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 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค�เพ่ือ 1) ศึกษาท่ีมาของการสร5างพระพุทธรูปถือตาลป#ตรท่ีพบ
ในประเทศไทย 2) ศึกษาทางด5านความหมายของพระพุทธรูปถือตาลป#ตรในแต;ละยุคสมัยท่ีมี
ความสัมพันธ�กับการแสดงธรรม และความหมายท่ีนอกเหนือจากการแสดงธรรม โดยใช5การตรวจสอบ
เอกสารชั้นต5นและชั้นรอง  รวมถึงหลักฐานของงานประติมากรรม ท้ังนี้ขอบเขตของการศึกษาจํากัด
เฉพาะพระพุทธรูป พระพิมพ� ภาพเล;าเรื่องกําหนดอายุสมัยระหว;างพุทธศตวรรษท่ี 19 ถึงพุทธ
ศตวรรษท่ี 25 ท่ีพบในประเทศไทย 
 ผลการวิจัย พบว;า การสร5างพระพุทธรูปถือตาลป#ตรท่ีพบในประเทศไทยในช;วงพุทธ
ศตวรรษท่ี 19 ถึงพุทธศตวรรษท่ี 23 นั้นมีความหมายเก่ียวกับการแสดงธรรม โดยปรากฎการถือ
ตาลป#ตรถือไว5ในพระหัตถ� อันเปBนสัญลักษณ�ท่ีบ;งบอกความหมายของการแสดงธรรม ซ่ึงเปBนผลจาก
การรับพระพุทธศาสนาจากลังกา ดังปรากฏอยู;ในคัมภีร�วิมติวิโนทนีฎีกาท่ีแต;งข้ึนในลังกา กล;าวถึง
พระพุทธเจ5าหรือพระสาวก ควรถือตาลป#ตรเปBนธรรมเนียมเม่ือต5องข้ึนแสดงธรรม เพ่ือการสํารวม
กิริยาเม่ือต5องแสดงพระธรรมเทศนา เม่ือไทยรับเอาพระพุทธศาสนามาจากลังกาจึงมีการสร5าง
พระพุทธรูปตามคัมภีร�ท่ีปรากฏดังกล;าว ต;อมาในช;วงพุทธศตวรรษท่ี 24 ถึงพุทธศตวรรษท่ี 25 พบว;า
การสร5างพระพุทธรูปถือตาลป#ตรได5มีพัฒนาการทางด5านรูปแบบและความหมายท่ีเปลี่ยนไปกล;าวคือ 
เปBนพระพุทธรูปท่ีนํามาซ่ึงชัยชนะและความเจริญท่ีเรียกว;า พระชัย หรือ พระชัยวัฒน� ซ่ึง
พระมหากษัตริย�ไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร�ทุกพระองค�ต5องทรงสร5างข้ึนเพ่ือเปBนพระพุทธรูปประจํา
รัชกาลและเปBนธรรมเนียมท่ีสืบเนื่องจนถึงรัชกาลป#จจุบัน  ซ่ึงส;งผลสรุปจากการศึกษาถึงการสร5าง
พระพุทธรูปถือตาลป#ตรท่ีพบในประเทศ ในด5านท่ีมาและความหมายได5ดังนี้1) เปBนสิ่งท่ีแสดงให5เห็นถึง
การรับพระพุทธศาสนาจากภายนอก 2) เปBนสิ่งท่ีแสดงว;าคัมภีร�ทางพระพุทธศาสนามีผลต;อการสร5าง
งานศิลปกรรม 3) เปBนสิ่งท่ีทําให5เกิดประติมานวิทยาใหม;ในการสร5างพระพุทธรูปถือตาลป#ตรและมี
ความสัมพันธ�กับสถาบันพระมหากษัตริย� 
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 This research is to 1) To studied the background of the image of Buddha holding 

talipot fan in Thailand. 2) To studied the meaning of the image of Buddha holding talipot fan in 

each period which related to the Buddha sermon and the meaning beyond giving a sermon by 

reviewing both primary and secondary document included the sculptures. However, scope of 

this study is limited to Buddha images, votives tablets and mural painting in Thailand during 

B.E. 19-25. 

