
 
 

พระพุทธรูปทรงถือตาลป�ตรในประเทศไทย: ท่ีมาและความหมาย 
 

 

 

 

 

 

 
 

โดย 
นายณัฐพล  ทองนาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

การค&นคว&าอิสระนี้เป*นส+วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตร3ศิลปะ 
ภาควิชาประวัติศาสตร3ศิลปะ 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ป5การศึกษา 2557 

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



พระพุทธรูปทรงถือตาลป�ตรในประเทศไทย: ท่ีมาและความหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โดย 
นายณัฐพล  ทองนาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การค&นคว&าอิสระนี้เป*นส+วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตร3ศิลปะ 
ภาควิชาประวัติศาสตร3ศิลปะ 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ป5การศึกษา 2557 

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



THE TMAGE OF BUDDHA HOLDING TALIPOT FAN IN THAILAND 
ORIGIN AND MEANING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By 
Mr. Nattapon  Tongnark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

An Independent Study Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 
Master of Art Program in Art History 

Department of Art History 
Graduate School, Silpakorn University 

Academic Year 2014 
Copyright of Graduate School, Silpakorn University 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  อนุมัติให�การค�นคว�าอิสระเรื่อง “พระพุทธรูป 

ทรงถือตาลป$ตรในประเทศไทย: ท่ีมาและความหมาย” เสนอโดย นายณัฐพล ทองนาค เป-นส.วนหนึ่งของ

การศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร4ศิลปะ 

 
 

.................................................................................. 

(รองศาสตราจารย4 ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ4) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

วันท่ี…....เดือน..........................พ.ศ.............. 

 

อาจารย4ท่ีปรึกษาการค�นคว�าอิสระ 

 รองศาสตราจารย4 ดร. เชษฐ4  ติงสัญชลี 

 

คณะกรรมการตรวจสอบการค�นคว�าอิสระ 

 
........................................................ประธานกรรมการ 

(ศาสตราจารย4 ดร. ศักด์ิชัย  สายสิงห4) 

................../................../.................. 

 
........................................................กรรมการ 

(รองศาสตราจารย4 ดร. เชษฐ4  ติงสัญชลี) 

................../................../.................. 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ง 

53107307:  สาขาวิชาประวัติศาสตร�ศิลปะ 
คําสําคัญ: พระพุทธรูป / ถือตาลป#ตรในประเทศไทย / ท่ีมาและความหมาย 
 ณัฐพล  ทองนาค: พระพุทธรูปทรงถือตาลป#ตรในประเทศไทย ท่ีมาและความหมาย.   
อาจารย�ท่ีปรึกษาการค5นคว5าอิสระ: รศ.ดร. เชษฐ�  ติงสัญชลี.  120 หน5า. 
 
 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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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
 จากหลักฐานทางศิลปกรรมในศิลปะอินเดียไม�พบการสร�างพระพุทธรูปทรงถือตาลป%ตรมา
ก�อน จนมาถึงศิลปะในประเทศไทยสมัยทวาราวดีท่ีได�รับอิทธิพลจากศิลปะอินเดียก็ไม�พบการสร�าง
พระพุทธรูปให�มีการทรงถือตาลป%ตรเช�นเดียวกัน การพบหลักฐานท่ีเก่ียวกับการใช�ตาลป%ตรท่ีสื่อ
ความหมายของการแสดงธรรมของพระโพธิสัตว/มาพบในสมัยสุโขทัย ซ่ึงปรากฏภาพเล�าเรื่องชาดกท่ี
แสดงให�เห็นถึงพระโพธิสัตว/กําลังเทศนาธรรมให�กับประชาชนโดยการถือวัตถุซ่ึงมีลักษณะเป6นแผ�น
กลมมีด�ามจับท่ีมีขนาดสั้น เม่ือพิจารณาแล�วปรากฏว�าเป6นแผ�นตาลป%ตรท่ีมีลักษณะเหมือนกับ
ตาลป%ตรท่ีปรากฏในลังกา หลักฐานท่ีแสดงให�เห็นว�าตาลป%ตรน�าจะมีต�นกําเนิดมาจากลังกาก็คือ จารึก
กัลยาณีท่ีกล�าวถึงพระเจ�าธรรมเจดีย/ได�ส�งพระสงฆ/มอญ 22 รูปไปบวชจากลัทธิพ้ืนเมืองเดิมเป6นลัทธิ
ลังกาวงศ/ ซ่ึงกษัตริย/ลังกาได�ถวายของคู�ควรแก�สมณศักด์ิหลายอย�างหนึ่งในนั้นคือ “ตาลป%ตรมีด�าม
อันแล�วด�วยงา” ซ่ึงเหตุการณ/นี้ได�เกิดข้ึนในช�วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 19 สําหรับหลักฐานของไทยท่ี
กล�าวถึงการถวายตาลป%ตรแก�พระเถระปรากฏอยู�ในศิลาจารึกวัดช�างล�อมท่ีกล�าวถึงการถวายของ
คู�ควรแก�สมณศักด์ิหนึ่งในนั้นก็คือ ตาลป%ตร ซ่ึงในจารึกเรียกว�า “พัดสวดธรรม”1 แสดงให�เห็นว�าใน
สมัยสุโขทัยอาจมีการรับพระพุทธศาสนาจากลังกา และมีการใช�ตาลป%ตรเพ่ือการแสดงธรรมปรากฏ
ข้ึนเป6นครั้งแรก 
 ในขณะเดียวกันพระพุทธรูปยืนแสดงวิตรรกะมุทรา ซ่ึงหมายถึงการแสดงธรรมท่ีสืบมา
จากสมัยทวารวดีก็พบได�จากวัดมหาธาตุสุโขทัย แต�พระพุทธรูปในศิลปะสมัยสุโขทัยไม�พบการสร�าง
พระพุทธรูปยืนแสดงวิตรรกะมุทราท่ีมีความหมายของการแสดงธรรม แต�พบหลักฐานของการใช�
ตาลป%ตรเป6นสัญลักษณ/ของการแสดงธรรมข้ึนมาแทนซ่ึงปรากฎอยู�ในภาพเล�าเรื่องชาดกภายในมณฑป
วัดศรีชุม รวมถึงภาพปูนป%Bนการแสดงธรรมของพระพุทธเจ�าภายในซุ�มจระนําของปรางค/วัดมหาธาตุ
เชลียง จังหวัดสุโขทัย นอกจากนี้ยังพบการทํารูปพระพุทธเจ�าแสดงธรรมโดยใช�ตาลป%ตรได�จากพระ
พิมพ/ท่ีพบในกรุปรางค/วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระพุทธรูปภายในพิพิธภัณฑ/จิม 

                                                        

 1 ณัฐฏฐภัทร จันทวิช, ตาลป�ตรและเครื่องประกอบสมณศักดิ์ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 
2529), 8. 
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ทอมปKสัน แผ�นประติมากรรมสําริดศิลปะลพบุรีแสดงการเล�าเรื่องปฐมเทศนาของพระพุทธเจ�าซึ่งจัด
แสดงอยู�ในพิพิธภัณฑสถานแห�งชาติพระนคร การสร�างพระพุทธรูปทรงถือตาลป%ตรท่ีหมายถึงการ
แสดงธรรมท่ีพบในช�วงนี้ น�าจะได�อิทธิพลมาจากคัมภีร/อรรถกถาในลังกาท่ีกล�าวถึงการแสดงธรรมของ
พระเถระโดยใช�พัดบังหน�า ส�วนการพบหลักฐานการสร�างพระพุทธรูปถือทรงตาลป%ตรที่พบมากใน
สมัยอยุธยาตอนปลายจนถึงรัตนโกสินทร/ ซ่ึงมีพุทธลักษณะอันเป6นรูปแบบเฉพาะ ได�แก� การประทับ
นั่งขัดสมาธิเพชร พระหัตถ/ขวาพาดลงบนพระชานุโดยท่ีนิ้วพระหัตถ/ท้ังห�าชี้ลงเบื้องล�าง พระหัตถ/ซ�าย
ถือตาลป%ตรต้ังอยู�บนพระเพลา  
 ซ่ึงมีความหมายถึงพระพุทธรูปพระชัยวัฒน/ประจํารัชกาล นอกจากนี้ตาลป%ตรยังถูกนําไป
ประกอบกับประติมากรรมของพระมาลัยให�ถือตาลป%ตรทีสื่อถึงการแสดงธรรมท่ีสืบมาต้ังแต�สมัย
อยุธยาตอนปลายจนถึงรัตนโกสินทร/เช�นเดียวกัน 
 ในการศึกษาครั้งนี้เป6นการสํารวจถึงที่มาของการสร�างพระพุทธรูปทรงถือตาลป%ตรที่พบ
ในประเทศไทยในแต�ละยุคสมัย ซึ่งน�าจะมีความเกี่ยวข�องการรับอิทธิพลจากลัทธิทางพุทธศาสนา
จากดินแดนใกล�เคียงท่ีเข�ามาในดินแดนไทย โดยการวิเคราะห/และเก็บข�อมูลของพระพุทธรูป พระพิมพ/ 
ภาพเล�าเรื่องท่ีปรากฏการใช�ตาลป%ตรเป6นสัญลักษณ/ในการแสดงธรรม จากพิพิธภัณฑสถานแห�งชาติ 
พิพิธภัณฑ/ของเอกชน รวมถึงจากแหล�งโบราณสถานท่ีสําคัญในประเทศไทย พร�อมกับการตรวจสอบ
ที่มาของตาลป%ตรที่ปรากฎอยู�ในพระไตรปNฎกรวมถึงที่มาของการใช�ตาลป%ตรของพระสงฆ/ที่ปรากฎ
อยู�ในพระไตรปNฎกและอรรถกถา หลักฐานความสัมพันธ/ทางพระพุทธศาสนาของดินแดนไทยกับ
ดินแดนใกล�เคียงในแต�ละยุคสมัย ซ่ึงอาจเป6นผลให�เกิดการสร�างพระพุทธรูปทรงถือตาลป%ตรที่พบใน
ประเทศไทย  
 
วัตถุประสงค&ของการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาถึงเหตุของการสร�างพระพุทธรูปทรงถือตาลป%ตรท่ีพบในประเทศไทย 
 2. เพ่ือศึกษาถึงเหตุของการเปลี่ยนรูปแบบการแสดงธรรมของพระพุทธรูปในปางวิตรรกะ
มุทราในสมัยทวารวดี มาเป6นการให�พระพุทธเจ�าหรือ พระโพธิสัตว/ถือตาลป%ตร ที่สื่อถึงการแสดง
ธรรมท่ีปรากฏข้ึนครั้งแรกในภาพเล�าเรื่องชาดกสมัยสุโขทัย  
 3. เพ่ือศึกษาถึงคติการสร�างพระพุทธรูปให�ทรงถือตาลป%ตรท่ีพบในแต�ละยุคสมัยว�า สร�าง
ข้ึนเพ่ือแสดงความหมายใดบ�างท่ีนอกเหนือจากความหมายของการแสดงธรรม อันได�แก� พระพุทธรูป
พระชัยวัฒน/ประจํารัชกาลท่ีพบการสร�างในสมัยรัตนโกสินทร/ และคติการถือตาลป%ตรท่ีหมายถึงการ
แสดงธรรมนั้นได�ส�งผลให�กับประติมากรรมอ่ืนอย�างไรบ�าง 
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สมมติฐานของการศึกษา 
 1. พระพุทธรูปในปางแสดงธรรมท่ีเรียกว�า วิตรรกะมุทรา ในสมัยทวารวดีไม�ปรากฏใน
พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ในขณะเดียวกันปรากฏภาพชาดกแสดงให�เห็นถึงพระโพธิสัตว/ นั่งเทศนา
ธรรมโดยใช�ตาลป%ตร แสดงว�าต�องเกิดการเปลี่ยนแปลงลัทธิทางศาสนาพุทธศาสนาในสมัยสุโขทัย 
 2. ในพระพุทธรูปอินเดียโบราณไม�ปรากฏการสร�างพระพุทธรูปถือตาลป%ตร แต�เรื่องของ
ตาลป%ตรปรากฏอยู�ในอรรถกถาของลังกา แสดงให�เห็นว�าตาลป%ตรมีต�นกําเนิดในลังกา เม่ือดินแดนไทย
รับพระพุทธศาสนาจากลังกาจึงมีการสร�างพระพุทธรูปให�ทรงถือตาลป%ตรตามอรรถกถาท่ีปรากฏ 
 3. ประติมากรรมพระสาวกถือตาลป%ตร ซ่ึงหมายถึง พระมาลัย ท่ีปรากฏในสมัยอยุธยา
จนถึงรัตนโกสินทร/ตอนต�น ได�แบบอย�างการถือตาลป%ตรจากประติมากรรมของพระพุทธรูปท่ีเกิดข้ึน
ก�อนซ่ึงเป6นการสื่อความหมายถึงการแสดงธรรม 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 เพ่ือให�ได�หลักฐานทางศิลปกรรมท่ีเพียงพอและครบถ�วน จึงเลือกวิเคราะห/งาน
ประติมากรรมพระพุทธรูป พระพิมพ/ ภาพเล�าเรื่องชาดก ท่ีปรากฎในแต�ละยุคสมัยท่ีแสดงให�เห็นถึง
พระพุทธเจ�าหรือพระสาวกแสดงธรรมโดยใช�ตาลป%ตร โดยเลือกเฉพาะตัวอย�างสําคัญท่ีพบจาก
โบราณสถาน จากพิพิธภัณฑสถานแห�งชาติ และพิพิธภัณฑ/ของเอกชนในประเทศไทย 
 
ข้ันตอนของการศึกษา 
 1. สํารวจเก็บข�อมูลงานประติมากรรมพระพุทธรูป พระพิมพ/ ภาพเล�าเรื่องชาดกท่ีแสดง
ให�เห็นถึงพระพุทธเจ�าหรือพระสาวกแสดงธรรมโดยใช�ตาลป%ตร จากแหล�งโบราณสถาน วัด 
พิพิธภัณฑสถานแห�งชาติ และพิพิธภัณฑ/ของเอกชน  
 2. ตรวจสอบท่ีมาของตาลป%ตรจากพระไตรปNฎก และข�อมูลของการใช�ตาลป%ตรของ
พระสงฆ/ท่ีปรากฏอยู�ในพระไตรปNฎกและในอรรถกา 
 3. วิเคราะห/รูปแบบศิลปะของพระพุทธรูป พระสาวก พระพิมพ/ ภาพเล�าเรื่องชาดก    ท่ี
แสดงให�เห็นถึงพระพุทธเจ�าหรือพระสาวกแสดงธรรมโดยใช�ตาลป%ตร ตลอดจนลักษณะของตาลป%ตรท่ี
ปรากฏ ร�วมกับรูปแบบของอาคารโบราณสถานเพ่ือกําหนดยุคสมัย  
 4. ค�นคว�าเหตุการณ/ทางประวัติศาสตร/ในแต�ละยุคสมัย ซ่ึงกล�าวถึงความสัมพันธ/ทางด�าน
พระพุทธศาสนากับดินแดนใกล�เคียง 
 5. ลงความเห็น และสรุปผลการศึกษา  
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ประโยชน&ท่ีคาดว.าจะได1รับ 
 1. ได�ทราบท่ีมาและพัฒนาการของการใช�ตาลป%ตรท่ีปรากฏในพระไตรปNฏก อรรถกถา 
ฎีกา ท่ีส�งผลให�เกิดประติมานวิทยาของตาลป%ตรท่ีเข�ามาในรูปแบบของงานศิลปกรรมและ
ประติมากรรมโดยเฉพาะพระพุทธรูปในปางถือตาลป%ตรท่ีสื่อความหมายถึงการแสดงธรรม  
 2. ทราบถึงการเปลี่ยนสัญลักษณ/ท่ีสื่อถึงการแสดงธรรมในงานศิลปกรรมประติมากรรม
พระพุทธรูป แสดงให�เห็นถึงช�วงเวลาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงลัทธิทางศาสนาหรือการรับลัทธิทางศาสนา
บางประการจากภายนอกเข�ามาและเกิดการพัฒนาทางด�านประติมานวิทยาพร�อมกับงานศิลปกรรม
จนเกิดรูปแบบเฉพาะของตนเองข้ึนในระยะเวลาต�อมา 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



5 

 
 

บทท่ี 2 
 

ความหมายและวิวัฒนาการของตาลป�ตร 
 
 เนื่องด
วยมีการปะปนกันท้ังในด
านความหมายและการใช
งานระหว�างคํา 3 คํา คือ 
“ตาลป"ตร” (พัด) “วาล”และคําว�า “วิชนี” จึงขอศึกษาความหมายของคําท้ัง 3 คําก�อนท่ีจะศึกษา
เรื่องตาลป"ตรโดยละเอียดต�อไป 
 
ความหมายทางภาษาของคําว�าตาลป�ตรและการใช"งาน 
 คําว�า “ตาลป"ตร” มาจากคําบาลีว�า “ตาล + ปตฺต” หรือในคําภาษาสันสกฤตว�า “ตาล + 
ปตฺร แปลว�า ใบตาล” ในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตหมายถึงสิ่งของชนิดหนึ่งท่ีใช
เป6นเครื่องโบก
หรือเป6นเครื่องกระพือลม ดังนั้นคําว�า “ตาลป"ตร” จึงมีความหมายถึง พัดชนิดหนึ่งท่ีทําด
วยใบตาล 
และมีคําเรียกในความหมายเดียวกัน เช�น “ตาลวฺณฏ”1 เป6นต
น  
 ในด
านของการใช
งานนั้นเริ่มต
นจากในดินแดนประเทศท่ีมีอากาศร
อนชื้น ซ่ึงเป6นป"จจัยท่ี
ทําให
เกิดการประดิษฐ<เครื ่องมือที่ใช
ในการกระพือลมเพื่อให
เกิดความเย็น หรือใช
เป6นวัสดุบัง 
ความร
อนจากแสงแดด ซ่ึงในระยะต�อมาได
เป6นหนึ่งในเครื่องใช
ของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา 
 
ความหมายของคําว�า วิชนีและพัด รวมถึงการใช"งาน 
 คําว�า “วิชนี” ซ่ึงเป6นคําท่ีเรียกในภาษาสิงหลท่ีมีความหมายถึงพัด ในภาษาไทยจึงมีการ
แผลงคําว�า วิชนี เป6น พัชนี ด
วยเหตุนี้จึงมีการเรียกเครื่องโบกกระพือลมชนิดนี้ในภาษาไทยว�า “พัด”  
 นอกจากนี้ในคําไทยมีชื่อเรียกอีกอย�างหนึ่งว�า “จิตรวิชนี”2 ซ่ึงมีความหมายถึงพัดอันมี
ความสวยงามวิจิตร ทําด
วยวัสดุท่ีมีค�ามาก เช�น การป"กด
วยด้ินเงินด้ินทอง งาช
าง หรือผ
าท่ีได
รับการ
ออกแบบมาอย�างเป6นพิเศษ (ภาพท่ี 1) 
  

                                                        

 1 พระธรรมกิตติวงศ< (ทองดี สุรเตโช), “ตาลป"ตรพัดยศ: ศาสนวัตถุท่ีน�าอัศจรรย<,” 
วารสารราชบัณฑิตยสถาน 22, 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2540): 3. 
 2 เรื่องเดียวกัน, 3.  
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ภาพท่ี 1 วิชนี 
ท่ีมา: เยาวนุช เวศร<ภาดา, ศิริศักด์ิ คุ
มรักษา และพัชรี ศกศวัตเมฆินทร<, ประณีตศิลป+: มรดกแผ�นดิน
แห�งสยามประเทศ (กรุงเทพฯ: วี. พริ้นท< (1991), 2544), 88. 
 
 ในด
านการใช
งานของวิชนีนั้นถูกยกให
เป6นเครื่องสูงประกอบฐานันดรศักด์ิ ของ
พระมหากษัตริย< หรือแม
แต�เจ
านายชั้นสูง ดังท่ีปรากฏหลักฐานของวิชนีในรูปแบบของเครื่องราช
กกุธภัณฑ<จําลองท่ีพบจากกรุพระปรางค<วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือท่ีปรากฏอยู�ใน
จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล
านภาลัย ซ่ึงปรากฏคําว�า 
“วาลวิชนี” ส�วนในวรรณกรรมเรื่องราชาธิราชฉบับเจ
าพระยาพระคลัง(หน) ตอนพระร�วงประทาน
เครื่องราชกกุธภัณฑ<แก�พระเจ
าฟSารั่ว ปรากฏคําว�า “พัดวาลวิชนี”3 

 จากหลักฐานท่ีปรากฏแสดงให
เห็นว�า “วิชนี” มีการเรียกปะปนกับพัดและมีการปะปนกับ
คําว�า “วาล” ซ่ึงหมายถึงเส
นขนของจามรี แสดงให
เห็นถึงการเรียกและการเข
าใจท่ีสับสนกันท้ังสาม
อย�างมาต้ังแต�ต
นกรุงรัตนโกสินทร<แล
ว 
 

                                                        

 3 ราชบัณฑิตยสถาน,  “ก-กลากเหล็ก,” สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล�ม 1 
(กรุงเทพฯ: รุ�งเรืองธรรม, 2499), 7. 
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ความหมายของคําว�า วาล และแส"จามรี รวมถึงการใช"งาน 
 คําว�า “วาล” นั้นหมายถึง เส
นขนของโคชนิดหนึ่งท่ีฝรั่งเรียกว�า “yak” ซ่ึงในภาษาไทย
หมายถึง “จามรี”4 ต�อมาได
มีการนําขนของสัตว<ชนิดนี้มาทําเป6นเครื่องป"ดท่ีมีชื่อเรียกว�า แส
จามร 
หรือแส
จามรี ดังนั้นแส
จามรหรือแส
จามรี จึงหมายถึง แส
อันเป6นเครื่องป"ดท่ีทําจากขนของสัตว<อัน
ได
แก�ขนจามรี (ภาพท่ี 2) 
 

 
 
ภาพท่ี 2 แส
จามารี 
ท่ีมา: เยาวนุช เวศร<ภาดา, ศิริศักด์ิ คุ
มรักษา และพัชรี ศกศวัตเมฆินทร<, ประณีตศิลป+: มรดกแผ�นดิน
แห�งสยามประเทศ (กรุงเทพฯ: วี. พริ้นท< (1991), 2544), 88. 
 
 จุดประสงค<ของการใช
เครื่องป"ดท่ีเรียกว�าแส
จามรีนั้น คงเป6นไปเพ่ือการป"ดไล�แมลงใน

ดินแดนประเทศที่มีความร
อนชื้นซึ่งมีแมลงค�อนข
างมาก เช�นเดียวกับการใช
พัดที่ไว
ใช
กระพือลม

และบังความร
อนจากแสงแดด5 ต�อมาแส
จามรหรือแส
จามรีนี้ถูกยกขึ้นให
เป6นเครื่องสูงประกอบ

                                                        

 4 สมเด็จเจ
าฟSากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ<, ลายพระหัตถ4สมเด็จเจ"าฟ7ากรมพระยา 
นริศรานุวัดติวงศ4ทรงมีโต"ตอบกับพระสารประเสริฐ (กรุงเทพฯ: มูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคประทีป, 
2516. พิมพ<เป6นท่ีระลึกในงานวันเกิดครบ 7 รอบนักษัตร พระสารประเสริฐ (ตรี นาคะประทีป), 25 
พฤศจิกายน 2516), 12. 
 5 Arunsri Sattarujawongse, “The Thai Buddhist Commemorative Fan,” (A 
Thesis Submitted in Partial Fulfillment of The Requirement for the Degree of Master of 
Arts (Buddhist Studies), Graduate School, Mahachulalongkronrajavidyalaya University, 
Bangkok, Thailand, B.E. 2553), .11 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 8 

ฐานันดรศักด์ิของพระมหากษัตริย< หรือชนชั้นสูง ดังท่ีพบหลักฐานจากงานประติมากรรมทางศาสนา 

เช�น ประติมากรรมแกะสสักในพระพุทธศาสนาภายในถํ้าอชันตาท่ี 4 พบรูปพระโพธิสัตว<ถือแส
ยืน

ขนาบท้ังสองข
างของประติมากรรมหลักคือรูปของพระพุทธเจ
า ซ่ึงหมายถึงความเป6นเครื่องสูงท่ีแสดง

การยกย�องพระพุทธเจ
าให
อยู�ในฐานะพระจักรพรรดิทางธรรม ส�วนในประเทศไทยนั้นพบหลักฐานของ

แส
 ในรูปแบบเครื่องราชกกุธภัณฑ<จํ าลอง ท่ีพบจากกรุพระปรางค<  วัดราชบูรณะ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จากหลักฐานท่ีปรากฎแสดงให
เห็นว�าแส
จามรีนั้นเป6นหนึ่งในเครื่องราชกกุธภัณฑ<

มาต้ังแต�สมัยอยุธยาตอนต
นแล
ว  

 ในส�วนการเรียกชื่อของ คําว�า วาล ท่ีหมายถึงเส
นขนของจามรีท่ีนํามาทําเป6นแส
จามร

หรือ แส
จามรีนั้น มีความสับสนและปะปนกับคําว�า วิชนี จึงกลายเป6นคําท่ีเรียกว�า วาลวิชนี หรือ 

ปะปนกับคําว�า พัด ท่ีเรียกว�า พัดวาลวิชนี ดังปรากฏอยู�ในจดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล
านภาลัย ซ่ึงปรากฏคําว�า “วาลวิชนี”และในวรรณกรรมเรื่อง

ราชาธิราชฉบับเจ
าพระยาพระคลัง (หน) ตอนพระร�วงประทานเครื่องราชกกุธภัณฑ<แก�พระเจ
าฟSารั่วท่ี

ปรากฎคําว�า “พัดวาลวิชนี”6 

 ดังนั้น ในการเรียกปะปนกันนั้นทําให
มีการแปลความหมายของ วาลวิชนี ออกเป6นสอง

อย�างคือ เป6นพัดใบตาลก็มี เป6นแส
ก็มี ทําให
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล
าเจ
าอยู�หัวทรงมีพระราชดําริ

ว�า จะเรียกวาลวิชนีเป6นพัดใบตาลนั้นไม�ถูกต
อง เพราะในภาษาบาลีคําว�า วาล หมายถึง เส
นขนของโค

ชนิดหนึ่งท่ีเรียกว�า จามรี เพราะฉะนั้นวาลวิชนีจึงไม�ได
หมายถึงพัดใบตาล แต�หมายถึงเครื่องโบกท่ีทํา

ด
วยขนวาลซ่ึงควรจะเป6นแส
จามรี จึงทรงให
ทําแส
จามรีข้ึนต�างหากแต�ไม�ทรงอาจให
เปลี่ยนพัดของเก�า

ได
จึงให
ใช
ไปด
วยกัน ดังท่ีปรากฏในจดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล
าเจ
าอยู�หัวท่ีปรากฏคําว�า “พระแส
จามรี”7 ซ่ึงเป6นหนึ่งในเครื่องราชกกุธภัณฑ< ดังนั้นวาล

วิชนีจึงหมายถึงแส
และพัดท่ีถืออยู�ด
วยกันดังท่ีปรากฎอยู�ในเครื่องราชกกุธภัณฑ<ในป"จจุบัน 

 
หลักฐานท่ีกล�าวถึงแส"และพัดท่ีปรากฏในพระไตรป;ฎกและอรรถกถา 
 นอกจากหลักฐานท่ีปรากฏรูปของพัดและแส
ในงานศิลปกรรมและงานประติมากรรมแล
ว
ยังพบการกล�าวถึงพัดและแส
ในพระไตรปYฎกและอรรถถาดังมีข
อความตามพระสูตรต�าง ๆ ดังต�อไปนี้ 

                                                        

 6 ราชบัณฑิตยสถาน,  “ก-กลากเหล็ก,” สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล�ม 1, 7. 
 7 เรื่องเดียวกัน, 8 
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 พระสุตตันตป;ฎก เล�ม 14 พระสุตตันตป;ฎกเล�มท่ี 1 ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค พรหม
ชาลสูตร เรื่องสุปป;ยปริพาชกกับพรหมทัตตมานพ มัชฌิมศีล ซ่ึงมีใจความดังนี้ 

  พระสมณโคดม เว
นขาดจากการประกอบการประดับตกแต�งร�างกายอันเป6นฐานแห�งการ
แต�งตัว เช�นอย�างที่สมณพราหมณ<ผู
เจริญบางจําพวกฉันโภชนาที่เขาให
ด
วยศรัทธา แล
วยัง
ขวนขวายประกอบการประดับตบแต�งร�างกาย อันเป6นฐานแห�งการแต�งตัว เห็นปานนี้คือ กา
รอบตัว ไคลอวัยวะ อาบน้ําหอมนวด ส�องกระจก แต
มทา ทัดดอกไม
 ประเทืองผิว ผัดหน
า ทา
ปาก ประดับข
อมือ สวมเก้ียว ใช
ไม
เท
า ใช
กลักยา ใช
ดาบ ใช
ขรรค< ใช
ร�ม สวมรองเท
า ประดับ
วิจิตรติดกรอบหน
า ป"กปY\น ใช
พัดวาลวิชนี นุ�งห�มผ
าขาว นุ�งผ
ามีชาย8 

 
 จากข
อความดังกล�าว แสดงให
เห็นถึงการแต�งกายของนักบวชนอกพระพุทธศาสนาในยุค
สมัยพุทธกาลได
อย�างชัดเจนว�ามีลักษณะอย�างไร และประกอบด
วยเครื่องแต�งตัวและเครื่องใช

อะไรบ
าง ซ่ึงหนึ่งในนั้นปรากฏคําว�า “พัดวาลวิชนี” แสดงให
เห็นว�าพัดและแส
 เป6นหนึ่งในเครื่องใช

ของนักบวชนอกพระพุทธศาสนาท่ีมีมาต้ังแต�สมัยพุทธกาล ซ่ึงพระพุทธองค<ทรงปฏิเสธ 
 พระวินัยป;ฎก เล�มท่ี 10 จุลวรรค ภาคท่ี 2 เรื่องนางวิสาขามิคารมารดา และเรื่องพัด  
 มีใจความดังนี้ 
 

 นางวิสาขามิคารมารดา ถือพัดโบกและพัดใบตาลเข
าไปเฝSาพระผู
มีพระภาคถวายบังคม
แล
วนั่ง ณ ที่สมควรข
างหนึ่งได
กราบทูลว�า ขอพระองค<จงทรงรับพัดโบกและพัดใบตาลของหม�อม
ฉัน เพื่อประโยชน< เพื่อความสุข แก�หม�อมฉันตลอดกาลนานพระเจ
าข
า พระผู
มีพระภาคทรงรับ
พัดโบกและพัดใบตาลแล
ว ได
ทรงชี้แจงให
นางวิสาขามิคารมารดาเห็นแจ
งด
วยธรรมิกถา นาง
วิสาขาทําประทักษิณแล
วกลับไป9 

                                                        

 8 กรมการศาสนา,  พระไตรป;ฎกภาษาไทย เล�ม 14 พระสุตตันตป;ฎก เล�ม 1 ทีฆนิกาย 
สีลขันธวรรค (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ<กรมการศาสนา, 2500. พิมพ<เป6นอนุสรณ<งานฉลอง 25 พุทธ
ศตวรรษ พุทธศักราช 2500), 11. 
 9 กรมการศาสนา,  พระไตรป;ฎกภาษาไทย เล�ม 10 พระวินัยป;ฎก เล�ม 10 จุลวรรค
ภาคท่ี 2  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ<กรมการศาสนา, 2500. พิมพ<เป6นอนุสรณ<งานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ 
พุทธศักราช 2500), 158. 
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 เรื่องพัด 
 

 ลําดับนั้น พระผู
มีพระภาคเจ
าทรงทําธรรมิกถา ในเพราะเหตุเป6นเค
ามูลนั้น ในเพราะเหตุ
แรกเกิดนั้น แล
วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว�า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตพัดโบกและพัดใบตาล 
 สมัยนั้น ไม
ป"ดยุงเกิดแก�สงฆ< ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแด�พระผู
มีพระภาค พระผู
มี
พระภาคตรัสว�า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตไม
ป"ดยุง แส
จามรีบังเกิด ภิกษุทั้งหลายกราบ
ทูลเรื่องนั้นแด�พระผู
มีพระภาค พระผู
มีพระภาคตรัสว�า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม�พึงใช
แส

จามรีรูปใดใช
ต
องอาบัติทุกกฎ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตพัด 3 ชนิด คือ พัดที่ทําด
วยปอ 
1 พัดที่ทําด
วยแฝก 1 พัดที่ทําด
วยขนป]กหางนกยูง 110 

 

 จากข
อความแสดงให
เห็นว�า ในภายหลังพระพุทธองค<ทรงอนุญาตให
พระสงฆ<ใช
พัดได
 แต�
ก็ทรงข
อบัญญัติให
ใช
ได
เฉพาะพัดท่ีทําด
วยวัสดุต�างๆเพียงไม�ก่ีชนิด อันได
แก�พัดใบตาล พัดท่ีทําด
วย
ปอ พัดท่ีทําด
วยแฝก และพัดท่ีทําด
วยหางนกยูงเพียงเท�านั้น อีกท้ังยังทรงห
ามมิให
พระสงฆ<ใช
แส

จามรี ซ่ึงเป6นสิ่งท่ีพระพุทธองค<ทรงปฏิเสธดังท่ีกล�าวมาแล
ว แสดงให
เห็นว�าพระพุทธองค<ไม�ต
องการให

ภิกษุใช
เครื่องพัดหรือเครื่องป"ดท่ีเหมือนกับนักบวชนอกพระพุทธศาสนา จึงทรงบัญญัติให
ภิกษุใช
พัดท่ี
ทําด
วยวัสดุธรรมชาติเพียงไม�ก่ีชนิดเท�านั้น 
 นอกจากนี้ยังปรากฏการกล�าวถึงอานิสงส<ท่ีว�าด
วยการใช
พัดเพ่ือพัดสิ่งสักการะใน
พระพุทธศาสนาเช�น ต
นโพธิ์ การถวายพัดใบตาลรวมถึงการถวายงานพัดแด�พระพุทธเจ
าดังมีข
อความ
ในพระไตรปYฎกดังต�อไปนี้ 
 พระสุตตันตป;ฎก เล�มท่ี 54 พระสุตตันตป;ฎกเล�มท่ี 41 ขุททกนิกาย อปทาน ภาค 3 
พุทธวังสะ-จริยาป;ฎก สุมนวิชนียเถราปทานท่ี 4 ว�าด"วยผลแห�งการพัดไม"โพธิ์ 
 

 เราผู
มีใจโสมนัส จับพัดวิชนีพัดไม
โพธิ์อันอุดม ที่ไม
โพธิ์ของพระผู
มีพระภาคเจ
าพระนามว�า 
วิป"สสี ซ่ึงเป6นไม
สูงสุด ในกัปที่91 แต�กัปนี้เราได
พัดไม
โพธิ์อันอุดม ด
วยการพัดไม
พัดไม
โพธิ์นั้นเรา
ไม�รู
จักทุคคติเลย นี้เป6นผลแห�งการพัดไม
โพธิ์ เราเผากิเลสทั้งหลายแล
ว พระพุทธศาสนาเราได
ทํา
สําเร็จแล
วดังนี้. ทราบว�าท�านสุมนวิชนียเถระได
ภาษิตคาถาเหล�านี้ ด
วยประการฉะนี้แล.11 

 

                                                        

 10 เรื่องเดียวกัน, 159. 
 11 กรมการศาสนา,  พระไตรป;ฎกภาษาไทย เล�ม 54 พระสุตตันตป;ฎก เล�ม 41 ขุททก
นิกายอปทานภาค 3 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ<กรมการศาสนา, 2500. พิมพ<เป6นอนุสรณ<งานฉลอง 25 
พุทธศตวรรษ พุทธศักราช 2500), 105.  
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 1. สุมนตาลวัณฏิยเถราปทานท่ี 5 ว�าด"วยผลแห�งการถวายพัดใบตาล 
 

 เราได
ถวายพัดใบตาลอันคลุมด
วยดอกมะลิแด�พระผู
มีพระภาคนามว�าสิทธัตถะ เราจึงได

ทรงยศใหญ� ในกัปที่ 94 แต�กัปนี้เราได
ถวายพัดใบตาล ด
วยการถวายพัดใบตาลนั้นเราไม�รู
จัก
ทุคติเลย นี้เป6นผลแห�งพัดใบตาล เราเผากิเลสทั้งหลายแล
ว พระพุทธศาสนาเราได
ทําเสร็จแล
ว
ดังนี้. ทราบว�าท�านสุมนตาลวัณฏิยเถระได
ภาษิตคาถาเหล�านี้ ด
วยประการฉะนี้แล.12 

 
 พระไตรป;ฎก เล�มท่ี 52 พระสุตตันตป;ฎก เล�มท่ี 39 ขุททกนิกาย อปทานภาค 1 วิชนี
วรรคท่ี 6 วิธูปนทายกเถราปทานท่ี 1 ว�าด"วยผลแห�งการถวายพัด 
 

 เราได
ถวายพัดเล�มหนึ่ง แด�พระพุทธเจ
าพระนามว�าปทุมุตระ เชษฐบุรุษของโลก ผู
คงที่ ผู

เป6นจอมแห�งสัตว< ม่ันคง เรายังจิตของตนให
เลื่อมใสแล
ว ประนมอัญชลีถวายบังคมพระสัมพุทธเจ
า 
บ�ายหน
าไปทางทิศอุดรหลีกไป พระศาสดาผู
อัครนายกของโลกทรงรับพัดวิชนีแล
ว ประทับยืนณ 
ท�ามกลางภิกษุสงฆ< ได
ตรัสพระคาถาเหล�านี้ว�า ด
วยการถวายพัดนี้และด
วยการตั้งจิตไว
 ผู
นี้จักไม�
ไปสู�วินิบาตตลอดแสนกัลป^ เราปรารภ ความเพียร มีจิตแน�วแน� มีใจตั้งม่ันในเจโตคุณ (คุณคือการ
กําหนดรู
ใจผู
อ่ืน) มีอายุ ๗ ป] โดยกําเนิดได
บรรลุอรหัต ใน ๖ หม่ืนกัลป^ ได
มีพระเจ
าจักรพรรดิ ๑๖ 
พระองค< ทรงกําลังมากพระนามเหมือนกันว�า พิชช-มานะ คุณวิเศษเหล�านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข< ๘ และอภิญญา ๖ เราทําให
แจ
งชัดแล
ว พระพุทธศาสนาเราได
ทําเสร็จแล
ว ดังนี้. ทราบว�า 
ท�านพระวิธูปนทายกเถระได
กล�าวคาถาเหล�านี้ ด
วยประการฉะนี้แล.13 

 
 พระไตรป;ฎก เล�มท่ี 23 พระสุตตันตป;ฎก เล�มท่ี 15 อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-   
นวกนิบาต  

 
 ก็สมัยนั้นแล ท�านพระอานนท<ยืนถวายงานพัดพระผู
มีพระภาค อยู�  ณเบื้องพระ
ปฤษฎางค< คร้ังนั้นแล พระผู
มีพระภาคตรัสถามท�านพระอานนท<ว�าดูกรอานนท< เธอได
สดับ

                                                        

 12 เรื่องเดียวกัน, 90. 
 13 กรมการศาสนา,  พระไตรป;ฎกภาษาไทย เล�ม 52 พระสุตตันตป;ฎก เล�ม 39 ขุททก
นิกายอปทานภาค 1 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ@กรมการศาสนา, 2500. พิมพ@เปCนอนุสรณ@งานฉลอง 25 
พุทธศตวรรษ พุทธศักราช 2500), 105. 
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มาแล
วดังนี้หรือว�า ชาววัชชีหม่ันประชุมกันเนืองนิตย<พระอานนท<กราบทูลว�า ข
าแต�พระองค< 
ผู
เจริญ ข
าพระองค<ได
สดับมาว�า ชาววัชชีหม่ันประชุมกันเนืองนิตย< พระเจ
าข
า ฯ14 

 
 จากข
อความหลายแห�งท่ีปรากฏอยู�ในพระไตรปYฎกแสดงให
เห็นว�า พัดเข
ามามีบทบาท
เป6นเครื่องใช
ของพระภิกษุตั้งแต�สมัยพุทธกาลแล
ว รวมถึงเป6นสิ่งท่ีก�อให
เกิดบุญกุศลแก�ผู
ท่ีได
ถวายพัด
แด�พระพุทธเจ
า หรือได
ถวายการพัดแด�สิ่งสักการบูชาในพระพุทธศาสนา พัดใบตาลหรือท่ีเรียกว�า 
ตาลป"ตรนี้ เม่ือพระพุทธเจ
าอนุญาตให
ภิกษุใช
ได
ต�อมาจึงกลายเป6นสิ่งท่ีพระสงฆ<ต
องถือติดตัวไปด
วย
ตลอดเวลา ดังสังเกตได
จากเม่ือพระสงฆ<ข้ึนแสดงธรรมจะต
องนําตาลป"ตรติดตัวข้ึนไปด
วยบน
ธรรมาสน<และถือในขณะท่ีแสดงธรรมด
วยทุกครั้ง ซ่ึงพบได
ในประเทศศรีลังกาจนกลายเป6นธรรมเนียม
และจารีตท่ีพระสงฆ<พึงปฏิบัติสืบทอดต�อมาจวบจนถึงป"จจุบัน และยังพบได
ในประเทศท่ีนับถือ
พระพุทธศาสนาแบบเถรวาท เช�น พม�า ไทย กัมพูชา และลาว เป6นต
น 
 หลักฐานในเรื่องของพระสงฆ4จับพัดหรือตาลป�ตรในขณะท่ีจะแสดงธรรมนั้นได"ปรากฏ
เปLนลายลักษณ4อักษรท่ีชัดเจนอยู�ในพระอรรถกถาของพระสูตรต�างๆ ในพระไตรป;ฎกดังต�อไปนี้ 
 อรรถกถาอธิบายเนื้อความในพระไตรป;ฎกเล�มท่ี 12 มัฌิมนิกาย มูลป�ณณาสก4 มูล
ปริยายวรรคสติป�ฏฐาน ว�าด"วยการเจริญสติป�ฏฐาน  “ได
ทราบว�า พระเถระในปางก�อนชอบฟ"ง
ธรรม พอได
ยินเสียงเท�านั้นก็คิดว�าเรา (จะฟ"ง) ก�อนเรา (จะฟ"ง) ก�อนแล
ว ลงฟ"งกันอย�างพร
อมพรั่ง
ทีเดียว. และวันนั้นก็เป6นวาระของท�านจุลลนาคเถระ. เม่ือท�านนั่งบนธรรมาสน< จับพัดแล
วกล�าว
อารัมภบท (บุพพกถา)”15 
 อรรถกถาอธิบายเนื ้อความในพระไตรป;ฎกเล�มที่ 12 มัฌิมนิกาย มูลป�ณณาสก4    
จูฬยมกวรรค มหาเวทัลลสูตร ว�าด"วยการสนทนาธรรมท่ีทําให"เกิดปQติ “พระปุณณเถระจึงแสดง
ลีลาเหมือนพระจันทร<วันเพ็ญ นั่งจับพัดท่ีวิจิตรบนท่ีนั่งแสดงธรรมท่ีตกแต�งแล
ว กล�าวธรรมกถากลาง
บริษัทสี่”16 

                                                        

 14 สุชีพ ปุญญานุภาพ,  “พระไตรปTฎก เลVมท่ี 23 พระสุตตันตปTฎก เลVมท่ี 15 อังคุตตร
นิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต”  พระไตรป�ฎกฉบับประชาชน. เข_าถึงเม่ือ 14 กรกฎาคม 2554,  
เข_าถึงได_จาก www.84000.org  
 15 สุชีพ ปุญญานุภาพ, “อรรถกถาอธิบายเนื้อความในพระไตรปTฎก เลVมท่ี 12 มัฌิมนิกาย 
มูลปjณณาสก@ มูลปริยายวรรคสติปjฏฐาน วVาด_วยการเจริญสติปjฏฐาน” พระไตรป�ฎกฉบับประชาชน. 
เข_าถึงเม่ือ 14 กรกฎาคม 2554, เข_าถึงได_จาก www.84000.org 
 16 สุชีพ ปุญญานุภาพ, “อรรถกถาอธิบายเนื้อความในพระไตรปTฎก เลVมท่ี 12 มัฌิมนิกาย 
มูลปjณณาสก@ จูฬยมกวรรค มหาเวทัลลสูตร วVาด_วยการสนทนาธรรมท่ีทําให_เกิดปoติ,” พระไตรป�ฎก
ฉบับประชาชน. เข_าถึงเม่ือ 14 กรกฎาคม 2554, เข_าถึงได_จาก www.84000.org 
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 อรรถกถาอธิบายเนื้อความในพระไตรป;ฏกเล�มท่ี 9 ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค พรหมชาลสูตร  
 “ครั้งท�านพระอุบาลีสมมติตนอย�างนี้แล
วลุกจากอาสนะ ห�มจีวรเฉวียงบ�าข
างหนึ่ง
นมัสการภิกษุชั้นพระเถระแล
วนั่งบนธรรมาสน<จับพัดงา. ครั้งนั้นแล ท�านพระอานนท<ลุกจากอาสนะ
ห�มจีวรเฉวียงบ�าข
างหนึ่งนมัสการภิกษุชั้นพระเถระท้ังหลายแล
วนั่งบนธรรมาสน<จับ พัดงา”17 
 อรรถกถามหาวิภังค4 ปฐมภาค เวรัญชกัณฑ4 อรรถกถาอธิบายเนื้อความในพระไตรป;ฏ
กเล�มท่ี 1 (ปุจฉาและวิสัชนาพระวินัย) “ท�านพระอุบาลีครั้นสมมติตนอย�างนั้นแล
ว ลุกข้ึนจากอาสนะ
ห�มจีวรเฉวียงบ�า ไหว
ภิกษุเถระท้ังหลายแล
วนั่งบนธรรมาสน<จับพัดวีชนี อันวิจิตรด
วยงา. คราวนั้น 
พระมหากัสสปนั่งบนเถรอาสน< แล
วถามพระวินัยกะท�านพระอุบาลีว�า ท�านอุบาลี! ปฐมปาราชิก พระ
ผู
มีพระภาคเจ
าทรงบัญญัติ ณ ท่ีไหน?”18 
 อรรถกถาอธิบายเนื้อความในพระไตรป;ฎกเล�มท่ี 20 อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต เอกธัม
มาบาลี นีวรณปหาวรรคท่ี 2 “ลําดับนั้น พระมาลิยะเทวะนั่งบนธรรมาสน< จับพัดวิชนีกล�าวบุรพกถา
แล
วคิดว�า เราทําอนุโมทนาแก�มหาอุบาสิกาด
วย 2 บทมาตลอด 3เดือน”19 
 อรรถกถาอธิบายเนื้อความในพระไตรป;ฎกเล�มท่ี 20 อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต ปฐม
ป�ณณาสก4 สมจิตตวรรคท่ี 4  “พระสารีบุตรเถระแวดล
อมด
วยภิกษุประมาณ 500 รูปมายังธรรมสภา 
นั่งผินหน
าไปทางทิศตะวันออกจับพัดวิชนีอันวิจิตร บนรัตนบัลลังก<ท่ียกเศวตฉัตรข้ึน ซ่ึงประดิษฐาน
อยู�บนหัวสิงห<”20 
 

