 
 หนังสือสมุดไทย หมวดต าราภาพ ที่นักวิชาการส่วนใหญ่ใช้เป็นหลัก                   
ในการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบลักษณะทางศิลปกรรมและรูปแบบทางประติมานวิทยาของเทวดา
นพเคราะห์ในสมัยรัตนโกสินทร์ มี ๓ เล่ม คือ ต าราภาพสมุดพระเทวรูป เทวดานพเคราะ เทวดา                    
โภไทยธิบาท เลขที่ ๓๑  สมุดภาพต ารารูปพระไสยศาสตร เลขที่ ๓๓  และสมุดภาพต าราพระเทวรูป 
เลขที่ ๖๙  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๙๙ 

 

 จากการ เปรี ยบ เที ยบประติมากรรมชุ ดที่  ๑  กับสมุ ดต าร าภาพ                      
ทั้ง ๓ เล่มพบว่าประติมากรรมชุดที่ ๑ มีความคล้ายคลึงกับสมุดต าราภาพเลขที่ ๓๑ มากที่สุด (ภาพที่ 
๗๗-๘๕)  ทั้งนี้ ส าหรับต าราภาพสมุดพระเทวรูป เลขที่ ๓๑ แม้ไม่ปรากฏบานแพนกบอกปีที่สร้าง  
แต่สืบเค้าได้จากข้อความบอกชื่อผู้สร้างในประวัติของเอกสารต าราภาพ เลขที่ ๗  ซึ่งระบุข้อความ ไว้
ว่า “สันนิษฐานว่า เจ้าฟ้าอิศราพงษ์ ทรงพระด าริสร้างในรัชกาลที่ ๔” เบื้องต้นนักวิชาการจึงก าหนด
ใช้เป็นตัวแทนงานจิตรกรรมเกี่ยวกับเทวดานพเคราะห์ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่ส าคัญชิ้นหนึ่ง๑๓

  

 

ภาพที่ ๗๗  พระอาทิตย์ ในต าราภาพสมุดพระเทวรูป เทวดานพเคราะ เทวดาโภไทยธิบาท เลขที่ ๓๑ 
ที่มา: กรมศิลปากร, กองหอสมุดแห่งชาติ, ต าราภาพเทวรูปและเทวดานพเคราะห์  
(กรุงเทพฯ: ไอเดียสแควร์, ๒๕๓๕), ๑๕. 

                                                           

            ๑๓ อรุณศักดิ์ ก่ิงมณี, “ "เทวะประติมาน" ในงานจิตรกรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีเทพผู้พิทกัษ์อุโบสถ            
และวิหารสมัยรัตนโกสินทร์” (วิทยานิพนธป์ริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาประวัติศาสตร์ศิลปะ 
บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยศลิปากร, ๒๕๔ ): ๔๑. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑   

 

 

ภาพที่ ๗๘  พระจันทร์ ในต าราภาพสมุดพระเทวรูป เทวดานพเคราะ เทวดาโภไทยธิบาท เลขท่ี ๓๑ 
ที่มา: กรมศิลปากร, กองหอสมุดแห่งชาติ, ต าราภาพเทวรูปและเทวดานพเคราะห์  
(กรุงเทพฯ: ไอเดียสแควร์, ๒๕๓๕), ๑๖. 
 

 

ภาพที่ ๗๙  พระอังคาร ในต าราภาพสมุดพระเทวรูป เทวดานพเคราะ เทวดาโภไทยธิบาท เลขที่ ๓๑ 
ที่มา: กรมศิลปากร, กองหอสมุดแห่งชาติ, ต าราภาพเทวรูปและเทวดานพเคราะห์  
(กรุงเทพฯ: ไอเดียสแควร์, ๒๕๓๕), ๑๗. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑ ๑ 

 

 

ภาพที่ ๘   พระพุธ ในต าราภาพสมุดพระเทวรูป เทวดานพเคราะ เทวดาโภไทยธิบาท เลขที่ ๓๑ 
ที่มา: กรมศิลปากร, กองหอสมุดแห่งชาติ, ต าราภาพเทวรูปและเทวดานพเคราะห์  
(กรุงเทพฯ: ไอเดียสแควร์, ๒๕๓๕),๑๘. 

 

 

ภาพที่ ๘๑ พระพฤหัสบดี ในต าราภาพสมุดพระเทวรูป เทวดานพเคราะ เทวดาโภไทยธิบาท  
 เลขที่ ๓๑ 

ที่มา: กรมศิลปากร, กองหอสมุดแห่งชาติ, ต าราภาพเทวรูปและเทวดานพเคราะห์  
(กรุงเทพฯ: ไอเดียสแควร์, ๒๕๓๕), ๑๙. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑ ๒ 

 

 

ภาพที่ ๘๒  พระศุกร์ ในต าราภาพสมุดพระเทวรูป เทวดานพเคราะ เทวดาโภไทยธิบาท เลขที่ ๓๑ 
ที่มา: กรมศิลปากร, กองหอสมุดแห่งชาติ, ต าราภาพเทวรูปและเทวดานพเคราะห์  
(กรุงเทพฯ: ไอเดียสแควร์, ๒๕๓๕), ๒ . 

 

 

ภาพที่ ๘๓  พระเสาร์ ในต าราภาพสมุดพระเทวรูป เทวดานพเคราะ เทวดาโภไทยธิบาท เลขท่ี ๓๑ 
ที่มา: กรมศิลปากร, กองหอสมุดแห่งชาติ, ต าราภาพเทวรูปและเทวดานพเคราะห์  
(กรุงเทพฯ: ไอเดียสแควร์, ๒๕๓๕), ๒๑. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑ ๓ 

 

 

ภาพที่ ๘๔  พระราหู ในต าราภาพสมุดพระเทวรูป เทวดานพเคราะ เทวดาโภไทยธิบาท เลขที่ ๓๑ 
ที่มา: กรมศิลปากร, กองหอสมุดแห่งชาติ, ต าราภาพเทวรูปและเทวดานพเคราะห์  
(กรุงเทพฯ: ไอเดียสแควร์, ๒๕๓๕), ๒๒. 
 

 

ภาพที่ ๘๕  พระเกตุ ในต าราภาพสมุดพระเทวรูป เทวดานพเคราะ เทวดาโภไทยธิบาท เลขที่ ๓๑ 
ที่มา: กรมศิลปากร, กองหอสมุดแห่งชาติ, ต าราภาพเทวรูปและเทวดานพเคราะห์  
(กรุงเทพฯ: ไอเดียสแควร์, ๒๕๓๕), ๒๓. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑ ๔ 

 

 ในการเปรียบเทียบประติมากรรมชุดที่ ๑ กับต าราภาพสมุดพระเทวรูป 
เทวดานพเคราะ เทวดาโภไทยธิบาท เลขที่ ๓๑๑๔ ที่พบว่ามีความคล้ายคลึงมากที่สุดนั้น พิจารณา       
ได้จากองค์ประกอบ ๓ ส่วนส าคัญ คือ ลักษณะเครื่องแต่งกาย พาหนะ และอาวุธประจ าเทวดานพ
เคราะห์ ดังนี้ 
 ลักษณะเครื่องแต่งกาย จากการเปรียบเทียบกับต าราสมุดภาพทั้ง ๓ ฉบับ 
พบว่าประติมากรรมชุดที่ ๑ มีความคล้ายคลึงกับภาพเทวดานพเคราะห์ในสมุดต าราภาพ เลขที่ ๓๑ 
มากที่สุด โดยเครื่องแต่งกายมีลักษณะเป็นผ้านุ่งเสมือนจริง ต่างไปจากสมุดภาพ เลขที่ ๓๓ และเลขที่ 
๖๙ ที่แสดงเครื่องแต่งกายเทวดาแบบไทยประเพณ ี 
 ส าหรับลักษณะศิราภรณ์ที่ปรากฏในงานประติกรรมเทวดานพเคราะห์ชุดที่ 
๑ นั้น จากการพิจารณารายละเอียดลักษณะรูปทรง สันนิษฐานว่าอาจเป็นไปได้ ๒ ประการ คือ  
 ๑. หากพิจารณาจากลักษณะรูปทรง พบว่ามีลักษณะคล้ายคลึงกับ
เครื่องประดับศีรษะชายทองค าทีใ่ช้สวมครอบมุ่นมวยผมที่อยู่ตรงกลางศีรษะซึ่งปรากฏหลักฐานการใช้
งานอย่างน้อยตั้งแต่สมัยอยุธยา โดยพบตัวอย่างหลักฐานส าคัญจากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ            
(ภาพที่ ๘๖) ทั้งนี้ แม้รูปทรงศิราภรณ์ประติมากรรมจะค่อนข้างชะลูดเป็นทรงกระบอกมากกว่า แต่
ลักษณะโดยรวมยังคงแสดงถึงศิราภรณ์ประเภทเดียวกันคือเป็นศิราภรณ์ที่ใช้ส าหรับครอบมุ่นมวยผม
กลางศีรษะ 

 

ภาพที่ ๘๖ เครื่องประดับศีรษะชายทองค า จ าหลักลวดลายประดับอัญมณี ใช้สวมครอบมุ่นมวยผม          
 ที่อยู่ตรงกลางศีรษะ พบที่กรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ที่มา: กรมศิลปากร, ส านักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, น าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
เจ้าสามพระยา (กรุงเทพฯ: ศรีเมืองการพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๔๓), ๑๖ .  

                                                           

 ๑๔ รายละเอียดต าราจะมีกล่าวถึงอีกครั้งในหัวข้อ ๓.๑.๓ ลักษณะทางประติมานวิทยา             
และสามารถดูรายละเอียดต าราทั้งหมดใน กรมศิลปากร, กองหอสมุดแห่งชาติ, ต าราภาพเทวรูปและเทวดา
นพเคราะห์ (กรุงเทพฯ: ไอเดียสแควร์, ๒๕๓๕). 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑ ๕ 

 

 ๒. หากศิราภรณ์ที่ปรากฏในงานประติมากรรมชุดที่ ๑ ไม่ได้เป็นศิราภรณ์ 
ที่มีลักษณะลวดลายเป็นเส้นตรงเรียงต่อเนื่องคล้ายซี่หวีแล้ว อาจพิจารณาได้ว่า มุ่นพระเกศารูป
ทรงกระบอกท่ีปรากฏ อาจเป็นเพียงลักษณะที่เกิดจากการเกล้ามวยสูง แล้วคาดเครื่องประดับรัดรอบ
มุ่นพระเกศาเท่านั้น โดยรายละเอียดบริเวณมุ่นพระเกศาที่มีลักษณะเป็นเส้นตรงเรียงต่อเนื่องกัน
คล้ายลายซี่หวีดังกล่าวนั้น อาจเป็นการประดิษฐ์เพื่อแสดงลักษณะเส้นผมก็เป็นได้ (ภาพที่ ๘๗) 

 

 

ภาพที่ ๘๗ ภาพขยายพระเศียรประติมากรรมพระอาทิตย์ แสดงรายละเอียดลักษณะมุ่นพระเกศา 

      (ปรับปรุงจากภาพถ่ายของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) 
 
 อย่างไรก็ตาม แม้ยังไม่อาจสรุปรูปแบบลักษณะศิราภรณ์ประติมากรรม              
ชุดที่ ๑ ได้ชัดเจน แต่เป็นที่น่าพิจารณาว่ารูปแบบลักษณะเช่นนี้ไม่พบการก าหนดใช้ร่วมกับเทวดา            
นพเคราะห์สมัยอยุธยา (ภาพที่ ๘๘) การปรากฏลักษณะศิราภรณ์เช่นนี้ในงานศิลปกรรมสมัย
รัตนโกสินทร์ จึงเป็นข้อแตกต่างประการหนึ่งที่พบนอกเหนือจากข้อสังเกตเรื่องสัตว์พาหนะและอาวุธ
ประจ าเทวดานพเคราะห์ที่จะได้กล่าวถึงในล าดับต่อไป     

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑ ๖ 

 

                 
          (ก)    (ข)          (ค) 

ภาพที่ ๘๘ เทวดานพเคราะห์ ในสมุดภาพไตรภูมิ สมัยอยุธยา-กรุงธนบุรี สวมมงกุฎยอดแหลม                
 ต่างไปจากศิราภรณ์ที่ปรากฏในงานประติมากรรมเทวดานพเคราะห์ชุดที่ ๑  
ที่มา: (ก) กรมศิลปากร, หอสมุดแห่งชาติ, สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรขอม ภาษาไทย (กรุงเทพฯ: 

กรมศิลปากร, ๒๕๕๒), ๘๒., (ข) และ (ค): กรมศิลปากร, หอสมุดแห่งชาติ, สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุง
ศรีอยุธยา-กรุงธนบุรี, เล่ม ๒ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๒), ๓๓ และ ๑๑ . 
 
 ทั้งนี้  สิ่ งที่น่าพิจารณาประการหนึ่งคือ การประดับสัญลักษณ์บนมุ่น             
พระเกศาที่ดูคล้ายตัวโอม๑๕ เป็นลักษณะเด่นที่ปรากฏในภาพเทวรูปในต าราภาพสมุดพระเทวรูป 
เลขที่ ๓๑ ซึ่งมักปรากฏบนยอดศิราภรณ์ของเทวรูปองค์ต่าง ๆ แม้ประติมากรรมที่ท าการศึกษาจะไม่
ปรากฏการท าศิราภรณ์เช่นเดียวกับในต าราภาพดังกล่าว แต่ได้ปรากฏตัวโอมด้านหน้ามุ่นพระเกศา
เกือบทุกองค์ ลักษณะเฉพาะที่ปรากฏเช่นนี้  จึงแสดงความเชื่อมโยงระหว่างประติมากรรมกับต ารา
ดังกล่าวได้มากพอสมควร (ภาพที่ ๘๙-๙ ) 

                                                           

            ๑๕ ลักษณะเดียวกับลายเสน้ที่เรียกกันในปัจจุบนัวา่ อุณาโลม ที่ใช้เจิมหรือลงยันต์ในพิธีตา่ง ๆ 
โปรดดูใน รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, “พระพุทธรูปและพระพิมพ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” วิทยานิพนธป์ริญญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะไทย บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๒): ๑๘๖.   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑ ๗ 

 

 

ภาพที่ ๘๙ ภาพเปรียบเทียบลักษณะสัญลักษณ์ที่ประดับบนมุ่นพระเกศาระหว่างประติมากรรม              
 พระอาทิตย์ กับภาพวาดพระอาทิตย์ในต าราภาพสมุดพระเทวรูป เทวดานพเคราะ 
 เทวดาโภไทยธิบาท เลขที่ ๓๑   
ที่มา: (ก) ปรับปรุงจากภาพถ่ายของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร, (ข) กรมศิลปากร, กอง
หอสมุดแห่งชาติ, ต าราภาพเทวรูปและเทวดานพเคราะห์ (กรุงเทพฯ: ไอเดียสแควร์, ๒๕๓๕), ๑๕. 
  

         
      (ก)               (ข) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑ ๘ 

 

 

ภาพที่ ๙  ภาพเปรียบเทียบลักษณะสัญลักษณ์ที่ประดับบนมุ่นพระเกศาระหว่างประติมากรรม              
 พระจันทร์ กับภาพวาดพระจันทร์ในต าราภาพสมุดพระเทวรูป เทวดานพเคราะ เทวดา 
 โภไทยธิบาท เลขที่ ๓๑  
ที่มา: (ก) ปรับปรุงจากภาพถ่ายของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร, (ข) กรมศิลปากร, กอง
หอสมุดแห่งชาติ, ต าราภาพเทวรูปและเทวดานพเคราะห์ (กรุงเทพฯ: ไอเดียสแควร์, ๒๕๓๕), ๑๖. 
 
 อาวุธ  จากการเปรียบเทียบอาวุธเทวดานพเคราะห์ที่ปรากฏในภาพถ่าย
เก่ากับสมุดต าราภาพ เลขที่ ๓๑ พบว่าเหมือนกันเกือบทุกองค์ โดยพบความแตกต่างเพียงอาวุธของ
พระเสาร์เท่านั้นที่ทรงถือปืนปลายหอก ในขณะที่ประติมากรรมทรงถือตรี (ภาพที่ ๗๔ และ ๘๓) 
 สัตว์พาหนะ  จากการเปรียบเทียบพบว่า สัตว์พาหนะประจ าเทวดา               
นพเคราะห์ที่ปรากฏในภาพถ่ายเก่า ตรงกันกับสัตว์พาหนะที่ปรากฏในสมุดต าราภาพ เลขที่ ๓๑          
ทุกองค ์ 
 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณารูปแบบเทวดานพเคราะห์ในสมุดภาพไตรภูมิสมัยอยุธยา-
กรุงธนบุรี พบว่าเทวดานพเคราะห์ในสมัยนี้ยังไม่ปรากฏร่วมกับสัตว์พาหนะและอาวุธ ยกเว้นพระราหู
ที่ปรากฏร่วมกับค้อนมาแล้วตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี ส าหรับหลักฐานที่แสดงถึงการก าหนดสัตว์พาหนะ
และอาวุธประจ าเทวดานพเคราะห์นั้นพบว่าปรากฏในสมัยรัตนโกสินทร์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๒                 

         

          (ก)                  (ข) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑ ๙ 

 

ตามความในจดหมายเหตุสมัยรัชกาลที่ ๒ ปี จ.ศ.๑๑๗๔ ที่กล่าวถึงการหล่อเทวรูปส าหรับการ              
พระราชพิธีจ านวน ๓๙ องค์๑๖ 

 เมื่อพิจารณาข้อมูลจากหลักฐานทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงในข้างต้น สันนิษฐาน
ได้ว่า ประติมากรรมชุดนี้มีอายุสมัยก่อนหน้าปี พ.ศ.๒๔๔๓ หรือในสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นอย่างช้า           
ตามอายุสมัยที่ระบุข้อมูลในชุดภาพถ่ายเก่า โดยเมื่อพิจารณาร่วมกับการเปรียบเทียบรูปแบบลักษณะ
ทางศิลปกรรม พบว่ามีความสอดคล้องกับรูปแบบเทวดานพเคราะห์สมัยรัตนโกสินทร์ทั้งที่ปรากฏใน
เอกสาร ต าราสมุดภาพ และหลักฐานงานศิลปกรรม  
 ทั้ งนี้  อาจเป็นไปได้มากว่าประติมากรรมลอยตัวชุดนี้ อาจเป็นชุด
ประติมากรรมทองเหลืองที่ถูกกล่าวถึงในการพระราชกุศลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปิ่นเกล้า
เจ้าอยู่หัว ในพระบวรราชวัง ดังปรากฏความใน “ลักษณะการพระราชพิธีฝ่ายพระราชวังบวรสถาน
มงคล” ซึ่งสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่าเป็นพระนิพนธ์ในกรมหมื่นสถิตธ ารง
สวัสดิ์๑๗ความว่า  

 ...การที่ทรงบ าเพ็ญพระราชกุศลเฉลิมพระชนมพรรษานี้ ทรงพระราชด าริขึ้น
ใหม่เทียบเคียงกับธรรมเนียมจีน ที่ เรียกว่าบั้นสิ้วหรือแซยิด  และอนุโลมตามพุทธศาสน
โหราศาสตร์ประกอบกัน...อนึ่ง ที่พระที่นั่งสนามจันทร์มีโต๊ะจีนโต๊ะ ๑ ตั้งรูปเทพดานพเคราะห์
หล่อด้วยทองเหลือง ตรงหน้าโต๊ะออกมาตั้งบัตรเก้าบัตร ยอดบัตรปักเทวรูปนพเคราะห์...๑๘ 

 จากข้อความในพระนิพนธ์ดังกล่าว เมื่อน ากลับมาพิจารณาประติมากรรม
ชุดที่ ๑ พบว่ามีความสอดคล้องทั้งในเรื่องรูปทรงแบบลอยตัวที่ใช้ส าหรับตั้งบนโต๊ะพิธี สอดคล้องใน
เรื่องวัสดุประติมากรรมคือทองเหลือง รวมทั้งสอดคล้องในด้านประวัติที่มาของโบราณวัตถุและล าดับ
ระยะเวลาของหลักฐานภาพถ่ายเก่า เอกสาร และต าราสมุดภาพที่ได้น ามาเปรียบเทียบเป็นอย่างดี 
จากหลักฐานเท่าที่พบในปัจจุบันจึงน าไปสู่การสันนิษฐานเบื้องต้นว่า ประติมากรรมเทวดานพเคราะห์
ชุดที่ ๑ น่าจะสร้างข้ึนในสมัยรัตนโกสินทร์ โดยก าหนดอายุอยู่ในราวสมัยรัชกาลที่ ๔ เป็นอย่างช้า   

  

                                                           

    โปรดดูใน บ ารุง ค าเอก, รายงานการวิจัยเรื่องอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น, ๖๙-๗๑.  
             ๑๗ กรมศิลปากร, ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ, พิมพ์ครั้งที่ ๔ (กรุงเทพฯ: คลังวิทยา, ๒๕๑๕), 
๕๕๑-๕๕๒. 
             ๑๘ เรื่องเดียวกัน, ๕๖๗. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๑  

 

 ๑.๒.๒ ประติมากรรมชุดที่ ๒ และ ชุดที่ ๓ ประติมากรรมทั้ง ๒ ชุด ไม่ปรากฏ
หลักฐานเอกสารเกี่ยวกับการสร้างชัดเจน และยังไม่เคยมีผู้ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบลักษณะทาง
ศิลปกรรมและอายุสมัย ประกอบกับประติมากรรมทั้ง ๒ ชุด มีลักษณะรูปแบบศิลปกรรมคล้ายคลึง
กัน ในการศึกษาวิเคราะห์อายุสมัยจึงขอกล่าวไว้ในหัวข้อเดียวกัน 

 การก าหนดอายุสมัยประติมากรรมทั้ง ๒ ชุด สามารถพิจารณาสืบเนื่องจาก
เอกสารที่กล่าวถึงก่อนหน้า คือ “ลักษณะการพระราชพิธีฝ่ายพระราชวังบวรสถานมงคล” ซึ่งในการ
พระราชกุศลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากจะกล่าวถึง
ประติมากรรมรูปเทพดานพเคราะห์หล่อด้วยทองเหลืองแล้ว ยังกล่าวถึงเทวรูปนพเคราะห์ที่ใช้ปัก  
ยอดบัตรด้วย ความว่า 

 ...การที่ทรงบ าเพ็ญพระราชกุศลเฉลิมพระชนมพรรษานี้ ทรงพระราชด าริขึ้น
ใหม่เทียบเคียงกับธรรมเนียมจีน ที่ เรียกว่าบั้นสิ้วหรือแซยิด และอนุโลมตามพุทธศาสน
โหราศาสตร์ประกอบกัน...อนึ่ง ที่พระที่นั่งสนามจันทร์มีโต๊ะจีนโต๊ะ ๑ ตั้งรูปเทพดานพเคราะห์
หล่อด้วยทองเหลือง ตรงหน้าโต๊ะออกมาตั้งบัตรเก้าบัตร ยอดบัตรปักเทวรูปนพเคราะห์...๑๙ 

 บัตรดังกล่าวจัดท าขึ้น เ พ่ือเป็นเครื่องบูชาเทวดานพเคราะห์  โดย            
ยอดบัตรแต่ละบัตรนิยมปักรูปเทวดาประจ าบัตรนั้น ๆ ไว้ ซึ่งยังคงพบได้บ้างในการประกอบพิธีบูชา
เทวดานพเคราะห์ในปัจจุบัน๒  เมื่อพิจารณารูปทรงประติมากรรมชุดที่ ๒ และชุดที่ ๓ ซึ่งส่วนปลาย 
มีลักษณะยาวแหลมส าหรับการน าไปใช้ปักเสียบวัตถุบางสิ่ง จึงมีความเป็นไปได้ว่าประติมากรรมชุดใด
ชุดหนึ่งที่ท าการศึกษาอาจเป็นประติมากรรมทีใ่ช้เสียบบนยอดบัตรตามท่ีมีการกล่าวถึงในการพระราช
พิธีตามความข้างต้น  

 ประเด็นส าคัญหนึ่ งที่ควรพิจารณาควบคู่กันไปคือ การพระราชพิธี                
ในพระราชวังบวรสถานมงคลในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีลักษณะที่ต่างไปจาก      
พระราชพิธีเดิมเนื่องจากทรงพระเกียรติยศอย่างพระเจ้าแผ่นดิน จึงมีการถ่ายแบบพระราชพิธีของ
พระราชวังหลวงเพ่ิมเติมขึ้นอีกหลายอย่าง๒๑ ดังนั้น จึงอาจเป็นไปได้ที่มีการสร้างประติมากรรมรูป
เคารพส าหรับใช้ในการพิธีต่าง ๆ เป็นการเฉพาะส าหรับใช้ในพระราชวังบวรสถานมงคล อย่างไรก็ตาม 
หากเปรียบเทียบลักษณะเทวดานพเคราะห์ที่ใช้ในพระราชพิธีบูชาเทวดานพเคราะห์ในสมัยรัชกาลที่ 
๖ และในรัชกาลปัจจุบัน จะพบว่าส าหรับพระราชวังหลวง เทวดานพเคราะห์จะประดิษฐานภายใน

                                                           

            ๑๙ เร่ืองเดียวกัน, ๕๖๗.  
 ๒  รายละเอียดเก่ียวกับบัตรที่ใช้ในพิธีบชูาเทวดานพเคราะห์ และหน้าที่การใชง้านปา้ยเสียบ
ยอดบัตร โปรดดูในหัวข้อ ๓.๑.๔ หน้าที่การใช้งาน 
             ๒๑ เร่ืองเดียวกัน, ๕๙๑-๕๙๒.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๑๑ 

 

บุษบกเสมอ (ภาพที่ ๑๒๖-๑๒๗) ซึ่งจากข้อสังเกตดังกล่าวท าให้พิจารณาได้เป็น ๒ ทาง คือ แผ่นป้าย
รูปเทวดานพเคราะห์ชุดใดชุดหนึ่งอาจก าหนดสร้างขึ้นส าหรับใช้ในการพระราชกุศลเฉลิม                   
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่อาจประดิษฐ์ให้ต่างไปจากพระราชวังหลวง 
เช่น อาจมีการลดรูปจากบุษบกจริงมาเป็นกรอบแผ่นป้ายซึ่งยังคงแสดงสัญลักษณ์วิมานที่ประทับของ
เทวดานพเคราะห์เช่นเดียวกัน ข้อคิดเห็นนี้พิจารณาได้จากกรอบประติมากรรมชุดที่ ๒ ที่มีลักษณะ
เป็นแท่นฐานรองรับเทวดา ส่วนกรอบเรือนคล้ายคลึงกับภาพวิมานในจิตรกรรมไทยประเพณีหลาย
แห่ง รวมถึงในสมุดภาพไตรภูมิด้วย (ภาพที่ ๙๑-๙๗) แต่หากไม่ใช่ชุดเดียวกับที่กล่าวถึงในเอกสาร
ดังกล่าวแล้ว ก็อาจเป็นไปได้อีกทางหนึ่งว่า ประติมากรรมแผ่นป้ายโลหะทั้ง ๒ ชุด อาจก าหนดสร้าง
ขึ้นส าหรับการพระราชพิธีอื่น ซึ่งไม่สามารถเชื่อมโยงก าหนดอายุสมัยได้ในการศึกษาครั้งนี้   

 กล่าวในส่วนลักษณะศิลปกรรม ประติมากรรมทั้ง ๒ ชุด แสดงออกถึงความ
เป็นเทวดาแบบไทยประเพณีด้วยการก าหนดให้ทรงเครื่องอย่างกษัตริย์ สวมมงกุฎ และทรงพระขรรค์
เป็นอาวุธ ลักษณะเช่นนี้พบมาแล้วตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายและสืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ 
โดยภาพเทวดานพเคราะห์ในสมัยอยุธยาตอนปลาย-สมัยกรุงธนบุรีมีตัวอย่างเปรียบเทียบส าคัญ คือ 
ภาพเทวดานพเคราะห์ในสมุดภาพไตรภูมิ ฉบับอักษรขอม สมัยอยุธยา เลขที่ ๗ (ไตรภูมิโลกสัณฐาน) 
(ภาพที่ ๙๑-๙๒)  สมุดภาพไตรภูมิสมัยกรุงธนบุรี เลขที่ ๑  (ภาพที่ ๙๓-๙๖) และสมุดภาพไตรภูมิ
สมัยกรุงธนบุรี เลขที่ ๑ /ก (ภาพที่ ๙๗-๙๙) 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๑๒ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๙๑ เทวดานพเคราะห์ ในสมุดภาพไตรภูมิ ฉบับอักษรขอม สมัยอยุธยา เลขท่ี ๗ 

ที่มา: กรมศิลปากร, หอสมุดแห่งชาติ, สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรขอม ภาษาไทย (กรุงเทพฯ:  

กรมศิลปากร, ๒๕๕๒), ๘๒.   
 

 

ภาพที่ ๙๒ จากภาพที่ ๙๑ เทวดานพเคราะห์ในสมัยอยุธยาแสดงออกด้วยการเขียนรูปบุคคล      
     ประทับในวิมาน 

ที่มา: กรมศิลปากร, หอสมุดแห่งชาติ, สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรขอม ภาษาไทย (กรุงเทพฯ:                
กรมศิลปากร, ๒๕๕๒), ๘๒

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๑๓ 

 

ภาพที่ ๙๓ เทวดานพเคราะห์ ในสมุดภาพไตรภูมิสมัยกรุงธนบุรี เลขที่ ๑  

     ด้านล่างวิมานเทวดา ยังสามารถสังเกตเห็นตัวเลขก ากับดาวพระเคราะห์บางดวงได้ 
ที่มา: กรมศิลปากร, สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา-กรุงธนบุรี เล่ม ๒, ๓๓.   

 

ภาพที่ ๙๓ เทวดานพเคราะห์ ในสมุดภาพไตรภูมิสมัยกรุงธนบุรี เลขที่ ๑  
    ด้านล่างวิมานเทวดา ยังสามารถสังเกตเห็นตัวเลขก ากับดาวพระเคราะห์บางดวงได้ 
ที่มา: กรมศิลปากร, หอสมุดแห่งชาติ, สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา-กรุงธนบุรี, เล่ม ๒ 
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๒), ๓๓.   

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๑๔ 

 

 

ภาพที่ ๙๔ จากภาพที่ ๙๓ ภาพขยายแสดงให้เห็นลักษณะเครื่องแต่งกายเทวดานพเคราะห์บางองค์ 
ที่มา: กรมศิลปากร, หอสมุดแห่งชาติ, สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา-กรุงธนบุรี, เล่ม ๒ 
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๒), ๓๓. 

 

 

ภาพที่ ๙๕ พระ ๑ หรือพระอาทิตย์ (ภาพซ้าย) และพระ ๒ หรือพระจันทร์ (ภาพขวา)  
 ในสมุดภาพไตรภูมิสมัยกรุงธนบุรี เลขที่ ๑  
ที่มา: กรมศิลปากร, หอสมุดแห่งชาติ, สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา-กรุงธนบุรี, เล่ม ๒ 
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๒), ๓๔. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๑๕ 

 

 

ภาพที่ ๙๖ พระราหู ในสมุดภาพไตรภูมิสมัยกรุงธนบุรี เลขที่ ๑  
ที่มา: กรมศิลปากร, หอสมุดแห่งชาติ, สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา-กรุงธนบุรี, เล่ม ๒ 
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๒), ๓๔. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๙๗ เทวดานพเคราะห์ ในสมุดภาพไตรภูมิสมัยกรุงธนบุรี เลขที่ ๑ /ก 
ที่มา: กรมศิลปากร, หอสมุดแห่งชาติ, สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา-กรุงธนบุรี, เล่ม ๒ 
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๒), ๑๑ . 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๑๖ 

 
 

    

ภาพที่ ๙๘ พระอาทิตย์ (ภาพซ้าย) และพระจันทร์ (ภาพขวา) ในสมุดภาพไตรภูมิสมัยกรุงธนบุรี  
 เลขที่ ๑ /ก 
ที่มา: กรมศิลปากร, หอสมุดแห่งชาติ, สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา-กรุงธนบุรี, เล่ม ๒ 
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๒), ๑๑๑. 

 

 

ภาพที่ ๙๙ พระราหู ในสมุดภาพไตรภูมิสมัยกรุงธนบุรี เลขที่ ๑ /ก 
ที่มา: กรมศิลปากร, หอสมุดแห่งชาติ, สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา-กรุงธนบุรี, เล่ม ๒ 
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๒), ๑๑๑. 
 
 เทวดานพเคราะห์ที่ปรากฏในสมุดภาพไตรภูมิทั้ง ๓ ฉบับ แต่งกายด้วย
เครื่องทรงอย่างกษัตริย์และสวมมงกุฎ กล่าวเฉพาะสมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงธนบุรี เลขที่ ๑  ซึ่งเป็น

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๑๗ 

 

ฉบับเดียวที่ปรากฏบานแพนกบอกปีที่จ าลองสมุดขึ้น คือ ใน จ.ศ.๑๑๓๘ ตรงกับปี พ.ศ.๒๓๑๙๒๒ 
พบว่าเทวดานพเคราะห์มีลักษณะเป็นภาพบุคคล โดยพระอาทิตย์และพระจันทร์ประทับในวิมาน/
เทียมม้า ในส่วนพระอังคาร พระพุธ พระพฤหัสบดี และพระศุกร์ ซึ่งจ าแนกได้จากการระบุสัญลักษณ์
ตัวเลขแทนพระเคราะห์องค์ต่าง ๆ ในดวงดาวที่อยู่ด้านล่าง และอีก ๒ พระองค์ ที่อยู่ริมด้านซ้าย                    
และริมด้านขวาสุด ซึ่งสันนิษฐานว่าคือพระเสาร์และพระเกตุนั้น (ภาพที่ ๙๓) ทั้ง ๖ พระองค์ประทับ        
อยู่ในวิมาน ทุกพระองค์ท่ีกล่าวถึงแต่งกายด้วยเครื่องทรงคล้ายกษัตริย์ ทรงสวมมงกุฎและเครื่องถนิม
พิมพาภรณ์ ทรงถือพระขรรค์เป็นอาวุธ ส่วนพระราหู แสดงด้วยภาพยักษ์ถือค้อน ซึ่งยังคง                                     
เครื่องแต่งกายในลักษณะเดียวกัน  
 ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เมื่อเปรียบเทียบหลักฐานเอกสาร คือ 
จดหมายเหตุสมัยรัชกาลที่ ๒ ปี จ.ศ.๑๑๗๔ ที่กล่าวถึงการหล่อเทวรูปนพเคราะห์ และเปรียบเทียบ
ร่วมกับงานศิลปกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เช่น งานจิตรกรรมเทพผู้พิทักษ์หลังบานหน้าต่าง
วิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ซึ่งสันนิษฐานว่าเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๒๒๓ (ภาพที่ ๑  ) และภาพ
เทวดานพเคราะห์   ในสมุดภาพต ารา ๒ ฉบับ คือ สมุดภาพต ารารูปพระไสยศาสตร เลขที่ ๓๓           
และสมุดภาพต าราพระเทวรูป เลขที่ ๖๙๒๔ซึ่งก าหนดให้เป็นตัวอย่างภาพเทวดานพเคราะห์ในสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น พบว่าเทวดานพเคราะห์ในช่วงเวลานี้มีความแตกต่างไปจากสมัยอยุธยา-กรุง
ธนบุรี โดยพบว่าเทวดานพเคราะห์ทุกพระองค์ปรากฏร่วมกับสัตว์พาหนะ และนิยมก าหนดให้ถืออาวุธ
ต่างกันไปเฉพาะองค์ ซึ่งลักษณะเช่นนี้ยังคงปรากฏในภาพเทวดานพเคราะห์ช่วงเวลาต่อมา โดยมี
ตัวอย่างในงานจิตรกรรมภาพเทพผู้พิทักษ์บนบานหน้าต่างอุโบสถวัดราชนัดดารามวรวิหาร ซึ่ง
สันนิษฐานว่าชุดภาพดังกล่าวเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ พบว่าก าหนดให้เทวดานพเคราะห์แต่ละองค์
ถืออาวุธแตกต่างกันไป๒๕(ภาพที่ ๑ ๑) 

    

  

                                                           

 ๒๒ กรมศิลปากร, สมุดภาพไตรภมูิฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี, เล่ม ๒, ๖. 
 ๒๓ รายละเอียดเกี่ยวกับจิตรกรรมเทวดานพเคราะห์หลังบานหน้าต่างวิหารวัดสุทัศนเทพวรา
ราม  โปรดดูใน อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, “ "เทวะประติมาน" ในงานจิตรกรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีเทพผู้พิทักษ์
อุโบสถและวิหารสมัยรัตนโกสินทร์”, ๗๑-๘๑. 
 ๒๔ กรมศิลปากร, กองหอสมุดแห่งชาติ, ต าราภาพเทวรูปและเทวดานพเคราะห์, ๒๕๓๕. 
             ๒๕ รายละเอียดเก่ียวกับจิตรกรรมเทวดานพเคราะห์หลังบานหน้าต่างอุโบสถวัดราชนัดดาราม 
โปรดดูใน อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, “ "เทวะประติมาน" ในงานจิตรกรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีเทพผู้พิทักษ์อุโบสถ 
และวิหารสมัยรัตนโกสินทร์”: ๒๓-๒๔ และ ๔๖-๖๖.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๑๘ 

 
 

       

        
 

ภาพที่ ๑   จิตรกรรมเทวดานพเคราะห์หลังบานหน้าต่างวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 
ที่มา: ปรับปรุงจาก อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, “ "เทวะประติมาน" ในงานจิตรกรรม: ศึกษาเฉพาะกรณีเทพ                  
ผู้พิทักษ์อุโบสถและวิหารสมัยรัตนโกสินทร์” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔ ): ๒๒๖-๒๒๙. 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๑๙ 

 
 

       

     
 

ภาพที่ ๑ ๑ จิตรกรรมเทวดานพเคราะห์หลังบานหน้าต่างอุโบสถวัดราชนัดดารามวรวิหาร 
ที่มา: ปรับปรุงจาก อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, “ "เทวะประติมาน" ในงานจิตรกรรม: ศึกษาเฉพาะกรณีเทพ                  
ผู้พิทักษ์อุโบสถและวิหารสมัยรัตนโกสินทร์” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔ ): ๒ ๙-๒๑๑, ๒๑๘-๒๑๙. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๒  

 

 จากรูปแบบลักษณะทางศิลปกรรมดังกล่าว แสดงให้ เห็นว่าเทวดา          
นพเคราะห์สมัยรัตนโกสินทร์ต่างไปจากสมัยอยุธยาแล้ว โดยเปลี่ยนรูปแบบจากสมัยอยุธยาที่นิยมท า
รูปบุคคลประทับในวิมาน มาเป็นการท ารูปบุคคลถืออาวุธและประทับร่วมกับสัตว์พาหนะ ซึ่ง เมื่อน า
ประติมากรรมชุดที่ ๒ และ ๓ มาเปรียบเทียบกับหลักฐานรูปแบบลักษณะทางศิลปกรรมในสมัย
อยุธยา-สมัยรัตนโกสินทร์ พบว่า ประติมากรรมทั้ง ๒ ชุดนี้ น่าจะถูกสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ 
เนื่องจากเทวดานพเคราะห์ทุกพระองค์ปรากฏร่วมกับสัตว์พาหนะแล้ว ทั้งนี้ มีความเป็นได้ที่
ประติมากรรมชุดที่ ๒ และชุดที่ ๓ อาจมีอายุสมัยเก่ากว่าประติมากรรมชุดที่ ๑ เนื่องจากยังคงถือ  
พระขรรค์เป็นอาวุธสืบเนื่องมาจากในสมัยอยุธยา รวมทั้งเมื่อพิจารณาประติมากรรมชุดที่ ๒ พบว่า
ยังคงแสดงออกในลักษณะของการประทับในวิมานเช่นเดียวกับในสมัยอยุธยา แต่อย่างไรก็ตาม หาก
ประติมากรรมแบบแผ่นป้ายสร้างขึ้นก่อนสมัยรัชกาลที่ ๔ และประติมากรรมชุดใดชุดหนึ่งเป็นชุด
เดียวกับที่ปรากฏในเอกสารการพระราชพิธีในพระบวรราชวัง ก็อาจสันนิษฐานได้ว่า เป็นการใช้งาน
ประติมากรรมที่มมีาแต่เดิมสืบเนื่องกันมา  
 ผลจากการศึกษารูปแบบศิลปกรรมเทวดานพเคราะห์ในข้างต้น ท าให้อาจกล่าว                
ได้ว่า คตินิยมในการสร้างรูปลักษณ์เทวดาในอุดมคติอย่างไทย มักก าหนดให้เทวดาทรงเครื่องถนิม           
พิมพาภรณ์อย่างกษัตริย์และถือพระขรรค์เป็นศาสตราวุธ ซึ่งเป็นลักษณะสามัญที่พบเสมอในงาน
ศิลปกรรมแบบไทยประเพณี๒๖ โดยมีตัวอย่างให้เห็นบ่อยครั้งในการสื่อถึงเทวดาที่คอยปกปักษ์รักษา
สิ่งต่าง ๆ เช่น ภาพทวารบาลบนบานประตู-หน้าต่าง ในศาสนสถานหรืออาคารส าคัญ ตัวอย่างส าคัญ
เช่น ภาพจิตรกรรมทวารบาลบนบานหน้าต่างพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ เป็นต้น (ภาพที่ ๑ ๒) ส าหรับ
เทวดานพเคราะห์นั้น แต่เดิมในสมัยอยุธยาพบว่ายังคงรูปแบบเดียวกันคือเป็นภาพเทวดาถือ              
พระขรรค์เป็นอาวุธ ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์อย่างน้อยตั้งแต่รัชกาลที่ ๒ เป็นต้นมา ได้ก าหนดให้
เทวดานพเคราะห์มีรูปแบบลักษณะแตกต่างไป โดยก าหนดให้มีพาหนะและอาวุธซึ่งก าหนดตาม
ลักษณะประติมานวิทยาตามคัมภีร์ต าราในสมัยรัตนโกสินทร์ อย่างไรก็ตาม ส าหรับการสื่อถึงเทวดา 
ในความหมายทั่วไป เช่น เทวดาผู้ปกปักษ์รักษา เทวดาที่ประทับบนสวรรค์ชั้นต่าง ๆ ยังคงรูปแบบ
ลักษณะรูปบุคคลทรงเครื่องถนิมพิมพาภรณ์อย่างกษัตริย์และถือพระขรรค์เป็นศาสตราวุธเช่นเดิม         
ดังตัวอย่างเช่นพระสยามเทวาธิราช และภาพทวารบาลบนบานประตู-หน้าต่างอุโบสถหรือศาสนสถาน
ส าคัญ เป็นต้น 
 