 The findings reveal that the image of Buddha holding talipot fan found in Thailand 

during B.E. 19-25 have the meaning of giving sermon which was influenced from Lanka 

Buddhism. According to Vinayapitaka Vimativinodanitika, written in Lanka, said that the 

Bhudda or disciples should hold a talipot fan when giving sermon for appeasing and 

concentrating on the sermon. When Thailand received Buddhism from Lanka, form of the 

Buddha images have been made by following the Buddhist scripture from Lanka. Later, in 

B.E. 24-25, it was found that the Buddha image holding talipot fan was changed both form 

and meaning. The Buddha image in that form has been made to symbolize victory and 

prosperity namely Phra Chai or Phra Chaiwat which all Kings in Chakri Dynasty have to build 

as the reigning Buddha image. From this study, The Image of Buddha Holding Talipot Fan in 

Thailand: Origin and Meaning, it can be concluded as follows: 1)Thailand has received 

Buddhism from Lanka.2)Buddhist scripture led to the formation of work of art.3)Led to the new 

iconography of Buddha image holding Talipot fan and concern the Royal Institution. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
 ความสําเร็จของการศึกษาเกิดข้ึนได5  เนื่องจากป#จจัยเบื้องหลังสนับสนุน ดังนี้ 
 ครูบาอาจารย�: ภาควิชาประวัติศาสตร�ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท;าน
ผู5มอบรากฐานองค�ความรู5 ปลูกฝ#งระบบวิธีคิด และกระบวนการศึกษาอย;างเปBนระบบ ขอขอบพระคุณ 
ศาสตราจารย� ดร. ศักด์ิชัย สายสิงห� ท่ีกรุณาให5คําแนะนําในการค5นคว5าหาข5อมูล, รองศาสตราจารย� ดร. 
เชษฐ�  ติงสัญชลี อาจารย�ท่ีปรึกษาการค5นคว5าอิสระ ท่ีได5ให5คําแนะนําและกระตุ5นอย;างสมํ่าเสมอ  
ตลอดมา ซ่ึงเปBนแรงผลักดันสําคัญท่ีทําให5การค5นคว5าอิสระลุล;วงไปได5ด5วยดี ขอขอบพระคุณ 
ศาสตราจารย� ดร. รังสี สุทนต� ผู5ให5ความอนุเคราะห�ในการแปลภาษาบาลีจากฎีกาอรรถกาใน
พระไตรปMฎก  
 เจ5าของผลงานทุกท;านท่ีผู5ศึกษาได5นําข5อมูลมาใช5อ5างอิงในการศึกษา รวมถึงวัดและ
พิพิธภัณฑสถานแห;งชาติทุกแห;งท่ีอยู;ภายใต5ขอบเขตของการศึกษาท่ีได5ให5ความอนุเคราะห�ในการเก็บ
ข5อมูลประกอบการศึกษา 
 ครอบครัว: บิดา และมารดา ท่ีให5ความอุปการะช;วยเหลือในเรื่องค;าใช5จ;ายในการศึกษา 
 กัลยาณมิตร: ในการค5นคว5าหาข5อมูลได5 คุณพรจันทร� เจิดอําไพ เปBนเพ่ือนผู5ใหญ;ท่ีคอยให5
ความช;วยเหลือในการแปลบทความ เปBนผู5ท่ีอยู;เคียงข5างคอยรับฟ#งป#ญหาและให5กําลังใจเสมอมา     
คุณฉัตตริน เพียรธรรม ผู5ท่ีให5ความช;วยเหลือในการพาไปศึกษายังแหล;งข5อมูล คุณณัฐิกา โชติวรรณ ท่ี
คอยให5กําลังใจและให5คําปรึกษาเสมอมา คุณนิชรา ทองเย็น ผู5ให5คําแนะนําในการไปเก็บข5อมูลใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 คุณความดีและประโยชน�ท่ีเกิดข้ึนในครั้งนี้ ผู5ศึกษาขออุทิศให5กับพระพุทธศาสนาเพ่ือเปBน
ประโยชน�แก;ผู5สนใจในประวัติศาสตร�ศิลปะท่ีมีความเก่ียวเนื่องด5วยศิลปกรรมในพระพุทธศาสนา เพ่ือ
เปBนการสืบทอดงานศิลปกรรมทางพระพุทธศาสนาให5คงอยู;สืบไป  ส;วนบกพร;องประการใดๆท่ีเกิดข้ึน 
ผู5ศึกษาข5อน5อมรับไว5แต;เพียงผู5เดียว 
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