                                                        

 17 สุชีพ ปุญญานุภาพ, “อรรถกถาอธิบายเนื้อความในพระไตรปYฏกเล�มท่ี 9 ทีฆนิกาย สีล
ขันธวรรค พรหมชาลสูตร,” พระไตรป;ฎกฉบับประชาชน. เข
าถึงเม่ือ 14 กรกฎาคม 2554, เข
าถึงได

จาก www.84000.org 
 18 สุชีพ ปุญญานุภาพ, “อรรถกถามหาวิภังค< ปฐมภาค เวรัญชกัณฑ< อรรถกถาอธิบาย
เนื้อความในพระไตรปYฏก เล�มท่ี 1(ปุจฉาและวิสัชนาพระวินัย),” พระไตรป;ฎกฉบับประชาชน. เข
าถึง
เม่ือ 14 กรกฎาคม 2554, เข
าถึงได
จาก www.84000.org 
 19 สุชีพ ปุญญานุภาพ, “อรรถกถาอธิบายเนื้อความในพระไตรปYฎก เล�มท่ี 20 อังคุตตร
นิกาย เอกนิบาต เอกธัมมาบาลี นีวรณปหาวรรคท่ี 2,” พระไตรป;ฎกฉบับประชาชน. เข
าถึงเม่ือ 14 
กรกฎาคม 2554, เข
าถึงได
จาก www.84000.org 
 20 สุชีพ ปุญญานุภาพ, “อรรถกถาอธิบายเนื้อความในพระไตรปYฎก เล�มท่ี 20 อังคุตตร
นิกาย ทุกนิบาต ปฐมป"ณณาสก< สมจิตตวรรคท่ี 4,” พระไตรป;ฎกฉบับประชาชน. เข
าถึงเม่ือ 14 
กรกฎาคม 2554, เข
าถึงได
จาก www.84000.org 
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 จากตัวอย�างของพระอรรถกถาท่ียกมา แสดงให
เห็นว�าเม่ือพระเถระจะแสดงธรรมเม่ือใด
ต
องมีการนําตาลป"ตรข้ึนไปด
วยทุกครั้งโดยถือไว
ในมือในขณะท่ีแสดงธรรมเสมอ ในขณะเดียวกันใน
บางพระอรรถกถาก็มีการกล�าวถึงพระพุทธองค<ทรงถือตาลป"ตรในขณะท่ีแสดงธรรมด
วยเช�นเดียวกัน 
ดังปรากฏอยู�ในพระอรรถกถาดังต�อไปนี้ 
 อรรถกถาอธิบายเนื้อความในพระไตรป;ฎกเล�มท่ี 10 ทีฆนิกาย มหาวรรค มหาปทาน
สูตร “ลําดับนั้น พระศาสดาประทับนั่งจับพัดยังภิกษุให
ลงอุโบสถ. ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3”21 
 อรรถกถาอธิบายเนื้อความในพระไตรป;ฎกเล�มท่ี 16 สังยุตตนิกาย นิทานวรรค กัสสป
สังยุตต4 “สมัยนั้น พระศาสดาประทับนั่ง ณ ธรรมาสน<ท่ีตกแต�งแล
วในท�ามกลางบริษัท ทรงจับพัด
วิชนีอันวิจิตรตรัสธรรมกถา”22 
 อรรถกถา อธิบายเนื้อความในพระไตรป;ฎกเล�มท่ี 20 อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต เอกทัค
คบาลี  
 วรรคท่ี 1 “สมัยนั้น พระบรมศาสดาประทับนั่งบนธรรมาสน<ท่ีเขาตกแต�งไว
ท�ามกลาง
บริษัท ทรงจับพัดอันวิจิตร”23 
 อรรถกถา อธิบายเนื้อความในพระไตรป;ฎกเล�มท่ี 20 อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต เอกทัค
คบาลีวรรคท่ี 1 “สมัยนั้น พระบรมศาสดาประทับนั่งบนธรรมาสน<ท่ีเขาตกแต�งไว
ท�ามกลางบริษัท 
ทรงจับพัดอันวิจิตร”24 
 

                                                        

 21 สุชีพ ปุญญานุภาพ, “อรรถกถาอธิบายเนื้อความในพระไตรปYฎก เล�มท่ี 10 ทีฆนิกาย 
มหาวรรค มหาปทานสูตร,” พระไตรป;ฎกฉบับประชาชน. เข
าถึงเม่ือ 14 กรกฎาคม 2554, เข
าถึงได

จาก www.84000.org 
 22 สุชีพ ปุญญานุภาพ, “อรรถกถาอธิบายเนื้อความในพระไตรปYฎก เล�มท่ี 16 สังยุตต
นิกาย นิทานวรรค กัสสปสังยุตต<,” พระไตรป;ฎกฉบับประชาชน. เข
าถึงเม่ือ 14 กรกฎาคม 2554, 
เข
าถึงได
จาก www.84000.org 
 23 สุชีพ ปุญญานุภาพ, “อรรถกถาอธิบายเนื้อความในพระไตรปYฎก เล�มท่ี 20 อังคุตตร
นิกาย เอกนิบาต เอกทัคคบาลีวรรคท่ี 1,” พระไตรป;ฎกฉบับประชาชน. เข
าถึงเม่ือ 14 กรกฎาคม 
2554, เข
าถึงได
จาก www.84000.org 
 24 สุชีพ ปุญญานุภาพ, “อรรถกถา อธิบายเนื้อความในพระไตรปYฎก เล�มท่ี 20 อังคุตตร
นิกาย เอกนิบาต เอกทัคคบาลีวรรคท่ี 1,” พระไตรป;ฎกฉบับประชาชน. เข
าถึงเม่ือ 14 กรกฎาคม 
2554, เข
าถึงได
จาก www.84000.org 
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 จากตัวอย�างอรรถกถาท่ีกล�าวมาแสดงให
เห็นว�า เม่ือพระพุทธองค<ทรงแสดงธรรมหรือทรง

เป6นประธานในท่ีประชุมสงฆ<นั้นต
องแสดงการจับพัดหรือตาลป"ตรเช�นเดียวกัน ซ่ึงเรื่องท่ีพระพุทธเจ
า

ทรงแสดงธรรมโดยการนั่งจับพัดในลักษณะนี้ไม�ปรากฏในตัวพระสูตรของพระไตรปYฎก และมีความ

ขัดแย
งกับเนื้อความในพระสุตตันตปYฎก เล�ม 1 ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค พรหมชาลสูตร เรื่องสุปปYย

ปริพาชกกับพรหมทัตตมานพ มัฌิมศีล ท่ีกล�าวถึงพระพุทธองค<ทรงปฏิเสธเครื่องใช
ของนักบวชนอก

พระพุทธศาสนาซ่ึงหนึ่งในนั้นก็คือ พัดวาลวิชนี  

 แสดงให
เห็นว�าข
อความท่ีกล�าวถึงการจับพัดในการแสดงธรรมของพระพุทธเจ
าและ

พระสงฆ<ท่ีปรากฏในอรรถกถาของพระสูตรต�างๆ เป6นสิ่งท่ีแต�งเพ่ิมข้ึนในภายหลังจากท่ีพระพุทธองค<

ทรงอนุญาตให
พระสงฆ<ใช
พัดใบตาลแล
ว ซ่ึงในตัวพระสูตรของพระไตรปYฎกเองก็ไม�ปรากฎเรื่องท่ี

พระพุทธเจ
าหรือพระเถระจับพัดในขณะท่ีแสดงธรรมเช�นเดียวกัน 

 จากการตรวจสอบพบว�า ในอรรถกถาของพระสูตรต�างๆท่ีพบเรื่องการแสดงธรรมของ

พระพุทธเจ
าหรือพระเถระโดยถือตาลป"ตรนั้นส�วนใหญ�เป6นอรรถกถาท่ีแต�งข้ึนในลังกา โดยพระพุทธ

โฆษาจารย<ท่ีไปลังกาและเรียบเรียงอรรถกถาข้ึน แสดงให
เห็นว�าในช�วงนั้นพระสงฆ<ลังกาได
มีการใช
พัด

หรือตาลป"ตรจนเป6นธรรมเนียมและจารีตท่ีปฏิบัติในหมู�สงฆ<แล
ว  

 เหตุท่ีพระสงฆ4ต"องถือตาลป�ตรในขณะท่ีแสดงธรรม 

 เม่ือพระพุทธองค<ทรงอนุญาตให
พระสงฆ<ใช
พัดได
แล
ว โดยเฉพาะพัดใบตาลได
กลายเป6น

เครื่องใช
อย�างหนึ่งของพระสงฆ<ท่ีอยู�นอกเหนือเครื่องอัฐบริขารอันเป6นเครื่องใช
จําเป6นท่ีพระพุทธองค<

ได
ทรงบัญญัติไว
 ประโยชน<ของพัดใบตาลนี้ในข้ันต
นมีไว
ใช
เพ่ือพัดคลายร
อน หรือป"ดไล�แมลง และเป6น

สิ่งท่ีพระสงฆ<ต
องถือติดตัวตลอดเวลา เม่ือถึงเวลาท่ีต
องแสดงธรรมก็ต
องถือพัดไปด
วยซ่ึงพัดดังกล�าวนี้

เป6นพัดใบตาลท่ีมีลักษณะเป6นแผ�นกลมด
ามสั้น แสดงการจับในลักษณะของการกําด
ามพัดไว
ในมือ

แบบหลวมวางพิงไว
กับหน
าอก มิได
ถือเพ่ือบังหน
าแต�อย�างไรและปฏิบัติสืบเนื่องต�อกันมาจนกลายเป6น

ธรรมเนียมและจารีตของพระสงฆ<ว�าเม่ือข้ึนแสดงธรรมเม่ือใด ก็ต
องนําพัดใบตาลหรือตาลป"ตรนี้ข้ึนไป

ด
วยทุกครั้ง แต�ถ
าหากมิได
ถือในขณะท่ีแสดงธรรมก็ไม�ได
มีความผิดต�อพระวินัยแต�อย�างไร เพราะเรื่อง

ของการใช
ตาลป"ตรนั้นไม�ได
อยู�ในข
อบัญญัติของพระวินัย ซ่ึงในประเทศศรีลังกาได
ถือว�าเป6นธรรม

เนียมของพระสงฆ<ท่ีปฏิบัติกันมาต้ังแต�สมัยอนุราธปุระจวบจนถึงป"จจุบัน 

 ในประเด็นนี้พระธรรมกิตติวงศ< (ทองดี สุรเตโช) ปธ. 9ราชบัณฑิต ได
แสดงความเห็นไว
ว�า 

พัดใบตาลหรือตาลป"ตรมีใช
มาก�อนต้ังแต�สมัยพุทธกาลโดยเป6นเครื่องใช
ติดตัวของพระสงฆ< เพ่ือไว
ใช


พัดคลายร
อน เม่ือถึงคราวท่ีจะต
องแสดงธรรมก็ต
องถือข้ึนไปด
วย โดยในครั้งแรกนั้นถือข้ึนไปบน

ธรรมาสน<แล
ววางไว
ข
างตัว ต�อมาจึงมีการวางไว
ท่ีหน
าอกโดยการกําด
ามไว
ในลักษณะหลวมซ่ึงไม�ได
มี
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การบังหน
าแต�อย�างใด25 ซ่ึงการถือพัดหรือตาลป"ตรในลักษณะนี้เริ่มมีความหมายโดยนัยแฝงไว
คือ

แสดงให
เห็นถึงความมีภูมิรู
ภูมิธรรมของพระเถระรูปนั้นท่ีข้ึนมาแสดงธรรมบนธรรมาสน<  

 การถือพัดในลักษณะแรกนี้ปรากฎข้ึนก�อนท่ีจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของตาลป"ตรให


เป6นพัดท่ีมีด
ามยาวโดยท่ีตัวพัดบังหน
า ท่ีมีความหมายถึงการบังเพ่ือความสํารวม และเพ่ือบดบังการ

สบตาระหว�างพระสงฆ<กับคฤหัสถ< ตลอดจนได
มีการพัฒนาทางด
านรูปแบบให
กลายเป6นพัดยศอันเป6น

เครื่องประกอบสมณศักด์ิของพระสงฆ<ในเวลาต�อมา 

 หลักฐานท่ีกล�าวถึงการท่ีให
พระสงฆ<ใช
ตาลป"ตรบังหน
าในขณะท่ีแสดงธรรมนั้น ปรากฎอยู�

ในฎีกาพระวินัยท่ีมีชื่อว�า วิมติวิโนทนีฎีกาอธิบายอรรถกถาพระวินัยสมันตปาสาทิกา ซ่ึงแต�งข้ึนใน

ลังกา โดยพระมหากัสสปะเถระ ชาวเมืองโจฬะในอินเดียใต
 เม่ือราวแปดร
อยป]ท่ีแล
ว26 ฎีกาพระวินัย

เล�มนี้เดิมเป6นคัมภีร<ใบลานซ่ึงจารด
วยอักษรขอม พบจากสถานท่ีสองแห�งท่ีต�างกันคือ ฉบับต
นพบท่ีวัด

สระเกศราชวรมหาวิหาร ส�วนฉบับท
ายพบท่ีวัดบวรนิเวศวิหาร ซ่ึงมูลนิธิภูมิพโลภิกขุได
ทําการปริวรรต

จากอักษรขอมเป6นอักษรไทยชําระและพิมพ<เป6นเล�มโดยสมบูรณ< ส�วนใจความท่ีกล�าวถึงการให


พระภิกษุถือตาลป"ตรข้ึนบังหน
าในขณะท่ีแสดงธรรมนั้น อยู�ในเรื่องการสังคายนาพระไตรปYฎกครั้งท่ี

หนึ่งซ่ึงมีพระอุบาลีเป6นประธานในพิธี โดยมีใจความว�า  
 

 กํ ธุรํ กตฺวาติ กํ เชฏฐกํ กตฺวา . วีชนํ คเหตฺวาติ เอตฺถวีชณีคหณํ ปริสาย ธมมฺกถิถานํ หตฺถ

กุกฺ กุจฺจวิ โนทนมุขวิการปฏิจฺฉาทนตฺ ถํ  ธมฺมตาวเสน อาจิณฺณนฺติ  เวทิตัพฺพํ .  เตเนว หิ 

อจฺจนฺตสmฺญมปฺปตฺตา พุทฺธาปY สาวกาปY ธมฺมกถิถานํ ธมฺมตาทสฺสนตฺถเมว จิตฺตวิชนีคณฺหนฺติ.27 

 

 เม่ือแปลเป6นภาษาไทยแล
วมีใจความว�า 

 

                                                        

 25 พระธรรมกิตติวงศ< (ทองดี สุรเตโช), “ตาลป"ตรพัดยศ: ศาสนวัตถุท่ีน�าอัศจรรย<,” 
วารสารราชบัณฑิตยสถาน  22, 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2540): 3. 
 26 มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ, วิมติวิโนทนีฎีกา (ปฐมภาค) อธิบายอรรถกถาสมันตปาสาทิกา 
(กรุงเทพฯ: มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ, 2525. จัดพิมพ<เป6นท่ีระลึกในโอกาสฉลองครบรอบ 200 ป] กรุง
รัตนโกสินทร<, 6 เมษายน 2525), 30. 
 27 เรื่องเดียวกัน, 25. 
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  การถือพัด บัณฑิตพึงทราบว�า พระธรรมกถึกทั้งหลาย ประพฤติเป6นอาจิณตามปกติ
ธรรมดาเป6นธรรมเนียม เพื่อปกปYดความน�ารําคาญแห�งมือ และปกปYดมุขวิการคือ การปุSยปาก
หรืออ
าปากในขณะที่แสดงธรรมในหมู�บริษัท ก็ด
วยเหตุนั้นพระพุทธเจ
าทั้งหลายก็ดี พระสาวก
ทั้งหลายก็ดี ที่มีความสํารวมเต็มที่ ย�อมถือพัดอันวิจิตร เพื่อแสดงปกติธรรมดาของพระธรรมกถึก
ทั้งหลาย28 

 
 จากใจความดังกล�าว แสดงให
เห็นถึงการท่ีพระพุทธเจ
ารวมถึงพระภิกษุใช
ตาลป"ตรบังหน
า
ในขณะท่ีแสดงธรรม เพ่ือปYดบังความอาการต�างๆท่ีไม�สํารวมในขณะท่ีแสดงธรรม และถือเป6น ธรรม
เนียมท่ีผู
จะข้ึนแสดงธรรมโดยท่ัวไปต
องปฏิบัติ 
 จากหลักฐานดังกล�าวแสดงให
เห็นว�าประเทศไทยได
รับคัมภีร<ฎีกาพระวินัยฉบับนี้มาก�อน
แล
วและคงมีการคัดลอกกันต�อมา ดังท่ีปรากฏต
นฉบับเป6นคัมภีร<ใบลานจารด
วยอักษรขอม ซ่ึงพบท่ีวัด
สระเกศราชวรมหาวิหารและท่ีวัดบวรนิเวศวิหาร  
 จากข
อความท่ีกล�าวถึงเรื่องการให
พระพุทธเจ
าตลอดจนพระภิกษุสงฆ<ถือตาลป"ตรข้ึนบัง
หน
าในขณะท่ีข้ึนแสดงธรรมดังท่ีปรากฎในวิมติวิโนทนีฎีกานี้ เป6นผลให
พระภิกษุสงฆ<ในประเทศไทย
ได
ยึดถือเป6นธรรมเนียมท่ีปฏิบัติสืบมาจนถึงป"จจุบัน และมีผลต�องานศิลปกรรมโดยเฉพาะจิตรกรรม 
ประติมากรรมในพระพุทธศาสนา ท่ีมีความเก่ียวข
องกับการแสดงธรรมของพระพุทธเจ
า พระสาวก 
หรือนักบวช ซ่ึงจะพบการถือตาลป"ตรในขณะแสดงธรรมด
วยเสมอ หรือเป6นสิ่งของชนิดหนึ่งท่ีพระ
สาวกรูปใดรูปหนึ่งต
องถือเป6นของประจําตัวไปด
วยทุกครั้งเสมอ นอกจากประเทศไทยแล
วยังพบได
ใน
ดินแดนท่ีได
รับพระพุทธศาสนาจากประเทศศรีลังกา ซ่ึงปรากฎหลักฐานท่ีเก่ียวข
องกับความสัมพันธ<
เก่ียวข
องทางพระพุทธศาสนากับประเทศศรีลังกาดังท่ีจะกล�าวต�อในบทต�อไป 
 

                                                        

 28 ผู
ช�วยศาสตราจารย<รังษี สุทนต<, ป.ธ.9, อาจารย<ประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ< 
ราชวิทยาลัย ผู
ให
ความอนุเคราะห<ในการแปล. 
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บทท่ี 3 
 

รูปแบบและพัฒนาการของตาลป�ตร 
 
รูปแบบของตาลป�ตรและศิลปกรรมท่ีเก่ียวข�องท่ีพบภายนอกประเทศไทย  
 หลักฐานท่ีเก่ียวข�องกับจารึก 
 หลักฐานท่ีเป�นลายลักษณ�ซ่ึงอักษรกล�าวถึงรูปแบบของตาลป"ตรรวมถึงการเป�นของคู�ควร
แก�สมณะท่ีค�อนข'างชัดเจน อันได'แก�จารึกกัลยาณี ซ่ึงเป�นจารึกหินทรายต้ังอยู�ภายในวัดกัลยาณี 
สหภาพพม�า ในจารึกได'กล�าวถึงเหตุการณ�ในรัชสมัยของพระเจ'าธรรมเจดีย�ในช�วงพุทธศตวรรษท่ี 20 
ซ่ึงพระองค�ต'องการฟ78นฟูพระพุทธศาสนาในเมืองมอญโดยมีการส�งพระสงฆ� จํานวน 22 รูปไปบวช
แปลงเป�นนิกายแบบลังกาวงศ�  เม่ือเสร็จสิ้นพิธีการอุปสมบทแล'ว พระเจ'าแผ�นดินลังกาจึงทรงให'
อาราธนาพระรามัญเถระจํานวน 22 รูปมารับพระราชทานฉันบิณฑบาตภายในพระราชฐาน ครั้นเสร็จ
ภัตตะกิจแล'ว จึงทรงพระราชทานของคู�ควรแก�สมณะหลายอย�าง หนึ่งในนั้น คือ “ตาลป"ตรมีด'ามอัน
แล'วด'วยงา อันนายช�างกลึงผู'ฉลาดกลึงเป�นอันดีแล'วองค�ละ 1 อัน”1 
 ข'อความท่ีอยู�ในจารึกกัลยาณีแสดงให'เห็นถึงลักษณะของด'ามตาลป"ตรท่ีชัดเจนว�าทําด'วย
งาช'างมีการกลึงด'วยกรรมวิธีท่ีละเอียดประณีตโดยช�างผู'มีฝEมือเป�นผู'ประดิษฐ�ข้ึน ซ่ึงเป�นของท่ีพระเจ'า
แผ�นดินลังกาทรงพระราชทานให'แก�พระเถระรามัญองค�ละ 1 เล�ม ก�อนท่ีจะเดินทางกลับเมืองมอญ 
 จากหลักฐานท่ีปรากฏในจารึกดังกล�าวแสดงให'เห็นว�าในช�วงพุทธศตวรรษท่ี 20 พระสงฆ�
ในประเทศศรีลังกานั้น ได'ใช'พัดหรือตาลป"ตรเป�นของติดตัวเพ่ือพัดคลายความร'อนตลอดจนเป�นของ
คู�ควรแก�พระสงฆ�มาก�อน ซ่ึงธรรมเนียมการใช'ตาลป"ตรของพระสงฆ�คงเริ่มต'นในประเทศศรีลังกา
ก�อนท่ีจะแพร�หลายไปในประเทศต�าง ๆ ท่ียอมรับนับถือพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ�ในช�วงเวลา
ต�อมา 
 
 

                                                        

 1 พระมหาวิชาธรรม (เรือง เปรียญ), ผู'แปล, รามัญสมณะวงศ( (นนทบุรี: ศรีป"ญญา, 
ม.ป.ป.), 68. 
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รูปแบบของตาลป�ตรท่ีพบในประเทศศรีลังกา 
 ตาลป"ตรของพระสงฆ�ท่ีใช'กันอยู�ในประเทศศรีลังกาป"จจุบันสามารถแบ�งได'ออกเป�นสอง
ประเภทมีชื่อเรียกตามภาษาสิงหลดังนี้ 
 วาตาป�ตตะ2 (ภาพท่ี 3) เป�นพัดใบตาลท่ีมีด'ามสั้นทําด'วยไม'หรืองายึดติดกับแผ�นใบตาลมี
ลักษณะโค'งกลมเห็นลายเส'นของใบตาลท่ัวท้ังแผ�น ท่ีขอบของแผ�นใบตาลมีการหุ'มด'วยผ'าท่ีมีลวดลาย
สวยงาม วาตาป"ตตะเป�นพัดท่ีพระสงฆ�ท่ัวไปใช'ถือติดตัวเพ่ือพัดคลายความร'อนและใช'ในการป"ดเพ่ือไล�
ยุงหรือแมลง รวมถึงเป�นพัดท่ีใช'ถือในเวลาท่ีแสดงธรรม โดยการกําไว'ในมือแบบหลวมวางพิงไว'กับ
หน'าอก (ภาพท่ี 4) 
 1. ท่ีมาและความหมายของพัดท่ีเรียกว.า วาตาป�ตตะ 
  ชื่อของพัดท่ีเรียกว�าวาตาป"ตตะในภาษาสิงหลนี้ น�าจะมีท่ีมาจากพระไตรปQฎกซ่ึง
ปรากฏอยู�ในพระสุตตันตปQฎกเล�มท่ี 35 ขุททกนิกาย จูฬนิทเทส อุปสีวมาณวกป"ญหานิทเทส ว�าด'วย
ป"ญหาของท�านอุปสีวะ ซ่ึงมีความว�า 
 

  [๒๖๗] เปลวไฟตรัสว�า อัจจิ ในอุเทศว�า  "อจฺจิ ยถา วาตเวเคน ขิตฺตํ"  ดังนี้ 
  ลมทิศตะวันออก ลมทิศตะวันตก ลมทิศเหนือ ลมทิศใต' ลมมีธุลี ลมไม�มีธุลี ลมเย็น 
  ลมร'อน ลมแรง ลมบ'าหมู ลมแต�ปEกนก ลมแต�ปEกครุฑ ลมแต�ใบตาล ลมแต�พัด
  ชื่อว.า วาตา. 3 

 
  จากข'อความท่ีปรากฏแสดงให'เห็นว�า ในสมัยนั้นมีการใช'พัดใบตาลเพ่ือพัดให'เกิดลมท่ี
มีชื่อเรียกว�า “วาตา” ซ่ึงคําว�า วาตา นี้มีความหมายถึง ลม ส�วนคําว�า ป"ตตะ ท่ีต�อท'ายนั้นมีความ
หมายถึง พัด หรือเครื่องป"ด เม่ือแปลความหมายโดยรวมแล'ว วาตาป"ตตะ จึงหมายถึงพัดท่ีทําให'เกิด
ลมซ่ึงเป�นคําเรียกท่ีมีรากฐานมาจากภาษาบาลี 
 
 
 

                                                        

 2 สัมภาษณ� พระศิริธรรมเถระ, เจ'าอาวาสวัดสุริยโกธะ, 14 สิงหาคม 2554. 
 3 สุชีพ ปุญญานุภาพ,  “พระไตรปQฎกภาษาไทย เล�ม 30, พระสุตตันตปQฎก เล�ม 22,  
ขุททกนิกาย จูฬนิทเทส ภาค 1” พระไตรป1ฎกฉบับประชาชน, เข'าถึงเม่ือ 24 กรกฎาคม 2554,  
เข'าถึงได'จาก www.84000.org   
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ภาพท่ี 3 พัดท่ีมีชื่อเรียกว�า วาตาป"ตตะ ในประเทศศรีลังกา 
 (ภาพถ�ายโดยผู'วิจัย ณ วัดเอมเบ'กเก' เมืองแคนด้ี, 14 สิงหาคม 2554) 

 

 
 
ภาพท่ี 4 พระสงฆ�ใช'พัดท่ีมีชื่อเรียกว�า วาตาป"ตตะ  ถือแสดงธรรมผ�านรายการโทรทัศน�  
 ในประเทศศรีลังกา 
 (ภาพถ�ายโดยผู'วิจัย, 16 สิงหาคม 2554) 
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  พัดชนิดนี้ยังมีชื่อเรียกอีกอย�างหนึ่งว�า “ตาลอัตตะ”4 ซ่ึงมีท่ีมาจากคําสองคํารวมกัน
คือ ตาล+อัตตะ ซ่ึงคําว�า ตาล นี้หมายถึงใบตาล ส�วนคําว�า อัตตะ หมายถึง พัดหรือเครื่องป"ด เม่ือ
แปลความหมายโดยรวมแล'ว ตาลอัตตะ จึงหมายถึง พัดท่ีทําจากใบตาลซ่ึงเป�นคําเรียกในภาษาสิงหล 

 2. การปรากฏหลักฐานของวาตาป�ตตะในงานศิลปกรรมท่ีพบในประเทศศรีลังกา 
  หลักฐานทางด'านศิลปกรรมท่ีหลงเหลืออยู�ประเทศศรีลังกานั้น ส�วนใหญ�เป�นงาน
ศิลปกรรมในยุคสมัยแคนด้ี  ซ่ึงปรากฏอยู�ในภาพจิตรกรรมในศาสนสถานท่ีพบดังต�อไปนี้ 
  2.1 ภาพจิตรกรรมภายในถํ้าดัมบุลลา  
   ภายในถํ้าดัมบุลลาห'องท่ี 3 พบภาพจิตกรรมเล�าเรื่องการแสดงธรรมของ
พระพุทธเจ'าโดยท่ีพระพุทธเจ'าประทับนั่งแสดงธรรมภายในอาคาร มีเทวดามาชุมนุมฟ"งธรรมอยู�ท้ัง
สองข'างของพระพุทธองค� ซ่ึงภาพอาคารนั้นพบการประดับอาคารด'วยของสิ่งหนึ่งท่ีมีการผูกติดไว'กับ
ชายคา (ภาพท่ี 5) เม่ือพิจารณาจากรูปแบบของเครื่องประดับนั้นพบว�ามีลักษณะเหมือนกับพัดใบตาล
ท่ีเรียกว�า วาตาป"ตตะ ซ่ึงเป�นพัดท่ีมีด'ามสั้น ในการกําหนดอายุของจิตรกรรมท่ีปรากฎนั้นเป�นงานท่ี
วาดข้ึนใหม�ในยุคสมัยของพระเจ'ากีรติศรีราชสิงหะ กษัตริย�แห�งอาณาจักรแคนด้ีในช�วง ค.ศ.1747-
1760 ซ่ึงภาพจิตรกรรมท่ีปรากฏเป�นรูปแบบศิลปะในยุคสมัยแคนด้ี5 
   รูปแบบของพัดท่ีปรากฏเป�นการเขียนสีโดยแสดงให'เห็นว�าเป�นพัดด'ามสั้น ท่ีตัว
พัดแสดงการไล�สีสันเป�นชั้นต�าง ๆ ด'วยกันสามชั้น จากตัวดุมด'านในสุดของพัดท่ีเป�นสีเขียวเข'ม บนพ้ืน
สีดํา ส�วนชั้นต�อมาแสดงการใช'สีเหลือง สีขาวและสีแดงเป�นสีท่ีอยู�ด'านนอกสุดของตัวพัด ในตัวพัดมี
การตัดเส'นด'วยสีตามลักษณะของแผ�นใบตาล เพ่ือให'เห็นว�าเป�นลักษณะของใบตาลจริง (ภาพท่ี 6) 
จากหลักฐานจิตรกรรมท่ีปรากฏแสดงให'เห็นถึงรูปแบบของการเขียนรูปพัดในยุคสมัยแคนด้ี ท่ีแสดง
การไล�สีของตัวพัด ซ่ึงการเขียนรูปพัดในลักษณะนี้ยังพบได'จากศาสนสถานในแหล�งอ่ืนได'อีกท่ีอยู�
ในช�วงยุคสมัยแคนด้ีเช�นเดียวกัน 
 
 

                                                        

 4 สัมภาษณ� พระศิริธรรมเถระ, เจ'าอาวาสวัดสุริยโกธะ, 14 สิงหาคม 2554. 
 5 Anuradha Seneviratna, Golden Rock Temple of Dambulla (Sri Lanka:  
Uneso-Sri Lanka Cultural Triangle project central cultural fund ministry of cultural 
affairs Sri Lanka, 1983), 38. 
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ภาพท่ี 5 ภาพพัดใบตาลท่ีปรากฏในงานจิตรกรรมภายในถํ้าดัมบุลลาห'องท่ี 3 ซ่ึงพบว�าใช'ประดับ

ตกแต�งอาคารท่ีประทับของพระพุทธองค� 
 (ภาพถ�ายโดยผู'วิจัย, วัดถํ้าดัมบุลลา ประเทศศรีลังกา, 15 สิงหาคม 2554) 
 

 
 
ภาพท่ี 6 ภาพของพัดท่ีเรียกว�า  วาตาป"ตตะ ภายในถํ้าดัมบุลลาห'องท่ี 3  
 (ภาพถ�ายโดยผู'วิจัย, วัดถํ้าดัมบุลลา ประเทศศรีลังกา, 15 สิงหาคม 2554) 
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  2.2 ภาพจิตรกรรมท่ีปรากฏอยู.ภายพระอุโบสถวัดเอมเบ�กเก� (Embekke) 
   นอกเหนือจากภาพจิตรกรรมท่ีปรากฏจากถํ้าดัมบุลลาแล'ว ยังพบภาพจิตรกรรม
ท่ีมีความเก่ียวข'องด'วยเรื่องของพัด ซ่ึงปรากฏอยู�ภายพระอุโบสถของวัดเอมเบ'กเก' ท่ีหมู�บ'านเอมเบ'ก
เก' เมืองแคนด้ี ภาพจิตรกรรมท่ีพบนั้นเป�นจิตรกรรมในยุคสมัยแคนด้ีสมัยหลัง ซ่ึงเป�นภาพของพระ
สาวกท่ียืนถือพัดหรือตาลป"ตรด'วยมือขวาส�วนมือซ'ายปล�อยลงข'างลําตัว (ภาพท่ี 7) ในภาพท่ีพบนี้
แสดงให'เห็นว�าพัดหรือ ตาลป"ตรเข'ามาเป�นเครื่องใช'ของพระสงฆ�แล'ว โดยภาพของตาลป"ตรท่ีพบนั้นใช'
เทคนิคการวาดโดยเน'นความสมจริง โดยการให'สีท่ีเน'นในเรื่องของลักษณะแสงเงาดังปรากฎ ท่ีด'าม
ของตาลป"ตร ส�วนท่ีดุมของตาลป"ตรเป�นผ'าสีเทาเข'มหุ'มแผ�นตาลป"ตรท่ีไม�มีการไล�แถบสีเป�นชั้น ๆ แต�
ใช'สีน้ําตาลเข'มกับสีน้ําตาลอ�อนสลับกันเพ่ือแสดงให'เห็นถึงความเป�นริ้วพัดใบตาลท่ีมีความสมจริง 
ส�วนท่ีขอบของพัดแสดงการหุ'มด'วยผ'าท่ีมีลวดลายเป�นตารางสีเหลี่ยมสีเข'มอ�อนสลับกัน  
 

 
 
ภาพท่ี 7 จิตรกรรมพระสงฆ�ยืนถือพัด ท่ีเรียกว�า  วาตาป"ตตะ ภายในพระอุโบสถของวัดเอมเบ'กเก'   
 (ภาพถ�ายโดยผู'วิจัย, พระอุโบสถวัดเอมเบ'กเก' เมืองแคนด้ี, 15 สิงหาคม 2554) 
 
   จากภาพของพัดหรือตาลป"ตรท่ีปรากฎในงานจิตรกรรมภายในพระอุโบสถของวัด
เอมเบ'กเก'นี้ สามารถเปรียบเทียบได'กับพัดหรือตาลป"ตรท่ีมีชื่อเรียกว�า วาตาป"ตตะ ซ่ึงเป�นพัดหรือ
ตาลป"ตรท่ีพระสงฆ�ท่ัวไปในประเทศศรีลังกาใช'ติดตัวเพ่ือพัดคลายร'อนรวมถึงถือติดมือไปด'วยบน
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ธรรมาสน�เม่ือถึงเวลาท่ีจะต'องแสดงธรรม โดยภาพรวมของจิตรกรรมท่ีปรากฏยังมีความเป�นจิตรกรรม
ในรูปแบบศิลปะแคนด้ีตอนปลาย ซ่ึงการวาดและการใช'สีเริ่มเน'นในเรื่องของแสงเงาท่ีใกล'เคียงกับ
ความเป�นจริง 
  2.3 ภาพจิตรกรรมภายในพระอุโบสถวัดกัลยาณี (Kelarniya) เมืองโคลัมโบ 
   นอกจากท่ีวัดเอมเบ'กเก'แล'วยังสามารถพบภาพของตาลป"ตรท่ีเรียกว�าวาตาป"ตตะ
ได'งานจิตรกรรมท่ีเล�าเรื่องเก่ียวกับประวัติศาสตร�ทางพระพุทธศานาในประเทศศรีลังกาภายพระ
อุโบสถของวัดกัลยาณี เมืองโคลัมโบ ซ่ึงเป�นภาพเล�าเรื่องการแต�งและเรียบเรียงอรรถกถาของพระ
พุทธโฆษาจาย� ในประเทศศรีลังกา ในภาพนั้นปรากฏรูปของพระเถระท่ีนั่งอยู�ด'านข'างของพระพุทธ
โฆษาจารย�นั้นได'ถือพัดใบตาลอยู�ในมือ ซ่ึงมีลักษณะท่ีเทียบได'กับพัดท่ีเรียกว�า วาตาป"ตตะ จาก
รูปแบบของพัดใบตาลท่ีมีด'ามสั้นตัวพัดมีลักษณะท่ีโค'งมนกลม (ภาพท่ี 8) 
   จิตรกรรมภายในพระอุโบสถของวัดกัลยาณีท่ีกล�าวถึงนี้ เป�นงานท่ีมีการบูรณะ
หลังจากท่ีถูกพวกชาวดัชท�ทําลายในปE ค.ศ. 1888 โดย Mr. Soliyas Mendis ซ่ึงเป�นจิตรกรจาก  
เมือง Madampe ในอําเภอ Chilaw โดยได'รับการสนับสนุนในการบูรณะจาก Mrs. Helena 
Wijewardnana ให'เป�นผู'วาดจิตรกรรมฝาผนังในวัดท้ังหมด6 โดยเขาได'ส�ง Mr. Soliyas Mendis ไป
ศึกษาภาพจิตรกรรมท่ีถํ้าอชันตา ถํ้าเอลโลล�า พร'อมท้ังวิถีชีวิตความเป�นอยู�ของผู'คนในประเทศอินเดีย 
เม่ือเขากลับมายังศรีลังกา Mr. Soliyas Mendis ได'สร'างรูปแบบจิตรกรรมแนวใหม�ท่ีเป�นแบบของ
ตนเองท้ังหมด แล'ววาดภาพภายในวัดกัลยาณีท้ังหมดโดยไม�มีผู'ช�วย โดยเริ่มวาดในปE ค.ศ. 1930 
ในช�วงเวลาท่ีวัดบูรณะใกล'แล'วเสร็จ เขาใช'ระยะเวลาในการวาดภาพจิตรกรรมภายในวัดกัลยาณีเป�น
เวลา 20 ปEจึงแล'วเสร็จ 
 

                                                        

 6 E.M.K. Ratnayaka, The Keleniya Ggreat Temple of Sanctity Sri Lanka 
Touris guide book (Sri Lanka: Keleniya, 1995), 50. 
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ภาพท่ี 8 ภาพจิตรกรรมภายในพระอุโบสถวัดกัลยาณี แสดงให'เห็นถึงรูปแบบของวาตาป"ตตะท่ี

ปรากฏในงานจิตรกรรมสมัยใหม� 
 (ภาพถ�ายโดยผู'วิจัย, พระอุโบสถวัดกัลยาณี เมืองโคลัมโบ, 14 สิงหาคม 2554) 
 
  ในด'านเทคนิคการวาดนั้นเป�นการวาดท่ีเน'นความเหมือนจริง ดังนั้นรูปพัดท่ีปรากฎจึง
มีความเหมือนกับรูปพัดท่ีปรากฏในงานจิตรกรรมภายในพระอุโบสถของวัดเอมเบ'กเก'คือ การวาดท่ี
เหมือนจริงโดยการใช'สีท่ีเน'นแสงเงาท่ีแผ�นของตาลป"ตรมีการใช'สีน้ําตาลเข'มและสีน้ําตาลอ�อนลง
สลับกัน เพ่ือแสดงให'เห็นถึงลักษณะของใบตาลท่ีมีความใกล'เคียงกับความจริง  ซ่ึงภาพจิตรกรรมใน
ส�วนนี้เป�นภาพท่ีวาดข้ึนในช�วงป"จจุบัน ท่ีแสดงให'เห็นว�าพัดหรือตาลป"ตรเป�นเครื่องใช'ของพระสงฆ�
โดยท่ัวไป เม่ือมีการทํากิจกรรมใดก็ตามก็มีการนําพัดใบตาลหรือตาลป"ตรท่ีเป�นเครื่องใช'ประจําตัวไป
ในการประกอบพิธีกรรมเสมอ ซ่ึงสอดคล'องกับการปฏิบัติของพระสงฆ�ท่ีพบได'ในยุคป"จจุบัน 
 วิชนีป�ตตะ (ภาพท่ี 9)  
 วิชนีป"ตตะ เป�นพัดหรือตาลป"ตรอีกชนิดหนึ่งท่ีพบได'ในประเทศศรีลังกา ซ่ึงเป�นพัดยศท่ีมี
ความเฉพาะเจาะจงสําหรับพระสงฆ�ท่ีทรงสมณศักด์ิ ซ่ึงได'แก� พระมหานายกะและพระอนุนายกะ 
เท�านั้น ด'วยเหตุนี้ตาลป"ตรชนิดนี้จึงไม�พบในพระสงฆ�ท่ัวไปของประเทศศรีลังกา 
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ภาพท่ี 9 วิชนีป"ตตะ ภายในพิพิธภัณฑสถานแห�งชาติเมืองโคลัมโบ 
 (ภาพถ�ายโดยผู'วิจัย, พิพิธภัณฑสถานแห�งชาติเมืองโคลัมโบ, 14 สิงหาคม 2554) 
 
 ลักษณะของวิชนีป"ตตะนี้ เป�นตาลป"ตรท่ีมีด'ามยาวทําด'วยงาเสมอ มีการกลึงและลงสีให'มี
ความวิจิตรสวยงาม ส�วนตัวพัดทําด'วยผ'ากํามะหยี่สีแดงมีลวดลายนูนตํ่าเป�นรูปพรรณพฤกษา หรือมี
การป"กด'วยไหมสีทองเป�นลวดลายบนพ้ืนตาลป"ตรท่ีเป�นผ'ากํามะหยี่สีแดง แผ�นตาลป"ตรมีรูปทรงท่ีโค'ง
เป�นรูปวงรีซึ ่งมีความคล'ายกับตาลป"ตรของพระสงฆ�ไทย ขอบของแผ�นตาลป"ตรมีการหุ'มด'วย
ผ'าลูกไม'สีทอง 
 1. ท่ีมาและความหมายของวิชนีป�ตตะ  
  วิชนีป"ตตะ เป�นคําเรียกในภาษาสิงหล เป�นคําสองคํารวมกันคือ วิชนีในภาษาบาลี+
ป"ตตะในภาษาสิงหล เม่ือแปลความแล'ววิชนีคือพัดใบตาลชนิดหนึ่ง ส�วนป"ตตะหมายถึงเครื่องพัด หรือ
เครื่องป"ด ซ่ึงท้ังสองคํามีรากฐานมาจากภาษาบาลีท่ีมีความหมายถึงพัด ดังเช�นข'อความท่ีปรากฏอยู�ใน
อรรถกถาอธิบายเนื้อความในพระไตรปQฎกเล�มท่ี 16 สังยุตตนิกาย นิทานวรรค กัสสปสังยุตต� ดังนี้ 
  “สมัยนั้น พระศาสดาประทับนั่ง ณ ธรรมาสน�ท่ีตกแต�งแล'วในท�ามกลางบริษัท ทรงจับ
พัดวิชนีอันวิจิตรตรัสธรรมกถา”7 

                                                        

 7 สุชีพ ปุญญานุภาพ,  “อรรถกถาอธิบายเนื้อความในพระไตรปQฎกเล�มท่ี 16 สังยุตต
นิกาย นิทานวรรค กัสสปสังยุตต�” พระไตรป1ฎกฉบับประชาชน, เข'าถึงเม่ือ 24 กรกฎาคม 2554,  
เข'าถึงได'จาก www.84000.org  
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  ในเรื่องของการใช'สอยนั้นท�านศิริธรรมะเถระเจ'าอาวาสวัดสุริยโกธะเมืองแคนด้ี ได'

อธิบายไว'ว�าวิชนีป"ตตะเป�นตาลป"ตรท่ีใช'ในงานสําคัญเท�านั้น เช�นงานอุปสมบท ก็จะมีการนํามาต้ังไว'

ด'านหน'า หากเป�นพิธีกรรมอ่ืนก็จะนํามาต้ังไว'ด'านข'าง ตาลป"ตรชนิดนี้ท่ีเป�นเครื่องหมายบ�งบอกถึง

สมณะศักด์ิ8 

  ส�วนวิชนีป"ตตะท่ีมีความสําคัญคือ วิชนีป"ตตะ ซ่ึงเป�นตาลป"ตรพัดยศท่ีอยู�ภายใน         

วัดมัลละวัตตะหรือวัดบุปผาราม ในเมืองแคนด้ี  ท่ีพระเจ'ากีรติศรีราชสิงหะได'สร'างถวายพระอุบาลี 

ซ่ึงเป�นพระธรรมทูตจากกรุงศรีอยุธยาท่ีมาเผยแพร�พระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา9 ลักษณะเป�น

ตาลป"ตรท่ีมีด'ามยาวทําด'วยงา ส�วนตัวพัดนั้นเป�นพ้ืนกํามะหยี่สีแดง ซ่ึงลักษณะท่ีปรากฎนี้จะมีความ

สอดคล'องกับพัดยศของสมเด็จพระสังฆราชในสมัยอยุธยาตอนปลายดังท่ีจะกล�าวในเรื่องราชฑูตลังกา

เข'าเฝ�าพระเจ'าแผ�นดินอยุธยาในหัวข'อต�อไป (ภาพท่ี 10) 

 2. วิชนีป�ตตะหรือตาลป�ตรพัดยศของพระสงฆ(ลังกาคงจะได�แบบอย.างจากตาลป�ตร
พัดยศของพระสงฆ(ไทยในช.วงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย 
  ในประเด็นนี้ผู'ศึกษาต้ังข'อสังเกตว�า ในดินแดนท่ีได'รับพระพุทธศาสนาจากประเทศศรี

ลังกาโดยตรง เช�น ประเทศพม�า และหัวเมืองมอญ ตามหลักฐานท่ีปรากฏอยู�ในจารึกกัลยาณีต้ังแต�

ช�วงพุทธศตวรรษท่ี 20 นป"จจุบันก็ไม�พบหลักฐานว�าพระสงฆ�พม�าหรือพระสงฆ�มอญท่ีทรงสมณะศักด์ิ 

ใช'วิชนีป"ตตะเหมือนกับพระสงฆ�ในประเทศศรีลังกาป"จจุบัน  พบแต�การใช'พัดหรือตาลป"ตรด'ามสั้นท่ี

เรียกว�า วาตาป"ตตะเท�านั้น การท่ีวิชนีป"ตตะหรือพัดยศของพระสงฆ�ท่ีทรงสมณะศักด์ิของประเทศศรี

ลังกา ควรได'รับแบบอย�างจากตาลป"ตรพัดยศของพระสงฆ�ไทยในช�วงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย

สามารถตรวจสอบได'จากหลักฐานท่ีเป�นลายลักษณ�อักษรดังต�อไปนี้ 

 3. เรื่องคณะทูตลังกาได�เข�าเฝ]าพระเจ�าแผ.นดินกรุงศรีอยุธยา 

  ในช�วงเวลานั้นพระพุทธศาสนาในลังกาเสื่อมโทรมเป�นอย�างมาก พระเจ'ากีรติศิริราชสิง

หะกษัตริย�แผ�นดินลังกา ทรงเล็งเห็นว�าอาณาจักรสยามมีความเจริญรุ�งเรืองในพระพุทธศาสนาเป�นอย�าง

มาก จึงมีพระราชดําริท่ีจะแต�งคณะทูตไปขอพระสงฆ�จากอาณาจักรสยามมาฟ78นฟูพระพุทธศาสนาใน

แผ�นดินลังกา ดังปรากฎในจดหมายเหตุราชทูตลังกาเข'ามาขอพระสงฆ�สยามได'บันทึกไว'ว�า  
 

                                                        

 8 สัมภาษณ� พระศิริธรรมเถระ, เจ'าอาวาสวัดสุริยโกธะ, 14 สิงหาคม 2554. 
 9 ดนัย ปรีชาเพ่ิมประสิทธิ์, ประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา (กรุงเทพฯ:  
โรงพิมพ�แห�งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�, 2555), 461. 
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 ในปEมะเมียโทศก (จุลศักราช ๑๑๑๒) พุทธศักราช ๒๒๙๓ พระเจ'ากีรติศิริราชสิงหะทรง

มีรับสั่งให'สามเณรสรณังกรแต�งพระราชสาส�นเป�นภาษามคธ  ถวายสมเด็จพระเจ'าอยู�หัวบรม

โกศ ฉบับ ๑ ถวายสมเด็จพระสังฆราชกรุงศรีอยุธยาฉบับ ๑ แล'วแต�งข'าราชการชาวสิงหฬเป�น

ทูตานุทูต ๕ นาย ให'เชิญพระราชสาส�นแลเคร่ืองราชบรรณาการเข'ามากรุงศรีอยุธยา10 

 

  เม่ือคณะทูตลังกามาถึงกรุงศรีอยุธยา เจ'าพนักงานข'าราชการไทยได'ให'คณะทูตลังกา

เข'าเฝ�าพระเจ'าอยู�หัวบรมโกศถวายพระราชสาส�นและเครื่องราชบรรณาการ หลังจากนั้นมีรับสั่งให'

ข'าราชการไทยนําคณะทูตไปชมสถานท่ีต�าง ๆ ในพระราชวังและไปนมัสการพระท่ีวัด ๒ แห�ง คือ วัด

พุทไธสวรรค� และวัดมหาธาตุ ในจดหมายเหตุได'มีการกล�าวถึงตําหนักของสมเด็จพระสังฆราชกรุงศรี

อยุธยาท่ีวัดมหาธาตุ ซ่ึงกล�าวถึงลักษณะตาลป"ตรพัดยศของสมเด็จพระสังฆราชดังนี้ 
 

 ในตําหนักนี้ มีบัลลังก�ตั้ ง ๒ ข'าง บนบัลลังก�นั้นตั้ งพัดยศสําหรับตําแหน�งสมเด็จ

พระสังฆราช ข'างละเล�ม พัดทั้ง๒เล�มนี้ทําด'วยงา ส�วนตัวพัดเล�ม๑ เป�นพัดสานด'วยงาที่เลื่อยจัก

เป�นเส'นละเอียด ส�วนอีกเล�ม ๑ พื้นกํามะหยี่สีแดง ป"กลวดลายด'วยทองแลเงิน ภายในม�าน ๒ไข

อันป"กด'วยทอง ตั้งพระแท�นสมเด็จพระสังฆราช  สมเด็จพระสังฆราชประทับอยู�บนพระแท�นนั้น   

พระหัตถ�ขวาถือพัดขนนกบังพระพักตร�อยู�11 

 

  จากข'อความท่ีปรากฏในจดหมายเหตุได'กล�าวถึงรูปแบบของตาลป"ตรพัดยศของ

พระสังฆราชกรุงศรีอยุธยาได'อย�างชัดเจนคือ ด'ามทําด'วยงาส�วนตัวพัดนั้นเป�นกํามะหยี่สีแดงท่ีมีการ

ป"กด'วยด้ินเงินด้ินทอง ซ่ึงลักษณะดังกล�าวนี้ สามารถเปรียบเทียบได'กับ วิชนีป"ตตะ หรือตาลป"ตรพัด

ยศของพระสงฆ�ในประเทศศรีลังกา ซ่ึงมีลักษณะเช�นเดียวกันคือ ด'ามทําด'วยงา ส�วนตัวพัดเป�น

กํามะหยี่สีแดง ท่ีมีการป"กลวดลายด'วยด้ินเงินหรือด้ินทองเช�นเดียวกัน และยังคงเป�นรูปแบบของ

ตาลป"ตรพัดยศท่ีพระสงฆ�ระดับพระราชาคณะอันได'แก�พระอนุนายกะ ตลอดจนพระสังฆราชอันได'แก�

พระมหานายกะในประเทศศรีลังกาใช'สืบมาจนถึงป"จจุบัน  

  ดังนั้น รูปแบบของตาลป"ตรพัดยศท่ีเรียกว�าวิชนีป"ตตะนั้น อาจเป�นรูปแบบของพัดยศ

ท่ีพระสงฆ�ไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายได'นําไปเผยแพร�ในประเทศศรีลังกา โดยเฉพาะอย�างยิ่ง

ในช�วงสมัยพระเจ'าอยู�หัวบรมโกศท่ีได'ส�งพระอุบาลีเถระและพระอริยมุนีไปเผยแพร�พระพุทธศาสนาใน

                                                        

 10 สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, เรื่องการประดิษฐานพระสงฆ(สยามวงศ(ในลังกา
ทวีป (กรุงเทพฯ: มติชน, 2553), 127. 
 11 เรื่องเดียวกัน, 140. 
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ประเทศศรีลังกา ดังนั้นสิ่งท่ีเก่ียวเนื่องด'วยเครื่องใช'และเครื่องประกอบสมณศักด์ิโดยเฉพาะตาลป"ตร

พัดยศของพระสงฆ�ไทย อาจเป�นต'นแบบให'กับเครื่องใช'และเครื่องประกอบสมณศักด์ิโดยเฉพาะ

ตาลป"ตรพัดยศท่ีเรียกว�า วิชนีป"ตตะของพระสงฆ�ในประเทศศรีลังกา ซ่ึงยังคงมีการใช'ในการประกอบ

พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา และคงรูปแบบเดิมไว'จนถึงป"จจุบัน ในขณะท่ีประเทศไทยได'มีการ

พัฒนาทางด'านรูปแบบของตาลป"ตรพัดยศให'มีความวิจิตรสวยงามมากข้ึนดังท่ีเรียกว�า พักแฉก ท่ี

ปรากฎในสมัยรัตนโกสินทร�เป�นต'นมาจนถึงป"จจุบัน 

 4. รูปแบบของตาลป�ตรพัดยศในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายท่ีไปเปaนแบบอย.าง

ให�กับตาลป�ตรพัด              

  ยศของพระสงฆ(ในประเทศศรีลังกา 

  การถ�ายทอดรูปแบบของตาลป"ตรพัดยศสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายไปสู�ตาลป"ตรพัด

ยศของพระสงฆ�ในประเทศศรีลังกาน�าจะมาจากเหตุการณ�ท่ี พระเจ'าอยู�หัวบรมโกศได'มีรับสั่งให'ส�ง

พระอุบาลีและพระอริยมุนี กับคณะสงฆ�และทูตานุทูตจากกรุงศรีอยุธยาไปเผยแพร�พระพุทธศาสนาใน

ลังกาดังปรากฏในจดหมายเหตุดังนี้ 
 

 วันศุกร� เดือนอ'าย ข้ึน ๑๐ คํ่า จุลศักราช ๑๑๑๔ ปEวอก จัตวาศก เพลงย่ําฆ'องแล'ว ๖

นาฬิกา เชิญพระมณฑป พระพุทธรูป หีบพระธรรม แลพระราชสาส�น แลเคร่ืองมงคลบรรณาการ

พระราชสาส�นออกมาประตูจักรมหิมา ลงฉนวนท�าข้ึนใหม� ณ ท�า คร้ันแล'วเชิญพระมณฑปใส�พระ

ราชสาส�น เสด็จลงเรือพระที่นั่งศรีพิมานไชย พระอุบาลี ๑ พระอริยมุนี ๑ พระสงฆ�อันดับ ๑๕ 

รวม ๑๗รูป ลงเรือสีผ'าแดงไปบํารุงพระพุทธศาสนา ณ กรุงศิริวัฒนบุรี 12 

 

  เม่ือพระอุบาลีและพระอริยมุนีพร'อมกับคณะสงฆ�เม่ือไปถึงลังกาแล'ว ก็ได'ทําการ

อุปสมบทแก�สามเณรชาวสิงหล พร'อมกับเผยแพร�พระพุทธศาสนาในแผ�นดินลังกา ในครั้งนั้นพระอุ

บาลีได'เปลี่ยนระเบียบวิธีการสร'างสีมา จากนทีสีมาเป�นพัทธสีมาแบบไทยเพ่ือการทําพิธีอุปสมบท และ

การทําสังฆกรรมให'กับคณะสงฆ�ชาวศรีลังกา พร'อมกับวางระบบการปกครองสงฆ�ข้ึนท่ีมีพระมหานาย

กะข้ึนในฝ�ายอรัญวาสีและคามวาสี13 

                                                        

 12 เรื่องเดียวกัน, 196. 
 13 เรื่องเดียวกัน, 221. 
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  จากหลักฐานท่ีปรากฏในจดหมายเหตุแสดงให'เห็นว�า เม่ือพระอุบาลีไปเผยแพร�
พระพุทธศาสนาในลังกาแล'ว ยังวางระเบียบแบบแผนในการทําสังฆกรรมของสงฆ�ในลังกาตามแบบ
แผนของสงฆ�ในกรุงศรีอยุธยา  ดังนั้นในเรื่องเครื่องใช'ของพระสงฆ�ท่ีมีความเก่ียวข'องกับ ศาสนพิธีก็
ต'องเป�นไปตามระเบียบแบบแผนท่ีปฎิบัติในกรุงศรีอยุธยาเช�นเดียวกัน 
 5. รูปแบบของวิชนีป�ตตะหรือตาลป�ตรพัดยศท่ีปรากฎในยุคสมัยแคนดี้ ใน
พิพิธภัณฑสถานแห.งชาติเมืองโคลัมโบ (ภาพท่ี 9) 
  ในพิพิธภัณฑสถานแห�งชาติเมืองโคลัมโบในห'องท่ีจัดแสดงเก่ียวกับศิลปกรรมท่ี
เก่ียวเนื่องด'วยเครื่องใช'ของชนชั้นสูง ได'พบวิชนีป"ตตะท่ีเก�าแก�ในยุคสมัยแคนด้ีซึ่งมีอยู� 2 เล�ม เล�มหนึ่ง
ด'ามทําด'วยงาท่ีกลึงด'วยความสวยงาม ส�วนตัวพัดทําด'วยผ'ากํามะหยี่สีแดงมีการป"กลวดลายด'วยด้ินสี
ทองท่ัวท้ังแผ�น อยู�คู�กับวิชนีป"ตตะอีกเล�มท่ีมีด'ามทําด'วยงาเช�นเดียวกัน แต�ส�วนของพัดเป�นผ'าลูกไม'มี
ลายธรรมดา ซ่ึงมีคําอธิบายว�าเป�นเครื่องใช'ของพระสงฆ�ท่ีเก่ียวเนื่องด'วยพิธีกรรมในศาสนา จาก
คําอธิบายแสดงให'เห็นถึงวาระโอกาสในการใช'งานต�างกับ วาตาป"ตตะท่ีเป�นพัดใบตาลด'ามสั้นซ่ึงเป�น
เครื่องใช'ของพระสงฆ�โดยท่ัวไปอย�างชัดเจน 

 

 
 
ภาพท่ี 10 วิชนีป"ตตะในวัดมัลลวัตตะซ่ึงพระเจ'ากีรติราชสิงหะสร'างถวายพระอุบาลี 
 (คุณฉัตตริน เพียรธรรม  เอ้ือเฟ78อภาพถ�าย) 
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 6. วิชนีป
ตตะ ในรูปแบบของเครื่องอุทิศท่ีจัดแสดงอยู!ในพิพิธภัณฑ'วัดพระเข้ียวแก*ว
เมืองแคนดี้ 
  นอกจากนี้ยังพบวิชนีป�ตตะในรูปแบบเครื่องอุทิศท่ีทําด$วยโลหะ จัดแสดงอยู)ท่ีชั้นสอง
ในพิพิธภัณฑ.วัดพระเข้ียวแก$ว เมืองแคนด้ี ซ่ึงเป3นรูปแบบศิลปะในสมัยแคนด้ีเช)นเดียวกัน เม่ือ
พิจารณาจากรูปแบบของวิชนีป�ตตะท่ีปรากฏ เป3นตาลป�ตรท่ีมีด$ามยาว แผ)นตาลป�ตรมีลักษณะโค$ง
เป3นวงรีประกอบด$วยยอดพัด ใจกลางพัด ตับพัด และนมพัด (ภาพท่ี 11) ซ่ึงรูปแบบดังกล)าวมีความ
ใกล$เคียงกันกับรูปแบบของตาลป�ตรพระสงฆ.ไทยเป3นอย)างมาก ในการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ.ได$จัดอยู)
ในกลุ)มของเครื่องอุทิศท่ีมีพัดชนิดต)าง ๆ รวมอยู)ด$วยกัน 
 

 
 
ภาพท่ี 11 วิชนีป�ตตะท่ีทําเป3นเครื่องอุทิศ ซ่ึงมีรูปแบบคล$ายกับตาลป�ตรของพระสงฆ.ไทยจัดแสดงอยู)

ในพิพิธภัณฑ.วัดพระเข้ียวแก$ว เมืองแคนด้ี 
 (ภาพถ)ายโดยผู$วิจัย, พิพิธภัณฑ.วัดพระเข้ียวแก$ว เมืองแคนด้ี, 15 สิงหาคม 2554) 
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 7. วิชนีป
ตตะท่ีอยู!กับงานประติมากรรม 
  ในอาคารพิพิธภัณฑ.ของวัดพระเข้ียวแก$วชั้นเดียวกันนี้ ยังพบประติมากรรมพระสาวกทํา
ด$วยโลหะหน$าตัก 1 นิ้ว ศิลปะสมัยแคนด้ี ประทับนั่งขัดสมาธิมือซ$ายถือตาลป�ตร มือขวาวางพาดลง
บนหัวเข)าตามแบบพระพุทธรูปปาง มารวิชัย มีอยู) 2 องค. ภายในตู$จัดแสดงพระพุทธรูป ซ่ึงไม)สามารถ
ตีความได$ว)าเป3นประติมากรรมของพระสาวกองค.ใด (ภาพท่ี 12) 
  จากรูปแบบของตาลป�ตรท่ีพบอยู)กับประติมากรรมสามารถวิเคราะห.ได$ว)าเป3นวิชนี
ป�ตตะ จากการท่ีตาลป�ตรนั้นมีด$ามยาว แผ)นตาลป�ตรโค$งเป3นรูปวงรี ปรากฎเส$นท่ีพาดผ)านกลางพัดท่ี
เรียกว)าตับพัด ด$านบนสุดปรากฎยอดพัด โดยท่ีตัวพัดปBดบังใบหน$าของประติมากรรมเหมือนกันท้ังคู)  
  รูปแบบของประติมากรรมของพระสาวกดังกล)าวอาจเทียบได$กับรูปแบบของ
ประติมากรรมพระมาลัยในสมัยอยุธยา จากการประทับนั่งขัดสมาธิราบ มือซ$ายถือตาลป�ตร มือขวา
วางพาดลงบน  เข)าขวา เช)นเดียวกับประติมากรรมพระมาลัยสมัยอยุธยาท่ีจัดแสดงอยู) ใน
พิพิธภัณฑสถานแห)งชาติจันทรเกษม จังหวัด พระนครศรีอยุธยา เป3นต$น (ภาพท่ี 13) 

 

 
 
ภาพท่ี 12 ประติมากรรมพระสาวกถือตาลป�ตร จัดแสดงอยู)ภายในพิพิธภัณฑ. วัดพระเข้ียวแก$ว   

เมืองแคนด้ี  
 (ภาพถ)ายโดยผู$วิจัย, พิพิธภัณฑ.วัดพระเข้ียวแก$ว เมืองแคนด้ี, 15 สิงหาคม 2554) 
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ภาพท่ี 13  ประติมากรรมพระมาลัย ในพิพิธภัณฑสถานแห)งชาติจันทรเกษม จังหวัดพระนคร      

ศรีอยุธยา 
 (ภาพถ)ายโดยผู$วิจัย, พิพิธภัณฑสถานแห)งชาติจันทรเกษม, 24 สิงหาคม 2554) 
 
  จากหลักฐานของจดหมายเหตุเรื่องคณะสงฆ.จากกรุงศรีอยุธยาโดยพระอุบาลี ท่ีมา
เผยแพร)พระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา กับหลักฐานทางศิลปกรรมท่ีปรากฏเป3นสิ่งท่ีบอกได$ว)า    
วิชนีป�ตตะท่ีเป3นพัดยศของพระมหานายกะและพระอนุนายกะในประเทศศรีลังกา ควรได$รับแบบอย)าง
ของตาลป�ตรพัดยศของพระสงฆ.ไทยในช)วงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย และใช$สืบทอดต)อกันมา
จนถึงป�จจุบัน ดังจะเห็นได$จากท่ีวัดมัลลวัตตะ หรือวัดบุปผารามนั้น ซ่ึงเป3นวัดของพระสงฆ.ในนิกาย
สยามวงศ.ท่ีสืบทอดมาจากพระอุบาลี  ในป�จจุบันพระผู$เป3นมหานายกะหรือพระอนุนายกะท่ีทําพิธี
บวชให$กับฆราวาสยังยึดแบบแผนในการบวชพระ ตามท่ีพระอุบาลีได$บัญญัติไว$สิ่งท่ีสังเกตได$ คือการท่ี
พระมหานายกะซ่ึงเป3นพระอุป�ชฌาย.ใช$วิชนีป�ตตะ ต้ังบังหน$าในขณะทําพิธีกรรม (ภาพท่ี 14) ซ่ึงเป3น
สิ่งท่ีปฎิบัติโดยท่ัวไปของพระสงฆ.นิกายสยามวงศ.ในประเทศศรีลังกาป�จจุบัน 
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ภาพท่ี 14 ภาพการพิธีการอุปสมบทท่ีวัดมัลลวัตตะ แสดงให$เห็นถึงลักษณะการใช$ วิชนีป�ตตะของ

พระมหานายกะ ในประเทศศรีลังกา 
ท่ีมา: ลังกากุมาร [นามแฝง], ตามรอยพระอุบาลีไปฟ12นฟูพระศาสนาท่ีศรีลังกา, พิมพ.ครั้งท่ี 2 
(นครปฐม: สาละพิมพการ, 2555), 170. 
   
รูปแบบของตาลป
ตรท่ีพบในประเทศพม!าจากหลักฐานของงานศิลปกรรม 
 ประเทศพม)าและเมืองมอญเป3นเมืองท่ีได$รับพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ.โดยตรง ดังนั้น
จึงพบการใช$ตาลป�ตรท่ีเป3นเครื่องใช$ในการพัดเพ่ือคลายร$อน ใช$กําบังแดด ของพระสงฆ.ในประเทศ
พม)าต้ังแต)อดีตจนถึงป�จจุบัน เช)นเดียวกับตาลป�ตรของพระสงฆ.ในประเทศศรีลังกา ซ่ึงปรากฎ
หลักฐานทางด$านงานศิลปกรรมท่ีเก่ียวข$องกับตาลป�ตรดังต)อไปนี้ 
 ภาพจิตรกรรมภายในกุปโยคจี ท่ีหมู!บ*านมยินกบา เมืองพุกาม 
 จากตํานานกล)าวถึงเจ$าชายราชกุมารซ่ึงเป3นโอรสของพระเจ$าจันสิตตถาเป3นผู$สร$างข้ึน
ในช)วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 16 เพ่ือเป3นการแก$บนและต)ออายุของพระราชบิดา14 ซ่ึงเป3นรูปแบบ
อาคารทรงเจติยวิหารรุ)นแรกของพุกาม ภายในมีภาพจิตรกรรมที่จัดอยู)ในช)วงพุกามตอนต$น จาก
การใช$สีออกโทนเหลืองน้ําตาล ดํา ซ่ึงเป3นการเล)าเรื่องพุทธประวัติ รวมถึงชาดก 550 ชาติ ของ
พระพุทธเจ$าองค.ต)าง ๆ นอกจากนี้ยังพบภาพจิตรกรรมท่ีมีการเล)าเรื่องอันเก่ียวข$องด$วยคัมภีร.
มหาวงศ.และจุลวงศ.ของลังกา อันได$แก)ภาพจิตรกรรมท่ีอยู)บนผนังทางด$านทิศเหนือ ซ่ึงมีการตีความ

                                                        

 14 สุรสวัสด์ิ ศุขสวัสด์ิ,  ศิลปะในประเทศพม!า (กรุงเทพฯ: สายธาร, 2554), 214. 
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ในหนังสือ THE BUDDHIST MURALS OF PAGAN ว)าเป3นเรื่องการสังคายนาพระไตรปBฎกต้ังแต)   
ครั้งท่ี 1 ถึงครั้งท่ี 3 สิ่งท่ีน)าสังเกต คือ ในภาพจิตรกรรมพระสงฆ.ท่ีเป3นองค.ประธานในการสังคายนา
ของทุกภาพ จะแสดงการถือวัตถุอย)างหนึ่งในมือ ซ่ึงอาจมีความหมายถึงพัดซ่ึงมีลักษณะด$ามจับยาว
ตัวพัดมีลักษณะท่ีคล$ายกับใบโพธิ์15 (ภาพท่ี 15)  
 

 
 
ภาพท่ี 15 ภาพจิตรกรรมภายในเจติยวิหารทางด$านทิศเหนือ กุปโยคจี มยินกบา เมืองพุกามแสดง

การเล)าเรื่องสังคายนาพระไตรปBฎก ซ่ึงพระเถระผู$เป3นประธานแสดงการถือพัดอยู)ในมือ 
ท่ีมา: Claudine Bautze-Picron, The Buddhist Murals of Pagan: Timeless Vistas of 
The Cosmos (Bangkok: Orchid, 2003), 30. 
 
 ส)วนท่ีผนังทางด$านทิศตะวันตกแสดงการเล)าเรื่องของพระพุทธองค.ได$เสด็จข้ึนไปโปรด
พระพุทธมารดาบนสวรรค.ชั้นดาวดึงส. ซ่ึงในภาพก็ปรากฎวัตถุท่ีมีลักษณะคล$ายกับพัดท่ีมีลักษณะ
เหมือนกับใบโพธิ์เช)นเดียวกัน (ภาพท่ี 16) 

                                                        

 15 Claudine Bautze-Picron, The Buddhist Murals of Pagan: Timeless Vistas 
of The Cosmos (Bangkok: Orchid, 2003), 52 
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ภาพท่ี 16 ภาพจิตรกรรมภายในเจติยวิหารทางด$านทิศตะวันตก กุปโยคจี มยินกบา เมืองพุกาม 
ท่ีมา: Claudine Bautze-Picron, The Buddhist Murals of Pagan: Timeless Vistas of 
The Cosmos (Bangkok: Orchid, 2003), 53. 
 
 แสดงการเล)าเรื่องพระพุทธองค.แสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค. ซ่ึงในพระหัตถ.
แสดงการถือพัด 
 จากลักษณะของพัดท่ีปรากฎมีความต)างจากรูปแบบของวาตาป�ตตะและวิชนีป�ตตะของ
ลังกาอย)างสิ้นเชิง แต)น)าจะเป3นพัดชนิดหนึ่งท่ีทําจากหางของนกยูงตามท่ีปรากฏอยู)ในพระวินัยปBฎก  
ในหมวด จุลวรรค ภาคท่ี 2 เรื่องนางวิสาขามิคารมารดา และเรื่องพัด ท่ีพระพุทธเจ$าทรงอนุญาตให$
ภิกษุใช$พัดท่ีทําจากหางนกยูงได$  ในการตีความว)าวัตถุท่ีพระพุทธเจ$าทรงถืออยู)ในพระหัตถ.ในระหว)าง
การแสดงธรรมบนสวรรค.ชั้นดางดึงส. ตลอดจนวัตถุท่ีพระเถระถือไว$ในมือซ่ึงนั่งเป3นประธานในการทํา
สังคายนาพระไตรปBฎกนั้นหมายถึงตาลป�ตร  เนื่องจากในอรรถกถาทีฑนิกายและมัฌิมนิกายดังท่ีกล)าว
ไปแล$วในบทท่ี 2 ของพระสูตรในพระไตรปBฎกส)วนใหญ)ท่ีกล)าวถึงพระเถระท่ีมาเป3นประธานในการ
สังคายนาจะแสดงการนั่งจับพัด ก)อนการถามข$อพระธรรมต)าง ๆ ในท่ีประชุมสงฆ. หรือเม่ือพระเถระ
จะแสดงธรรมบนธรรมาสน.ก็จะแสดงการจับพัดก)อนท่ีจะแสดงธรรม ซ่ึงส)วนใหญ)เป3นอรรถกถาท่ีมีการ
เรียบเรียงข้ึนในลังกาท้ังสิ้น ดังนั้นสิ่งท่ีพระพุทธเจ$าทรงถือในพระหัตถ.ตลอดจนในมือของพระเถระ
ควรจะเป3นตาลป�ตร ท่ีได$อิทธิพลจากอรรถกถาดังกล)าว 
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 พระพุทธรูปถือตาลป
ตรท่ีพบในพิพิธภัณฑ'เมืองยะไข! 
 ในช)วงพุทธศตวรรษทท่ี 20 ในสมัยมโรหวงระยะท่ี 1 ได$พบหลักฐานทางงานศิลปกรรมท่ี
ความเก่ียวข$องกับลังกา นั่นคือ การสร$างพระพุทธรูปให$มีการถือตาลป�ตรท่ีมีความหมายถึงการแสดง
ธรรม  จากรูปแบบท่ีพบคือเป3นพระพุทธรูปแกะสลักลงไปในแท)งหิน โดยทําเป3นซุ$มอยู)โดยรอบ ซ่ึง
เป3นพระพุทธรูปท่ีมีความเด)นอย)างหนึ่งในกลุ)มพระพุทธรูปท่ีอยู)ในบริเวณทางเข$าไปยังโถงของ Shit-
thaung16 (ภาพท่ี17)  
 

 
 
ภาพท่ี 17 พระพุทธรูปหินแกะสลักแสดงการถือตาลป�ตร ในพิพิธภัณฑ.ท่ีเมืองยะไข) 
ท่ีมา: Pamela Gutman, Burmas Lost  Kingdoms: Splendours of Arakan (Bangkok: 
Orchid, 2001), 159. 

                                                        

 16 Pamela Gutman, Burmas Lost Kingdoms: Splendours of Arakan 
(Bangkok: Orchid, 2001), 159. 
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 ประติมากรรมดังกล)าวได$มีการตีความไว$ว)าเป3นพระพุทธรูปในปางแสดงธรรมเพ่ือโปรด
เหล)าอสูรให$มีใจยอมรับนับถือในพระพุทธศาสนา ซ่ึงเป3นรูปแบบของการสร$างพระพุทธรูปท่ีเปลี่ยนไป
จากเดิมท่ีได$รับรูปแบบมาจากอินเดีย17 รูปแบบของพัดหรือตาลป�ตรท่ีปรากฏอยู)บนองค.พระพุทธรูป
เป3นพัดท่ีมีความเหมือนกับพัดในลังกาท่ีเรียกว)า วาตาป�ตตะท่ีมีด$ามสั้นแสดงการจับด$วยพระหัตถ.ท้ัง
สองข$างท่ีประสานกันโดยท่ีตัวพัดนั้นพิงอยู)บริเวณพระอุระ ซ่ึงตรงกับลักษณะของการจับพัดในการ
แสดงธรรมของพระสงฆ.ในประเทศศรีลังกาป�จจุบัน 
 จากหลักฐานทางศิลปกรรมท่ีปรากฏแสดงให$เห็นว)า รูปแบบของวาตาป�ตตะหรือตาลป�ตร
ด$ามสั้นนั้นได$เป3นท่ีรู$จักนิยมใช$กันในหมู)พระสงฆ.มอญและพม)าต้ังแต)ช)วงพุทธศตวรรษท่ี 20 แล$ว แต)
ในขณะเดียวกันก็ไม)พบหลักฐานของตาลป�ตรท่ีเรียกว)า วิชนีป�ตตะ ซ่ึงเป3นรูปแบบของพัดยศท่ีใช$
สําหรับพระราชาคณะของมอญและพม)าเช)นเดียวกัน  ดังนั้นพัดด$ามสั้นท่ีมีชื่อเรียกว)าวาตาป�ตตะจึงใช$
เป3นเครื่องพัดและเครื่องบังแดดของพระสงฆ.มอญและพม)า เช)นเดียวกับพระสงฆ.ลังกาจวบจนถึง
ป�จจุบัน 
 นอกจากนี้ยังพบพระพุทธรูปแสดงการถือตาลป�ตร ท่ีทําด$วยสําริดในรูปแบบศิลปะแบบ
อารกันซ่ึงจัดแสดงอยู)ในพิพิธภัณฑ.เมืองยะไข) (ภาพท่ี 18) ซ่ึงเป3นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิเพชร 
บนฐานท่ีเป3นบัลลังก.ยกเก็จ  ท้ังสองข$างของบัลลังก.ประดับด$วยประติมากรรมสิงห.อยู)ข$างละตัวบริเวณ
มุมท่ียกเก็จประดับด$วยรูปช$างท้ังสองข$าง โดยท่ีช)องตรงกลางของบัลลังก.ทําเป3นรูปอสูร ท่ีพระหัตถ.
ซ$ายแสดงการช$อนหรือรองวัตถุสิ่งหนึ่งเหนือพระเพลา พระหัตถ.ขวาแสดงการกําอยู)บริเวณพระอุระ 
วัตถุท่ีแสดงการถือน)าจะมีความหมายถึงตาลป�ตรซ่ึงได$สูญหายไป  จึงยากท่ีวิเคราะห.ได$ว)าตาลป�ตรท่ี
เคยอยู)กับพระพุทธรูปองค.นี้มีลักษณะอย)างไร   

                                                        

 17 Ibid.   
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ภาพท่ี 18 พระพุทธรูปสําริดแสดงการถือตาลป�ตร ในพิพิธภัณฑ.ท่ีเมืองยะไข) 
ท่ีมา: Pamela Gutman, Burmas Lost Kingdoms: Splendours of Arakan (Bangkok: 
Orchid, 2001), 183. 
 
 จากรูปแบบของพระพุทธรูปท่ีพบในแคว$นยะไข) แสดงให$เห็นถึงความนิยมในการสร$าง
พระพุทธรูปให$มีการถือตาลป�ตรท่ีมีความหมายถึงการแสดงธรรม ซ่ึงน)าจะเป3นอิทธิพลจากเรื่องการ
แสดงธรรมโดยการถือพัดท่ีปรากฏในอรรถกถาท่ีแต)งข้ึนในลังกา อันส)งผลต)อการสร$างงานศิลปกรรม
เช)นเดียวกัน  
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บทท่ี 4 
 

พระพุทธรูปปางแสดงธรรมโดยถือตาลป�ตรและศิลปกรรมท่ีเก่ียวข"องท่ีพบในประเทศไทย 
 
 รูปแบบของพระพุทธรูปปางแสดงธรรมท่ีพบในประเทศไทย สามารถแบ�งออกเป น 2 ช�วง
ระยะเวลาคือ ช�วงก�อนพุทธศตวรรษท่ี 19 และช�วงหลังพุทธศตวรรษท่ี 19 ลงมา ซ่ึงพบว�ามีรูปแบบ
และการใช/สัญลักษณ2ในการแสดงธรรมท่ีแตกต�างกันดังจะกล�าวโดยละเอียดดังต�อไปนี้ 
 
พระพุทธรูปในปางแสดงธรรมก&อนพบการถือตาลป�ตร ช&วงก&อนพุทธศตวรรษท่ี 19 ในศิลปะทวารวดี 
และศิลปะลพบุรี  
 พระพุทธรูปในปางแสดงธรรมเกิดข้ึนครั้งแรกในช�วงเวลานี้ ซ่ึงเป นรูปแบบท่ีสืบเนื่องมาจาก
ในศิลปกรรมอินเดียโบราณ ซ่ึงมีชื่อเรียกประจําปางว�า ธรรมจักรมุทรา และวิตรรกมุทรา1 

 ธรรมจักรมุทรา มีชื่อเต็มในภาษาสันสกฤตว�า “ธรรมจักรประวรรตนมุทรา” แปลว�า 
ปางหมุนธรรมจักร2 พุทธลักษณะท่ีปรากฏคือ การจีบนิ้วพระหัตถ2ขวาเป นวง ถือเป นสัญลักษณ2ของ
ธรรมจักร ส�วนนิ้วพระหัตถ2ซ/ายแตะวงจีบนิ้วพระหัตถ2ขวา คือการแสดงลักษณะของการหมุนซ่ึงมี
ความหมายถึงการแสดงปฐมเทศนา ดังปรากฏในพระสูตรชื่อ ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร ซ่ึงแปลว�า 
พระสูตรแห�งการหมุนธรรมจักร หมายถึง การยกย�องพระพุทธเจ/าเปรียบได/เหมือนกับพระจักรพรรดิ 
ผู/สามารถยังให/จักรหมุนได/ ซ่ึงพระพุทธองค2ทรงหมุนธรรมจักรได/เป นครั้งแรกซ่ึงไม�มีผู/ใดหมุนได/มา
ก�อน มุทรานี้ปรากฏเฉพาะประติมากรรมพระพุทธรูปในศิลปะอินเดียเหนือ ไม�ปรากฎในประติมากรรม
พระพระพุทธรูปในศิลปะอินเดียใต/ 
 สําหรับในประเทศไทยนั้นยังไม�มีการค/นพบประติมากรรมพระพุทธรูปในปางแสดง 
ธรรมจักรมุทรา พบแต�เฉพาะในรูปแบบของพระพิมพ2เท�านั้น ซ่ึงพบมากในแหล�งโบราณสถานท่ี
กําหนดอายุอยู�ในยุคสมัยทวารวดี ส�วนด/านรูปแบบศิลปะนั้นมีความสัมพันธ2กับศิลปะอินเดียแบบปา
ละและมีความสัมพันธ2กับรูปแบบพระพิมพ2ในศิลปะพุกาม (ภาพท่ี 19) 

                                                        

 1 เชษฐ2 ติงสัญชล,ี พระพุทธรูปอินเดีย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2554), 66. 
 2 เรื่องเดียวกัน, 67. 
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ภาพท่ี 19 พระพิมพ2พระพุทธเจ/าแสดงธรรมจักรมุทรา 
 (ภาพถ�ายโดยผู/วิจัย, พิพิธภัณฑสถานแห�งชาติพระนคร, 25 กรกฎาคม 2555) 
 

 
 
ภาพท่ี 20 พระพุทธรูปประทับยืนแสดงวิตรรกมุทราศิลปะทวารวดี 
 (ภาพถ�ายโดยผู/วิจัย, พิพิธภัณฑสถานแห�งชาติพระนคร, 25 กรกฎาคม 2555) 
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 วิตรรกมุทรา  มีความหมายถึง การสั่งสอนโดยแสดงการยกฝMาพระหัตถ2ต้ังข้ึนจีบนิ้ว    
พระอังคุฐแตะกับพระดรรชนี ซ่ึงพบได/ในพระพุทธรูปประทับยืนและประทับนั่ง พระพุทธรูปแสดง 
วิตรรกมุทราพบได/ในอินเดียใต/ และในศรีลังกา ซ่ึงการแสดงวิตรรกมุทราพบไม�มากนักใน
ประติมากรรมพระพุทธรูปในศิลปะอินเดียเหนือ3 (ภาพท่ี 20) 
 ดังนั้นการแสดงธรรมจักรมุทราและวิตรรกมุทรา จึงมีความหมายในด/านของการแสดง
ธรรม ซ่ึงธรรมจักรมุทราเป นท่ีนิยมในอินเดียเหนือ ส�วนวิตรรกมุทราเป นท่ีนิยมในอินเดียใต/ มุทราท้ัง
สองนี้จึงแทนท่ีกันในการเล�าเรื่องพุทธประวัติท่ีมีความเก่ียวข/องกับการเทศนาและการแสดงปฐม
เทศนา  
 ส�วนในประเทศไทยพบเฉพาะพระพุทธรูปแสดงวิตรรกมุทรามากในศิลปะทวารวดีและ 
ศิลปะลพบุรี ซ่ึงเป นรูปแบบของพระพุทธรูปในปางแสดงธรรมท่ีเกิดข้ึนก�อนในช�วงเวลานี้ แต�ใน
ขณะเดียวกันช�วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 18 ในศิลปะลพบุรีได/เริ่มเกิดพระพุทธรูปในปางแสดงธรรมท่ีมี
รูปแบบแตกต�างออกไป คือ แสดงการถือตาลปPตร ซ่ึงมีความหมายถึงการแสดงธรรมข้ึนมาทับซ/อนกับ
รูปแบบการแสดงวิตรรกมุทรา  
 ดังนั้นในศิลปกรรมลพบุรี จึงปรากฏรูปแบบพระพุทธรูปในปางแสดงธรรมอยู�ด/วยกันสอง
ลักษณะ คือการแสดงวิตรรกมุทรา และการถือตาลปPตร ซ่ึงมีความหมายถึงการแสดงธรรมจะพบ
ควบคู�กันท้ังในรูปแบบของพระพุทธรูปและรูปแบบของพระพิมพ2 ซ่ึงจะกล�าวโดยละเอียดในหัวข/อ
ต�อไป 
 
พระพุทธรูปและงานศิลปกรรมท่ีแสดงภาพพระพุทธเจ"าและพระโพธิสัตว.ในปางแสดงธรรมท่ี
ปรากฏการถือตาลป�ตร กําหนดอายุในช&วง ปลายพุทธศตวรรษท่ี 18 ถึง ช&วงหลังพุทธศตวรรษท่ี 
19 ในศิลปะลพบุรี สุโขทัย ล"านนา อยุธยา และรัตนโกสินทร. 
 นอกเหนือจากพระพุทธรูปแสดงวิตรรกมุทรา ซ่ึงหมายถึงการแสดงธรรมท่ีปรากฎใน
ศิลปะทวารวดีและเป นท่ีนิยมในการสร/างสืบมาถึงศิลปะลพบุรี ในช�วงระยะเวลาต�อมาคือ ต้ังแต�ปลาย
พุทธศตวรรษท่ี 18 ถึง ช�วงหลังพุทธศตวรรษท่ี 19 ได/พบการสร/างพระพุทธรูปในปางแสดงธรรมท่ีมี
รูปแบบต�างไปจากเดิม คือ การถือตาลปPตร  
 

                                                        

 3 เชษฐ2 ติงสัญชลี, “การวิเคราะห2วิตรรกะมุทราสองพระหัตถ2ของพระพุทธรูปในสมัย
ทวารวดี” (วิทยานิพนธ2ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร2ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544), 57. 
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พระพุทธรูปถือตาลป�ตรในศิลปะลพบุรี 
 ประติมากรรมสําริดท่ีจัดแสดงอยู&ในพิพิธภัณฑสถานแห&งชาติพระนคร 
 หลักฐานทางศิลปกรรมท่ีปรากฏรูปของพระพุทธเจ/าแสดงธรรมโดยการถือพัดหรือ
ตาลปPตรท่ีเก�าท่ีสุดคือ ประติมากรรมสําริดแสดงรูปพระพุทธเจ/าถือตาลปPตรศิลปะลพบุรี ซ่ึงจัดแสดง
อยู�ในห/องศิลปะลพบุรีพิพิธภัณฑสถานแห�งชาติพระนคร เป นประติมากรรมสําริดแสดงรูปทิพยบุคคล
ถือเรือนแก/วซ่ึงมีสองด/าน ด/านหนึ่งปรากฎรูปของพระพุทธเจ/าเป นประธานประทับนั่งขัดสมาธิพระ
หัตถ2ซ/ายแสดงการถือตาลปPตรด/ามสั้น ตัวพัดอยู�ระดับพระอุระ พระหัตถ2ขวาวางลงบนพระชานุ ซ่ึง
แวดล/อมด/วยบุคคลแสดงการนั่งพนมมืออยู�รายล/อมท้ังสองข/าง ส�วนด/านท่ีสองแสดงภาพทิพยบุคคล
แสดงการสวมเครื่องทรงนั่งขัดสมาธิแสดงการถือตาลปPตรในรูปแบบเดียวกันกับด/านแรกเป นประธาน
ของภาพ ซ่ึงน�าจะมีความหมายถึงพระโพธิสัตว2 แวดล/อมด/วยบุคคลแสดงการนั่งพนมมืออยู�รายล/อม
ท้ังสองข/างเช�นเดียวกัน (ภาพท่ี 21) 
 

 
 
ภาพท่ี 21 ประติมากรรมสําริดแสดงภาพพระพุทธเจ/าแสดงธรรมโดยการถือตาลปPตร 
 (ภาพถ�ายโดยผู/วิจัย, พิพิธภัณฑสถานแห�งชาติพระนคร, 25 กรกฎาคม 2555) 
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 ประติมากรรมสําริดชิ้นนี้มีขนาดความสูงจากฐาน 41.8 เซนติเมตร ขนาดหน/าตักกว/าง 
9.4 เซนติเมตร สามารถถอดออกได/เป น 2 ชิ้น จากข/อมูลทะเบียนโบราณวัตถุศิลปวัตถุของพิพิธ 
ภัณฑสถานแห�งชาติพระนคร ได/บันทึกว�า  
 

 พระโพธิสัตว2มีสองหน/านั่งถือซุ/มเรือนแก/ว จําหลักเป นพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาถอด
ออกได/เป น 2 ชิ้น ขนาดความสูงจากฐาน 41.8 เซนติเมตร ขนาดหน/าตักกว/าง 9.4 เซนติเมตร
เป นสําริด กําหนดอายุในช�วงพุทธศตวรรษที่ 18 ราชบัณฑิตยสภาซ้ือมาจาก นางสาวชื้น ศรียาภัย 

เม่ือ พ.ศ.24694 

 
 อย�างไรก็ตามประติมากรรมสําริดชิ้นนี้ได/มีการตีความจากนักวิชาการ นักประวัติศาสตร2
และนักประวัติศาสตร2ศิลปะซ่ึงมีข/อมูลและมุมมองท่ีแตกต�างกันในด/านต�าง ๆ ดังท่ีปรากฎในข/อความ
ดังต�อไปนี้ 
 1. ความเห็นของสมเด็จพระเจ/าบรมวงศ2เธอ เจ/าฟSากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ2  
  ในบันทึกเรื่องความรู/ต�าง ๆ มีใจความว�า “รูปพระถือตาลปPตรบนแผ�นโลหะได/เคยเข/า
มาสู�ความวินิจฉัยของฉันทีหนึ่งแล/ว ว�าเป นของจริงหรือของปลอม แต�คิดว�าด/านเดียว ไมใช�แผ�นท่ีท�าน
พูดถึง แต�อย�างไรก็ดีพระถือตาลปPตรนั้นเห็นว�าใหม� ไม�ใช�ครั้งพุทธกาล”5 

 2. ความเห็นของพระยาอนุมานราชธนท่ีได/เขียนจดหมายถามเจ/าฟSากรม พระยานริศรา 
นุวัดติวงศ2 ในบันทึกความรู/ต�าง ๆ มีใจความว�า 
 

 หลวงบริบาลบุร ีภ ัณฑ2ชี ้แจงแก�ข /าพระพุทธเจ /าว �า ในพิพิธภัณฑสถานแห�งชาต ิมี
พระพุทธรูปถือตาลปPตรในแผ�นสําริดอยู�แผ�นหนึ่งมี 2 หน/า หน/าหนึ่งเป นพระพุทธรูปนั่งเทศนา
โปรดพุทธบิดาที่เมืองกบิลพัสดุ2 มีรูปพระอินทร2 เทวดา และพุทธมารดาประกอบ พระพุทธรูป
ถือตาลปPตรนี้ได/มาจากเมืองลพบุรี เป นฝTมือช�างไทยต�อขอม เม่ือได/มาสมเด็จกรมพระยาดาํรงรา
ชานุภาพทรงอธิบายว�า พระเทศน2ถือตาลปPตรนี้ เป นความคิดของชาวลังกาทําตามคติครั้ง
พุทธกาล6 

 

                                                        

 4 ทะเบียนโบราณวัตถุห/องศิลปะลพบุรี พิพิธภัณฑสถานแห�งชาติพระนคร 
 5 มหาวิทยาลัยศิลปากร, “บันทึกเรื่องความรู/ต�างๆ,” วารสารศิลปารกร  12, 4  
(พฤศจิกายน 2511): 30. 
 6 เรื่องเดียวกัน, 25. 
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 3. จากการตีความของ รองศาสตราจารย2 ดร. พิริยะ ไกรฤกษ2 
  จากหนังสืออารยธรรมไทย พ้ืนฐานทางประวัติศาสตร2ศิลปะก�อนพุทธศตวรรษท่ี 19 
ได/กล�าวถึงประติมากรรมสําริดชิ้นนี้ว�า  
 