                                                           

             ๒๖ ทั้งนี้ การก าหนดรูปแบบศิลปกรรมของเทวดาให้แสดงออกในภาพของการทรงเครื่องอย่าง
กษัตริย์ในงานแบบประเพณียังคงสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ดังเช่นการก าหนดลักษณะศิราภรณ์ในต ารางาน
จิตรกรรมพระเทวา ภินิมมิต เป็นต้น รายละเอียดภาพลายเส้นโปรดดูใน พระเทวาภินิมมิตร (ฉาย เทียมศิลป
ชัย), สมุดภาพ เทพ มนุษย์ ยักษ์ ลิง (กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๒๕), ๑ ๔-๑ ๕. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๒๑ 

 

 

ภาพที่ ๑ ๒ ทวารบาลหลังบานหน้าต่างในพระท่ีนั่งพุทไธสวรรย์  
 (ข้อมูลภาพจาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) 

   

 

    

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๒๒ 

 

๑.๓ ลักษณะทางประติมานวิทยา 
 มนุษย์น ำเอำคุณและโทษลักษณะของดำวพระเครำะห์แต่ละดวงมำสร้ำงเป็น
บุคลำธิษฐำนคือให้เกิดเป็นบุคคลขึ้น เพ่ือแทนพลำนุภำพของดำวพระเครำะห์อันแตกต่ำงกันออกไป 
เทวดำนพเครำะห์จึงถือก ำเนิดขึ้นด้วยเหตุดังกล่ำว๒  ในชั้นต่อมำจึงปรำกฏเทวนิยำย ซึ่งเกิดขึ้นจำก
กำรน ำควำมรู้จำกดำรำศำสตร์และโหรำศำสตร์ประกอบกันสร้ำงขึ้นเป็นนิยำยเพ่ือให้จดจ ำคุณลักษณะ
ดวงดำวต่ำง ๆ ได้ง่ำยขึ้น๒  โดยใช้อิทธิพลของดำวเครำะห์ที่มีต่อโลกซึ่งสังเกตพบมำประมวลไว้
ด้วยกันก ำหนดเป็นอุปนิสัยประจ ำเทพเจ้ำองค์ต่ำง ๆ๒   
 ต ำนำนที่เกี่ยวเนื่องกับกำรเกิดดำวพระเครำะห์ต่ำง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นตำมเหตุดังกล่ำวจึง
มีควำมแตกต่ำงไปในแต่ละสังคม กล่ำวเฉพำะต ำนำนกำรเกิดเทวดำนพเครำะห์ในโหรำศำสตร์ไทย           
มีกำรกล่ำวถึง ๒ ฉบับ คือ ในหนังสือนำรำยณ์สิบปำง ฉบับคุณหญิงเลื่อนฤทธิ์ และเรื่องเฉลิมไตรภพ 
โดยในหนังสือนำรำยณ์สิบปำง ฉบับคุณหญิงเลื่อนฤทธิ์ กล่ำวว่ำพระอิศวรเป็นผู้สร้ำงวิมำนประจ ำเทพ
นพเครำะห์ทั้ง   ได้แก่ วิมำนสุริยมณฑล วิมำนจันทรมณฑล วิมำนพระอังคำร วิมำนพระพุธ วิมำน
พระพฤหัสบดี วิมำนพระศุกร์ วิมำนพระเสำร์ วิมำนพระรำหู และวิมำนพระเกตุ โดยวิมำนทั้ง   
ก ำหนดให้เดินเวียนรอบเขำพระสุเมรุรำช รักษำอำยุพระเครำะห์มนุษย์และสัตว์และพิชัยฤกษ์ต่ำง ๆ 
ตำมคัมภีร์โหรำศำสตร์    
 อย่ำงไรก็ตำม ในหนังสือนำรำยณ์สิบปำงไม่ได้กล่ำวถึงเทวดำนพเครำะห์ที่ประจ ำ
อยู่ในวิมำนที่พระองค์ทรงสร้ำง กำรกล่ำวถึงกำรก ำเนิดเทวดำนพเครำะห์ไปปรำกฏอยู่ในเรื่องเฉลิม               
ไตรภพ ซึ่งกล่ำวถึงกำรก ำเนิดเทวดำพระเครำะห์แต่ละองค์ว่ำ พระอิศวร พระอุมำ พระพรหม            
พระนำรำยณ ์เป็นผู้สร้ำง โดยป่นสิ่งมีชีวิตต่ำง ๆ แล้วห่อผ้ำที่มีสีต่ำงกัน ก่อนร่ำยพระเวทและพรมน้ ำ
อมฤต จนเกิดเป็นองค์เทวดำทั้ง   องค์ ๑ ดังนี้ 

                                                           

             ๒  พลูหลวง [นำมแฝง], “อิทธิพลเทวดำพระเครำะห์อยู่ตรงศีรษะขณะเกิด” ใน “พลูหลวง” 
วิจัยดาว และดูดวง (พระนคร: เกษมบรรณกิจ, ๒๕  ), ๕๑. 
          ๒  พลูหลวง [นำมแฝง] และ น. ณ ปำกน้ ำ [นำมแฝง], รอยอดีต (พระนคร: โอเดียนสโตร์, 
๒๕๑ ), ๑ ๔. 
             ๒  พลูหลวง [นำมแฝง], “อิทธิพลเทวดำพระเครำะห์อยู่ตรงศีรษะขณะเกิด” ใน “พลูหลวง” 
วิจัยดาว และดูดวง, ๕๑. 
    สมบัติ พลำยน้อย, จันทรคตินิยาย, พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ: พิมพ์ค ำ, ๒๕๔ ), ๑  -
๑ ๕. 
             ๑ รำยละเอียดโปรดดูใน เรื่องเดียวกัน, ๑ ๕-๑  . ทั้งนี้ มีกำรกล่ำวอ้ำงถึงหนังสือเฉลิม          
ไตรภพอีกฉบับหนึ่งที่มีเนื้อควำมต่ำงไปจำกฉบับหอพระสมุด โดยฉบับดังกล่ำวมีกำรกล่ำวถึงพำหนะและทิศ
ที่เทวดำพระเครำะห์แต่ละองค์อยู่รักษำ ใน เรื่องเดียวกัน, ๑๔ .  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๒  

 

  พระอำทิตย์ สร้ำงจำก        รำชสีห์ ๖ ตัว (ห่อผ้ำสีแดง เกิดกำยสีแดง) 
 พระจันทร์  สร้ำงจำก        นำงฟ้ำ ๑๕ องค ์(ห่อผ้ำทิพย์สีนวล) 
 พระอังคำร สร้ำงจำก        กระบือ   ตัว (ห่อผ้ำทิพย์สีม่วง) 
 พระพุธ         สร้ำงจำก        ช้ำง ๑  ตัว (ห่อผ้ำสีแดง) 
 พระพฤหัสบดี สร้ำงจำก        ฤๅษี ๑  ตน (ห่อผ้ำทิพย์สีเหลือง) 
 พระศุกร์ สร้ำงจำก        โค ๒๑ ตัว (ห่อผ้ำทิพย์สีชมพู) 
 พระเสำร์ สร้ำงจำก        เสือ ๑  ตัว (ห่อผ้ำทิพย์สีเขียวแก)่ 
 อสุรินทร์รำหู สร้ำงจำก        หัวโขมด ๑๒ หัว (ห่อผ้ำสีด ำ) 
 พระเกตุ สร้ำงจำก        นำค   ตัว (ห่อผ้ำสีทอง) 

 ส ำหรับจ ำนวนสิ่งที่ใช้สร้ำงเทวดำองค์ต่ำง ๆ ที่ระบุจ ำนวนต่ำงกันไปนั้น สันนิษฐำน
ว่ำน่ำจะมีควำมประสงค์เชื่อมโยงไปยังวิชำโหรำศำสตร์ในภำคค ำนวณ โดยพบว่ำจ ำนวนสิ่งมีชีวิต              
ที่ก ำหนดสร้ำงเทวดำนพเครำะห์องค์ต่ำง ๆ ตรงตำมจ ำนวนก ำลังวันแต่ละองค์  
 ทั้งนี้ ในหนังสือต ำรำทั้ง ๒ ฉบับ ไม่ได้กล่ำวถึงสัตว์พำหนะและอำวุธที่ก ำหนด
ประจ ำแต่ละองค์ไว้ โดยพบว่ำสัตว์พำหนะและและอำวุธประจ ำเทวดำนพเครำะห์แต่ละองค์เริ่ม
ปรำกฏในเอกสำรต ำรำสมุดภำพสมัยต้นรัตนโกสินทร์ โดยพบในต ำรำสมุดภำพ   ฉบับ ๒ ได้แก่ สมุด
พระรูป เทวดำนพเครำะ เทวดำโภไทยธิบำท เลขที่  ๑ (ภำพที่   - ๕)  พระสมุดรูปพระไสยศำสตร 
เลขที่    (ภำพที่ ๑  -๑๑๑) และสมุดพระเทวรูป เลขที่ ๖  (ภำพที่ ๑๑๒-๑๒ ) ซึ่งได้จ ำแนก          
เพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นรำยละเอียดได้ชัดเจนมำกขึ้นตำมตำรำงที ่๑ - ๒    

                                                           

  ๒ ต ำรำสมุดภำพลำยที่แสดงถึงลักษณะทำงประติมำนวิทยำของเทพเจ้ำองค์ส ำคัญต่ำง ๆ ใน
ศำสนำฮินดูปรำกฏอยู่ในหนังสือต ำรำภำพเทวรูปและเทวดำนพเครำะห์ ซึ่งเป็นหนังสือรวมภำพจิตรกรรม
เกี่ยวกับเทพเจ้ำปำงต่ำง ๆ และภำพบุคคลในเรื่องนำรำยณ์สิบปำง รวมทั้งภำพเทวดำนพเครำะห์ซึ่งเป็น
ประเด็นหลักในกำรศึกษำคร้ังนี้ โดยกรมศิลปำกรได้น ำหนังสือสมุดไทย หมวดต ำรำภำพ จ ำนวน ๕ เล่ม มำ
รวบรวมและตีพิมพ์เผยแพร่ในปี พ.ศ.๒๕ ๕ ประกอบไปด้วยสมุดต ำรำภำพเลขที่  ๑ เลขที่  ๒ เลขที่    
เลขที่ ๖  และเลขที่    โดยในจ ำนวนดังกล่ำวนี้พบว่ำมีภำพเทวดำนพเครำะห์ปรำกฏอยู่   เล่ม คือ สมุด
ต ำรำภำพเลขที่  ๑ เลขที่    และเลขที่ ๖  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๒๔ 

 

 

ภำพที่ ๑   พระอำทิตย์ ในต ำรำพระสมุดรูปพระไสยศำสตร เลขที่    
ที่มำ: กรมศิลปำกร, กองหอสมุดแห่งชำติ, ต าราภาพเทวรูปและเทวดานพเคราะห์  
(กรุงเทพฯ: ไอเดียสแควร์, ๒๕ ๕), ๑๔๒. 
 

 

ภำพที่ ๑ ๔ พระจันทร์ ในต ำรำพระสมุดรูปพระไสยศำสตร เลขท่ี    
ที่มำ: กรมศิลปำกร, กองหอสมุดแห่งชำติ, ต าราภาพเทวรูปและเทวดานพเคราะห์  
(กรุงเทพฯ: ไอเดียสแควร์, ๒๕ ๕), ๑๔ . 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๒๕ 

 

 

ภำพที่ ๑ ๕ พระอังคำร ในต ำรำพระสมุดรูปพระไสยศำสตร เลขที่    
ที่มำ: กรมศิลปำกร, กองหอสมุดแห่งชำติ, ต าราภาพเทวรูปและเทวดานพเคราะห์  
(กรุงเทพฯ: ไอเดียสแควร์, ๒๕ ๕), ๑๔๔. 

 

ภำพที่ ๑ ๖  พระพุธ ในต ำรำพระสมุดรูปพระไสยศำสตร เลขท่ี    
ที่มำ: กรมศิลปำกร, กองหอสมุดแห่งชำติ, ต าราภาพเทวรูปและเทวดานพเคราะห์  
(กรุงเทพฯ: ไอเดียสแควร์, ๒๕ ๕), ๑๔๕. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๒๖ 

 

 

ภำพที่ ๑   พระพฤหัสบดี ในต ำรำพระสมุดรูปพระไสยศำสตร เลขท่ี    

ที่มำ: กรมศิลปำกร, กองหอสมุดแห่งชำติ, ต าราภาพเทวรูปและเทวดานพเคราะห์  
(กรุงเทพฯ: ไอเดียสแควร์, ๒๕ ๕), ๑๔๖. 

 

 

ภำพที่ ๑   พระศุกร์ ในต ำรำพระสมุดรูปพระไสยศำสตร เลขท่ี    
ที่มำ: กรมศิลปำกร, กองหอสมุดแห่งชำติ, ต าราภาพเทวรูปและเทวดานพเคราะห์  
(กรุงเทพฯ: ไอเดียสแควร์, ๒๕ ๕), ๑๔ . 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๒  

 

 

ภำพที่ ๑    พระเสำร์ ในต ำรำพระสมุดรูปพระไสยศำสตร เลขท่ี    
ที่มำ: กรมศิลปำกร, กองหอสมุดแห่งชำติ, ต าราภาพเทวรูปและเทวดานพเคราะห์  
(กรุงเทพฯ: ไอเดียสแควร์, ๒๕ ๕), ๑๔ . 
 

 

ภำพที่ ๑๑  พระรำหู ในต ำรำพระสมุดรูปพระไสยศำสตร เลขท่ี    
ที่มำ: กรมศิลปำกร, กองหอสมุดแห่งชำติ, ต าราภาพเทวรูปและเทวดานพเคราะห์  
(กรุงเทพฯ: ไอเดียสแควร์, ๒๕ ๕), ๑๔ . 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๒  

 

 

ภำพที่ ๑๑๑ พระเกตุ ในต ำรำพระสมุดรูปพระไสยศำสตร เลขท่ี    
ที่มำ: กรมศิลปำกร, กองหอสมุดแห่งชำติ, ต าราภาพเทวรูปและเทวดานพเคราะห์  
(กรุงเทพฯ: ไอเดียสแควร์, ๒๕ ๕), ๑๕ . 
 

 

ภำพที่ ๑๑๒ พระอำทิตย์ ในต ำรำสมุดพระเทวรูป เลขท่ี ๖  
ที่มำ: กรมศิลปำกร, กองหอสมุดแห่งชำติ, ต าราภาพเทวรูปและเทวดานพเคราะห์  
(กรุงเทพฯ: ไอเดียสแควร์, ๒๕ ๕), ๑๖๕. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๒  

 

 

ภำพที่ ๑๑  พระจันทร์ ในต ำรำสมุดพระเทวรูป เลขท่ี ๖  
ที่มำ: กรมศิลปำกร, กองหอสมุดแห่งชำติ, ต าราภาพเทวรูปและเทวดานพเคราะห์  
(กรุงเทพฯ: ไอเดียสแควร์, ๒๕ ๕), ๑๖๖. 
 

 

ภำพที่ ๑๑๔ พระอังคำร ในต ำรำสมุดพระเทวรูป เลขท่ี ๖  
ที่มำ: กรมศิลปำกร, กองหอสมุดแห่งชำติ, ต าราภาพเทวรูปและเทวดานพเคราะห์  
(กรุงเทพฯ: ไอเดียสแควร์, ๒๕ ๕), ๑๖ . 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑   

 

 

ภำพที่ ๑๑๕ พระพุธ ในต ำรำสมุดพระเทวรูป เลขท่ี ๖  
ที่มำ: กรมศิลปำกร, กองหอสมุดแห่งชำติ, ต าราภาพเทวรูปและเทวดานพเคราะห์  
(กรุงเทพฯ: ไอเดียสแควร์, ๒๕ ๕), ๑๖ . 

 

 

ภำพที่ ๑๑๖ พระพฤหัสบดี ในต ำรำสมุดพระเทวรูป เลขท่ี ๖  
ที่มำ: กรมศิลปำกร, กองหอสมุดแห่งชำติ, ต าราภาพเทวรูปและเทวดานพเคราะห์  
(กรุงเทพฯ: ไอเดียสแควร์, ๒๕ ๕), ๑๖ . 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑ ๑ 

 

 

ภำพที่ ๑๑  พระศุกร์ ในต ำรำสมุดพระเทวรูป เลขท่ี ๖  
ที่มำ: กรมศิลปำกร, กองหอสมุดแห่งชำติ, ต าราภาพเทวรูปและเทวดานพเคราะห์  
(กรุงเทพฯ: ไอเดียสแควร์, ๒๕ ๕), ๑  . 

 

 

ภำพที่ ๑๑  พระเสำร์ ในต ำรำสมุดพระเทวรูป เลขท่ี ๖  
ที่มำ: กรมศิลปำกร, กองหอสมุดแห่งชำติ, ต าราภาพเทวรูปและเทวดานพเคราะห์  
(กรุงเทพฯ: ไอเดียสแควร์, ๒๕ ๕), ๑ ๑. 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑ ๒ 

 

 

ภำพที่ ๑๑  พระรำหู ในต ำรำสมุดพระเทวรูป เลขท่ี ๖  
ที่มำ: กรมศิลปำกร, กองหอสมุดแห่งชำติ, ต าราภาพเทวรูปและเทวดานพเคราะห์  
(กรุงเทพฯ: ไอเดียสแควร์, ๒๕ ๕), ๑ ๒. 
 

 
 

ภำพที่ ๑๒  พระเกตุ ในต ำรำสมุดพระเทวรูป เลขท่ี ๖  
ที่มำ: กรมศิลปำกร, กองหอสมุดแห่งชำติ, ต าราภาพเทวรูปและเทวดานพเคราะห์  
(กรุงเทพฯ: ไอเดียสแควร์, ๒๕ ๕), ๑  . 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   ตารางที่ ๑ ตารางจ าแนกสัตว์พาหนะและอาวุธประจ าเทวดานพเคราะห์ในต าราสมุดภาพ 

  

ล าดับ 
เลขที่ 

ต าราสมุดภาพ 
พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอังคาร พระพุธ พระพฤหัสบดี พระศุกร์ พระเสาร์ พระราหู พระเกตุ 

พาหนะ อาวุธ พาหนะ อาวุธ พาหนะ อาวุธ พาหนะ อาวุธ พาหนะ อาวุธ พาหนะ อาวุธ พาหนะ อาวุธ พาหนะ อาวุธ พาหนะ อาวุธ 
๑. สมุดรูปพระไสย

ศาสตร เลขที่ ๓๓ 
ราชสีห์ ธนู ม้า 

ดาบ
เขน 

กระบือ ดาบ ช้าง ดาบ ระมั่ง หอก โค ธนู เสือ ตรี ยักษ์ 
ค้อน
เหล็ก 

นาค 
พระ
ขรรค์ 

๒. สมุดพระรูป 
เทวดานพเคราะ 
เทวดาโภไทยธิ
บาท เลขที่ ๓๑ 

ราชสีห์ คันศร ม้า 
ดาบ
เขน 

กระบือ 
ดาบ
ดั้ง 

ช้าง ดาบคู ่ กวาง หอก โค ธนู เสือ 
ปืนปลาย

หอก 

ครุฑ  
ยุด
นาค 

ค้อน นาค 
พระ
ขรรค์ 

๓. พระเทวรูป เลขที่ 
๖๙ 

ราชสีห์ ธนู ม้า 
ดาบ
เขน 

กระบือ 
ดาบ
ดั้ง 

ช้าง ดาบ ระมั่ง หอก โค ธนู เสือ ตรี ยักษ์ 
ค้อน
เหล็ก 

นาค 
พระ
ขรรค์ 

 

    ๑๓๓ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  ตารางที่ ๒ ตารางจ าแนกสัตว์พาหนะและอาวุธประจ าประติมากรรมเทวดานพเคราะห์ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

   

ล าดับ ชุดประติมากรรม 
พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอังคาร พระพุธ พระพฤหัสบดี พระศุกร์ พระเสาร์ พระราหู พระเกตุ 

พาหนะ อาวุธ พาหนะ อาวุธ พาหนะ อาวุธ พาหนะ อาวุธ พาหนะ อาวุธ พาหนะ อาวุธ พาหนะ อาวุธ พาหนะ อาวุธ พาหนะ อาวุธ 
๑. ประติมากรรม

ลอยตัว (ตาม
ข้อมูลทีได้จาก
การเปรียบเทียบ
กับภาพถ่ายเก่า)  

ราชสีห์ คันศร ม้า 

ดาบ
และโล่ 
(ต ารา
สมุด
ภาพ
เรียก
เขน) 

กระบือ 
ดาบ
และ
ดั้ง 

ช้าง 
ดาบ
สอง
มือ 

กวาง หอก โค คันศร เสือ 
พระ
ขรรค์ 

ครุฑ  
ยุด
นาค 

ค้อน นาค 
พระ
ขรรค์ 

๒. ป้ายเสียบบตัรพลี 
ชุดที่ ๑ ราชสีห์ 

พระ 
ขรรค์ 

ม้า 
พระ 
ขรรค์ 

กระบือ 
พระ
ขรรค์ 

ช้าง 
พระ
ขรรค์ 

กวาง 
พระ
ขรรค์ 

โค 
พระ
ขรรค์ 

เสือ 
พระ
ขรรค์ 

ครุฑ  
ยุด
นาค 

พระ
ขรรค์ 

มังกร 
(นาค
มีขา) 

พระ
ขรรค์ 

๓. ป้ายเสียบบตัรพลี 
ชุดที่ ๒ ราชสีห์ 

พระ
ขรรค์ 

ม้า 
พระ
ขรรค์ 

กระบือ 
พระ
ขรรค์ 

ช้าง 
พระ
ขรรค์ 

กวาง 
พระ
ขรรค์ 

โค 
พระ
ขรรค์ 

เสือ 
พระ
ขรรค์ 

ครุฑ  
ยุด
นาค 

พระ
ขรรค์ 

นาค 
พระ
ขรรค์ 

 

  ๑๓๔ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑ ๕ 

 

 จำกกำรเปรียบเทียบตำมตำรำงข้ำงต้น พบว่ำ สัตว์พำหนะที่ปรำกฏในงำน
ประติมำกรรมทั้ง   ชุด มีควำมใกล้เคียงกับสมุดพระรูป เทวดำนพเครำะ เทวดำโภไทยธิบำท เลขที่ 
 ๑ มำกที่สุด ซึ่งเป็นที่น่ำสนใจว่ำ สัตว์พำหนะดังกล่ำวตรงกับควำมในจดหมำยเหตุสมัยรัชกำลที่ ๒  
ปี จ.ศ.๑๑ ๔ ที่ระบุถึงกำรสร้ำงเทวดำนพเครำะห์ทั้ง   องค์ ซึ่งได้กล่ำวถึงแล้วในหัวข้อก่อนหน้ำด้วย
แต่หำกพิจำรณำเฉพำะอำวุธ พบว่ำสำมำรถน ำประติมำกรรมชุดที่ ๑ มำเปรียบเทียบได้เพียงชุดเดียว 
เนื่องจำกประติมำกรรมชุดที่ ๒ และชุดที่   เทวดำทุกองค์ทรงพระขรรค์เป็นศำสตรำวุธหมดแล้ว 
ส ำหรับประติมำกรรมชุดที่ ๑ เมื่อน ำอำวุธประจ ำเทวดำแต่ละองค์มำเปรียบเทียบกับสมุดต ำรำภำพ 
ทั้ง   ฉบับ พบว่ำ แม้มีควำมใกล้เคียงมำก แต่ไม่มีฉบับใดที่ตรงตำมหมดทั้งชุด  

 อนึ่ง ส ำหรับพระอำทิตย์ พระจันทร์ และพระรำหูนั้น พบข้อสังเกตที่น่ำสนใจจำก
สมุดภำพต ำรำทั้ง   ฉบับ คือ พระอาทิตย์ และพระจันทร์ ได้แสดงรูปปรำกฏพร้อมกับอำวุธ               
คือพระขรรค์ และพำหนะคือรถเทียมม้ำ ซึ่งอำจเป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นจำกคติควำมเชื่อที่ต่ำงกัน 
พิจำรณำได้จำกอำวุธและพำหนะของพระอำทิตย์และพระจันทร์ที่เปลี่ยนไปในสมัยรัตนโกสินทร์            
ในส่วนพระราหูนั้น พบกำรปรำกฏร่วมกับอำวุธคือค้อนอย่ำงน้อยตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีซึ่งพบว่ำยังคง 
สืบทอดรูปแบบลักษณะทำงประติมำนวิทยำเช่นนี้ต่อมำจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ แต่มีควำมแตกต่ำง
ตรงที่ พระรำหูในสมัยอยุธยำแสดงด้วยภำพยักษ์  แต่ในสมัยรัตนโกสินทร์พระรำหูแสดงด้วย              
ภำพบุคคล ซึ่งสันนิษฐำนว่ำกำรแสดงออกที่ต่ำงกันนี้อำจเนื่องมำจำกวัตถุประสงค์กำรสร้ำงที่ต่ำงคติ
กันก็เป็นได ้ 
   ประเด็นเก่ียวกับสัตว์พำหนะ  ยังมีประเด็นส ำคัญที่น่ำสนใจ คือ 
 สัตว์พาหนะในต าราไทย  สัตว์พำหนะที่ปรำกฏในงำนศิลปกรรมมักผูกโยงกับ
ต ำนำนกำรเกิดเทพเจ้ำหรือเทวดำกำรสร้ำงศิลปกรรมที่มีรูปแบบเดียวกันจึงแสดงถึงคติควำมเชื่อ
เดียวกันได้อย่ำงชัดเจนมำกพอสมควร เมื่อพิจำรณำประติมำกรรมที่ท ำกำรศึกษำในครั้งนี้ พบว่ำสัตว์
พำหนะที่ปรำกฏน่ำจะเป็นลักษณะเฉพำะที่เกิดขึ้นในทำงโหรำศำสตร์ไทย เนื่องจำกพบว่ำมีควำม
แตกต่ำงไปจำกศิลปกรรมที่พบในอินเดียและดินแดนใกล้เคียงเช่นศิลปกรรมแบบเขมรแล้ว 

 ในอินเดียประติมำกรรมเทพนพเครำะห์พบทั้งปรำกฏร่วมกับสัตว์พำหนะและไม่
ปรำกฏร่วมกับสัตว์พำหนะ กล่ำวเฉพำะที่ปรำกฏสัตว์พำหนะที่มีกำรกล่ำวถึงเช่น ภำพสลักบนแผ่นหิน
จำกเบงกอล พบว่ำรูปสัตว์พำหนะที่ปรำกฏร่วมกับเทพนพเครำะห์ ได้แก่ พระอำทิตย์ -ม้ำ  
พระจันทร์-มกร  พระอังคำร-นกยูง  พระพุธ-สุนัข  พระพฤหัสบดี-ห่ำน  พระศุกร์-กบ  พระเสำร์-ลำ   

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑ ๖ 

 

พระรำหู-axle tree   และพระเกตุ-หมอกควัน ๔ (ภำพที่ ๑๒๑)  
 

 

ภำพที่ ๑๒๑ สัตว์พำหนะและพำหนะที่สร้ำงร่วมกับเทพนพเครำะห์ในศิลปกรรมอินเดีย 
ที่มำ: Gerd J.R.Mevissen, "Independent sculpture of single planetary deities from 
Eastern India: Problem of identification”, Journal of Bengal Art, Vol. 16 (2011): 85, 
accessed February 12, 2015, available from http://www.academia.edu/3822336/2011    
_Independent_Sculptures_of_Single_Planetary_ Deities_from_Eastern_India_ 
Problems_of_Identification 
 

 อย่ำงไรก็ตำม พำหนะที่ปรำกฏร่วมกับเทพนพเครำะห์บนแผ่นหินที่กล่ำวถึง ไม่ได้
เป็นกฎเกณฑ์ตำยตัว โดยพบว่ำส่วนใหญ่รูปเคำรพเทพพระเครำะห์ในอินเดียมักมีรูปปรำกฏ คือ                
พระอำทิตย์-รูปบุรุษประทับยืน ทรงถือดอกบัวบำน ๒ ข้ำง ทรงรถล้อเดียวเทียมด้วยม้ำ   ตัว เป็น
พำหนะ , พระจันทร์-รูปบุรุษประทับยืน มีรูปสตรีอยู่ ๒ ข้ำง บำงครั้งทรงถือดอกบัว บำงครั้งถือคทำ
และแสดงอภัยมุทรำ พำหนะคือรถเทียมม้ำ ๑  ตัว, พระอังคำร-เทพบุรุษถือคทำ หอก และตรีศูร 

                                                           

    พิจำรณำจำกประติมำกรรมแล้ว ค ำว่ำ axle tree ในที่นี้อำจหมำยถึง แกนล้อหรือเพลำ              
ที่ท ำจำกไม้  
  ๔ Gerd J.R.Mevissen, "Independent sculpture of single planetary deities from 
Eastern India: Problem of identification”, Journal of Bengal Art, vol. 16 (2011): 83-113, 
accessed February 12, 2015, available from http://www.academia.edu/3822336/2011_ 
Independent_Sculptures_of_Single_Planetary_ Deities_from_Eastern_India_ Problems_ 
of_Identification ทั้งนี้ ในบทควำมดังกล่ำวมีกำรยกตัวอย่ำงประติมำกรรมอีกหลำยชิ้น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑   

 

ทรงรถทองเทียมด้วยม้ำสีทับทิม   ตัว หรือบำงครั้งเป็นแพะหรือสิงห์ , พระพุธ-รูปปรำกฏ ๔ กร ทรง
ถือดำบ โล่ คทำ และแสดงอภัยมุทรำ มีพำหนะคือรถเทียมด้วยม้ำสีแดง   ตัว หรือบำงครั้งอำจเป็น
สิงห์ , พระพฤหัสบดี-รูปประทับนั่งจะทรงรถเงินเทียมด้วยม้ำ   ตัว หำกเป็นรูปประทับยืน จะยืนบน
ฐำนบัว มี ๔ กร ทรงถือลูกประค ำ คัมภีร์ หม้อน้ ำมนต์ และแสดงวรมุทรำ ซึ่งบำงครั้งหำกแสดงรูป
ปรำกฏ ๒ กร จะทรงถือลูกประค ำและคัมภีร์ , พระศุกร์-รูปบุรุษถือคัมภีร์ ไหสมบัติ คทำ และหม้อ
น้ ำมนต์ ทรงรำชรถเทียมด้วยม้ำ   หรือ ๑  ตัว , พระเสำร์-มีคันศร ลูกศร และตรีศูร เป็นเทพ
ศำสตรำวุธ พำหนะคือรำชรถเหล็กเทียมด้วยม้ำ   ตัว บำงครั้งเป็นแร้งสีน้ ำเงิน นกกำ หรือช้ำง ,  
พระรำหู-มีรูปปรำกฏ ๒ กร และ ๔ กรทรงถือ ดำบ โล่ ตรีศูร และแสดงวรมุทรำ พำหนะคือรถเทียม
ม้ำสีด ำ   ตัว บำงต ำรำกล่ำวว่ำประทับนั่งบนสิงห์หรืออเต่ำ , พระเกตุ-รูปอสูร ถือคทำหรือหอก ทรง
รถเทียมด้วยม้ำ   ตัว  ๕  

 นอกจำกนี้ บำงต ำรำกล่ำวถึงสิ่งของที่เทพนพเครำะห์ในอินเดียถือต่ำงออกไปบำง
พระองค์ คือ พระจันทร์ถือหม้อน้ ำ และพระเกตุ ล ำตัวด้ำนล่ำงเป็นงูถือดำบ ๖  

 ส ำหรับศิลปกรรมแบบเขมรที่พบว่ำมีกำรสร้ำงประติมำกรรมเทพพระเครำะห์บน
แผ่นหินทรงสี่เหลี่ยมหลำยชิ้น พบว่ำมักสลักรูปเทพพระเครำะห์ร่วมกับพำหนะเสมอ ซึ่งประติมำกรรม
บนแผ่นหินดังกล่ำว นักวิชำกำรส่วนใหญ่ อำทิ หม่อมเจ้ำสุภัทรดิศ ดิศกุล ให้ควำมเห็นว่ำเป็นเทพ 
พระเครำะห์บำงองค์ คือ ๒ องค์แรก และ ๒ องค์สุดท้ำยเท่ำนั้น อันได้แก่ พระอำทิตย์ พระจันทร์ 
พระรำหู และพระเกตุ ตำมล ำดับ จะสังเกตพบว่ำสัตว์พำหนะทั้ง ๔ องค์ ล้วนต่ำงไปจำกต ำรำ
โหรำศำสตร์ไทยทั้งสิ้น กล่ำวคือ พระอำทิตย์ทรงเทียมม้ำ พระจันทร์ประทับบนบัลลังก์ พระรำหูแสดง
เฉพำะครึ่งบน ครึ่งล่ำงอยู่ในเมฆหมอก และพระเกตุทรงสิงห์ (ภำพที่ ๑๒๒-๑๒๕) 

  

                                                           

  ๕ อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, “ "เทวะประติมำน" ในงำนจิตรกรรม : ศึกษำเฉพำะกรณีเทพผู้พิทักษ์
อุโบสถและวิหำรสมัยรัตนโกสินทร์” (วิทยำนิพนธ์ปริญญำศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำประวัติศำสตร์
ศิลปะ บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยศิลปำกร, ๒๕๔ ): ๔ -๕๒ และ ๕ -๖ . 
              ๖ Margaret Stutley, The Illustrated Dictionary of Hindu Iconography 
(London : Routledae & Kegan Paul, 1985), 101. ทั้งนี้ กำรก ำหนดสีส ำหรับพระเครำะห์บำงองค์อำจมี
เค้ำมำจำกกำรก ำหนดสีประจ ำเทพนพเครำะห์ในศำสนำฮินดูด้วย เช่น พระอำทิตย์และพระอังคำร สีแดง  
พระจันทร์และพระศุกร์ สีขำว  พระพุธและพระพฤหัสบดี สีเหลือง  พระเสำร์และพระรำหูสีด ำ และพระเกตุ
สีเทำ ใน Pandurang Vaman Kane, History of Dharmasastra: Ancient and mediacval 
religions and civil law in India, Vol.V, part II (Poona: Bhandarkar Oriental, 1962-1975), 751. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑   

 

 

ภำพที่ ๑๒๒ ภำพจ ำหลักรูปเทพ   องค์ จำกก ำพงสวำย  อำยุรำวพุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑  
ที่มำ: George Groslier, Les collections Khmeres du Musee Albert Sarraut:                                    
a Phnom-Penh (Paris: Lew Editions GoVan Oest, 1931), PL.XXXV. 
 

 

ภำพที่ ๑๒  ภำพจ ำหลักรูปเทพ   องค์ จำกปรำสำทพระขรรค์  อำยุรำวพุทธศตวรรษที่ ๑  
ที่มำ: Mireille Benisti, Stylistics of Early Khmer Art (New Delhi : Indira Gandhi National 
Centre for the Arts : Aryan Books International, 2003), Fig.528.  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑   

 

 

ภำพที่ ๑๒๔ ทับหลังจ ำหลักภำพเทพ   องค์ พบที่สถำนพระนำรำยณ์ อ ำเภอเมือง                           
 จังหวัดนครรำชสีมำ ศิลปะเขมรแบบนครวัด รำวพุทธศตวรรษที่ ๑    
ที่มำ: สิริพรรณ ธิรศริโชติ ผู้เรียบเรียง, น าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย (กรุงเทพฯ:                  
กรมศิลปำกร, ๒๕๔๒), ๑ ๒. 
 

 

ภำพที่ ๑๒๕  ทับหลังจ ำหลักภำพเทพ   องค์ พบที่สระก ำแพงใหญ่  จังหวัดศรีสะเกษ 
 (ภำพจำก รุ่งโรจน์  ธรรมรุ่งเรือง ถ่ำยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 

 ควำมแตกต่ำงที่พบจำกกำรเปรียบเทียบประติมำกรรมดังกล่ำว ท ำให้พิจำรณำได้ว่ำ
สัตว์พำหนะที่ปรำกฏน่ำจะเป็นลักษณะเฉพำะที่เกิดขึ้นในทำงโหรำศำสตร์ไทย ซึ่งส่วนใหญ่พบว่ำ             
มีควำมสัมพันธ์กับสิ่งที่ใช้สร้ำงเทวดำพระองค์ต่ำง ๆ ตำมต ำนำนกำรก ำเนิดในโหรำศำสตร์ไทย           
ที่กล่ำวถึงแล้วในข้ำงต้น ยกเว้น พระจันทร์ พระพฤหัสบดี และพระรำหู เท่ำนั้น ที่มีพำหนะต่ำงไป
จำกสิ่งก ำเนิด  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๔  

 

 ในคัมภีร์ต ำรำโหรำศำสตร์ไทยฉบับอ่ืน ๆ ที่พบจำกกำรสืบค้นข้อมูลต ำรำสมุดไทย
ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ระบุปีที่สร้ำงสมุด ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์พำหนะของเทวดำนพเครำะห์ที่สอดคล้องไป
ในทำงเดียวกันกับที่ปรำกฏในสมุดภำพต ำรำเลขที่  ๑ เลขที่    และเลขที่ ๖  ดังได้รวบรวมไว้           
ตำมตำรำงต่อไปนี้ 

 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ตารางที่ ๓ ตารางจ าแนกสัตว์พาหนะ และสีประจ าเทวดานพเคราะห์ จากเอกสารโบราณบางส่วนที่เก็บรักษาในหอสมุดแห่งชาติ 

   

ล าดับ 
ชื่อ/เลขที่เอกสาร

โบราณ 
พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอังคาร พระพุธ พระพฤหัสบดี พระศุกร์ พระเสาร์ พระราหู พระเกตุ 

พาหนะ สี พาหนะ สี พาหนะ สี พาหนะ สี พาหนะ สี พาหนะ สี พาหนะ สี พาหนะ สี พาหนะ สี 
๑. ต าราโหราศาสตร์

เลขที่ ๑๐๒  
มัดที่ ๑๐ 

(เลือน) - ม้า - กระบือ - ช้าง - กวางทอง - โค - เสือ - ยักษ์ (?) - นาค - 

๒. คัมภีร์มหาทักษา 
เลขที่ ๒๙๙  
มัดที่๒๗ 

- แดง - น  าเงิน - เขียว - ขาว - เหลือง - ชมพู - ด า - 
เขียว 
อ่อน 

- ทอง (?)  

*๓. หมวดไสยศาสตร์ 
เลขที่ ๓๗๗  
มัดที่ ๓๒ 

ราชสีห์ - ม้า - กระบือ - ช้าง - ทรายทอง - โค - เสือ - เมฆ - นาก - 

๔. ต าราโหราศาสตร์
เลขที่ ๑๐๗  
มัดที่ ๑๐ 

ราชสีห์ - ม้า - กระบือ - ช้างเผือก - ไม่ปรากฏ - 
กวาง 
ทอง 

- เสือ - 
ไม่ 

ปรากฏ 
- 

ไม่ 
ปรากฏ 

- 

๕. ต าราสะเดาะ     
พระเคราะห์          
เลขที่ ๗๐ มัดที่ ๗ 

ราชสีห์ - ม้า - กระบือ - ช้าง - เนื อ - โค - เสือ - ครุฑ - นาค - 

 (มีกล่าวถึงสัตว์
พาหนะหลายตอน 
โดยระบุค าเรียกว่า 
เทพนพเคราะห์) 

ไกรษร 
(ราชสีห์) 

- 
อัศดร 
(ม้า) 

- 
กาษร 

(กระบือ) 
โกเมล ช้าง - กวาง มุกดาหาร โค - พยัคฆ์ นิล 

พญา            
สุบัณราช 

- 
พยา
มังกร 

- 

  - - - - - - - - - - - - - - ครุฑ - นาค - 
 

๑๔๑ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ตารางที่ ๓ ตารางจ าแนกสัตว์พาหนะ และสีประจ าเทวดานพเคราะห์ จากเอกสารโบราณบางส่วนที่เก็บรักษาในหอสมุดแห่งชาติ (ต่อ) 

   

ล าดับ 
ชื่อ/เลขที่เอกสาร

โบราณ 
พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอังคาร พระพุธ พระพฤหัสบดี พระศุกร์ พระเสาร์ พระราหู พระเกตุ 

พาหนะ สี พาหนะ สี พาหนะ สี พาหนะ สี พาหนะ สี พาหนะ สี พาหนะ สี พาหนะ สี พาหนะ สี 
๖. บูชานพเคราะห์ฯ 

ว่าด้วยค าบูชา        
นพเคราะห์ 
ในพระเจ้าลูกเธอ
กรมหมื่นปราจิณฯ  
หมู่โหราศาสตร์ 
เลขที่ ๑๔๔ 

ไกรสร 
(ราชสีห์) 

แดง - - - ชมภ ู - เขียวสด 
มฤค 
(กวาง) 

เหลือง 
อุสุภราช 

(โค) 

ขาว
อ่อน

? 

มรรคา
กาศ 

ด า เมฆ ? 
วาศุกีร

ทิพย
พาหะ 

? 

๗. ต าราสะเดาะ            
พระเคราะห์             
หมู่โหราศาสตร์ 
เลขที่ ๖๓๕ 

ราชศรี 
(ราชสีห์) 

- อัสวราช - 
มหิงษ 

(กระบือ) 
- 

ไอยเรศ 
(ช้าง) 

- 
สุวัณณะ 

มฤคี 
(กวางทอง) 

- 
โคอุสุพ

ราช 
- พยัคฆะ - 

มยุเรศ 
 

- นาคราช - 

๘. ต าราสะเดาะ            
พระเคราะห์              
เลขที่ ๑๐๙  
มัดที่ ๑๑ 

ราชสีห์ - ม้า - กระบือ - ช้าง - แพะ - 
กวาง 
ทอง 

- เสือ - ครุฑ - 
ไม่

ปรากฏ 
- 

 

  ๑๔๒ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ตารางที่ ๓ ตารางจ าแนกสัตว์พาหนะ และสีประจ าเทวดานพเคราะห์ จากเอกสารโบราณบางส่วนที่เก็บรักษาในหอสมุดแห่งชาติ (ต่อ)  

  

ล าดับ 
ชื่อ/เลขที่เอกสาร

โบราณ 
พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอังคาร พระพุธ พระพฤหัสบดี พระศุกร์ พระเสาร์ พระราหู พระเกตุ 

พาหนะ สี พาหนะ สี พาหนะ สี พาหนะ สี พาหนะ สี พาหนะ สี พาหนะ สี พาหนะ สี พาหนะ สี 
๙. ต าราบูชาเทวดา 

นพเคราะห์ ว่าด้วย
วิธีบูชาเทวดา         
นพเคราะห์ ฯลฯ  
เลขที่๓๔๒ มัดที่๑๗ 

ราชสีห์ - ม้า - กระบือ - ช้าง - ละมั่งทอง - หมี - พยัคฆ์ - พยัฆ - นาค - 

  รถเทียม
ด้วย

ราชสีห์ 
- 

รถเทียม 
ด้วยม้า 

- กระบือ - 
คชสาน 
(ช้าง) 

- 
ลมังทอง 
(ละมั่ง) 

- หมี - พยักฆ์ - พ่ยัฆ - นาค - 

๑๐. ต าราโหราศาสตร์
เลขที่ ๑๐๒  
มัดที่ ๑๐ 

เลือน - ม้า - กระบือ - ช้าง - กวางทอง - โค - เสือ - ยักษ์ (?) - นาค - 

*๑๑. ต าราพระพุทธรูป 
ว่าด้วยพระพุทธรูป
ปางต่าง ๆ (ได้มา
จากเมือง
นครศรีธรรมราช 
พ.ศ.๒๔๕๐) 

ราชสีห์ - ม้า - กระบือ - ช้าง - ทรายทอง - โค - เสือ - เมฆ - นาค - 

หมายเหตุ ๑. ต าราส่วนใหญ่ไม่ปรากฏปีที่เขียน แต่สันนิษฐานเบื องต้นว่าส่วนใหญ่เป็นเอกสารสมัยรัตนโกสินทร์ โดยส่วนใหญ่เป็นเอกสารที่เก็บรวบรวมตั งแต่เร่ิมจัดตั งหอพระสมุดเป็นต้นมา 

      ๒. * หมายถึง เป็นเอกสารที่ปรากฏการเขียนชื่อเทวดานพเคราะห์โดยเรียงล าดับตามผังภูมิทักษาตามเข็มนาฬิกา คือ พระอาทิตย์ พระจันทร์  พระอังคาร พระพุธ พระเสาร์ พระพฤหัสบดี 

     พระราหู พระศุกร์ และพระเกตุ ๑๔๓ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๔๔ 

 

 ข้อสังเกตประกำรหนึ่งที่พบจำกคัมภีร์ต ำรำโหรำศำสตร์ต้นฉบับหนังสือสมุดไทย        
ตำมตำรำงข้ำงต้น คือ ได้พบว่ำมีฉบับหนึ่งที่กล่ำวถึงพำหนะพระเกตุที่ตรงกันกับที่ปรำกฏในงำน
ประติมำกรรมป้ำยเสียบบัตรพลีโลหะปิดทอง (ชุดที่ ๒) โดยพระเกตุที่ทรงมังกรหรือนำคมีขำเป็น
พำหนะเช่นนี้นั้น พบกำรกล่ำวถึงในต ำรำฉบับเดียว คือ ต ำรำสะเดำะพระเครำะห์ เลขที่    มัดที่   
ดังปรำกฏตำมตำรำงข้ำงต้น ในต ำรำฉบับนี้มีกำรกล่ำวถึงสัตว์พำหนะประจ ำพระเกตุอยู่หลำยแห่ง 
โดยปรำกฏพบทั้ง นำค และ “...พระที่นั่งมงกรทิพ..” อย่ำงไรก็ตำม ต ำรำฉบับนี้ไม่ปรำกฏบำนแผนก
บอกอำยุสมัยกำรสร้ำง ท ำให้ไม่สำมำรถน ำไปใช้วิเครำะห์อำยุสมัยได้   

   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๔๕ 

 

 ๑.๔ หน้าที่การใช้งาน 
 ประติมากรรมเทวดานพเคราะห์ที่ท าการศึกษาในครั้งนี้มี ๒ รูปทรง คือ เป็นแบบ
ประติมากรรมลอยตัว และแบบแผ่นป้ายที่มีส่วนปลายยาวแหลมส าหรับใช้ปักหรือเสียบบนวัตถุ 
ส าหรับการใช้งานประติมากรรมท้ัง ๓ ชุดนั้น พิจารณาจากประวัติที่มาของวัตถุ สันนิษฐานได้ว่าน่าจะ
ใช้ในพระราชพิธี ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งพระบรมมหาราชวัง และพระราชวังบวรสถานมงคล โดยวิเคราะห์
ได้เป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้  
 ๑.๔.๑ หน้าที่การใช้งานประติมากรรมลอยตัว (ชุดที่ ๑) 
 รูปเคารพท่ีสร้างข้ึนในลักษณะประติมากรรมลอยตัว โดยปกติมักปรากฏใน
การประดิษฐานเป็นการถาวรในศาสนสถาน ประดิษฐานส าหรับบูชาในบางกรณี หรือประดิษฐานเป็น
การชั่วคราวในมณฑลพิธีที่จัดขึ้นส าหรับการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ส าหรับประติมากรรมเทวดา                 
นพเคราะห์ชุดที่ ๑ ซึ่งเป็นรูปเคารพแบบลอยตัวขนาดย่อม สันนิษฐานว่าอาจก าหนดใช้ส าหรับ
ประดิษฐานเป็นการชั่วคราวส าหรับการพระราชพิธีบางพระราชพิธีที่ก าหนดให้มีเทวดานพเคราะห์            
ในโรงพิธีด้วย เช่น ในการพระราชพิธีสัมพัจฉรฉินทร์ ซึ่งเป็นการพระราชพิธีประจ าเดือนสี่ เป็นการพิธี
ประจ าปีส าหรับพระนคร ท าเพ่ือจะให้เป็นสวัสดิมงคลแก่พระนคร พระจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศา 
นุวงศ์ ข้าราชการฝ่ายหน้าฝ่ายใน ตลอดจนราษฎร๓  ในส่วนพิธีพราหมณ์ กล่าวถึงการตั้งเทวรูป             
นพเคราะห์ส าหรับบูชาบนม้ารอง ซึ่งตั้งลดชั้นลงมาจากเตียงชั้นต้นที่ประดิษฐานเทวรูปพระอิศวร 
พระอุมามเหศวร พระนารายณ์ และพระมหาพิฆเนศวร๓ เป็นต้น  
 อย่างไรก็ตาม ตามหลักฐานเอกสารที่กล่าวถึงการพระราชกุศลเฉลิม          
พระชนมพรรษาที่จัดขึ้นในพระบวรราชวังซึ่งมีการกล่าวถึงประติมากรรมเทวดานพเคราะห์                     
ชุดทองเหลืองไว้ด้วยนั้น ท าให้ค่อนข้างเชื่อว่าประติมากรรมลอยตัวชุดนี้ น่าจะเป็นชุดเดียวกับที่
กล่าวถึงในเอกสาร ซึ่งท าให้อนุมานได้ว่าประติมากรรมแบบลอยตัวชุดดังกล่าว มีหน้าที่การใช้งานหนึ่ง
คือในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งพบว่ามีการใช้งานประติมากรรมแบบลอยตัว                
ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของพระมหากษัตริย์และเจ้านายพระองค์ส าคัญด้วย แต่มีความ
ต่างที่ในพระราชวังหลวงนั้น สังเกตได้ว่าเทวดานพเคราะห์มีขนาดเล็กว่าและมักตั้งอยู่ในบุษบกซึ่งเป็น
รูปแบบลักษณะที่ยังคงใช้อยู่ในพิธีบูชาเทวดานพเคราะห์เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 
......   
  

                                                           

 ๓  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชพิธีสิบสองเดือน, ๑๕๖-๑๕ . 
             ๓  เร่ืองเดียวกัน, ๑ ๐-๑ ๑. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๔๖ 

 

ในรัชกาลปัจจุบัน๓  (ภาพที่ ๑๒๖-๑๒ ) 
 

 

ภาพที่ ๑๒๖ พระราชพิธีบูชารับ-ส่ง เทวดาพระเคราะห์ ในสมัยรัชกาลที่ ๖ 

ที่มา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ภ ๐๐๓ หวญ.  ๕/   

                                                           

 ๓  ส าหรับในรัชกาลปัจจุบัน ยังคงปรากฏการใช้เทวรูปแบบเดียวกัน คือ พระอาทิตย์ -เทวดา
ทรงสิงห์  พระจันทร์-เทวดาทรงม้า พระอังคาร-เทวดาทรงกระบือ พระพุธ-เทวดาทรงช้าง พระเสาร์-เทวดา
ทรงเสือ พระพฤหัสบดี-เทวดาทรงกวาง พระราหู-เทวดาทรงครุฑ พระศุกร์-เทวดาทรงโค และพระเกตุ-
เทวดาทรงพญานาค รายละเอียดโปรดดูใน เพลินพิศ ก าราญ, ผู้เรียบเรียง, พระราชพิธีเฉลิมพระชนมายุ
ครบ ๕๐ พรรษา เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติได้หมื่นวันเศษ และพระราชพิธีสถาปนาพระราชอิสริยศักดิ์
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ (กรุงเทพฯ: กองวรรณคดี และประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๒๑), ๕๑. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๔  

 

 

ภาพที่ ๑๒  บัตรบูชาเทวดานพเคราะห์  ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลปัจจุบัน 

ที่มา: เพลินพิศ ก าราญ, ผู้เรียบเรียง, พระราชพิธีเฉลิมพระชนมายุครบ ๕๐ พรรษา เสด็จเถลิง
ถวัลยราชสมบัติได้หม่ืนวันเศษ และพระราชพิธีสถาปนาพระราชอิสริยศักดิ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
(กรุงเทพฯ: กองวรรณคดี และประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๒๑), ไม่ปรากฏหน้า.  
 

 

ภาพที่ ๑๒  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนบูชาเทวดานพเคราะห์ ในการพระราชพิธี
 เฉลิมพระชนมพรรษา ปี พ.ศ.๒๕๒๐ 
ที่มา: เพลินพิศ ก าราญ, ผู้เรียบเรียง, พระราชพิธีเฉลิมพระชนมายุครบ ๕๐ พรรษา เสด็จเถลิง
ถวัลยราชสมบัติได้หม่ืนวันเศษ และพระราชพิธีสถาปนาพระราชอิสริยศักดิ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
(กรุงเทพฯ: กองวรรณคดี และประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๒๑), ไม่ปรากฏหน้า.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๔  

 

 ๑.๔.๒ หน้าที่การใช้งานประติมากรรมแบบแผ่นป้าย (ชุดที่ ๒ และชุดที่ ๓)  
 ประติมากรรมชุดที่ ๒ และชุดที่ ๓ มีลักษณะเป็นแผ่นป้ายที่มีส่วนปลาย

ยาวแหลมส าหรับใช้ปักหรือเสียบบนวัตถุ ซึ่งลักษณะรูปทรงส่วนปลายยาวแหลมดังกล่าวต่างไปจาก
แว่นเวียนเทียนที่ใช้ในพิธีสมโภชทั่วไป๔๐ จากลักษณะรูปทรงดังกล่าวจึงสันนิษฐานว่าประติมากรรม           
ทั้ง ๒ ชุดน่าจะเป็นป้ายที่ใช้เสียบยอดบัตรพลีในพิธีบูชาเทวดานพเคราะห์ ซึ่งสอดคล้องกับที่ปรากฏ
ในพระนิพนธ์เกี่ยวกับการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาในวังหน้า ซึ่งมีความกล่าวถึงการใช้          
เทวรูปนพเคราะห์เสียบยอดบัตรพลี ซึ่งเป็นเทวรูปอีกส่วนหนึ่งต่างหากจากที่ตั้งบูชาบนโต๊ะจีน                
ดังความว่า “...ตรงหน้าโต๊ะออกมาตั้งบัตรเก้าบัตร ยอดบัตรปักเทวรูปนพเคราะห์ ...”๔๑ ดังนั้น                  
จึงสันนิษฐานหน้าที่การใช้งานได้ว่า ประติมากรรมที่มีลักษณะรูปทรงเช่นนี้ มีหน้าที่ส าหรับ                 
การน าไปใช้ปักบนยอดบัตรประจ าพระเคราะห์แต่ละองค์  

 “บัตร” ที่กล่าวถึงในข้อความข้างต้น ประดิษฐ์ด้วยใบตองเย็บเป็นรูปทรง
คล้ายกระบะหรือถาดส าหรับใส่เครื่องสังเวยเทวดา โดยรูปทรง จ านวนชั้นซ้อน และสิ่งของในบัตร             
มีความแตกต่างกันไปตามที่ก าหนดส าหรับเทวดาแต่ละองค์๔๒นอกจากนี้ การจัดสิ่งของในบัตร ยังมี
ความแตกต่างในแต่ละพิธี เช่น บัตรพระเกตุในพิธีบูชานพเคราะห์ ต่างกับบัตรพระเกตุที่ใช้วางในศาล
เพียงตาในพิธีการหล่อพระ๔๓  

 ส าหรับประติมากรรมที่มีลักษณะเช่นนี้ ไม่ปรากฏหลักฐานภาพถ่ายเก่า             
ที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ในการพระราชพิธีในพระบรมมหาราชวัง  แต่พบว่ามีปรากฏในพิธีราษฎร์             
ในปัจจุบัน เช่น ปักยอดบัตรในพิธีสวดนพเคราะห์ก่อนการหล่อพระพุทธรูปที่ วัดโขลงสุวรรณคีรี      
ต าบลคูบัว อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เป็นต้น (ภาพที่ ๑๒ )  

                                                           

 ๔๐ ส าหรับแว่นเวียนเทียนที่ใช้ในการพระราชพิธีของหลวงนั้น มีแว่นแก้ว แว่นทอง และแว่น
เงิน อย่างละ ๕ แว่น ดูเพิ่มเติมใน เบญจมาส แพทอง, ความรู้เรื่องพระราชพิธี ประเพณีและพิธีกรรม 
(กรุงเทพฯ: ศยาม, ๒๕๕๐), ๒๔ -๒๔ .  
             ๔๑ กรมศิลปากร, ลัทธิธรรมเนียมต่างๆ, ๕๖ . 
 ๔๒ บัตร แปลว่า ใบ หมายถึง ใบไม้คือใบตอง เย็บเป็นกระทง ส่วนค าว่า พลี แปลว่า เซ่น 
รวมกันเป็น บัตรพลี แปลว่า กระทงเครื่องเซ่น ดูเพิ่มเติมใน เสฐียรโกเศศ, ผีสางเทวดา (กรุงเทพฯ: เอเธนส์
บุ๊คส์ (๑   ), ๒๕๔ ),  ๐- ๑.  ส าหรับบัตรที่ก าหนดใช้ในพิธีบูชาเทวดานพเคราะห์ มีอธิบายรายละเอียด
ไว้ในเร่ืองพิธีบูชาเทวดานพเคราะห์ตามต าราที่รวบรวมโดย เทพย์ สาริกบุตร ในหัวข้อ ๓.๓.๒ การพระราช
พิธีเฉลิม ฉลองพระชนมพรรษา  

 ๔๓ รายละเอียดโปรดดูใน เทพย์ สาริกบุตร, ต าราพระเวทพิสดาร (กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณา
คาร, ๒๕๔ -๒๕๕๐), ๖๑๐. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๔  

 

 

ภาพที่ ๑๒  ลักษณะป้ายบัตรรูปเทวดานพเคราะห์ที่ใช้ปักยอดบัตรในพิธีสวดนพเคราะห์               
      วัดโขลงสุวรรณคีรี ต าบลคูบัว อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีลักษณะรูปทรงคล้ายกับ    
      ประติมากรรมชุดที่ ๒ และชุดที่ ๓  
ที่มา: สุชาต จันทรวงศ์, คิดแล้วเขียน, เข้าถึงเมื่อ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕ , เข้าถึงได้จาก 
http://chantrawong.blogspot.com/2010/07/blog-post_26.html 

 

 ประติมากรรมรูปแบบลักษณะเช่นนี้ไม่พบการใช้งานในพระราชพิธีเฉลิม                 
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน โดยพบว่าในการพระราชพิธีเฉลิม           
พระชนมพรรษา ส านักพระราชวังใช้ประติมากรรมรูปเทวดานพเคราะห์ประทับในบุษบกน าไปใช้วาง
บนยอดบัตรพลีที่ท าขึ้นเฉพาะองค์ ซึ่งบัตรพลีต่าง ๆ จะก าหนดท าขึ้นส าหรับบูชาเฉพาะองค์ สิ่งของ
ต่าง ๆ จึงมักเกี่ยวเนื่องกับสีประจ าพระทั้ง   เช่น พระอาทิตย์ ประดับด้วยดอกไม้สีแดง เป็นต้น 

ดังนั้น หน้าที่การใช้งานแผ่นป้ายรูปเทวดานพเคราะห์ที่ใช้เสียบบนยอดบัตรพลีแต่ละบัตร จึงสะท้อน
ถึงวัตถุประสงค์หน้าที่ใช้แทนรูปเคารพในพิธีบูชาเทวดานพเคราะห์ และยังใช้เป็นสัญลักษณ์บอกถึง
บัตรประจ าพระเคราะห์องค์ต่าง ๆ รวมทั้งเชื่อมโยงสิ่งที่บูชาที่จัดแต่งขึ้นต่างกันไปในแต่ ละบัตร            
ตามต าราที่ก าหนดไว้ส าหรับพระเคราะห์แต่ละองค์ด้วย 
 อนึ่ง ประติมากรรมเทวดานพเคราะห์ที่มีลักษณะรูปทรงแบบป้ายบัตรเช่นนี้ 
สันนิษฐานว่า อาจมีการน าไปใช้พระราชพิธีอ่ืนที่มีการตั้งบัตรบูชาเทวดานพเคราะห์ด้วยเช่นกัน อาทิ
...   

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๕๐ 

 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในสมัยรัชกาลที่ ๑๔๔ พระราชพิธีมหาปราบดาภิเษก และพระราชพิธีเฉลิม
พระราชมณเฑียร รัชกาลที่ ๒ ปีมะเส็ง เอกศก จ.ศ.๑๑ ๑  เป็นต้น แต่ในการศึกษาครั้งนี้จะมุ่งเน้น
เฉพาะการบูชาเทวดานพเคราะห์เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเท่านั้น เนื่องจากเป็น
พิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับคติความเชื่อโดยตรง คือการให้อิทธิพลต่อเหตุการณ์ดีร้ายตลอดช่วงอายุชีวิต
มนุษย์นั้น ซึ่งพบว่าการพระราชพิธีบูชาเทวดานพเคราะห์นี้ เป็นส่วนหนึ่งเนื่องในการพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาในสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งยังคงธรรมเนียมปฏิบัติมาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน๔๖  

                                                           

             ๔๔ ปรากฏความในพระราชพงศาวดาร รัชกาลที่ ๑ ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ ความว่า “...ณ 
พระที่แท่นที่บรรทมที่พระมหามนเทียรข้างในแต่งอาสนะปูลาดพรมเจียม ส าหรับเป็นที่พระสงฆ์ราชาคณะ
สมถะ ๕ รูป สวดพระปริตรพุทธมนต์ และกรมโหรตั้งเครื่องบัตรพลีบูชาเทวดานพเคราะห์ เพื่อเจริญ
พระชนมายุกาล...” โปรดดูใน เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ข า บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ 
รัชกาลที่ ๑ (กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๒๖), ๕ . 
            ๔๕ ปรากฏความว่า “...ผ้ารองนพเคราะห์ ๑...” และ“...อนึ่ง ให้สนมพลเรือนท าบัตรแทงหยวก 
ๆ กล้วย ๔ มุม ๓ ชั้น   บัตร   ชั้น ๑ บัตร รวม   บัตร กับธงสีแดง ๖ ขาว ๑๕ ชมพู   เขียว ๑  ด า ๑๐ 
เลื่อม ๒๑ เหลือง ๑  หม่น ๑๒ ทอง   ส าหรับบัตรให้มาส่งแก่โหรบูชาเทวดา...” ใน ยิ้ม ปัณฑางกูร, 
ประชุมหมายรับสั่ง ภาคที่ ๓ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
(กรุงเทพฯ: คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ ส านักนายกฯ, ๒๕๒ ), ๑ -๑ . 
และ ในโคลงปราบดาภิเษกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งด ารงพระอิสริยยศพระเจ้าลูกเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ 
ปรากฏเนื้อความกล่าวถึงบัตรในการพิธีบูชาเทวดานพเคราะห์เนื่องในพระราชพิธีดังกล่าวไว้ด้วย โปรดดูใน 
นุชนารถ กิจงาม บรรณาธิการ, พระราชพิธีบรมราชาภิเษก: ประวัติศาสตร์จารีตประเพณีจากพระราช
นิพนธ์ “ยอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒” (กรุงเทพฯ: ส านัก
วรรณกรรมและประวัติศาสตร์, ๒๕๔๖). 
             ๔๖ ส าหรับการสะเดาะพระเคราะห์เนื่องในวาระดังกล่าวในสมัยอยุธยานั้น ไม่ปรากฏหลักฐาน
กล่าวถึงการประกอบพระราชพิธีโดยตรง แต่สันนิษฐานกันว่าอาจน าเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธี ๑๒ 
เดือน คือ การพระราชพิธีตุลาภาร ซึ่งมีการ “ตั้งตราชูกลางพระโรง เบื้องซ้ายใส่สรรพาทรัพย์ เบื้องขวา
พระองค์แลสมเด็จพระอรรคมเหษี...” อันเป็นการสะเดาะเคราะห์ด้วยทองตามน้ าหนักตัว ซึ่งเป็นประเพณีที่
รับมาจากอินเดีย โดยในประเทศอินเดียสมัยหนึ่ง ยังพบการท าพิธีในลักษณะคล้ายคลึงกันในวันเกิดของเด็ก 
โดยให้เด็กนั่งในสาแหรกข้างหนึ่ง อีกข้างหนึ่งใส่ของกินจ าพวกผลไม้เผือกมัน โดยถ่วงให้น้ าหนักสองข้าง
เท่ากัน แล้วน าของที่น ามาชั่งนั้นเป็นของขวัญแก่เด็กหน้า โปรดดูใน สมบัติ พลายน้อย, “ตาชั่ง” ใน รู้ร้อย
แปด, เล่ม ๒ (กรุงเทพฯ: สารคดี, ๒๕๔๔), ๔๕. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๕๑ 

 

ส าหรับการศึกษาพิธีบูชาเทวดานพเคราะห์เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา            
จะขอกล่าวถึงคัมภีร์ต าราทางโหราศาสตร์ก่อน แล้วจึงกล่าวถึงรายละเอียดพระราชพิธีเป็นล าดับต่อไป 
 

๒. คติเรื่องเทวดานพเคราะห์ในคัมภีร์ต าราโหราศาสตร์ไทย 

 ๒.๑ ความหมายนพเคราะห์ในโหราศาสตร์  
  นพเคราะห์ เป็นค าที่ใช้เรียกดวงดาวทั้ง   ซึ่งในทางดาราศาสตร์และโหราศาสตร์ 
ได้แปลความหมายต่างกันไป ดังนี้  
 ๑. นพเคราะห์ ในความหมายทางดาราศาสตร์ หมายถึง ดาวเคราะห์ทั้ง   ใน
ระบบสุริยะ ซึ่งโคจรรอบดวงอาทิตย์โดยอ านาจแรงดึงดูดระหว่างดวงอาทิตย์กับดาวเคราะห์ อยู่ห่าง
จากดวงอาทิตย์ตามล าดับ คือ พุธ ศุกร์ โลก อังคาร พฤหัสบดี เสาร์ ยูเรนัส เนปจูน และพลูโต คนบน
โลกสามารถมองเห็นดาวเคราะห์ส่วนใหญ่ได้ด้วยตาเปล่า ดังนั้น ดาวพุธ ศุกร์ อังคาร พฤหัสบดี และ
เสาร์ จึงเป็นดาวเคราะห์ที่เห็นมาแต่โบราณ  ส่วนดาวยูเรนัส เนปจูน และพลูโต จะเห็นได้ด้วยการดู
ผ่านกล้องโทรทรรศน์ ซึ่งทั้ง ๓ ดวง ถูกค้นพบเมื่อ พ.ศ.๒๓๒๔๔  พ.ศ.๒๓   และ พ.ศ.๒๔ ๓ 
ตามล าดับ๔  
 ๒. นพเคราะห์ ในความหมายทางโหราศาสตร์ หมายถึง ดาวเคราะห์   ดวง คือ 
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ ราหู และเกตุ โดยราหู และเกตุ เป็นสิ่งสมมติ                  
ที่เก่ียวข้องกับการเกิดอุปราคา ราหูเป็นหัว และเกตุเป็นหางของ “มังกร”  โดยหัวของมังกรอยู่ตรงจุด
ที่ดวงจันทร์ผ่านจากใต้ไปเหนือระนาบทางโคจรของโลก หางมังกรอยู่ตรงจุดที่ดวงจันทร์ผ่านจาก
เหนือลงไปใต้ระนาบทางโคจรของโลก๔  
 ในทางโหราศาสตร์ ดวงดาวที่มีอิทธิพลเกี่ยวกับโลกและมนุษย์นั้น มี ๒ ประเภท 
คือ ๑) ดาวฤกษ์ เป็นดาวที่อยู่ประจ าที่บนท้องฟ้า รวมกันอยู่เป็นกลุ่ม ๆ๕๐ แบ่งได้เป็น ๒  กลุ่ม และ                 
๒) ดาวเคราะห์ เป็นดาวที่เคลื่อนที่ได้ มีอิทธิพลที่จะส่งผลดีผลร้ายให้แก่โลกและมนุษย์ โดยในระบบ 

                                                           

             ๔  ยอดธง ทับทิวไม้, โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเองใน ๓๐ ชั่วโมง, (กรุงเทพฯ: เดลฟี), 
๒๕๔๑.  ๑.  
           ๔  ราชบัณฑิตยสถาน , สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๑๕ ,  (พระนคร : 
ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๔  ),  ๓๔ .   
           ๔  ราหูและเกตุไม่ใช่ดาว แต่เป็นจุดคราส ทั้งคราสอาทิตย์และคราสจันทร์ โหราศาสตร์
ตะวันตกหรือระบบสายนะ ไม่ได้น าดาวสองดวงนี้มาใช้ในวิชาโหราศาสตร์ รายละเอียดโปรดดูใน ยอดธง ทับ
ทิวไม้, โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเองใน ๓๐ ชั่วโมง, ๓ ๔-๓ ๕.   
 ๕๐ รายละเอียดโปรดดูใน ยอดธง ทับทิวไม้, โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเองใน ๓๐ ชั่วโมง, 
๑๐๓. 

   ส
ำนกัหอ
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๑๕๒ 

 

สุริยจักรวาลในโลกทรรศน์เก่ามีดาวเคราะห์คืออาทิตย์เป็นผู้น า มีดาวเคราะห์จันทร์ อังคาร พุธ 
พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ เป็นดาวเคราะห์บริวาร และมีดาวเคราะห์ประเภทฉายา คือ ราหู และเกตุ เป็น
ดาวประกอบรวมเรียกว่า ดาวนพเคราะห์ ทั้งนี้ ส าหรับราหูนั้น เป็นจุดสกัดของอุปราคา ส่วนดาวเกตุ
จะไม่มีโอกาสเห็นได้ในเวลาธรรมดา โดยจะปรากฏให้เห็นเพียงบางคราวเท่านั้น๕๑ 
 ทั้งนี้ ในทางโหราศาสตร์แต่เดิมมีดาวเคราะห์ชั้นเดิมเพียง   ดวง หรือที่เรียกว่า อัฐ
เคราะห์ เท่านั้น ต่อมาเมื่อมีดาวที่ค านวณพบใหม่ตามคัมภีร์สุริยาตรอีก ๒ ดวง คือ ดาวเกตุ และดาว
มฤตยู  นักโหราศาสตร์ฝ่ายไทยจึงได้ยกเอาเกตุเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งด้วย  เรียกรวมว่า นพ
เคราะห์๕๒ โดยมีการก าหนดเครื่องหมายทางโหราศาสตร์ ดังนี้ 
 อาทิตย์  แทนด้วย   ๑ หรือ   พระ ๑ 
 จันทร์   แทนด้วย   ๒ หรือ   พระ ๒ 
 อังคาร  แทนด้วย   ๓ หรือ   พระ ๓ 
 พุธ  แทนด้วย   ๔ หรือ   พระ ๔ 
 พฤหัสบดี แทนด้วย   ๕ หรือ   พระ ๕ 
 ศุกร์  แทนด้วย   ๖  หรือ   พระ๖ 
 เสาร์   แทนด้วย     หรือ   พระ   
 ราหู   แทนด้วย     หรือ   พระ   
 เกตุ  แทนด้วย     หรือ   พระ   
 กล่าวเกี่ยวกับพระเกตุที่ปรากฏในทางโหราศาสตร์ไทย ประเสริฐ ณ นคร ให้
ความเห็นไว้อย่างน่าสนใจว่า “พระเกตุ (โหร) ชื่อดาวพระเคราะห์ดวงที่   มีเลข   เป็นเครื่องหมาย 
พระเกตุมีปรากฏอยู่ในดวงชะตาซึ่งผูกข้ึนในสมัยหลังนี้ แต่ไม่ปรากฏในจารึกทั้งภาคเหนือและเชียงตุง 
สมัย พ.ศ.๒๐๑  ถึง พ.ศ.๒๓๓  รวมทั้งจารึกเรื่องสร้างวัดบรมนิวาส พ.ศ.๒๓   ด้วย”๕๓ ซึ่งน่าเป็น
เครื่องพิจารณาถึงการปรากฏพระเกตุในการน ามาใช้ค านวณในโหราศาสตร์ไทยได้ว่า พระเกตุที่
น ามาใช้ดังกล่าวเป็นพระเกตุไทย ไม่ใช่พระเกตุอินเดียหรือพระเกตุในโหราศาสตร์ตะวันตก สอดคล้อง
กับนักโหราศาสตร์หลายท่านที่ให้ความเห็นว่าเป็นการค้นพบใหม่ในสมัยรัชกาลที่ ๔ ทั้งนี้ การ
แบ่งแยกพระเกตุดังกล่าว เข้าใจว่าน่าจะมีความแตกต่างบางประการในการสังเกตการ โคจรและการ
เปลี่ยนแปลงอันน่าจะท าให้การพยากรณ์ตามคัมภีร์ในทางโหราศาสตร์ไทยมีรายละเอียดต่างไปด้วย 
อย่างไรก็ตาม พระเกตุที่ปรากฏในคัมภีร์มหาทักษาซึ่งเกี่ยวเนื่องกับพิธีบูชาเทวดานพเคราะห์ซึ่งจะได้
                                                           

 ๕๑ เร่ืองเดียวกัน. 
           ๕๒ ราชบัณฑิตยสถาน, สารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม ๑๕,  ๓๕๔.   
             ๕๓ ประเสริฐ ณ นคร, ประวัติศาสตร์เบ็ดเตล็ด : รวมบทนิพนธ์ "เสาหลักทางวิชาการ" ของ
ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔ ), ๓๐๐. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๕๓ 

 

กล่าวต่อไปนั้น ไม่อาจระบุได้ว่าสัมพันธ์กับการค้นพบพระเกตุในโหราศาสตร์ไทยที่พบใหม่หรือไม่ 
เนื่องจากในภาคท านายที่ปรากฏในต าราพยากรณ์ต่าง ๆ ไม่ปรากฏการเข้ามาเสวยอายุหรือแทรกของ
พระเกตุ๕๔ ซึ่งต่างไปจากพระเคราะห์องค์อ่ืน ๆ ที่มีล าดับเวลาเข้ามามีอิทธิพลต่อชะตาชีวิตในแต่ละ
ช่วงเวลาต่างกันไป   
 อนึ่ง โหราศาสตร์ระบบนิรายนะให้ความหมายดาวเกตุไว้  ๓ ประการ คือ               
๑) หมายถึง จุด ๆ หนึ่งที่อยู่ตรงข้ามกับราหูหรือจุดที่เกิดคราส อันเป็นผลเนื่องมาจากการค านวณ            
อุปราคา ๒) หมายถึงแสงเรืองต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าบางครั้งบางคราว จากสถานที่ศักดิ์ สิทธิ์           
ต่าง ๆ เช่น พระเจดีย์ โรงแสงศาสตราวุธ เป็นต้น และ ๓) หมายถึงปรากฏการณ์บนท้องฟ้าคือดาว
หาง โดยในต าราโหรภารตะซึ่งเป็นโหรในระบบนิรายนะ ลงท้ายชื่อดาวหางประเภทต่าง ๆ ด้วยค าว่า
เกตุท้ังสิ้น เช่น ธุมเกตุ, กรณเกตุ , อรุณเกตุ เป็นต้น๕๕  
 ล าดับพระเคราะห์ในการพยากรณ์แบบไทย  พระเคราะห์ทั้ง   พระองค์ เมื่อ
ปรากฏในภาคค านวณ ได้ก าหนดให้แต่ละองค์มีต าแหน่งในผังภูมิทักษาตามทิศ๕๖ ดังนี้ 
  

         อีสาน         บูรพา        อาคเนย์ 

  ๑  ๒  ๓ 

 อุดร  ๖     ๔   ทักษิณ 

     ๕      

         พายัพ         ประจิม          หรดี  

 จากผังภูมิดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ต าแหน่งของพระเคราะห์ต่างไปจากที่นิยม
ประดิษฐานในแท่นบูชาในเทวาลัยประเทศอินเดียแล้ว โดยเฉพาะการวางพระอาทิตย์ไว้ในต าแหน่งทิศ
อีสาน เป็นสิ่งที่แตกต่างไปจากการบูชาปกติในเทวาลัยอินเดียใต้ ซึ่งนิยมให้พระอาทิตย์อยู่ในต าแหน่ง

                                                           

 ๕๔ โปรดดูใน พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ, บรรณาธิการ, ต าราพรหมชาติ ร.ศ. ๑๒๐ (พิมพ์ตาม
อักขระเดิม) (กรุงเทพฯ: บันทึกสยาม, ๒๕๕๑), ๕๖-๖ . 
             ๕๕ ยอดธง ทับทิวไม้, โหราศาสตรไ์ทยเรียนด้วยตนเองใน ๓๐ ชั่วโมง, ๑๐๓. 
            ๕๖ ราชบัณฑิตยสถาน, สารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม ๑๕,  ๓๕๕.   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๕๔ 

 

ศูนย์กลางผังภูมิ๕ ลักษณะเช่นนี้จึงเป็นลักษณะเฉพาะที่โหราจารย์ก าหนดน ามาใช้ในพิธีกรรมเนื่องใน
โหราศาสตร์ไทยโดยตรง๕   

 ๒.๒ ระบบโหราศาสตร์ไทยและท่ีมาของระบบทศา 
 ระบบโหราศาสตร์ทั่วโลกที่ใช้กันในปัจจุบันนี้ อาจแบ่งได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ ระบบ          
นิรายนะซ่ึงเป็นระบบที่ใช้ในโหราศาสตร์ไทย และระบบสายนะหรือระบบสากลที่ใช้กันในโหราศาสตร์
ตะวันตก ความแตกต่างของ ๒ ระบบนี้ สังเกตได้จากการก าหนดวันที่ดวงอาทิตย์โคจรมาบรรจบ
ครบรอบปีต่างกัน๕ กล่าวคือ ระบบนิรายนะหรือระบบคงที่ซึ่งเป็นระบบดั้งเดิม ค านวณจากเวลาที่
ดวงอาทิตย์โคจรรอบนักษัตรครบ ๑๒ ราศี จากจุด ๐ องศาราศีเมษ จนกระทั่งดวงอาทิตย์โคจรมาถึง
จุดนี้อีกครั้งในวันหนึ่งวันใด ถือเอาวันนั้นเป็นวันสงกรานต์ ซึ่งจะตกในราววันที่ ๑๓ เมษายนของทุกปี 
ระบบนี้ใช้แพร่หลายทั้งในอินเดีย จีน ไทย พม่า๖๐  
  ส่วนระบบสายนะหรือระบบเคลื่อนที่ ค านวณโดยอาศัยรอบฤดูกาลเป็นหลัก ซึ่ง
เกิดขึ้นภายหลังจากการค้นพบว่าจุดทิวาราตรีเสมอภาคเคลื่อนที่ไปได้ทุกปี ท าให้ปัจจุบันวันที่ดวง

                                                           

 ๕  Margaret Stutley, The Illustrated Dictionary of Hindu Iconography, 101. 
 ๕  การก าหนดพระเกตุอยู่ต าแหน่งกลางผังภูมิทักษา มีประเด็นที่น่าพิจารณาว่าคล้ายคลึงกับที่
พบในพม่าเช่นเดียวกัน โดยมีตัวอย่างเช่น การบูชาที่เจดีย์พระเกศธาตุ ตามประเพณีนิยมชาวพม่า เมื่อขึ้นไป
บูชาพระเจดีย์ นอกจากจะจุดธูปเทียนกราบไว้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและเดินประทักษิณพระเกศธาตุ
แล้ว ก็มักมีพิธีเนื่องด้วยเทวดานพเคราะห์อีกด้วย โดยผู้ที่มาบูชาจะเลือกนั่งบริเวณลานตรงกับทิศของเทวดา
ที่ก าหนดตามมุมพระเจดีย์ซึ่งได้ก าหนดทิศที่เทวดาประจ าไว้ ซึ่งตรงกันกับผังภูมิทักษาในต าราโหราศาสตร์
ไทย เช่น เกิดวันอาทิตย์ เลือกนั่งมุมพระอาทิตย์ หมายถึงทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเจดีย์ เป็นต้น เมื่อ
กราบไหว้เสร็จ จะมีการสวดพระปริตรตามก าลังวัน แล้วมีพิธีเอาน้ าสาดที่ฐานพระเกศธาตุ รายละเอียดโปรด
ดูใน ส.พลายน้อย [นามแฝง], เล่าเรื่องพม่ารามัญ, พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ: พิมพ์ค า, ๒๕๔๔), ๑๑๑-๑๑๒. 
อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถสืบทราบถึงความเชื่อมโยงเก่ียวกับต าราโหราศาสตร์ระหว่าง ๒ แห่งได้  
 ๕  ทั้งนี้ ความแตกต่างของระบบนิรายนะและระบบสายนะ เกิดจากการก าหนดจุดทิวาราตรี
เสมอภาคต่างกัน โดยจุดดังกล่าวคือจุดตัดจุดแรกของเส้นสุริยวิถีกับเส้นศูนย์สูตรท้องฟ้า ซึ่งเมื่อดวงอาทิตย์
โคจรถึงวันดังกล่าวจะท าให้เป็นวันที่มีเวลากลางวันและกลางคืนเท่ากัน อันเป็นที่มาของการก าหนดการเข้าสู่
ฤดูกาลทั้ง ๔ ในรอบปี รายละเอียดโปรดดูใน ยอดธง ทับทิวไม้, โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเองใน ๓๐ 
ชั่วโมง, ๑๐๔-๑๒๐. 
 ๖๐ เร่ืองเดียวกัน, ๑๐๔. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๕๕ 

 

อาทิตย์โคจรมาบรรจบครบรอบปีตกในราววันที่ ๒๑ มีนาคม ระบบนี้เป็นระบบที่เกิดขึ้นหลังระบบนิ
รายนะ โดยเป็นที่นิยมในโหราศาสตร์ตะวันตก๖๑ 
 ทั้งนี้ ที่มาของโหราศาสตร์ทั้ง ๒ ระบบ ล้วนมีพ้ืนฐานมาจากการสังเกตการโคจร
ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ผ่านกลุ่มดาวฤกษ์หรือนักษัตรซึ่งเป็นกลุ่มดาวที่ไม่เคลื่อนที่ ท าให้มนุษย์
สามารถก าหนดเวลา วัน เดือน ปี และฤดูกาลอย่างหยาบ ๆ ซึ่งน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน
ด ารงชีวิตในแต่ละปีได้ ในเวลาต่อมาความรู้จากการศึกษาสังเกตการโคจรของดวงอาทิตย์ดังกล่าว            
ท าให้มนุษย์รู้จักเส้นทางโคจรของพระอาทิตย์บนท้องฟ้า และสามารถก าหนดขอบเขตของท้องฟ้าด้วย
การสังเกตจุดแน่นอนที่พระอาทิตย์จะเปลี่ยนเส้นทางโคจรทางด้านทิศเหนือ (ปัดเหนือ) กับทางด้าน
ทิศใต้ (ปัดใต้) โดยตลอดเส้นทางการโคจรของดวงอาทิตย์ไประหว่างสองขั้วโลกดังกล่าว ดวงอาทิตย์
จะโคจรผ่านกลุ่มดาวฤกษ์ต่าง ๆ ไปตลอดเส้นทาง ซึ่งตลอดระยะเส้นทางโคจรรูปวงกลมที่มองเห็น
เป็นขอบฟ้าทั้งทิศเหนือและทิศใต้ จะถูกก าหนดตามกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ ให้มีความกว้าง ๓๖๐ 
องศา (ซึ่งเป็นที่มาของการจ าลองท้องฟ้ามาเป็นเรือนชะตา หรือดวงฤกษ์ที่มีรูปทรงวงกลมที่ยังคงใช้
สืบมาจนถึงปัจจุบัน) โดยกลุ่มดาวฤกษ์ที่เรียงรายอยู่ทั่วเส้นขอบฟ้าทั้งหมดดังได้กล่าวถึงจะถูกรวบรวม
ไว้ทั้งหมด ๒  กลุ่ม หรือ ๒  นักษัตร ตามล าดับของการปรากฏของแต่ละนักษัตรที่มองเห็นได้           
โดยพบว่ามีการตั้งชื่อต่างกันไปตามแต่ละชนชาติหรือตามแต่ละท้องถิ่น๖๒  
  กล่าวเฉพาะในระบบนิรายนะนั้น ในเวลาต่อมาได้มีการศึกษาและแบ่งวงกลมของ
ท้องฟ้าให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งออกเป็นราศี ๑๒ ราศี โดยก าหนดขึ้นจากรอบการโคจรของดวง
จันทร์ที่จะต้องผ่านกลุ่มดาวฤกษ์เหล่านั้นเป็นเวลาจากวันดับครั้งแรกถึงวันดับครั้งต่อไปเป็นเวลาครั้ง
ละ ๓๐ วัน๖๓ ในวงกลม ๓๖๐ องศานั้น จันทร์จะต้องดับ ๑๒ ครั้ง หรือเป็นเวลารวมทั้งหมด                
๑๒ เดือน ท าให้เกิดการแบ่งออกเป็น ๑๒ ช่อง โดยในแต่ละช่องราศีนั้นมีการแบ่งย่อยออกเป็น ๓ 
ส่วน ๆ ละ ๑๐ องศา ซึ่งเรียกว่า ตรียางค์  ท าหน้าที่ผนวกราศีทุกราศีในวงกลมท้องฟ้า ๓๖๐ องศา 