 แผงสัมฤทธิ์มีเทวดาทูนมี 2 ด/าน ด/านหนึ่งแสดงภาพพระสมณโคดมทรงถือตาลปPตร   
เพื่อทรงแสดงเทศนาธรรมโปรดพระประยูรญาติ อีกด/านเป นภาพพระสมณโคดมทรงเทศนาโปรด
พระนางยโสธราและพระราหุล ซ่ึงรองศาสตราจารย2 ดร. พิ ริยะ ไกรฤกษ2ได/ กําหนดให/
ประติมากรรมชิ้นนี้อยู�ในช�วงกลางพุทธศตวรรษที่ 18 ถึงต/นพุทธศตวรรษที่ 19 โดยจัดให/อยู�ใน
ศิลปะทางพระพุทธศาสนาลัทธิหินยาน นิกายเถรวาทยุคหลัง7 

 
 4. จากการตีความของ คุณณัฏฐภัทร จันทวิช ผู/เชี่ยวชาญทางโบราณคดีของกรม
ศิลปากร 
  จากหนังสือตาลปPตรและเครื่องประกอบสมณศักด์ิของกรมศิลปากร จัดพิมพ2เป นท่ี
ระลึกในเทศกาลปุริมพรรษา เม่ือ พ.ศ. 2529 ซ่ึงเรียบเรียงโดยคุณณัฏฐภัทร จันทวิช ได/กล�าวถึง
ประติมากรรมสําริดชิ้นนี้ว�า 
 

 ประติมากรรมสําริดศิลปกรรมแบบลพบุรี ที่มีอายุระหว�างพุทธศตวรรษที่ 16-18 ซ่ึงมี
รายละเอียดเป นภาพนูนต่ําสองด/าน ด/านหนึ่งแสดงเป นภาพพระพุทธเจ/าทรงถือตาลปPตรแสดง
ธรรมโปรดพระพุทธบิดาและพระญาติ อีกด/านเป นภาพพระพุทธเจ/ากําลังเทศนาพระพุทธมารดา
บนสวรรค2ชั้นดุสิต ตาลปPตรที่ปรากฏมีลักษณะคล/ายพัดใบตาลรูปกลมมนขนาดเล็ก อันเป น
ลักษณะเก่ียวกับตาลปPตรที่ปรากฏอยู�บนแผ�นใบเสมาศิลาจําหลักภาพนูนต่ํา ศิลปกรรมแบบ
ลพบุรี 

 แสดงภาพพระพุทธเจ/าห/าพระองค2ประทับบนดอกบัวองค2ละดอกซ่ึงมีก/านเชื่อมต�อกัน 
พระพุทธเจ/าที่ประทับอยู�ตรงกลางเหนือองค2อ่ืน ๆ ทรงถือตาลปPตรขนาดเล็กในพระหัตถ2ขวา 
แสดงว�ากําลังแสดงธรรม ศิลปกรรมทั้งสองชิ้นนี้เป นเคร่ืองยืนยันได/ว�าลัทธิลังกาวงศ2ได/แพร�เข/า
มาแล/วก�อนพุทธศตวรรษที่ 19 และเป นที่เลื่อมใสศรัทธาตลอดทุกที่ ไม�เฉพาะแต�อาณาจักร
สุโขทัย แต�แพร�ไปทางล/านนา และแพร�ไปยังอาณาจักรอโยธยาด/วย8 

                                                        

 7 พิริยะ ไกรฤกษ2, อารยธรรมไทยข้ันพ้ืนฐานทางประวัติศาสตร.ศิลปะ เล&ม 1 ศิลปะ
ก&อนพุทธศตวรรษท่ี 19 (กรุงเทพฯ: อมรินทร2พริ้นต้ิง แอนด2 พับลิชชิ่ง, 2554), 129. 
 8 ณัฏฐภัทร จันทวิช, ตาลป�ตรและเครื่องประกอบสมณศักดิ์ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 
2529), 6. 
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 จากความเห็นและการตีความเก่ียวกับประติมากรรมสําริดชิ้นนี้ ของนักประวัติศาสตร2 
นักวิชาการทางด/านประวัติศาสตร2ศิลปW มีความแตกต�างกันอยู�บ/างในเรื่องของการกําหนดอายุ แต�สิ่งท่ี
มีความเห็นสอดคล/องกันก็คือ  
 1. เป นภาพเล�าเรื่องการแสดงธรรมของพระพุทธเจ/า  
 2. ตาลปPตรท่ีปรากฏเป นสิ่งท่ีแสดงให/เห็นถึงการรับพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทจากลังกา 
เข/ามาในดินแดนไทย 
  สิ่งที่น�าสังเกต คือ ในงานศิลปกรรมที่เกี่ยวเนื่องทางพระพุทธศาสนาในศิลปะขอมใน
ประเทศกัมพูชา ยังไม�พบการสร/างพระพุทธรูปในปางแสดงธรรมด/วยการถือตาลปPตรเลย ดังนั้น
ประติมากรรมสําริดชิ ้นนี ้ แม/จะเป นงานศิลปกรรมที่มีความใกล/เคียงแบบศิลปะขอม แต�ก็ไม�ได/
หมายความว�าสร/างขึ้นในคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาในวัฒนธรรมขอม แต�น�าจะสร/างขึ้นด/วย
ความเกี ่ยวเนื ่องกับการรับอิทธ ิพลทางพระพุทธศาสนาจากภายนอกที่เข /ามาในระยะหลัง 
โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาจากลังกา ดังนั้นประติมากรรมสําริดชิ้นนี้ น�าจะสร/างขึ้นตามคติทาง
พระพุทธศาสนาแบบเถรวาทจากลังกาที่กําลังเข/ามาในดินแดนไทย และได/รับการยอมรับนับถือ
อย�างมากในช�วงเวลานั้น  
 ซ่ึงสอดคล/องกับความเห็นของหลวงบริบาลบุรีภัณฑ2ท่ีได/ชี้แจงถึงพระยาอนุมานราชธน 
อยู�ในหนังสือเรื่องบันทึกความรู/ต�าง ๆ ท่ีพระยาอนุมานราชธนเขียนจดหมายถึงสมเด็จเจ/าฟSากรม   
พระยานริศรานุวัดติวงศ2 ว�าประติมากรรมสําริดชิ้นนี้ได/มาจากเมืองลพบุรีเป นฝTมือช�างไทยต�อขอม 
รวมถึงสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพได/ทรงอธิบายว�า พระเทศน2ถือตาลปPตรนี้เป นความคิดของ
ชาวลังกาทําตามคติเม่ือครั้งพุทธกาล 
 รูปแบบของตาลปPตรท่ีปรากฏในประติมากรรมสําริดชิ้นนี้มีรายละเอียดท่ีชัดเจน โดยท่ี
แผ�นของตาลปPตรนั้น มีลายเส/นวางตามแนวนอนท้ังแผ�นตาลปPตร ส�วนตรงกลางมีเส/นแนวต้ังรับกับ
โคนด/ามพัดท่ีมีลักษณะเป นรูปสามเหลี่ยม ซ่ึงลักษณะท่ีปรากฎนี้มีความคล/ายคลึงกับเครื่องสูงท่ี
ปรากฎอยู�ในภาพจําหลักท่ีปราสาทนครวัดในประเทศกัมพูชา (ภาพท่ี 22) และเครื่องสูงจําลองท่ีพบ
จากกรุวัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภาพท่ี 23) 
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ภาพท่ี 22 ภาพของเครื่องสูงท่ีปรากฏในภาพจําหลักท่ีปราสาทนครวัด ประเทศกัมพูชา 
 (ภาพถ�ายโดยผู/วิจัย, ปรากสารทนครวัด ประเทศกัมพูชา, 23 ตุลาคม 2553) 
 

 
 
ภาพท่ี 23 เครื่องทองในลักษณะของเครื่องสูงท่ีพบจากกรุวัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 (ภาพถ�ายโดยผู/วิจัย, นิทรรศการพิเศษ พิพิธภัณฑสถานแห�งชาติพระนคร, 25 กรกฎาคม 
 2555) 
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 ดังนั้น อาจกล�าวได/ว�าการนํารูปแบบของเครื่องสูงมาใช/กับตาลปPตร ซ่ึงเป นศาสนวัตถุทาง
พระพุทธศาสนาอาจเริ่มข้ึนต้ังแต�ในยุคสมัยนั้นแล/ว ความหมายของตาลปPตรท่ีปรากฎในภาพ
ประติมากรรมคือการเทิดทูนพระพุทธเจ/าท่ีกําลังแสดงธรรม ด/วยการให/ถือพัดอันวิจิตรท่ีตกแต�งด/วย
วัตถุท่ีสูงค�า จึงมีการให/รายละเอียดของรูปแบบตาลปPตรนั้นมีความเทียบเท�ากับเครื่องสูงของ
พระมหากษัตริย2หรือของบุคคลชั้นสูง ซ่ึงเป นผลโดยตรงท่ีเกิดจากคัมภีร2อรรถกถาอธิบายเนื้อความใน
พระไตรปYฎกเล�มท่ี 12 มัฌิมนิกาย มูลปPณณาสก2 ท่ีกล�าวถึงพระภิกษุขึ้นแสดงธรรมถือพัดอันวิจิตร 
ที่มีการตกแต�งหรือประดับอย�างวิจิตรสวยงามเพื่อให/เหมาะสมกับสมณศักดิ์ของพระภิกษุที่ขึ้น
แสดงธรรม  
 ศิลาจารึกหินทรายในพิพิธภัณฑสถานแห&งชาติจันทรเกษม จ.พระนครศรีอยุธยา 
 นอกจากประติมากรรมสําริดแล/วยังพบภาพสลักหินชนวนที่แสดงรูปของพระโพธิสัตว2
หรือทิพยบุคคลนั่งถือตาลปPตรอยู�ในหลักศิลาจารึกศิลปะลพบุรี ซึ่งจัดแสดงอยู�ในอาคารมหาดไทย
พิพิธภัณฑสถานแห�งชาติจันทรเกษม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รูปแบบที่พบคือเป นศิลาจารึก
หินชนวนรูปทรงสี่เหลี่ยม ขนาดกว/าง 34 เซนติเมตร ยาว 49.5 เซนติเมตร จารึกอักษรขอมโดยรอบ 
สภาพชํารุดกระเทาะลบเลือนและหักหายไปบางส�วน ที่ด/านบนสุดสลักเป นรูปสามเหลี่ยมหน/าจั่วมี
สองด/าน ภายในสามเหลี่ยมหน/าจั่วทั้งสองด/านนั้นปรากฏภาพสลักของบุคคลแสดงการสวมเครื่อง
ทรง ซึ่งน�าจะหมายถึงพระโพธิสัตว2หรือทิพยบุคคลนั่งขัดสมาธิราบแสดงการถือตาลปPตรโดยใช/พระ
หัตถ2ขวาจับด/ามตาลปPตรท่ีมีขนาดสั้น ส�วนพระหัตถ2ซ/ายจับประคองด/านบนของแผ�นตาลปPตรท่ีอยู�ใน
ระดับหน/าอกของภาพประติมากรรม ศิลาจารึกหลักนี้ถูกค/นพบที่เมืองลพบุรีและนํามาจัดแสดงท่ี
พิพิธภัณฑสถานแห�งชาติจันทรเกษม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในปTพุทธศักราช 25199 (ภาพท่ี 24) 
 เป นที่น�าสังเกตได/ว�ารูปแบบของตาลปPตรที่ปรากฎนั้นมีรูปแบบเช�นเดียวกัน กับ
ตาลปPตรท่ีปรากฏในประติมากรรมสําริดในพิพิธภัณฑสถานแห�งชาติพระนคร แต�สิ่งท่ีมี ความแตกต�าง
กันก็คือ ลักษณะของการจับตาลปPตรของภาพประติมากรรม ซ่ึงในประติมากรรมสําริด ท่ี
พิพิธภัณฑสถานแห�งชาติพระนครนั้นแสดงภาพพระพุทธเจ/าถือตาลปPตรด/วยพระหัตถ2 ซ/ายวางอยู�บน
พระเพลา ส�วนพระหัตถ2ขวาวางพาดลงบนพระชานุเบื้องขวาตามแบบพระพุทธรูปในปางมารวิชัย 
 

                                                        

 9 ทะเบียนโบราณวัตถุของพิพิธภัณฑสถานแห�งชาติจันทรเกษม 
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ภาพท่ี 24 ศิลาจารึกปรากฏภาพทิพยบุคคลแสดงการถือตาลปPตรอยู�ด/านบน 
 (ภาพถ�ายโดยผู/วิจัย, พิพิธภัณฑสถานแห�งชาติจันทรเกษม, 24 สิงหาคม 2554) 
 
 ส�วนภาพสลักหินชนวนบนศิลาจารึกในพิพิธภัณฑสถานแห�งชาติจันทรเกษมนี้ แสดงภาพ
ทิพยบุคคลสวมเครื่องทรงซ่ึงน�าจะหมายถึงพระพุทธเจ/าหรือพระโพธิสัตว2 แสดงการถือตาลปPตรโดย
พระหัตถ2ขวาจับด/ามตาลปPตรท่ีมีขนาดสั้น ส�วนพระหัตถ2ซ/ายจับประคองด/านบนของแผ�นตาลปPตรท่ี
อยู�ในระดับหน/าอกของภาพประติมากรรม ซ่ึงการจับตาลปPตรในลักษณะนี้ถือเป นแบบท่ีสอง ท่ีจะ
ปรากฎต�อไปในงานศิลปกรรมท่ีมีความเก่ียวเนื่องด/วยเรื่องการแสดงธรรมของพระพุทธเจ/าและพระ
โพธิสัตว2 ในศิลปะสุโขทัย ศิลปะอู�ทอง และศิลปะอยุธยาตอนต/นถึงตอนกลาง  
 ประติมากรรมหินทรายแกะสลักภาพนูนต่ํ าพระพุทธรูปถือตาลป�ตรภายใน
พิพิธภัณฑสถานแห&งชาติมหาวีรวงศ. จังหวัดนครราชสีมา 
 นอกจากพ้ืนท่ีภาคกลางของประเทศไทยท่ีพบการสร/างประติมากรรมพระพุทธรูปถือ
ตาลปPตรในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีวัฒนธรรมขอมเคยมีความเจริญมาก�อนก็พบด/วย
เช�นเดียวกัน อันได/แก�จังหวัดนครราชสีมา ท่ีพบประติมากรรมหินทรายแกะสลักภาพนูนตํ่า
พระพุทธเจ/าแสดงธรรมโดยถือตาลปPตรด/ามสั้นไว/ในพระหัตถ2ซ/าย ส�วนพระหัตถ2ขวาแสดงการจับ
ประคองแผ�นตาลปPตร ด/านล�างแสดงภาพพระพุทธเจ/าอีกสองพระองค2แสดงการประทับนั่งสมาธิ ส�วน
ด/านล�างสุดของภาพประติมากรรมแสดงภาพของบุคคลสวมเครื่องทรงแบบศิลปะลพบุรีถือดอกบัว
พนมมืออยู� ซ่ึงภาพเล�าเรื่องท่ีปรากฏนี้อาจมีความหมายถึงการแสดงยมกปาฏิหาริย2 โดยด/านบนสุด
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แสดงภาพพระพุทธเจ/ากําลังแสดงธรรม ส�วนด/านล�างแสดงภาพของพระพุทธเจ/าประทับนั่งสมาธิ
เหมือนกันสององค2ซึ่งเท�ากับการแสดงพระวรกายออกเป นคู� ตามท่ีปรากฏโดยท่ัวไปของงานศิลปกรรม
ท่ีแสดงการเล�าเรื่องยมกปาฏิหาริย2 (ภาพท่ี 25) 
 

 
 
ภาพท่ี 25 ประติมากรรมหินทรายแสดงภาพพระพุทธเจ/าแสดงธรรมโดยการถือตาลปPตร 
ท่ีมา: พิริยะ ไกรฤกษ2, ลักษณะไทยพระพุทธปฏิมาอัตลักษณ.พุทธศิลป;ไทย (กรุงเทพฯ: อมรินทร2 
พริ้นต้ิง แอนด2 พับลิชชิ่ง, 2551), 287. 
 
 ประติมากรรมชิ้นนี้เป นของสมเด็จพระมหาวีรวงศ2 (อ/วน ติสโส) ท่ีได/รวบรวมโบราณวัตถุ
และศิลปวัตถุท่ีพบในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมาและพ้ืนท่ี
ใกล/เคียง ในขณะท่ีดํารงตําแหน�งเป นเจ/าอาวาสวัดสุทธิจินดา อําเภอเมืองจังหวัดนครรราชสีมาโดยนํา
โบราณวัตถุและศิลปวัตถุจากจังหวัดต�าง ๆ มาเก็บรักษาไว/ท่ีวัด10 
 ลักษณะการจับตาลปPตรในของพระพุทธเจ/าภาพประติมากรรมนี้จัดเป นการจับตาลปPตรด/าม
สั้นในรูปแบบท่ีสองคือ การใช/พระหัตถ2ซ/ายจับด/ามตาลปPตรวางต้ังข้ึนบนพระเพลา ส�วนพระหัตถ2ขวา
จับประคองตาลปPตรด/านบนเอาไว/ เป นท่ีน�าสังเกตได/ว�าการจับตาลปPตรในรูปแบบท่ีสองนี้มีการสลับ

                                                        

 10 พิริยะ ไกรฤกษ2, ลักษณะไทยพระพุทธปฏิมาอัตลักษณ.พุทธศิลป;ไทย (กรุงเทพฯ: 
อมรินทร2พริ้นต้ิง แอนด2 พับลิชชิ่ง, 2551), 287. 
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มือกันได/ โดยบางครั้งอาจพบการใช/พระหัตถ2ขวาจับด/ามตาลปPตรวางบนพระเพลา ส�วนพระหัตถ2ซ/าย
จับประคองด/านบนของแผ�นตาลปPตร ตัวอย�างเช�น ประติมากรรมภาพสลักหินทรายบนศิลาจารึกใน
พิพิธภัณฑสถานแห�งชาติจันทรเกษมนั้น แสดงภาพของพระพุทธเจ/าหรือพระโพธิสัตว2จับด/ามตาลปPตร
โดยใช/พระหัตถ2ขวาและพระหัตถ2ซ/ายจับประคองด/านบนของแผ�นตาลปPตรไว/ ซ่ึงรูปแบบการจับ
ตาลปPตรท่ีมีการสลับมือกันแบบนี้จะมีความสืบเนื่องและปรากฏอย�างชัดเจนในงานศิลปกรรมสมัย
อยุธยาตอนต/นถึงสมัยอยุธยาตอนกลาง  
 ในขณะเดียวกันภาพพระพุทธเจ/าแสดงการจับตาลปPตรแบบแรก ดังท่ีพบในประติมากรรม
สําริดศิลปะลพบุรีในพิพิธภัณฑสถานแห�งชาติพระนครนั้น จะปรากฏในงานศิลปกรรมสมัยอยุธยาใน
รูปแบบของพระพิมพ2 และงานประติมากรรมของพระสาวกในศิลปะอยุธยา ดังเช�น ประติมากรรมของ
พระสาวกท่ีจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห�งชาติจันทรเกษม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภาพท่ี 26) 
 

 
 
ภาพท่ี 26 ประติมากรรมพระสาวกประทับนั่งแสดงการถือตาลปPตรไว/ในมือ 
 (ภาพถ�ายโดยผู/วิจัย, พิพิธภัณฑสถานแห�งชาติจันทรเกษม, 24 สิงหาคม 2554) 
 
 พระพิมพ.หลวงพ&อพัด 
 นอกจากการพบประติมากรรมแกะสลักหินทรายและประติมากรรมสําริดที่แสดงภาพ
ของพระพุทธเจ/าถือตาลปPตรในการแสดงธรรมแล/ว ยังพบได/ในรูปแบบของพระพิมพ2ที่พบจากวัด
พระศรี  รัตนมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี ที่มีชื่อเรียกว�า “หลวงพ�อพัด”56 ซึ่งเป นพระพิมพ2เนื้อชินใน
ศิลปะลพบุรีท่ีมีลักษณะเป นรูปของพระพุทธเจ/าประทับนั่งขัดสมาธิราบ ในพระหัตถ2ซ/ายแสดงการ
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ถือตาลปPตรด/ามสั้นวางอยู�เหนือพระเพลา ส�วนพระหัตถ2ขวาวางพาดลงบนพระชานุเบื้องขวาตาม
แบบพระพุทธรูปปาง มารวิชัย จากพุทธลักษณะที่ปรากฏจึงทําให/มีการตั้งชื่อพระพิมพ2แบบนี้ว�า 
“หลวงพ�อพัด” (ภาพท่ี 27) 

 

 
 
ภาพท่ี 27 พระพิมพ2หลวงพ�อพัด  
ท่ีมา: สมาคมผู/นินยมพระเครื่องพระบูชาไทย, มรดกแผ&นดิน (กรุงเทพฯ: มติชน, 2549), 211. 
 
 เม่ือพิจารณาจากรูปแบบการประทับนั่งของพระพุทธเจ/าในพระพิมพ2ท่ีแสดงการถือ
ตาลปPตรด/วยพระหัตถ2ซ/ายวางอยู�บนพระเพลา ส�วนพระหัตถ2ขวาวางลงบนพระชานุเบื้องขวา ประทับ
นั่งขัดสมาธิราบ ซ่ึงเป นรูปแบบเดียวกับภาพของพระพุทธเจ/าในประติมากรรมสําริดท่ีจัดแสดงอยู�ใน
พิพิธภัณฑสถานแห�งชาติพระนคร จึงจัดเป นรูปแบบของการแสดงธรรมด/วยการถือตาลปPตรในรูปแบบ
แรกท่ีพบในประติมากรรมสําริดศิลปะลพบุรี 
 สิ่งท่ีน�าสังเกต คือ พระพิมพ2ท่ีแสดงภาพของพระพุทธเจ/าแสดงธรรมด/วยการถือตาลปPตร
ในรูปแบบท่ีหนึ่ง ซ่ึงพบท่ีจังหวัดลพบุรีแล/ว ยังพบในพระพิมพ2แผงจากกรุวัดราชบูณะเพียงชิ้นเดียว 
ซ่ึงอาจเป นเครื่องยืนยันได/ว�าการสร/างรูปพระพุทธเจ/าแสดงธรรมโดยการถือตาลปPตรโดยการใช/พระ
หัตถ2ซ/ายถือตาลปPตรด/ามสั้นวางบนพระเพลา ส�วนพระหัตถ2ขวาบนพระชานุเบื้องขวานั้น เป นรูปแบบ
ของการสร/างรูปภาพของพระพุทธเจ/าแสดงธรรมท่ีเก�าท่ีสุดในงานศิลปกรรมท่ีพบในศิลปะลพบุรีและ
สืบเนื่องถึงสมัยอยุธยาตอนต/น 
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 ในขณะท่ีการจับตาลปPตรโดยใช/มือขวาจับด/ามตาลปPตรขนาดสั้นวางอยู�บนตัก ส�วนมือ
ซ/ายแสดงการจับประคองแผ�นตาลปPตรด/านบน ซ่ึงเป นรูปแบบของการถือตาลปPตรในรูปแบบท่ีสองนั้น 
บางครั้งก็พบว�ามีการเปลี่ยนตําแหน�งของมือท่ีสลับกันได/ ซ่ึงจะพบได/ในงานศิลปกรรมท่ีเก่ียวเนื่องด/วย
การแสดงธรรมของพระพุทธเจ/าและพระโพธิสัตว2ท่ีพบจากจังหวัดลพบุรี และแหล�งอ่ืน ๆ โดย
เฉพาะงานศิลปกรรมในสมัยอยุธยาตอนต/นถึงตอนกลางเป นส�วนมากในรูปแบบของพระพิมพ2 ภาพปูน
ปP[นประดับสถาปPตยกรรม และประติมากรรมพระพุทธรูป  
 การสร/างงานศิลปกรรมท่ีแสดงภาพของพระพุทธเจ/าถือตาลปPตรแสดงธรรมรูปแบบท่ีสอง
นี้จะพบในงานศิลปกรรมสมัยสุโขทัย และงานศิลปกรรมสมัยอยุธยาตอนกลางเพียงเท�านั้นและไม�พบ
อีกเลยในงานศิลปกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย ท้ังในรูปแบบของพระพุทธรูปและพระสาวก 
 
ภาพพระโพธิสัตว.แสดงธรรมโดยการถือตาลป�ตรในศิลปะสุโขทัย 
 ภาพเล&าเรื่องชาดกท่ีพบในอุโมงค.วัดศรีชุม 
 ในงานศิลปกรรมสมัยสุโขทัยพบภาพเล�าเรื่องชาดก ของพระโพธิสัตว2ท้ังห/าร/อยพระชาติ 
ภายในอุโมงค2ทางเดินในมณฑปของวัดศรีชุม ในเขตอุทยานประวัติศาสตร2สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ซ่ึงมี
ภาพท่ีเล�าเรื่องชาดกสองเรื่องท่ีปรากฎภาพของพระโพธิสัตว2แสดงธรรมโดยการถือตาลปPตรไว/ในมือ 
คือ ภาพชาดกเรื่องกัณฑินชาดก (ภาพท่ี 28) และเรื่องมตกภัตชาดก (ภาพท่ี 29)  
 ในท้ังสองภาพนี้แสดงให/เห็นถึงพระโพธิสัตว2ประทับนั่งขัดสมาธิราบแสดงธรรมแก�เทวดา
และมนุษย2โดยการถือตาลปPตรด/ามสั้นไว/ในมือซ/ายวางบนตัก ส�วนมือขวานั้นแสดงการจับประคอง
แผ�นตาลปPตรไว/ท่ีด/านบน ซ่ึงเป นรูปแบบของการถือตาลปPตรในรูปแบบท่ีสอง ท่ีปรากฏมาก�อนแล/วใน
งานศิลปกรรมสมัยลพบุรี ดังเช�นท่ีประติมากรรมศิลาจารึกหินทรายท่ีจัดแสดงอยู�ในอาคารมหาดไทย 
พิพิธภัณฑสถานแห�งชาติจันทรเกษม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีแสดงรูปพระพุทธเจ/าหรือพระ
โพธิสัตว2 ถือตาลปPตรในลักษณะเดียวกันนี้ แต�ต�างกันท่ีเปลี่ยนมือจับสลับคนละข/างกัน 
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ภาพท่ี 28  ภาพกัณฑินชาดก ภายในมณฑปวัดศรีชุม จังหวัดสุโขทัย 
ท่ีมา: ณัฏฐภัทร จันทวิช, ตาลป�ตรและเครื่องประกอบสมณศักดิ์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ2กรมศิลปากร, 
2529), 64. 
 

 
 
ภาพท่ี 29  ภาพมตกภัตชาดกภายในมณฑปวัดศรีชุม จังหวัดสุโขทัย 
ท่ีมา: ณัฏฐภัทร จันทวิช, ตาลป�ตรและเครื่องประกอบสมณศักดิ์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ2กรมศิลปากร, 
2529), 64. 
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 จากการศึกษาเรื่องภาพชาดกท่ีพบภายในอุโมงค2วัดศรีชุมของ บันลือ ขอรวมเดช มี
ข/อเสนอว�า ภาพชาดกท่ีปรากฏนี้ได/สลักข้ึนตามคัมภีร2ชาดกและอรรถกถาของลังกา11 สิ่งท่ีน�าสังเกต
คือ ในภาพเล�าเรื่องการแสดงธรรมของพระโพธิสัตว2 ปรากฎภาพของตาลปPตรขึ้นมาเป นสัญลักษณ2
ในการแสดงธรรม ซ่ึงต�างจากภาพเล�าเรื่องการแสดงธรรมของพระพุทธเจ/าท่ีปรากฎมาก�อนในงาน
ศิลปกรรมทวารวดีหรืองานศิลปกรรมลพบุรี ท่ีภาพของพระพุทธเจ/าจะแสดงวิตรรกะมุทราเป นส�วน
ใหญ� ซ่ึงตาลปPตรท่ีปรากฎในภาพเล�าเรื่องท่ีวัดศรีชุมนี้มีลักษณะเหมือนกับตาลปPตรของพระสงฆ2ใน
ประเทศศรีลังกา เม่ือพิจารณาถึงลักษณะทางสถาปPตยกรรมของมณฑปวัดศรีชุมแล/วพบว�ามี
ความสัมพันธ2กับสถาปPตยกรรมในศรีลังกา ซ่ึงได/แก�การสร/างอาคารขนาดใหญ�ประดิษฐานพระพุทธรูป
ท่ีเรียกว�า “ปฏิมาฆระ”12 ท่ีทําผนังซ/อนกันสองชั้นเพ่ือเป นทางเดินประทักษิณ ส�วนท่ีผนังนั้นมีภาพ
จิตรกรรมเล�าเรื่องพุทธประวัติและชาดก ตัวอย�างเช�นที่วิหารลังกาดิลก หรือวิหารเหนือ (ติวังกะ) 
เป นต/น 
 มณฑปวัดศรีชุมและภาพชาดกท่ีปรากฏในมณฑปวัดศรีชุมนี้ กําหนดอายุอยู�ในช�วงพุทธ
ศตวรรษท่ี 19 ในศิลปะสุโขทัย ลักษณะทางงานศิลปกรรมท่ีปรากฎแสดงให/เห็นถึงอิทธิพลทางด/าน
พระพุทธศาสนาโดยตรงจากศรีลังกา โดยเฉพาะภาพเล�าเรื่องการแสดงธรรมของพระโพธิสัตว2ท่ี
ปรากฎการใช/ตาลปPตรเป นสัญลักษณ2ในการแสดงธรรม ท่ีแสดงให/เห็นถึงการเปลี่ยนรูปแบบปางการ
แสดงธรรมท่ีต�างไปจากเดิมอย�างชัดเจน ซ่ึงจะปรากฎต�อในงานศิลปกรรมสมัยอยุธยาในช�วงเวลา
ต�อมา 
 
พระพุทธรูปถือตาลป�ตรในศิลปะล"านนา 
 ในพระท่ีนั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต มีพระพุทธรูปปางแสดงธรรมโดยการถือตาลปPตร 
ซ่ึงมีพุทธลักษณะเป นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบ บนฐานท่ีประดับด/วยบัวคว่ําบัวหงาย พระ
หัตถ2ซ/ายแสดงการถือตาลปPตรวางอยู�บนพระเพลา ส�วนพระหัตถ2ขวาแสดงการยกข้ึนสัมผัสกับแผ�น
ตาลปPตร ครองจีวรห�มเฉียง พระพักตร2ค�อนข/างกลม พระเนตรเหลือบลงตํ่า เม็ดพระศกค�อนข/างใหญ� 
พระรัศมีเป นต�อมกลมอยู�บนอุษณีษะ (ภาพท่ี 30) ซ่ึงสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพได/ทรงอธิบาย
ไว/ว�า 
 

                                                        

 11 บรรลือ ขอรวมเดช, “รูปแบบศิลปะบนแผ�นจารึกลายเส/นเรื่องชาดกของวัดศรีชุม 
จังหวัดสุโขทัย.” วิทยานิพนธ2ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร2ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533), 142. 
 12 สันติ เล็กสุขุม,  ศิลปะสุโขทัย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2540), 53. 
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  พระพุทธรูปองค2นี้เป นพระขัดสมาธิเพชร ถือตาลปPตรอย�างพระชัย ฝTมือช�างชาว
ประเทศล/านนา (เชียงใหม�หรือเชียงแสน) หล�อแต�โบราณ หน/าตักศอกเศษเป นของ
แปลก เจ/าแก/วนวรัฐ เจ/านครเชียงใหม� เมื่อยังเป นเจ/าอุปราชรั้งราชการนครเชียงใหม�

เชิญลงมาถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล/าเจ/าอยู�หัว เม่ือพุทธศักราช 245213 

 
 พระพุทธรูปองค2นี้เป นพระพุทธรูปหล�อสําริดโบราณ ฝTมือช�างชาวล/านนาจากพุทธลักษณะ
ท่ีแสดงการถือตาลปPตรเหมือนกับพระชัยวัฒน2 พระพุทธรูปองค2นี้จึงมีชื่อว�า พระชัยนวรัฐ ซ่ึงมี
ความหมายว�า พระชัยเมืองเชียงใหม� พระพุทธรูปองค2นี้เจ/าแก/ว ซ่ึงเป นอุปราชรั้งราชการนครเชียงใหม�
เป นผู/เชิญลงมาถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล/าเจ/าอยู�หัว เม่ือพุทธศักราช 2452 ภายหลังจาก
การถวายพระนามพระพุทธรูปพระชัยนวรัฐได/ 2 ปT เจ/าแก/วก็ได/รับสถาปนาข้ึนเป น เจ/าแก/วนวรัฐ ตาม
นามของพระชัยนวรัฐท่ีนํามาถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล/าเจ/าอยู�หัว และเพ่ือเป นเกียรติแก�
ผู/นํามาถวายซ่ึงมีนามพ/องกัน  
 

 

 

ภาพท่ี 30 พระชัยนวรัฐ 
ท่ีมา: สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพระพุทธรูปสําคัญ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2548), 45. 

                                                        

 13 สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพระพุทธรูปสําคัญ (กรุงเทพฯ: มติชน, 
2548), 45. 
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 จากรูปแบบทางศิลปกรรมท่ีปรากฏพระพุทธรูปองค2นี้ จัดเป นพระพุทธรูปศิลปะล/านนาท่ี
ได/อิทธิพลจากพระพุทธรูปในศิลปะสุโขทัยจากรูปแบบท่ีปรากฎดังนี้  
 1. การปรากฏเส/นชายจีวรเป นวงโค/งท่ีขอบพระชงฆ2ท้ังสองข/าง ซ่ึงถือว�าเป นเอกลักษณ2
อย�างหนึ่งท่ีปรากฏข้ึนก�อนในพระพุทธรูปประทับนั่งศิลปะสุโขทัย ในขณะท่ีพระพุทธรูปล/านนาในรุ�น
แรกหรือท่ีเรียกว�า พระพุทธรูปแบบสิงห2หนึ่งนั้น มีพัฒนาการมาจากพระพุทธรูปในศิลปะพุกามจึงไม�
พบเส/นจีวรท่ีขอบพระชงฆ2 ท้ังสองข/าง  
 2. การสร/างพระพุทธรูปแสดงธรรมโดยการถือตาลปPตรนั้น ไม�พบมาก�อนในงานศิลปกรรม 
แบบล/านนารุ�นเก�า ในขณะท่ีงานศิลปกรรมสุโขทัยปรากฏภาพเล�าเรื่องการแสดงธรรมของพระโพธิสัตว2
ภายในมณฑปวัดศรีชุม ซ่ึงมีลักษณะการจับตาลปPตรด/วยมือซ/ายวางลงบนตัก ส�วนมือขวาแสดงการจับ
ประคองแผ�นตาลปPตรซ่ึงถือเป นการถือตาลปPตรในรูปแบบท่ีสองซ่ึงเหมือนกับพระชัยนวรัฐ ดังท่ี
ปรากฏมาก�อนในศิลปกรรมสมัยลพบุรีและมีความสืบเนื่องมาถึงงานศิลปกรรมสมัยสุโขทัยและอยุธยา  
 ดังนั้น รูปแบบของพระชัยนวรัฐในปางแสดงธรรมโดยการถือตาลปPตร ควรกําหนดอายุอยู�
ในช�วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 19 ลงมาโดยเฉพาะในคราวท่ีพระสุมนเถระเดินทางจากสุโขทัยไปเผยแพร�
พระพุทธศาสนาในล/านนา งานศิลปกรรมในท่ีเก่ียวเนื่องพระพุทธศาสนาท่ีปรากฎมาก�อนในสุโขทัย
อาจปรากฏในงานศิลปกรรมท่ีเก่ียวเนื่องด/วยพระพุทธศาสนาในดินแดนล/านนาในช�วงนี้ ซ่ึงเป นผล
เนื่องด/วยจากคัมภีร2อรรถกถาและฎีกาด/วยเช�นเดียวกัน 
 ในด/านรูปแบบของตาลปPตรท่ีปรากฏในพระพุทธรูปพระชัยนวรัฐนั้น เป นตาลปPตรท่ี
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล/าเจ/าอยู�หัวโปรดให/สร/างข้ึนใหม� โดยมีลักษณะเป นตาลปPตรลงยา 
เข/าใจว�าตาลปPตรของเดิมนั้นคงเป นตาลปPตรด/ามสั้น ดังเช�นท่ีปรากฏในงานศิลปกรรมสมัยลพบุรีหรือ
งานศิลปกรรมสมัยสุโขทัย แต�เม่ือตาลปPตรของเดิมได/ชํารุดเสียหายจึงได/มีการสร/างข้ึนใหม�ในรูปแบบ
ของตาลปPตรด/ามยาวตามรูปแบบท่ีพระสงฆ2ใช/โดยท่ัวไปในสมัยนั้น 
 ส�วนรูปแบบการจับตาลปPตรท่ีปรากฏในพระชัยนวรัฐนั้น จัดเป นลักษณะการจับตาลปPตรใน
รูปแบบท่ีสองคือ การใช/พระหัตถ2ซ/ายกําด/ามตาลปPตรวางลงกลางพระเพลา ส�วนพระหัตถ2ขวาแสดง
การจับแผ�นตาลปPตรท่ีด/านบน ซ่ึงเป นรูปแบบของการจับตาลปPตรท่ีพบมาก�อนในงานศิลปกรรมสมัย
ลพบุรี และมีความสืบเนื่องมาถึงงานศิลปกรรมในสมัยอยุธยา ซ่ึงมีความหมายพระพุทธเจ/าแสดงธรรม
โดยการถือตาลปPตร 
 เป นท่ีน�าสังเกตได/ว�าผู/ท่ีต้ังชื่อพระพุทธรูปองค2นี้ว�าพระชัยนวรัฐนั้น มีความเข/าใจเก่ียวกับ
รูปแบบของพระพุทธรูปถือตาลปPตรว�าเป นพระชัยท่ีแสดงการถือตาลปPตร ซ่ึงเป นประติมานวิทยาของ
พระพุทธรูปถือตาลปPตรท่ีเกิดข้ึนภายหลัง ซ่ึงแท/จริงแล/วประติมานวิทยาในการแสดงปางถือตาลปPตร
ในพระพุทธรูปองค2นี้นั้น คือ พระพุทธรูปในปางแสดงธรรม 
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พระพุทธรูปถือตาลป�ตรและงานศิลปกรรมท่ีเก่ียวข"องในศิลปะอยุธยา 
 พระพิมพ.ท่ีพบจากกรุพระปรางค.วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ในงานศิลปกรรมสมัยอยุธยาตอนต/น ยังพบได/ในรูปแบบของพระพิมพ2ท่ีแสดงภาพ
พระพุทธเจ/าแสดงธรรมโดยการถือตาลปPตร ท่ีพบจากกรุพระปรางค2วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนคร  
ศรีอยุธยา ซ่ึงสามารถแบ�งได/เป น 4 รูปแบบ ดังนี้ 
 1. พระพิมพ2ทําเป นรูปพระพุทธเจ/าประทับนั่งแสดงธรรมโดยการถือตาลปPตรภายใน 
เรือนแก/ว (ภาพท่ี 31) 
 2. พระพิมพ2ทําเป นรูปพระพุทธเจ/าประทับนั่งแสดงธรรมบนอาสนะโดยการถือตาลปPตร
ภายในเรือนแก/ว ท่ีด/านล�างของอาสนะปรากฏรูปธรรมจักร (ภาพท่ี 32) 
 3. พระพิมพ2ทําเป นรูปพระพุทธเจ/าประทับนั่งแสดงธรรมภายในซุ/มเรือนแก/วโพธิ์พฤกษ2 
มีภาพทิพยบุคคล พนมมืออยู�ท้ังสองข/าง (ภาพท่ี 33) 
 4. พระพิมพ2แผงมีสองหน/า ทรงสามเหลี่ยมปลายมน แสดงภาพเล�าเรื่องยมกปาฏิหาริย2  
ท่ีด/านบนปรากฏภาพของพระพุทธเจ/าประทับนั่งแสดงธรรมโดยท่ีพระหัตถ2ซ/ายแสดงการถือตาลปPตร
วางอยู�บนพระเพลา พระหัตถ2ขวาวางพาดลงบนพระชานุเบื้องขวาแบบพระพุทธรูปในปางมารวิชัย ซ่ึงมี
อยู�ท้ังสองด/านในรูปแบบเดียวกัน (ภาพท่ี 34) 
 สิ่งท่ีสังเกตได/ในพระพิมพ2แบบท่ีหนึ่งถึงแบบท่ีสาม คือ การท่ีพระพุทธเจ/าถือตาลปPตรด/าม
สั้น ส�วนพระหัตถ2อีกข/างแสดงการจับประคองแผ�นตาลปPตร ซ่ึงถือเป นการจับประคองตาลปPตรใน
รูปแบบท่ีสองตามท่ีปรากฎมาก�อนในงานศิลปกรรมสมัยลพบุรีและมีความสืบเนื่องมาถึงงานศิลปกรรม
สมัยอยุธยาตอนต/น ในขณะเดียวกันสัญลักษณ2ท่ีบ�งบอกถึงการแสดงธรรมคือรูปธรรมจักรซ่ึงปรากฏใน
พระพิมพ2แบบท่ีสามนั้น เป นสัญลักษณ2ท่ีปรากฎมาก�อนในงานประติมากรรมพระพุทธรูปสําริดถือ
ตาลปPตรในศิลปะอู�ทอง ดังท่ีจัดแสดงในพิพิธภัณฑ2 วัดประยูรวงศาวาส ซ่ึงแสดงให/เห็นถึงการสืบเนื่อง
ของงานศิลปกรรมท่ีต/องการเล�าเรื่องการแสดงธรรมของพระพุทธเจ/าได/เด�นชัดมากท่ีสุด 
 ส�วนในพระพิมพ2แบบท่ีสี่ ซ่ึงเป นพระแผงท่ีมีขนาดใหญ�นั้น แสดงภาพเล�าเรื่องยมก
ปาฏิหาริย2 โดยด/านบนสุดของแผงพระพิมพ2แสดงภาพพระพุทธเจ/าแสดงธรรมโดยการถือตาลปPตรด/าม
สั้นไว/ในพระหัตถ2ซ/าย ส�วนพระหัตถ2ขวาวางลงบนพระเพลาเบื้องขวาตามแบบพระพุทธรูปปางมาร
วิชัย ซ่ึงพุทธลักษณะท่ีปรากฏนี้มีความเหมือนกับประติมากรรมสําริดแสดงภาพเล�าเรื่อง การแสดง
ธรรมของพระพุทธเจ/า และพระพิมพ2หลวงพ�อพัดในศิลปะลพบุรี ซ่ึงแสดงให/เห็นถึงความสืบเนื่องของ
การแสดงปางถือตาลปPตรในแบบศิลปะลพบุรีท่ีสืบเนื่องมาถึงสมัยอยุธยาตอนต/นด/วยเช�นเดียวกัน 
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ภาพท่ี 31 พระพิมพ2พระพุทธเจ/าแสดงการถือตาลปPตรท่ีพบจากกรุวัดราชบูรณะ  
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ท่ีมา: กรมศิลปากร, พระพิมพ.วัดราชบูรณะ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ2กรมศิลปากร, 2501), 54. 
 

 
 
ภาพท่ี 32 พระพิมพ2พระพุทธเจ/าแสดงการถือตาลปPตรท่ีพบจากกรุวัดราชบูรณะ  
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ท่ีมา: กรมศิลปากร, พระพิมพ.วัดราชบูรณะ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ2กรมศิลปากร, 2501), 55. 
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ภาพท่ี 33 พระพิมพ2พระพุทธเจ/าแสดงการถือตาลปPตรท่ีพบจากกรุวัดราชบูรณะ  
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ท่ีมา: กรมศิลปากร, พระพิมพ.วัดราชบูรณะ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ2กรมศิลปากร, 2501), 54. 
  

 
 
ภาพท่ี 34 พระพิมพ2จากกรุวัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 (ภาพถ�ายโดยผู/วิจัย, พิพิธภัณฑสถานแห�งชาติเจ/าสามพระยา, 25 กรกฎาคม 2554) 
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 พระพุทธรูปถือตาลป�ตรในพิพิธภัณฑ�จิม ทอมป�สัน 
 นอกจากพระพิมพ�ท่ีพบจากกรุพระปรางค�วัดราชบูรณะท่ีแสดงภาพพระพุทธเจ"าในปาง
แสดงธรรมโดยถือตาลป*ตรแล"ว ยังพบงานประติมากรรมหินทรายแกะสลักเป,นรูปพระพุทธเจ"าประทับ
นั่งขัดสมาธิราบบนฐานบัวคว่ําบัวหงายซ่ึงรองรับด"วยฐานสิงห� ท่ีพระหัตถ�ซ"ายถือตาลป*ตรด"ามสั้นวาง
ตรงกลางพระเพลา ส3วนพระหัตถ�ขวาแสดงการจับประคองแผ3นตาลป*ตรท่ีด"านบน ท้ังสองข"างปรากฏ
รูปพระอัครสาวกยืนพนมมือ โดยมีซุ"มเรือนแก"วอยู3เป,นฉากเบื้องหลัง (ภาพท่ี 35) 
 ประติมากรรมชิ้นนี้กําหนดอายุอยู3ในช3วงสมัยอยุธยาตอนกลางจากรูปแบบท่ีปรากฏ
ดังต3อไปนี้ 
 1. ของชายจีวรที่พาดผ3านพระเพลาทั้งสองข"าง ซึ ่งเป,นลักษณะพิเศษที่เกิดขึ ้นใน

พระพุทธรูปในศิลปะอยุธยาตอนกลาง เนื่องจากพระพุทธรูปในศิลปะอยุธยาตอนต"น หรือที่เรียกกัน

ว3าพระพุทธรูปศิลปะอู3ทองนั้นมีพ้ืนฐานมาจากศิลปะขอมซ่ึงไม3ปรากฏขอบชายจีวรพาดผ3านพระเพลา 

ทั้งสองข"าง14 ในขณะที่พระพุทธรูปในศิลปะสุโขทัยเริ่มปรากฎเส"นขอบจีวรพาดผ3านพระเพลาจาก

ตัวอย3างของพระพุทธรูปปูนป*Aนประดับรอบเจดีย�วัดช"างล"อม ศรีสัชนาลัย ซึ่งมีอายุอยู3ในช3วงพุทธ

ศตวรรษที่ 1915 ดังนั้นรูปแบบของเส"นจีวรที่พาดผ3านพระเพลานี้ได"เริ่มเกิดขึ้นก3อนในพระพุทธรูป

ศิลปะสุโขทัยและแพร3กระจายไปในศิลปะล"านนาและศิลปะอยุธยาราวช3วงพุทธศตวรรษที่ 21 

เป,นต"นมา  

 2. ฐานสิงห�ท่ีปรากฏด"านล3างของแท3นท่ีประทับของพระพุทธเจ"า เป,นลักษณะของขาสิงห�

ซ่ึงมีน3องสิงห�ประกอบจากส3วนโค"งคล"ายวงเล็บต้ังซ"อนกันข้ึนไป ซ่ึงลักษณะดังกล3าวมีความคล"ายคลึง

กับขาสิงห�ประดับฐานของอาคารวิหารหลวงวัดพระศรีสรรเพชญ� ซ่ึงสร"างข้ึนในช3วงพุทธศตวรรษ

ท่ี 2116 

 
 
 

                                                        

 14 เชษฐ� ติงสัญชลี, “เส"นขอบจีวรท่ีพระเพลส-พระชงค�ของพระพุทธรูปประทับนั่งใน
ศิลปะอมราวดี-ลังกาและประเด็นเชื่อมโยงกับศิลปะไทย,” วารสารเมืองโบราณ 35, 1 (กรกฎาคม 
2553): 50. 
 15 สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะสุโขทัย, 6-67. 
 16 เรื่องเดียวกัน, 130. 
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ภาพท่ี 35 พระพุทธรูปปางถือตาลป*ตรอยู3ในซุ"มเรือนแก"วในพิพิธภัณฑ�จิม ทอมปNสัน 
ท่ีมา: พิริยะ ไกรฤกษ�, ลักษณะไทยพระพุทธปฏิมาอัตลักษณ�พุทธศิลป�ไทย (กรุงเทพฯ: อมรินทร� 
พริ้นต้ิง แอนด� พับลิชชิ่ง, 2551), 288. 
 
 ลักษณะพิเศษท่ีปรากฏในพระพุทธรูปองค�นี้คือการปรากฏชายจีวรพาดอยู3บนพระอังสา
เบื้องซ"ายและเบื้องขวา ซ่ึงลักษณะดังกล3าวแสดงให"เห็นถึงอิทธิพลของพระพุทธรูปศิลปะจีนในช3วง
สมัยปลายราชวงศ�หยวนถึงต"นราชวงศ�หมิง กําหนดอายุอยู3ในช3วงพุทธศตวรรษท่ี 19-20 ท่ีปรากฏ 
ชายจีวรพาดผ3านพระอังสาท้ังสองข"างเช3นเดียวกัน แสดงให"เห็นถึงความสัมพันธ�กับพระพุทธรูปใน
ศิลปกรรมจีนท่ีมีผลต3อการสร"างพระพุทธรูปในศิลปะไทยต้ังแต3สมัยอยุธยาต"อนต"นถึงสมัยอยุธยา
ตอนกลาง ดังเช3นพระพุทธรูปหินทรายท่ีพบจากวัดมหาธาตุ และพระพุทธรูปหินแกะสลักในศิลปะจีน
ท่ีพบจากวัดสุวรรณาวาส  เป,นต"น 
 ลักษณะการถือตาลป*ตรท่ีปรากฏในพระพุทธรูปองค�นี้จัดเป,นรูปแบบการถือตาลป*ตรใน
รูปแบบท่ีสอง คือ การใช"พระหัตถ�ข"างซ"ายจับตาลป*ตรวางลงบนกลางพระเพลา ส3วนพระหัตถ�ขวา
แสดงการจับประคองตาลป*ตร ซ่ึงเป,นรูปแบบท่ีปรากฎมาก3อนในงานศิลปกรรมเล3าเรื่องการแสดง
ธรรมของพระพุทธเจ"าโดยการถือตาลป*ตรในศิลปะลพบุรี ศิลปะสุโขทัย และมีความสืบเนื่องมาจนถึง
งานศิลปกรรมสมัยอยุธยา    
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 พระพุทธรูปทรงเครื่องน+อยถือตาลป�ตรท่ีพบจากกรุวัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรี-
อยุธยา 
 ในคลังพิพิธภัณฑสถานแห3งชาติ พระนคร เก็บรักษาพระพุทธรูปสําริดประทับนั่งขัดสมาธิ
ราบขนาดหน"าตักกว"าง 19.7 เซนติเมตร ความสูงรวมฐาน 39 เซนติเมตร พุทธลักณะพระพักตร�
ค3อนข"างกลม พระขนงโก3ง พระเนตรเหลือบลงตํ่า พระนาสิกโด3ง ทรงเครื่องมงกุฎยอดเป,นปล"องปลาย
แหลมไม3มีกรรเจียกจร ทรงกุณฑลและกรองศอ ทรงครองจีวรห3มเฉียงเปRดพระอังสาขวาสังฆาฏิเป,น
แถบสี่เหลี่ยมยาวจรดพระนาภีปลายเป,นเข้ียวตะขาบ พระหัตถ�ซ"ายทรงกําท่ีพระเพลาพระหัตถ�ขวา
ทรงงอนิ้วพระหัตถ�ยกอยู3ระดับพระอุระ ประทับนั่งขัดสมาธิราบบนฐานบัวคว่ําบัวหงายท่ีค่ันกลางด"วย
เส"นลวดลูกแก"วกลม รองรับด"วยฐานป*ทม�ท่ีมีการเจาะช3องท่ีท"องไม" ก่ึงกลางท"องไม"ด"านหน"าประดับรูป
ธรรมจักร จากพุทธลักษณะท่ีปรากฏจัดเป,นพระพุทธรูปทรงเครื่องน"อย กําหนดอายุได"ในราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 21 ตามประวัติกล3าวว3าได"มาจากกรุวัดมหาธาตุ และเก็บรักษาไว"ท่ีอยุธยาพิพิธภัณฑสถาน 
ต3อมาเม่ือวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2473 ได"ย"ายมาเก็บรักษาไว"ในคลังของพิพิธภัณฑสถานแห3งชาติพระ
นคร17 (ภาพท่ี 36)      
 เนื่องจากพระพุทธรูปปางประทานธรรมองค�นี้ชํารุดที่ข"อพระกรขวาและได"ผ3านการซ3อม 
ตาลป*ตรโลหะขนาดเล็กที่เคยทรงในพระหัตถ�ที่หลุดออก โดยเป,นตาลป*ตรขนาด กว"าง 6 ซม. สูง
พร"อมด"าม 8 ซม. (ภาพที่ 37) ทั้งนี้มีหลักฐานภาพถ3ายเก3า (ภาพที่ 38) เป,นหลักฐานว3าเดิมในพระ
หัตถ�พระพุทธรูปองค�นี้เคยถือตาลป*ตรอยู3จริง ลักษณะการถือตาลป*ตรในพระพุทธรูปองค�นี้จัดเป,น
รูปแบบการถือตาลป*ตรในรูปแบบที่สองคือพระหัตถ�ซ"ายแสดงการถือตาลป*ตรวางอยู3บนกลางพระ
เพลาแสดงการกรีดนิ้วพระหัตถ� ส3วนพระหัตถ�ขวาแสดงการจับประคองแผ3นตาลป*ตรไว"ท่ีด"านบน   
 

                                                        

 17 สัมภาษณ�, ยุทธนาวรากร แสงอร3าม, ทะเบียนโบราณวัตถุในคลังของพิพิธภัณฑสถาน
แห3งชาติพระนคร, 25 กรกฎาคม 2555. 
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ภาพท่ี 36 พระพุทธรูปทรงเครื่องน"อยแสดงการถือตาลป*ตรพบจากกรุวัดมหาธาตุ จังหวัด 
 พระนครศรีอยุธยา 
 (ภาพจาก คุณยุทธนาวรากร แสงอร3าม, คลังโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑสถานแห3งชาติพระนคร) 
 

 
 
ภาพท่ี 37 ตาลป*ตรของพระพุทธรูปท่ีพบจากกรุวัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 (ภาพจาก คุณยุทธนาวรากร แสงอร3าม, คลังโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑสถานแห3งชาติพระนคร) 
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ภาพท่ี 38 ภาพถ3ายเก3าของพระพุทธรูปท่ีพบจากกรุวัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 (ภาพจาก คุณยุทธนาวรากร แสงอร3าม, คลังโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑสถานแห3งชาติพระนคร) 
 
 สิ่งท่ีน3าสังเกตในพระพุทธรูปองค�นี้คือรูปแบบของตาลป*ตรท่ีปรากฎเริ่มมีการตกแต3ง
ลวดลายบนแผ3นตาลป*ตรโดยมีลักษณะเป,นลายตารางสี่เหลี่ยมเรียงตัวกันเต็มแผ3นตาลป*ตร จาก
ลักษณะของลายท่ีปรากฏนี้อาจมีความหมายถึงพัดงาสาน ซ่ึงเป,นหนึ่งในลักษณะของตาลป*ตรพัดยศ
ของพระเถระผู"ทรงสมณศักด์ิในสมัยอยุธยา ซ่ึงสามารถตรวจสอบได"จากหลักฐานบันทึกของคณะฑูต
ลังกาท่ีเข"ามาในสมัยพระเจ"าอยู3หัวบรมโกศได"ไปนมัสการพระท่ีวัดมหาธาตุ ในจดหมายเหตุได"กล3าวถึง
ตําหนักของสมเด็จพระสังฆราชและกล3าวถึงตาลป*ตรพัดยศของสมเด็จพระสังฆราชดังนี้ 
 

  ในตําหนักนี้มีบัลลังก�ตั้งสองข"าง บนบัลลังก�นั้นตั้งพัดยศสําหรับตําแหน3งสมเด็จ
พระสังฆราชข"างละเล3ม พัดทั้งสองเล3มนี้ทําด"วยงา  ส3วนตัวพัดเล3มหนึ่งเป,นพัดสานด"วยงา
ที่เลื่อยจักเป,นเส"นละเอียด ส3วนอีกเล3มหนึ่งพื้นกํามะหยี่สีแดงป*กลวดลายด"วยทองแลเงิน  

ภายในม3านสองไขอันป*กด"วยทอง ตั้งพระแท3นสมเด็จพระสังฆราช18 

 

                                                        

 18 สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, เรื่องการประดิษฐานพระสงฆ�สยามวงศ� 
ในลังกาทวีป (กรุงเทพฯ: มติชน, 2553), 140. 
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 จากข"อความท่ีราชทูตลังกาได"กล3าวถึง ลักษณะพัดยศของสมเด็จพระสังฆราชกรุงศรี
อยุธยาท่ีมีอยู3สองเล3มในพระตําหนัก19  ซ่ึงเล3มหนึ่งท่ีกล3าวว3าเป,นพัดสานด"วยงาท่ีเลื่อยจักเป,นเส"น
ละเอียดนี้ ถ"าพิจารณาในเรื่องของรูปทรงตามท่ีราชทูตลังกาได"กล3าวถึงแล"ว ก็น3าจะมีรูปแบบ
เช3นเดียวกับตาลป*ตรท่ีปรากฏในพระพุทธรูปทรงเครื่องน"อยท่ีพบจากกรุวัดมหาธาตุได"เช3นเดียวกัน 
 เหตุผลจากพระพุทธรูปทรงเครื่องน"อยท่ีพบองค�นี้ มีรูปแบบในการสร"างท่ีแตกต3างจาก
พระพุทธรูปทรงเครื่องน"อยท่ีพบโดยท่ัวไปในศิลปะอยุธยาซ่ึงพบอยู3เพียงสองอิริยาบถ คือ อิริยาบทนั่ง 
กับ อิริยาบทยืน ในส3วนของอิริยาบถนั่งได"แก3 ปางสมาธิ และปางมารวิชัย ส3วนอิริยาบถยืนได"แก3 ปาง
ห"ามญาติและปางห"ามสมุทร ซ่ึงพระพุทธรูปทรงเครื่องน"อยองค�นี้อยู3ในอิริยาบทนั่งแต3มีลักษณะการ
แสดงปางและประติมานวิทยาท่ีแปลกไปจากรูปแบบ คือเป,นปางแสดงธรรมด"วยการถือตาลป*ตร 
 ดังนั้นตาลป*ตรท่ีปรากฏต"องมีความเหมาะสมกับฐานันดรศักด์ิของพระพุทธเจ"าในปาง
แสดงธรรมในงานประติมากรรม ซ่ึงต"องเป,นตาลป*ตรท่ีมีลักษณะพิเศษแตกต3างจากตาลป*ตรของ
พระสงฆ�โดยท่ัวไป ซ่ึงมีความสอดคล"องกับเนื้อความท่ีปรากฏในคัมภีร�อรรถกถาและฎีกา ดังท่ีกล3าวไป
แล"วในเรื่องอิทธิพลจากคัมภีร�อรรถกถาอธิบายพระไตรปRฎกเล3มท่ี 16 สังยุตตนิกาย นิทานวรรคท่ี
กล3าวถึงพระพุทธเจ"าและพระสาวกถือพัดอันวิจิตรในการข้ึนแสดงธรรม และมีความสอดคล"องกับ
ข"อความท่ีปรากฏในคัมภีร�วิมติวิโนทนีฎีกา อธิบายอรรถกถาสมันตปาสาทิกา ท่ีกล3าวถึง พระพุทธเจ"า
และพระสาวกพึงถือพัดข้ึนแสดงธรรมเป,นธรรมเนียม เพ่ือปUองกันความอาการต3าง ๆ ท่ีไม3พึงสํารวม    
 ดังนั้นพระพุทธรูปทรงเครื่องน"อยองค�นี้ควรสร"างข้ึนด"วยอิทธิพลจากคัมภีร�อรรถกถาและ
ฎีกาดังกล3าวท่ีทําให"มีรูปแบบและประติมานวิทยาในการแสดงปางซ่ึงมีความแตกต3างไปจากพระพุทธรูป
ทรงเครื่องน"อยท่ีพบโดยท่ัวไปในศิลปะอยุธยา แสดงให"เห็นถึงอิทธิพลของคัมภีร�อรรถกถาและฎีกา
จากลังกาท่ีเข"ามาในดินแดนไทยซ่ึงมีอิทธิพลต3องานศิลปกรรมต้ังแต3ช3วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 18 ใน
ศิลปะลพบุรีมีความต3อเนื่องมาถึงในงานศิลปกรรมสมัยอยุธยา 
  องค�ประกอบท่ีสําคัญซ่ึงช3วยในการตีความหมายถึงการแสดงธรรมให"มีความชัดเจน
ยิ่งข้ึน ก็คือรูปธรรมจักรซ่ึงอยู3ท่ีฐานของประติมากรรม ท่ีปรากฏมาก3อนแล"วในพระพุทธรูปถือตาลป*ตร
ในศิลปะอู3ทอง และปรากฏต3อมาในรูปแบบของพระพิมพ�ท่ีพบจากกรุพระปรางค�วัดราชบูรณะในสมัย
อยุธยาตอนต"น และมีความสืบเนื่องจนถึงงานศิลปกรรมในสมัยอยุธยาตอนกลางดังท่ีปรากฎใน
พระพุทธรูปทรงเครื่องน"อยถือตาลป*ตรองค�นี้เช3นท่ีเดียวกัน 

                                                        

 19 เรื่องเดียวกัน. 
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 พระพุทธรูปถือตาลป�ตรท่ีพบจากฐานชุกชีของพระประธานภายในพระวิหารวัดธรรมิก
ราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 นอกจากพระพุทธรูปถือตาลป*ตรท่ีพบจากวัดมหาธาตุแล"ว ยังพบได"จากวัดธรรมิกราช 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป,นพระพุทธรูปสําริดสภาพชํารุด ความสูงจากบั้นพระองค�ถึงพระรัศมี18 
เซนติเมตร มีพุทธลักษณะพระพักตร�ค3อนข"างกลม อุษณีษะเชื่อมต3อกับพระรัศมี เป,นต3อมกลม พระ
ขนงโก3ง พระเนตรเหลือบลงตํ่า พระนาสิกโด3ง ทรงครองจีวรห3มเฉียงเปRดพระอังสาขวา สังฆาฏิเป,น
แถบสี่เหลี่ยมยาวจรดพระนาภี พระหัตถ�ซ"ายทรงกําด"ามตาลป*ตร พระหัตถ�ขวาทรงจับแผ3นตาลป*ตร
อยู3ระดับพระอุระ ไม3ปรากฎส3วนของพระเพลา กําหนดอายุได"ในราวพุทธศตวรรษท่ี ๒๑ ตามประวัติ
กล3าวว3าได"มาจากกรุใต"ฐานพระประธานของพระวิหารวัดธรรมิกราช ซ่ึงป*จจุบันได"เก็บรักษาไว"ในคลัง
ของพิพิธภัณฑสถานแห3งชาติเจ"าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา20 (ภาพท่ี 39)      
 

 
 
ภาพท่ี 39 พระพุทธรูปถือตาลป*ตรท่ีพบจากวัดธรรมิกราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 (ภาพจาก คุณปฏิพัฒน� พุ3มพงษ�แพทย�, คลังโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑสถานแห3งชาติ 
 เจ"าสามพระยา 
 

                                                        

 20 สัมภาษณ�, ปฏิพัฒน� พุ3มพงษ�แพทย�, ทะเบียนโบราณวัตถุในคลัง พิพิธภัณฑสถาน
แห3งชาติเจ"าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 
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 จากรูปแบบของพระพุทธรูปท่ีพบจากวัดธรรมิกราชนี้ มีลักษณะการแสดงปางเช3นเดียวกับ
พระพุทธรูปทรงเครื่องน"อยถือตาลป*ตรท่ีพบจากวัดมหาธาตุ คือแสดงการจับตาลป*ตรด"วยพระหัตถ�ท้ัง
สองข"าง โดยพระหัตถ�ข"างหนึ่งกําด"ามตาลป*ตร ส3วนพระหัตถ�อีกข"างแสดงการจับประคองแผ3น
ตาลป*ตรท่ีด"านบน ซ่ึงแสดงให"เห็นว3าในช3วงพุทธศตวรรษท่ี 21 มีการสร"างพระพุทธรูปถือตาลป*ตรท่ีมี
ความหมายถึงการแสดงธรรมอยู3ด"วยกัน 2 ลักษณะคือ ในรูปแบบของพระพุทธรูปทรงเครื่องน"อย กับ
พระพุทธรูปครองจีวรเปRดพระอังสาขวาปรากฏแถบสังฆาฏิบนพระอังสาซ"ายยาวจรดพระนาภี 
เหมือนกับพระพุทธรูปในศิลปะอยุธยาโดยท่ัวไป   
 จากหลักฐานท่ีพบแสดงให"เห็นว3าพระพุทธรูปถือตาลป*ตรท่ีพบจากวัดธรรมิกราชนี้จัดว3า
เป,นพระพุทธรูปถือตาลป*ตรท่ีมีขนาดเล็กมาก เม่ือเทียบกับพระพุทธรูปถือตาลป*ตรท่ีพบมาก3อนใน
ศิลปะลพบุรี แสดงให"เห็นว3าความนิยมในการสร"างพระพุทธรูปในปางแสดงธรรมโดยการถือตาลป*ตร
นั้น เริ่มเป,นท่ีนิยมมากข้ึนในช3วงสมัยอยุธยาตอนกลาง โดยมีขนาดท่ีแตกต3างกันออกไปโดยส3วนใหญ3
จะพบจากแหล3งโบราณสถานในเขตเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะรูปแบบการถือตาลป*ตร
ด"ามสั้น แสดงการจับตาลป*ตรด"วยพระหัตถ�ท้ังสองข"าง โดยพระหัตถ�ข"างหนึ่งกําด"ามตาลป*ตร ส3วน
พระหัตถ�อีกข"างแสดงการจับประคองแผ3นตาลป*ตรท่ีด"านบน จัดได"ว3าเป,นรูปแบบเฉพาะท่ีพบมากท่ีสุด
ในพระพุทธรูปถือตาลป*ตรศิลปะอยุธยา 
 ภาพปูนป�3นภายในซุ+มจระนําปรางค�วัดมหาธาตุเชลียง 
 หลักฐานของการสร"างรูปพระพุทธเจ"าหรือพระโพธิสัตว�ท่ีแสดงธรรมโดยการถือตาลป*ตร
นั้นยังปรากฏสืบเนื่องต3อมา ซ่ึงพบในเขตอุทยานประวัติศาสตร�สุโขทัยท่ีมณฑปวัดศรีชุมแล"วยังพบท่ี
ซุ"มจระนําของปรางค�วัดมหาธาตุเชลียงเช3นเดียวกัน โดยภาพปูนป*Aนดังกล3าวมีอยู3ด"วยกันสองภาพ โดย
ภาพแรกนั้นอยู3ภายในซุ"มจระนําด"านทิศตะวันตกของปรางค� เป,นภาพพระพุทธเจ"าประทับนั่งขัดสมาธิ
ราบบน  พระแท3น พระหัตถ�ซ"ายแสดงการกําพระหัตถ�วางลงบนกลางพระเพลาส3วนพระหัตถ�ขวานั้น
แสดงการกําพระหัตถ�อยู3ตรงกลางพระอุระ จากพุทธลักษณะท่ีปรากฏน3าจะหมายถึงการแสดงธรรม
โดยการถือตาลป*ตรด"ามสั้น ซ่ึงตัวตาลป*ตรนั้นได"หักหายไปแล"ว ท่ีด"านล3างของพระแท3นท่ีประทับนั้นมี
ภาพของธรรมจักรปรากฏอยู3และแวดล"อมด"วยทิพยบุคคลแสดงการพนมมืออยู3โดยรอบท่ีประทับของ
พระพุทธเจ"า เม่ือพิจารณาถึงองค�ประกอบโดยรวมแล"วน3าจะมีความหมายของการแสดงธรรมของ
พระพุทธเจ"า (ภาพท่ี 40) 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 69 

 
 
ภาพท่ี 40 ภาพปูนป*Aนภายในซุ"มจระนําทิศตะวันตกของปรางค�วัดมหาธาตุเชลียง  
ท่ีมา: กรมศิลปากร, การอนุรักษ�ประติมากรรมในประเทศไทย ชุดท่ี 5 เล7มท่ี 5 วัดพระศรีรัตนมหา
ธาตุเชลียง จังหวัดสุโขทัย (กรุงเทพฯ: กลุ3มอนุรักษ�ศิลปกรรมสํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถาน
แห3งชาติ กรมศิลปากร, 2540), 105. 
 
 ส3วนอีกภาพหนึ่งอยู3ภายในซุ"มจระนําทางด"านเหนือของปรางค� เป,นภาพของบุคคลสวม
เครื่องทรงแบบกษัตริย� นั่งขัดสมาธิราบมือซ"ายแสดงการกําวัตถุวางอยู3บนกลางตัก ส3วนมือขวาแสดง
การกําวัตถุข้ึนอยู3กลางอก ซ่ึงน3าจะหมายถึงการถือตาลป*ตรด"ามสั้นเช3นเดียวกันกับภาพแรกแต3ตัว
ตาลป*ตรในงานประติมากรรมได"หักหายไป ท่ีด"านล3างแสดงภาพทิพยบุคคลนั่งพนมมือเรียงกันอยู3ท้ัง
สองแถว  ในการตีความน3าจะมีความหมายถึงพระโพธิสัตว�แสดงธรรมแก3เหล3าเทวดา (ภาพท่ี 41) 
 จากรูปแบบการถือตาลของพระพุทธเจ"าแลพระโพธิสัตว�ท่ีพบในภาพประติมากรรมนั้น
จัดเป,นการจับตาลชนิดด"ามสั้นในแบบท่ีสอง คือ การใช"พระหัตถ�ข"างใดข"างหนึ่งถือด"ามตาลป*ตรวางลง
บนพระเพลา ส3วนพระหัตถ�อีกข"างหนึ่งแสดงการจับประคองแผ3นตาลป*ตรไว"ด"านบน แต3สิ่งท่ีเป,น
สัญลักษณ�บ3งบอกในการตีความว3าเป,นการแสดงธรรมท่ีชัดเจนนั่นคือการปรากฎรูปของธรรมจักรซ่ึง
อยู3ด"านล3างของพระแท3นท่ีประทับของพระพุทธเจ"าแสดงให"เห็นว3าสัญลักษณ�ของธรรมจักรท่ีอยู3ควบคู3
กับรูปพระพุทธเจ"าในปางแสดงธรรมโดยการถือตาลป*ตรนั้นเริ่มปรากฎในงานศิลปกรรมสมัยอยุธยา
ตอนต"น 
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ภาพท่ี 41 ภาพปูนป*Aนภายในซุ"มจระนําทิศตะวันตกของปรางค�วัดมหาธาตุเชลียง  
ท่ีมา: กรมศิลปากร, การอนุรักษ�ประติมากรรมในประเทศไทย ชุดท่ี 5 เล7มท่ี 5 วัดพระศรีรัตนมหา
ธาตุเชลียง จังหวัดสุโขทัย (กรุงเทพฯ: กลุ3มอนุรักษ�ศิลปกรรมสํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถาน
แห3งชาติ กรมศิลปากร, 2540), 103. 
 
 ภาพปูนป*Aนรวมถึงรูปแบบทางสถาป*ตยกรรมของปรางค�ของวัดมหาธาตุเชลียง จัดเป,นงาน
ศิลปกรรมในสมัยอยุธยาตอนกลาง โดยกําหนดอายุอยู3ในช3วงพุทธศตวรรษท่ี 20 ในช3วงรัชกาลของ
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ซ่ึงอาจมีความเก่ียวข"องด"วยท่ีพระองค�เสด็จมาประทับท่ีเมืองนี้และทรง
บูรณะวัดมหาธาตุเชลียงด"วยในคราวเดียวกัน 
 พระพุทธรูปถือตาลป�ตรภายในพระอุโบสถวัดโบสถ�สามเสน 
 1. ข+อมูลทางด+านศิลปกรรมของวัดโบสถ�สามเสน 
  วัดโบสถ�สามเสนสร"างข้ึนเม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2251 และได"รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาเม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2771 ซ่ึงตรงกับสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายในรัชสมัย
ของพระเจ"าอยู3หัวบรมโกศ แต3ไม3ปรากฏนามผู"สร"าง เม่ือมีการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร�เป,นราชธานี  
สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถทรงปฏิสังขรณ�วัดนี้21 แผนผังของพุทธาวาสท่ีปรากฏนั้น  
พระอุโบสถหันหน"าไปทิศตะวันออก มีเจดีย�ตั้งอยู3ด"านหน"าพระอุโบสถ ในลักษณะแนวแกนตะวันออก-

                                                        

 21 เจ"าพระยาทิพากรวงศ�, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร� รัชกาลท่ี 1 (กรุงเทพฯ: 
กรมศิลปากร, 2531), 92. 
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ตะวันตก เป,นคติเช3นกันกับท่ีปรากฏในวัดสมัยอยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร�ตอนต"น โดยรอบของ
พระอุโบสถมีกําแพงแก"วเต้ียก3อปูนทึบ ซุ"มสีมาท่ีล"อมรอบพระอุโบสถนั้น มีลักษณะเป,นทรงกูบ ซ่ึงเป,น
ท่ีนิยมกันในสมัยรัชกาลท่ี 1 ส3วนด"านบนของซุ"มสีมา ปรากฏร3องรอยของการประดับลูกแก"วอยู3
ด"านบนซ่ึงได"ชํารุดไปแล"ว ลักษณะของใบสีมาท่ีปรากฎเป,นใบสีมาคู3 มีขนาดเล็ก ทําด"วยหินทรายแดง  
เม่ือพิจารณาจากลักษณะของผังและรูปแบบของพระอุโบสถโดยรวมแล"ว เป,นลักษณะของพระอุโบสถ
ท่ีนิยมสร"างในสมัยอยุธยาตอนปลาย 
 2. พระพุทธรูปท่ีปรากฏภายในพระอุโบสถ 
  ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปเป,นหมู3อยู3ในฐานชุดเดียวกัน จัดวางเป,น
แถวในลักษณะหันพระพักตร�ไปยังทิศท้ังสี่ โดยจากผนังทางด"านหลังปรากฏพระพุทธรูปยืนปางห"าม
สมุทร ปางอุ"มบาตร และปางห"ามญาติ ส3วนแถวอ่ืน ๆ เป,นพระพุทธรูปปางสมาธิ และพระพุทธรูปปาง
มารวิชัย พระพุทธรูปท่ีเป,นพระประธานปางสมาธิอยู3บนฐานบัลลังก�ท่ีอยู3ในระดับท่ีสูงกว3าพระพุทธรูป
องค�อ่ืน ๆ ส3วนรูปแบบของพระเศียรของพระพุทธรูปท่ีปรากฏในพระอุโบสถท้ังหมดนี้มีลักษณะ
ใกล"เคียงกันคือพระพักตร�กลมรีคล"ายผลมะตูม พระขนงโก3งต3อกันตรงสันพระนาสิกปลายพระขนงโค"ง
งอนข้ึนเล็กน"อย ปลายพระนาสิกงุ"ม ขอบพระศกตรง ขมวดพระเกศาเป,นกรวยแหลม พระรัศมีเป,น
เปลวปลายสะบัด เม่ือพิจารณารูปแบบศิลปะของพระพุทธรูปภายในพระอุโบสถ รวมถึงการจัดวาง
พระพุทธรูปจํานวนหลายองค�อยู3ในฐานเดียวกันนั้นเป,นการจัดวางพระพุทธรูปในพระอุโบสถสมัย
อยุธยาตอนปลาย 
 3. พุทธลักษณะและรูปแบบทางศิลปกรรมของพระพุทธรูปถือตาลป�ตรในพระอุโบสถ 
วัดโบสถ�สามเสน 
  พุทธลักษณะของพระพุทธรูปถือตาลป*ตรท่ีพบนี้มีพระพักตร�กลมรี พระขนงโก3งต3อกัน
ตรงสันพระนาสิก ปลายพระขนงโค"งงอนข้ึนเล็กน"อย ปลายพระนาสิกงุ"ม ขมวดพระเกศาเป,นทรง
กรวยแหลม พระรัศมีเป,นเปลวปลายสะบัด พระหัตถ�ท้ังสองข"างแสดงการถือตาลป*ตรด"ามสั้นโดยพระ
หัตถ�ซ"ายจับด"ามตาลป*ตรแสดงการเล3นนิ้วพระหัตถ� โดยท่ีนิ้วพระกนิษฐายืดออกส3วนนิ้วพระหัตถ�ท่ี
เหลือแสดงการกําด"ามตาลป*ตร ส3วนพระหัตถ�ขวายกข้ึนมาจับด"านบนตาลป*ตรท่ีมีลักษณะด"ามสั้นกว3า
ระดับพระพักตร�ของพระพุทธรูป ซ่ึงเป,นรูปแบบของการถือตาลป*ตรท่ีปรากฏในงานศิลปกรรมสมัย
อยุธยาตอนกลาง แต3สิ่งท่ีต3างออกไปคือรูปแบบของพระเศียรซ่ึงลักษณะท่ีปรากฎดังกล3าวเป,นงาน
ศิลปกรรมในสมัยอยุธยาตอนปลาย ส3วนฐานของพระพุทธรูปนั้นเป,นฐานสิงห�ประกอบด"วยลาย นม
สิงห� ครีบท"อง ครีบน3อง กาบเท"าสิงห� และบัวหลังสิงห�22 ท่ีมีการยกสูงประดับผ"าทิพย� มีลายปูนป*Aน

                                                        

 22 สันติ เล็กสุขุม, ลวดลายปูนป�3นแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2172-2310) 
(กรุงเทพฯ: มูลนิธิเจมส� ทอมปNสัน, 2532), 75. 
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กลีบบัว มีใส" ประกอบอยู3ในชุดฐานสิงห� จากรูปแบบของศิลปกรรมท่ีปรากฎโดยรวมจัดเป,นงาน
ศิลปกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย (ภาพท่ี 42)  
  พระพุทธรูปถือตาลป*ตรท่ีพบในพระอุโบสถวัดโบสถ�สามเสนนี้ ต้ังอยู3ในตําแหน3ง
ด"านหน"าของพระประธานในพระอุโบสถ จัดเป,นพระพุทธรูปถือตาลป*ตรท่ีมีขนาดใหญ3 และต้ังอยู3ใน
ตําแหน3งท่ีเป,นรองจากพระประธาน ซ่ึงแตกต3างจากพระพุทธรูปถือตาลป*ตรในศิลปะอยุธยาองค�อ่ืนท่ี
พบจากโบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ท่ีมีการสร"างให"มีขนาดเล็กและบรรจุไว"ในกรุเพ่ือ
ถวายเป,นพุทธบูชา  
 

 
 
ภาพท่ี 42  พระพุทธรูปถือตาลป*ตรภายในพระอุโบสถวัดโบสถ�สามเสน 
 (ภาพถ3ายโดยผู"วิจัย, พระอุโบสถวัดโบสถ�สามเสน กรุงเทพฯ, 20 กรกฎาคม 2554) 
 
  จากรูปแบบของพระพุทธรูปถือตาลป*ตรท่ีพบในพระอุโบสถวัดโบสถ�สมเสนนี้ แสดงให"
เห็นว3าคติการสร"างพระพุทธรูปในปางถือตาลป*ตรนั้น เป,นท่ีนิยมสร"างสืบต3อมาถึงสมัยอยุธยาตอน
ปลายโดยเฉพาะอย3างยิ่งพระพุทธรูปถือตาลป*ตรท่ีพบภายในพระอุโบสถวัดโบสถ�สามเสนนี้ ผู"สร"างคง
มีวัตถุประสงค�เพ่ือให"เป,นพระพุทธรูปขนาดใหญ3ประดิษฐานไว"ในพระอุโบสถเพ่ือให"ประชาชนได"
สักการบูชา ซ่ึงต3างจากพระพุทธรูปถือตาลป*ตรขนาดเล็กท่ีพบว3าสร"างข้ึนเพ่ือบรรจุไว"ในกรุต3าง ๆ เพ่ือ
สืบทอดศาสนา 
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  อย3างไรก็ตามในด"านความหมายทางประติมานวิทยา ก็ยังคงหมายถึงพระพุทธรูปใน
ปางแสดงธรรมท่ีสืบต3อกันมาจากสมัยอยุธยาตอนกลาง ซ่ึงมีความสอดคล"องกันในด"านรูปแบบของ
ประติมากรรมท่ีปรากฏการถือตาลป*ตร คือการจับตาลป*ตรด"วยพระหัตถ�ท้ังสองข"าง ซ่ึงพระหัตถ�ซ"าย
กําด"ามตาลป*ตรวางท่ีพระเพลา ส3วนพระหัตถ�ขวาแสดงการจับแผ3นตาลป*ตรในลักษณะของการ
ประคองไว"ท่ีด"านบน 
 
พระพุทธรูปถือตาลป�ตรในศิลปะรัตนโกสินทร� 
 ความนิยมในการสร"างพระพุทธรูปถือตาลป*ตรในสมัยรัตนโกสินทร�นั้นได"รับความนิยมใน
การสร"างท่ีมีความต3อเนื่องมาจากงานศิลปกรรมสมัยอยุธยา แต3ก็มีการปรับเปลี่ยนลักษณะบาง
ประการให"มีความแตกต3างออกไป เช3น ลักษณะของการถือตาลป*ตร ตลอดจนรูปแบบของตาลป*ตรท่ีมี
ด"ามยาวข้ึนและมีการออกแบบให"มีความสวยงามในรูปแบบของตาลป*ตรพัดยศ  
 พระพุทธรูปถือตาลป*ตรท่ีพบในงานศิลปกรรมสมัยรัตนโกสินทร�นั้นสามารถแบ3งออกได"
เป,น 2 รูปแบบคือ  
 1. รูปแบบของพระพุทธรูปถือตาลป*ตรขนาดใหญ3ซ่ึงเป,นพระประธานประจําพระวิหาร
หลวง หรือพระอุโบสถ 
 2. รูปแบบของพระพุทธรูปถือตาลป*ตรขนาดเล็กท่ีมีชื่อเรียกว3า พระชัย หรือ พระ
ชัยวัฒน� ประจํารัชกาล 
 ซ่ึงท้ัง 2 รูปแบบนี้บางครั้งก็มีความสัมพันธ�กันในด"านรูปแบบและประติมานวิทยา และ
บางครั้งก็ต3างกันในด"านประติมานวิทยาและรูปแบบด"วยเช3นเดียวกัน ในท่ีนี้ขอกล3าวถึงพระพุทธรูปถือ
ตาลป*ตรในรูปแบบแรก ซ่ึงเป,นพระพุทธรูปท่ีมีขนาดใหญ3 เป,นพระประธานประจําพระวิหารหรือพระ
อุโบสถเป,นอันดับแรก 
 พระพุทธรูปถือตาลป�ตรภายในพระวิหารของวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร 
 1. ข+อมูลเบ้ืองต+นเก่ียวกับวัดราชโอรส 
  วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เป,นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร สันนิษฐาน
ว3าเดิมเป,นวัดสมัยอยุธยา ซ่ึงเดิมชื่อว3าวัดจอมทอง แล"วเปลี่ยนมาเป,นวัดจอมทอง ภายหลังเม่ือ
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล"าเจ"าอยู3หัวได"ทรงบูรณปฏิสังขรณ�วัดจอมทองข้ึนใหม3ท้ังพระอารามโดย
เสด็จมาคุมงานการก3อสร"างด"วยพระองค�เองมาโดยตลอด เม่ือแล"วเสร็จจึงได"น"อมเกล"าฯ ถวายเป,น
พระอารามหลวง พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล"านภาลัยจึงทรงพระราชาทนนามใหม3ว3า “วัดราช
โอรส” ซ่ึงมีความหมายถึง วัดท่ีพระราชโอรสทรงสถาปนา69 
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 2. พระพุทธรูปถือตาลป�ตรภายในพระวิหาร 
  ภายในอาคารท่ีเรียกว3า วิหารพระนั่ง หรือ อาคารการเปรียญหลวงนั้น มีพระประธาน
เป,นพระพุทธรูปในปางถือตาลป*ตร ซ่ึงมีความแตกต3างจากพระพุทธรูปท่ีเป,นพระประธานในพระ
อุโบสถหรือพระวิหารโดยท่ัวไปท่ีจะแสดงปางสมาธิหรือปางมารวิชัย  
  พระพุทธรูปองค�นี้เป,นพระพุทธรูปท่ีสร"างข้ึนในคราวท่ีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล"า
เจ"าอยู3หัว ทรงดํารงพระอิสริยสเป,นพระเจ"าลูกยาเธอ กรมหม่ืนเจษฎาบดินทร� เม่ือครั้งท่ีทรงเป,นแม3
กองบูรณปฏิสังขรณ� วัดราชโอรสาราม ซ่ึงมีข"อความในจดหมายเหตุเรื่องการบูรณะวัดราชโอรสท่ี
กล3าวถึงการสร"างพระพุทธรูปถือตาลป*ตรท่ีประดิษฐานภายในพระวิหารดังข"อความท่ีปรากฎต3อไปนี้ 
 

 เม่ือพระเจ"าลูกยาเธอ กรมหม่ืนเจษฎาบดินทร� มีรับสั่งให"ปฏิสังขรณ�วัดราชโอรสารามในปZ 
พ.ศ. ๒๓๖๕- ๒๓๗๔ พระองค�ได"ทรงสร"างพระพุทธชัยสิทธิธรรมนาท เป,นพระประธานในศาลา
การเปรียญ ซ่ึงมีลักษณะเป,นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัย พระหัตถ�ซ"ายถือ
ตาลป*ตรซ่ึงมีช3องว3างตรงกลาง ให"อุบาสกอุบาสิกา แลเห็นพระพักตร�ได"23 (ภาพที่ 43) 

 
  จากข"อความดังกล3าวได"ระบุผู"สร"าง ปZพุทธศักราชท่ีสร"าง รวมถึงชื่อของพระพุทธรูป
และพุทธลักษณะท่ีปรากฎ ซ่ึงอยู3ในช3วงรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล"านภาลัย แสดงให"
เห็นว3าการสร"างพระพุทธรูปในปางถือตาลป*ตรท่ีมีขนาดใหญ3 ซ่ึงเป,นพระประธานภายในพระวิหารนั้น
ได"เกิดข้ึนท่ีวัดราชโอรสนี้เป,นแห3งแรกในยุครัตนโกสินทร� 

 

                                                        

 23 เจ"าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร� รัชกาลท่ี 3, 
(พระนคร: บุญส3งการพิมพ�, 2511), 289. 
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ภาพท่ี 43  พระพุทธรูปถือตาลป*ตรภายในพระวิหารวัดราชโอรสาราม 
 (ภาพถ3ายโดยผู"วิจัย, พระวิหารวัดราชโอรสาราม กรุงเทพฯ, 25 กรกฎาคม 2554) 
 
  พุทธลักษณะของพระพุทธรูปองค�นี้ เป,นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบบนฐาน
ชุกชี พระหัตถ�ซ"ายแสดงการถือตาลป*ตรวางลงกลางพระเพลา พระหัตถ�ขวาวางพาดลงบนพระชงค� 
เบื้องขวาตามแบบพระพุทธรูปในปางมารวิชัย ครองจีวรห3มเฉียง สังฆาฏิยาวถึงพระนาภี เป,นท่ีสังเกต
ได"ว3ารูปแบบการถือตาลป*ตรนั้นได"มีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมเม่ือครั้งสมัยอยุธยา อาจเนื่องด"วย
รูปแบบของตาลป*ตรท่ียาวข้ึน พระหัตถ�ขวาท่ีเคยใช"จับประคองแผ3นตาลป*ตรท่ีมีด"ามสั้นในงาน
ศิลปกรรมสมัยอยุธยาตอนกลาง ต"องมีการปรับเปลี่ยนให"มีความสอดคล"องกับรูปแบบของตาลป*ตรท่ี
ยาวข้ึน โดยการเปลี่ยนให"พระหัตถ�ขวาวางลงบนพระชงค�แทนการจับตาลป*ตร ซ่ึงลักษณะการจับ
ตาลป*ตรในรูปแบบดังกล3าวอาจมีท่ีมาจากการใช"ท่ีจริงของพระสงฆ�ต้ังแต3สมัยอยุธยาตอนปลาย 
ดังเช3นตัวอย3างของภาพลายรดน้ําในพิพิธภัณฑ�วังสวนผักกาด ท่ีปรากฎภาพของพระสงฆ�นั่งบน
ธรรมาสน�แสดงธรรมโดยการถือตาลป*ตร ซ่ึงเป,นหลักฐานทางศิลปกรรมท่ีสะท"อนให"เห็นถึงการใช"
ตาลป*ตรของพระสงฆ�ในการแสดงธรรมได"ชัดเจนท่ีสุด (ภาพท่ี 44) 
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ภาพท่ี 44 ภาพลายรดน้ําบนหอเขียนแสดงภาพพระสงฆ�ถือตาลป*ตรด"ามยาวแสดงธรรม 
 (ภาพถ3ายโดยผู"วิจัย, หอเขียน วังสวนผักกาด กรุงเทพฯ, 20 กุมภาพันธ� 2554) 
 
  รูปแบบตาลป*ตรท่ีปรากฏในพระพุทธรูปองค�นี้นั้น มีลักษณะการออกแบบท่ีพิเศษต3าง
จากรูปแบบตาลป*ตรโดยท่ัวไปคือ มีลักษณะเหมือนกับพัดยศท่ีเรียกว3า พัดแฉก แต3ตรงกลางของแผ3น
ตาลป*ตรนั้นมีการเจาะช3องว3างเอาไว"ให"เห็นพระพักตร�ของพระพุทธรูป รูปแบบของตาลป*ตรชนิดนี้นั้น
มีชื่อเรียกว3า “ตาลป*ตรแว3นแก"ว”24 ซ่ึงเป,นรูปแบบตาลป*ตรท่ีปรากฎเฉพาะในประติมากรรมของ
พระพุทธรูปและพระสาวก แสดงการถือตาลป*ตรในศิลปะรัตนโกสินทร� ดังนั้นพระพุทธรูปองค�นี้น3าจะ
มีความหมายถึงการแสดงธรรม เนื่องจากในช3องตรงกลางของตาลป*ตรมีแผ3นกระจกมีจารึกอักษรขอม
เป,นข"อความคาถาเยธัมมา ซ่ึงเป,นพระคาถาท่ีเก่ียวข"องกับเรื่องการแสดงธรรม หากมองในด"านของ
ความงามทางศิลปะแล"ว การสร"างตาลป*ตรแว3นแก"วข้ึนกับงานประติมากรรมพระพุทธรูปท่ีมีขนาด
ใหญ3 ก็คงเป,นไปเพ่ือให"ผู"ท่ีมากราบไหว"ได"มองเห็นพระพักตร�ของพระพุทธรูปได"นั้นเอง  

                                                        