                                                           

 ๖๑ รายละเอียดโปรดดูใน ยอดธง ทับทิวไม้, โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเองใน ๓๐ ชั่วโมง, 
๑๐๕-๑๐๖. 
 ๖๒ เร่ืองเดียวกัน, ๑๒ -๑๓๑. 
 ๖๓ วิธีการมองดาวเคราะห์ไปแล้วพบว่าสถิตอยู่ตามราศีต่าง ๆ นั้น เป็นการองแบบโลกทัศน์ 
คือ เป็นการมองจากโลกออกไปพบดาวเคราะห์ที่ต าแหน่งกลุ่มดาวฤกษ์ใด ๆ ในท้องฟ้า ซึ่งการมองดังกล่าว
ยึดเอาโลกเป็นจุดศูนย์กลาง และมีดาวทุกชนิดโคจรรอบโลก ต่างกับข้อเท็จจริงในปัจจุบันที่พบว่าดวงอาทิตย์
เป็นจุดศูนย์กลางในระบบสุริยจักรวาล รายละเอียดโปรดดูใน อารี สวัสดี , “ปฐมบทแห่งสุริยยาตร” ใน กฎ
พยากรณ์แห่งโหรสยามฉบับเฉลิมรัฐ ฉัตรแก้ว เก้าแผ่นดิน ฉลองกาลรัตนโกสินทร์สองร้อยปี, (กรุงเทพฯ: 
สมาคมโหราแห่งประเทศไทย, ๒๕๒๕), ๔๒.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๕๖ 

 

ให้เกาะเกี่ยวกัน โดยไม่ให้ขาดความหมายส าหรับการใช้ในโหราศาสตร์๖๔ซึ่งการแบ่งวงกลมท้องฟ้า
ออกเป็นราศีและตรียางค์ดังกล่าว เป็นที่มาของหลักเกณฑ์ทางโหราศาสตร์กฎเกณฑ์หนึ่งที่ยังใช้กันมา
จนถึงทุกวันนี้ คือ ระบบทศา 
 ระบบทศาดั้งเดิมของอินเดียมีไม่น้อยกว่า ๓๐ ระบบ ส าหรับในเมืองไทย มีระบบ
ทศาที่ใช้กันเป็นส่วนมาก ๒ ระบบ คือ ระบบอัฏฐโตตรีทศา หรือที่รู้จักกันในชื่อ ทักษาพยากรณ์หรือ
มหาทักษา และระบบวิมโสตรีทศา ความแตกต่างที่สังเกตเห็นได้ประการหนึ่งเมื่อน ามาใช้ในภาค
ค านวณคือ การก าหนดความยืนยาวของชีวิตมนุษย์ต่างกัน โดยระบบอัฏฐโตตรีทศาก าหนดให้มนุษย์  
มีอายุยืนยาวได้ ๑๐  ปี๖๕ ส่วนระบบวิมโสตรีทศาก าหนดให้มนุษย์มีอายุยืนยาวได้ ๑๒๐ ปี 
 ทศาหรือทักษา เกี่ยวเนื่องกับบุคคลด้วยการน าเอาดาวเคราะห์ในทางโหราศาสตร์
เข้าไปท าหน้าที่เสวยอายุเจ้าชะตาแต่ละคน๖๖ การน าดาวเคราะห์เสวยอายุมาใช้ในการค านวณ            
มักปรากฏอยู่ในโหราศาสตร์ตะวันออกเท่านั้นซึ่งรวมไปถึงโหราศาสตร์ไทยด้วย โดยการเข้ามาแทรก
และเสวยอายุของดาวพระเคราะห์เป็นสิ่งที่น าไปใช้การพยากรณ์โชคดีโชคร้ายของเจ้าชะตา๖  ส าหรับ
ในระบบอัฏฐโตตรีทศาหรือมหาทักษาจะใช้ดาวเคราะห์ในทางโหราศาสตร์   ดวง สับเปลี่ยนกันเสวย
อายุ ซึ่งก าหนดไว้ดังนี้ 
 พระอาทิตย์ ท าหน้าที่เสวยอาย ุ   ๖  ปี 
 พระจันทร์ ท าหน้าที่เสวยอาย ุ ๑๕  ปี 
 พระอังคาร ท าหน้าทีเ่สวยอาย ุ      ปี 
 พระพุธ  ท าหน้าที่เสวยอาย ุ ๑   ปี 
 พระเสาร์ ท าหน้าที่เสวยอาย ุ ๑๐  ปี  
 พระพฤหัสบดี ท าหน้าที่เสวยอาย ุ ๑   ปี 
 พระราหู ท าหน้าที่เสวยอายุ ๑๒  ปี 
 พระศุกร์ ท าหน้าที่เสวยอายุ ๒๑  ปี 
                               รวมทั้งสิ้น        ๑๐  ปี 
 

                                                           

 ๖๔ ยอดธง ทับทิวไม้, โหราศาสตรไ์ทยเรียนด้วยตนเองใน ๓๐ ชั่วโมง, ๑๓๒-๑๓๕. ทั้งนี้           
ในการแบ่งออกเป็น ๑๒ ราศี ยังเก่ียวข้องกับเร่ืองอ่ืน ๆ อีก เช่น ธาตุ ๔  และวันทิวาราตรีเสมอภาค เป็นต้น          
ดูเพิ่มเติมใน เร่ืองเดียวกัน, ๒๖๕-๒ ๕. 
 ๖๕ ก าหนดไว้ในคัมภีร์ทักษาพยากรณ์ ดูเพิ่มเติมใน เร่ืองเดียวกัน,  ๑ . 
 ๖๖ เร่ืองเดียวกัน, ๑๓๖. 
 ๖  เร่ืองเดียวกัน,  ๒๒- ๒๓. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๕  

 

 ทั้งนี้ การก าหนดเวลาดังกล่าวยังไม่พบค าอธิบายแน่ชัด แต่นักโหราศาสตร์ไทย  
บางท่านเชื่อว่าก าหนดเอาจากนวางค์ที่ท าหน้าที่แสดงคุณโทษในแต่ละฤกษ์ ซึ่งนวางค์ดังกล่าวคือการ
แบ่งช่วงเวลาย่อยในแต่ละตรียางค์ กล่าวคือ ๑ ตรียางค์ ประกอบไปด้วย ๓ นวางค์ ดังนั้น ใน ๑ ราศี 
จงึมี   นวางค์ และใน ๑๒ ราศี จึงมี ๑๐  นวางค์๖  
 ส่วนในระบบวิมโสตรีทศา ก าหนดระยะเวลาการเข้ามาเสวยอายุต่างออกไป โดย
เพ่ิมพระเกตุเข้ามาท าหน้าที่เสวยอายุด้วย ดังนี้ 
 พระอาทิตย์ ท าหน้าที่เสวยอาย ุ   ๖  ปี 
 พระจันทร์ ท าหน้าที่เสวยอาย ุ ๑๐  ปี 
 พระอังคาร ท าหน้าที่เสวยอายุ      ปี 
 พระราหู ท าหน้าที่เสวยอาย ุ ๑   ปี 
 พระพฤหัสบดี ท าหน้าที่เสวยอาย ุ ๑๖  ปี 
 พระเสาร์ ท าหน้าที่เสวยอาย ุ ๑   ปี 
 พระพุธ  ท าหน้าที่เสวยอาย ุ ๑   ปี  
 พระเกตุ ท าหน้าที่เสวยอาย ุ      ปี 
 พระศุกร์ ท าหน้าที่เสวยอาย ุ ๒๐  ปี 
                       รวมทั้งสิ้น         ๑๒๐      ปี๖  
 ส าหรับระบบมหาทักษาที่ปรากฏความนิยมใช้ในโหราศาสตร์ไทยปัจจุบัน มีความ
ต่างไปจากระบบทศาอ่ืน ๆ เนื่องจากทศาทุกระบบในสมัยโบราณใช้ฤกษ์ดวงจันทร์ก าเนิดของ                  
เจ้าชะตาเป็นหลัก เช่น ทศาในระบบวิมโสตรีทศา ค านวณมาจากจันทร์ก าเนิดหรือที่เรียกว่า              
จันทรกาลช าระในเวลาเกิดของเจ้าชะตาไปใช้ในการค านวณ โดยองศาลิปดาที่ได้จะถูกน าไปใช้ในการ
ค านวณดาวเสวยอายุในฤกษ์ต่าง ๆ ตั้งแต่เกิดจนครบก าหนดชะตาชีวิต แต่มหาทักษาของไทยไม่ได้ใช้
ฤกษ์จันทร์ก าเนิดมาเก่ียวข้องในการค านวณ โดยถือเอาเพียงวันที่เกิดเป็นตัวก าหนดในการเข้ามาเสวย
อายุเท่านั้น เช่น เจ้าชะตาเกิดวันอาทิตย์ นับเอาพระอาทิตย์เป็นจุดเริ่มต้นเสวยอายุ เป็นต้น ๐   
 อนึ่ง ความสับสนข้อหนึ่งที่มักพบในโหราศาสตร์ไทย คือ การกล่าวถึง “ทักษา” 
และ “มหาทักษา” ซึ่งแท้จริงแล้วทั้ง ๒ ต าราดังกล่าวมีความหมายแตกต่างกัน โดยต าราพยากรณ์

                                                           

 ๖  ในต าราโหราศาสตร์ของอินเดียที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องทศา เช่น Brihat Jataka  
ของ Varaha Mihara หรือ Brihat Parasara Hora Sartra ของ Maharshi Parassara ไม่กล่าวถึงเหตุผล
และที่มาของการก าหนดเวลาเสวยอายุประจ าดาวเคราะห์แต่ละดวงเช่นกัน รายละเอียดโปรดดูใน เรื่อง
เดียวกัน, ๑๓ . 
 ๖  เร่ืองเดียวกัน, ๑๔๕-๑๔๖. 
  ๐ รายละเอียดโปรดดูใน เร่ืองเดียวกัน ๑๔๕-๑๔  และ หน้า  ๒๓. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๕  

 

คัมภีร์เดิมนั้น เรียกกันว่า ทักษาพยากรณ์ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า ทักษา ซึ่งจะเกี่ยวข้องด้วยการค านวณ
ต าแหน่งทั้ง   คือ บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี ตามล าดับผังภูมิทักษา ๑           
แต่ต าราที่ว่าด้วยดาวเคราะห์เสวยอายุ ทางไทยเรียก มหาทักษา ส่วนฮินดูเรียกว่า ทศา ซึ่งแปลว่า 
เสวยอายุ หรือความเป็นไปแห่งชีวิต ๒ซึ่งต ารามหาทักษานี้เองที่พบว่าเกี่ยวเนื่องกับการบูชาเทวดา 
นพเคราะห์เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ที่ยังคงธรรมเนียมปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน 
 
๓. พิธีบูชาเทวดานพเคราะห์เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 
 ๓.๑ คัมภีร์มหาทักษาพยากรณ์ ที่มาคติบูชาเทวดานพเคราะห์ 
 คัมภีร์โหราศาสตร์มีจ านวนมากกว่า ๑๐๐ คัมภีร์ อย่างไรก็ตาม คัมภีร์พ้ืนฐาน
ส าคัญคือคัมภีร์สุริยยาสตร์ ก าหนดตามการเคลื่อนย้ายราศีโดยยึดพระอาทิตย์เป็นส าคัญ เชื่อกันว่า
ต ารามหาทักษาซึ่งเป็นที่มาของคติความเชื่อในการจัดพิธีบูชาเทวดานพเคราะห์นั้นน่าจะแตกออกมา
จากคัมภีร์ดังกล่าว โดยต ารามหาทักษานี้ เป็นต าราที่ว่าด้วยก าหนดระยะเวลาการเข้ามาเสวยอายุของ 
พระเคราะห์ตามล าดับผังภูมิทักษาซึ่งก าหนดเวลาการเสวยอายุตามก าลังวัน โดยที่ในระหว่างการเข้า
มาเสวยอายขุองพระเคราะห์องค์ประจ าช่วงอายุ พระเคราะห์องค์อ่ืน ๆ ก็อาจเข้ามาแทรกบ้างในบาง
ช่วงเวลาตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว้ในต ารา  
 ส าหรับพิธีบูชาเทวดานพเคราะห์ที่ปรากฏเป็นส่วนหนึ่งในการพระราชพิธีเฉลิม               
พระชนมพรรษานั้น เป็นพิธีที่จัดขึ้นตามการค านวณตามต ารามหาทักษาพยากรณ์ดังได้กล่าว
รายละเอียดไว้ในข้างต้น ดังปรากฏในหมายก าหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ          

                                                           

  ๑ ทักษาทั้ง   ตัว คือ บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี ไม่ปรากฏในระบบ
สายนะ หรือระบบนิรายนะของอินเดีย แต่มีปรากฏการน ามาใช้ในคัมภีร์มหาภูติอันเป็นคัมภีร์ส าหรับใช้กับ
วิชาหมอดูเลข   ตัวของพม่า และในคัมภีร์มหาทักษสังคหปกรณ์ อันเป็นคัมภีร์ที่กล่าวถึงความส าคัญของ
นามที่ตั้งตามวันเกิด หรือถือหลักวันเกิดเป็นหลักเกณฑ์ในการจ าตัวอักษรแต่ละตัวมาตั้งชื่อคน ใน ซิเซโร , 
ภาพลวงตา วิชาโหราศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๓ (กรุงเทพฯ: บ้านพระอาทิตย์, ๒๕๕๔), ๓ ๔. 
  ๒ รายละเอียดโปรดดูในค าอธิบายลิลิตทักษาพยากรณ์ของหลวงอรรถวาทีธรรมประวรรต 
(วิเชียร จันทร์หอม) ซึ่งปรากฏอยู่ในค าน า ใน หลวงอรรถวาทีธรรมประวรรต, ลิลิตทักษาพยากรณ์ พระ
นิพนธ์สมเด็จฯ  เจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษมนตรี (ธนบุรี: อมรการพิมพ์, ๒๕๐ ), ๓.     
  ๓ ปรากฏการกล่าวถึงชื่อคัมภีร์ในหมายก าหนดการ สมัยรัชกาลที่   ในส่วนต าราทักษา
พยากรณ์เดิมนั้นน าเข้ามาใช้ในประเทศไทยเมื่อใดไม่ปรากฏ แต่อย่างน้อยไม่ช้ากว่าปี พ.ศ.๒๓๖๓ เนื่องจาก
ในปีดังกล่าว สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษมนตรี ได้ทรงนิพนธ์หลักต าราทักษาพยากรณ์ขึ้นเป็นลิลิตทักษา
พยากรณ์ รายละเอียดโปรดดูใน เร่ืองเดียวกัน, ๕.   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๕  

 

พระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินี ธันวาคม พระพุทธศักราช ๒๔ ๒ (เลขที่ ๑๖/๒๔ ๒)             
ความว่า 

 ...โหรหลวงค านวณพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินี ตามคัมภีร์
มหาทักษาพยากรณ์โหราศาสตรนิยมว่า ปีนี้พระเคราะห์พุธ ซึ่งประจ าอภิบาลชนมพรรษาจะครบ

ก าหนด ถึงเวลาพระเคราะห์เสาร์จะมาอภิบาลพระชนมพรรษาต่อไป... ๔ 

 ในรัชกาลปัจจุบันยังคงปรากฏการพระราชพิธีบูชาเทวดานพเคราะห์เนื่องใน             
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประจ าทุกปี และจัดขึ้นในบางปี
ส าหรับพระบรมวงศานุวงศ์ แล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ๕ซึ่งเข้าใจว่าแต่เดิมส าหรับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การพระราชพิธีบูชาเทวดานพเคราะห์เนื่องในการเปลี่ยนผ่าน
พระชนมายุมี ๒ ส่วนพิธีส าคัญ คือ การบูชาเทวดานพเคราะห์ที่ปรากฏในหมายก าหนดการว่า              
สวดนพเคราะห์ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี และการบูชารับ-ส่งเทวดานพเคราะห์ที่จัดขึ้นเป็นบางปี            
ตามก าหนดครบวาระเปลี่ยนเทวดาเสวย อภิบาลพระชนมายุ ซึ่งปรากฏเป็นราชประเพณีมาตั้งแต่
ก่อนสมัยรัชกาลที่ ๕ ๖อย่างไรก็ตาม ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้มีการปรับเปลี่ยนพระราชพิธีตามต าราใหม่ 
โดยเริ่มจัดขึ้นในปีเปลี่ยนทักษา ในปี พ.ศ.๒๔๒๑ และจัดต่อเนื่องตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมา  ดังจะได้
รายละเอียดในหัวข้อต่อไป  
 ๓.๒ การพระราชพิธีเฉลิม ฉลองพระชนมพรรษา  
 หลักฐานการประกอบพระราชพิธีเนื่องในการเฉลิมฉลองพระชนม์พรรษาเริ่ม
ปรากฏในสมัยรัตนโกสินทร์เท่านั้น ก่อนหน้านี้ไม่ปรากฏหลักฐานเนื่องในวาระพิเศษดังกล่าว ซึ่ง
สันนิษฐานว่าอาจเป็นเพราะในอดีต สังคมไทยมีความเชื่อและให้ความส าคัญเกี่ยวกับดวงชะตาก าเนิด
ของบุคคลมาก ดังนั้น ดวงชะตาจึงเป็นความลับที่ต้องปกปิดไว้เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ประสงค์ร้ายน าไปใช้
ท าลายด้วยวิธีทางไสยศาสตร์ได้ 
 อาจกล่าวได้ว่าพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาซึ่งมีวัตถุประสงค์ส าคัญคือการ
บ าเพ็ญพระราชกุศลน่าจะเริ่มต้นขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ ซึ่งได้ทรงบ าเพ็ญพระราชกุศลเนื่องด้วยการ
ฉลอง พระชนม์ด้วยการสร้างพระพุทธรูปประจ าพระชนม์พรรษา เป็นประจ าทุกปี ปีละ ๑ องค์ ตลอด

                                                           

  ๔ เอกสารหมายก าหนดการเลขที่ ๑๖/๒๔ ๒, พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ          
พระนางเจา้ร าไพพรรณี พระบรมราชินี ธนัวาคม พระพุทธศักราช ๒๔ ๒”  
             ๕ สัมภาษณ์ เสนอ  ศุกรเกยูร, พนักงานส านักพระราชวังพิเศษ ฝ่ายราชูปโภค ส านัก
พระราชวัง, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓. 
  ๖ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชพิธีสิบสองเดือน, ๕๖ . 
    เร่ืองเดียวกัน, ๕๖ .   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๖๐ 

 

รชักาล ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ยังคงปฏิบัติสืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัชกาลที่     อย่างไรก็ตาม การบ าเพ็ญ
พระราชกุศลดังกล่าวมิได้ทรงก าหนดเอาวันเสด็จพระราชสมภพเป็นเกณฑ์ แต่ทรงบ าเพ็ญเมื่อถึง          
ปีใหม่ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๔ จึงเริ่มมีพระราชพิธีเฉลิมฉลองพระชนม์พรรษา โดยการบ าเพ็ญ           
พระราชกุศลที่ก าหนดจัดขึ้นตามวันเสด็จพระราชสมภพ   แต่ได้ทรงบ าเพ็ญพระราชกุศล ๒ ครั้ง คือ 
เมื่อถึงวันประสูติทางจันทรคติครั้งหนึ่ง เรียกว่า ฉลองพระชนม์พรรษา และเมื่อถึงวันประสูติทาง      
สุริยคติครั้งหนึ่ง เรียกว่าเฉลิมพระชนม์พรรษา ๐  
 การจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาเริ่มจัดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔ เริ่มแรกเป็นการพระ
ราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเนื่องในวาระพิเศษ โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมี
พระราชด าริว่า “พระชันษาครบเต็มบริบูรณ์ ๖๐ จะท าการเฉลิมพระชันษาอย่างใหญ่เหมือนอย่างเจ้า
แผ่นดินเมืองจีนแลเมืองยุโรป...จึ่งโปรดให้ตั้งสวดพระพุทธมนต์ มีพระธรรมเทศนา...” ๑ ในปีต่อมา 
ได้มีการพระราชพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาอีก ดังปรากฏในหนังสือจดหมายเหตุ                   
(The Bangkok Recorder) เล่ม ๑ เดือนแปด แรมสิบสี่ค่ า จุลศักราช ๑๒๒  ใบที่ ๑๐ ลงข่าวเรื่อง
วันเฉลิมพระชนม์พรรษาครบ ๖๑ พรรษา ทรงโปรดให้เชิญกงสุลต่างประเทศเข้าไปรับพระราชทาน
ของเลี้ยงในพระราชวัง ความว่า “เมื่อ ณวันพุท เดือนสิบเอด แรม ๑๓ ค่ า, เปนวันที่ได้ทรงเฉลิม         
พระชันษา, ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครบ ๖๑ ป,ี เปนวันที่ต้นปีที่ ๖๒...” ๒  
 อย่างไรก็ตาม เอกสารหมายก าหนดการในสมัยรัชกาลที่ ๕-  ระบุให้เห็นว่า           
พระราชพิธีที่จัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบวันเสด็จพระราชสมภพมี ๒ พระราชพิธี คือ พระราชพิธี
ฉลองพระพุทธรูปพระชนม์พรรษา และพระราชพิธีเฉลิมพระชนม์พรรษา ซึ่งการพระราชพิธีส่วนใหญ่
มีส่วนส าคัญอยู่ที่การบ าเพ็ญพระราชกุศล โดยในพระราชพิธีฉลองพระพุทธรูปพระชนม์พรรษา เป็น
การบ าเพ็ญพระราชกุศลด้วยการหล่อพระพุทธรูปประจ าปี ๑ องค์ ดังตัวอย่าง หมายก าหนดการหล่อ 

                                                           

    เร่ืองเดียวกัน, ๕๖๒.  และโปรดดูใน เอกสารหมายก าหนดการที่เก่ียวเนื่องกับพระราชพิธี
ฉลอง เฉลิมพระชนมพรรษา ระหว่างปี พ.ศ.๒๔๕๖-๒๔ ๖. 
    เมื่อคร้ังพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผนวช ได้ทรงบ าเพ็ญพระราชกุศลเนื่อง
ในวันประสูติเป็นการส่วนพระองค์มาก่อนแล้ว รายละเอียดโปรดดูใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว, ประเพณีท าบุญวันเกิด (พระนคร: โรงพิมพ์สามมิตร, ๒๕๑๔), ๒-๑๓.  
  ๐ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชพิธีสิบสองเดือน, ๕๔ -๕๖๔. 
  ๑ เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ข า บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ 
รัชกาลที่ ๔, พิมพ์ครั้งที่ ๖ (กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน), ๒๕๔ ), 
๒๐ .  
  ๒ ส านักราชเลขาธิการ, หนังสือจดหมายเหตุ (The Bangkok Recorder) เล่ม ๑ 
(กรุงเทพฯ: ส านักราชเลขาธิการ, ๒๕๓ ), ๒๑๓. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๖๑ 

 

ปฏิสังขรณ์ พระพุทธรูปยืน พระราชพิธีฉลอง แลเฉลิมพระชนม์พรรษา เดือนธันวาคม แลมกราคม                       
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ระบุว่า ก าหนดให้มีการพระราชพิธี ๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒  ธันวาคม -          
๒ มกราคม โดยในวันที่ ๓๐ ธันวาคม เวลาบ่าย ๔ โมง ก าหนดให้มีการสวดมนต์ฉลอง ๓๔ รูป               
วันต่อมาคือวันที่ ๓๑ ธันวาคม เวลาบ่าย ๕ โมง เป็นการสวดมนต์ และสวดนวเคราะห์ รุ่งขึ้นในวันที่ 
๑ มกราคม จึงเป็นการสวดมนต์เฉลิม ๖๐ รูป ๓  
 ตามหมายก าหนดการดังกล่าว ได้แบ่งแยกออกเป็น ๒ พิธี โดยรายละเอียดที่แสดง
ไว้ในหมายก าหนดการแสดงให้เห็นว่าพระราชพิธีฉลองซึ่งจัดขึ้นก่อนพระราชพิธีเฉลิมนั้น หมายถึง 
การพระราชกุศลเนื่องในการฉลองพระพุทธรูปประจ าพระชนม์พรรษา ซึ่งการหล่อพระพุทธรูปประจ า 
พระชนม์พรรษาทุกปี ๆ ละ ๑ องค์ นั้นเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ทรงปฏิบัติสืบมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๓ 
ก่อนจะงดไปในสมัยหลัง ส่วนในวันที่ ๑ มกราคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ จึงเป็นการ
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  
 ในส่วนการพระราชพิธีเฉลิมพระชนม์พรรษา มีรายละเอียดที่เกี่ยวเนื่องทั้งพิธีสงฆ์
และพิธีโหราศาสตร์ โดยในส่วนของพิธีโหราศาสตร์นั้น คือ การสวดนพเคราะห์ อันเป็นพิธีบูชาเทวดา              
นพเคราะห์ที่มีการปรับเปลี่ยนให้เกี่ยวเนื่องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยการผนวก                
นวัคหายุสสมธัมม์เข้ากับพิธีกรรมฝ่ายโหร ทั้งนี้พบว่าพิธีบูชาเทวดานพเคราะห์เนื่องในการเฉลิม            
พระชนมพรรษามีมาแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่  ๔ เป็นอย่างช้า ๔ ส่วนการสวดนวัคคหายุสสมธัมม์             
อันเป็นการปรับเปลี่ยนพิธีบูชาเทวดานพเคราะห์แบบเดิมนั้น เริ่มขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ ๕ โดย
รายละเอียดในหมายก าหนดการตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๖ เป็นต้นมา แสดงให้เห็นว่าการบูชาเทวดา               
นพเคราะห์-สวดนวัคคหายุสสมธัมม์ นั้น จัดอยู่ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนม์พรรษาทุกปี               
ไม่เปลี่ยนแปลง โดยที่แบบแผนล าดับเวลาในการจัดพิธีบูชาเทวดานพเคราะห์ในพระราชพิธีดังกล่าว
ปฏิบัติคล้ายคลึงตามแบบแผนเดิม ซึ่งยังคงเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ยังคงโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดขึ้น
ทุกปีจนถึงรัชกาลปัจจุบัน โดยมีตัวอย่างรายละเอียดการพระราชพิธีดังนี้ 
 สมัยรัชกาลที่ ๕  แบ่งการพระราชพิธีออกเป็นพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา                
และพระราชพิธีฉลองพระชนมพรรษา ดังตัวอย่างการพระราชพิธีในปี ร.ศ.๑๑๒ ต่อไปนี้ 
  

                                                           

  ๓ ส าเนาเอกสารพระราชพิธี เลขที่ ๑๕๐๖ ที่ ๑๓ หมายก าหนดการหล่อ ปฏิสังขรณ์ 
พระพุทธรูปยนื พระราชพิธีฉลอง แลเฉลิมพระชนม์พรรษา เดือนธันวาคม แลมกราคม พระพุทธศักราช 
๒๔๕๖.  
  ๔ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชพิธีสิบสองเดือน, ๕๔ -๕๕๒.  
  ๕ เร่ืองเดียวกัน, ๕๖ -๕๖ . 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๖๒ 

 

 พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา   
 รายละเอียดบางส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดพระราชพิธีบูชาเทวดานพเคราะห์         
เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาในสมัยรัชกาลที่ ๕ ศึกษาได้จากข้อราชการในกรมมหาดเล็ก 
ว่าด้วยเฉลิมพระชนมพรรษาที่พระราชวังบางปอิน วันที่ ๑  กันยายน  ร.ศ.๑๑๒ เป็นวันแรกเริ่มการ
พระราชพิธี มีการจัดพระราชพิธี ๒ แห่ง ดังนี้  

 ...พระที่นั่งวโรภาสพิมาน ที่พระแท่นเสวตรฉัตร ตั้งม้าหมู่ปิดทองค าประดิษฐานพระรูป
พระไชยวัฒประจ ารัชชกาลปัจจุบัน ๑ พระประจ าวันพระชนมพรรษา ๑ พระประจ าพระ
ชนมพรรษาที่หล่อใหม่ ๑ ข้างม้าพระพุทธรูปเบื้องขวาตั้งเครื่องศิริราชกกุธภัณฑ์ เบื้องซ้ายตั้ง
พระครอบพระเกี้ยวยอดทองค าลงยาราชาวดี น่าพระพุทธรูปตั้งพระเต้าพระมหาสังข์แลเทียน
เท่าพระชนมพรรษา เทียนพระมหามงคล แลตั้งตู้เทียนสูงเท่าพระองค์สองข้าง แลประดับไปด้วย
เทียนเงินเทียนทอง พานประดับพุ่มดอกไม้สดเครื่องนมัสการ สนมพลเรือนตั้งเครื่องนมัสการที่
พระแท่นทรงกราบผนังด้านตวันตกตั้งอาศ์สงฆ์ 
 พระที่นั่งอุทยานภูมเสถียร ด้านตะวันออกตั้งพระแท่นมณฑลแลพระมณฑปดอกไม้สด มี
เทียนสูงเท่าพระองค์ แลเทียนบูชาเทพยดานพเคราะห์แลเครื่องนมัสการ เวลา ๔ ทุ่ม เสด็จออก
พระที่นั่งวโรภาศพิมาน สนมพลเรือนถวายเทียนชนวน ทรงจุดเทียนเท่าพระองค์ เทียนเท่าพระ
ชนมพรรษา เทียนมหามงคล เทียนเงิน เทียนทอง เทียนเครื่องนมัสการ แล้วเสด็จขึ้นประทับ
พระที่นั่งอุทยานภูมเสถียร โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ ๕ รูป แลพระบรมวงษา 
นุวงษ์ข้าราชการเข้าไปเฝ้า แล้วเสด็จทรงประเคนไตรพระครองไตร สนมพลเรือนถวายเทียน
ชนวน มหาดเล็กถวายโคมไฟฟ้า ทรงจุดเทียนเท่าพระองค์ เทียนพระแท่นมณฑล พระสงฆ์ครอง
ผ้าแล้ว ทรงจุดเทียนนมัสการทรงศีล พระสวดมนต์คั่นกันกับโหรบูชาเทพยดานพเคราะห์จบ    
มหาดเล็กถวายพานเทียนทางพระ ๆ ถวายพานเทียนทางพระ ๆ ถวายพระพรลา เสด็จขึ้นเวลา 
  ทุ่มเศษ... ๖ 

 พระราชพิธีฉลองพระชนมพรรษา  
 การพระราชพิธีฉลองพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ในปี ร.ศ.๑๑๒ จัดขึ้น ๒ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒ -๒  กันยายน ร.ศ.๑๑๒ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวเนื่องด้วย
พิธีบ าเพ็ญพระราชกุศลทั้งสิ้น ดังความว่า 

 ...ว่าด้วยการฉลองพระชนมพรรษาที่พระราชวังบางปอิน วันที่ ๒  กันยายน ร.ศ.๑๑๒           
เจ้าพนักงานได้จัดการในพระที่นั่งวโรภาศพิมาน เชิญพระไชยวัฒน์ประจ ารัชกาลปัจจุบันนี้ แล

                                                           

  ๖ เจ้าพระยาเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ (ม.ร.ว.หลาน กุญชร), ข้อราชการในกรมมหาดเล็ก (พระ
นคร: โรงพิมพ์กรมแผนที่ทหารบก, ๒๕๐๐), ๒ ๐-๒ ๑. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๖๓ 

 

พระพุทธรูปประจ าวันพระชนมพรรษา พระพุทธรูปประจ าพระชนมพรรษา ประดิษฐานเหนือ
พระแท่นเสวตรฉัตรประดับด้วยเทียนแลดอกไม้ต่าง ๆ แลมีตู้เทียนสูงเท่าพระองค์ตั้งสองข้าง 
ตรงน่าพระตั้งพระแท่นทรงกราบ ข้างผนังเบื้องขวาตั้งอาศน์สงฆ์ ข้างผนังเบื้องซ้ายตั้งพระโธรน  
มหาดเล็กเชิญเครื่องพานพระขันหมากลงยา พระแสงง้าวทอดที่พระโธรน เวลาทุ่มเศษ เสด็จ
ออกทรงประเคนไตรกับพระสงฆ์ ๔๑ รูป แล้วสนมพลเรือนถวายเทียนชนวน ทรงจุดเทียนเท่า
พระชนมพรรษาเท่าพระองค์ พระครองไตรแล้ว ทรงจุดเทียนนมัสการทรงศีล พระสวดมนต์  
สวดมนต์จบ มหาดเล็กถวายพานเทียนทางพระ ๆ ถวายพระพรลา แล้วเสด็จออกประทับที่น่ามุข
พระที่นั่งวโรภาศพิมาน ทรงจุดดอกไม้เพลิงแล้วเสด็จขึ้น 
 วันที่ ๒  เวลาเช้าเสด็จออกสนมพลเรือนถวายเทียนชนวน ทรงจุดเทียนนมัสการทรงศีลแล้ว 
ทรงประเคนพระฉัน มหาดเล็กถวายเทียนชนวน ทรงจุดเทียนเครื่องสังเวยเทพยดา เจ้าพนักงาน
กระทรวงมุรธาธร อ่านประกาศสังเวยเทพยดา พระสงฆ์ฉันแล้วเสด็จถวายของ มหาดเล็กถวาย
พระเต้าสิโนทก พระถวายพระพรลาเสด็จขึ้น เวลาค่ าเคยมีทรงธรรมแต่ไม่ได้มีทรงธรรม เป็นแต่
ทรงเครื่องกัณฑ์ไปถวายพระเท่านั้น มีแต่ทรงดอกไม้เพลิงแล้วเสด็จขึ้น หมดการฉลองพระ
ชนมพรรษาแต่เท่านี้...    

 จากตัวอย่างเอกสารการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ             
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แสดงให้เห็นว่า เดิมพิธีบูชาเทวดานพเคราะห์ก าหนดจัดขึ้นเนื่องในการ
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ส่วนการพระราชพิธีฉลองพระชนมพรรษาเป็นพระราชพิธีที่มี
รายละเอียดเกี่ยวเนื่องด้วยการบ าเพ็ญพระราชกุศลเกือบทั้งสิ้น ในรัชกาลต่อมาการจัดพระราชพิธี
ฉลองและเฉลิมพระชนมพรรษาได้ปรับเปลี่ยนลดทอนรายละเอียดลงเป็นการพระราชพิธีที่ก าหนด          
จัดขึ้นในระยะเวลาคราวเดียวกัน จนถึงรัชกาลปัจจุบันซึ่งจัดเป็นการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 
ก็ยังคงก าหนดให้มีการจัดพิธีบูชาเทวดานพเคราะห์หรือสวดนพเคราะห์สืบเนื่องต่อมาเป็นประจ าทุกปี 
 อนึ่ง ส าหรับรายละเอียดการพระราชพิธีที่กล่าวถึง “...พระสวดมนต์คั่นกันกับโหร
บูชาเทพยดานพเคราะห์...” ตามความในเอกสารในหัวข้อก่อนหน้า หมายถึง การสวดนวัคหายุสม
ธรรมสูตร ที่เป็นการปรับเปลี่ยนพระราชพิธีบูชาเทวดานพเคราะห์ตามต าราแบบใหม่ซึ่งสันนิษฐานว่า
เกิดขึ้นในปี พ.ศ.๒๔๑๒ และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้เริ่มจัดขึ้นใน
การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๒๑ เป็นต้นมานั้น   มีรายละเอียดส าคัญ ดังนี้ 
  
  

                                                           

    เร่ืองเดียวกัน, ๒ ๔-๒ ๕. 
    พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชพิธีสิบสองเดือน, ๕๖ . 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๖๔ 

 

การ เจริญพระพุทธมนต์ น วัคคหายุสมธั ม ม์ เนื่ องในพระราชพิธี เฉลิม                    
พระชนมพรรษา 

พิธีบูชาเทวดานพเคราะห์ในสมัยรัตนโกสินทร์ พบว่าเริ่มปรากฏมาแล้วตั้งแต่สมัย
ต้นรัตนโกสินทร์ สันนิษฐานว่าเดิมพิธีบูชาเทวดานพเคราะห์คงมีแต่เฉพาะส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับโหร
พราหมณ์ จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ ๕ จึงเริ่มผนวกพุทธศาสนาเข้าไปในพิธีกรรมด้วย โดยปรากฏทั้ง
การเพ่ิมสัญลักษณ์รูปเคารพในพิธีกรรมคือ พระพุทธรูปประจ าวัน และบทสวดอันเป็นคาถาพระธรรม
บทที่มีจ านวนสัมพันธ์กับก าลังวันทั้ง    

พิธีบูชาเทวดานพเคราะห์ ที่มีการเพ่ิมการเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์   
เริ่มสมัยรัชกาลที่ ๕ ในหนังสือ ต านานพระปริตร พระนิพนธ์ในสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ 
กล่าวถึงพิธีบูชาเทวดานพเคราะห์ และเก่ียวกับการเกิดพิธีอย่างใหม่ข้ึน ความว่า   

...ในไสยศาสตร์มีต ารานับถือเทวดานพเคราะห์ ...เก่ียวข้องด้วยก าเนิดของมนุษย์ และอาจให้
คุณโทษท าให้อายุยืนหรืออายุสั้น และให้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ได้ จึงมีวิธีบูชาเทวดานพเคราะห์
เพื่อป้องกันและบ าบัดอันตราย และให้เจริญสิริมงคลอายุวัฒนะ พวกพราหมณ์น าวิธีบูชาเทวดา
นพเคราะห์เข้ามาสั่งสอนในประเทศนี้ เนื่องด้วยวิชาโหราศาสตร์จึงเชื่อถือกันแพร่หลาย...ด้วย
ตามลัทธิพระพุทธศาสนาก็ถือว่ามีเทวดา...ข้อที่เกี่ยวกันนั้นถือเอาก าลังเทวดานพเคราะห์เป็น
เกณฑ์... ๐ 

ส่วนการเกิดพิธีขึ้นใหม่คือการบ าเพ็ญกุศลฉลองพระชันษา เข้าใจว่าเป็นปี พ .ศ.๒๔๑๒                
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยาบ าราบปรปักษ์ จะทรงบ าเพ็ญพระกุศลฉลอง 
พระชันษา...ทรงรังเกียจวิธีที่ท ากันมาแต่ก่อนสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งบทขัดต านานส าหรับ
พระธรรมนั้น ๆ ด้วยสวดสลับกับโหรบูชา ได้ท าพิธีนวครหายุสมธรรมที่วังสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรม
พระบ าราบปรปักษ์เป็นครั้งแรก ครั้นถึงปีขาล พ.ศ.๒๔๒๑ เมื่อพระชันษาพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึง ๒๕ ปี เป็นเขตเบญจเพส ทรงพระราชปรารภจะท าการพิธีเฉลิมพระ
ชันษาในปีนั้นให้พิเศษกว่าที่ท ามาแต่ก่อน มีพระราชด ารัสหารือสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยา
บ าราบปรปักษ์ จึงกราบทูลให้ทรงท าพิธีนวครหายุสมธรรม และได้ท าในงานหลวงในปีนั้นเป็นต้น
มาทุกปี และผู้อื่นก็ท าตามในเมื่อท าบุญฉลองอายุเมื่อเข้าเขตส าคัญเช่นแซยิดเป็นต้น ใช้เป็นแบบ
แพร่หลายสืบมา 

                                                           

    พบการสะกดแตกตา่งกันไปในเอกสารฉบับต่าง ๆ เช่น นวครหายุสมธรรม นวัคคหายสุม
ธรรม นวคหายุสมธรรม เป็นตน้ 
  ๐ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, ต านานพระปริตร, พิมพ์ครั้งที่ ๔  
(พระนคร: กรมศิลปากร, ๒๕๑๑), ๔๒-๔๓. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๖๕ 

 

...แต่แรกสวดกว่า ๔ ชั่วโมงจึงจบ มาถึงในรัชกาลที่ ๖ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงพระด าริตัดพลความออก คงไว้แต่หัวข้อตัวพระธรรม เดี๋ยวนี้จึง
สวดได้จบเพียงเวลาราว ๒ ชั่วโมง...การสวดนวครหายุสมธรรมก็นับเป็นพระปริตรอย่างหนึ่ง           
...  ๑ 

 สอดคล้องกับค าอธิบายในหนั งสื อ  นวัคคหายุสมธัมม์  ซึ่ งจัดท า โดยวัด                     
ราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ที่อธิบายว่า บทนวัคคหายุสมธัมม์ เป็นพระนิพนธ์ที่สมเด็จพระอริย 
วงศาคตญาณ  (สา ปุสฺสเทโว) สมเด็จพระสังฆราช วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ได้ทรงก าหนดไว้
เมื่อครั้งยังด ารงสมณศักดิ์ ที่พระสาสนโสภณ ตามประวัติเล่าว่า เมื่อ พ.ศ.๒๔๑๒ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยาบ าราบปรปักษ์ จะทรงบ าเพ็ญพระกุศลฉลองพระชันษา
ครบ ๕๐ ปี ใคร่จะทรงท าพิธีพิเศษจึงได้ตรัสปรึกษากับสมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว) เพ่ือจัด
แบบพิธีขึ้นใหม่ ในครั้งนั้น สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว) ได้ทรงจัดแบบพิธีสวดนพเคราะห์แบบ
ใหม่ขึ้นถวาย เรียกว่า นวัคคหายุสมธัมม์ คือ ให้พระสงฆ์ ๕ รูป สวดพระธรรมต่าง ๆ ที่มีข้อธรรม
จ านวนเท่าจ านวนเกณฑ์ก าลังเทวดานพเคราะห์เฉพาะองค์ ๆ คือสวดตามหัวข้อธรรมเท่าก าลังวัน         
มีข้อความเป็นภาษาบาลี เมื่อแปลแล้วได้หัวข้อธรรมดังนี้ 

อนุตตริยปาฐะ (อนุตตริยะ ๖)   ส าหรับพระอาทิตย์ 
จรณปาฐะ (จรณะ ๑๕)   ส าหรับพระจันทร์ 
มัคควิภังคปาฐะ (มรรค  )   ส าหรับพระอังคาร 
อินทริยะ พละ โพชฌังคปาฐะ  
(อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์   รวม ๑ )   ส าหรับพระพุธ 
ทสพลญาณปาฐะ (ทสพลญาณ ๑๐)  ส าหรับพระเสาร์ 
ทสสัญญา นวอนุปุพพวิหารปาฐะ   ส าหรับพระพฤหัสบดี 
(สัญญา ๑๐ อนุปุพพวิหาร   รวม ๑ )   
สติปัฏฐาน สัมมัปปธาน อิทธิปาทปาฐะ   ส าหรับพระราหู 
(สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ รวม ๑๒)  
สัปปุริสธัมม อริยธน สัมมาสมาธิปริกขารปาฐะ  ส าหรับพระศุกร์ 
(สัปปุริสธรรม   อริยทรัพย์    
สัมมาสมาธิปริกขาร   รวม ๒๑)    
อาฆาตปฏิวินยปาฐะ (อาฆาตวัตถุปฏิวินย  ) ส าหรับพระเกตุ 

 ทั้งนี้ สมเด็จพระอริยวงศาตตญาณ (สา ปุสฺสเทโว) ได้ทรงนิพนธ์บทขัดต านาน
ส าหรับพระธรรมบทนั้น ๆ ด้วย แบบสวดนวัคคหายุสมธัมม์ที่จัดขึ้นใหม่นี้ ให้โหรบูชาเชิญเทวดา            
                                                           

  ๑ เร่ืองเดียวกัน, ๔๖-๔ . 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๖๖ 

 

นพเคราะห์มาฟังสวดพระพุทธมนต์ทีละองค์ และให้พระสงฆ์ ๕ รูป สวดพระธรรมส าหรับเทวดา           
องค์นั้น สวดสลับกันไปกับโหรบูชา 
 อย่างไรก็ตาม การเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ ฉบับของวัดราชประดิษฐสถิตมหา            
สีมารามนั้น ปกติจะใช้สวดกันในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเท่านั้น ไม่นิยมสวดกันแพร่หลาย 
โดยมีธรรมเนียมมาแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่โปรดฯ ให้สวดในการพระราช
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อมีการเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ จะต้องใช้พระสงฆ์จากวัดราชประดิษฐฯ 
เท่านั้น  
 การพระราชพิธีบูชาเทวดานพเคราะห์ที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายละเอียด        
พระราชพิธีขึ้นใหม่นี้ ปรากฏอยู่ในหมายก าหนดการ และเอกสารที่เกี่ยวเนื่องในการพระราชพิธีเฉลิม                  
พระชนมพรรษาหลายฉบับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นต้นมา โดยในสมัยรัชกาลที่ ๕ ทรงเรียกว่า           
สวดมนต์สะเดาะพระเคราะห์ ๒ ส าหรับในรัชกาลที่ ๖ เป็นต้นมา การเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหา     
ยุสมธัมม์ปรากฏอยู่ในรายละเอียดพระราชพิธีซึ่งก าหนดไว้ในรายการ “สวดนวเคราะห์” ๓ หรือ 
“สวดนพเคราะห”์ ๔ตามตารางหมายก าหนดการแสดงรายการหน้าต้น ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนพระราช
พิธีบูชาเทวดานพเคราะห์ตามต าราแบบใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ 
ให้เริ่มจัดขึ้นในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๒๑ เป็นต้นมานั้น แต่แรกเริ่ม            
ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นปีที่เปลี่ยนทักษาซึ่งต้องมีการบูชารับส่งพระเคราะห์              
อันเป็นราชประเพณีมาแต่เดิม ๕ ดังนั้น ตามต าราใหม่ดังกล่าวจึงมีบทสวดเจริญพระพุทธมนต์ในส่วน
ที่เป็นการสะเดาะพระเคราะห์รับส่งด้วย ๖ โดยในการพระราชพิธีในครั้งนั้นได้เริ่มตั้งพระแท่นมณฑล
ประดิษฐานพระพุทธรูปและเทวรูปในการพระราชพิธีที่พระที่นั่งไพศาลทักษิณด้วย   ซึ่งสันนิษฐานว่า
น่าจะเป็นพระพุทธรูปและเทวรูปเสวยอภิบาลพระชนมายุ และพระพุทธรูปและเทวรูปแทรก               
พระชนมพรรษา ซึ่งยังปรากฏในการพระราชพิธีรัชกาลปัจจุบัน และพบว่ามีปรากฏในต าราฉบับ
ราษฎร์ในชั้นหลังด้วย โดยความที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์ว่า “...แต่พระพุทธรูปและเทวรูปซึ่งตั้งบน
พระแท่นทั้งสองนั้น เกิดขึ้นตามล าดับแล้วผลัดเปลี่ยนตามกาลสมัย จะว่ายืนที่เป็นแน่ไม่ได้ ...”   

                                                           

  ๒ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชพิธีสิบสองเดือน, ๕๖ . 
  ๓ ตัวอย่างเช่น เอกสารพระราชพธิีเลขที่ ๑๐๖๐ ที่๑๔ พ.ศ.๒๔๖๔ 
  ๔ ตัวอย่างเช่น เอกสารพระราชพธิีเลขที่ ๖๒  ที่๑๓/๒๔ ๐ เอกสารพระราชพิธีเลขที่ ๖๒  
ที่๑๓/๒๔ ๒ และหมายก าหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาธันวาคม ๒๕๒๐. 
  ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชพิธีสิบสองเดือน, ๕๖ . 
  ๖ เร่ืองเดียวกัน. 
    เร่ืองเดียวกัน, ๕๖ .  
    เร่ืองเดียวกัน. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๖  

 

น่าจะหมายถึงพระพุทธรูปและเทวรูปเสวยอภิบาลพระชนมายุ และพระพุทธรูปและเทวรูปแทรก           
พระชนมพรรษา ทีม่ีการผลัดเปลี่ยนไปตามก าหนดครบวาระตามต ารามหาทักษา 
 ทั้งนี้  การเริ่มประดิษฐานพระพุทธรูปในพิธีบูชาเทวดานพเคราะห์ น่าจะ
เนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนพระราชพิธีดังกล่าวได้เพ่ิมการสวดเจริญพระพุทธมนต์คั่นกับโหร ในการ
เจริญพระพุทธมนต์หรือนวัคคหายุสมธัมม์เป็นการสวดฝ่ายพระพุทธศาสนา จึงจ าเป็นต้องมี
สัญลักษณ์ในการพิธีฝ่ายพระพุทธศาสนาด้วย โดยที่อาจเป็นไปได้ว่าในครั้งแรกที่เริ่มพระราชพิธีนี้
เป็นการเปลี่ยนทักษา  จึงท าให้เกิดการประดิษฐานในการพิธีเฉพาะองค์เสวยและแทรก ซึ่งท าให้เป็น
รูปแบบการจัดพระแท่นมณฑลในปีต่อมาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน 
 พิธีบูชาเทวดานพเคราะห์-สวดนวัคคหายุสมธัมม์ เนื่องในการท าบุญฉลองอายุ
ในกลุ่มเจ้านาย ขุนนาง 
 พิธีบูชาเทวดานพเคราะห์-สวดนวัคคหายุสมธัมม์ เป็นธรรมเนียมราชส านักที่จัดขึ้น
ทุกปีส าหรับพระมหากษัตริย์ และอาจจัดในบางปีส าหรับพระบรมวงศานุวงศ์ เจ้านายบางพระองค์
หรือบางองคเ์นื่องในวาระพิเศษ  เช่น ในปีที่เปลี่ยนเทวดาเสวยอายุ ปีที่ครบรอบพระชนมายุหรืออายุ
พิเศษ อาทิ ๖๐ ปี  ๐ ปี เป็นต้น ซึ่งพบหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดพิธีดังกล่าวในกลุ่ม
เจ้านายตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นต้นมา ดังเช่น  
  พระเจ้าบรมมไหยิกาเธอ กรมสมเด็จพระสุดารัตนราชประยูร  ปรากฏพระนาม
ในเอกสารโบราณเรื่อง ค าบูชาส่งพระราหู สันนิษฐานจากความในเอกสารว่า การจัดพิธีดังกล่าวจัดขึ้น
ในปีที่ครบก าหนดเปลี่ยนเทวดาเสวยอายุจากพระราหูเป็นพระศุกร์ (ภาพที่ ๑๓๐) ส าหรับพระนาม           
ที่ปรากฏในเอกสารดังกล่าว เป็นพระนามท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้
เลื่อนจากพระนามเดิมคือ พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมพระสุดารัตนราชประยูร เมื่อปี พ.ศ.๒๔๑๖๑๐๐ 
เอกสารฉบับนี้จึงเป็นหลักฐานส าคัญฉบับหนึ่งที่แสดงถึงธรรมเนียมราชส านักในการจัดพิธีบูชาเทวดา            
นพเคราะห์ในชั้นพระบรมวงศานุวงศ์ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ที่จัดขึ้นในวาระพิเศษ คือ ปีที่เปลี่ยนเทวดา
เสวยอายุ ซึ่งยังคงเป็นธรรมเนียมสืบเนื่องต่อมาในสมัยหลัง  

  

                                                           

    สัมภาษณ์ เสนอ ศุกรเกยูร, พนักงานส านักพระราชวังพิเศษ ฝ่ายราชูปโภค ส านัก
พระราชวัง, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓. 
 ๑๐๐ เรื่องเฉลิมพระยศเจ้านาย ฉะบับมีพระรูป (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นแอนด์พับลิชชิ่ง, 
๒๕๓ ), ๑๑ -๑๒๐. ทั้งนี้ สันนิษฐานว่าอาจจัดพิธีดังกล่าวขึ้นในราวปี พ.ศ.๒๔๒  โดยค านวณจากเวลา
เสวยอายุซึ่งเริ่มต้นที่พระอังคารอันเป็นวันประสูติ สอดคล้องกับพระนามในเอกสารซึ่งแสดงถึงการจัดพิธี
ภายหลังการเฉลิมพระยศเป็นกรมสมเด็จแล้ว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๖  

 

 

ภาพที่ ๑๓๐ หนังสือสมุดไทย “ค าบูชาส่งพระราหู” ปรากฏพระนาม 
 กรมสมเด็จพระสุดารัตนราชประยูร (ปรับแต่งสีภาพเพ่ือเน้นให้เห็นอักษรชัดเจนขึ้น) 
ที่มา: หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร  
 
 สมเด็จพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามาลากรมพระบ าราบปรปักษ์  ปรากฏ        
พระนามในเอกสารโบราณเรื่อง “ต าราโหราศาสตร์ มีประกาศเทวดาเป็นวัน” โดยในค าร่ายมีการ
กล่าวถึงเทพเจ้าเก้าพระองค์ ซึ่งน่าจะหมายถึงเทวดานพเคราะห์ (ภาพที่ ๑๓๑) สอดคล้องกับที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชา    
นุภาพ ทรงนิพนธ์ถึงการทรงบ าเพ็ญพระกุศลฉลองพระชันษาที่วังของสมเด็จพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้า
มหามาลากรมพระบ าราบปรปักษ์ตามต าราแบบใหม่ ซึ่งเป็นการบูชาเทวดานพเคราะห์ร่วมกับการ
เจริญพระพุทธมนต์ฝ่ายสงฆ์ โดยเริ่มต้น โหรจะเริ่มบูชาไหว้ครูและบูชานพเคราะห์ทั่วกันก่อน              
แล้วพระสงฆ์เริ่มสวดมนต์ตั้งแต่นโมไปจนจบคาถาที่ส าหรับสวดก่อนสูตรต่าง ๆ แล้วหยุดไว้ จากนั้น

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๖  

 

โหรจึงบูชาเทวดาเป็นรายองค์ตั้งแต่พระอาทิตย์เป็นต้นไป โดยบูชาเป็นภาษามคธท านองสรภัญญะ 
แล้วแปลเป็นภาษาไทย เชิญเทพยดาองค์นั้นกับทั้งบริวารให้รับอามิสพลีธรรมพลีและให้ป้องกันรักษา
เจ้าของงานผู้บูชา เมื่อจบองค์หนึ่งแล้วหยุดไว้ เพ่ือให้พระสงฆ์สวดสูตรต่าง ๆ สลับกันไปทุก ๆ องค์
เทวดา เมื่อหมดแล้วโหรจึงได้ว่าค าอธิษฐานและค าให้พรรวบท้ายอีกครั้งหนึ่ง พระสงฆ์ก็สวดคาถา           
ให้พรรวบท้ายแล้วสวดคาถาเมตตสูตร ขันธปริตร และท้ายสวดมนต์จึงเป็นอันจบ๑๐๑  
 ส าหรับข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นส่วนท้ายที่โหร
อธิษฐาน ขอพรเทวดานพเคราะห์ให้ป้องกันรักษาเจ้าของงานผู้บูชา (ภาพที่ ๑๓๑) 
 

 

ภาพที่ ๑๓๑ หนังสือสมุดไทย “ต าราโหราศาสตร์ มีประกาศเทวดาเป็นวัน” ปรากฏพระนาม          
 สมเด็จพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามาลากรมพระบ าราบปรปักษ์ (ปรับแต่งสีภาพเพ่ือเน้น
 ให้เห็นอักษรชัดเจนขึ้น) 
ที่มา: หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร 
 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดม กรมหลวงปราจิณกิติบดี 
จากพระนาม“พระเจ้าพ่ียาเธอ กรมหลวงปาจิณกิติบดี” ที่ปรากฏในเอกสารโบราณเรื่อง “บูชา        
นพเคราะห์ ว่าด้วยค าบูชา” (ภาพที่ ๑๓๒) สันนิษฐานว่าน่าจะหมายถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าประวิตรวัฒโนดม กรมหลวงปราจิณกิติบดี ซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จ                       
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เอกสารฉบับนี้ก าหนดอายุสมัยได้ในรัชกาลที่ ๖ เนื่องจากปรากฏการกล่าว

                                                           

 ๑๐๑ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ประเพณีท าบญุวันเกิด, ๑ -๑ . 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑ ๐ 

 

พระนามว่าพระเจ้าพ่ียาเธอแล้ว และพระองค์สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๖ ดังนั้น จึงสามารถใช้เป็น
ตัวแทนหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการประกอบพระราชพิธีบูชาเทวดานพเคราะห์ในชั้นพระบรมวงศา 
นุวงศ์สมัยรัชกาลที่ ๖ ซึ่งยังคงปรากฏธรรมเนียมดังกล่าวสืบต่อมาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน  
 

 

ภาพที่ ๑๓๒ หนังสือสมุดไทย “บูชานพเคราะห์ ว่าด้วยค าบูชา” ปรากฏพระนาม พระเจ้าพี่ยาเธอ 
 กรมหลวงปาจิณกิติบดี  
ที่มา: หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร 
   
 อนึ่ง เอกสารบางฉบับได้แสดงถึงการจัดพิธีตามแบบอย่างต าราที่ปรับเปลี่ยนใน
สมัยรัชกาลที่ ๕ แล้ว คือ มีการสวดนวัคคหายุสมธัมม์ในพิธีท าบุญฉลองอายุ ซึ่งเข้าใจว่าเป็นที่มาของ
การจัดพิธีสวดนพเคราะห์ในระดับราษฎร์ในเวลาต่อมาด้วย ตัวอย่างเช่น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑ ๑ 

 

 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์  ในงานท าบุญอายุเจ้าคุณพระประยูรวงศ์ ครบ  ๐ ปี เมื่อ
ปี พ.ศ.๒๔๖  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานจัดให้เป็นการส่วนพระองค์ โดย
ก าหนดให้มีพระสงฆ์ ๕ รูป สวดพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรม โหรบูชาเทวดานพเคราะห์ เมื่อวันที่ 
๑๕ พฤศจิกายน ๒๔๖  ณ ศาลาสหทัยสมาคม๑๐๒การจัดงานท าบุญอายุดังกล่าว แสดงให้เห็นถึง
ขนบธรรมเนียมราชส านักในการจัดพิธีบูชาเทวดานพเคราะห์ที่จัดขึ้นในวาระอายุพิเศษ โดยเป็น
รูปแบบพิธีภายหลังการปรับเปลี่ยนในสมัยรัชกาลที่ ๕ ที่มีการเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์
ร่วมกับการบูชาฝ่ายโหรแล้ว (ภาพที่ ๑๓๓)  
 

 

ภาพที่ ๑๓๓ ส าเนาเอกสารหมายกระทรวงวัง เลขที ่๑/   ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๔๖  
ที่มา: “เอกสารหมายกระทรวงวัง,” เลขที ่๑/ , ๕ พฤศจิกายน ๒๔๖ , หอสมุดแห่งชาติ. 

                                                           

 ๑๐๒ “เอกสารหมายกระทรวงวัง,” เลขที่ ๑/ , ๕ พฤศจิกายน ๒๔๖ , หอสมุดแห่งชาติ.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑ ๒ 

 

 สมเด็จพระมาตุจฉาเจ้า สว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี ทรงบ าเพ็ญพระกุศลฉลอง
พระชนมายุ ๖๐ พรรษา โดยก าหนดให้พระสงฆ์วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม จ านวน ๕ รูป 
สวดนวคหายุสมธรรมสลับกับโหรบูชาเทวดานพเคราะห์ ในวันที่  ๒๓ ธันวาคม ๒๔๖ ๑๐๓           
(ภาพที่ ๑๓๔) 
 

 

ภาพที่ ๑๓๔ ส าเนาเอกสารหมายกระทรวงวัง เลขที่   /๒๔๖  ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๔๖  
ที่มา: “เอกสารพระราชพิธี,” เลขที่ ๑๐๖๑, หอสมุดแห่งชาติ. 
 

                                                           

 ๑๐๓ “เอกสารพระราชพิธี,” เลขที่ ๑๐๖๑, หอสมุดแห่งชาติ. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑ ๓ 

 

 ทั้งนี้ การจัดพิธีท าบุญฉลองอายุในกลุ่มชั้นเจ้านายและขุนนางเริ่มปรากฏมาแล้ว
ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๔ เป็นต้นมา เช่น ในหนังสือจดหมายเหตุ (The Bangkok Recorder) เล่ม ๑ 
เดือนแปด แรมสิบสี่ค่ า จุลศักราช ๑๒๒  ใบที่ ๑๐ กล่าวถึง การเลี้ยงโต๊ะเนื่องในการฉลองพระ
ชนมพรรษา ครบ ๕  พรรษา พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท ในวันจันทร์ เดือนแปด 
แรมสองค่ า  ปีฉลู สปตศก เป็นธรรมเนียมงานเลี้ยงอย่างฝรั่ง โดยในขณะที่มีการเลี้ยงแขกเมืองนั้น มี
พระสงฆ์จ านวน ๕  รูป สวดพระพุทธมนต์ในท้องพระโรงด้วยเพ่ือความเป็นสวัสดิมงคลแก่พระองค์
ท่าน๑๐๔การพิธีดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าธรรมเนียมนิยมการจัดงานฉลองอายุ ซึ่งมีทั้งศาสนาและทาง
สังคมนั้น มีมาแล้วตั้งแต่รัชกาลที่ ๔ นัยหนึ่งจึงแสดงให้เห็นว่าวันเกิดเริ่มเป็นสิ่งที่เปิดเผยมากขึ้น ทั้งนี้ 
การฉลองวันเกิดนั้น จัดขึ้นในระดับขุนนางด้วย เช่น เจ้าพระยากลาโหม มีการเลี้ยงโต๊ะใหญ่เนื่องใน
วันเกิดอายุครบ ๕  ปี๑๐๕การจัดพิธีท าบุญในวาระพิเศษส าหรับกลุ่มบุคคลชั้นรองจากระดับ
พระมหากษัตริย์ลงมาเช่นนี้ เป็นความนิยมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยช่วงเวลานี้เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม 
การจัดงานฉลองอายุในกลุ่มขุนนางในช่วงแรกซึ่งเริ่มนิยมมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๔ นั้น เกี่ยวเนื่องด้วย
ธรรมเนียมแบบจีนคือแซยิด๑๐๖ ซึ่งไม่พบเอกสารที่กล่าวถึงการจัดพิธีบูชาเทวดานพเคราะห์ใน
ช่วงเวลาดังกล่าว สันนิษฐานว่าการจัดพิธีบูชาเทวดานพเคราะห์เนื่องในการฉลองอายุคงเกิดขึ้น
ภายหลังการจัดพิธีตามต าราแบบใหม่แล้ว ดังได้ปรากฏว่ามีการสวดนวัคคหายุสสมธัมม์ปรากฏอยู่ใน
งานท าบุญฉลองอายุ ซึ่งยังปรากฏความนิยมในการการจัดขึ้นเนื่องในวาระส าคัญของบุคคลทั่วไปใน
เวลาต่อมา๑๐  โดยที่ความนิยมที่เกิดขึ้นในกลุ่มราษฎร์น่าจะเป็นการหยิบยืมมาจากประเพณีราช
ส านัก ดังปรากฏตามความที่สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงกล่าวถึงเรื่องดังกล่าวไว้ว่า  
“...พิธีนวครหายุสมธรรม และได้ท าในงานหลวงในปีนั้นเป็นต้นมาทุกปี และผู้อ่ืนก็ท าตามในเมื่อ
ท าบุญฉลองอายุเมื่อเข้าเขตส าคัญเช่นแซยิดเป็นต้น ใช้เป็นแบบแพร่หลายสืบมา...” การหยิบยืม
รูปแบบพิธีกรรมในราชส านักมาใช้ในกลุ่มราษฎร์นี้ สันนิษฐานว่ามีการลดทอนตามความเหมาะสม              
ซึ่งน าไปสู่การพบคติความเชื่อและรูปแบบพิธีกรรมในการบูชาเทวดานพเคราะห์และพระพุทธรูป
ประจ าวันทีค่ลี่คลายในปัจจุบัน 
 การบูชาเทวดานพเคราะห์ในระดับราชส านักกับในระดับราษฎร์ เข้าใจว่าคงมี
รายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันไปบางส่วน อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาครั้งนี้มีข้อจ ากัด            
ในการศึกษาข้อมูลราชส านัก จึงได้น าแบบแผนการจัดพิธีบูชาเทวดานพเคราะห์ นิยมในหน่วยราชการ

                                                           

 ๑๐๔ ส านักราชเลขาธิการ, หนังสือจดหมายเหตุ (The Bangkok Recorder) เล่ม ๑, ๑๔๐. 
 ๑๐๕ เร่ืองเดียวกัน, ๒ ๑. 
 ๑๐๖ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชพิธีสิบสองเดือน, ๕๕๓-๕๕๖. 
 ๑๐  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, ต านานพระปริตร, ๔๖-๔ . 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑ ๔ 

 

และบุคคลทั่วไปมาใช้เป็นกรณีตัวอย่างศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดพิธีกรรมที่แสดงถึงการใช้งานสัญลักษณ์
รูปเคารพท้ังเทวดานพเคราะห์ และพระพุทธรูปประจ าวัน ดังพิจารณาเป็นล าดับดังนี้ 
  พิธีบูชาเทวดานพเคราะห์ตามต าราที่รวบรวมโดย เทพย์ สาริกบุตร๑๐   
 พิธีบูชาเทวดานพเคราะห์เป็นพิธีที่ท าขึ้นโดยมีโหรเป็นผู้ประกอบพิธีบวงสรวงบูชา 
และมีพระสงฆ์   รูป เป็นผู้สวดสาธยายพระปริตร๑๐  พิธีบูชาเทพยดานพเคราะห์มีหลายแบบ            
หลายต าราด้วยกัน๑๑๐ ส าหรับแบบที่นิยมท ากันทั้งทางราชการและส่วนบุคคล มีรายละเอียดพิธีกรรม
ดังนี้ 

เครื่องใช้เกี่ยวกับการท าพิธี 
 ๑. บัตรพลี ๑๑ อัน แบ่งเป็น ๔ ชนิด คือ 
 ๑.๑ บัตรพระเกตุ ๑ อัน สูง   ชั้น มียอดและมีขาตั้ง 
 ๑.๒ บัตรเทพยดาอัฏฐทิศ   อัน สูง ๓ ชั้น มียอดและมีขาตั้ง 
 ๑.๓ บัตรพระภูมิเจ้าที่ ๑ อัน รูปสี่เหลี่ยม ไม่มียอดและขาตั้ง 
 ๑.๔ บัตรกรุงพาลี ๑ อัน รูปสามเหลี่ยม ไม่มียอดและขาตั้ง 
 บัตรดังกล่าวท าด้วยหยวกกล้วยและก้านกล้วยตานี น ามาประกอบกันเข้า             
ท าเป็นรูปบัตรตามที่ก าหนด คือ เอาก้านกล้วย ๔ ก้าน น ามาผูกรวมกันเข้า และกางออกไปได้เป็น          
ขาตั้ง ๔ อัน จึงเอากาบกล้วยประกอบเป็นชั้น ๆ ขึ้นไป ฐานบัตรชั้นต้นก าหนดให้สูงจากพ้ืนราว ๑ คืบ 
ขนาดบัตรกว้างยาวด้านละ ๑ คืบ ส่วนชั้นต่อไปให้ลดลงตามส่วนจนครบตามก าหนดในข้างต้น 
จากนั้นน าส่วนที่เหลือขึ้นไปผูกรวมกันเป็นยอดบัตรส าหรับปักรูปเทวดาประจ าบัตรแต่ละบัตร  
 ส าหรับสิ่งที่ใช้บรรจุในบัตรพลีดังกล่าว ประกอบด้วย 
 ๑. กระทงเล็ก ๆ ขนาดเท่าถ้วยตะไล ๑๒๔ ใบ ภายในกระทงใส่ข้าวปากหม้อ 
อาหารคาว หวาน ถั่วคั่ว งาคั่ว ข้าวตอก นม เนย และน ากระทงนี้ไปบรรจุไว้ในฐานบัตร ตามก าลัง
ของเทวดาประจ าบัตรนั้น คือ 
 
 

                                                           

 ๑๐  เทพย์ สาริกบุตร, ต าราพระเวทพิสดาร ภาค ๒,    -๑๐๓๖. 
 ๑๐  เร่ืองเดียวกัน,    . 
 ๑๑๐ พิธีบูชาเทวดานพเคราะห์นี้ บางต าราแยกเป็น ๒ พิธี คือ ๑) พิธีท าบุญวันเกิดแบบสวดนพ
เคราะห์ ซึ่งนิยมจัดในคนสูงอายุ เช่น แซยิด ๖๐ ปี และ ๒) พิธีรับ-ส่งพระเคราะห์ เนื่องในการเปลี่ยนพระ
เคราะห์เสวยอายุ ซึ่งทั้ง ๒ พิธีเป็นการบูชาเทวดานพเคราะห์เช่นเดียวกัน แต่มีความแตกต่างในรายละเอียด
สิ่งของที่ใช้ในการประกอบพิธี รายละเอียดโปรดดูใน เปี่ยม บุณยะโชติ , ประมวลหลักโหราศาสตร์กับ
มูลเหตุของศาสตร์และพิธีกรรมของโหร เล่ม ๒ (กรุงเทพฯ: เกษมบรรณกิจ, ๒๕๑๓),  ๔- ๔.  
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ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑ ๕ 

 

 บัตรพระอาทิตย์    ๖  กระทง 
 บัตรพระจันทร์  ๑๕  กระทง 
 บัตรพระอังคาร       กระทง 
 บัตรพระพุธ    ๑   กระทง 
 บัตรพระเสาร์  ๑๐  กระทง 
 บัตรพระพฤหัสบดี  ๑   กระทง 
 บัตรพระราหู  ๑๒  กระทง 
 บัตรพระศุกร์  ๒๑  กระทง 
 บัตรพระเกตุ       กระทง 
 บัตรกรุงพาลี    ๓  กระทง 
 บัตรพระภูมิ    ๔ กระทง 
 ๒. ธงสีต่าง ๆ จ านวน ๑๒๔ ธง ปักตามมุมบัตรโดยรอบ คือ 
 ธงสีแดงแก่       ๖  ธง     ปักท่ีบัตร   พระอาทิตย์ 
 ธงสีขาว    ๑๕  ธง     ปักท่ีบัตร   พระจันทร์ 
 ธงสีชมพู             ธง     ปักท่ีบัตร   พระอังคาร 
 ธงสีเขียวใบไม้      ๑   ธง     ปักท่ีบัตร   พระพุธ 
 ธงสีด า               ๑๐  ธง      ปักท่ีบัตร   พระเสาร์ 
 ธงสีเหลือง          ๑   ธง      ปักท่ีบัตร   พระพฤหัสบดี 
 ธงสีเม็ดมะปราง    ๑๒  ธง      ปักท่ีบัตร   พระราหู 
 ธงสีขาวมัน         ๒๑  ธง      ปักท่ีบัตร   พระศุกร์ 
 ธงสีทอง                  ธง      ปักท่ีบัตร   พระเกตุ 
 ธงสีทอง               ๔  ธง     ปักท่ีบัตร   กรุงพาลี 
 ธงสีทอง               ๓  ธง     ปักท่ีบัตร   พระภูมิ 
 ๓. หมากพลูจีบจ านวน ๑๒๔ ค า จัดใส่ไว้ในชั้นกลางของบัตร ตามจ านวน
กระทงในแต่ละบัตร 
 ๔. ดอกไม้สีต่าง ๆ   สี ใช้ใส่ในชั้นของบัตร คือ 
 ดอกไม้สีแดงแก่ เช่น ดอกกุหลาบ  ใส่บัตรพระอาทิตย์ 
 ดอกไม้สีขาว เช่น ดอกมะลิ  ใส่บัตรพระจันทร์ 
 ดอกไม้สีชมพู เช่น ดอกบัวหลวงหรือกุหลาบมอญ  ใส่บัตรพระอังคาร 
 ดอกไม้สีเขียว เช่น ดอกขจร  ใส่บัตรพระพุธ 
 ดอกไม้สีม่วงแก่ เช่น ดอกอัญชัญสีม่วงแก่  ใส่บัตรพระเสาร์ 
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๑ ๖ 

 

 ดอกไม้สีเหลืองอ่อน เช่น ดอกดาวเรืองสีเหลืองอ่อน  ใส่บัตรพระพฤหัสบดี 
 ดอกไม้สีเม็ดมะปราง เช่น ดอกอัญชันสีม่วงอ่อน  ใส่บัตรพระราหู  
 ดอกไม้สีขาวมัน เช่น ดอกจ าปี  ใส่บัตรพระศุกร์ 
 ดอกไม้สีเหลือง เช่น ดอกดาวเรือง  ใส่บัตรพระเกตุ บัตรกรุงพาลี และบัตร
พระภูมิ 
 ๕. รูปเทวดานพเคราะห์ทั้ง   รูป ปักตามยอดบัตรประจ าแต่ละองค์ ถ้าไม่มีรูป
ให้ใช้พวงมาลัยสวมแทน  
 ๒. เทียนที่ควั่นด้วยขี้ผึ้งอย่างดี มีขนาดและจ านวนดังนี้ 
 ๒.๑ เทียนชัย น้ าหนักเท่ากับอายุเจ้าภาพ แล้วเพ่ิมอีก ๑ ปี เช่น อายุ ๔๐ ปี    
ให้ใช้ขี้ผึ้งหนัก ๔๑ บาท ไส้เทียนใช้เท่าจ านวนอายุเจ้าภาพและเกินไว้ ๑ ปีเช่นกัน ส่วนความยาวของ
เทียน ก าหนดให้เท่ากับความสูงของเจ้าภาพ เทียนเล่มนี้ต้องตั้งไว้ในตู้เทียนชัยเพื่อบังลมไม่ให้เทียน
ดับ เนื่องจากถือเป็นเทียนเสี่ยงทาย ดังนั้นจะให้ดับมิได้เป็นอันขาด และต้องจุดให้หมดเล่ม 
 ๒.๒ เทียนมงคล น้ าหนัก   บาท ความยาวเท่ากับท่ีวัดรอบศีรษะเจ้าภาพ          
ไส้เทียนก าหนดจ านวนให้เกินอายุของเจ้าภาพ ๑ เส้น 
 ๒.๓ เทียนประจ าบัตร ๑๑ เล่ม หนักเล่มละ ๒ บาท ยาวประมาณ ๑ คืบ            
ไส้เทียน ๑๖ เส้น ส าหรับจุดวางประจ าไว้ตามบัตร ๑๑ บัตร 
 ๒.๔ เทียนจุดบูชาเทวดา ๑๒๔ เล่ม หนักเล่มละ ๑ สลึง ไส้   เส้น จุดปักท่ีบัตร
พระภูมิ ๔ เล่ม ปักที่บัตรกรุงพาลี ๓ เล่ม นอกนั้นเอาไว้จุดเป็นระยะ ๆ ไป ตามที่เวลาบูชาเทพยดา
พระเคราะห์เป็นรายองค์ 
 ๒.๕ เทียนเล่มหนัก ๑ บาท ประมาณ ๕ เล่ม ส าหรับจุดติดปากขันน้ ามนต์             
ที่พระสวด และจุดที่ ๆ โหรสวด และส าหรับท าเทียนชนวน 
 ๓. ขันน้ ามนต์ (ชนิดขันเชิงใหญ่) จ านวน ๑ ใบ  ใส่น้ าส าหรับท าน้ ามนต์ โดยใส่
ใบไม้มงคล   อย่าง คือ ใบเงิน ใบทอง ใบนาค ใบมะตูม ใบพรหมจรรย์ ยอดหญ้าแพรก ฝักส้มป่อย  
ผิวมะกรูด ใบไชยพฤกษ์ และให้มีดอกบัวหลวงลอยไว้ ๕ ดอก 
 ๔. เครื่องหอม แป้งกระแจะ ส าหรับเจิม 
 ๕. ดวงชะตาของเจ้าภาพ เขียนใส่กรอบตั้งไว้ด้านหน้าตรงที่บูชาพระ 
  ๖. พระปางประจ าวันเกิด หรือพระประจุดวง หรือพระพุทธรูปปางที่ตรงกับ  
พระเคราะห์ที่จะมุ่งบูชาก็ได้ ให้เลือกองค์ใดองค์หนึ่งตั้งไว้เป็นประธานในที่บูชาพระ 
  . ใบไม้รองบัตรบูชา  
 พระอาทิตย์     รองด้วย ใบไทร และใบราชพฤกษ์ 
 พระจันทร์       รองด้วย ใบบัว 
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๑   

 

 พระอังคาร      รองด้วย ใบมะม่วง 
 พระพุธ           รองด้วย ใบขนุน 
 พระพฤหัสบดี    รองด้วย ใบตอง 
 พระศุกร์          รองด้วย ใบเงิน และใบทอง 
 พระเสาร์          รองด้วย ใบมะตูม 
 พระราหู          รองด้วย ใบยอ 
  . ขันมีพานรองหรือบาตรน้ ามนต์ จ านวน ๒ ใบ  ส าหรับพระสวดและติดเทียน
มงคล     
  . ธูปหอม  ประมาณ ๑๕๐ ดอก 
 ๑๐. ผ้าขาวส าหรับรองเครื่องบัตรพลีและโหรนุ่งห่ม 
 ๑๑. สายสิญจน ์
 ๑๒. กระถางธูปใบใหญ่ ๑ ใบ 
 ส าหรับขั้นตอนการประกอบพิธี มีดังต่อไปนี้ 
 ๑. จัดที่บูชาพระ ประกอบด้วยดอกไม้ ธูป เทียน เครื่องส าหรับบูชาพระ โดยให้จัด
พระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ตามท่ีกล่าวมาแล้วเป็นประธาน จัดวางดวงชะตาของเจ้าของงานไว้บน
ที่หน้าที่บูชาพระ แล้วให้เอาเทียนมงคลติดบนเชิงเทียน วางใส่ลงในขันใบหนึ่ง แล้วให้ตั้งไว้หน้าที่บูชา
พระนั้น 
 ๒. จัดที่ส าหรับพระสงฆ์จ านวน   องค์ ที่จะมาสวด โดยเบื้องหน้าที่นั่งพระสงฆ์รูป
แรกซึ่งเป็นประธานในการสวด ให้วางบาตรน้ ามนต์ซึ่งติดเทียนไว้ปากบาตรเรียบร้อยแล้ว และภายใน
บาตรน้ ามนต์ควรใส่ใบไม้มงคลทั้ง   ด้วย 
 ๓. จัดบริเวณส าหรับการพิธีส่วนโหร โดยใหโ้หรตั้งบัตรพลีบนผ้าขาว วางบัตร          
พระเกตุในต าแหน่งท่ามกลาง แล้ววางบัตรทั้ง   ในต าแหน่งทิศ ดังนี้ 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑   

 

ทิศเหนือ 

   
พระราหู 

 
พระศุกร์ 

 
พระอาทิตย์ 

 
พระพฤหัสบดี 

 

 
พระเกตุ 

 
พระจันทร์ 

 
พระเสาร์ 

 
พระพุธ 

 
พระอังคาร 

ทิศใต้ 

ภาพที่ ๑๓๕ แสดงต าแหน่งบัตรพลีประจ าพระเคราะห์ ๑-  ในการจัดพิธีบูชาเทวดานพเคราะห์ 
 
 ภายใต้บัตรทุกบัตรให้รองด้วยใบไม้มงคลดังกล่าวถึงแล้วในข้างต้น และให้วาง
บัตรกรุงพาลี บัตรพระภูมิ ลงไว้ที่นามบัตรทั้ง   นั้น และให้ตั้งขันน้ ามนต์ใบใหญ่ (ขันน้ าเทพมนต์) ไว้
บนผ้าขาวถัดต่อมาตรงหน้าที่ตั้งบัตร โดยก่อนจะมีการสวดบูชาพระเคราะห์พระเคราะห์ทุกองค์นั้น 
เจ้าภาพจะต้องจุดเทียนบูชาเป็นรายองค์ไป เมื่อบูชาแล้วให้โหรรับน ามาปักไว้รอบขันน้ ามนต์นี้ 
 ส าหรับตู้เทียนชัย ให้ตั้งไว้ในบริเวณใกล้ ๆ กับที่บูชาพระ เสร็จแล้วให้เริ่มวง
สายสิญจน์ ซึ่งสายสิญจน์นี้จะต้องปล่อยไป ๒ ทาง คือ แบ่งเอาตรงส่วนกลางวงที่พระพุทธรูป ขัน
เทียนมงคล ดวงชะตา ตู้เทียนชัยทางหนึ่งม้วนไปวางไว้ส าหรับพระสวด และอีกทางหนึ่งโยงมาเข้าที่
กลุ่มบัตรทั้ง   จัดแจงโยงสายสิญจน์ไปตามทักษิณาวรรต ที่ยอดบัตรจากพระอาทิตย์ไปหาพระศุกร์ 
แล้ววงเข้าตรงกลางหาพระเกตุ แล้วจึงโยงมาหาขันน้ าเทพมนต์ แล้วม้วนมาวางไวให้โหรถือเวลาสวด 
 ๔. เมื่อพระสงฆ์มาพร้อมแล้ว ให้โหรลงมือเจิมเทียนชัย เทียนมงคล และบัตรทั้ง   
ตลอดจนดวงชะตาให้เจ้าภาพจุดเทียนบูชาพระพุทธรูป แล้วให้บัณฑิต (อุบาสกหรือผู้ที่บวชเรียน) 
หรือโหรอาราธนาศีล เมื่อพระให้ศีลจบแล้ว โหรจุดเทียนชนวนส่งให้เจ้าภาพเพ่ือน าไปถวายพระที่
อาวุโสในคณะสงฆ์ที่มาสวดทั้ง   องค์ เพ่ือให้ท่านจัดเทียนชัยคือเทียนเท่าตัว เวลาจุดควรนิมนต์ท่าน
ให้หันหน้าไปทางทิศศรีของวันนั้น 
 ๕. เมื่อจุดเทียนชัยเสร็จแล้ว โหรจึงให้เจ้าภาพจุดเทียนประจ าบัตร ๑๑ เล่ม เทียน
ที่บัตรกรุงพาลี ๓ เล่ม เทียนที่บัตรพระภูมิเจ้าที่ ๔ เล่ม แล้วให้จุดปักตามบัตร ๆ ละดอกท้ัง ๑๑ บัตร 
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๑   

 

 ๖. ให้โหรกล่าวปณามคาถา อัญเชิญชุมนุมเทพยดาทั้งมคธพากย์แลสยามพากย์ 
เสร็จแล้วบัณฑิตอาราธนาพระปริตร 
  . เมื่อพระเริ่มสวดถึงตอนว่า พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ให้เจ้าภาพถือเทียนชนวน             
เข้าไปจุดเทียนมงคล และเทียนน้ ามนต์ที่บาตรหน้าพระ เอาบาตรน้ ามนต์นั้นประเคนพระให้ท่านเอา
สายสิญจน์พัน สวดท าน้ าพระพุทธมนต์ และน าเทียนชนวนกลับมาตั้งไว้คอยจุดเทียนบูชาพระเคราะห์
สืบไป 
  . เมื่อพระท่านเจริญปฐมมงคลสูตรจบลงแล้ว โหรจึงเริ่มสวดบูชาสลับกับพระสงฆ์ 
โดยให้เจ้าภาพจุดธูปเทียนตามล าดับ ดังนี้ 
  .๑ จุดธูปเทียนอย่างละ ๖ ดอก บูชาพระอาทิตย์ โดยน าธูปไปปักไว้ที่กระถาง
ธูป เทียนน าไปติดไว้ที่ปากขันน้ าเทพมนต์ โหรสวดบูชาพระอาทิตย์จนจบ พระขัดปุเรนตัมโพธิสัมภาเร 
ฯลฯ แล้วสวดโมรปริตรจนจบ หรือต่อท้ายด้วยวัฏฏกปริตร 
  .๒ จุดธูปเทียนอย่างละ ๑๕ ดอก บูชาพระจันทร์ โหรสวดบูชาพระจันทร์  
พระขัดปุญญาลาภัง ฯลฯ แล้วสวดอภัยปริตรจนจบ 
  .๓ จุดธูปเทียนอย่างละ   ดอก บูชาพระอังคาร โหรสวดบูชาพระอังคาร  
พระขัดยัสสานุภาวโต ฯลฯ แล้วสวดกรณียเมตตสูตรจนจบ 
  .๔ จุดธูปเทียนอย่างละ ๑  ดอก บูชาพระพุธ โหรสวดบูชาพระพุธ พระขัด
สัพพาสี ฯลฯ แล้วสวดขันธปริตร และต่อท้ายด้วยฉัททันตปริตร 
  .๕ จุดธูปเทียนอย่างละ ๑๐ ดอก บูชาพระเสาร์ โหรสวดบูชาพระเสาร์            
พระขัดปริตรตังยัมภะณันตัสสะ ฯลฯ แล้วสวดองคุลิมาลปริตร โพชฌงคปริตรจนจบ 
  .๖ จุดธูปเทียนอย่างละ ๑  ดอก บูชาพระพฤหัสบดี โหรสวดบูชาพระ
พฤหัสบดี พระขัดปณิธานะโตปัฏฐายะ ฯลฯ แล้วสวดรัตนสูตรจนจบ 
  .  จุดธูปเทียนอย่างละ ๑๒ ดอก บูชาพระราหู โหรสวดบูชาพระราหู            
พระขัดอัปปสันเน ฯลฯ แล้วสวดอาฏานาติยปริตรจนจบ 
  .  จุดธูปเทียนอย่างละ ๒๑ ดอก บูชาพระศุกร์ โหรสวดบูชาพระศุกร์ พระ
ขัดยัสสานุสสรเณ ฯลฯ แล้วสวดชัคคสูตรจนจบ 
  .  จุดธูปเทียนอย่างละ   ดอก บูชาพระเกตุ โหรสวดบูชาพระเกตุ พระขัด 
ชยังเทวมนุสสานัง ฯลฯ สวดชัยยปริตรจนจบ 
  .๑๐ โหรกล่าวสรุปพระเคราะห์ แล้วให้พรเจ้าภาพ พระสวดมงคลจักรวาล
ใหญ่ แล้วสวดต่อท้ายจนจบ เป็นอันเสร็จพิธีการ 
 ความแตกต่างประการส าคัญในรายละเอียดพิธีกรรมที่พบระหว่างพระราชพิธีกับต ารา
ระดับราษฎร์ ๓ ประการ คือ ๑) จ านวนพระสงฆ์ที่เป็นผู้สวด ในระดับราชส านักคือการสวดนวัคคหา                 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑ ๐ 

 

ยุสมธัมม์เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา จะนิมนต์พระสงฆ์ ๕ รูป เป็นผู้สวด ส่วนระดับ
ราษฎร์จะนิมนต์พระสงฆ์   รูป เป็นผู้สวด  ๒) บทสวดพระปริตรที่เลือกใช้ และการสวดขัด           
๓ ภาษา๑๑๑ ๓) สิ่งที่ใช้บวงสรวงที่ใช้จัดใส่ในกระทงบัตร ในระดับราชส านักใช้ดอกไม้สด เนื่องจาก
เป็นการบูชาเทวดา๑๑๒แต่ในต าราระดับราษฎร์พบว่ามีการใช้อาหารด้วย    
 จากรายละเอียดในพิธีกรรมตามธรรมเนียมราษฎร์ข้างต้น พบว่าในการจัดพิธีบูชา
นอกจากจะใช้รูปเทวดานพเคราะห์ทั้ง   องค์ ปักตามยอดบัตรประจ าแต่ละองค์แล้ว ยังมีการใช้
พระพุทธรูปประจ าวันหรือพระพุทธรูปปางที่ตรงกับพระเคราะห์ที่จะมุ่งบูชามาใช้ในการประกอบ
พิธีกรรมด้วย สันนิษฐานว่า การน าพระพุทธรูปประจ าวันดังกล่าวมาใช้ น่าจะมีที่มาจากการ
ประดิษฐานพระพุทธรูปและเทวรูปเสวยอภิบาลพระชนมายุ และพระพุทธรูปและเทวรูปแทรกในพิธี
ของหลวง จึงอาจกล่าวได้ว่า การหยิบยืมรูปแบบพิธีกรรมจากพระราชพิธีอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นหรือ
ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่น าไปสู่คติความเชื่อในการบูชาสะเดาะเคราะห์ผ่านพระพุทธรูปประจ าวัน 
ที่พบเห็นได้ทั่วไปในวัดหลายแห่งในปัจจุบัน  
 ทั้ งนี้  ส าหรับพระพุทธรูป เสวยอภิบาลพระชนมายุ  และพระพุทธรู ปแทรก                     
พระชนมพรรษาท่ีกล่าวถึง เป็นพระพุทธรูปที่ก าหนดขึ้นเนื่องในคติความเชื่อด้านโหราศาสตร์ ซึ่งรู้จัก
กันโดยทั่วไปในปัจจุบันว่า “พระพุทธรูปประจ าวัน” โดยมีข้อมูลส าคัญโดยสังเขป ดังนี้ 
 ๓.๓ พระพุทธรูปประจ าวันในคติบูชาพระเคราะห์ 
 การก าหนดปางพระพุทธรูปประจ าวันต่าง ๆ ปรากฏหลักฐานเอกสารอย่างน้อย
ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๓ โดยปรากฏอยู่ในเอกสารต าราสมุดภาพที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว          
โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรสช าระปางพระพุทธรูปขึ้นใหม่ นับเป็นหลักฐาน
เอกสารเก่าสุดเท่าที่พบ ที่กล่าวถึงการก าหนดพระพุทธรูปส าหรับใช้บูชาพระเคราะห์  โดยปรากฏ
รูปแบบปาง ดังนี้   

                                                           

 ๑๑๑ ทั้งนี้ ในต าราราษฎร์บางฉบับ ก าหนดให้โหรสวดสรภัญญะเปน็ภาษาบาลี และแปลเปน็
ร่ายภาษาไทยสลบักับพระสวด ซึ่งต่างกับราชส านักทีโ่หรสวดเปน็ภาษามคธ โปรดดูใน เปี่ยม บณุยะโชติ, 
ประมวลหลักโหราศาสตร์กับมลูเหตุของศาสตร์และพิธีกรรมของโหร เล่ม ๒,  ๕. และพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ประเพณีท าบุญวันเกิด, ๑ .  
 ๑๑๒ สัมภาษณ์ เสนอ ศุกรเกยูร, พนักงานส านักพระราชวังพิเศษ ฝ่ายราชูปโภค ส านัก
พระราชวัง, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑ ๑ 

 

 

ภาพที่ ๑๓๖ วันอาทิตย์  พระพุทธรูปปางถวายเนตร 
ที่มา: เสาวณิต วิงวอน, บรรณาธิการ, ต าราพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ตามพระมติสมเด็จพระมหา
สมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (กรุงเทพฯ: คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, ๒๕๕๐), ๖๖. 