 24 เด3นดาว ศิลปานนท�, แกะรอยพระมาลัย (กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส, 2553), 75. 
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  ส3วนความหมายทางด"านประติมานวิทยานอกจากหมายถึงพระพุทธรูปในปางแสดง
ธรรมจากหลักฐานจารึกคาถา เยธัมมา ท่ีปรากฎบนตาลป*ตรแว3นแก"วท่ีเป,นข"อความซ่ึงเก่ียวข"องกับ
การแสดงธรรมแล"ว เป,นท่ีน3าสังเกตได"ว3า พระพุทธรูปถือตาลป*ตรในพระวิหารนี้มีชื่อว3า “พระพุทธชัย
สิทธิธรรมนาท”25 ซ่ึงปรากฏคําว3า “ชัย” ในชื่อของพระพุทธรูป แสดงให"เห็นว3าการสร"างพระพุทธรูป
ถือตาลป*ตรท่ีมีขนาดใหญ3ในพระวิหาร อาจหมายถึง “พระชัย” ท่ีมีความหมายถึง พระพุทธรูปท่ีนํามา
ซ่ึงชัยชนะ26 อันเป,นความหมายท่ีสองทางด"านประติมานวิทยาในพระพุทธรูปองค�นี้ก็เป,นได" 
  ส3วนมูลเหตุการสร"างพระพุทธรูปถือตาลป*ตรท่ีเรียกว3าพระชัยนั้น หากเม่ือพิจารณา
ร3วมกับเหตุการณ�ท่ีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล"าเจ"าอยู3หัว เม่ือครั้งยังทรงดํารงพระอิสริยยศเป,นพระ
เจ"าลูกยาเธอ กรมหม่ืนเจษฎาบดินทร� ทรงเป,นจอมทัพนําไพร3พลมาพักแรมทําพิธีเบิกโขลนทวารท่ีวัด
นี้ ก3อนเดินทางไปสกัดทัพพม3าท่ีด3านพระเจดีย�สามองค� จังหวัดกาญจนบุรี เม่ือพระองค�ทรงเลิกทัพ
กลับพระนครได"ทรงบูรณปฏิสังขรณ�วัดราชโอรสใหม3ท้ังพระอาราม ในครั้งนี้คงสร"างพระพุทธรูปถือ
ตาลป*ตรท่ีมีความหมายถึงชัยชนะ เพ่ือเป,นท่ีระลึกถึงในเหตุการณ�ท่ีพระองค�ได"ทรงมาต้ังทัพท่ีวัดนี้
และมีชัยเหนือกองทัพพม3าในศึกครั้งนั้นก็เป,นได" 
  ดังนั้นพระพุทธรูปถือตาลป*ตรในพระวิหารของวัดราชโอรสาราม อาจเป,นต"นแบบของ
การสร"างพระพุทธรูปท่ีมีความหมายถึง พระชัย ในรูปแบบของพระพุทธรูปขนาดใหญ3เป,นประธาน
ของอาคารพระวิหารท่ีเกิดข้ึนครั้งแรกในรัชกาลท่ี 3 ซ่ึงจะเป,นต"นแบบให"กับการสร"างพระพุทธรูปถือ
ตาลป*ตรขนาดใหญ3เป,นพระประธานประจําพระวิหารดังท่ีปรากฎในวัดท่ีสร"างในสมัยรัชกาลท่ี 3 ถึง
รัชกาลท่ี 4 ดังจะกล3าวในหัวข"อถัดไป 
 พระพุทธรูปถือตาลป�ตรภายในพระวิหารวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร จังหวัดนนทบุรี 
 1. ข+อมูลเบ้ืองต+นเก่ียวกับวัดเฉลิมพระเกียรติ 
  วัดเฉลิมพระเกียรติฯ เป,นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร วัดแห3งนี้สร"างข้ึนใหม3
ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล"าเจ"าอยู3หัว โดยมีพระราชประสงค�เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระ
ชนกและพระชนนีของสมเด็จพระศรีสุลาลัย ท้ังนี้ได"ทรงเลือกพ้ืนท่ีสร"างวัดในบริเวณปUอมเก3าริมฝ*aง
ตะวันตกของแม3น้ําเจ"าพระยา จังหวัดนนทบุรี ซ่ึงเป,นนิวาสสถานเดิมของพระอัยกา และพระอัยกีของ

                                                        

 25 เจ"าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร� รัชกาลท่ี 
3, 289. 
 26 ส. พลายน"อย [นามแฝง]. ตํานานพระชัยวัฒน�และพระแก+วประจํารัชกาล (กรุงเทพฯ: 
ชมรมบํารุงบัณฑิต, 2528), 3. 
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พระองค� อย3างไรก็ตามวัดนี้สร"างไม3แล"วเสร็จในยุคสมัยของพระองค� ต3อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล"าเจ"าอยู3หัว จึงโปรดเกล"าฯให"ดําเนินการก3อสร"างในส3วนท่ียังค"างอยู3ให"แล"วเสร็จ27 

 2. พระพุทธรูปถือตาลป�ตรภายในพระวิหาร 
  ภายในพระวิหารท่ีเรียกว3าการเปรียญหลวง มีพระประธานเป,นพระพุทธรูปถือตาลป*ตร 
พุทธลักษณะท่ีปรากฏคือ เป,นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิเพชรบนฐานชุกชี พระหัตถ�ซ"ายถือ
ตาลป*ตรวางอยู3บนพระเพลา ส3วนพระหัตถ�วางลงบนพระชงค� ครองจีวรห3มเฉียง สังฆาฎิยาวจรดพระ
นาภี มีประติมากรรมพระอัครสาวกนั่งคุกเข3าประคองอัญชลีอยู3ท้ังสองข"าง  
  ตาลป*ตรท่ีปรากฏอยู3กับพระพุทธรูปนั้นเป,นตาลป*ตรในรูปแบบของพัดแฉก ซ่ึงก็คือพัด
ยศของพระสงฆ�ผู"ทรงสมณศักด์ิ ซ่ึงไม3มีการเจาะช3องตรงกลางเหมือนกับพระพุทธรูปถือตาลป*ตรท่ีวัด
ราชโอรสาราม ท่ีเป,นตาลป*ตรแว3นแก"ว จากรูปแบบท่ีปรากฎโดยรวมพระพุทธรูปองค�นี้มีพุทธลักษณะ
เหมือนกับพระพุทธรูปท่ีเรียกว3าพระชัยวัฒน�ประจํารัชกาล (ภาพท่ี 45) 
  ซ่ึงทางวัดได"ระบุว3าเป,นพระพุทธรูปพระชัยวัฒน�ประจําอาคารการเปรียญหลวง ซ่ึง
เป,นท่ีน3าสังเกตได"ว3า พระพุทธรูปองค�นี้น3าจะเป,นการจําลองรูปแบบของพระพุทธรูปพระชัยวัฒน�
ประจํารัชกาล ส3วนคติการจําลองพระชัยวัฒน�ขนาดใหญ3เพ่ือเป,นพระประธานของพระวิหารนั้น คงมี
ความเก่ียวเนื่องด"วยว3าตําแหน3งท่ีต้ังของวัดเฉลิมพระเกียรตินั้นเป,นบริเวณปUอมเก3า ซ่ึงน3าจะเป,นแนว
ปUองกันข"าศึกและเมืองนนทบุรีคงเป,นเมืองหน"าด3านทางด"านทิศเหนือของพระนครใน ยุคสมัยนั้น 
  ดังนั้น การจําลองพระชัยวัฒน�ในลักษณะของพระพุทธรูปขนาดใหญ3ท่ีวัดเฉลิมพระ
เกียรตินั้น คงมีความหมายประหนึ่งว3า เป,นพระพุทธรูปท่ีคอยคุ"มครองปUองกันภัยท่ีจะเข"ามาทางทิศ
เหนือของพระนครประการหนึ่ง ซ่ึงคติการจําลองพระชัยวัฒน�ในลักษณะดังกล3าวจะปรากฏอย3าง
เด3นชัดในช3วงรัชกาลท่ี 4 ดังท่ีจะกล3าวถึงในหัวข"อต3อไป 

                                                        

 27 ศักด์ิชัย สายสิงห�, งานช7างสมัยพระนั่งเกล+าฯ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2551), 61. 
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ภาพท่ี 45 พระพุทธรูปถือตาลป*ตรภายในพระวิหารวัดเฉลิมพระเกียรต์ิ จังหวัดนนทบุรี 
 (ภาพถ3ายโดยผู"วิจัย, พระวิหาร วัดเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพฯ, 15 มกราคม 2554) 
 
 พระพุทธรูปถือตาลป�ตรภายในพระอุโบสถวัดพระสมุทรเจดีย� จังหวัดสมุทรปราการ 
 1. ข+อมูลเบ้ืองต+นของวัดพระสมุทรเจดีย� 
  วัดพระสมุทรเจดีย�เป,นปูชนียสถานสําคัญของจังหวัดสมุทรปราการ ต้ังอยู3ทางฝ*aงขวา
ของแม3น้ําเจ"าพระยาโดยหันหน"าออกไปทางทะเล หรือทางทิศตะวันตกของแม3น้ําเจ"าพระยา  
  มูลเหตุของการสร"างวัดนั้นเกิดข้ึนในคราวท่ีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล"านภาลัย 
ทรงดัดแปลงเมืองสมุทรปราการใหม3ให"มีความม่ันคงแข็งแรง ด"วยทรงพระดําริว3าเป,น เมืองปากแม3น้ํา
ท่ีข"าศึกสามารถเข"าไปยังพระนครได" ในการนั้นได"ทรงทอดพระเนตรเห็นเกาะทรายข้ึนบริเวณปUอม
ผีเสื้อสมุทร จึงทรงมีพระราชศรัทธาท่ีจะสร"างพระมหาเจดีย�ข้ึนท่ีเกาะทรายแห3งนั้น เพ่ือเป,นอนุสรณ�
ว3าการท่ีพระองค�โปรดให"สร"างปUอมไว" ก็หมายที่จะปUองกันพระพุทธศาสนาให"พ"นจากศัตรูทั้งหลาย 
แต3การสร"างยังไม3แล"วเสร็จพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล"านภาลัยก็เสด็จสวรรคตในปZ พ.ศ. 2367 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล"าเจ"าอยู3หัวโปรดให"ดําเนินการต3อจนแล"วเสร็จในปZ พ.ศ. 2371 โดยเป,น
รูปแบบของเจดีย�ย3อมุมไม"สิบสองสูง 10วา พร"อมท้ังกําแพงแก"วและศาลาท่ีพักท้ังสี่ทิศซ่ึงสร"างข้ึนใน
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คราวเดียวกัน28 ต3อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล"าเจ"าอยู3หัวเสด็จประพาสเมือง
สมุทรปราการ และโปรดให"ปฏิสังขรณ�พระสมุทรเจดีย�ให"มีความสูงใหญ3ม่ันคงมากกว3าเดิม ตามพระ
ราชปรารภว3า “พระสมุทรเจดีย�เป,นพระมหาเจดีย�สําคัญท่ีชาวต3างประเทศต"องเห็นเป,นเกียรติยศแก3
แผ3นดินก3อนเจดีย�สําคัญอ่ืน ๆ แต3พ้ืนท่ีเกาะยังคับแคบ องค�พระเจดีย�ก็ตํ่าเต้ีย ควรจะสถาปนาให"สูง
ใหญ3ข้ึนไปอีก”29 

  สิ่งก3อสร"างสําคัญในสมัยรัชกาลท่ี 4 ท่ียังคงอยู3มาถึงป*จจุบันนั้นคือพระวิหารหลวง    
ซ่ึงยังคงรูปแบบศิลปกรรมแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลท่ี 3 เนื่องจากง3ายในการก3อสร"างและมี
ความคงทนแข็งแรง ส3วนเครื่องบนหลังคายังคงทําเป,นรูปช3อฟUาใบระกาและหางหงส� แต3เป,นงานปูน
ป*Aนท้ังหมด สําหรับลายปูนป*Aนกลางหน"าบันทําเป,นรูปช"างสามเศียร เทินพระเก้ียว อันเป,นสัญลักษณ�
ประจําพระองค�ของรัชกาลท่ี 5 ซ่ึงอาจมีความเก่ียวข"องกับการซ3อมแซมครั้งใหญ3ในสมัยรัชกาลท่ี 5  
 2. พระพุทธรูปถือตาลป�ตรภายในพระวิหารหลวง 
  ภายในพระวิหารหลวงนั้นมีพระประธานเป,นพระพุทธรูปยืนในปางห"ามสมุทร 
ประดิษฐานอยู3ในซุ"มปูนป*Aนทรงพุ3มพระศรีมหาโพธิ์ ท่ียอดเป,นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎ ส3วนตําแหน3ง
ที่ตั้งรองจากพระประธานนั้นเป,นพระพุทธรูปในปางถือตาลป*ตร จากพุทธลักษณะที่ปรากฏคือ 
ประทับนั่งขัดสมาธิเพชร ครองจีวรห3มเฉียงเป,นริ้วแบบธรรมชาติ พระหัตถ�ซ"ายถือตาลป*ตรวางลง
บนพระเพลา ส3วนพระหัตถ�ขวาวางลงบนพระชานุเบื้องขวา พระเศียรมีพระรัศมีอยู3บนอุษณีษะท่ีเป,น
เนินขนาดเล็ก ส3วนตาลป*ตรท่ีปรากฏนั้นเป,นตาลป*ตรท่ีเรียกว3า พัดแฉก ซ่ึงเป,นลักษณะพัดยศ 
เช3นเดียวกันกับตาลป*ตรท่ีปรากฏอยู3กับพระพุทธรูปภายพระวิหารหลวงวัดเฉลิมพระเกียรติ (ภาพ
ท่ี 46)  

                                                        

 28 กรมศิลปากร, ทะเบียนโบราณสถานท่ัวราชอาณาจักร (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ�คุรุสภา
พระสุเมรุ, 2516), 70. 
 29 ประวัติวัดพระสมุทรเจดีย�และวัดกลางวรวิหาร (พระนคร: โรงพิมพ�ส3วนท"องถ่ิน, 
2508), 9. 
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ภาพท่ี 46  พระพุทธรูปถือตาลป*ตรภายในพระวิหารวัดพระสมุทรเจดีย� จังหวัดสมุทรปราการ 
 (ภาพถ3ายโดยผู"วิจัย, พระวิหารหลวง วัดพระสมุทรเจดีย�, 24 กรกฎาคม 2555) 
 
  ในด"านท่ีมาพระพุทธรูปองค�นี้มีกล3าวไว"ในพระราชพงศาวดารเก่ียวกับเรื่องการอัญเชิญ
พระชัยไปประดิษฐานท่ีพระสมุทรเจดีย� ในสมัยรัชกาลท่ี 4 ซ่ึงมีใจความว3า  
 

 ในปZวอก (พ.ศ. 2403) นั้น เจ"าพระยารวิวงศมหาโกษาธิบดี(ต3อมาเปลี่ยนเป,นเจ"าพระ
ทิพากรวงศ�มหาเสนาบดี นามเดิม ขํา บุนนาค) กราบทูลว3าพระสมุทรเจดีย�ได"ก3อพอกเสริมขึ้น
ไปแล"วเสร็จ ขอเชิญเสด็จบรรจุพระบรมธาตุ จึงโปรดเกล"าโปรดกระหม3อมพระราชทานฤกษ� วัน
อาทิตย� เดือน 2 แรม 3 คํ่า (วันที่ 30 ธันวาคม 2403) เสด็จพระราชดําเนินทางชลมารค แห3
พระบรมธาตุ แห3พระไชย พระห"ามสมุทรลงไปเมืองสมุทรปราการ30 

 
  จากข"อความท่ีกล3าวถึงในการเชิญพระชัย และพระห"ามสมุทรไปสมุทรปราการนั้น
น3าจะหมายถึงพระพุทธรูปปางห"ามสมุทร และพระพุทธรูปถือตาลป*ตรท่ีเป,นพระประธานอยู3ในพระ
วิหารหลวงของวัดพระสมุทรเจดีย� ดังท่ีปรากฏอยู3ในป*จจุบัน   

                                                        

 30 ส. พลายน"อย [นามแฝง].  ตาํนานพระชัยวัฒน�และพระแก+วประจํารัชกาล, 16. 
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  ส�วนเหตุแห�งการเชิญพระปางห�ามสมุทรและพระชัยไปประดิษฐานท่ีวัดพระสมุทร

เจดีย$ จะมีพระราชดําริอย�างไรนั้นมิอาจทราบได� แต�หากพินิจดูถึงพระราชปรารภของรัชกาลท่ี 5    

ซ่ึงทรงต�องการให�พระสมุทรเจดีย$ เป1นพระมหาเจดีย$ท่ีชาวต�างประเทศต�องเห็นเป1นเกียรติยศแก�

แผ�นดินก�อนเจดีย$สําคัญอ่ืน ๆ ดังนั้น การเชิญพระพุทธรูปปางห�ามสมุทร และพระชัย ไปประดิษฐาน

ท่ีวัดพระสมุทรเจดีย$นั้น น�าจะมีความหมายถึงเมืองสมุทรปราการเป1นเมืองหน�าด�านทางทะเล การท่ี

นําพระพุทธรูปท้ังสองไปประดิษฐานไว�นั้น ประหนึ่งว�าคอยคุ�มครองป9องกันภัยจากด�านทะเลด�วย

ประการหนึ่ง ซ่ึงแสดงให�เห็นว�าพระพุทธรูปถือตาลป:ตรองค$นี้ มิได�มีความหมายถึงพระพุทธเจ�าในปาง

แสดงธรรม แต�มีความหมายถึง พระพุทธรูปท่ีเรียกว�า พระชัย ซ่ึงอาจมีความเก่ียวข�องทางด�านประติ

มานวิทยาของพระชัยวัฒน$ ท่ีจะกล�าวในหัวข�อต�อไป 

 

พระพุทธรูปถือตาลป�ตรขนาดเล็กท่ีมีช่ือเรียกว�าพระชัยและพระชัยวัฒน ประจํารัชกาล 

 นอกจากการสร�างพระพุทธรูปถือตาลป:ตรท่ีมีความหมายถึงการแสดงธรรมแล�วยังมีการ

สร�างพระพุทธรูปขนาดเล็กในปางถือตาลป:ตร ท่ีเรียกว�า พระชัย หรือพระชัยวัฒน$ประจํารัชกาล 

 ความหมายของคําว�าพระชัย และ พระชัยวัฒน  

 คําว�า พระชัย นั้นในเอกสารรุ�นเก�าเขียนว�า พระไชย คือการใช�ไม�มลายและมีตัว ย สะกด 

ดังเช�นตัวอย�างที่ปรากฏในเรื ่องรัชกาลที่ 4 การอัญเชิญพระชัย และพระปางห�ามสมุทรไปที่วัด 

พระสมุทรเจดีย$ ดังข�อความต�อไปนี้ “วันอาทิตย$ เดือน 2 แรม 3 คํ่า (วันท่ี 30 ธันวาคม 2403) เสด็จ

พระราชดําเนินทางชลมารค แห�พระบรมธาตุ แห�พระไชย พระห�ามสมุทรลงไปเมืองสมุทรปราการ”31 

 ถ�าว�ากันตามความหมายทางอักษรศาสตร$ในป:จจุบันในคําว�า ไชย หมายถึง ดีกว�า เจริญ

กว�า ซ่ึงในหนังสือราชการเช�น ในหนังสือราชกิจจานุเบกษา ได�เปลี่ยนคําว�า พระไชย เป1น พระชัย 

ต้ังแต�รัชกาลท่ี 7 เป1นต�นมา ซ่ึงคําว�า ชัย ท่ีสะกดแบบนี้มีความหมายถึงชัยชนะ ดังนั้นคําว�า พระชัย 

น�าจะมีความหมายถึง พระพุทธรูปนํามาซ่ึงชัยชนะ 

 ส�วนคําว�า พระชัยวัฒน$นั้น มีการนําคําว�า “วัฒน$” ซ่ึงมีความหมายถึง เจริญข้ึน เม่ือนําคํา

ว�า “ชัย” รวมกับคําว�า “วัฒน$” จึงมีความหมายโดยนัยถึงการนํามาซึ่งชัยชนะและความเจริญแด� 

ผู�เป1นเจ�าของ ซ่ึงคําว�า พระชัยวัฒน$นั้น เริ่มมีการใช�กับพระพุทธรูปในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม

เกล�าเจ�าอยู�หัว เป1นต�นมา32 

                                                        

 31 ส. พลายน�อย [นามแฝง], ตํานานพระชัยวัฒน และพระแก(วประจํารัชกาล, 16 
 32 เรื่องเดียวกัน, 3. 
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 คําว�าพระชัยในความเห็นของสมเด็จพระเจ(าบรมวงศ เธอ เจ(าฟ/ากรมพระยานริศรานุ

วัดติวงศ  

 สมเด็จพระเจ�าบรมวงศ$เธอ เจ�าฟ9ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ$ ทรงมีพระมติในเรื่อง

พระชัยว�า 

 
 ที่เรียกว�าพระชัยนั้น ก็คิดว�าพระมารวิชัยนั่นเอง แต�ทําพระหัตถ$ซ�ายเป1นอาการสมาธิให�

ตะแคงเป1นถือตาลป:ตร ตาลป:ตรนั้นก็เป1นพัดยศด�วย ถ�าเป1นพระหลวงแล�วถือพัดแฉก ที่พระชัย

ถือตาลป:ตรนั้นนึกว�าให�บังอาวุธ ส�วนพระหัตถ$ที่พาดอยู�บนพระเพลานั้น เพื่อกดพระเพลาไว�

ไม�ให�ลุกหนีพวกมารไป อีกนัยหนึ่งว�าชี้พระแม�ธรณีเป1นพยาน ในทางสันนิษฐานอย�างหลังนี้มีสิ่ง

ประกอบ คือมีพระพุทธรูปมารวิชัยเก�า ๆ ลางองค$มีพระแม�ธรณีข้ึนมาบิดมวยผม33 

 

 จากข�อความท่ียกมาท้ังหมดนี้แสดงให�เห็นถึงความเข�าใจในเรื่องของรูปแบบและ

ความหมายของพระชัย และพระชัยวัฒน$ของผู�คนในยุคกรุงรัตนโกสินทร$ ซ่ึงความจริงคําว�า พระชัย 

นั้นมีปรากฎในเอกสารพระราชพงศาวดารเม่ือครั้งกรุงศรีอยุธยาดังท่ีจะยกตัวอย�างต�อไปนี้ 

 ข(อความในพระราชพงศาวดารท่ีกล�าวถึงพระชัย 

 ข�อความท่ีกล�าวถึงพระชัยท่ีชัดเจนท่ีสุดคือในพระราชพงศาวดารฉบับราชหัตเลขาเล�มท่ี 

๑ ซ่ึงกล�าวถึงการนําพระชัยไปในการสงครามในรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรดังข�อความต�อไปนี้   
 

 พระโหราราชครูธิบดีศรีพิชาจารย$ก็ลั่นฆ�องชัย ให�คลายเรือพระที่นั่งสุวรรณหงส$        

อันทรงพระพุทธปฏิมากรทองนพคุณสมญาพระชัยไปก�อน แล�วเรือกระบวนหน�าทั้งปวงไปโดย

ลําดับ 34 

 

 จากข�อความในพระราชพงศาวดารทําให�ทราบว�า มีการนําพระพุทธรูปนามว�าพระชัยนํา

ขบวนไปในการสงครามในรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรแล�ว แต�มิอาจทราบได�ว�าพระชัยท่ีกล�าวถึงนี้ 

มีพุทธลักษณะเป1นประการใด เนื่องจากพระชัยในสมัยอยุธยาไม�มีหลงเหลืออยู�เลยในป:จจุบัน 

                                                        

 33 เรื่องเดียวกัน, 8. 
 34 กองวรรณคดีและประวัติศาสตร$ กรมศิลปากร, พระราชพงศาวดาร ฉบับราชหัตถเลขา 
เล�ม 1 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2542), 161. 
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 ส�วนข�อความท่ีกล�าวถึงการนําพระชัยไปในการสงครามปรากฏในพระราชพงศาวดารอีก

ครั้งในสมัยรัชกาลท่ี ๑ ดังข�อความต�อไปนี้ 

 
 ครั้นถึงวันศุภวารมหาพิชัยมงคลนักขัตฤกษ$ ในมิคสิรมาสศุกรป:กษ$ดิถี จึงสมเด็จพระ

อนุชาธิราชกรมพระราชวังบวรฯ ก็กราบถวายบังคมลาสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชเจ�า เสด็จ

ทรงเรือพระที่นั่งบัลลังก$แก�วจักรพรรดิปVดทองทึบ พระที่นั่งสวัสดิชิงชัยประกอบพื้นดําทรงพระ

ชัยนําเสด็จ พร�อมด�วยเรือท�าวพระยาข�าทูลละอองธุลีพระบาทโดยเสด็จดาษดา35 

 

 จากข�อความข�างต�นแสดงให�เห็นว�าการนําพระชัยไปในการสงครามนั้น ยังเป1นประเพณีท่ี

สืบมาจวบจนถึง รัชกาลท่ี ๑ แห�งกรุงรัตนโกสินทร$ สิ่งท่ีน�าสังเกตคือพระชัยท่ีใช�นําขบวนทัพในการ

สงครามไม�ได�มีเฉพาะในพระราชวังหลวง หรือเฉพาะของพระเจ�าแผ�นดินเท�านั้น แต�มีพระชัยสําหรับ

กรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือ ของวังหน�าด�วยเช�นเดียวกัน 

 พระชัยท่ีปรากฎใช(ในพระราชพิธีต�าง ๆ  

 พระพุทธรูปท่ีเรียกว�าพระชัยนั้นสันนิษฐานว�ามีมาต้ังแต�สมัยกรุงศรีอยุธยาเป1นอย�างตํ่า 

ส�วนจะเป1นพระพุทธรูปอย�างใดขนาดใดบ�างนั้นไม�ทราบแน�ชัด เท�าท่ีพบหลักฐานน�าจะเป1น

พระพุทธรูปขนาดย�อม พอท่ีจะยกเคลื่อนย�ายไปในพิธีต�าง ๆ ได�สะดวก ดังท่ีปรากฏเรื่องการนําพระ

ชัยไปในการพระราชพิธีต�าง ๆ ดังนี้ 

 1. พระชัยในพิธีถือน้ําพระพิพัฒสัตยา สันนิษฐานว�าเป1นประเพณีท่ีมีมาแต�ครั้งกรุงศรี

อยุธยาซ่ึงจะมีการเชิญพระชัยมาต้ังท่ีหน�าพระพุทธสิหิงค$  สมัยกรุงรัตนโกสินทร$ในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว ได�มีบันทึกกล�าวถึงพระชัยในพระราชพิธีถือน้ําพระพิพัฒ

สัตยาว�า “ท่ีวัดพระศรีรัตนศาสดารามใช�ธรรมาสน$ศิลา ซ่ึงต้ังอยู�สําหรับพระอุโบสถเป1นพระแท�น

มณฑล ต้ังพระพุทธรูปชัยวัฒน$เงินรัชกาลท่ี ๑ องค$หนึ่ง พระชัยแผ�นดินป:จจุบันองค$หนึ่ง พระชัยนว

โลหะน�อยสําหรับนําเสด็จพระราชดําเนินองค$หนึ่ง”36 

                                                        

 35 กองวรรณคดีและประวัติศาสตร$ กรมศิลปากร, พระราชพงศาวดารฉบับราชหัตถเลขา 
เล�ม 2 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2542), 247. 
 36 ส. พลายน�อย [นามแฝง], ตํานานพระชัยวัฒน และพระแก(วประจํารัชกาล, 5. 
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 2. พระชัยในพระราชพิธีโสกันต  ในพระราชพงศาวดารกล�าวถึงพระราชพิธีโสกันต$ครั้ง

แผ�นดินกรุงศรีอยุธยามีใจความว�า “ท่ีไกรลาสบนชั้นที่สามประดิษฐานพระบรมธาตุมีมณฑปน�อยตั้ง

พระชัยน�อยทั้งซ�ายขวา มีพระสิหิงค$เป1นประธาน”37 แสดงให�เห็นว�าในสมัยอยุธยามีพระชัยไม�น�อย

กว�าสององค$ หรืออาจจะมีมากว�าซ่ึงไม�ทราบแน�ชัดว�ามีการสร�างพระชัยทุกรัชกาลหรือไม� 

 3. พระชัยในพระราชพิธีสัมพัจฉรฉินท  ในสมัยรัตนโกสินทร$มีพระพุทธรูปสําคัญหลาย
องค$ท่ีร�วมในพิธีหนึ่งในนั้นมี พระชัยประจํารัชกาลต�า ๆ พระชัยเงินองค$น�อยของพระบาทสมเด็จ พระ
พุทธยอดฟ9าจุฬาโลกมหาราช และพระชันนวโลหะน�อย ซ่ึงเป1นพระชัยท่ีสร�างข้ึนในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว ใช�สําหรับเสด็จประภาสหัวเมือง 
 4. พระชัยในพระราชพิธีเฉลิมพระชนม พรรษา ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนม$พรรษานั้น
มีการนําพระชัยมาต้ังในพิธีทุกครั้ง ซ่ึงเริ่มถือเป1นธรรมเนียมปฏิบัติตั้งแต�ในสมัยรัชกาลท่ี 5 เป1นต�นมา 
 5. พระชัยในพระราชพิธีลอยพระประทีป ซึ่งในกระบวนเรือทั้งหมดที่ร�วมในพระราช
พิธีนั้นมีเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชที่มีการตกแต�งด�วยพระประทีป ซึ่งประดิษฐานพระชัย ร�วมใน
พระราชพิธี 
 6. พระชัยในการเสด็จราชการสงคราม ซ่ึงจะมีการนําพระชัยไปในกองทัพด�วยทุกครั้ง
ดังท่ีปรากฎในพระราชพงศาวดารแผ�นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เม่ือคราวเสด็จไปตีเมืองเมาะตะ
มะ โดยเสด็จทางเรือ ซ่ึงมีใจความว�า “พระโหราราชครูธิบดีศรีพิชาจารย$ก็ลั่นฆ�องชัย ให�คลายเรือพระ
ท่ีนั่งสุวรรณหงส$ อันทรงพระพุทธปฏิมากรทองนพคุณสมญาพระชัยไปก�อน แล�วเรือกระบวนหน�าท้ัง
ปวงไปโดยลําดับ”38 
  จากข�อความในพงศาวดารแสดงเห็นได�ว�าในการเสด็จไปในการสงครามทางน้ํา จะใช�
เรือพระท่ีนั่งสุวรรณหงส$ประดิษฐานพระชัยไปในกระบวนทัพ ถ�าเป1นการสงครามท่ีเสด็จไปทางบกจะ
นําพระชัยข้ึนประดิษฐานข้ึนหลังช�าง ดังท่ีปรากฏพระพุทธรูปองค$หนึ่งซ่ึงมีชื่อว�าพระชัยหลังช�างซ่ึง
สมเด็จพระเจ�าบรมวงศ$เธอเจ�าฟ9ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ$ทรงสันนิษฐานว�า น�าจะสร�างข้ึนเม่ือก�อน
รัชกาลท่ี 1 จะข้ึนครองราชย$สมบัติ สําหรับไปทัพจับศึกซ่ึงเอาข้ึนหลังช�างไปจึงได�มีชื่อท่ีเรียกว�า “พระ
ชัยหลังช�าง” ซ่ึงป:จจุบันนี้ได�เก็บรักษาไว�ท่ีหอพระสุลาลัยพิมาน ภายในพระบรมมหาราชวัง39 

                                                        

 37 กองวรรณคดีและประวัติศาสตร$ กรมศิลปากร,  พระราชพงศาวดารฉบับราชหัตถเลขา 
เล�ม 1, 224. 
 38 กองวรรณคดีและประวัติศาสตร$ กรมศิลปากร,  พระราชพงศาวดารฉบับราชหัตถเลขา 
เล�ม 2, 247. 
 39 ส. พลายน�อย [นามแฝง], ตํานานพระชัยวัฒน และพระแก(วประจํารัชกาล, 9. 
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 7. พระชัยในพระราชพิธีราชาภิเษก ธรรมเนียมการเชิญพระชัยมาประดิษฐานในพระ

ราชพิธีราชาภิเษกนั้น สันนิษฐานว�ามีมาต้ังแต�ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา เม่ือพระเจ�าอยู�หัวจะเสด็จลงไป

ในโรงพระกระยาสนานนั้น พราหมณ$จะเชิญพระชัยนําเสด็จไปก�อน ในสมัยรัตนโกสินทร$นั้นธรรม

เนียมในการพระราชพิธีราชาภิเษกยังคงยึดแบบแผนเหมือนครั้งกรุงศรีอยุธยา แต�ให�บัณฑิตเป1นผู�เชิญ

พระชัยนําเสด็จ ดังท่ีปรากฏในพระราชพิธีราชาภิเษกรัชกาลท่ี 4 ในจดหมายเหตุราชาภิเษกในรัชกาล

นี้ปรากฏชื่อพระชัยท่ีแปลกออกไปอีกหลายองค$ เช�น พระชัยทอง พระชัยเงิน พระชัยนวโลหะ พระชัย

ห�มผ�าลงยาราชาวดี พระชัยพิธี ซ่ึงพระชัยพิธีนี้สมเด็จเจ�าฟ9ากรมพระยานริศรา นุวัดติวงศ$ ได�ทรงมี

พระมติว�า เป1นพระพุทธรูปทรงเครื่องยืนหล�อด�วยเงินหุ�มทอง ว�าเป1นพระพุทธรูปครั้งรัชกาลท่ี 1 ซ่ึง

นับว�าแปลกกว�าพระชัยองค$อ่ืน ๆ40 

  จากชื่อของพระชัยท่ีปรากฏในพระราชพิธีต�าง ๆ ดังท่ีกล�าวมาท้ังหมด มีท่ีทราบ

รูปแบบทางศิลปกรรมอยู�เพียงสององค$เท�านั้น คือ พระชัยหลังช�างซ่ึงเป1นพระพุทธรูปในปางถือ

ตาลป:ตร และพระชัยพิธี ซ่ึงเป1นพระพุทธรูปปางห�ามสมุทร ดังท่ีสมเด็จเจ�าฟ9ากรมพระยานริศรานุวัดติ

วงศ$ได�กล�าวถึง ในขณะท่ีพระชัยในชื่ออ่ืน ๆ นั้นยังไม�เคยพบการแสดงปางและรูปแบบทางศิลปกรรม

ท่ีชัดเจนมีเพียงแต�ชื่อท่ีบันทึกไว�ในพงศาวดารและเอกสารเก่ียวกับงานพระราชพิธี ซ่ึงในท่ีนี้จะขอ

กล�าวเพียงเรื่องพระชัยท่ีเป1นพระพุทธรูปถือตาลป:ตรเท�านั้น 

 8. พระชัยหลังช(าง น�าจะเปBนรูปแบบท่ีสืบมาตั้งแต�สมัยอยุธยาตอนปลาย  

  ในส�วนของพระพุทธรูปท่ีเรียกว�า “พระชัยหลังช�าง” (ภาพท่ี 47) ซ่ึงเป1นพระพุทธรูป

ในปางถือตาลป:ตร ท่ีสร�างก�อนการข้ึนครองราชย$สมบัติของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ9าจุฬาโลก

มหาราช ซ่ึงเป1นพระพุทธรูปท่ีใช�ไปในการสงคราม คงเป1นรูปแบบของพระชัยท่ีสร�างข้ึนตาม

ขนบธรรมเนียม ท้ังในด�านรูปแบบและความหมายด�านประติมานวิทยา ซ่ึงน�าเชื่อว�าจะสืบมาจาก

รูปแบบพระชัยในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เนื่องจากสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร$ยังคงสืบ

ขนบธรรมเนียมท่ีปฏิบัติสืบมาต้ังแต�ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป1นหลัก ส�วนรูปแบบของพระชัยหลังช�างเป1น

พระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิเพชร ประทับนั่งบนฐานป:ทม$รองรับด�วยฐานสิงห$ย�อมุมในพระหัตถ$

ซ�ายถือตาลป:ตรท่ีเป1นพัดแฉกวางบนพระเพลา ส�วนพระหัตถ$ขวานั้น วางลงบนพระชงค$เบื้องขวา ซ่ึง

รูปแบบการแสดงปางท่ีปรากฏนี้สามารถเทียบได�กับรูปแบบการแสดงปางถือตาลป:ตรในประติมากรรม

พระสาวกในศิลปะอยุธยาตอนปลายท่ีจัดแสดงอยู� ในพิพิธสถานแห�งชาติจันทรเกษม จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ซ่ึงเป1นรูปแบบของพัฒนาการในการจับตาลป:ตรของประติมากรรมท่ีมีการ

ปรับเปลี่ยนไปจากสมัยอยุธยาตอนกลางท่ีรูปแบบของตาลป:ตรสั้น จึงใช�พระหัตถ$ข�างหนึ่งจับด�าม

                                                        

 40 เรื่องเดียวกัน, 7. 
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ตาลป:ตร ส�วนพระหัตถ$อีกข�างประคองตาลป:ตรไว�ด�วยกัน แต�เม่ือรูปแบบของตาลป:ตรนั้นยาวข้ึนแล�ว

คงต�องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบปางในการถือตาลป:ตรให�มีความเหมาะสม โดยให�พระหัตถ$ขวานั้นวาง

ลงบนพระชงค$แทนการจับแผ�นตาลป:ตร 

 

 
 
ภาพท่ี 47 พระชัยหลังช�าง 
ท่ีมา: พิริยะ ไกรฤกษ$, ลักษณะไทยพระพุทธปฏิมาอัตลักษณ พุทธศิลปEไทย (กรุงเทพฯ: อมรินทร$ 
พริ้นต้ิง แอนด$ พับลิชชิ่ง, 2551), 68. 
 
 รูปแบบของพระชัยหลังช(างน�าจะเปBนต(นแบบให(กับพระชัยวัฒน ประจํารัชกาล 
 พระพุทธรูปแสดงการถือตาลป:ตรท่ีเรียกว�า พระชัยหลังช�าง ถือว�าเป1นรูปแบบพระชัยท่ี
เก�าท่ีสุดในยุคกรุงรัตนโกสินทร$ ซ่ึงมีรูปแบบทาง ศิลปกรรมและประติมานวิทยาในการตีความท่ีชัดเจน
ว�า พระชัย เป1นพระพุทธรูปท่ีนํามาซ่ึงชัยชนะและความเจริญแก�ผู�เป1นเจ�าของ ซ่ึงไม�ได�มีหมายความถึง
พระพุทธรูปในปางแสดงธรรมอีกต�อไป ซ่ึงเป1นประติมานวิทยาใหม�ในการสร�างพระพุทธรูปถือ
ตาลป:ตรท่ีเรียกว�าพระชัย อันสืบเนื่องต�อกันมาเกือบทุกรัชกาลในกรุงรัตนโกสินทร$ ซ่ึงมีชื่อเรียกว�า 
พระชัยวัฒน$ประจํารัชกาล 
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การสร(างพระชัยวัฒน ประจํารัชกาลและรูปแบบศิลปกรรมท่ีปรากฏ 
 รูปแบบทางศิลปกรรมของพระชัยวัฒน$ประจํารัชกาลสามารถแบ�งออกได�เป1น 3 กลุ�มตาม
รูปแบบศิลปะในแต�ละยุคสมัยได�ดังนี้ คือ 
 กลุ�มท่ี 1 รูปแบบของพระชัยวัฒน$ประจํารัชกาลท่ีสร�างในช�วงรัชกาลท่ี 1 ถึงรัชกาลท่ี 3  
 กลุ�มท่ี 2 รูปแบบของพระชัยวัฒน$ประจํารัชกาลท่ีสร�างในช�วงรัชกาลท่ี 4 ถึงรัชกาลท่ี 6  
 กลุ�มท่ี 3 รูปแบบของพระชัยวัฒน$ประจํารัชกาลท่ีสร�างในช�วงรัชกาลท่ี 7 ถึงรัชกาลท่ี 9  
 
 กลุ�มท่ี 1 รูปแบบของพระชัยวัฒน ประจํารัชกาลท่ีสร(างในช�วงรัชกาลท่ี 1 ถึงรัชกาลท่ี 3  
 1. พระชัยวัฒน ประจํารัชกาลท่ี 1 (ภาพท่ี 48) 
  ในการสร�างพระชัยวัฒน$ประจํารัชกาลนั้น เริ่มต้ังแต�รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ9าจุฬาโลกมหาราช ท่ีโปรดให�มีการหล�อพระชัยข้ึนสององค$ในปZ พ.ศ. 2325 เม่ือจะทําพิธี
ปราบดาภิเษก41 ซ่ึงพระชัยองค$นี้เป1นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิเพชรประทับนั่งบนฐานป:ทม$ ท่ี
รองรับด�วยฐานสิงห$ย�อมุม ปรากฏผ�าทิพย$ด�านหน�า ด�านหลังประดับด�วยฉัตรห�าชั้นความสูง 101 
เซนติเมตร พระหัตถ$ซ�ายแสดงการถือตาลป:ตรท่ีเรียกว�าพัดแฉกซ่ึงทําด�วยทองคําประดับอัญมณีลงยา
สี วางบนพระเพลา ส�วนพระหัตถ$ขวาวางลงบนพระชงค$เบื้องขวา พระชัยองค$นี้มีหน�าตักกว�าง 21 
เซนติเมตร สูงจากฐานถึงยอดพระรัศมี 32.05 เซนติเมตร ซ่ึงพระชัยองค$นี้ถือว�าเป1นพระชัยวัฒน$
ประจํารัชกาลองค$แรกท่ีสร�างข้ึนในยุครัตนโกสินทร$ ซ่ึงมีพุทธลักษณะเหมือนกับพระชัยหลังช�างทุก
ประการ ในส�วนของรายละเอียดปลีกย�อยในประติมากรรมก็คือ การปรากฏผ�าทิพย$ท่ีฐานป:ทม$ ซ่ึงไม�มี
ในพระชัยหลังช�าง 
  ในช�วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ9าจุฬาโลกมหาราชมีการสร�างพระ
ชัยวัฒน$ข้ึนสององค$ พระชัยคือองค$ท่ีหนึ่งเป1นพระพุทธรูปในปางถือตาลป:ตร ซ่ึงก็คือพระชัยวัฒน$
ประจํารัชกาล ส�วนพระชัยองค$ท่ีสองเป1นพระพุทธรูปยืนในปางห�ามสมุทรท่ีเรียกว�า พระชัยพิธี และ
รวมกับพระชัยหลังช�างท่ีมีมาก�อนการปราบดาภิเษก เท�ากับว�าในรัชกาลท่ี 1 มีพระชัยด�วยกันสามองค$ 
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ภาพท่ี 48 พระชัยวัฒน$ประจํารัชกาลท่ี 1  
ท่ีมา: พิริยะ ไกรฤกษ$, ลักษณะไทยพระพุทธปฏิมาอัตลักษณ พุทธศิลปEไทย (กรุงเทพฯ: อมรินทร$ 
พริ้นต้ิง แอนด$ พับลิชชิ่ง, 2551), 67. 
 
 2. พระชัยวัฒน ประจํารัชกาลท่ี 2 (ภาพท่ี 49) 
  ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล�านภาลัย ได�ทรงสร�างพระชัยประจํารัชกาล
ข้ึนในปZพ.ศ.236742 ซ่ึงมีขนาดหน�าตักกว�าง 21 เซนติเมตร ความสูงจากฐานถึงพระรัศมี 31 
เซนติเมตร พุทธลักษณะท่ีปรากฏคือ เป1นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิเพชร บนฐานป:ทม$มีฐานสิงห$
ย�อมุมรองรับปรากฎผ�าทิพย$อยู�ด�านหน�า พระหัตถ$ซ�ายถือตาลป:ตรท่ีเรียกว�า พัดแฉก ซ่ึงเป1นทองคํา
ประดับอัญมณีลงยาสี วางลงบนพระเพลา พระหัตถ$ขวาวางบนพระชงค$เบื้องขวา ท่ีด�านหลังมีการ
ประดับด�วยฉัตรห�าชั้นสูง 101 เซนติเมตร พระชัยวัฒน$ประจํารัชกาลท่ี 2 นั้น มีรูปแบบทางศิลปกรรม
เหมือนกับพระชัยวัฒน$ประจํารัชกาลท่ี 1 ทุกประการ ซ่ึงแสดงให�เห็นถึงรูปแบบทางศิลปกรรมท่ีมี
ความสืบเนื่องในรัชกาลต�อมาท่ีเป1นธรรมเนียมของการสร�างพระชัยวัฒน$ประจํารัชกาล  
 

                                                        

 42 พิริยะ ไกรฤกษ$, พระพุทธปฏิมาอัตลักษณ พุทธศิลปEไทย, 67. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 90 

 
 
ภาพท่ี 49 พระชัยวัฒน$ประจํารัชกาลท่ี 2 
ท่ีมา: พิริยะ ไกรฤกษ$, ลักษณะไทยพระพุทธปฏิมาอัตลักษณ พุทธศิลปEไทย (กรุงเทพฯ: อมรินทร$พ
ริ้นต้ิง แอนด$ พับลิชชิ่ง, 2551), 67. 
 
  การสร�างพระชัยวัฒน$ประจํารัชกาลท่ี 2 นั้น สร�างข้ึนในช�วงปลายรัชกาลในปZ พ.ศ. 
2367 ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล�านภาลัยจะไม�ได�ทันทอดพระนตร ก็เสด็จสวรรคตเสียก�อน 
ดังท่ีในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล�านภาลัย ไม�ปรากฏนามพระ
ชัยวัฒน$ประจํารัชกาลท่ี 2 ดังท่ีสมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว�า พระพุทธปฏิมา
ชัยท่ีตั้งพระแท�นมณฑลครั้งนั้น มีอยู� 3 องค$ คือ พระชัยพิธีองค$หนึ่ง พระชัยหลังช�างองค$หนึ่ง พระชัย
ประจํารัชกาลท่ี 1 องค$หนึ่ง43 

 3. พระชัยวัฒน ประจํารัชกาลท่ี 3 (ภาพท่ี 50) 
  ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล�าเจ�าอยู�หัว มีการสร�างพระชัยวัฒน$ประจํารัชกาล
ข้ึนในปZพ.ศ. 239444 แต�มีขนาดเล็กว�าพระชัยท่ีเคยปรากฏในรัชกาลนั้นมากนัก คือมีขนาดหน�าตัก
กว�าง 12 เซนติเมตร ความสูงจากฐานถึงพระรัศมี 18 เซนติเมตร พุทธลักษณะท่ีปรากฏ เป1น
พระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิเพชร บนฐานป:ทม$มีฐานสิงห$ย�อมุมรองรับปรากฎผ�าทิพย$อยู�ด�านหน�า 
พระหัตถ$ซ�ายถือตาลป:ตรท่ีเรียกว�า พัดแฉก ซ่ึงเป1นทองคําประดับอัญมณีลงยาสี วางลงบนพระเพลา 

                                                        

 43 ส. พลายน�อย [นามแฝง], ตํานานพระชัยวัฒน และพระแก(วประจํารัชกาล, 12. 
 44 พิริยะ ไกรฤกษ$, พระพุทธปฏิมาอัตลักษณ พุทธศิลปEไทย, 68. 
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พระหัตถ$ขวาวางบนพระชงค$เบื้องขวา ท่ีด�านหลังมีการประดับด�วยฉัตรห�าชั้น ส�วนจีวรทําเป1นลาย
ดอกด�วยทองคําลงยาสี ซ่ึงต�างจากรูปแบบจีวรท่ีปรากฎในพระชัยวัฒน$ในรัชกาลท่ี 1 และรัชกาลท่ี 2 
ท่ีเป1นจีวรเรียบ จากรูปแบบศิลปกรรมท่ีปรากฏในพระชัยวัฒน$ประรัชกาลท่ี 3 นี้ ทําให�สมเด็จฯเจ�าฟ9า
กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ$ทรงมีพระวินิจฉัยว�า “ได�ไปเห็นในหอพระสุลาลัยพิมาน มีพระชัยขนาด
เดียวกันอยู�มาก ทําต�าง ๆ กันเป1นเงินก็มี เป1นทองก็มี เป1นไม�ก็มี ทําไว�วทําไมมากมายก็ไม�ทราบ ท่ีห�ม
ผ�าลงยาก็คิดว�าเลือกเอาพระพวกนี้ท่ีอย�างดีมาใช�องค$หนึ่ง ไม�ใช�สร�างใหม�”45 

 

 
 

ภาพท่ี 50 พระชัยวัฒน$ประจํารัชกาลท่ี 3 
ท่ีมา: พิริยะ ไกรฤกษ$, ลักษณะไทยพระพุทธปฏิมาอัตลักษณ พุทธศิลปEไทย (กรุงเทพฯ: อมรินทร$ 
พริ้นต้ิง แอนด$ พับลิชชิ่ง, 2551), 67. 
 