 

 

ภาพที่ ๑๓   วันจันทร์   พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร 

ที่มา: เสาวณิต วิงวอน, บรรณาธิการ, ต าราพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ตามพระมติสมเด็จพระมหา
สมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (กรุงเทพฯ: คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, ๒๕๕๐),  ๓. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑ ๒ 

 

 

ภาพที่ ๑๓   วันอังคาร   พระพุทธรูปปางไสยาสน์ 
ที่มา: เสาวณิต วิงวอน, บรรณาธิการ, ต าราพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ตามพระมติสมเด็จพระมหา
สมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (กรุงเทพฯ: คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, ๒๕๕๐),  ๖. 
 

 

ภาพที่ ๑๓   วันพุธ   พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร 
ที่มา: เสาวณิต วิงวอน, บรรณาธิการ, ต าราพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ตามพระมติสมเด็จพระมหา
สมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (กรุงเทพฯ: คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, ๒๕๕๐),  ๔. 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑ ๓ 

 

 

ภาพที่ ๑๔๐  วันพฤหัสบดี   พระพุทธรูปปางสมาธิ 
ที่มา: เสาวณิต วิงวอน, บรรณาธิการ, ต าราพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ตามพระมติสมเด็จพระมหา
สมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (กรุงเทพฯ: คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, ๒๕๕๐), ๖๕. 
 

 

ภาพที่ ๑๔๑  วันศุกร์   พระพุทธรูปปางร าพึง 
ที่มา: เสาวณิต วิงวอน, บรรณาธิการ, ต าราพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ตามพระมติสมเด็จพระมหา
สมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (กรุงเทพฯ: คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, ๒๕๕๐),  ๖. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑ ๔ 

 

 

ภาพที่ ๑๔๒  วันเสาร์   พระพุทธรูปนาคปรก 
ที่มา: เสาวณิต วิงวอน, บรรณาธิการ, ต าราพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ตามพระมติสมเด็จพระมหา
สมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (กรุงเทพฯ: คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, ๒๕๕๐), ๑๐ . 

 

ภาพที่ ๑๔๓ พระราหู   พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์  
ที่มา: เสาวณิต วิงวอน, บรรณาธิการ, ต าราพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ตามพระมติสมเด็จพระมหา
สมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (กรุงเทพฯ: คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, ๒๕๕๐),   . 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑ ๕ 

 

 

ภาพที่ ๑๔๔  พระเกตุ   พระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิเพชร 
ที่มา: เสาวณิต วิงวอน, บรรณาธิการ, ต าราพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ตามพระมติสมเด็จพระมหา
สมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (กรุงเทพฯ: คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, ๒๕๕๐),  ๐. 
 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑ ๖ 

 

 
 

ภาพที่ ๑๔๕ ข้อความในสมุดภาพต าราฯ ที่กล่าวถึงพระพุทธรูปส าหรับบูชาพระเคราะห์๑๑๓ 
ที่มา: เสาวณิต วิงวอน, บรรณาธิการ, ต าราพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ตามพระมติสมเด็จพระมหา
สมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (กรุงเทพฯ: คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, ๒๕๕๐), ๑๐ . 
 

 ภาพพระพุทธรูปประจ าวัน หรือ พระพุทธรูปประจ าพระเคราะห์๑๑๔ข้างต้น 
ปรากฏอยู่ใน สมุดภาพต าราพระพุทธรูปว่าด้วยพระพุทธรูปปางต่าง ๆ  ซึ่งเป็นสมุดภาพที่รวม          
ภาพลายเส้นปางพระพุทธรูปต่าง ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จ          
พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส คิดค้นแบบปางมาจากพระพุทธประวัติตอนส าคัญ           
ต่าง ๆ๑๑๕ โดยในสมุดภาพต าราฯ ดังกล่าว ได้ปรากฏข้อความกล่าวถึงพระพุทธรูปประจ าวันไว้ด้วย 
โดยก าหนดแทนพระเคราะห์ทั้ง   องค ์คือ 

                                                           

 ๑๑๓ ภาพแสดงปางพระพุทธรูปประจ าวัน ได้น าภาพลายเส้นแบบปางพระพุทธรูปที่ปรากฏอยู่ใน
สมุดต าราฯ เล่มเดียวกันกับที่พบข้อความกล่าวถึงการก าหนดพระพุทธรูปส าหรับบูชาพระเคราะห์มาน าเสนอ  
เนื่องจากในส่วนที่ระบุถึงพระพุทธรูปส าหรับบูชาพระเคราะห์ไม่ปรากฏภาพลายเส้นพระพุทธรูป ซึ่งอาจ
แสดงให้เห็นถึงการน าแบบปางส่วนหนึ่งที่ปรากฏในหน้าต้นมาใช้ในการก าหนด จึงไม่จ าเป็นต้องวาดรูปซ้ าอีก 
ดังนั้น ภาพแบบปางดังกล่าวจึงน่าจะแบบปางเดียวกันกับที่ก าหนดตามข้อความที่กล่าวถึง 
           ๑๑๔ รุ่งโรจน์  ธรรมรุ่งเรือง, พระพุทธปฏิมาสยาม, (กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพลส, ๒๕๕๓), ๕๔. 
           ๑๑๕ ตามประวัติสมุดภาพฉบับนี้ได้มาจากเมืองนครศรีธรรมราช เม่ือ พ.ศ.๒๔๕  ปัจจุบันเก็บรักษา
ไว้ที่หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร  รายละเอียดโปรดดูใน เสาวณิต วิงวอน , บรรณาธิการ, ต ารา
พระพุทธรูปปางต่าง ๆ ตามพระมติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, (กรุงเทพฯ: 
คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, ๒๕๕๐), ๒๐๖-๒๐ . 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑   

 

 พระอาทิตย์  พระถวายเนตร    
 พระจันทร์ พระห้ามสมุทร  
 พระอังคาร พระไสยาสน์  
 พระพุธ  พระอุ้มบาตร  
 พระพฤหัสบดี พระสมาธิ   
 พระศุกร์ พระร าพึง 
 พระเสาร์ พระนาคปรก   
 พระราหู พระป่าเลไลยก์   
 พระเกตุ พระประทับนั่งขัดสมาธิเพชร  

ข้อความที่ปรากฏอยู่ในสมุดภาพต าราฯ ระบุไว้ว่าเป็น  “รูปพระส าหรับบูชา         
พระเคราะห”์๑๑๖  ซึ่งอาจพิจารณาได้ ๒ ทาง คือ ๑) เป็นพระพุทธรูปที่ก าหนดส าหรับการแก้เคราะห์
ตามความเชื่อทั่วไป และ ๒) พระพุทธรูปชุดนี้ก าหนดตามนพเคราะห์เพ่ือส าหรับใช้บูชาเนื่องด้วยพิธี
ทักษา๑๑ ซึ่งเก่ียวข้องกับความเชื่อทางโหราศาสตร์ อันเป็นความเชื่อท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของ
คนในสังคมไทยมายาวนาน   
 ประเด็นที่ควรพิจารณาก่อนเป็นอันดับแรก คือ ความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธรูป
ประจ าวันกับเทวดานพเคราะห์  ซึ่งจากการศึกษาพบว่าพระพุทธรูปประจ าวันนอกจากจะมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับเทวดานพเคราะห์ในการถูกน าไปใช้เป็นตัวแทนของวันทั้ง   และสิ่งสมมติ
แทนการเกิดอุปราคา๑๑  ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องดาราศาสตร์ -โหราศาสตร์เหมือนกันแล้ว ความ
เกี่ยวเนื่องประการส าคัญที่พบ คือ ก าลังวันที่ก าหนดประจ าพระพุทธรูปประจ าวันที่ยึดถือกันใน
ปัจจุบันนี้ แต่ละองค์มีจ านวนเท่ากันกับก าลังวันของเทวดานพเคราะห์๑๑  อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบ
หลักฐานที่แสดงถึงการก าหนดก าลังวันประจ าพระพุทธรูปว่าเกิดขึ้นพร้อมกับการก าหนดกลุ่ม
พระพุทธรูปในสมุดภาพต าราฯ ฉบับนี้ 

                                                           

            ๑๑๖ เสาวณิต วิงวอน, บรรณาธิการ, ต าราพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ตามพระมติสมเด็จพระ
มหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, ๑๐ .   
            ๑๑   สมพร  อยู่โพธิ์, ก าเนิดพระพทุธรูปและพระพุทธรปูปางประจ าวัน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
บ ารุง นุกลูกิจ, ๒๕๑ ), ๑๐. 
            ๑๑  สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม ๑๕,  ๓๕๒. 
            ๑๑  พระอาทิตย์มีก าลัง ๖  พระจันทร์มีก าลัง ๑๕  พระอังคารมีก าลัง    พระพุธมีก าลัง ๑    
พระพฤหัสบดีมีก าลัง ๑   พระศุกร์มีก าลัง ๒๑  พระเสาร์มีก าลัง ๑๐  พระราหูมีก าลัง ๑๒  พระเกตุรักษา
อายุตลอดไป  รายละเอียดโปรดดูใน รุ่งโรจน์  ธรรมรุ่งเรือง , พระพุทธปฏิมาสยาม, ๕๔-๕๕. และ 
สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, เล่มที่ ๑๕,  ๓๕๖. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑   

 

 พระพุทธรูปประจ าวันนี้ได้ปรากฏชัดเจนว่าเกี่ยวเนื่องกับคติความเชื่อเกี่ยวกับ
เทวดานพเคราะห์ เนื่องจากพบการประดิษฐานบูชาร่วมกับเทวดานพเคราะห์ องค์เสวยอภิบาล
พระชนมายุและองค์แทรกพระชนมพรรษาดังได้กล่าวถึง ในข้างต้น  อย่างไรก็ตาม การปรากฏ
พระพุทธรูปประจ าวันในพระราชพิธีบูชาเทวดานพเคราะห์เริ่มปรากฏหลักฐานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ 
เป็นต้นมาเท่านั้น จึงมีความเป็นไปได้ว่า การก าหนด “รูปพระส าหรับบูชาพระเคราะห์” ตามต าราที่
เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ ตามข้อความที่ปรากฏในต ารา แรกเริ่มอาจก าหนดขึ้นเพ่ือการประดิษฐาน
บูชาในพระบรมมหาราชวังควบคู่ไปกับเทวดาพระเคราะห์ก็เป็นได้ โดยพบว่าตามธรรมเนียม                          
ในพระบรมมหาราชวัง มีการตั้งม้าหมู่ประดิษฐานเทวรูปองค์เสวยอภิบาลพระชนมายุ กับตั้งม้าหมู่
ประดิษฐานเทวรูปองค์แทรกพระชนมพรรษา โดยจะถวายข้าวบิณฑ์บูชาประจ าทุกวันตลอดปีจนกว่า
จะหมดวาระเสวย และแทรก๑๒๐ซึ่งหากพิจารณาจากการประดิษฐานพระพุทธรูปและเทวรูปบนม้าหมู่
ในการพระราชพิธีบูชาเทวดานพเคราะห์ดังได้กล่าวถึงในข้างต้น (ภาพที่ ๑๔๖-๑๔ ) อาจเป็นไปได้ว่า
ในการถวายข้าวบิณฑ์บูชาจะมีการตั้งพระพุทธรูปด้วยเช่นกัน  อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลหลักฐานเท่าที่
พบ อาจกล่าวได้ประการหนึ่งว่า พระพุทธรูปประจ าวัน ที่ปรากฏอยู่ในการบูชาทั้ง ๒ พิธีดังกล่าว 
เกี่ยวเนื่องกับคติความเชื่อในการบูชาเทวดานพเคราะห์เนื่องในโหราศาสตร์เช่นเดียวกัน จึงสันนิษฐาน
ในเบื้องต้นว่า อาจเป็นที่มาของการคลี่คลายคติความเชื่อในปัจจุบันด้วยประการหนึ่ง 

 

                                                           

 ๑๒๐ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชพิธีสิบสองเดือน, ๓๑๐. ส าหรับ        
ข้าวบิณฑ์ที่กล่าวถึงเป็นข้าวบิณฑ์อย่างของหลวง ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ใช้พานทองเหลืองชั้นเดียว มีกรวย
ใบตองบรรจุข้าวสุกอยู่ภายใน ยอดปักฉัตรปรุปิดทองสามชั้น มีจานขนมพิมพ์รายรอบกรวย และมีธงเศษผ้า
เล็ก ๆ เสียบตามรอบกรวย โดยก าหนดใช้สีและธงตามก าลังวันของเทวดา โปรดดูใน เร่ืองเดียวกัน. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑   

 

 

ภาพที่ ๑๔๖ ม้าหมู่ประดิษฐานพระพุทธรูปและเทวรูปองค์เสวยอภิบาลพระชนมายุ 
      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ.๒๕๒๐  
ที่มา: เพลินพิศ ก าราญ, ผู้เรียบเรียง, พระราชพิธีเฉลิมพระชนมายุครบ ๕๐ พรรษา เสด็จเถลิง
ถวัลยราชสมบัติได้หม่ืนวันเศษ และพระราชพิธีสถาปนาพระราชอิสริยศักดิ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ,             
ไม่ปรากฏหน้า. 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑ ๐ 

 

 

ภาพที่ ๑๔  ม้าหมู่ประดิษฐานพระพุทธรูปและเทวรูปองค์แทรกพระชนมพรรษา 
      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ.๒๕๒๐  
ที่มา: เพลินพิศ ก าราญ, ผู้เรียบเรียง, พระราชพิธีเฉลิมพระชนมายุครบ ๕๐ พรรษา เสด็จเถลิง
ถวัลยราชสมบัติได้หม่ืนวันเศษ และพระราชพิธีสถาปนาพระราชอิสริยศักดิ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ,             
ไม่ปรากฏหน้า. 
 
 ปัจจุบันยังไม่พบหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีคติการนับถือบูชาพระพุทธรูป
ประจ าวันปรากฏมาก่อนสมัยรัชกาลที่ ๓ ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าแม้ปางพระพุทธรูปประจ าวันเกือบ
ทั้งหมดจะเป็นปางพ้ืนฐานซึ่งพบมาก่อนแล้วในงานศิลปกรรมสมัยอ่ืน ๆ โดยเฉพาะในสมัยอยุธยา              
ที่สามารถศึกษาความสืบเนื่องของคติความเชื่อหรือวัฒนธรรมบางประการมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์๑๒๑ 
แต่ในช่วงเวลาก่อนหน้าสมัยรัชกาลที่ ๓ กลับไม่ปรากฏหลักฐานที่แสดงถึงคติการบูชาพระพุทธรูป
ประจ าวันทั้ง   อย่างชัดเจน จากหลักฐานเท่าที่พบในปัจจุบันท าให้สันนิษฐานในเบื้องต้นว่า 
พระพุทธรูปส าหรับบูชาพระเคราะห์ที่รู้จักกันในนามของพระพุทธรูปประจ าวันในปัจจุบัน อาจเริ่ม

                                                           

 ๑๒๑ นอกจากหลักฐานศิลปกรรมแล้ว ต้นเค้าชื่อปางพระพุทธรูปบางปางได้ปรากฏอยู่ในโคลง
ชะลอพระพุทธไสยาสน์ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นวรรณกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายด้วย เช่น พระพุทธรูปห้าม
สมุทร พระพุทธรูปปางร าพึง พระพุทธห้ามแก่นจันทน์ เป็นต้น ดูเพิ่มเติมใน กรมศิลปากร, วรรณกรรมสมัย
อยุธยา (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๓๑), ๖๐-๖๑.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑ ๑ 

 

ก าหนดขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๓ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการบูชาพระเคราะห์เป็นหลัก แต่ความนิยมใน
การสร้างพระพุทธรูปประจ าวันในราชส านักเริ่มปรากฏเป็นธรรมเนียมในภายหลัง คือตั้งแต่สมัย
รัชกาลที่ ๔ เป็นต้นมา โดยพบการน าแบบปางไปใช้สร้างพระพุทธรูปประจ าพระชนมพรรษาวัน           
หรือพระพุทธรูปประจ าพระชนมวาร การก าหนดกลุ่มพระพุทธรูปประจ าวันซึ่งแรกเริ่มก าหนดขึ้น  
เพ่ือใช้ส าหรับบูชาพระเคราะห์ โดยก าหนดพระพุทธรูปอาการต่าง ๆ หรือแบบปาง๑๒๒แทนเทวดา          
นพเคราะห์ทั้ง   พระองค์ จึงได้ถูกแปลความหมายแทนการก าหนดเป็นพระพุทธรูปประจ าแต่ละวัน
ไปโดยปริยาย ทั้งนี้สันนิษฐานว่าประเพณีนิยมการสร้างพระพุทธรูปประจ าวันเกิดของตนน่าจะเริ่มต้น
ในกลุ่มเจ้านายก่อนแล้วจึงเกิดความนิยมแพร่หลายในกลุ่มราษฎร์ซึ่งเป็นที่มาของคตินิยมในการสร้าง
และการบูชาพระพุทธรูปประจ าวันที่แพร่หลายในปัจจุบัน  
 จากข้อมูลหลักฐานที่กล่าวมาทั้งหมดในข้างต้น อาจสรุปได้ว่า การรับรู้เข้าใจเกี่ยวกับคติ            
และรูปแบบพระพุทธรูปประจ าวันในระดับราษฎร์ อาจสัมพันธ์ กับการรับคติความเชื่อด้าน
โหราศาสตร์ตามต ารามหาทักษาที่แพร่หลายไปในกลุ่มราษฎร โดยที่น่าจะเกี่ยวเนื่องกับความนิยม              
ในการจัดพิธีบูชาเทวดานพเคราะห์-สวดนวัคคหายุสสมธัมม์ ที่จัดขึ้นในการท าบุญฉลองอายุพิเศษ                
ซึ่งแพร่หลายในกลุ่มราษฎร์มากขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นต้นมาประการหนึ่ง อีกประการหนึ่ง 
อาจสัมพันธ์กับธรรมเนียมการสร้างพระพุทธรูปประจ าพระชนมวารหรือแทนตัวบุคคล ซึ่ง พัฒนาการ
คติความเชื่อเก่ียวกับเทวดานพเคราะห์-พระพุทธรูปประจ าวันที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ พบว่าปัจจุบันมีการ
คลี่คลายไปเป็นล าดับ ดังจะได้กล่าวถึงในบทต่อไป 

 

                                                           

 ๑๒๒ ค าอธิบาย ปาง และพระพทุธรปูอาการต่าง ๆ โปรดดูใน สมเดจ็เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรา 
นุวัดติวงศ์ และสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ, สาส์นสมเด็จ เล่ม ๒๐ (กรุงเทพฯ: แพร่พิทยา, ๒๕๐๔-
๒๕๐๖), ๒๖ . 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๙๒ 

 

บทที่ ๔ 

การคลี่คลายและส่งผ่านคติความเชื่อในปัจจุบัน 

 คติความเชื่อเกี่ยวกับเทวดานพเคราะห์ยังคงสืบเนื่องต่อมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งในระดับ        
ราชส านักและกลุ่มราษฎร์ทั่วไป โดยพบว่าคติความเชื่อตามคัมภีร์โหราศาสตร์เดิมมีลักษณะที่คลี่คลาย
ไปตามล าดับเวลา ก่อนส่งผ่านมายังช่วงเวลาปัจจุบันซึ่งพบความหลากหลายทั้งคติความเชื่อ                 
เชิงพิธีกรรม และการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของสัญลักษณ์รูปเคารพในการประกอบพิธีกรรม ดังมี
ประเด็นที่น่าสนใจต่อไปนี้ 
 

๑. การเปลี่ยนแปลงคติความเชื่อเชิงพิธีกรรม 

 ๑.๑ พิธีบูชาเทวดานพเคราะห์แบบรวมกลุ่ม 

 พิธีบูชาเทวดานพเคราะห์ในระดับราชส านักยังคงธรรมเนียมปฏิบัติต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบันดังได้กล่าวถึงแล้วในบทก่อนหน้า กล่าวเฉพาะการประกอบพิธีบูชาเทวดานพเคราะห์ในระดับ
ราษฎรนั้น ปัจจุบันพบว่าเริ่มปรากฏให้เห็นบ่อยครั้งขึ้น อย่างไรก็ตาม การจัดพิธีกรรมในปัจจุบันไม่ได้
ยึด แบบแผนตามกฎเกณฑ์คัมภีร์โหราศาสตร์ที่ต้องมีการจัดพิธีบูชาต่างกันไปตามช่วงเวลาของแต่ละ
บุคคลอีกต่อไป โดยพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบพิธีกรรมให้จัดพิธีสวดบูชาพร้อมกันเป็นกลุ่มใหญ่             
(ภาพที่ ๑๔๘-๑๔๙) ซึ่งการจัดพิธีเช่นนี้สะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงส าคัญคือ การไม่ค านึงถึง
ช่วงเวลาพระเคราะห์เสวยอายุและพระเคราะห์แทรกที่แต่ละบุคคลมีก าหนดครบวาระต่างกันไป แต่
ทุกคนที่ร่วมในมณฑลพิธีจะร่วมกันบูชาเทวดาพระเคราะห์ทุกพระองค์ ดังนั้น การปรับเปลี่ยนรูปแบบ
พิธีกรรมเช่นนี้นอกจากจะมีนัยยะแฝงถึงการไม่ยึดถือคัมภีร์โหราศาสตร์อีกต่อไปแล้ว ยังอาจสะท้อน
ถึงสาเหตุการเลือนหายของคติความเชื่อและรูปแบบพิธีกรรมที่มีมาก่อนหน้า และแนวโน้มการส่งผ่าน
ไปยังอนาคตด้วย 
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๑๙๓ 

 

ภาพที่ ๑๔๘ พิธีสวดนพเคราะห์ วัดโขลงสุวรรณคีรี ต าบลคูบัว อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  
ที่มา: สุชาต จันทรวงศ์, คิดแล้วเขียน, เข้าถึงเมื่อ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘, เข้าถึงได้จาก  
http://chantrawong.blogspot.com/2010/07/blog-post_26.html 
 

 

ภาพที่ ๑๔๙ ป้ายประชาสัมพันธ์พิธีสวดนพเคราะห์เนื่องในวาระข้ึนปีใหม่ วัดจุฬามณี อ าเภออัมพวา 
 จังหวัดสมุทรสงคราม สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงคติความเชื่อในการประกอบพิธีกรรม
 แบบเดิม 
ที่มา: สยามคเณศ เข้าถึงเม่ือ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘, เข้าถึงได้จาก 
http://www.siamganesh.com/calendar/?p=100#more-100 
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๑๙๔ 

 การสวดนพเคราะห์ในลักษณะเช่นนี้จึงเป็นการประกอบพิธีกรรมที่คลี่คลายไปแล้ว
จากคติโหราศาสตร์แบบดั้งเดิม โดยการสวดนพเคราะห์แบบรวมกลุ่มที่พบดังกล่าวส่วนหนึ่งน่าจะมี
ปัจจัยมาจากสภาพเศรษฐกิจซึ่งลักษณะการจัดพิธีกรรมเช่นนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีสามารถเข้าร่วมได้ง่าย ไม่มี
ข้อจ ากัดด้วยสถานภาพการเงิน ประกอบกับอีกส่วนหนึ่งคือความไม่เคร่งครัดยึดติดกับแบบแผน
พิธีกรรม ไม่ว่าพิธีกรรมนั้น ๆ จะเนื่องในศาสนาหรือลัทธิความเชื่อใด หากปฏิบัติแล้วจะท าให้เกิด
ความสบายใจ สังคมไทยมักหยิบยืมมาใช้และปรับเปลี่ยนผสมผสานให้สอดคล้องกับประเพณีวิถีชีวิต
ตนเสมอ ซึ่งเป็นสิ่งที่มักพบเห็นได้เป็นปกติในสังคมไทย จึงท าให้พบความเปลี่ยนแปลงคติความเชื่อ
และพิธีกรรมเนื่องในศาสนาและลัทธิความเชื่อต่าง ๆ ในสังคมวัฒนธรรมไทยตลอดเวลา 

 ๑.๒ การสวดมนต์นพเคราะห์-นวัคคหายุสมธัมม์ 

 ความนิยมหนึ่งที่ปรากฏให้เห็นมากขึ้นในระยะเวลาประมาณ ๑๐ ปีที่ผ่านมา คือ                
การสวดมนต์นพเคราะห์ที่จัดขึ้นโดยวัดต่าง ๆ โดยมีลักษณะเป็นพิธีกรรมที่เน้นการสวดมนต์เป็นหลัก
เท่านั้น ซ่ึงพบว่าการจัดพิธีสวดมนต์นพเคราะห์มีทั้งการจัดขึ้นในวาระส าคัญหรือโอกาสพิเศษ และพบ
ความนิยมจัดขึ้นเนื่องในเทศกาลปีใหม่ อันเป็นช่วงเวลาที่สังคมปัจจุบันให้ความส าคัญร่วมกันว่าเป็น
ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านส าคัญของชีวิตอีกช่วงเวลาหนึ่งนอกเหนือไปจากวันที่ตนเกิด โดยบางแห่ง เช่น 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม จัดพิธีดังกล่าวขึ้นในลักษณะสวดมนต์ข้ามปี             
ซึ่งเข้าใจว่ามีความต่างไปจากพิธีสวดมนต์ข้ามปีในวัดแห่งอ่ืนเฉพาะบทสวดมนต์ที่ก าหนดให้ใช้สวด
เท่านั้น            
  การสวดนพเคราะห์เนื่องในวาระพิเศษ นอกจากจัดขึ้นเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล
ส าหรับพระมหากษัตริย์แล้ว ยังพบว่ามีการจัดขึ้นส าหรับบุคคลส าคัญด้วย เช่น การเจริญพระพุทธ
มนต์นพเคราะห์เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
เจริญพระชันษา ๑๐๐ พรรษา เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จ
พระสังฆราช โดยได้ก าหนดพระสงฆ์ ๑๐๑ รูป เจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ ถวายเป็นพระกุศล
ถวายพระพร ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม๑ 
  พิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์นับเนื่องได้ว่าเป็นการสวดมนต์นพเคราะห์เช่นเดียวกัน 
มีตัวอย่างเช่น วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม จัดพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ขึ้นในวาระพิเศษ             
เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสครบ ๒๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (สา             
ปุสฺสเทวมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยน้อมเกล้าถวายเป็น         
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ นอกจากนี้ 
                                                           

           ๑ ก าหนดการงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกล
มหาสังฆปริณายก เข้าถึงเมื่อ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เข้าถึงได้จาก http://www.มูลนิธสิมเด็จพระสังฆราชวดั
บวร.com /project- 100 -years.php. 
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๑๙๕ 

ยังมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้ประชาชนผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ธรรมและฝึกปฏิบัติธรรมด้วย๒ ซึ่งการจัด
พิธีดังกล่าวอาจนับเนื่องได้ว่าเป็นการคลี่คลายอีกลักษณะหนึ่ง โดยยังคงความเชื่อเกี่ยวกับเทวดา               
นพเคราะห์ที่มีอิทธิพลหรือคอยอภิบาลพระชนม์ของพระมหากษัตริย์ แต่ได้ใช้หลักพิธีความเชื่อทาง
พระพุทธศาสนาคือการเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเป็นหลักส าคัญแทน การประกอบ
พิธีกรรมโหร โดยที่พิธีเจริญนวัคหายุสมธัมม์ที่จัดขึ้นดังกล่าวมีความต่างไปจากพระราชพิธีเจริญ             
นวัคหายุสมธัมม์ที่จัดขึ้นในวันเฉลิมพระชนมพรรษาประการส าคัญคือ ไม่มีการสวดบทโหรสลับกับบท
สวดมนต์นพเคราะห์ แต่เป็นการสวดพระปริตรตามที่ก าหนดประจ าพระเคราะห์แต่ละองค์เพียงอย่าง
เดียว ทั้งนี้ แม้บทสวดที่จัดขึ้นในวัดราชประดิษฐฯ จะยึดตามที่ใช้ในพระราชพิธีซึ่งต่างไปจากที่นิยม 
ในการสวดนพเคราะห์วัดแห่งอ่ืน ๆ แต่พิจารณาได้ว่าทั้งการสวดมนต์นพเคราะห์และพิธีเจริญนวัคหา               
ยุสมธัมม์ล้วนเป็นพิธีกรรมลักษณะเดียวกัน โดยล้วนแล้วแต่คลี่คลายมาจากคติความเชื่อเกี่ยวกับ
เทวดานพเคราะห์ให้สอดคล้องสภาพสังคมวัฒนธรรมไทยกับเช่นเดียวกัน   
 ๑.๓ การสรงน ้าเทวดานพเคราะห์เนื่องในวันสงกรานต์ 
 การสรงน้ าเทวดานพเคราะห์เป็นพิธีที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งนับเนื่องได้ว่าเกิดขึ้นจาก               
ธรรมเนียมนิยมอย่างประเพณีไทย คือการสรงน้ าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาเนื่องในประเพณีสงกรานต์      
ซึ่งมีความมุ่งหวังหรือความเชื่อที่ต่างกันไป อาทิ เพ่ือความเป็นสิริมงคลกับชีวิตในการเริ่มต้นปีใหม่ 
เป็นต้น การสรงน้ าเทวดานพเคราะห์เริ่มจัดขึ้นโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ซึ่งทาง
พิพิธภัณฑ์ได้น าประติมากรรมเทวดานพเคราะห์  ชุดที่  ๑ ซึ่ ง เป็นตัวอย่างประติมากรรม                    
ที่ท าการศึกษาในครั้งนี้ อัญเชิญมาให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาสรงสักการะขอพร โดยจัดวางเทวดา 
นพเคราะห์ตามผังภูมิทักษาแบบโหราศาสตร์ไทยคือการประดิษฐานพระเกตุไว้กึ่งกลาง ล้อมรอบด้วย
พระเคราะห์ ๘ องค์๓ (ภาพที่ ๑๕๐)      

                                                           

 ๒ นวัคคหายุสมธัมม์, (กรุงเทพฯ: กรมแผนที่ทหาร, กองบัญชาการกองทัพไทย, ๒๕๕๖), ๙๙. 
           ๓ ผังภูมิทักษา โปรดดูในหัวข้อ ๓.๒.๑ ความหมายนพเคราะห์ในโหราศาสตร์  
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๑๙๖ 

 

ภาพที่ ๑๕๐ การสรงน้ าเทวดานพเคราะห์เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

 ๑.๔ การสร้างพระพุทธรูปแทนพิธีรับ-ส่งพระเคราะห์  
 การบูชาเทวดานพเคราะห์เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ            
พระเจ้าอยู่หัวยังคงเป็นธรรมเนียมปฏิบัติต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  แต่พิธีรับ-ส่งพระเคราะห์ ซึ่งจัด
เพ่ิมขึ้นเฉพาะปีพิเศษคือปีที่เปลี่ยนพระเคราะห์อภิบาลพระชนมายุนั้น ได้พบการปรับเปลี่ยน                
ในรัชกาลปัจจุบัน โดยทรงโปรดให้สร้างพระพุทธรูปแทนการบูชารับ-ส่งพระเคราะห์เนื่องในการ      
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมายุครบ ๕๐ พรรษา    
  การพระราชพิธีรับ-ส่งพระมหาทักษาเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาใน
ครั้งดังกล่าวได้มีการปรับเปลี่ยนในการพระราชพิธี โดยทรงพระราชด าริว่าโหรหลวงได้ค านวณพระ
ชนมพรรษาเจริญบรรจบครบ ๕๐ พรรษา และเป็นปีที่เปลี่ยนพระมหาทักษา พระเสาร์ซึ่งเป็นองค์
อภิบาลเสวยพระชนมายุได้ ๑๐ ปี เปลี่ยนเป็นพระพฤหัสบดีเป็นองค์อภิบาลเสวยพระชนมายุในปีนี้ 
ซึ่งตามประเพณีจะต้องมีการพระราชพิธีรับ-ส่งพระมหาทักษา แต่ครั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
งดการพระราชพิธีรับ-ส่งพระมหาทักษานั้นเสีย โดยทรงพระราชศรัทธาให้หล่อพระพุทธปฏิมาถวายไว้
เป็นพุทธบูชา เพ่ือประดิษฐานไว้ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร องค์ ๑ เป็นพระพุทธรูปปางลีลา
เท่าพระองค ์(ภาพที่ ๑๕๑) และพระพุทธรูปส าหรับทรงถวายสักการบูชาอีก ๓ องค์ คือ พระพุทธรูป
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๑๙๗ 

ปางห้ามญาติสูงศอกคืบ พระพุทธรูปปางนาคปรกขนาด ๙ นิ้ว และพระพุทธรูปปางสมาธิขนาด ๙ 
นิ้ว๔ (ภาพที่ ๑๕๒) โดยมีความหมายดังนี้ 
 ๑. พระพุทธรูปปางลีลาเท่าพระองค์ สูง ๑๗๒ เซนติเมตร มีความหมายว่า เสด็จ
เถลิงถวัลยราชสมบัติได้หมื่นวันเศษ และได้เสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมพสกนิกรในท้องถิ่นชนบททั่ว
ราชอาณาจักร เพ่ือพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุข 
 ๒. พระพุทธรูปปางห้ามญาติสูงศอกคืบ (๖๙ เซนติ เมตร) หมายความว่า 
พระพุทธรูปประจ าวันพระราชสมภพ (วันจันทร์) ซึ่งในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่ ๕ ธันวาคม 
๒๕๒๐ ตรงกับวันจันทร์ ส าหรับพระพุทธรูปปางห้ามญาติที่ทรงหล่อขึ้นใหม่นี้ ถวายนามว่า “พระ
พุทธสกลสันติกรบพิตร บรมจักริศรสถิตมงคล” แปลว่า พระพุทธเจ้าบพิตรทรงท าสันติทั่วสกลทิศ 
เป็นใหญ่ในจักรคือธรรมอ านวยมงคลให้สถิตมั่น หรือ อ านวยมงคลแด่พระอิศวรแห่งราชจักรีวงศ์ให้
ด ารงมั่นโดยธรรม๕  
 ๓. พระพุทธรูปปางนาคปรก ขนาด ๙ นิ้ว หมายความว่า พระเสาร์ซึ่งเป็นองค์
อภิบาลพระชนมายุมาแล้ว ๑๐ ปี พ้นจากเป็นองค์อภิบาล 
 ๔. พระพุทธรูปปางสมาธิ ขนาด ๙ นิ้ว หมายความว่า พระพฤหัสบดีซึ่งเป็นองค์
อภิบาลพระชนมายุต่อจากพระเสาร์ก าหนด ๑๙ ปี๖ 
  

                                                           

 ๔ เพลินพิศ ก าราญ, พระราชพิธีเฉลิมพระชนมายุครบ ๕๐ พรรษา เสด็จเถลิงถวัลยราช
สมบัติได้หมื่นวันเศษ และพระราชพิธีสถาปนาพระราชอิสริยศักดิ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ (กรุงเทพฯ: กอง
วรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๒๑), ๘. 
 ๕ เร่ืองเดียวกัน, ๓๕. 
 ๖ เร่ืองเดียวกัน, ๑๑. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๙๘ 

 

ภาพที่ ๑๕๑ พระพุทธรูปปางลีลาเท่าพระองค์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชศรัทธา        
 ให้สร้างข้ึนเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ปี พ.ศ.๒๕๒๐ 
ที่มา: เพลินพิศ ก าราญ, ผู้เรียบเรียง, พระราชพิธีเฉลิมพระชนมายุครบ ๕๐ พรรษา เสด็จเถลิง
ถวัลยราชสมบัติได้หม่ืนวันเศษ และพระราชพิธีสถาปนาพระราชอิสริยศักดิ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ,            
ไม่ปรากฏหน้า.  
 