 สมเด็จฯเจ�าฟ9ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ$ทรงมีพระวินิจฉัยถึงเรื่องพระชัยวัฒน$ ประจํา
รัชกาลท่ี 3 นี้ ว�าน�าจะเป1นพระชัยของเก�าขนาดเดียวกันท่ีทําด�วยวัสดุต�าง ๆ ซ่ึงมีอยู�อย�างมากมายใน
หอพระสุลาลัยพิมาน โดยทรงเลือกพระชัยท่ีสภาพดีข้ึนมาอาจจะมีการซ�อมแซมหรือตกแต�งเล็กน�อย 
แล�วเลือกข้ึนเป1นพระชัยวัฒน$ประจํารัชกาล ซ่ึงไม�ได�มีการสร�างใหม�แต�อย�างใด 
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 เม่ือพิจารณาถึงขนาดและรูปแบบของพระชัยวัฒน$ประจํารัชกาลท่ี 3 แล�วพบว�ามีความ
ต�างจากพระชัยวัฒน$ประจํารัชกาลท่ี 1 และพระชัยวัฒน$ประจํารัชกาลท่ี 2 จากเรื่องของขนาดท่ีมี
ความเล็กกว�าอย�างชัดเจน และในเรื่องของจีวรลายดอกท่ีปรากฏ ซ่ึงอาจเป1นไปได�ตามพระวินิจฉัยของ
สมเด็จฯเจ�าฟ9ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ$ ในเรื่องของการนําเอาพระชัยของเก�าท่ีมีอยู�แล�วมาเป1น
พระชัยวัฒน$ประจํารัชกาลท่ี 3 
 กล�าวโดยสรุปในเรื่องของรูปแบบทางศิลปกรรมท่ีปรากฏในพระชัยวัฒน$ประจํารัชกาลท่ี 
1 ถึงรัชกาลท่ี 3 ว�ามีรูปแบบในการแสดงปางถือตาลป:ตรโดยพระหัตถ$ซ�ายถือตาลป:ตรวางบนพระ
เพลา พระหัตถ$ขวาวางบนพระชงค$เบื้องขวาท่ีเหมือนกัน รูปแบบตาลป:ตรท่ีพบเป1นตาลป:ตรทองคํา
ดุนลายประดับอัญมณีลงยาสี ในรูปแบบเดียวกันคือพัดแฉก ในส�วนของฐานป:ทม$ก็เป1นรูปแบบ
เดียวกันคือเป1นฐานย�อมมุมมีผ�าทิพย$ประดับลวดลายลงยาสีอยู�เบื้องหน�า ซ่ึงลักษณะดังกล�าวเป1น
ข�อสังเกตท่ีสามารถแยกได�ระหว�าง พระชัยหลังช�าง กับพระชัยวัฒน$ประจํารัชกาล เนื่องจากพระชัย
หลังช�าง ไม�มีผ�าทิพย$อยู�ด�านหน�าของฐานป:ทม$ ในขณะท่ีลักษณะทางศิลปกรรมโดยรวมมีความ
เหมือนกับพระชัยวัฒน$ประจํารัชกาลเช�นเดียวกันท้ังหมด 
 กลุ�มท่ี 2 รูปแบบของพระชัยวัฒน ประจํารัชกาลท่ีสร(างในช�วงรัชกาลท่ี 4 ถึงรัชกาลท่ี 6  
 1.  พระชัยวัฒน ประจํารัชกาลท่ี 4 (ภาพท่ี 51) 
  ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว มีการสร�างพระชัยวัฒน$ประจํา
รัชกาลข้ึน ในปZ พ.ศ. 239446 ซ่ึงผู�สร�างคือ พระองค$เจ�าประดิษฐานวรการ(หม�อมเจ�าชายดิศ ในกรม
หม่ืนณรงค$ หริรักษ$)มีขนาดหน�าตักกว�าง 10 เซนติเมตร ความสูงจากฐานถึงพระรัศมี 17 เซนติเมตร 
ประกอบด�วยฉัตรห�าชั้นสูง 70 เซนติเมตร พุทธลักษณะท่ีปรากฏเป1นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิ
เพชร บนฐานบัวคว่ําบัวหงายรองรับด�วยฐานหน�ากระดานแปดเหลี่ยมยกสูง พระหัตถ$ซ�ายถือตาลป:ตร
ในลักษณะของพัดแฉก ประดับเพชรอัญมณีวางบนพระเพลา พระหัตถ$ขวาวางลงบนพระชงค$  
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ภาพท่ี 51 พระชัยวัฒน$ประจํารัชกาลท่ี 4 
ท่ีมา: พิริยะ ไกรฤกษ$, ลักษณะไทยพระพุทธปฏิมาอัตลักษณ พุทธศิลปEไทย (กรุงเทพฯ: อมรินทร$ 
พริ้นต้ิง แอนด$ พับลิชชิ่ง, 2551), 68. 
 
  ลักษณะพิเศษท่ีมีความแตกต�างจากพระชัยวัฒน$ประจํารัชกาลองค$ก�อนท้ังหมดก็คือ 
ลักษณะของพระเศียรท่ีไม�มีอุษณีษะ ท่ีพระนลาฎปรากฏอุนาโลม จีวรท่ีทรงมีลักษณะเป1นริ้วแบบ
ธรรมชาติ สังฆาฏิเป1นแผ�นใหญ� ฐานบัวคว่ําบัวหงายท่ีแสดงให�เห็นถึงกลีบบัวท่ีมีขนาดใหญ�มีฐานหน�า
กระดานแปดเหลี่ยมทรงสูง ซ่ึงลักษณะท่ีปรากฏดังกล�าวแสดงให�เห็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทาง
ศิลปกรรม ท่ีเริ่มรับอิทธิพลตะวันตกเข�ามาโดยเฉพาะการเน�นในเรื่องความเหมือนจริง ได�แก�การไม�ทํา
อุษณีษะ รูปแบบของจีวรท่ีแสดงริ้วแบบธรรมชาติ ฐานบัวคว่ําบัวหงายท่ีแสดงความเหมือนจริงของ
กลีบบัวในธรรมชาติ ส�วนฐานแปดเหลี่ยมทรงสูงขนาดใหญ�ท่ีนํามาใช�อาจมีความเก่ียวข�องกับรูปแบบ
ของศิลปะตะวันตก ท่ีเข�ามาแทนรูปแบบฐานป:ทม$แบบด้ังเดิม แต�สิ่งท่ีคงรูปแบบเดิมไว�ได�แก�พระรัศมี 
บนพระเศียร ซ่ึงเป1นการแสดงให�ทราบว�าเป1นประติมากรรมของพระพุทธเจ�า  
  ในขณะเดียวกันก็พบการจารึกภาษาบาลีท่ีฐานของพระชัยวัฒน$ ซ่ึงเป1นภาษาบาลีท่ีมี
อยู�ในมหาปาทานสูตร พระสุตตันตปVฎก ทีฆนิกายมหาวรรค ซ่ึงมีข�อความดังนี้ 
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 สพฺพปาปสฺสากรณํ กุสลสฺสูปสมฺปทา สจิตฺตปริโยทปนํ เอตํ พุทธาน สาสนํ 
 ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีตกฺขา นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี สมโณ  
 โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโต อนูปวาโท อนูปฆาโต ปาฏิโมกฺเข จสํวโร มตฺต\ฺ\ุตา จ ภตฺตสฺมึ 
 ปนฺต\ฺจ สยนาสนํ อธีจตฺเต จ อานาโยโค เอตํ พุทฺธาน สาสนํ47 

 
  ซ่ึงแปลว�า ความไม�ทําบาปท้ังปวง ความบําเพ็ญกุศลให�ถึงพร�อม การทําจิตของตนให�
ผ�องแผ�วนี้เป1นคําสอนของพระพุทธเจ�าท้ังหลาย ความอดทนคือความทนทานเป1นตบะอย�างยิ่ง ท�านผู�รู�
ท้ังหลาย ย�อมกล�าวว�าพระนิพพานเป1นเยี่ยม บรรพชิตผู�ฆ�าสัตว$อ่ืน เบียดเบียนสัตว$อ่ืน ไม�ชื่อว�าสมณะ
เลย ความไม�เข�าไปว�าร�ายกัน ความไม�เข�าไปล�างผลาญกันด�วยความสํารวมในพระปาฏิโมกข$ด�วย 
ความเป1นผู�รู�ผู�ประมาณในภัตตาหารด�วย ท่ีนอนท่ีนั่งอันสงัดด�วย ประกอบความเพียรในอธิจิตด�วย นี้
เป1นคําสอนของพระพุทธเจ�าท้ังหลาย  
   และยังมีคําภาษาบาลีท่ีฐานหน�ากระดานดังนี้ 
   “ชยตํ ปถวึ สพฺพํ ชยตํ อรโย สทา สฺยามินฺโท โส มหาราชา โย ปูเชติ อิมํ สทา” 
  แปลว�า พระสยามินทร$มหาราชพระองค$ใด ทรงบูชาพระพุทธรูปนี้เป1นนิตย$ ของ
พระสยามินทร$มหาราชนั้น จงชนะซ่ึงแผ�นดินท้ังหมด จงข�าศึกท้ังหลายทุกเม่ือ48 
  จากข�อความจารึกท่ีปรากฏท่ีฐานของพระชัยวัฒน$มีสองส�วน ซ่ึงส�วนแรกเป1นการนํา
คําสอนท่ีอยู�ในพระสุตตันตปVฎกมากล�าวถึง ส�วนท่ีสองเป1นคําบาลีท่ีแสดงให�เห็นถึงประติมานวิทยา
ของพระชัยวัฒน$ประจํารัชกาลได�ชัดเจนมากข้ึน ซ่ึงมีความหมายถึงการให�พระเจ�าแผ�นดินได�
สักการบูชา และนํามาซ่ึงชัยชนะจากข�าศึกท้ังปวง ซ่ึงลักษณะของการจารึกคําหรือภาษาบาลีในพระ
ชัยวัฒน$ประจํารัชกาลนั้นปรากฏครั้งแรกในพระชัยวัฒน$ประจํารัชกาลท่ี 4  
  นอกจากการพระชัยวัฒน$ประจํารัชกาลแล�ว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล�ายังโปรดให�
สร�างพระชัยข้ึนอีกองค$ ซ่ึงมีซื่อว�า พระชัยเนาวโลหะ ซ่ึงสร�างข้ึนหลังจากการสร�างพระชัยวัฒน$ประจํา
รัชกาลได�สองปZ มีขนาดเล็กว�า คือหน�าตักกว�าง 2 นิ้ว สูง 3 นิ้ว ซ่ึงมีรูปแบบทางศิลปกรรม
เช�นเดียวกันกับ พระชัยวัฒน$ประจํารัชกาล 
  

                                                        

 47 ส. พลายน�อย [นามแฝง], ตํานานพระชัยวัฒน และพระแก(วประจํารัชกาล, 96. 
 48 เรื่องเดียวกัน, 95. 
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  ส�วนจุดประสงค�ของการสร�างพระชัยเนาวโลหะนั้น ก็เพ่ือไว�ใช�เชิญกระบวนนําเสด็จ
เวลาออกนอกพระนคร ตามแบบอย�างโบราณราชประเพณี 
 2. พระชัยวัฒนประจํารัชกาลท่ี 5 (ภาพท่ี 52) 
  เม่ือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัวได�เสด็จข้ึนครองราชย�สมบัติ ได�ทรง
สร�างพระชัยวัฒน�ประจํารัชกาลข้ึนในป5 พ.ศ. 2412 ซ่ึงผู�สร�าง คือ พระองค�เจ�าประดิษฐานวรการ 
(หม�อมเจ�าชายดิศ ในกรมหม่ืนณรงค� หริรักษ�)มีขนาดหน�าตักกว�าง 16 เซนติเมตร ความสูงจากฐานถึง
พระรัศมี 28 เซนติเมตร ประกอบด�วยฉัตรสูง 84 เซนติเมตร49 พุทธลักษณะท่ีปรากฏเปDนพระพุทธรูป
ประทับนั่งขัดสมาธิเพชร บนฐานบัวคว่ําบัวหงายรองรับด�วยฐานหน�ากระดานแปดเหลี่ยมยกสูง
ประดับลายกลีบบัวท่ีขอบฐาน พระหัตถ�ซ�ายถือตาลปEตรในลักษณะของพัดแฉก ประดับเพชรอัญมณี
ลงยาสี วางบนพระเพลา พระหัตถ�ขวาวางลงบนพระชงค� พระเศียรไม�ปรากฏอุษณีษะ มีอุณาโลมมี
พระนลาฏเช�นเดียวกับพระชัยวัฒน�ประจํารัชกาลท่ี 4 จากรูปแบบศิลปกรรมท่ีปรากฏมีความ
เหมือนกับพระชัยวัฒน�ประจํารัชกาลท่ี 4 แต�จะมีขนาดท่ีใหญ�ใกล�เคียงกันกับพระชัยวัฒน�ในรัชกาลท่ี 
1 ถึงรัชกาลท่ี 3 
 

 
 
ภาพท่ี 52 พระชัยวัฒน�ประจํารัชกาลท่ี 5 
ท่ีมา: พิริยะ ไกรฤกษ�, ลักษณะไทยพระพุทธปฏิมาอัตลักษณพุทธศิลป#ไทย (กรุงเทพฯ: อมรินทร� 
พริ้นต้ิง แอนด� พับลิชชิ่ง, 2551), 68. 

                                                        

 49 พิริยะ ไกรฤกษ�, พระพุทธปฏิมาอัตลักษณพุทธศิลป#ไทย, 70. 
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  ท่ีฐานหน�ากระดานแปดเหลี่ยมมีข�อความจารึกภาษาบาลี ซ่ึงเปDนเรื่องท่ีอยู�ในมหา
ปาทานสูตร พระสุตตันตปMฎก ทีฆนิกายมหาวรรค ท่ีกล�าวว�า 
 

  สพฺพปาปสฺสากรณํ กุสลสฺสูปสมฺปทา สจิตฺตปริโยทปนํ เอตํ พุทธาน สาสนํ 
 ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีตกฺขา นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี สมโณ  
 โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโต อนูปวาโท อนูปฆาโต ปาฏิโมกฺเข จสํวโร มตฺตQฺQุตา จ ภตฺตสฺมึ 
 ปนฺตQฺจ สยนาสนํ อธีจตฺเต จ อานาโยโค เอตํ พุทฺธาน สาสนํ50 

 
  ซ่ึงแปลว�า ความไม�ทําบาปท้ังปวง ความบําเพ็ญกุศลให�ถึงพร�อม การทําจิตของตนให�
ผ�องแผ�วนี้เปDนคําสอนของพระพุทธเจ�าท้ังหลาย ความอดทนคือความทนทานเปDนตบะอย�างยิ่ง ท�านผู�รู�
ท้ังหลาย ย�อมกล�าวว�าพระนิพพานเปDนเยี่ยม บรรพชิตผู�ฆ�าสัตว�อ่ืน เบียดเบียนสัตว�อ่ืน ไม�ชื่อว�าสมณะ
เลย ความไม�เข�าไปว�าร�ายกัน ความไม�เข�าไปล�างผลาญกันด�วย  
  ความสํารวมในพระปาฏิโมกข�ด�วย ความเปDนผู�รู�ผู�ประมาณในภัตตาหารด�วย ท่ีนอนท่ี
นั่งอันสงัดด�วย ประกอบความเพียรในอธิจิตด�วย นี้เปDนคําสอนของพระพุทธเจ�าท้ังหลาย 
 และยังมีคําภาษาบาลีท่ีฐานหน�ากระดานดังนี้ 
   “ชยตํ ปถวึ สพฺพํ ชยตํ อรโย สทา สฺยามินฺโท โส มหาราชา โย ปูเชติ อิมํ สทา” 
  แปลว�า พระสยามินทร�มหาราชพระองค�ใด ทรงบูชาพระพุทธรูปนี้เปDนนิตย� ของ
พระสยามินทร�มหาราชนั้น จงชนะซ่ึงแผ�นดินท้ังหมด จงข�าศึกท้ังหลายทุกเม่ือ51 
  ซ่ึงจารึกดังกล�าวเปDนลักษณะเดียวกันกับจารึกท่ีปรากฏในพระชัยวัฒน�ประจํารัชกาลท่ี 
4 แสดงให�เห็นถึงคติในการสร�างพระชัยวัฒน�ท่ีมีรูปแบบทางศิลปกรรม และประติมานวิทยาในการ
สร�างเพ่ือเน�นในเรื่องของการบูชาของผู�เปDนเจ�าของและเพ่ือให�เกิดชัยชนะแก�ข�าศึกท้ังปวง ท่ีมีความ
สืบเนื่องต�อมาในพระชัยวัฒน�ประจํารัชกาลท่ี 5  
  ในขณะเดียวกันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�ได�สร�างพระชัยเนาวโลหะ
เช�นเดียวกันเหมือนครั้งรัชกาลท่ี 4 ซ่ึงไม�ทราบว�ามีท้ังหมดก่ีองค� แต�อยู�ท่ีวัดนิเวศธรรมประวัติหนึ่งองค� 
ซ่ึงทรงประกอบพิธีเททองหล�อ เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2436 พร�อมด�วยพระชัยเนาวโลหะองค�
เล็กอีก 26 องค� ซ่ึงพระชัยดังกล�าวมานั้น มีรูปแบบศิลปกรรมเช�นเดียวกับพระชัยประจํารัชกาลของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว 

                                                        

 50 ส. พลายน�อย [นามแฝง], ตํานานพระชัยวัฒนและพระแก&วประจํารัชกาล, 12. 
 51 เรื่องเดียวกัน, 95. 
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 3. พระชัยวัฒนประจํารัชกาลท่ี 6 (ภาพท่ี 53) 
  เม่ือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล�าเจ�าอยู�หัวเสด็จข้ึนครองราชสมบัติ ได�ทรงสร�างพระ
ชัยวัฒน�ประจํารัชกาลข้ึน เม่ือป5 พ.ศ. 2454 ขนาดหน�าตักกว�าง 19 เซนติเมตร สูงจากฐานถึงพระรัศมี 
30 เซนติเมตร ประกอบด�วยฉัตรสูง 87 เซนติเมตร52 พุทธลักษณะท่ีปรากฏเปDนพระพุทธรูปประทับ
นั่งขัดสมาธิเพชร บนฐานบัวคว่ําบัวหงายรองรับด�วยฐานหน�ากระดานแปดเหลี่ยมประดับด�วยลายกลีบ
บัวท่ีขอบฐาน พระหัตถ�ซ�ายถือตาลปEตรในลักษณะของพัดแฉก ประดับเพชรอัญมณีลงยาสี วางบน
พระเพลา พระหัตถ�ขวาวางลงบนพระชงค� พระเศียรมีอุษณีษะ พระนลาฎปรากฎอุณาโลม 
 

 
 
ภาพท่ี 53 พระชัยวัฒน�ประจํารัชกาลท่ี 6 
ท่ีมา: พิริยะ ไกรฤกษ�, ลักษณะไทยพระพุทธปฏิมาอัตลักษณพุทธศิลป#ไทย (กรุงเทพฯ: อมรินทร� 
พริ้นต้ิง แอนด� พับลิชชิ่ง, 2551), 68. 
 
  พุทธลักษณะท่ีปรากฏนั้นมีรูปแบบเดียวกับพระชัยวัฒน�ประจํารัชกาลท่ี 5 แต�สิ่งทีมี
ความต�างออกไปคือการทําอุษณีษะเหนือพระเศียร ฐานบัวคว่ําบัวหงายมีการปรับขนาดให�ใหญ�ข้ึน 
และมีความเหมือนธรรมชาติมากข้ึน ฐานหน�ากระดานแปดเหลี่ยมมีการปรับระดับให�เต้ียลงและมีการ
ประดับกลีบบัวท่ีขอบฐานท่ีชัดเจนมากข้ึน ส�วนตาลปEตรนั้นยังคงเปDนรูปแบบของพัดแฉกท่ีทําด�วยทอง
ลงยาสีประดับอัญมณี ส�วนท่ีมีความต�างออกไปคือ ด�ามตาลปEตรนั้นสั้นลงกว�าในพระชัยองค�อ่ืนท่ีผ�าน
มา ซ่ึงอาจจะมีความเปDนไปได�ในการย�อนกลับไปทําตามแบบตาลปEตรท่ีมีมาในงานศิลปกรรมโบราณ 

                                                        

 52 พิริยะ ไกรฤกษ�, พระพุทธปฏิมาอัตลักษณพุทธศิลป#ไทย, 67. 
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ดังเช�นท่ีปรากฏในพระพุทธรูปถือตาลปEตร ซ่ึงอยู�ภายในพระระเบียงของวัดเบญจมบิตร ซ่ึงจะกล�าวใน
หัวข�อถัดไป 
  สิ่งท่ีน�าสังเกตในพระชัยประจํารัชกาลท่ี 6 นี้คืออาจเปDนเรื่องท่ีเก่ียวข�องกับการเริ่ม
กลับไปทําตามรูปแบบศิลปกรรมเดิม เช�น การทําอุษณีษะท่ีพระเศียร ชุดฐานบัวมีการปรับรูปแบบให�
มีความเปDนกลีบบัวในศิลปกรรมแบบด้ังเดิมมากข้ึน ฐานหน�ากระดานแปดเหลี่ยมท่ีมีการปรับระดับให�
มีความเต้ียลง ซ่ึงมีความใกล�เคียงกับรูปแบบของฐานรองรับชุดล�างสุด ในกลุ�มพระพุทธรูปศิลปะอยุธยา 
รวมถึงรูปแบบของตาลปEตรท่ีมีการปรับระดับให�สั้นลง แต�ก็ยังคงความเปDนพัดแฉกอยู�เช�นเดิม 
  ท่ีฐานแปดเหลี่ยมด�านล�างปรากฏจารึกภาษาบาลี ซ่ึงเปDนข�อความเดียวกันกับท่ีปรากฏ
ในพระชัยวัฒน�ประจํารัชกาลท่ี 4 และพระชัยวัฒน�ประจํารัชกาลท่ี 5 ในมหาปาทานสูตร พระ
สุตตันตปMฎก ทีฆนิกายมหาวรรค ดังท่ีกล�าวไปแล�วในเรื่องพระชัยวัฒน�ประจํารัชกาลท่ี 5 แต�ไม�ปรากฏ
คําบาลี ท่ีกล�าวถึง การบูชาพระชัยวัฒน�ของผู�เปDนเจ�าของ เพ่ือชัยชนะเหนือข�าศึกศัตรู ซ่ึงอาจแสดงให�
เห็นถึงความเคลื่อนคลายของประติมานวิทยา ท่ีหมายถึงพระพุทธรูปท่ีนํามาซ่ึงชัยชนะแก�ข�าศึกศัตรู 
แต�สร�างข้ึนเพ่ือให�ผู�ท่ีเปDนเจ�าของพึงปฎิบัติตามหลักธรรมของมหาปทานสูตร ดังท่ีจารึกไว�ท่ีฐานของ
พระชัยวัฒน�ประจํารัชกาล 
 กล�าวโดยสรุปในเรื่องของรูปแบบทางศิลปกรรมท่ีปรากฏในพระชัยวัฒน�ประจํารัชกาลท่ี 
4 ถึงรัชกาลท่ี 6 ว�ามีรูปแบบทางศิลปกรรมท่ีร�วมกันซ่ึงได�แก� 
 1. ในการแสดงปางถือตาลปEตรโดยพระหัตถ�ซ�ายถือตาลปEตรวางบนพระเพลา พระหัตถ�
ขวาวางบนพระชงฆ�เบื้องขวาท่ีเหมือนกัน รูปแบบตาลปEตรท่ีพบเปDนตาลปEตรทองคําดุนลายประดับ
อัญมณีลงยาสี ในรูปแบบเดียวกันคือพัดแฉก  
 2. ลักษณะของจีวรเปDนริ้วธรรมชาติ   
 3. ฐานท่ีรองรับองค�พระเปDนฐานหน�ากระดานแปดเหลี่ยมทรงสูง โดยมีฐานบัวคว่ําบัว
หงาย รองรับองค�พระซ่ึงมีการทําให�มีความคล�ายกับลักษณะของกลีบบัวในธรรมชาติ  
 4. การทําอุณาโลมท่ีพระนลาฏ  
 ส�วนลักษณะเฉพาะท่ีปรากฏในพระชัยวัฒน�ประจํารัชกาลท่ี 4 ถึงรัชกาลท่ี 5 คือ ไม�
ปรากฏ อุษณีษะบนพระเศียร อาจเก่ียวเนื่องด�วยเรื่องของความเปDนจริงตามธรรมชาติ หรืออาจทํา
ตามแบบพระพุทธรูปในศิลปะแบบลังกาท่ีไม�มีอุษณีษะ 
 ส�วนรูปแบบทางศิลปกรรมในพระชัยวัฒน�ประจํารัชกาลท่ี 6 ซ่ึงมีความต�างจากพระ
ชัยวัฒน�ประจํารัชกาลท่ี 4 และรัชกาลท่ี 5 คือ การทําอุษณีษะบนพระเศียร ซ่ึงอาจเก่ียวเนื่องด�วยการ
หวนกลับไปทําในรูปแบบศิลปกรรมเดิม ซ่ึงจะมีความชัดเจนมากท่ีสุดในงานศิลปกรรมท่ีปรากฏใน
พระชัยวัฒน�ประจํารัชกาลท่ี 9  
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 กลุ)มท่ี 3 รูปแบบของพระชัยวัฒนประจํารัชกาลท่ีสร&างในช)วงรัชกาลท่ี 7 ถึงรัชกาลท่ี 9  

 1. พระชัยวัฒนประจํารัชกาลท่ี 7 (ภาพท่ี 54) 
  เม่ือพระบาทสมเด็จพระปกเกล�าเจ�าอยู�หัว ได�เสด็จข้ึนครองราชย�สมบัติ ทรงโปรด
เกล�าฯให�สร�างพระชัยวัฒน�ประจํารัชกาล ในป5 พ.ศ. 2469 ซ่ึงผู�ออกแบบคือ สมเด็จฯเจ�าฟXากรมพระ
ยานริศรานุวัดติวงศ� ขนาดหน�าตักกว�าง 17 เซนติเมตร สูงจากฐานถึงพระรัศมี 27 เซนติเมตร 
ประกอบด�วยฉัตรสูง 82 เซนติเมตร53 พุทธลักษณะท่ีปรากฏเปDนพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิเพชร 
บนฐานบัวหงายรองรับด�วยฐานสี่เหลี่ยมยกสูง มีเสารองรับอยู�ท้ังสี่มุม พระหัตถ�ซ�ายถือตาลปEตรใน
ลักษณะของพัดแฉก ประดับอัญมณีลงยาสี ตรงกลางทําเปDนรูปกงล�อคล�ายกับธรรมจักร วางบนพระ
เพลา พระหัตถ�ขวาวางลงบนพระชงค� พระเศียรมีอุษณีษะ พระนลาฎปรากฏอุณาโลม สิ่งท่ีแปลก
ออกไปจากพระชัยวัฒน�ประจํารัชกาลท้ังหมดคือ ท่ีพระเศียรไม�ปรากฎเม็ดพระศก แต�ทําเปDนเส�นพระ
เกศาในลักษณะท่ีเปDนลอนรวมถึงท่ีอุษณีษะด�วยเช�นเดียวกัน ซ่ึงลักษณะดังกล�าวเหมือนกับ
พระพุทธรูปอินเดียโบราณในศิลปะคันธาระ รวมถึงลักษณะของริ้วจีวรท่ีความเหมือนธรรมชาติ ซ่ึงไม�
ปรากฎสังฆาฏิท่ีพาดบนพระพาหาซ�าย แต�ทําเปDนริ้วชายจีวรแบบธรรมชาติแทน  
  ซ่ึงลักษณะท่ีปรากฏดังกล�าวมีความคล�ายกับพระพุทธรูปท่ีเรียกว�า พระคันธารา
ราษฎร� ซ่ึงเปDนพระพุทธรูปในปางขอฝนท่ีสร�างข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 554 ดังนั้นอาจเปDนเรื่องท่ีเก่ียวข�อง
กับการเลียนแบบลักษณะของพระเกศาและจีวรท่ีปรากฏมาก�อนในพระธาราราษฎร� หรือมีการล�อ
ศิลปะคันธาระซ่ึงถือว�าเปDนรูปแบบของประติมากรรมท่ีปรากฎมาก�อนในอินเดียโบราณ 
 

                                                        

 53 ส. พลายน�อย [นามแฝง], ตํานานพระชัยวัฒนและพระแก&วประจํารัชกาล, 29 
 54 หม�อมเจ�าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, พิมพ�ครั้งท่ี 13 (กรุงเทพฯ: 
มติชน, 2550), 223. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 100 

 
 
ภาพท่ี 54 พระชัยวัฒน�ประจํารัชกาลท่ี 7 
ท่ีมา: พิริยะ ไกรฤกษ�, ลักษณะไทยพระพุทธปฏิมาอัตลักษณพุทธศิลป#ไทย (กรุงเทพฯ: อมรินทร� 
พริ้นต้ิง แอนด� พับลิชชิ่ง, 2551), 68. 
 
  ส�วนฐานสี่เหลี่ยมท่ียกสูงนั้นมีการจารึกภาษาบาลีซึ่งเปDนข�อความท่ีกล�าวถึงพระสูตรใน
มหาปาทานสูตร พระสุตตันตปMฎก ทีฆนิกายมหาวรรค เช�นเดียวกับท่ีปรากฏมาก�อนในพระชัยวัฒน�
ประจํารัชกาลท่ี 4 ถึงรัชกาลท่ี 6 ไม�ปรากฏคําบาลี ท่ีกล�าวถึงการบูชาพระชัยวัฒน�ของผู�เปDนเจ�าของ 
เพ่ือชัยชนะเหนือข�าศึกศัตรู แต�พบจารึกภาษาบาลีท่ีเพ่ิมเติมข้ึนมาด�านข�างของฐานพระชัยวัฒน�
ประจํารัชกาลท่ี 7 ซ่ึงมีข�อความดังนี้ 
  “อายนฺตุ โภนฺโต อิธ ทานสีล เนกฺขมฺม ปQฺญา ส วิริยขนฺตี สจฺจธิฐานาจ ส เมตฺตุเปกฺ
ขา ยุทฺธายโว คณฺเหถ อาวธานิ”55 
  ซ่ึงแปลว�า บารมีธรรม ผู�เจริญท้ังหลาย คือ ทานบารมี สีลบารมี เนกขัมมบารมี 
ปEญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี อุเบกขาบารมี เชิญมาใน
ท่ีนี้ เชิญท�านท้ังหลาย ถืออาวุธท้ังหลาย เพ่ือการรบกับมาร 

                                                        

 55 ส. พลายน�อย [นามแฝง], ตํานานพระชัยวัฒนและพระแก&วประจํารัชกาล, 97. 
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  จากข�อความภาษาบาลีท่ีปรากฏด�านข�างฐานของพระชัยวัฒน�ประจํารัชกาลท่ี 7 นี้
แสดงให�เห็นถึงการบําเพ็ญบารมีธรรมท้ัง 10 ประการเพ่ือต�อสู�กับมารท่ีหมายถึงกิเลส ซ่ึงให�ผู�ท่ีเปDน
เจ�าของได�พึงระลึกถึงหลักธรรมตามท่ีปรากฏในจารึกนั้นซ่ึงใช�ต�อสู�กับอุปสรรคได�ท้ังปวง 
  ในประเด็นนี้มีข�อสังเกตว�า ไม�ปรากฎข�อความบาลีท่ีกล�าวถึงการบูชาพระชัยวัฒน�ของ
ผู�เปDนเจ�าของ เพ่ือชัยชนะเหนือข�าศึกศัตรู ดังเช�นท่ีปรากฏมาก�อนในพระชัยวัฒน�ประจํารัชกาลท่ี 4 
ถึงรัชกาลท่ี 5 แต�ปรากฎข�อความกล�าวถึงการบําเพ็ญบารมีธรรมท้ัง 10 ประการเพ่ือต�อสู�กับมาร 
แสดงให�เห็นถึงการสื่อความหมายของผู�ท่ีครอบครอง ได�นําหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติ
เพ่ือชนะต�ออุปสรรคและเพ่ือความสงบสุขของบ�านเมือง  
  แสดงให�เห็นว�าประติมานวิทยาของ พระชัยวัฒน�ประจํารัชกาลต้ังแต�รัชกาลท่ี 4 ลงมา
นั้นยังคงมีความหมายถึง พระพุทธรูปท่ีนํามาซ่ึงชัยชนะ แต�มีการอิงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข�า
มาประกอบเพ่ิมเติม ดังเช�นภาษาบาลีท่ีจารึกไว�ท่ีฐานของพระชัยวัฒน�ประจํารัชกาล ซ่ึงแสดง
ความหมายทางประติมานวิทยาในเรื่องการปกครองโดยใช�หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา อันจะนํามา
ซ่ึงความชนะต�ออุปสรรคและความสงบสุขของบ�านเมือง 
 2. พระชัยวัฒนประจํารัชกาลท่ี 9 (ภาพท่ี 55) 
  เม่ือพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงข้ึนครองราชย�สมบัติ ทรงมี
พระบรมราชโองการเหนือเกล�าสั่งว�า ตามราชประเพณีเม่ือเสด็จเถลิงถวัยราชสมบัติแล�ว ย�อมมีการ
สถาปนาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน�ข้ึนไว�ประจํารัชกาล โหรหลวงได�คํานวณพระฤกษ�ศุภมงคล เพ่ือ
ประกอบการหล�อพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน�ประจํารัชกาล เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 250656 
  พุทธลักษณะของพระชัยวัฒน�ประจํารัชกาลท่ี 9 นั้น มีขนาดหน�าตักกว�าง 7 นิ้ว ความ
สูงจากฐานถึงพระรัศมี 9 นิ้ว เปDนพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิเพชรบนฐานปEทม�รองรับด�วยขาสิงห�
ย�อมุม ปรากฏผ�าทิพย�อยู�ด�านหน�า พระหัตถ�ซ�ายแสดงการถือตาลปEตรท่ีมีลักษณะเปDนพัดแฉกซ่ึงหล�อ
ด�วยเงิน พระหัตถ�ขวาวางพาดลงบนพระชงค� จีวรบางแนบเนื้อมีสังฆาฏิขนาดเล็กยาวจรดพระนาภี
ปลายแตกเปDนเข้ียวตะขาบ  

                                                        

 56 พิริยะ ไกรฤกษ�, พระพุทธปฏิมาอัตลักษณพุทธศิลป#ไทย, 67. 
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ภาพท่ี 55 พระชัยวัฒน�ประจํารัชกาลท่ี 9 
ท่ีมา: พิริยะ ไกรฤกษ�, ลักษณะไทยพระพุทธปฏิมาอัตลักษณพุทธศิลป#ไทย (กรุงเทพฯ: อมรินทร� 
พริ้นต้ิง แอนด� พับลิชชิ่ง, 2551), 68. 
 
  ท่ีฐานของพระชัยวัฒน�ประจํารัชกาลท่ี 9 มีจารึกภาษาบาลี ซ่ึงมีข�อความท่ีกล�าวว�า 
   “มานสํ วีริยํ ขนฺติ ภูมิ เว อิทฺธิยา พลํ อิทฺธิงฺคโต ส รQฺเชติ ปณฺฑิโต ชยวฒฺฑโน”57 
  ซ่ึงแปลว�า ความต้ังใจมุ�งม่ัน ความเพียร ความมีขันตี เปDนพลังท่ีเปDนเหตุให�ประสบ
ความสําเร็จโดยแท� ผู�บรรลุถึงความสําเร็จนั้น เปDนบัณฑิต ได�รับความชนะมาก ย�อมให�เกิดสุขยินดี 
   ข�อความท่ีจารึกอยู�ท่ีฐานด�านหน�าของพระชัยวัฒน�นี้ สมเด็จพระญาณสังวรผูกข้ึน
ถวาย ส�วนท่ีฐานด�านหลังของพระชัยวัฒน�นั้น มีคําจารึกว�า 
  “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงหล�อเม่ือ ณ วันพฤหัสบดีท่ี 
31 ตุลาคม พุทธศักราช 2506”58 
  รูปแบบทางศิลปกรรมท่ีปรากฏในพระชัยวัฒน�ประจํารัชกาลท่ี 9 นี้ แสดงให�เห็นใน
เรื่องของการย�อนกลับไปนํารูปแบบศิลปกรรมโบราณกลับมาใช�อีกครั้ง ซ่ึงสังเกตได�จาก 
  1. ลักษณพระวรกายท่ีมีความคล�ายกับพระพุทธรูปในศิลปะสุโขทัย เช�น พระพักตร�ท่ี
เรียวยาว พระเนตรท่ีเหลือบลงตํ่า พระกรรณยาวเกือบถึงพระอังสา 

                                                        

 57 ส.พลายน�อย [นามแฝง], ตํานานพระชัยวัฒนและพระแก&วประจํารัชกาล, 99. 
 58 เรื่องเดียวกัน, 99. 
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  2. จีวรเรียบบางแนบเนื้อ ปรากฏแผ�นสังฆาฏิขนาดเล็กยาวจรดถึงพระนาภี ปลายแตก
ออกเปDนเข้ียวตะขาบ 
  3. ลักษณะของฐานปEทม�ท่ีปรากฎเหมือนกับรูปแบบของฐานปEทม�ในพระชัยวัฒน�
ประจํารัชกาลท่ี 1ถึงรัชกาลท่ี 3 คือมีบัวหงายท่ีมีลักษณะเหมือนกับบัวแวง อยู�บนฐานสิงห�ท่ีมีการย�อ
มุม ปรากฎผ�าทิพย�พาดผ�านลงมาเบื้องหน�า 
 เปDนท่ีน�าสังเกตได�ว�า พระชัยวัฒน�ประจํารัชกาลของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวนั้นมี
การกลับไปทําตามรูปแบบศิลปกรรมตามแบบไทยประเพณีอีกครั้ง เช�น รูปแบบของฐานปEทม�ท่ีปรากฎบัว
หงายซ่ึงคล�ายกับบัวแวงในงานศิลปกรรมไทย ส�วนฐานเปDนลักษณะของฐานสิงห�ปรากฏผ�าทิพย�อยู�
เบื้องหน�า ส�วนพุทธลักษณะท่ีปรากฏในพระชัยวัฒน�เปDนการสร�างตามรูปแบบพระพุทธรูปในศิลปะ
สุโขทัย เช�น พระพักตร�เรียวยาว พระเนตรท่ีเหลือบลงตํ่า พระกรรณเรียวยาวเกือบถึงพระอังสา จีวรมี
ความเรียบบาง สังฆาฏิมีขนาดเล็กยาวจรดพระนาภี ปลายแตกออกเปDนเข้ียวตะขาบ  
 นอกจากการนํารูปแบบของพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยมาใช�ในพระพุทธรูปพระชัยวัฒน�
ประจํารัชกาลแล�ว ยังปรากฏในพระพุทธรูปอ่ืน ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว มีพระราชดําริให�
สร�างข้ึนอันได�แก� พระพุทธนวราชบพิตร พระพุทธรูปท่ีปรากฏพระนามย�อ ภปร. สร�างในป5 พ.ศ.2508 
ท่ีวัดบวรนิเวศวิหาร ซ่ึงลักษณะทางศิลปกรรมดังกล�าวอาจแสดงให�เห็นถึงพระราชนิยมใน
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวในการสร�างพระพุทธรูป อาจเนื่องด�วยพุทธศิลปZแบบสุโขทัยมีความงาม
แบบพระพุทธรูปศิลปกรรมไทย จึงมีกลับไปเลียนแบบพุทธศิลปZสุโขทัย และรูปแบบองค�ประกอบแบบ
ไทยพระเพณีอีกครั้งท่ีปรากฎในประติมากรรมพระพุทธรูป59 
 ในส�วนของจารึกท่ีปรากฏอยู�ท่ีฐานของพระชัยวัฒน�นั้น แสดงถึงข�อความท่ีเก่ียวเนื่องด�วย
หลักธรรมในพระพุทธศาสนา ซ่ึงเปDนคติเตือนใจให�ผู�ท่ีบูชาได�พึงปฏิบัติอันจะนํามาซ่ึงชัยชนะและเกิด
ความสุข ซ่ึงสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฒฺโน) เปDนผู�ผูกข้ึนถวายและได�จารึกไว�ท่ีฐานของพระ
ชัยวัฒน�ประจํารัชกาล เปDนท่ีน�าสังเกตได�ว�า ข�อความภาษาบาลีท่ีจารึกลงบนฐานของพระชัยวัฒน�
ประจํารัชกาลท่ี 4 ถึงรัชกาลท่ี 7 นั้นจะเปDนการยกข�อความท่ีอยู�ในพระสูตรของ    พระไตรปMฏกมาก
ล�าวไว� ส�วนข�อความภาษาบาลีท่ีจารึกลงบนฐานของพระชัยวัฒน�ประจํารัชกาล ท่ี 9 นั้น เปDนการผูก
ข้ึนใหม�ในลักษณะท่ีสั้นกระชับได�ใจความ และมีความหมายซ่ึงเปDนคติเตือนใจให�ผู�ท่ีบูชาได�น�อมนํามา
ปฏิบัติ เพ่ือความสงบสุข 

                                                        

 59 ศักด์ิชัย สายสิงห�, “รายงานการวิจัยพระพุทธรูป” (เอกสารประกอบการศึกษารายวิชา
ศิลปะรัตนโกสินทร� คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ม.ป.ป.), 157. 
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 เปDนท่ีน�าสังเกตได�ว�าไม�มีพระชัยวัฒน�ประจํารัชกาลท่ี 8 เนื่องจากยังขาดช�วงเวลาท่ี

เหมาะสมในการประกอบพิธีการสร�างพระชัยวัฒน�ประจํารัชกาล ดังนั้นเม่ือมีงานพระราชพิธีต�าง ๆ จึง

มีการอัญเชิญพระชัยวัฒน�ประจํารัชกาลท่ี 5 มาในพิธีราชพิธีแทนพระชัยวัฒน�ประจํารัชกาล60 

 กล�าวสรุปโดยรวมถึงรูปแบบของพระชัยวัฒน�ประจํารัชกาลท่ี 7 ถึงรัชกาลท่ี 9 ได�ว�ามี

แนวความคิดในการย�อนกลับไปทําตามรูปแบบศิลปกรรมโบราณท่ีเหมือนกัน แต�แตกต�างทางด�าน

รูปแบบทางศิลปกรรมอย�างสิ้นเชิง กล�าวคือพระชัยวัฒน�ประจํารัชกาลท่ี 7 มีการสร�างท่ีเลียนแบบ

พระพุทธรูปท่ีเรียกว�า พระคันธารราษฎร� ซ่ึงเปDนพระพุทธรูปปางขอฝนท่ีสร�างข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 4 

หรือ การสร�างเพ่ือให�มีความใกล�เคียงกับพระพุทธรูปในศิลปะคันธาระของอินเดีย ในเรื่องการทําเส�น

พระเกศา แทนเม็ดพระศก รวมถึงจีวรมีลักษณะเปDนริ้วธรรมชาติรวมถึงไม�ปรากฏแผ�นสังฆาฏิ แต�ทํา

เปDนริ้วชายจีวรอยู�ท่ีพระอังสาเบื้องซ�าย 

 ในขณะท่ีพระชัยวัฒน�ประจํารัชกาลท่ี 9 นั้นมีการกลับไปสร�างตามแบบศิลปกรรมไทย

ประเพณี ซ่ึงปรากฏจากรูปแบบของฐานท่ีกลับมาใช�ฐานปEทม�อีกครั้ง รวมถึงรูปแบบศิลปกรรมท่ี

ปรากฏในองค�พระชัยวัฒน�มีรูปแบบเดียวกันกับพระพุทธรูปในศิลปะสุโขทัย ซ่ึงอาจแสดงให�เห็นถึง

พระราชนิยมส�วนพระองค� ในการสร�างพระพุทธรูป ท่ีมีการย�อนกลับไปทําตามรูปแบบศิลปกรรมไทย

ประเพณีอีกครั้ง 

 แต�สิ่งท่ีปรากฏอยู�ร�วมกันท้ังพระชัยวัฒน�ประจํารัชกาลท่ี 7 และพระชัยวัฒน�ประจํา

รัชกาลท่ี 9 คือ การจารึกข�อความภาษาบาลี ซ่ึงเปDนข�อความท่ีเก่ียวข�องเนื่องด�วยหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาซ่ึงเปDนคติเตือนใจให�ผู�ท่ีบูชาได�พึงปฏิบัติอันจะนํามาซ่ึงชัยชนะและเกิดความสุข  

 