 

ภาพที่ ๑๕๒ พระพุทธรูปปางห้ามญาติ พระพุทธรูปปางนาคปรกขนาด และพระพุทธรูปปางสมาธิ             
 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชศรัทธาให้สร้างขึ้นเนื่องในพระราชพิธีเฉลิม             
 พระชนมพรรษา ปี พ.ศ.๒๕๒๐ 
ที่มา: เพลินพิศ ก าราญ, ผู้เรียบเรียง, พระราชพิธีเฉลิมพระชนมายุครบ ๕๐ พรรษา เสด็จเถลิง
ถวัลยราชสมบัติได้หม่ืนวันเศษ และพระราชพิธีสถาปนาพระราชอิสริยศักดิ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ,            
ไม่ปรากฏหน้า. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๙๙ 

 ทั้งนี้ ขนบธรรมเนียมประเพณีในพระราชส านักนั้น เป็นข้อที่มีการปรับเปลี่ยนได้
ตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าแผ่นดินในแต่ละรัชสมัย ส าหรับการหล่อพระพุทธรูปที่ก าหนด
ประจ าพระเคราะห์ทั้ง ๒ องค์ คือ พระพุทธรูปปางนาคปรก และพระพุทธรูปปางสมาธิ  ซึ่ง              
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นตามพระราชด าริดังกล่าวนั้น สะท้อนให้เห็นการปรับเปลี่ยนคลี่คลายรูปแบบ
พระราชพิธีเนื่องด้วยคติความเชื่อด้านโหราศาสตร์ในราชส านัก ในขณะเดียวกัน ยังเป็นหลักฐาน
ส าคัญที่สะท้อนถึงคติโหราศาสตร์ตามคัมภีร์มหาทักษาในราชส านักที่สืบเนื่องต่อมาอย่างน้อยตั้งแต่
สมัยรัชกาลที่ ๓จนถึงรัชกาลปัจจุบันด้วย 
 ๑.๕ การปรับเปลี่ยนเป็นการสะเดาะเคราะห์ด้วยการตักบาตรเงินเหรียญ 

 กลุ่มพระพุทธรูปประจ าวันที่ก าหนดขึ้นเพ่ือใช้ในพิธีบูชาพระเคราะห์ ซึ่งภายหลัง
พบการน าไปใช้ในพิธีบูชานพเคราะห์โดยตรงด้วยในบางแห่งนั้น ปัจจุบันพบว่ามีการปรับเปลี่ยนไป
เป็นความเชื่อเรื่องการสะเดาะเคราะห์ผ่านพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ที่ก าหนดแทนพระเคราะห์ด้วยการ          
ตักบาตรเงินเหรียญ ซึ่งรูปแบบการท าบุญหรือสะเดาะเคราะห์ที่พบ สะท้อนถึงการแปรเปลี่ยน     
ความเชื่อและพิธีกรรมจากโหราศาสตร์แบบเดิมแล้ว ดังพิจารณาได้จากการเปลี่ยนรูปแบบพิธีกรรมที่
ไม่ได้มีการบูชาอีกต่อไป แต่เป็นการท าบุญกุศล ซึ่งเชื่อว่าส่วนใหญ่ไม่ได้ค านึงถึงกฎเกณฑ์ทาง
โหราศาสตร์ หากแต่ยึดถือว่าเป็นลักษณะการท าบุญแบบหนึ่งหรืออาจเป็นรูปแบบการสะเดาะเคราะห์
แบบหนึ่งซึ่งหมายถึง ณ ขณะที่ได้ท าบุญสะเดาะเคราะห์นั้น การเกิดเคราะห์ร้ายต่าง ๆ ได้เกิดขึ้น           
กับตนแล้ว จึงได้ท าการเสียเคราะห์หรือแก้เคราะห์เพ่ือบรรเทาทุกข์ร้อนที่เกิดขึ้น อันต่างไปจากการ
บูชาเทวดานพเคราะห์ที่ก าหนดระยะเวลาค านวณตามอายุเจ้าชะตาเป็นหลัก และการบูชาจะต้องบูชา
ก่อนการเข้ามาของพระเคราะห์ที่จะเข้ามาเสวยหรือแทรกซึ่งจะเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตได้ 
 สิ่งส าคัญที่เชื่อมโยงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของพระพุทธรูปประจ าวันหรือประจ า          
พระเคราะห์ที่ได้ก าหนดเป็นกลุ่มส าหรับให้ท าบุญสะเดาะเคราะห์ด้วยวิธีตักบาตรเหรียญกับคติ            
ความเชื่อในการนับถือบูชาเทวดานพเคราะห์ คือ ก าลังวันที่ก ากับพระพุทธรูปแต่ละองค์ นอกจากนี้ 
ยังสังเกตได้ชัดเจนในวัดบางแห่งที่ก าหนดกลุ่มพระพุทธรูป ๙ องค์ ซึ่งปรากฏพระราหูและพระเกตุ 
อันหมายถึงความเชื่อมโยงกับคติความเชื่อเกี่ยวกับเทวดานพเคราะห์โดยตรง อย่างไรก็ตาม วัด             
บางแห่งก็ไม่ปรากฏพระพุทธรูป ๙ องค์ แต่ก าหนดใช้พระพุทธรูปประจ าวันทั้ง ๗ หรือบางแห่ง
ก าหนดพระพุทธรูปประจ าวัน ๘ องค์ โดยเพ่ิมพระพุทธรูปประจ าพุธกลางคืนอีก ๑ องค์ แต่กระนั้น 
การก าหนดกลุ่มพระพุทธรูปประจ าวันทั้ง ๗ องค์ ๘ องค์ และ ๙ องค์ ล้วนแสดงถึงการคลี่คลายจาก
จุดเริ่มต้น คือการคลี่คลายมาจากการก าหนดกลุ่มพระพุทธรูปส าหรับบูชาพระเคราะห์ทั้งสิ้น  

 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันพบว่านอกจากจะปรากฏลักษณะการท าบุญสะเดาะเคราะห์         
ด้วยวิธีตักบาตเหรียญพระพุทธรูปประจ าวันแล้ว บางแห่งยังได้พบการตั้งบาตรเรียงแถวเพ่ือสื่อความ
หมายถึงก าลังวัน ๑๐๘ และพระอรหันต์ ๑๐๘ ด้วย ซึ่งกรณีพระอรหันต์ ๑๐๘ นั้น เข้าใจว่าเป็น

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๐๐ 

ลักษณะพุทธพาณิชย์ที่มีต้นเค้ามาจากการตักบาตรเหรียญพระพุทธรูปประจ าวันเช่นเดียวกัน  โดยใน
ที่นี้ได้น าดังมตีัวอย่างที่พบในวัดและพุทธสถานบางแห่งทั้ง ๒ กรณี ดังนี้ 
 ๑.๕.๑ การตักบาตรเหรียญพระพุทธรูปประจ้าวัน  ปัจจุบันการตักบาตรเหรียญ
พระพุทธรูปประจ าวันพบเห็นได้ทั่วไป โดยเฉพาะวัดที่มีขนาดใหญ่หรือเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว 
และวัดที่เป็นที่ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในวงกว้าง วัดเหล่านี้มักมีพ้ืนที่ส าหรับการท าบุญหลากหลาย
รูปแบบ ส าหรับการท าบุญสะเดาะเคราะห์ด้วยการตักบาตรเหรียญพระพุทธรูปประจ าวัน เป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งที่พบได้เสมอ ดังตัวอย่างเช่น วัดศาลเจ้า อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เป็นต้น (ภาพที่ 
๑๕๓)               

 

 

ภาพที่ ๑๕๓ วัดศาลเจ้า อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ก าหนดพระพุทธรูปประจ าวันส าหรับท าบุญ
 สะเดาะเคราะห์ ๙ องค ์
 

 นอกจากนี้ ที่วัดศาลเจ้ายังมีการเพ่ิมพระสังกัจจายน์ที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับคติ
เทวดานพเคราะห์ด้วย โดยก าหนดข้อความและเลขก ากับไว้ว่า “พระมหากัจจายนะ โชคลาภ ๙๙” 
(ภาพที่ ๑๕๔) ซึ่งการก าหนดใช้ตัวเลขดังกล่าวน่าจะมีความประสงค์ที่จะสื่อถึงโชคลาภความ
เจริญก้าวหน้าที่จะมีแก่ผู้ท าบุญ วัดแห่งนี้จึงเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงถึงการคลี่คลายคติความเชื่อ
ทางโหราศาสตร์มาเป็นความเชื่อที่เนื่องด้วยพุทธพาณิชย์แล้ว  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๐๑ 

 

ภาพที่ ๑๕๔ วัดศาลเจ้า อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  เพ่ิมพระสังกัจจายน์ท้ายแถวพระพุทธรูป
 ประจ าวัน โดยก าหนดเลข ๙๙ ก ากับไว้ด้วย 

 การจัดกลุ่มพระพุทธรูปประจ าวันส าหรับท าบุญ สะเดาะเคราะห์ ปัจจุบัน
พบเห็นได้มากขึ้นตามวัดต่าง ๆ เช่น วัดป่าเลไลย์ฯ อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (ภาพที่ ๑๕๕) วัด
บางหลวง อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (ภาพที่ ๑๕๖) เป็นต้น 

  

   ส
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๒๐๒ 

 

 

 
 

ภาพที่ ๑๕๕ พระพุทธรูปประจ าวันส าหรับตักบาตรสะเดาะพระเคราะห์ด้วยปัจจัยตามศรัทธา               
 ที่วัดป่าเลไลย์ฯ อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  
 ทั้งนี้ วัดแห่งนี้จัดกลุ่มพระพุทธรูปประจ าวันส าหรับท าบุญสะเดาะเคราะห์ในศาลาเยื้อง
 ด้านหน้าวิหาร ๒ ชุด โดยพบว่าชุดหนึ่งได้ประดิษฐานพระพุทธรูปในต าแหน่งที่ต่างจาก
 แห่ง อ่ืน โดยก าหนดวันอาทิตย์อยู่ ทางด้านขวาสุดของแถว แล้วไล่ เรียงล าดับ
 พระพุทธรูปองค์ต่อ ๆ ไปทางด้านขวาของพระพุทธรูป 

  

   ส
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๒๐๓ 

  

 

ภาพที่ ๑๕๖ พระพุทธรูปประจ าวันในอุโบสถวัดบางหลวง อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

 

 ทั้งนี้  ภายในอุโบสถวัดบางหลวง ได้จัดท าป้ายบทสวดมนต์ประจ า
พระพุทธรูปประจ าวันแต่ละองค์ไว้บริการพุทธศาสนิกชนที่ต้องการท าบุญหรือบูชาด้วย ซึ่งบทสวด
ดังกล่าวสามารถใช้เป็นตัวแทนหนึ่งของการสืบเนื่องและคลี่คลายคติความเชื่อและพิธีกรรมจากอดีตได้
พอสมควร โดยพบว่าบทสวดในป้ายดังกล่าวมีทั้งบทสวดมนต์แบบเต็มและบทสวดมนต์หรือคาถาแบบ
ย่อ ซึ่งพบว่าเป็น  บทสวดที่ปรากฏความนิยมเผยแพร่ทั่วไปตามต าราและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ            
ดังมีรายละเอียดที่คัดมาจากป้ายดังกล่าวต่อไปนี้ 
 บทสวดมนต์แบบเต็ม 
 วันอาทิตย์ 
 อุเทตะยัญจักขุมาเอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะ วิปปะภาโส 

 ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง 

 ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวาสัง 

 เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๐๔ 

 เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ 
 นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา 

 นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา 

 อิมัง โส ปะริตตัง กัตตะวา โมโร จะระติ เอสะนา ฯ 

 วันจันทร์ 
 ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ   โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท 

 ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ 

 ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ   โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท 

 ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ 

 ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ   โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท 

 ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ 

 วันอังคาร 
 ยัสสานุภาวะโต ยักขา เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง 

 ยัมหิ เจวานุยุญชันโต รัตตินทิวะมะตันทิโต 

 สุขัง สุปะติ สุตโต จะ ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ 
 เอวะมาทิคุณูเปตัง ปะริตตันตัมภะนามะ เห ฯ 

 วันพุธ กลางวัน 

 สัพพาสีวิสะชาตีนัง ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ 

 ยันนาเสติ วิสัง โฆรัง เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง 

 อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะปาณินัง 

 สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปะริตตันตัมภะนามะ เห ฯ 

 วันพุธ กลางคืน 

 กินนุ สันตะระมาโนวะ  ราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ 
 สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโตวะ ติฏฐะสีติ 
 สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ 

 พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ 
 กินนุ สันตะระมาโนวะ  ราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ 
 สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโตวะ ติฏฐะสีติ 
 สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ 

 พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติ ฯ 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๐๕ 

 วันพฤหัสบดี  
 ปูเรนตัมโพธิสัมภาร นิพพัตตัง โมระโยนิยัง 

 เยนะ สังวิหิตารักขัง มะหาสัตตัง วะเนจะรา 

 จิรัสสัง วายะมันตาปิ เนวะ สักขิงสุ คัณหิตุง 

 พรัหมะมันตันติ อักขาตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ 

 วันศุกร์ 
 อัปปะสันเนหิ นาถัสสะ  สาสะเน สาธุสัมมะเต 

 อะมะนุสเสหิ จัณเฑหิ สะทา กิพพิสการิภิ 
 ปะริสานัญจะตัสสันนะ- มะหิงสายะ จะ คุตติยา 

 ยันเทเสสิ มะหาวีโร ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ 

 วันเสาร์ 
 ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต 

 นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา 

 เตนะ สัจเจนะ  โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ ฯ  
 บทสวดแบบเต็มที่พบในแผ่นป้ายนี้ เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับบทสวดพระ
พุทธมนต์ที่นิยมใช้ส าหรับสวดมนต์ฉลองอายุ ดังเปรียบเทียบได้จากบทสวดพระพุทธมนต์ที่นิยมใช้
ส าหรับสวดมนต์ฉลองอายุที่ปรากฏในต านานพระปริตร พระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม
พระยาด ารงราชานุภาพ ซึ่งทรงกล่าวไว้ ๒ แบบคือ แบบแรก เมื่อสวดพระปริตรจบแล้ว เอาบทขัดใน 
๑๒ ต านานสมมติให้ส าหรับเทวดานพเคราะห์บทละองค์ คือ 
 พระอาทิตย์ สวด ปูเรนฺตมฺโพธิสมฺภาเร ฯลฯ 
 พระจันทร์ สวด ปุญฺ ลาภ  มหาเตช  ฯลฯ 
 พระอังคาร สวด ยสฺสานุภาวโตยกฺขา ฯลฯ 
 พระพุธ  สวด สพฺพาสีวีสชาตีน  ฯลฯ 
 พระเสาร์ สวด ปริตฺต  ยมฺภณนฺตสฺส ฯลฯ 
 พระพฤหัสบดี สวด ปณิธานโตปฏฐฺาย ฯลฯ 
 พระราหู  สวด อปฺปสนฺเนหิ นาถสฺส ฯลฯ 
 พระศุกร์  สวด ยสฺสานุสสรเณนาปิ ฯลฯ 
 พระเกตุ  สวด  ชย  เทวมนุสฺสาน  ฯลฯ๗ 

                                                           

 ๗ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, ต้านานพระปริตร, พิมพ์ครั้งที่ ๔  
(พระนคร: กรมศิลปากร, ๒๕๑๑), ๔๔-๔๕. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๐๖ 

 แบบที่ ๒ เพ่ือจะให้เวลาสวดสั้นลงมา ได้สมมติพระปริตรต่าง ๆ ให้เป็น
ส าหรับเทวดานพเคราะห์องค์ละปริตร แล้วสวดมนต์เป็น ๙ ต านานให้ครบนพเคราะห์ตามสมมติ ดังนี้ 
 พระอาทิตย์ สวด อุทฺเทตญฺจกฺขุมา ฯลฯ 
 พระจันทร์ สวด ยนฺทุนฺนิมิตฺต  ฯลฯ 
 พระอังคาร สวด กรณียมตฺถกุสเลน ฯลฯ 
 พระพุธ  สวด วิรูปกฺเข ฯลฯ 
 พระเสาร์ สวด ยโตห  ภคนิ ฯลฯ 
 พระพฤหัสบดี สวด ยานีธ ภูตานิ ฯลฯ 
 พระราหู  สวด วิปสฺสิสฺส ฯลฯ 
 พระศุกร์  สวด ธชัคคสูตร ฯลฯ 
 พระเกตุ  สวด  มหาการุณิโก ฯลฯ   
 เป็นที่น่าพิจารณาว่า บทสวดมนต์ที่แผ่นป้ายในวัดแห่งนี้  ตรงตามที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในพระราชพิธี ๑๒ เดือน โดยเป็นส่วน
ต าราที่ทรงเคยได้ยินว่ามีการจัดคาถาตามองค์เทวดาเสวยอายุ แต่ไม่ทรงเคยใช้ตามแบบต ารานี้ ๙ ซึ่ง
เมื่อน าบทสวดแบบเต็มไปเปรียบเทียบกับบทสวดนวัคคหายุสมธัมม์ ได้พบว่าไม่ตรงกัน ความแตกต่าง
ที่พบดังกล่าวจึงเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นความแตกต่างในรายละเอียดระหว่างพิธีกรรมระดับหลวงและ
ระดับราษฎร์ภายหลัง การคลี่คลายได้อีกประการหนึ่ง  
 ในส่วนบทสวดมนต์หรือคาถาแบบย่อที่ปรากฏบนแผ่นป้ายสวดมนต์ มี
รายละเอียดที่คัดมาจากแผ่นป้าย ดังนี้ 
  ค้าสวดย่อ 

 วันอาทิตย์ อะ วิช สุ นุส สา นุส ติ  สวดวันละ ๖ จบ  

 วันจันทร์ ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง (สวด ๑๕ จบ) 

 วันอังคาร ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง (สวด ๘ จบ) 

 วันพุธ กลางวัน ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท (สวด ๑๗ จบ) 

 วันพุธ กลางคืน คะ พุท ปัน ทู ทัม วะ คะ (สวด ๑๒ จบ) 

 วันพฤหัสบดี  ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ (สวด ๑๙ จบ) 

 วันศุกร์  วา โธ โน อะ มะ มะ วา (สวด ๒๑ จบ) 

                                                           

 ๘ เร่ืองเดียวกัน, ๔๕-๔๖. 
 ๙ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชพิธีสิบสองเดือน (กรุงเทพฯ: แสงดาว, 
๒๕๕๖), ๕๖๗. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๐๗ 

 วันเสาร์  โส มา ณะ กะ ระ ถา โธ (สวด ๑๐ จบ) 

 ค าสวดย่อดังกล่าว คือ บทอิติปิโสแปดทิศ (ยันต์เกราะเพชร) ซึ่งเป็นคาถา                   
ที่กล่าวถึงในบางต าราว่าเป็นคาถาส าหรับบูชาเทวดานพเคราะห์ คาถาดังกล่าวนี้เชื่อกันว่าใช้สวดเพ่ือ
คุ้มครองป้องกันภัยตามทิศที่เทวดาพระเคราะห์ทั้ง ๘ องค์ ประจ ารักษา๑๐ ดังพบว่าในการก าหนด
พระคาถาทั้ง ๘ บท ด้วยวิธีการแตกบทอิติปิโสออกตามล าดับพระเคราะห์นั้น การเรียงล าดับ               
พระเคราะห์ดังกล่าวได้จัดเรียงตามต าแหน่งผังภูมิทักษาด้วย แต่ก าหนดให้พระจันทร์เป็นล าดับแรก
จนมาบรรจบกับพระอาทิตย์เป็นล าดับสุดท้าย (ตารางที่ ๔) 

 

  

                                                           

 ๑๐ นิทรรศการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ๒๕๕๕ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ตารางที ่๔ ตารางแสดงนามพระคาถาซึ่งพบการก าหนดไว้ส าหรับบูชาพระพุทธรูปประจ าวันในพระอุโบสถวัดบางหลวง จังหวัดปทุมธานี 

นามพระคาถา 
 

พระ 
 

ทิศ บทอิติปิโส ๘ ทิศ 

กระทู้ ๗ แบก จันทร์ ตะวันออก อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา 

ฝนแสนห่า อังคาร ตะวันออกเฉียงใต้ ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง 

นารายณ์เกลื่อนสมุทร พุธ ใต ้ ปิ สัม ระ โล ปุ สัท พุท 

นารายณ์ถอดจักร เสาร์ ตะวันตกเฉียงใต้ โส มา ณะ กะ ร ิ ถา โธ 

นารายณ์ขว้างจักรตรึงไตรภพ พฤหัสบดี ตะวันตก ภะ สัม สัม ว ิ สะ เท ภะ 

นารายณ์พลิกแผ่นดิน ราหู ตะวันตกเฉียงเหนือ คะ พุธ ปัน ทู ทัม วะ คะ 

ตวาดฟ้าป่าหิมพานต์ ศุกร์ เหนือ วา โธ โน อะ มะ มะ วา 

นารายณ์แปลงรูป อาทิตย์ ตะวันออกเฉียงเหนือ อะ วิช สุ นุต สา นุส ติ 

ที่มา : ประมวลข้อมูลจากนิทรรศการเผยแพร่เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๕ ณ ศาลาส าราญมุขมาตย์ จัดท าโดย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร  

๒๐๘ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๐๙ 

 นอกจากนี้ การท าบุญสะเดาะเคราะห์ผ่านพระพุทธรูปประจ าวันยังพบใน
รูปแบบอ่ืน ๆ เช่น การเติมน้ ามันตะเกียงพระพุทธรูปประจ าวัน อาทิ วัดระฆังโฆสิตาราม 
กรุงเทพมหานคร (ภาพที่ ๑๕๗) และวัดพระปฐมเจดีย์ฯ จังหวัดนครปฐม (ภาพที่ ๑๕๘) , การห่มผ้า
พระพุทธรูปประจ าวัน อาทิ วัดพระปฐมเจดีย์ฯ (ภาพที่ ๑๕๙) รวมไปถึงการเสี่ยงเซียมซีซึ่งเป็นการ
เสี่ยงทายดวงชะตาผ่านพระพุทธรูปประจ าวันดังเช่นที่พบในวัดป่าเลไลย์ฯ จังหวัดสุพรรณบุรี (ภาพที่ 
๑๖๐) เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นภาพสะท้อนของคติความเชื่อเกี่ยวกับเทวดานพเคราะห์ที่คลี่คลาย
มาเป็นคติความเชื่อในการบูชาพระพุทธรูปประจ าวันไปแล้วทั้งสิ้น  

 

 

ภาพที่  ๑๕๗ การท าบุญ เติมน้ ามันตะเกียงพระพุทธรูปประจ าวัน  วัดระฆั ง โฆสิตาราม 
 กรุงเทพมหานคร  
 ปัจจุบันพบว่าบางวัดได้ปรับเปลี่ยนการสะเดาะเคราะห์จากการหยอดเหรียญใส่ใน
 บาตรด้านหน้าพระพุทธรูปประจ าวัน มาผนวกรวมกับการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา
 ด้วยการเติมน้ ามันตะเกียง ซึ่งผู้ที่ต้องการสะเดาะเคราะห์หรือผู้มีจิตศรัทธาที่จะเติม
 น้ ามันตะเกียงสามารถหยอดเหรียญหรือเงินได้ตามศรัทธา 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๑๐ 

 

ภาพที่ ๑๕๘ วัดพระปฐมเจดีย์ฯ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จัดให้มีการท าบุญด้วยการเติมน้ ามัน
 ประทีปบูชาพระพุทธรูปประจ าวัน 
 

 
 

ภาพที่ ๑๕๙ บริเวณท่ีจัดให้มีการท าบุญห่มผ้าพระประจ าวันเกิด เพ่ือความเป็นสิริมงคล  

 ในวัดพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๑๑ 

 

ภาพที่ ๑๖๐ ตู้เสี่ยงเซียมซีพระพุทธรูปประจ าวัน วัดป่าเลไลยก์ฯ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

  ๑.๕.๒ การตักบาตรเหรียญตามจ้านวนก้าลังวัน ลักษณะรูปแบบที่พบคล้ายคลึง
กับการตักบาตรเหรียญพระพุทธรูปประจ าวันที่พบตามวัดหลายแห่งดังได้ยกตัวอย่างมาก่อนหน้า แต่มี
ความแตกต่างที่ใช้บาตรตั้งเรียงแถวเพ่ือสื่อความหมายถึงก าลังวัน ๑๐๘ เช่นที่พบในวิหารวัดบาง
หลวง จังหวัดปทุมธานี (ภาพที่ ๑๖๑) และวัดป่าเลไลยก์ จังหวัดสุพรรณบุรี (ภาพที่ ๑๖๒) ซึ่งทั้ง ๒ 
แห่งยังมีการตั้งพระพุทธรูปประจ าวันแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของก าลังพระเคราะห์ที่ก ากับ
พระพุทธรูปอยู่ แต่ได้พบว่าบางแห่ง เช่น วัดพระปฐมเจดีย์ฯ ได้จัดวางเรียงบาตรโดยไม่ได้ตั้งร่วมกับ
พระพุทธรูปประจ าวัน (ภาพที่ ๑๖๓) นอกจากนี้ พุทธสถานบางแห่งได้น าการจัดวางแถวบาตรสื่อถึง
พระอรหันต์ ๑๐๘ แล้ว ซึ่งอาจมองได้ว่าเป็นลักษณะพุทธพาณิชย์ที่มีต้นเค้ามาจากการตักบาตร
เหรียญพระพุทธรูปประจ าวันมาก่อน (ภาพที่ ๑๖๔)  

 

ภาพที่ ๑๖๑ พระพุทธรูปประจ าวันในวิหารวัดบางหลวง อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จัดวางบาตร
  เท่ากับจ านวนก าลังวันที่ก าหนดประจ าพระพุทธรูปทั้ง ๙ องค์  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๑๒ 

 

ภาพที่ ๑๖๒ วัดป่าเลไลยก์ ก าหนดพระพุทธรูปประจ าวันส าหรับท าบุญสะเดาะเคราะห์ ๒ ชุด                
 โดยพบว่าชุดหนึ่งได้ประดิษฐานพระพุทธรูปในต าแหน่งที่ต่างจากแห่งอ่ืน โดยก าหนด        
 วันอาทิตย์อยู่ทางด้านขวาสุดของแถว แล้วไล่เรียงล าดับพระพุทธรูปองค์ต่อ ๆ ไป       
 ทาง ด้านขวาของพระพุทธรูป 
 

 

ภาพที่ ๑๖๓ วัดพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีการตั้งแถวบาตรส าหรับให้ประชาชน
 ท าบุญ โดยจ านวนบาตรสื่อในเชิงความหมายก าลังวัน ๑๐๘ 

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๑๓ 

 

   

ภาพที่ ๑๖๔  การตักบาตรเหรียญพระอรหันต์ ๑๐๘ องค์ วัดโนนกุ่ม หรือวัดหลวงพ่อโต อ าเภอสีคิ้ว 
 จังหวัดนครราชสีมา การจัดบาตรก าลังวัน ๑๐๘ สื่อให้เข้าใจได้ว่าเกี่ยวเนื่องกับก าลังวัน 
 ๑๐๘ ซึ่งเป็นรูปแบบการท าบุญเชิงพุทธพาณิชย์ที่นิยมจัดตามวัดต่าง ๆ มาก่อน 
 

 จากข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมาในข้างต้น พบสิ่งส าคัญร่วมกันประการหนึ่ง คือ ปาง
พระพุทธรูปที่ก าหนดประจ าวันจันทร์หรือพระจันทร์ และประจ าพระเกตุ แตกต่างไปจากที่ก าหนดใน
ต าราพระพุทธรูปประจ าวันตามมติฯ โดยตามต าราดังกล่าว ก าหนดพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรแทน
พระจันทร์ และพระพุทธรูปขัดสมาธิเพชรแทนพระเกตุ แต่ปัจจุบันพบว่าพระพุทธรูปประจ าวันจันทร์
ก าหนดใช้ปางห้ามญาติ และพระพุทธรูปประจ าพระเกตุ ก าหนดใช้ปางมารวิชัยแบบขัดสมาธิราบ          
ดังปรากฏตามตารางต่อไปนี้ 

   

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ตารางที่ ๕ ตารางแสดงปางพระพุทธรูปประจ าวนัที่จัดขึน้ส าหรับท าบญุสะเดาะเคราะห์ที่พบในวัดที่ยกตัวอย่างเป็นกรณีศึกษา 

วัด 
ปางที่ก าหนดตามวัน/พระเคราะห ์

อาทิตย ์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร์ ราหู เกตุ 

วัดศาลเจ้า ถวายเนตร ห้ามญาต ิ ไสยาสน ์ อุ้มบาตร สมาธ ิ ร าพึง นาคปรก ป่าเลไลยก ์ มารวิชัย 

วัดบางหลวง (อุโบสถ) ถวายเนตร ห้ามญาต ิ ไสยาสน ์ พุธกลางวนั - อุ้มบาตร 
พุธกลางคืน - ป่าเลไลยก ์

สมาธ ิ ร าพึง นาคปรก - มารวิชัย 

วัดบางหลวง (วิหาร) ถวายเนตร ห้ามญาต ิ ไสยาสน ์ พุธกลางวนั - อุ้มบาตร 
พุธกลางคืน - ป่าเลไลยก ์

สมาธ ิ ร าพึง นาคปรก - - 

วัดระฆังโฆสิตาราม ถวายเนตร ห้ามญาต ิ ไสยาสน ์ อุ้มบาตร สมาธ ิ ร าพึง นาคปรก ป่าเลไลยก ์ มารวิชัย 
วัดพระปฐมเจดีย์ฯ ถวายเนตร ห้ามญาต ิ ไสยาสน ์ อุ้มบาตร สมาธ ิ ร าพึง นาคปรก ป่าเลไลยก ์ มารวิชัย 

วัดป่าเลไลย์ฯ ชุดที่ ๑ 
(ตักบาตรสะเดาะพระ
เคราะห)์ 

ถวายเนตร ห้ามญาต ิ ไสยาสน ์ อุ้มบาตร สมาธ ิ ร าพึง นาคปรก - - 

วัดป่าเลไลย์ฯ ชุดที่ ๒ 
(ตักบาตร ๑๐๘) 

ถวายเนตร ห้ามญาต ิ ไสยาสน ์ อุ้มบาตร สมาธ ิ ร าพึง นาคปรก ป่าเลไลยก ์ มารวิชัย 

วัดป่าเลไลย์ฯ ชุดที่ ๓ 
(ตู้เซียมซี)  

ถวายเนตร ห้ามญาต ิ ไสยาสน ์ อุ้มบาตร สมาธ ิ ร าพึง นาคปรก - - 

 

๒๑๔ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๑๕ 

 ส าหรับพระพุทธรูปประจ าวันจันทร์ซึ่งปัจจุบันพบว่าในกลุ่มราษฎร์นิยมเลือกใช้ปาง          
ห้ามญาตินั้น พบว่ามีความต่างไปจากราชส านัก ดังมีหลักฐานส าคัญคือ “พระพุทธสกลสันติกรบพิตร                 
บรมจักริศรสถิตมงคล” ที่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นส าหรับทรงถวายสักการบูชาเนื่องในพระราชพิธี 
เฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๐ (ภาพที่ ๑๖๕) โดยพระพุทธรูปองค์ดังกล่าวมีลักษณะเป็น
พระพุทธรูปปางห้ามญาติ สร้างขึ้นแทนความหมายพระพุทธรูปประจ าวันพระราชสมภพ ซึ่งในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๐ ตรงกับวันจันทร์๑๑ พระพุทธรูปองค์นี้แม้ระบุว่าเป็น            
ปางห้ามญาติ แต่ลักษณะทางประติมานวิทยาแสดงออกด้วยอาการยกพระกร ๒ ข้าง ซึ่งเป็นลักษณะ
เดียวกับที่ก าหนดในต าราพระพุทธรูปตามมติฯ ว่าเป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร ที่ก าหนดใช้แทน
พระจันทร ์

 

 

ภาพที่ ๑๖๕ พระพุทธสกลสันติกรบพิตร บรมจักริศรสถิตมงคล 

ที่มา: เพลินพิศ ก าราญ, ผู้เรียบเรียง, พระราชพิธีเฉลิมพระชนมายุครบ ๕๐ พรรษา เสด็จเถลิง
ถวัลยราชสมบัติได้หม่ืนวันเศษ และพระราชพิธีสถาปนาพระราชอิสริยศักดิ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ , 
ไม่ปรากฏหน้า.  
 
  

                                                           

             ๑๑ เพลินพิศ ก าราญ, ผู้เรียบเรียง, พระราชพิธีเฉลิมพระชนมายุครบ ๕๐ พรรษา เสด็จเถลิง
ถวัลยราชสมบัติได้หมื่นวันเศษ และพระราชพิธีสถาปนาพระราชอิสริยศักดิ์สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ, ๘-๑๑. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๑๖ 

๒. คติความเชื่อที่เปลี่ยนแปลงจากการแปรเปลี่ยนหน้าที่การใช้งานสัญลักษณ์รูปเคารพ  

 ๒.๑ การสร้างพระพุทธรูปแทนตัวบุคคล  
 พระพุทธรูปประจ าวันที่ปรากฏความนิยมการสร้างแพร่หลายในปัจจุบัน 
สันนิษฐานว่ามีเค้าที่มาจาก “รูปพระส าหรับบูชาพระเคราะห์” ที่ปรากฏในสมุดภาพต าราฯ ซึ่งเขียน
ขึ้นอย่างช้าในสมัยรัชกาลที่ ๓ นั้น โดยสันนิษฐานว่าการก าหนดกลุ่มพระพุทธรูปในต าราดังกล่าว
น่าจะก าหนดขึ้นเพ่ือใช้ในการบูชาร่วมกับเทวดาพระเคราะห์อภิบาลพระชนมายุและพระเคราะห์
แทรกในพระที่นั่งไพศาลทักษิณซึ่งยังคงปรากฏธรรมเนียมในรัชกาลปัจจุบันดังได้อธิบายในบทก่อน
หน้าแล้วนั้น อย่างไรก็ตาม ได้พบว่าปางพระพุทธรูปประจ าวันได้ถูกน ามาก าหนดใช้ในวัตถุประสงค์  
อ่ืน  ๆ ด้วย คือ การก าหนดปางมาใช้สร้างพระพุทธรูปประจ าพระชนมวารอันหมายถึงวันพระบรม
ราชสมภพหรือวันประสูติของเจ้านาย 

  พระพุทธรูปประจ้าพระชนมวาร 
 การสร้างพระพุทธรูปแทนพระองค์เจ้านายอันหมายถึงการสร้างเพ่ือแทนตัวบุคคล
นั้น แต่เดิมพบว่าในระดับราชส านักมีความนิยมประการหนึ่งคือการสร้างพระพุทธรูปฉลองพระองค์
ปางห้ามสมุทร เช่น ในสมัยรัชกาลที่ ๓ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระพุทธรูปส าคัญ ๒ พระองค์ คือ พระ
พุทธ   ยอดฟ้าจุฬาโลกย์ และพระพุทธเลิศหล้าสุลาไลย๑๒ พระองค์ทรงมีพระราชปรารภถึงเหตุ            
การสร้างประการหนึ่งว่า “...มีพระราชประสงค์ที่จะสนองพระเดชพระคุณสมเดจ์พระบรมไอยกาธิราช 
กับทังสมเดจ์พระบรมชนกราชรามาธิบดีให้ทรงพระนามสถาวรวัฒนาการเปนพระเกรียติยศไป        
ฝ่ายหน้า...”๑๓ และทรงสร้างพระพุทธรูปทองค าทรงเครื่องฉลองพระองค์สมเด็จกรมพระศรีสุลาลัย๑๔          
ซึ่งปรากฏอยู่ในหมายรับสั่งเรื่องพระราชพิธีฉลองพระพุทธรูปประจ าพระองค์สมเด็จพระศรีสุลาลัย          
ที่บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท๑๕ แสดงให้เห็นว่าการสร้างพระพุทธรูปฉลองพระองค์ปางห้ามสมุทร
เพ่ือแทนพระองค์เจ้านายส าคัญนั้น ปรากฏความนิยมอย่างน้อยตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์๑๖  

                                                           

 ๑๒ ปัจจุบนัประดษิฐานอยู่ในอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
 ๑๓ หนังสือสมุดไทย หมวดจดหมายเหตุ ร.๓ จ.ศ.๑๒๑๐ (พ.ศ.๒๓๙๑) ชื่อ ส าเนาค าประกาศ
สร้างพระพุทธรูป ๒ องค์ เลขที่ ๔๒/ภ (นายเกษียร มะปะโม ผูค้ัด, ผู้แปล)  
 ๑๔ ปัจจุบนัประดษิฐานอยู่ในอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
 ๑๕ คณะกรรมการช าระประวัติศาสตร์ไทยและจัดพิมพ์เอกสารประวัติศาสตร์และโบราณคดี , 
ส านักเลขธิการนายกรัฐมนตรี , ประชุมหมายรับสั่งภาค ๔ ตอนที่  ๑ สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาล
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ศ.๑๑ ๖-๑๒๐๑, (กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ์ (๑๙๗๗) จ ากัด, 
๒๕๓๖), ๘๑. 
 ๑๖ อาจเป็นไปไดว้่าเปน็ประเพณนียิมที่สืบเนื่องมาตั้งแต่สมยัอยุธยาด้วยเนื่องจากพบ
พระพุทธรูปลักษณะเช่นเดียวกนันี้แบบศิลปะอยุธยาหลายองค์  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๑๗ 

 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๔ โปรดให้มีการสร้างพระพุทธรูปพระชนมพรรษาวันขึ้น ซึ่ง
นับเป็นธรรมเนียมที่เกิดขึ้นใหม่๑๗ โดยพระพุทธรูปส าคัญที่พระองค์ทรงสร้างตามพระชนมพรรษาวัน 
ได้แก่ พระพุทธรูปประจ าพระชนมพรรษาวันในรัชกาลที่ ๑ และรัชกาลที่ ๒ เป็นพระพุทธรูปอุ้มบาตร 
(ภาพที่  ๑๖๖) ,  พระพุทธรูปประจ าพระชนมพรรษาวันกรมสมเด็จพระอมรินทรามาตย์                        
เป็นพระพุทธรูปยืนอุ้มบาตร และพระพุทธรูปพระชนมพรรษาวันกรมสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์ 
เป็นพระพุทธรูปยืนถวายเนตร ล่วงมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ พระองค์โปรดให้มีการสร้างพระพุทธรูป
ประจ าพระชนมพรรษาวันเช่นกัน ปรากฏองค์ส าคัญคือ พระพุทธรูปประจ าพระชนมพรรษาวันใน
รัชกาลที่ ๓ สร้างเป็นพระพุทธรูปห้ามสมุทรแทนองค์เดิมที่ช ารุด๑๘(ภาพที่ ๑๖๗) เป็นที่น่าพิจารณาว่า
พระราชประสงค์ส าคัญในการสร้างพระพุทธรูปประจ าพระชนมพรรษาวัน ประการหนึ่งอาจเพ่ือเป็น
พระพุทธรูปส าหรับประจ าพระอัฐิ อีกประการหนึ่งคือสร้างไว้ส าหรับตั้งในเวลาท าบุญพระบรมอัฐิ๑๙ 
โดยอัญเชิญมาประดิษฐานในการพระราชกุศลกาลานุกาล ดังได้พบว่า ในสมัยรัชกาลที่ ๕ โปรดให้
อัญเชิญพระพุทธรูปประจ าพระชนมพรรษาวันในการพระราชกุศลกาลานุกาลต่าง ๆ เช่น เนื่องใน 
พระราชพิธีเดือน ๑๒ (เป็นการพระราชกุศลที่เริ่มขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔)๒๐ นอกจากนี้ ยังปรากฏใน

                                                           

 ๑๗ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชกรัณยานุสร พระราชนิพนธ์ใน 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ และเรื่องนางนพมาศ (พระนคร: คลังวิทยา, ๒๕๐๗), ๙๘-๙๙.  
             ๑๘ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชพิธีสิบสองเดือน, ๗๖.ทั้งนี้ ส าหรับ
พระพุทธรูปประจ าพระชนมวารพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ประดิษฐานในการท าบุญพระบรมอัฐิ
ในสมัยรัชกาลที่ ๔ นั้น เป็นองค์ที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างไว้ซึ่งไม่ได้สร้างใหม่ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องจากทรงเห็นว่าต้องตามวันพระบรมราชสมภพแล้ว ต่อมา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างขึ้นใหม่แทนองค์เดิมโดยมีลักษณะเป็นพระพุทธรูป              
ห้ามสมุทร อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏหลักฐานว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด าริ           
ในการสร้างเพื่อใช้เป็นพระพุทธรูปประจ าพระชนมพรรษาวันหรือไม่ แต่หากพิจารณาความในพระราชนิพนธ์
ฉบับนี้ที่ระบุว่าพระพุทธรูปประจ าพระชนมพรรษาวันหรือพระพุทธรูปประจ าพระชนมวารเกิดขึ้นในสมัย
รัชกาลที่ ๔ ก็ชวนคิดได้ว่าการสร้างพระพุทธรูปดังกล่าวอาจเนื่องในคติพระพุทธรูปฉลองพระองค์ซึ่งมี
ลักษณะอาการหรือแบบปางเดียวกันกับพระพุทธรูปประจ าวันจันทร์ แต่เปลี่ยนให้ครองจีวรแทนเครื่องทรง 
 ๑๙ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชกรัณยานุสร พระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ และเรื่องนางนพมาศ, ๑๐๒. 
             ๒๐ เรื่องเดียวกัน. ทั้งนี้ พระราชกุศลกาลานุกาลเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า การพระราชกุศลทักษิณา
นุปทาน ในสมัยรัชกาลที่  ๖ ดูเพิ่มเติมใน วัดพระศรีรัตนศาสดารามราชวรมหาวิหาร, ประเพณีใน
พระราชส้านัก (บางเรื่อง) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พระจันทร์, ๒๕๑๔), ๒๙-๓๐. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๑๘ 

การพระราชพิธีอื่น ๆ เช่น พระราชพิธีฉลองและเฉลิมพระชนมพรรษาสมัยรัชกาลที่ ๕๒๑การพระราช
พิธีถือน้ าพระพิพัฒน์สัตยา๒๒และประดิษฐานในการพระบรมศพ๒๓เป็นต้น 
 ทั้งนี้ ในเอกสารหมายก าหนดการตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ ลงมา๒๔ มีค าเรียกชื่อ
พระพุทธรูปประจ าพระชนมวารต่างออกไปเป็นล าดับ คือ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ใช้ค าว่า พระพุทธรูป
พระชนมพรรษาวัน สมัยรัชกาลที่ ๖ ปรากฏค าว่า พระพุทธรูปประจ าวัน พระพุทธรูปประจ า            
พระชนมวาร และในสมัยรัชกาลที่  ๗ จนถึงรัชกาลปัจจุบัน ใช้ค าว่า พระพุทธรูปประจ า             
พระชนมวาร๒๕  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ๒๑ เจ้าพระยาเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ (ม.ร.ว.หลาน กุญชร), ข้อราชการในกรมมหาดเล็ก (พระ
นคร: โรงพิมพ์กรมแผนที่ทหารบก, ๒๕๐๐), ๒๘๐-๒๘๕. 
 ๒๒ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชกรัณยานุสร พระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ และเรื่องนางนพมาศ, ๙๘. 
 ๒๓ เอกสารพระราชพิธีเลขที่๑๔๙๕ เร่ืองก าหนดเคร่ืองแต่งตั้งในการพระบรมศพพระพุทธเจ้า
หลวง เดือนมีนาคม ๑๒๙. 
 ๒๔ เอกสารพระราชพิธีเลขที่ ๑๔๙๕ เดือนมีนาคม ร.ศ.๑๒๙ เอกสารพระราชพิธีเลขที่ ๑๔๙๕ 
เลขที๗่  
 ๒๕ เอกสารพระราชพิธีเลขที่ ๑๕๒๒ ที่ ๒๒/๒๔๗๒.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๑๙ 

 

        
   (ก)      (ข) 

ภาพที่ ๑๖๖ (ก) พระพุทธรูปประจ าพระชนมวารพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  
 (ข) พระพุทธรูปประจ าพระชนมวารพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย   
ที่มา: หม่อมราชวงศส์ุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ: ส านักราช
เลขาธิการ, ๒๕๓๕), ๑๕๙ และ ๑๖๘. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๒๐ 

 

ภาพที่ ๑๖๗ พระพุทธรูปประจ าพระชนมวารพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ที่มา: หม่อมราชวงศส์ุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ: ส านักราช
เลขาธิการ, ๒๕๓๕), ๑๗๓. 
 
 อนึ่ง เป็นที่น่าพิจารณาว่า คติการสร้างพระพุทธรูปประจ าวันได้รับความนิยมแทนที่
การสร้างพระพุทธรูปฉลองพระองค์หรือไม่ เนื่องจากได้พบว่า การสร้างพระพุทธรูปฉลองพระองค์
เจ้านายซึ่งนิยมสร้างเท่าพระองค์จริงมีนัยยะถึงการแทนพระองค์เจ้านายนั้น ๆ เช่นเดียวกัน โดยได้
พบว่าความนิยมนี้ปรากฏตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์จนถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ ก็ยังคงปรากฏอยู่ ตัวอย่าง
............. 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๒๑ 

พระพุทธรูปส าคัญ เช่น พระพุทธรูปวัดบวรนิเวศวิหาร พระพุทธนินนาทแทนพระองค์เมื่อทรงผนวช๒๖

(ภาพที่ ๑๖๘) รวมทั้งเมื่อมีการสร้างถวายแทนพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงผนวชครองเพศสมณะ ได้
เลือกสร้างแบบครองจีวรแทน แต่ยังคงเลือกใช้ปางห้ามสมุทรเช่นเดิม เช่น พระพุทธปัญญาอัคคะ 
พระพุทธรูปฉลองพระองค์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ เป็นพระพุทธรูป
ยืนจีวรห่มคลุมพระอังสาทั้งสองข้าง๒๗(ภาพที่ ๑๖๙) คตินิยมดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงในสมัยรัชกาล
ที่ ๖ โดยเมื่อครั้งทรงผนวช ทรงสร้างพระมหานาคชินะ๒๘ เป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์ โดยทรง
เลือกสร้างตามปางประจ าวันประสูติ ไม่ได้ใช้ปางห้ามสมุทรแล้ว (ภาพที่ ๑๗๐) ในเวลาต่อมาเมื่อมี
การสร้างถวายรัชกาลที่ ๗ ยังคงเป็นเช่นเดียวกัน๒๙ หากพิจารณาจากการสร้างพระพุทธรูปฉลอง
พระองค์ รัชกาลที่ ๖ ทรงเปลี่ยนมาใช้ปางประจ าวันประสูติแล้ว อาจกล่าวได้ว่า พระพุทธรูป
ประจ าวันนอกจากจะก าหนดใช้ส าหรับพิธีบูชาพระเคราะห์แล้ว ในช่วงเวลาต่อมา ได้มีการน ามาใช้
ส าหรับวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ ด้วย อาทิ การสร้างพระพุทธรูปประจ าพระชนมวาร และการสร้าง
พระพุทธรูปฉลองพระองค์ เป็นต้น 
  

                                                           

 ๒๖ พระพุทธนินนาทเป็นพระพุทธรูปที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างขึ้น
เมื่อครั้งทรงผนวชเป็นสามเณร ประดิษฐาน ณ พระต าหนักปั้นหย่า อันเป็นที่ประทับเมื่อทรงผนวช สมเด็จ
พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ถวายพระนามว่า “พระพุทธนินนาท” เมื่อครั้งเถลิงถวัลย
ราชสมบัติแล้ว ตรัสให้เชิญไปกาไหล่ทองและจารึกความไว้ที่ฐานว่า “พระพุทธศาสนกาลเป็นอดีตภาค 
๒๔๐๙ พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์.. ทรงพระราชศรัทธาสถาปนาพระพุทธปฏิมากร
พระองค์นี้ขึ้นไว้ในพระพุทธศาสนา...” โปรดดูใน ศักดิ์ชัย สายสิงห์ และ มลฤดี สายสิงห์, ศิลปกรรมวัดบวร
นิเวศวิหาร (กรุงเทพฯ: วัดบวรนิเวศวิหาร, ๒๕๕๖),๓๑๘. 
 ๒๗ เร่ืองเดียวกัน, ๓๑๙ 
 ๒๘ เร่ืองเดียวกัน, ๓๒๒. 
 ๒๙ ดูเพิ่มเติมใน เร่ืองเดียวกัน, ๓๒๔.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๒๒ 

 

ภาพที่ ๑๖๘ พระพุทธนินนาท 
ที่มา: ศักดิ์ชัย สายสิงห์ และ มลฤดี สายสิงห์, ศิลปกรรมวัดบวรนิเวศวิหาร (กรุงเทพฯ: วัดบวรนิเวศ
วิหาร, ๒๕๕๖), ๓๑๘. 
 

 

ภาพที่ ๑๖๙ พระพุทธปัญญาอัคคะ 
ที่มา: ศักดิ์ชัย สายสิงห์ และ มลฤดี สายสิงห์, ศิลปกรรมวัดบวรนิเวศวิหาร (กรุงเทพฯ: วัดบวรนิเวศ
วิหาร, ๒๕๕๖), ๓๒๑. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๒๓ 

 

ภาพที่ ๑๗๐ พระมหานาคชินะ 
ที่มา: ศักดิ์ชัย สายสิงห์ และ มลฤดี สายสิงห์, ศิลปกรรมวัดบวรนิเวศวิหาร (กรุงเทพฯ: วัดบวรนิเวศ
วิหาร, ๒๕๕๖), ๓๒๒. 

 การสร้างพระพุทธรูปประจ าพระชนมวารหรือพระพุทธรูประจ าวันเกิดในชั้น
เจ้านาย น่าจะเป็นประเพณีนิยมที่แพร่หลายไปสู่กลุ่มขุนนาง คหบดี ราษฎรทั่วไปในที่สุด ดังปรากฏ
ความนิยมในการสร้างพระพุทธรูปแทนตัวบุคคล (ภาพที่ ๑๗๑) หรืออุทิศให้บุคคลผู้วายชนม์ใน
ปัจจุบัน (ภาพที่ ๑๗๒) เป็นต้น ทั้งนี้ พบว่าในบางครั้งมีการน าพระพุทธรูปประจ าวันไปใช้ในลักษณะ
เดียวกันกับพระพุทธรูปประจ าพระชนมวารด้วย คือ เชิญพระพุทธรูปประจ าวันเกิดของผู้ตายมาตั้งยัง
ที่บูชางานศพ และเมื่อมีการสวดมนต์เลี้ยงพระจะเชิญมาประดิษฐานไว้บนโต๊ะที่บูชา๓๐ ซึ่งพบว่า
หน้าที่การใช้งานในลักษณะเช่นนี้มีปรากฏในการพระราชพิธีในพระราชส านักมาก่อน ดังเช่น ในการ
ก าหนดเครื่องแต่งส าหรับตั้งในการพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการ
อัญเชิญพระพุทธรูปประจ าพระชนมวารในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระ 
สัมพุทธพรรโณภาศ ประดิษฐานที่โต๊ะหมู่บนพระที่นั่งเสวตรฉัตร๓๑ เป็นต้น ลักษณะการน าไปใช้ใน
วาระเดียวกันเช่นนี้ สะท้อนให้เห็นว่า อาจเป็นการหยิบยืมประเพณีราชส านักมาใช้ในประเพณีราษฎร์
ในสมัยหลังก็เป็นได ้
 

                                                           

 ๓๐ พระยาอนุมานราชธน, ประเพณีท้าบุญสวดมนต์เลี ยงพระ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 
๒๕๑๔), ๒๐. 
 ๓๑ เอกสารพระราชพิธี เลขที๑่๔๙๕ เร่ืองก าหนดเคร่ืองแต่งตั้งในการพระบรมศพพระพุทธเจ้า
หลวง เดือนมีนาคม ร.ศ.๑๒๙. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๒๔ 

 

 
 

ภาพที่ ๑๗๑ วัดเสด็จ ต าบลสวนพริกไทย อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (เดิมเคยท าเป็นประตูซุ้ม              
 มาก่อน) พบการสร้างพระพุทธรูปประจ าวันเกิดเป็นซุ้มหน้าบันประตู ด้านล่างปรากฏ
 ข้อความ “พระประจ าวันเกิดคุณพ่อ...(ช ารุด)... จับจิตต์ อายุ ๙๒ ป”ี 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๒๕ 

 

ภาพที่ ๑๗๒ พระพุทธรูปปางไสยาสน์ขนาดเล็กที่สร้างอุทิศให้ผู้วายชนม์ พบในวิหารพระพุทธไสยาสน์        
 วัดมะขาม อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
 

 ๒.๒ รูปสลักเทวดานพเคราะห์บนใบเสมา  
 ใบเสมาแผ่นในที่ตั้งอยู่บนแท่นฐานภายในซุ้มเสมารอบพระอุโบสถวัดราชนัดดาราม 
ปรากฏการสลักรูปเทวดานพเคราะห์ประดับอยู่กึ่งกลางใบ โดยใบเสมาทั้ง ๘ ใบ ประกอบไปด้วย          
พระอาทิตย์ทรงราชสีห์  (ภาพที่ ๑๗๔) พระจันทร์ทรงรถเทียมม้า (ภาพที่ ๑๗๕) พระอังคาร         
ทรงกระบือ (ภาพที่ ๑๗๖) พระพุธทรงช้าง (ภาพที่ ๑๗๗) พระพฤหัสบดีทรงกวาง (ภาพที่ ๑๗๘)  
พระศุกร์ทรงโค (ภาพที่ ๑๗๙) พระเสาร์ทรงเสือ (ภาพที่ ๑๘๐) และพระราหูทรงเมฆ (ภาพที่ ๑๘๑) 
ใบเสมาทั้งหมดนี้สันนิษฐานว่าเป็นใบเสมาที่ประดิษฐ์ขึ้นในชั้นหลัง โดยพบการสลักชื่อบุคคลซึ่งเข้าใจ
ว่าน่าจะเป็นผู้สร้างอยู่บริเวณขอบล่างของใบเสมา (ภาพที่ ๑๗๓) อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณา
ต าแหน่งใบเสมา ไม่พบความเชื่อมโยงคติตามผังภูมิทักษา (ภาพที่ ๑๘๒)  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๒๖ 

          

        (ก)                  (ค) 

   
 

        (ข)                  (ง) 

ภาพที่ ๑๗๓ ใบเสมาพระอุโบสถวัดราชนัดดาราม 
  (ก) และ (ข) ซุ้มเสมาพระอุโบสถวัดราชนัดดาราม ภายในตั้งใบเสมาสลักรูปเทวดา   
 นพเคราะห์ 
 (ค) ลักษณะรูปทรงใบเสมาท่ีพบการสลักรูปเทวดานพเคราะห์อยู่กึ่งกลางใบ 
    (ง) ใบเสมาที่สลักรูปเทวดานพเคราะห์นี้ เป็นใบเสมาที่ประดิษฐ์ขึ้นในชั้นหลัง  
 ดังพบการสลักชื่อบุคคลผู้สร้างไว้บริเวณขอบฐานใบเสมา ตัวอย่างเช่น   
 ชื่อ “คุณหญิงวิจิตรา ธนะรัตต์” บนใบเสมารูปสลักพระราหู เป็นต้น    
 (ภาพจาก ยุทธนาวรากร แสงอร่าม ถ่ายเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘) 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๒๗ 

 
ภาพที่ ๑๗๔ พระอาทิตย์ทรงราชสีห ์
 (ภาพจาก ยุทธนาวรากร แสงอร่าม ถ่ายเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 

 

ภาพที่ ๑๗๕ พระจันทร์ทรงรถเทียมม้า 
 (ภาพจาก ยุทธนาวรากร แสงอร่าม ถ่ายเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๒๘ 

 

ภาพที่ ๑๗๖ พระอังคารทรงกระบือ 
  (ภาพจาก ยุทธนาวรากร แสงอร่าม ถ่ายเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 

 

ภาพที่ ๑๗๗ พระพุธทรงช้าง 
 (ภาพจาก ยุทธนาวรากร แสงอร่าม ถ่ายเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๒๙ 

 

ภาพที่ ๑๗๘ พระพฤหัสบดีทรงกวาง 
 (ภาพจาก ยุทธนาวรากร แสงอร่าม ถ่ายเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 

 

ภาพที่ ๑๗๙ พระศุกร์ทรงโค 
 (ภาพจาก ยุทธนาวรากร แสงอร่าม ถ่ายเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๓๐ 

 

ภาพที่ ๑๘๐ พระเสาร์ทรงเสือ 
 (ภาพจาก ยุทธนาวรากร แสงอร่าม ถ่ายเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 

 

ภาพที่ ๑๘๑ พระราหูทรงเมฆ 
 (ภาพจาก ยุทธนาวรากร แสงอร่าม ถ่ายเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘)  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๓๑ 

 

ทิศเหนือ 

 

พระอังคาร พระจันทร์ พระพฤหัสบดี 

 
 
 
 
พระพุธ 

 
 
 

พระอุโบสถ 

 
 
 
 

พระอาทิตย์ 

 
 
 
พระเสาร์ 

 
 
 

พระราหู 

 
 
 

พระศุกร์ 

ภาพที่ ๑๘๒ ภาพต าแหน่งใบเสมาสลักรูปเทวดานพเคราะห์ที่ตั้งอยู่รอบอุโบสถวัดราชนัดดาราม  

 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๓๒ 

 ๒.๓ การประดิษฐานพระพุทธรูปประจ้าวันแทนต้าแหน่งใบเสมา  
 การปรับเปลี่ยนหน้าที่การใช้งานของสัญลักษณ์รูปเคารพเนื่องในคติการนับถือบูชา
เทวดานพเคราะห์ นอกเหนือจากการประดิษฐ์ใบเสมาจ าหลักรูปเทวดานพเคราะห์แล้ว ยังพบการ
ประดิษฐานพระพุทธรูปประจ าวันแทนต าแหน่งใบเสมาด้วย โดยมีตัวอย่างส าคัญที่วัดมูลจินดาราม 
อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งพบการประดิษฐานพระพุทธรูปภายในซุ้มแทนต าแหน่งใบเสมา 
อย่างไรก็ตาม การก าหนดปางพระพุทธรูปลงในต าแหน่งทั้ ง ๘ โดยรอบอุโบสถ ไม่พบว่า                    
มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงตามผังภูมิทักษา (ภาพที่ ๑๘๓) 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๓๓ 

     

     

     

     

ภาพที่ ๑๘๓ วัดมูลจินดาราม อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ประดิษฐานพระพุทธรูปประจ าวัน
 แทนต าแหน่งใบเสมา 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๓๔ 

 พระพุทธรูปประจ าวันปรากฏการสร้างในลักษณะอ่ืน ๆ อีก เช่น สร้างตามปางประจ าวัน
เกิดตนเพ่ือสักการบูชาและสร้างเพ่ือบรรจุดวงชะตา เช่น การบรรจุดวงชะตาที่ช าระถูกต้องแล้วซึ่ง
เรียกว่าดวงพิชัยสงครามน าเข้าบรรจุไว้ในพระพุทธรูป เพ่ือให้เกิดมีสวัสดิมงคลแก่ตนและป้องกันบาป
เคราะห์ คุ้มกันอันตรายแก่เจ้าชะตา ซึ่งพบว่ามีความนิยมเลือกใช้แบบปางต่างกันไปในแต่ละส านัก 
เช่น บางแห่งสร้างเป็นพระปางห้ามสมุทรด้วยกิ่งโพธิ์ บางแห่งสร้างเป็นพระชัยวัฒน์ (ปางมารวิชัย) 
ส าหรับพระปางประจ าวันพบว่ามีการน ามาใช้สร้างหลายส านักเช่นกัน เช่น ส านักวัดบางล าพู หล่อ
เป็นพระประจ าวันด้วยโลหะ ส านักพระยาโหราธิบดี (ชุ่ม โชติวิท) อันสืบมาถึงพระภิกษุหลวงอนุสิทธิ์
นนทิการ ส านักวัดขุนจันทร์ฯ มีการสร้างพระประจ าวันบรรจุดวงชะตา โดยใช้ ไม้โพธิ์หักชี้ไปทางทิศ
ตะวันออกน ามาแกะเป็นองค์พระ ส่วนฐานนั้นท าด้วยไม้ขนุน อุดฐานที่บรรจุด้วยไม้นนทรี เป็นต้น๓๒ 
 คติความเชื่อและพิธีกรรมทางโหราศาสตร์ในระดับราษฎร์ที่พบว่ามีการหยิบยืมบางส่วน          
มาจากราชส านัก ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนและคลี่คลายเป็นอย่างมากในปัจจุบัน สันนิษฐานว่าอาจเนื่อง
ด้วยปัจจัยหลายประการ อาทิ การยุบกรมโหร ที่อาจเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับโหราศาสตร์ในสังคมไทย เนื่องจากแต่เดิมโหราศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับชนชั้นสูง
หรือระดับราชส านักและระดับขุนนางเท่านั้น ถึงแม้ว่าพระสงฆ์จะเป็นกลุ่มผู้มีความรู้และเป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวให้กับผู้มาบวชเรียนก็ตาม แต่เข้าใจว่าพิธีกรรมบางอย่างน่าจะสงวนไว้หรือจัด
ย่นย่อลงตามความเหมาะสมแห่งศักดิ์ และพิธีกรรมส่วนใหญ่จะกระท าได้ต้องมีโหราจารย์ ผู้รอบรู้
คัมภีร์ต ารา อันเป็นข้อจ ากัดประการหนึ่งที่ท าให้พิธีที่เก่ียวเนื่องกับโหราศาสตร์จ ากัดอยู่ในวงแคบกว่า
ปัจจุบัน ดังนั้น การยุบกรมโหรอาจเอ้ือให้มีผู้มีความรู้ในการประกอบพิธีจัดพิธีกรรมในระดับราษฎร์
มากขึ้น ซึ่งมีส่วนท าให้เกิดการน ารูปแบบพิธีกรรมบางส่วนจากราชส านักไปใช้ในกลุ่มราษฎร์อย่าง
แพร่หลายมากขึ้น  
 นอกจากนี้ สันนิษฐานว่าแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดพิธีบางอย่างที่อาจสงวนเฉพาะผู้มี
บรรดาศักดิ์ ฐานันดรศักดิ์ต่าง ๆ มีการยึดถือน้อยลงในสมัยหลัง พิธีกรรมบางอย่างที่เคยปรากฏเฉพาะ
ในราชส านัก จึงเริ่มปรากฏความนิยมในหมู่ราษฎรมากขึ้นตามล าดับ โดยที่บางครั้งอาจลดทอน
รายละเอียดพิธีกรรมบางส่วนตามศักดิ์และฐานะเจ้าภาพ ดังมีตัวอย่างเช่น พิธีสวดนพเคราะห์เนื่องใน
วันเกิด เป็นต้น นอกจากนี้ ยังพบว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองมีส่วนที่ท าให้การเผยแพร่หนังสือ
ต าราโหราศาสตร์ต่าง ๆ จากกรมโหรเผยแพร่สู่ประชาชนทั่วไปมากขึ้น เนื่องจากมีการน าหนังสือ

                                                           

            ๓๒ เทพย์ สาริกบุตร, ต้าราพระเวทพิสดาร (กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร, ๒๕๔๗-๒๕๕๐) 
๖๖๐-๖๖๑. 
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๒๓๕ 

โหราศาสตร์จากกรมโหรไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงกลาโหม ท าให้มีการคัดลอกต าราบางส่วน๓๓                
และน าไปสู่การจัดพิมพ์เผยแพร่ในวงกว้าง 
 ส าหรับรูปแบบพิธีกรรมต่าง ๆ ที่ปรากฏในปัจจุบัน แสดงถึงการปรับเปลี่ยนคลี่คลายคติ 
ความเชื่อ หรือการเลือกน าบางส่วนมาใช้ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลสมัย เช่น การสวดนพเคราะห์หมู่ในวาระพิเศษ อาทิ ก่อนจัดพิธีหล่อพระ , การสวดนพเคราะห์
เพ่ือเป็นการถวายพระราชกุศล เป็นต้น โดยพบว่าไม่ได้ยึดติดกับรูปแบบพิธีกรรมอีกต่อไปแล้ว           
อันหมายถึงไม่จ าเป็นต้องจัดโดยให้เจ้าชะตาอยู่ในพิธี และไม่จ าเป็นต้องก าหนดวันเวลาในการ
ประกอบพิธีแล้ว หรือการสวดนพเคราะห์ในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านส าคัญ เช่น วันปีใหม่ ซึ่งถือเอาเป็น
กุศลหรือกิจที่ก่อให้เกิดความเป็นมงคล ที่แสดงให้เห็นว่าไม่ได้ถูกน าไปใช้ในการเปลี่ยนผ่านช่วงอายุ
ของแต่ละบุคคลตามคติความเชื่อทางโหราศาสตร์แล้ว แต่ถูกใช้ในลักษณะการเปลี่ยนผ่านช่วงเวลา
พิเศษ วาระพิเศษ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเช่นการสวดมนต์ข้ามปีนี้ อาจนับได้ว่าเป็นกระแสนิยมในทางที่
ดี เนื่องจากได้น าพระสูตร พระปริตรต่าง ๆ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากพิธีบูชาเทวดานพเคราะห์มาก่อน 
น ามาเผยแพร่ให้พุทธศาสนิกชนได้รู้จักและอาจเป็นการน้อมน าหลักธรรมศาสนาไปใช้มากข้ึน   
 อนึ่ง เป็นที่น่าพิจารณาว่า แม้ปัจจุบันองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะความรู้เรื่อง
ดาราศาสตร์พัฒนาเป็นอย่างมาก โดยสามารถอธิบายถึงปรากฏการณ์ต่าง ๆ และการเปลี่ยนแปลง 
บนท้องฟ้าได้อย่างมีที่มาที่ไปและอย่างมีเหตุผล ซึ่งพบว่ากลุ่มคนในสังคมส่วนใหญ่ให้การยอมรับ             
และเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการศึกษาท่ีได้แสดงไว้ในข้างต้นที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าคติความเชื่อ
ทางโหราศาสตร์ยังคงเป็นสิ่งที่คนในสังคมปัจจุบันยอมรับและให้ความส าคัญสืบเนื่องต่อมา ซึ่งกล่าว
เฉพาะคติความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาเทวดานพเคราะห์นั้นพบว่ายังคงปรากฏสืบต่อมาถึงปัจจุบัน          
แม้ว่าสัญลักษณ์รูปเคารพที่คนในสังคมยึดถือและให้ความส าคัญจะแปรเปลี่ยนจากเทวดานพเคราะห์
เป็นพระพุทธรูปประจ าวันแล้วก็ตาม โดยเหตุผลหลักที่คติความเชื่อนี้ยังคงสืบเนื่องต่อมาน่าจะ
เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อในการรักษาชะตาชีวิตมนุษย์ เป็นหลักส าคัญ อย่างไรก็ตาม รูปแบบพิธีกรรม 
ความเชื่อ  ที่เกิดขึ้นใหม่ในกลุ่มราษฎร์ซึ่งกลายเป็นพิธีปฏิบัติหรือแบบแผนที่นิยมในช่วงหลัง อาทิ การ
สะเดาะเคราะห์ผ่านพระพุทธรูปประจ าวัน ซึ่งการแก้เคราะห์ในลักษณะนี้ ไม่ได้อิงอยู่กับการการ
ท านายเรือนชะตาตามการโคจรของพระเคราะห์ในทางโหราศาสตร์ ซึ่ง ไม่จ ากัดว่าผู้ท าบุญจะมีดวง
ชะตาร้ายดีประการใด กล่าวคือ เป็นการสะเดาะเคราะห์ในลักษณะท าบุญกุศลเพ่ือแก้เคราะห์หรือ
เป็นการป้องกันไว้ก่อน การจัดพิธีปฏิบัติเช่นนี้  มักปรากฏในวัดหลายแห่ง ซึ่งบางพิธีกรรมอาจมองได้
ว่า มีลักษณะแบบพุทธพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม รูปแบบพิธีกรรมความเชื่อต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาทั้งหมด 
เชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ในคติความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือบูชาเทวดานพเคราะห์ ที่ผ่านการ
                                                           

 ๓๓ รายละเอียดโปรดดูใน เปี่ยม บณุยะโชติ, ประมวลหลักโหราศาสตร์กับมูลเหตขุองศาสตร์                  
และพิธีกรรมของโหร เล่ม ๒ (โรงพิมพ์เฟื่องอักษร, ๒๕๑๓), ๑๓-๑๖. 
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๒๓๖ 

คลี่คลายมาตามล าดับเวลา โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ส าคัญคือสัญลักษณ์รูปเคารพ อันได้แก่ เทวดา
นพเคราะห์ และพระพุทธรูปประจ าวัน ซึ่งเป็นตัวแทนของคติความเชื่อในแต่ละยุคสมัยเป็นอย่างดี 

   ส
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๒๓๗ 

 

บทที่ ๕ 

บทสรุป 

 
 คติความเชื่อในการบูชาเทวดานพเคราะห์-พระพุทธรูปประจ าวันที่ปรากฏแพร่หลายใน
สังคมปัจจุบัน สันนิษฐานว่ามีที่มาจากคติความเชื่อในการบูชาเทวดานพเคราะห์ เนื่องในพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษาของพระมหากษัตริย์ซึ่งปรากฏหลักฐานอย่างน้อยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๔                
เป็นต้นมา และยังปรากฏอยู่ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลปัจจุบัน  จากการศึกษา
พบว่าการปรากฏคติความเชื่อและพิธีกรรมดังกล่าวในกลุ่มราษฎร์ สะท้อนถึงการหยิบยืมประเพณี  
ราชส านักและการรับเอาคติความเชื่อจากราชส านักเข้ามาปรับใช้ในกลุ่มราษฎร์ โดยมีการหยิบยืม
รูปแบบพิธีกรรมบางส่วนไปใช้จนกลายเป็นประเพณีนิยมในธรรมเนียมราษฎร์ ซึ่งพบว่ามีการลดทอน
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามบริบทสังคมวัฒนธรรมในแต่ละช่วงเวลา 
 จากการศึกษาประติมากรรมเทวดานพเคราะห์ จ านวน ๓ ชุด ที่ใช้เป็นกรณีศึกษา              
ในครั้งนี้  สันนิษฐานว่ากลุ่มประติมากรรมที่เป็นตัวอย่างการศึกษาน่าจะเคยใช้ในพิธีบูชาเทวดา              
นพเคราะห์ที่ก าหนดจัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษามาก่อน ซึ่งพบว่าเป็น
พิธีกรรมที่เนื่องด้วยคติความเชื่อโหราศาสตร์ฝ่ายไทย ทั้งนี้ พบว่ารูปแบบประติมากรรมเทวดา              
นพเคราะห์ที่ศึกษามีรูปแบบลักษณะทางศิลปกรรมและประติมานวิทยาเป็นแบบสมัยรัตนโกสินทร์          
ซึ่งต่างไปจากสมัยอยุธยา คือมีลักษณะเป็นรูปบุคคลที่ปรากฏพร้อมสัตว์พาหนะและอาวุธประจ า
พระองค ์
 ส าหรับพิธีบูชาเทวดานพเคราะห์ที่จัดขึ้นเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
ดังกล่าว จัดขึ้นตามต าราโหราศาสตร์ไทย คือ ต ารามหาทักษา ซึ่งเป็นต าราว่าด้วยการเข้ามาเสวยอายุ
และแทรกของพระเคราะห์ทั้ง ๘ องค์ โดยยกเว้นแต่พระเกตุที่ไม่ปรากฏการเข้ามาเสวยหรือแทรก            
ในการจัดพิธีบูชา จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่าการปรับเปลี่ยนรูปแบบพิธีบูชาเทวดานพเคราะห์                 
ในพระบรมมหาราชวังเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ ในปี พ.ศ. ๒๔๒๑ โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ            
เจ้าฟ้า กรมพระบ าราบปรปักษ์ ทรงเป็นผู้แต่งต าราขึ้นใหม่ ให้มีการเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ซึ่งคือการ
เจริญพระพุทธมนต์คั่นกับโหรสวดบูชา อันเป็นที่มาของการพิธีสวดมนต์สะเดาะพระเคราะห์หรือสวด
นพเคราะห์ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ครั้งนั้นเป็นต้นมาจนถึงสมัยรัชกาล
ปัจจุบัน  
 ทั้งนี้ คติความเชื่อในการจัดพิธีบูชาเทวดานพเคราะห์หรือสวดนพเคราะห์ที่พบความนิยม
ในระดับราษฎร์ปัจจุบัน สันนิษฐานว่าเป็นประเพณีนิยมที่หยิบยืมมาจากราชส านักภายหลังการ
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๒๓๘ 
 

ปรับเปลี่ยนพระราชพิธีในสมัยรัชกาลที่ ๕ แล้ว ซึ่งพิจารณาได้จากความคล้ายคลึงในรูปแบบพิธีกรรม
และสัญลักษณ์รูปเคารพท่ีใช้ในการประกอบพิธี โดยเกิดขึ้นภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม
วัฒนธรรมหลายประการ   
 กล่าวเกี่ยวกับพระพุทธรูปประจ าวันนั้น การก าหนดกลุ่มพระพุทธรูปส าหรับใช้บูชาพระ
เคราะห์ที่สันนิษฐานว่าเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ เป็นจุดเปลี่ยนส าคัญประการหนึ่งที่น าไปสู่คติบูชา
พระพุทธรูปประจ าวันในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม แม้หลักฐานที่กล่าวถึงการก าหนดกลุ่มพระพุทธรูป
ส าหรับบูชาพระเคราะห์จะปรากฏมาแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๓ แต่ได้พบการกล่าวถึงการใช้งานใน
พิธีกรรมภายหลัง คือ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อครั้งเริ่มจัดพิธีบูชาตามต าราแบบใหม่ในปี พ.ศ.๒๔๒๑ 
เป็นต้นมา ทั้งนี้ จากการศึกษาพบว่าแบบปางพระพุทธรูปที่ก าหนดได้ถูกน าไปใช้สร้างพระพุทธรูป
ประจ าพระชนมพรรษาวันหรือพระพุทธรูปประจ าพระชนมวารด้วย ซึ่งเป็นธรรมเนียมราชส านักที่
เกิดขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่ ๔ อันแสดงถึงจุดเริ่มต้นของการน าไปใช้สร้างในความหมายของ
พระพุทธรูปประจ าวันโดยแท้จริง  
 การก าหนดพระพุทธรูปส าหรับใช้ในพิธีบูชาเทวดานพเคราะห์เนื่องในพระราชพิธี เฉลิม
พระชนมพรรษา และการสร้างพระพุทธรูปประจ าพระชนมวารดังกล่าว สันนิษฐานว่าเป็นปัจจัยส าคัญ           
ที่น าไปสู่การเกิดคตินิยมบูชาและสะเดาะเคราะห์ผ่านพระพุทธรูปประจ าวันที่แพร่หลายในปัจจุบัน 
ทั้งนี้ พบว่าปัจจุบันคติความเชื่อดังกล่าวในระดับราษฎร์ได้คลี่คลายไปโดยล าดับ โดยพบว่าส่วนใหญ่
ไม่ยึดติดตามกรอบธรรมเนียมพิธีกรรมตามต าราโหราศาสตร์แล้ว และมีแนวโน้มว่าอาจเกี่ยวเนื่องกับ
พุทธพาณิชย์มากขึ้นด้วย 

คติความเชื่อที่ปรับเปลี่ยนคลี่คลายตามกาลสมัย ได้ท าให้รูปแบบและรายละเอียด
พิธีกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมด้วย พิจารณาได้จากรูปแบบพิธีกรรมใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
อย่างไรก็ตาม สิ่งส าคัญประการหนึ่งที่ยังคงสืบเนื่องมา คือ สัญลักษณ์รูปเคารพในการประกอบ
พิธีกรรม ที่ยังปรากฏหน้าที่การใช้งานสืบมาจนถึงในปัจจุบัน ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นหลักฐานส าคัญ                   
ที่สะท้อนเชื่อมโยงให้เห็นต้นทางของคติความเชื่อในการนับถือบูชาเทวดานพเคราะห์ที่มีมาแต่อดีต 
จนกระท่ังถึงปัจจุบัน ในขณะเดียวกัน พัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์รูปเคารพได้แสดงให้
เห็นถึงการปรับเปลี่ยนคลี่คลายให้เหมาะสมตามแต่ละสังคมวัฒนธรรมที่มีพ้ืนฐานความคิดความเชื่อ
และการแสดงออกต่างกันไป อันเป็นลักษณะที่ปรากฏให้เห็นเสมอในสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน   
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รายการอ้างอิง 
 

กรมศิลปากร. ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ: คลังวิทยา, ๒๕๑๕. 
               . วรรณกรรมสมัยอยุธยา. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๓๑.  
               . กองหอสมุดแห่งชาติ, ต าราภาพเทวรูปและเทวดานพเคราะห์. กรุงเทพฯ: ไอเดีย   
 สแควร์, ๒๕๓๕. 
               . สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา-กรุงธนบุรี. ๒ เล่ม. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 
 ๒๕๔๒. 
               . น าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา. กรุงเทพฯ: ศรีเมืองการพิมพ์ จ ากัด, 
 ๒๕๔๓.  
               . พระสี่เสาร์กลอนสวด. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๗. 
               . สมุดภาพไตรภมิูฉบับอักษรขอม ภาษาไทย. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๕๒. 
กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ . วรรณกรรมสมัยสุโขทัย. กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและ
 ประวัติศาสตร์, ๒๕๓๙. 
คณะกรรมการช าระประวัติศาสตร์ไทยและจัดพิมพ์เอกสารประวัติศาสตร์และโบราณคดี ส านัก
 เลขาธิการนายกรัฐมนตรี. ประชุมหมายรับสั่งภาค ๔ ตอนที่ ๑ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 
 รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ศ.๑๑๘๖-๑๒๐๓. กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์
 การพิมพ์ (๑๙๗๗), ๒๕๓๖. 
คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง. คเณศวิทยา. นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
 สนามจันทร์, ๒๕๕๒. 
จตุพร ศิริสัมพันธ์ และคนอ่ืน ๆ. ประชุมจารึก ภาคที่๘ จารึกสุโขทัย. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 
 ๒๕๔๘.  
จิรัสสา คชาชีวะ. “คติความเชื่อและรูปแบบของพระพิฆเนศวร์ที่พบในประเทศไทย.” วิทยานิพนธ์
 ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์  บัณฑิตวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ๒๕๒๗. 
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ,  พระบาทสมเด็จพระ .  พระราชกรัณยานุสร พระราชนิพนธ์ ใน
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ และเรื่องนางนพมาศ. พระนคร: คลังวิทยา, 
 ๒๕๐๗.  
               . ประเพณีท าบุญวันเกิด. พระนคร: โรงพิมพ์สามมิตร, ๒๕๑๔.  
               . พระราชพิธีสิบสองเดือน. กรุงเทพฯ: แสงดาว, ๒๕๕๖. 
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จ านง ทองประเสริฐ, ผู้แปล. บ่อเกิดลัทธิประเพณีอินเดีย. ๒ เล่ม. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: 
 ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๐. 
เชษฐ์ ติงสัญชลี. “คัมภีร์ในศาสนาฮินดู ระบบสัญลักษณ์ในศิลปะอินเดีย เทพสมัยพระเวท.” เอกสาร
 ประกอบการสอนรายวิชา 317 428 ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี 
 มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ๒๕๕๓.  
ซิเซโร. ภาพลวงตา วิชาโหราศาสตร.์ พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ: บ้านพระอาทิตย์, ๒๕๕๔. 
ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. ต านานพระปริตร. พิมพ์ครั้งที่ ๔.  
 พระนคร: กรมศิลปากร, ๒๕๑๑. 
ทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี, เจ้าพระยา (ข า บุนนาค). พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 
 ๑. พิมพ์ครั้งที ่๕. กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๒๖. 
               . พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพฯ:
 อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๘. 
ทิพย์วรรณา ชุ่มเพ็งพันธุ์, บรรณาธิการ. จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์
 เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ. กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ์ (๑๙๗๗), ๒๕๔๙. 
ทวีสันต์ ลดาวัลย์, หม่อมหลวง. ปกิณกะ...ในรั้ววัง. กรุงเทพฯ: ส านักราชเลขาธิการ, ๒๕๕๑. 
เทเวศรวงศ์วิวัฒน์, เจ้าพระยา (ม.ร.ว.หลาน กุญชร). ข้อราชการในกรมมหาดเล็ก. พระนคร: โรง
 พิมพ์กรมแผนที่ทหารบก, ๒๕๐๐. 
เทพย์ สาริกบุตร. ต าราพระเวทพิสดาร ภาค ๒. กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร, ๒๕๔๗-๒๕๕๐. 
เทวาภินิมมิตร,พระ (ฉาย เทียมศิลปชัย). สมุดภาพ เทพ มนุษย์ ยักษ์ ลิง. กรุงเทพฯ: องค์การค้าของ             
 คุรุสภา, ๒๕๒๕. 
นุชนารถ กิจงาม, บรรณาธิการ. พระราชพิธีบรมราชาภิเษก: ประวัติศาสตร์จารีตประเพณีจาก       
 พระราชนิพนธ์ “ยอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 
 ๒”. กรุงเทพฯ: ส านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๔๖. 
นวัคคหายุสมธัมม์. กรุงเทพฯ: กรมแผนที่ทหาร, กองบัญชาการกองทัพไทย, ๒๕๕๖. 
นริศรานุวัดติวงศ,์ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยา. และ สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ. สาส์นสมเด็จ. 
 ๒๗ เล่ม. กรุงเทพฯ: แพร่พิทยา, ๒๕๐๔-๒๕๐๖. 
บ ารุง ค าเอก. รายงานการวิจัยเรื่องอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น. 
 กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐. 
เบญจมาส แพทอง. ความรู้เรื่องพระราชพิธี ประเพณีและพิธีกรรม. กรุงเทพฯ: ศยาม, ๒๕๕๐.  
ประเสริฐ ณ นคร. ประวัติศาสตร์เบ็ดเตล็ด : รวมบทนิพนธ์ "เสาหลักทางวิชาการ" ของ
 ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร. กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๙. 
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เปี่ยม บุณยะโชติ. ประมวลหลักโหราศาสตร์กับมูลเหตุของศาสตร์และพิธีกรรมของโหร. ๒ เล่ม. 
 กรุงเทพฯ: เกษมบรรณกิจ, ๒๕๑๓. 
พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ, บรรณาธิการ. ต าราพรหมชาติ ร.ศ. ๑๒๐ (พิมพ์ตามอักขระเดิม). กรุงเทพฯ: 
 บันทึกสยาม, ๒๕๕๑. 
เพลินพิศ ก าราญ, ผู้เรียบเรียง. พระราชพิธีเฉลิมพระชนมายุครบ ๕๐ พรรษา เสด็จเถลิงถวัลยราช
 สมบัติได้หม่ืนวันเศษ และพระราชพิธีสถาปนาพระราชอิสริยศักดิ์สมเด็จพระเจ้าลูก
 เธอ. กรุงเทพฯ: กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๒๑. 
พลูหลวง [นามแฝง]. “อิทธิพลเทวดาพระเคราะห์อยู่ตรงศีรษะขณะเกิด” ใน “พลูหลวง” วิจัยดาว 
 และดูดวง. พระนคร: เกษมบรรณกิจ, ๒๕๓๐. 
               . และ น. ณ ปากน้ า [นามแฝง]. รอยอดีต. พระนคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๑๐. 
“ภาพพิธีบูชารับ-ส่งพระเคราะห์” ภ. ๐๐๓ หวญ. ๘๕/๙. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.  
ยิ้ม ปัณฑางกูร. ประชุมหมายรับสั่ง ภาคที่ ๓ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลพระบาทสมเด็จ  
 พระพุทธเลิศหล้านภาลัย. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทาง
 ประวัติศาสตร์ส านักนายกฯ, ๒๕๒๘. 
ยอดธง ทับทิวไม้. โหราศาสตร์ไทย เรียนด้วยตนเองใน ๓๐ ชั่วโมง. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: เดลฟ,ี 
 ๒๕๔๑.  
ราชบัณฑิตยสถาน. สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๑๐. พระนคร: โรงพิมพ์ รุ่งเรืองธรรม, 
 ๒๕๑๒-๒๕๑๓. 
               . สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๑๕. (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พระจันทร์,  
  ๒๕๒๑-๒๕๒๒.  
รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง.“พระพุทธรูปและพระพิมพ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.” วิทยานิพนธ์ปริญญา
 ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
 ๒๕๕๒.   
               . พระพุทธปฏิมาสยาม. กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพลส, ๒๕๕๓. 
เรณู วิชาศิลป์. “โรคและยาในต ารายาไทลื้อ.”เอกสารหมายเลข ๘ เอกสารประกอบการเสวนาทาง
 วิชาการเรื่อง “ภูมิปัญญาอาเซียน: เวชศาสตร์ในจารึกและเอกสารโบราณ” จัดโดย 
 ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้องกรุงเทพ             
 บอลล์รูม โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ, ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘. 
เรื่องเฉลิมพระยศเจ้านาย ฉบับมีพระรูป. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นแอนด์พับลิชชิ่ง, 
 ๒๕๓๘. 
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วัดพระศรีรัตนศาสดารามราชวรมหาวิหาร. ประเพณีในพระราชส านัก (บางเรื่อง). กรุงเทพฯ:          
 โรงพิมพ์พระจันทร์, ๒๕๑๔. 
วนิดา ข าเขียว. ศาสนาสากล. กรุงเทพฯ: ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มศว. ประสานมิตร, ๒๕๔๑.   
ศุภวรรณ นงนุช. “จักรวาลยอ่ส่วนบนบนทับหลังเทพ ๙ องค.์” พิพิธภัณฑสาร ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม-
 กันยายน ๒๕๕๕): ๙-๑๑. 
________. นพเคราะห์: พุทธกับไสยในวิถีไทย.  เอกสารพิมพ์คอมพิวเตอร์, ม.ป.ป.  
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