การสร&างพระชัยวัฒนในวังหน&า 

 นอกเหนือจากการสร�างพระชัยวัฒน�ประจํารัชกาลแล�ว ยังพบว�ายังมีพระชัยวัฒน�ของกรม

พระราชวังบวรสถานมงคลด�วยเช�นเดียวกัน แต�จะสร�างก่ีองค�นั้นไม�ปรากฎซ่ึงน�าจะเปDนการสร�างเพ่ือ

ใช�ไปในการสงครามด�วยเช�นเดียวกัน ดังท่ีปรากฏในพระราชพงศาวดารฉบับราชหัตถเลขากล�าวถึง

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟXาจุฬาโลกมหาราช มีพระราชโองการโปรดเกล�าฯ ให�สมเด็จพระอนุชาธิ

ราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคล เสด็จพระราชดําเนินพยุหโยธาทัพหลวงไปรับทัพพม�าทางเมือง

กาญจนบุรี ซ่ึงมีข�อวามดังนี้ 
 
 

                                                        

 60 ส. พลายน�อย [นามแฝง], ตํานานพระชัยวัฒนและพระแก&วประจํา, 37 
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 ครั้นถึงวันศุภวารมหาพิชัยมงคลนักขัตฤกษ� ในมิคสิรมาสศุกรปEกษ�ดิถี จึงสมเด็จพระ
อนุชาธิราชกรมพระราชวังบวรฯ ก็กราบถวายบังคมลาสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชเจ�า เสด็จ
ทรงเรือพระที่นั่งบัลลังก�แก�วจักรพรรดิปMดทองทึบ พระที่นั่งสวัสดิชิงชัยประกอบพื้นดําทรง
พระชัยนําเสด็จ พร�อมด�วยเรือท�าวพระยาข�าทูลละอองธุลีพระบาทโดยเสด็จดาษดา61 

 
 จากข�อความท่ีปรากฏแสดงให�เห็นว�า วังหน�า หรือพระราชวังบวรสถานมงคลก็มีการสร�าง
พระชัยวัฒน�ท่ีใช�ไปในการสงคราม ซ่ึงมีรูปแบบเดียวกันกับพระชัยวัฒน�ประจํารัชกาลท่ี 1 ดังท่ีปรากฎ
อยู�ในอาคารประพาสพิพิธพิพิธภัณฑ� พิพิธภัณฑสถานแห�งชาติพระนคร(ภาพท่ี 56) 
 

การจําลองพระชัยวัฒนเพ่ือการสักการะบูชาติดตัวในรูปแบบของพระเครื่อง 

 เม่ือกล�าวถึงการสร�างพระชัยวัฒน�ประจํารัชกาลและพระชัยของกรมพระราชวังบวรสถาน
มงคลแล�วยังพบว�ามีการสร�างพระชัยวัฒน�เนื้อทองคําขนาดเล็ก เพ่ือการสักการบูชาในรูปแบบของ
พระเครื่องเพ่ือการสวมคอเปDนครั้งแรกในสมัยรัชกาลท่ี 5 ซ่ึงรูปแบบท่ีปรากฏนั้น เปDนพระพุทธรูป
ขนาดเล็กประทับนั่งขัดสมาธิเพชร บนฐานบัวคว่ําบัวหงาย พระหัตถ�ซ�ายแสดงการถือตาลปEตรอยู�ใน
พระหัตถ� แต�ไม�มีตาลปEตรปรากฏอยู� ส�วนพระหัตถ�ขวาวางลงบนพระชงค�เบื้องขวา ครองจีวรห�มเฉียง
เปDนริ้วธรรมชาติปรากฏสังฆาฏิ บนพระอังสาซ�าย บนพระเศียรมีอุษณีษะปรากฏพระรัศมีเปDนเปลว 
ซ่ึงลักษณะท่ีปรากฎ มีรูปแบบเดียวกันกับพระชัยวัฒน�ประจํารัชกาลท่ี 5 (ภาพท่ี 57) 
 จุดประสงค�ของการสร�างพระชัยวัฒน�ในครั้งนี้ เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�า
เจ�าอยู�หัวรัชกาลท่ี 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯให�พระเจ�าลูกเธอท้ัง 4 พระองค� ซ่ึงได�แก� พระเจ�าลูก
เธอพระองค�เจ�ากิติยากรวรลักษณ� พระองค�เจ�ารพีพัฒนศักด์ิ พระองค�เจ�าประวิตรวัฒโนดม พระองค�
เจ�าจิรประวัติวรเดช ไปศึกษาต�อ ณ ประเทศยุโรป ซ่ึงเปDนหนทางไกลจึงโปรดเกล�าฯพระราชทานสิ่ง
สําคัญอันเปDนมงคลแห�งการสักการะทางพระพุทธศาสนา ไว�เปDนเครื่องระลึกบูชา ในยามท่ีพระเจ�าลูก
เธอท้ัง 4 พระองค�ท่ีต�องจากประเทศสยามไปเปDนเวลาช�านาน62 
 

                                                        

 61 กองวรรณคดีและประวัติศาสตร� กรมศิลปากร, พระราชพงศาวดารฉบับราชหัตถเลขา 

เล)ม 2, 247. 
 62 ส. พลายน�อย [นามแฝง], ตํานานพระชัยวัฒนและพระแก&วประจํา, 51. 
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ภาพท่ี 56  พระชัยวัฒน�ขนาดเล็กของวังหน�า 
 (ภาพถ�ายโดยผู�วิจัย, พิพิธภัณฑสถานแห�งชาติพระนคร, 14 สิงหาคม 2554) 
      

 
 
ภาพท่ี 57  พระชัยวัฒน�มงคลวราภรณ� 
ท่ีมา: ส. พลายน�อย [นามแฝง], ตํานานพระชัยวัฒนและพระแก&วประจํารัชกาล (กรุงเทพฯ:  
ชมรมบํารุงบัณฑิต, 2528), 49. 
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ภาพท่ี 58 พระพุทธรูปถือตาลปEตรในพิพิธภัณฑ�พระพุทธวิถีนายก วัดกลางบางแก�ว  จ.นครปฐม 
 (ภาพถ�ายโดยผู�วิจัย, พิพิธภัณฑ�พระพุทธวิถีนายก วัดกลางบางแก�ว จ.นครปฐม,  
 25 สิงหาคม 2554) 
 

 
 
ภาพท่ี 59  พระพุทธรูปถือตาลปEตรภายในพระระเบียงคตวัดเบญจมบพิตร 
 (ภาพถ�ายโดยผู�วิจัย, พระระเบียงคต วัดเบญจมบพิตร, 12 ตุลาคม 2554) 
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 ก�อนท่ีจะทรงพระราชทานพระชัยวัฒน�แก�พระเจ�าลูกเธอนั้น ได�ทรงพระราชทานพระบรม
ราโชวาทแก�ผู�ท่ีได�รับพระราชทานรวม 3 ข�อดังนี้ 
 1. จะต�องเปDนผู�มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาโดยม่ันคง 
 2. ผู�ท่ีได�รับพระราชทานจะต�องเปDนผู�มีความรักใคร�ต�อบ�านเมืองและสกุลวงศ�ของตน 
 3. ผู�ท่ีได�รับพระราชทานจะต�องเปDนผู�ท่ีมีความกตัญQูซ่ือสัตย�ต�อพระบาทสมเด็จพระ
เจ�าอยู�หัว 
 พระชัยวัฒน�ของหลวงท่ีสร�างข้ึนโดยเฉพาะพระราชทานให�กับพระเจ�าลูกเธอครั้งนี้ มีชื่อท่ี
เรียกว�า พระชัยวัฒนมงคลวราภรณ� หรือท่ีเรียกโดยท่ัวไปว�า พระชัยศิริวัฒน� ซ่ึงเปDนพระชัยวัฒน�ขนาด
เล็กท่ีมีการหล�อเปDนจํานวนมากท่ีสุด เม่ือ พ.ศ.242863 ซ่ึงน�าจะมีขนาดสูงไม�เกิน 2 เซนติเมตร 
เนื่องจากโปรดให�ทําตลับใส�พระชัยวัฒน� ท่ีมีขนาดสูงไม�เกิน 2 เซนติเมตร มีสร�อยร�อยสําหรับสวมคอ 
ซ่ึงน�าจะเปDนต�นแบบในการบูชาพระชัยวัฒน�ในลักษณะไว�ติดตัวอยู�เสมอโดยท่ีมีสร�อยสําหรับสวมคอ
เหมือนกับการห�อยพระเครื่องเปDนครั้งแรก 
 ส�วนในเรื่องการหล�อพระชัยในสมัยรัชกาลท่ี 5 นั้นปรากฏคําว�า พระชัยกริ่ง ซ่ึงหมายถึง 
พระชัยชนิดท่ีมีกริ่งอยู�ข�างในจึงเรียกว�า พระชัยกริ่ง ครั้นต�อมาจึงเรียกพระชัยท่ีเฉพาะท่ีมีกริ่งว�า พระ
กริ่ง ส�วนพระชัยองค�เล็กอย�างชนิดท่ีไม�มีกริ่งนั้น ก็ให�เรียกว�า พระชัย หรือพระชัยวัฒน�อยู�อย�างเดิม64 
ซ่ึงเปDนธรรมเนียมการสร�างพระกริ่งควบคู�กับพระชัยวัฒน� ท่ีสืบมาจนถึงปEจจุบัน 
 
การจําลองพระชัยวัฒนในลักษณะของพระบูชา 

 นอกจากการจําลองรูปแบบของพระชัยวัฒน�ในลักษณะของพระเครื่องท่ีมีขนาดเล็กแล�ว 
ยังพบรูปแบบของพระชัยวัฒน�ได�ในพิพิธภัณฑ�พระพุทธวิถีนายก วัดกลางบางแก�ว อําเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม ซ่ึงเปDนพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิเพชรบนฐานบัวคว่ําบัวหงาย รองรับด�วยชุด
ฐานเขียงแปดเหลี่ยมขนาดใหญ� ปรากฏรูปศีรษะของโคอยู�ท่ีด�านหน�าของฐาน พระหัตถ�ซ�ายแสดงการ
ถือตาลปEตร พระหัตถ�ขวาวางพาดลงบนพระชงค�เบื้องขวา ครองจีวรเรียบห�มเฉียงปรากฏสังฆาฏิ
ขนาดเล็กบนพระอังสาเบื้องซ�าย ยาวจรดพระนาภี พระพักตร�กลมมีพระรัศมีเปDนต�อมกลมอยู�เหนือ
อุษณีษะ (ภาพท่ี 58) สิ่งท่ีมีความแตกต�างจากรูปแบบของพระพุทธรูปพระชัยวัฒน�ประจํารัชกาลคือ  
 1. ตาลปEตรท่ีปรากฏซ่ึงมีลักษณะเปDนตาลปEตรแว�นแก�ว คือตรงกลางของแผ�นตาลปEตร
นั้น มีการเจาะช�องตรงกลางเปDนช�องว�าง สามารถมองเห็นพระพักตร�ของพระพุทธรูปได�  
 

                                                        

 63 เรื่องเดียวกัน, 57. 
 64 เรื่องเดียวกัน, 50. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 109 

 2. พระหัตถ�ซ�ายท่ีแสดงการถือตาลปEตรอยู�นั้น ปรากฏลักษณะของเล�นนิ้วพระหัตถ� คือ
นิ้วพระดัชนีกับนิ้วพระกนิษฐาแสดงการยืดออกในขณะท่ีนิ้วพระหัตถ�ท้ังหมดแสดงการกําด�าม
ตาลปEตรไว�ท้ังหมด 
 จากลักษณะของตาลปEตรท่ีปรากฏนั้น เปDนตาลปEตรแว�นแก�วท่ีมีความเหมือนกับตาลปEตร
ในพระพุทธรูปถือตาลปEตรซ่ึงเปDนพระประธานภายในพระวิหารหลวงของวัดราชโอรสารามเปDนท่ีน�า
สังเกตได�ว�าในประติมากรรมพระพุทธรูปถือตาลปEตรท่ีไม�ใช�พระชัยวัฒน�ประจํารัชกาลหรือ
พระพุทธรูปท่ีเก่ียวข�องด�วยพระชัยวัฒน�ประจํารัชกาล ส�วนใหญ�จะแสดงการถือตาลปEตรแว�นแก�ว 
รวมท้ังประติมากรรมพระสาวกด�วยเช�นเดียวกัน ตัวอย�างเช�น พระพุทธรูปถือตาลปEตรในปางถือ
ตาลปEตรท่ีประดิษฐานอยู�ภายในพระวิหารหลวงของวัดพระสมุทรเจดีย� เปDนพระพุทธรูปท่ีรัชกาลท่ี 4 
ทรงเรียกว�าพระชัยวัฒน� และทรงมีรับสั่งให�นําไปประดิษฐานท่ีวัดพระสมุทรเจดีย� หรือพระพุทธรูปใน
ปางถือตาลปEตรท่ีอยู�ภายในพระวิหารหลวงของวัดเฉลิมพระเกียรติเช�นเดียวกัน ซ่ึงข�อมูลทางวัด
เรียกว�า พระชัยวัฒน� สังเกตได�ว�าตาลปEตรท่ีพบในพระหัตถ�นั้นเปDนรูปแบบของตาลปEตรท่ีเปDนพัดยศ 
หรือท่ีเรียกว�า พัดแฉก ซ่ึงตรงกลางไม�มีการเจาะช�องว�างเพ่ือให�มองเห็นพระพักตร�ของพระพุทธรูปได� 
 พระพุทธรูปถือตาลปEตรท่ีพบในพิพิธภัณฑ�พระพุทธวิถีนายกนี้ ไม�มีการกล�าวถึงท่ีมาอย�าง
ชัดเจน แต�สันนิษฐานได�ว�า น�าจะเปDนพระพุทธรูปท่ีสร�างข้ึนในวาระโอกาสครบรอบวันเกิด ของอดีต
เจ�าอาวาสวัดกลางบางแก�ว ซ่ึงสังเกตได�จากการพบรูปศีรษะวัวอยู�ท่ีฐานหน�ากระดานแปดเหลี่ยม
ด�านล�างท่ีมีความหมายเก่ียวข�องกับป5นักษัตร ซ่ึงลักษณะนี้ไม�พบในรูปแบบของพระพุทธรูปท่ีเรียกว�า
พระชัยวัฒน� และพระชัยวัฒน�ประจํารัชกาล 
 
การสร&างพระพุทธรูปในปางถือตาลป;ตรท่ีย&อนกลับไปสร&างตามแบบศิลปกรรมแบบเก)า 

 งานประติมากรรมการสร�างพระพุทธรูปปางถือตาลปEตรในศิลปะรัตนโกสินทร�นั้น ส�วน
ใหญ�มีรูปแบบท่ีมีความเก่ียวเนื่องด�วย พระมหากษัตริย� และพระบรมวงศานุวงศ�ท่ีมีชื่อเรียกว�า พระ
ชัยวัฒน�หรือ พระชัยวัฒน�ประจํารัชกาล ท่ีแสดงการถือตาลปEตรในลักษณะของพัดยศท่ีเปDนพัดแฉก 
พระหัตถ�ซ�ายแสดงการถือด�ามตาลปEตร ส�วนพระหัตถ�ขวาวางพาดลงบนพระชงค� ซ่ึงเปDนรูปแบบท่ีพบ
ค�อนข�างมากในประติมากรรมพระพุทธรูปถือตาลปEตรในศิลปะรัตนโกสินทร� 
 ซ่ึงภายในพระระเบียงคตของวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามนั้น พบพระพุทธรูปในปางถือ
ตาลปEตรท่ีหล�อด�วยสําริด ซ่ึงพุทธลักษณะท่ีปรากฏคือเปDนพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบ บนฐาน
ครุฑแบกด�านหน�าปรากฏผ�าทิพย�มีรูปธรรมจักรอยู�ตรงกลาง พระหัตถ�ซ�ายแสดงการถือด�ามตาลปEตร
วางลงบนพระเพลา ส�วนพระหัตถ�ขวาแสดงการจับประคองแผ�นตาลปEตรด�านบน ซ่ึงตาลปEตรนั้นอาจ
ชํารุดเสียหายไปแล�ว เดิมคงเปDนตาลปEตรด�ามสั้นเหมือนตาลปEตรท่ีปรากฏในประติมากรรม
พระพุทธรูปถือตาลปEตรในศิลปะอยุธยา ครองจีวรห�มเฉียง ปรากฏแผ�นสังฆาฏิยาวจรดพระนาภี พระ
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พักตร�ยาวปรากฏพระรัศมีเปDนเปลวสูงอยู�เหนืออุษณีษะ อยู�ภายในเรือนแก�ว (ภาพท่ี 59) ท่ีฐาน
บริเวณผ�าทิพย�ปรากฏจารึกท่ีกล�าวถึงผู�สร�างและป5ท่ีสร�าง ซ่ึงมีใจความดังนี้ “เจ�าจอมมารดากลิ่น กรม
หลวงนเรศวร�วรฤทธิ์ สร�างถวายเม่ือพระพุทธศาสนกาล ๒๔๕๑ พรรษา”65 
 นอกจากคําจารึกท่ีฐานแล�วยังพบคําอธิบายท่ีทางวัดได�ติดต้ังไว�ด�านหน�าพระพุทธรูป     
ซ่ึงมีใจความว�า “พระนั่งขัดสมาธิราบ ปางประทานชัยมงคลแบบสมัยอยุธยา หล�อขยายจากตัวอย�าง
ของโบราณ”66 
 จากข�อความข�างต�นท่ีเปDนจารึกอยู�กับองค�พระพุทธรูปนั้น แสดงให�เห็นถึงชื่อของผู�สร�างท่ี
มีจิตศรัทธาสร�างถวายไว�ในพระพุทธศาสนา ปรากฏป5พุทธศักราชท่ีสร�างคือ พุทธศักราช ๒๔๕๑ ซ่ึง
ตรงกับช�วงปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว พระพุทธรูปองค�นี้น�าจะเปDน
การสร�างเพ่ือล�องานศิลปกรรมโบราณด�วยเหตุผลดังนี้ 
 1. ในช�วงเวลานั้นพัฒนาการของการสร�างพระพุทธรูปในปางถือตาลปEตรตามแบบ
ประเพณีนิยม ได�มีพัฒนาการทางประติมานวิทยาท่ีเปลี่ยนไปเปDนพระชัย และพระชัยวัฒน�ประจํา
รัชกาล ซ่ึงมีความหมายถึงพระพุทธรูปท่ีนํามาซ่ึงชัยชนะแก�ผู�ท่ีสักการบูชา ไม�ได�มีความหมายถึงปาง
แสดงธรรมอีกต�อไป และมีความเก่ียวเนื่องด�วยพระมหากษัตริย�เท�านั้น 
 2. ในด�านของรูปแบบท่ีปรากฎโดยเฉพาะลักษณะของการถือตาลปEตรท่ีปรากฎใน
ประติมากรรมเปDนลักษณะของการถือตาลปEตรท่ีปรากฎในงานศิลปกรรมสมัยอยุธยาคือ การใช�พระ
หัตถ�ซ�ายถือตาลปEตรวางบนพระเพลา ในขณะท่ีพระหัตถ�ขวาวางลงบนพระชงค�เบื้องขวา ในด�าน
พัฒนาการของรูปแบบการถือตาลปEตรท่ีปรากฏในพระพุทธรูปศิลปะสมัยรัตนโกสินทร�นั้น ได�มีการ
เปลี่ยนลักษณะการถือตาลปEตรโดยใช�พระหัตถ�ซ�ายถือตาลปEตรเหมือนเดิม ส�วนพระหัตถ�ขวานั้นได�มา
วางลงบนพระชงค�เบื้องขวา ซ่ึงปรากฏต้ังแต�งานศิลปกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย และมีความสืบเนื่อง
มาจนถึงรัตนโกสินทร� ท่ีเก่ียวกับพระชัย และพระชัยวัฒน�ประจํารัชกาลเปDนส�วนใหญ� ในขณะเดียวกัน 
ก็ไม�พบพระพุทธรูปในศิลปะรัตนโกสินทร�ท่ีแสดงการถือตาลปEตรด�ามสั้นโดยใช�พระหัตถ�ซ�ายถือ
ตาลปEตร และพระหัตถ�ขวาแสดงการจับประคองแผ�นตาลปEตรไว�ด�านบน ซ่ึงเปDนรูปแบบทางศิลปกรรม
ท่ีปรากฎมาก�อนหน�านี้ด�วยเช�นเดียวกัน 
 3. ในด�านองค�ประกอบอ่ืน ๆ ท่ีแสดงถึงการสร�างล�อพระพุทธรูปถือตาลปEตรในศิลปะ
อยุธยา ได�แก� การปรากฏรูปธรรมจักรท่ีผ�าทิพย�ตรงฐานด�านหน�าของพระพุทธรูป ซ่ึงในงาน
ประติมากรรมพระพุทธรูปถือตาลปEตรในสมัยอยุธยานั้นจะปรากฏรูปธรรมจักรท่ีฐานหน�ากระดาน
เรียบ ไม�ปรากฏผ�าทิพย� 

                                                        

 65 รอยจารึกท่ีฐานของพระพุทธรูป 
 66 ข�อความในการจัดแสดงของวัด 
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 จากรูปแบบทางศิลปกรรมท่ีปรากฏในพระพุทธรูปปางถือตาลปEตรองค�นี้แสดงให�เห็นว�าได�
เกิดความนิยมในการย�อนกลับไปสร�างเลียนแบบศิลปกรรมโบราณ ซ่ึงในขณะนั้นรูปแบบการสร�าง
พระพุทธรูปถือตาลปEตรได�มีการพัฒนาทางด�านรูปแบบ และประติมานวิทยา ท่ีมีความหมายถึง พระ
ชัยและพระชัยวัฒน�ประจํารัชกาล ท่ีเก่ียวเนื่องด�วยพระมหากษัตริย�และพระบรมวงศานุวงศ� 
 ดังนั้นพระพุทธรูปปางถือตาลปEตรท่ีอยู�ภายในพระระเบียงของวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนา
รามนี้ มีความหมายถึงพระพุทธรูปในปางการแสดงธรรม จากรูปแบบทางศิลปกรรมท่ีปรากฏรูป
ธรรมจักรอยูท่ีฐานของประติมากรรม รวมถึงลักษณะการจับตาลปEตรท่ีมีรูปแบบเหมือนกับงาน
ศิลปกรรมในสมัยอยุธยา ซ่ึงแสดงให�เห็นว�าในช�วงรัชกาลท่ี 5 ได�มีการศึกษาเรื่องรูปแบบทาง
ศิลปกรรมและประติมานวิทยาท่ีเก่ียวเนื่องด�วยการสร�างพระพุทธรูป ท่ีมีการย�อนกลับไปสร�างใน
รูปแบบศิลปกรรมโบราณด�วยเช�นเดียวกัน  
    ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง



112 

 

 

บทท่ี 5 

 
บทสรุป 

 
 ท่ีมาของการสร�างพระพุทธรูปปางถือตาลป�ตรท่ีมีความหมายถึงการแสดงธรรมนั้น มี
จุดเริ่มต�นจากในสมัยพุทธกาลท่ีนางวิสาขาได�ถวายเครื่องพัดแก*พระพุทธเจ�า ซ่ึงในเวลาต*อมาพระพุทธ
องค,ได�ทรงอนุญาตให�พระภิกษุได�ใช�เครื่องพัด เพ่ือพัดเพ่ือคลายความร�อนและป�ดไล*แมลง ดังท่ีปราก
กฎในพระวินัยป2ฎก เล*มท่ี 10 จุลวรรค ภาคท่ี 2 เรื่องนางวิสาขามิคารมารดาและเรื่องการถวายพัดทํา
ให�เกิดการใช�พัดในหมู*พระสงฆ, ซ่ึงพระพุทธองค,ได�ทรงอนุญาตให�ใช�พัดท่ีทําด�วยวัสดุธรรมชาติเพียง
ไม*ก่ีชนิดเท*านั้น ซ่ึงพัดท่ีใช�ในหมู*สงฆ,นี้คือพัดท่ีทําจากใบตาลท่ีมีชื่อเรียกว*า ตาลป�ตร 
 ต้ังแต*นั้นเป7นต�นมาพระสงฆ,คงใช�ตาลป�ตรเป7นเครื่องพัดคลายความร�อนและเพ่ือเป7น
เครื่องกําบังความร�อนแสงแดด ซ่ึงเป7นหนึ่งในเครื่องใช�ท่ีติดตัวอยู*ตลอดเวลาดังท่ีปรากฎในคัมภีร,ชั้น
อรรถกถาอธิบายเนื้อความในพระไตรป2ฎก มัฌิมนิกาย ทีฆนิกาย อังคุตตรนิกาย สังยุตตนิกาย ท่ี
กล*าวถึงพระเถระข้ึนแสดงธรรมจะต�องแสดงการถือพัดอยู*เสมอ หรือในบางครั้งก็กล*าวถึงพระพุทธเจ�า
แสดงธรรมก็มีการถือพัดด�วยเช*นเดียวกัน ซ่ึงในคัมภีร,ชั้นอรรถกถาไม*ได�มีการอธิบายว*าเหตุท่ี 
พระพุทธเจ�าหรือพระสงฆ,เม่ือเวลาข้ึนแสดงธรรมต�องถือพัดด�วยเหตุผลใด แต*เป7นท่ีเข�าใจได�ว*าคงเป7น
เครื่องใช�ท่ีติดตัวเม่ือในคราวท่ีต�องแสดงธรรมก็ถือติดข้ึนไปด�วย 
 ส*วนการกล*าวถึงเหตุผลท่ีพระพุทธเจ�าหรือพระสาวกข้ึนแสดงธรรมต�องถือตาลป�ตรด�วย
เสมอนั้นปรากฏอยู*ในคัมภีร,ชั้นฎีกาท่ีมีชื่อว*า วิมติวิโนทนีฎีกา ซ่ึงอธิบายถึงเหตุท่ีพระพุทธเจ�าหรือพระ
สาวกต�องถือพัดหรือตาลป�ตรด�วยในการแสดงธรรมก็เพ่ือเป7นการบดบังภาพท่ีมิอันควรและเพ่ือความ
สํารวมอาการในการแสดงธรรม ท่ีมีการอธิบายว*าพระพุทธเจ�าหรือพระสาวกพึงถือตาลป�ตรเพ่ือบัง
หน�าในการแสดงธรรมเพ่ือความสํารวมและให�ยึดถือปฏิบัติเป7นธรรมเนียม ซ่ึงในความเป7นจริงแล�ว
พระพุทธเจ�าอาจจะไม*ใช�พัดหรือตาลป�ตรในการแสดงธรรมก็เป7นได�เนื่องจากในพระสุตตันตป2ฎกทีฆ
นิกาย สีลขันธวรรค พรหมชาลสูตร เรื่องสุปป2ยปริพาชกกับพรหมทัตตมานพ มัชฌิมศีล ได�กล*าวถึงว*า
พระพุทธองค,ทรงงดเว�นจากการใช�พัดซ่ึงเป7นเครื่องใช�ของนักบวชนอกพระพุทธศาสนาท่ีพระพุทธองค,
ทรงปฏิเสธ  
 สิ่งท่ีสังเกตได�คือเม่ือพระพุทธองค,ทรงอนุญาตให�พระสงฆ,ใช�พัดได� ก็มีการใช�สืบกันมาและ
มีการอธิบายถึงเหตุผลในการถือพัดเม่ือข้ึนแสดงธรรมในคัมภีร,ชั้นฎีกา ท่ีแสดงให�เห็นว*าประติมาน
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วิทยาของตาลป�ตรในการใช�งานได�เริ่มเปลี่ยนไปในช*วงนี้แล�ว จากเดิมท่ีเป7นเครื่องใช�พัดเพ่ือคลาย
ความร�อนและบังแสงแดด มาเป7นการใช�เพ่ือบดบังอาการไม*สํารวมในการแสดงธรรม 
 ซ่ึงคัมภีร,ฎีกาท่ีกล*าวถึงการใช�ตาลป�ตรบังหน�าในการแสดงธรรมนั้นเป7นคัมภีร,ฏีกาท่ีแต*ง
ข้ึนในลังกา แสดงว*าพระสงฆ,ในลังกาคงยึดถือเป7นแบบแผนตามคัมภีร,ฎีกานั้นก*อนท่ีจะเผยแพร*ไปยัง
ดินแดนต*างๆ ท่ีรับพระพุทธศาสนาจากลังกา โดยลักษณะของตาลป�ตรท่ีพบนั้นเป7นตาลป�ตรท่ีด�ามสั้น
แผ*นตาลป�ตรเป7นทรงกลม ในดินแดนท่ีรับพระพุทธศาสนาจากลังกายังปรากฏหลักฐานทางศิลปกรรม
ท่ีปรากฏให�เห็นอยู*เช*นท่ีเมืองยะไข* พบประติมากรรมพระพุทธรูปในปางถือตาลป�ตร หรือในจิตรกรรม
ท่ีกุปโยคจี หมู*บ�านมยินกบา เมืองพุกาม ประเทศพม*า ซ่ึงเป7นหลักฐานท่ีแสดงให�เห็นว*าการใช�
ตาลป�ตรในการแสดงธรรมนั้นมีผลต*องานศิลปกรรมท่ีเก่ียวเนื่องด�วยพระพุทธศาสนา ซ่ึงสร�างข้ึนตาม
ลักษณะของการใช�งานจริง ท่ีเป7นผลสืบเนื่องจากคัมภีร,วิมติวิโนทนีฎีกา  
 สําหรับในดินแดนไทยนั้นเริ่มปรากฏพระพุทธรูปปางแสดงธรรมโดยถือตาลป�ตรนั้นใน
ศิลปะลพบุรี ซ่ึงเป7นผลจากการรับพระพุทธศาสนาจากลังกา โดยลักษณะของตาลป�ตรท่ีพบนั้นเป7น
ตาลป�ตรท่ีด�ามสั้นเหมือนของลังกาเช*นเดียวกัน ซ่ึงปรากฏในงานศิลปกรรมท่ีสืบเนื่องต*อมาในศิลปะ
สุโขทัย ศิลปะอยุธยา ในช*วงสมัยอยุธยาตอนปลายรูปแบบของตาลป�ตรได�มีการเปลี่ยนแปลงให�มี
ลักษณะท่ีด�ามจับมีความยาวข้ึน แผ*นตาลป�ตรมีความลักษณะเป7นทรงวงรี ดังท่ีปรากฎในภาพ
จิตรกรรมท่ีตําหนักพระพุทธโฆษาจารย, วัดพุทไธสวรรค, และจิตรกรรมลายรดน้ําในหอเขียนของวัด
บ�านกลิ้ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีแสดงให�เห็นถึงรูปแบบของตาลป�ตรท่ีมีพัฒนาการให�มีความยาว
ข้ึนและใช�ในการแสดงธรรมท่ีชัดเจน ในขณะเดียวกันรูปแบบของตาลป�ตรดังกล*าวนี้ก็เป7นต�นแบบ
ให�กับตาลป�ตรพัดยศของพระสงฆ,ชั้นผู�ใหญ*ในประเทศศรีลังกา จากในคราวท่ีทูต   ศรีลังกาได�เดินทาง
มาขอพระสงฆ,ไทยไปสืบทอดพระพุทธศาสนาท่ีศรีลังกา ในช*วงสมัยอยุธยาตอนปลาย  
 ในสมัยรัตนโกสินทร,ยังคงมีการสร�างพระพุทธรูปในปางถือตาลป�ตรท่ีสืบมาต้ังแต*ครั้ง
อยุธยา  แต*มีการเปลี่ยนความหมายทางด�านประติมานวิทยาจากพระพุทธรูปในปางแสดงธรรม เป7น
พระชัยและพระชัยวัฒน,ประจํารัชกาล ท่ีมีความหมายถึงพระพุทธรูปท่ีนํามาซ่ึงชัยชนะ ท่ีเป7นธรรม
เนียมนิยมสร�างกันเฉพาะพระมหากษัตริย, และพระบรมวงศานุวงศ,เท*านั้น ดังท่ีปรากฏอยู*ในหอพระสุ
ลาลัยพิมานในพระบรมมหาราชวัง  ช*วงเวลาต*อมาสมัยรัชกาลท่ี 5 ก็ได�มีการหันกลับไปสร�าง
พระพุทธรูปตามแบบศิลปกรรมโบราณอีกครั้งในรูปแบบศิลปะอยุธยา ท่ีมีความหมายทางด�านประติ
มานวิทยาของการแสดงธรรม ดังท่ีปรากฏในพระระเบียงคตวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม แสดงให�
เห็นว*าถึงแม�ประติมานวิทยาของพระพุทธรูปปางถือตาลป�ตรในศิลปะรัตนโกสินทร, ได�เปลี่ยนเป7นพระ
ชัย และพระชัยวัฒน,ประจํารัชกาลแล�ว ก็ยังมีผู�ท่ีมีความเข�าใจในประติมานดังเดิมของพระพุทธรูปใน
ปางถือตาลป�ตรท่ีมีความหมายถึงการแสดงธรรมของพระพุทธเจ�า โดยการสร�างเพ่ือเลียนแบบศิลปกรรม
อยุธยาอีกครั้ง 
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 ซ่ึงลักษณะท่ีปรากฏดังกล*าวไม*มีความเก่ียวข�องกับพระชัยหรือพระชัยวัฒน,ประจํารัชกาล
เลย ท้ังด�านรูปแบบทางศิลปกรรมและประติมานวิทยา ซ่ึงอาจเป7นไปได�ว*าผู�สร�างได�เคยเห็น
พระพุทธรูปถือตาลป�ตรในศิลปะอยุธยา แล�วถือเป7นตัวอย*างแล�วนํามาสร�างเพ่ือถวายเป7นพุทธบูชา 
หรือผู�สร�างอาจจะได�เคยเห็นข�อความท่ีปรากฏในคัมภีร,วิมติวิโนทนีฎีกา ท่ีกล*าวถึงการแสดงธรรมท่ี
ต�องแสดงการถือตาลป�ตรเพ่ือเป7นธรรมเนียม แล�วสร�างพระพุทธรูปองค,นี้ข้ึนในรูปแบบและ  ประติ
มานวิทยาเดิมท่ีมีความหมายถึงการแสดงธรรม  
 ในขณะเดียวกันก็พบว*าคัมภีร,วิมติวิ โนทนีฎีกานั้นได� มีการคัดลอกต*อมาถึงสมัย
รัตนโกสินทร, จากหลักฐานท่ีพบคัมภีร,ฉบับนี้ในรูปแบบของคัมภีร,ใบลานซ่ึงจารด�วยอักษรขอมท่ีพบ
จากวัดบวรนิเวศวิหาร และวัดสระเกศราชวรวิหาร ดังนั้นผู�ท่ีได�เคยทําการคัดลอกคงต�องมีความเข�าใจ
ถึงการสร�างพระพุทธรูปในปางแสดงธรรมท่ีต�องถือตาลป�ตรด�วยเช*นเดียวกัน จึงเป7นผลให�เกิดรูปแบบ
ของการสร�างพระพุทธรูปถือตาลป�ตรท่ีมีความหมายถึงการแสดงธรรมตามรูปแบบและประติมาน
วิทยาเดิมตามแบบศิลปกรรมอยุธยาอีกครั้งดังท่ีปรากฏอยู*ในพระระเบียงคตของวัดเบญจมบพิตรดุสิต
วนาราม 
 อย*างไรก็ตามด�วยอิทธิพลของคัมภีร,วิมติวิโนทนีฎีกาท่ีรับมาจากลังกาในเบื้องต�นนั้น ได�
ส*งผลให�เกิดการใช�ตาลป�ตรเพ่ือบังหน�าในการแสดงธรรมหรือการสวดพระธรรม ซ่ึงเป7นธรรมเนียมท่ี
ปฏิบัติในหมู*พระสงฆ,ก*อนในเบื้องต�นและยังส*งผลต*องานศิลปกรรมประติมากรรม พระพุทธรูปในปาง
แสดงธรรมด�วยการถือตาลป�ตร ซ่ึงพบได�ตั้งแต*ศิลปะลพบุรีจนถึงรัตนโกสินทร, ซ่ึงทําให�เกิดการพัฒนา
ในด�านรูปแบบทางด�านศิลปกรรมและด�านประติมานวิทยาท่ีเป7นลักษณะเฉพาะในงานศิลปกรรมไทย 
นอกจากประติมากรรมของพระพุทธรูปแล�วยังปรากฏในประติมากรรมพระสาวกในศิลปะอยุธยาถึง
รัตนโกสินทร,ท่ีใช�สัญลักษณ,การถือตาลป�ตรสื่อความหมายถึงการแสดงธรรมด�วยเช*นเดียวกัน  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 115 

รายการอ�างอิง 
 
ภาษาไทย 
กรมศิลปากร. ทะเบียนโบราณสถานท่ัวราชอาณาจักร.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ�คุรุสภา พระสุเมรุ, 2516. 
กรมศิลปากร. กองวรรณคดีและประวัติศาสตร�.  พระราชพงศาวดาร ฉบับราชหัตถเลขา เล%ม 1  
 กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2542.. 
 .  พระราชพงศาวดารฉบับราชหัตถเลขา เล%ม 2.  กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2542. 
กรมการศาสนา.  พระไตรป*ฎกภาษาไทย เล%ม 10 พระวินัยป*ฎก เล%ม 10 จุลวรรคภาคท่ี 2.   
 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ�กรมการศาสนา, 2500. (พิมพ�เป)นอนุสรณ�งานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ  
 พุทธศักราช 2500). 
 .  พระไตรป*ฎกภาษาไทย เล%ม 14 พระสุตตันตป*ฎก เล%ม 1 ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค. 
 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ�กรมการศาสนา, 2500. (พิมพ�เป)นอนุสรณ�งานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ  
 พุทธศักราช 2500). 
 .  พระไตรป*ฎกภาษาไทย เล%ม 52 พระสุตตันตป*ฎก เล%ม 39 ขุททกนิกายอปทาน 
 ภาค 1.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ�กรมการศาสนา, 2500. (พิมพ�เป�นอนุสรณ�งานฉลอง  
 25 พุทธศตวรรษ พุทธศักราช 2500).  
 .  พระไตรป*ฎกภาษาไทย เล%ม 54 พระสุตตันตป*ฎก เล%ม 41 ขุททกนิกายอปทาน 
 ภาค 3.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ�กรมการศาสนา, 2500.  (พิมพ�เป)นอนุสรณ�งานฉลอง  
 25 พุทธศตวรรษ พุทธศักราช 2500). 
เชษฐ� ติงสัญชลี.  “การวิเคราะห�วิตรรกะมุทราสองพระหัตถ�ของพระพุทธรูปในสมัยทวารวดี.”  
 วิทยานิพนธ�ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร�ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544. 
 .  พระพุทธรูปอินเดีย.  กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2554. 
 .  “เส<นขอบจีวรท่ีพระเพลส-พระชงค�ของพระพุทธรูปประทับนั่งในศิลปะอมราวดี- 
 ลังกาและประเด็นเชื่อมโยงกับศิลปะไทย.” วารสารเมืองโบราณ 35, 1 (กรกฎาคม  
 2553): 50. 
ณัฐฏฐภัทร  จันทวิช.  ตาลป7ตรและเครื่องประกอบสมณศักดิ์.  กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2529. 
ดนัย ปรีชาเพ่ิมประสิทธิ์.  ประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ�แหGง 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�, 2555. 
เดGนดาว  ศิลปานนท�.  แกะรอยพระมาลัย.  กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส, 2553. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 116 

ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จกรมพระยา.  เรื่องการประดิษฐานพระสงฆ<สยามวงศ<ในลังกาทวีป. 
 กรุงเทพฯ: มติชน, 2553. 
 .  ตํานานพระพุทธรูปสําคัญ.  กรุงเทพฯ: มติชน, 2548. 
 .  เรื่องการประดิษฐานพระสงฆ<สยามวงศ<ในลังกาทวีป.  กรุงเทพฯ: มติชน, 2553. 
ทะเบียนโบราณวัตถุของพิพิธภัณฑสถานแหGงชาติจันทรเกษม 
ทิพากรวงศ�, เจ<าพระยา.  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร< รัชกาลท่ี 1.  กรุงเทพฯ:  
 กรมศิลปากร, 2531. 
ทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี, เจ<าพระยา. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร< รัชกาลท่ี 3. พระนคร:  
 บุญสGงการพิมพ�, 2511. 
บรรลือ  ขอรวมเดช.  “รูปแบบศิลปะบนแผGนจารึกลายเส<นเรื่องชาดกของวัดศรีชุม จังหวัดสุโขทัย.” 
 วิทยานิพนธ�ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร�ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533. 
ปฏิพัฒน�  พุGมพงษ�แพทย�.  ทะเบียนโบราณวัตถุในคลัง พิพิธภัณฑสถานแหGงชาติเจ<าสามพระยา 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. สัมภาษณ�, วันเดือนปN. 
ประวัติวัดพระสมุทรเจดีย<และวัดกลางวรวิหาร.  พระนคร: โรงพิมพ�สGวนท<องถ่ิน, 2508. 
นริศรานุวัดติวงศ�, สมเด็จเจ<าฟPากรมพระยา. ลายพระหัตถ<สมเด็จเจ�าฟAากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ<  
 ทรงมีโต�ตอบกับพระสารประเสริฐ.  กรุงเทพฯ: มูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคประทีป, 2516.  
 (พิมพ�เป)นท่ีระลึกในงานวันเกิดครบ 7 รอบนักษัตร พระสารประเสริฐ (ตรี นาคะประทีป), 
 25 พฤศจิกายน 2516). 
พระธรรมกิตติวงศ� (ทองดี สุรเตโช).  “ตาลปSตรพัดยศ: ศาสนวัตถุท่ีนGาอัศจรรย�.”  
 วารสารราชบัณฑิตยสถาน 22. 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2540): 3. 
พระมหาวิชาธรรม (เรือง เปรียญ). ผู<แปล. รามัญสมณะวงศ<.  นนทบุรี: ศรีปSญญา. ม.ป.ป. 
พระศิริธรรมเถระ. เจ<าอาวาสวัดสุริยโกธะ. สัมภาษณ�, 14 สิงหาคม 2554. 
พิริยะ  ไกรฤกษ�.  ลักษณะไทยพระพุทธปฏิมาอัตลักษณ<พุทธศิลปDไทย.  กรุงเทพฯ: อมรินทร�พริ้นต้ิง  
 แอนด� พับลิชชิ่ง, 2551. 
 .  อารยธรรมไทยข้ันพ้ืนฐานทางประวัติศาสตร<ศิลปะ เล%ม 1 ศิลปะก%อนพุทธศตวรรษ 
 ท่ี 19.  กรุงเทพฯ: อมรินทร�พริ้นต้ิง แอนด� พับลิชชิ่ง, 2554. 
มหาวิทยาลัยศิลปากร. “บันทึกเรื่องความรู<ตGางๆ.” วารสารศิลปารกร  12, 4 (พฤศจิกายน 2511): 30. 
มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ.  วิมติวิโนทนีฎีกา (ปฐมภาค) อธิบายอรรถกถาสมันตปาสาทิกา.  กรุงเทพฯ:  
 มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ, 2525. (จัดพิมพ�เป)นท่ีระลึกในโอกาสฉลองครบรอบ 200 ปN  
 กรุงรัตนโกสินทร�, 6 เมษายน 2525). 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 117 

ยุทธนาวรากร แสงอรGาม. ทะเบียนโบราณวัตถุในคลังของพิพิธภัณฑสถานแหGงชาติพระนคร. 
 สัมภาษณ�, 25 กรกฎาคม 2555. 
ราชบัณฑิตยสถาน.  “ก-กลากเหล็ก.” สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล%ม 1.   
 กรุงเทพฯ: รุGงเรืองธรรม. 2499. 

ศักด์ิชัย สายสิงห�.  งานช%างสมัยพระนั่งเกล�าฯ.  กรุงเทพฯ: มติชน, 2551. 
 .  “รายงานการวิจัยพระพุทธรูป.” เอกสารประกอบการศึกษารายวิชาศิลปะ 
 รัตนโกสินทร� คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร. ม.ป.ป. 
ส. พลายน<อย [นามแฝง]. ตํานานพระชัยวัฒน<และพระแก�วประจํารัชกาล.  กรุงเทพฯ: ชมรมบํารุง 
 บัณฑิต, 2528. 
สมาคมผู<นินยมพระเครื่องพระบูชาไทย.  มรดกแผ%นดิน.  กรุงเทพฯ: มติชน, 2549. 
สันติ  เล็กสุขุม.  ลวดลายปูนป7Kนแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2172-2310).  กรุงเทพฯ:  
 มูลนิธิเจมส� ทอมปYสัน, 2532. 
 .  ศิลปะสุโขทัย.  กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2540. 
สุชีพ ปุญญานุภาพ.  “พระไตรป,ฎก เล.มท่ี 23 พระสุตตันตป,ฎก เล.มท่ี 15 อังคุตตรนิกาย สัตตก- 
 อัฏฐก-นวกนิบาต.” พระไตรป�ฎกฉบับประชาชน. เข:าถึงเม่ือ 14 กรกฎาคม 2554.  
 เข:าถึงได:จาก www.84000.org  
 .  “อรรถกถามหาวิภังค� ปฐมภาค เวรัญชกัณฑ� อรรถกถาอธิบายเนื้อความใน 
 พระไตรปZฏก เลGมท่ี 1 (ปุจฉาและวิสัชนาพระวินัย).” พระไตรป*ฎกฉบับประชาชน.  
 เข<าถึงเม่ือ 14 กรกฎาคม 2554. เข<าถึงได<จาก www.84000.org 
 .  “อรรถกถาอธิบายเนื้อความในพระไตรปZฏกเลGมท่ี 9 ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค  
 พรหมชาลสูตร.” พระไตรป*ฎกฉบับประชาชน. เข<าถึงเม่ือ 14 กรกฎาคม 2554.  
 เข<าถึงได<จาก www.84000.org 
 .  “อรรถกถาอธิบายเนื้อความในพระไตรปZฎก เลGมท่ี 10 ทีฆนิกาย มหาวรรค มหาปทาน 
 สูตร.” พระไตรป*ฎกฉบับประชาชน. เข<าถึงเม่ือ 14 กรกฎาคม 2554. เข<าถึงได<จาก  
 www.84000.org 
 .  “อรรถกถาอธิบายเนื้อความในพระไตรป,ฎก เล.มท่ี 12 มัฌิมนิกาย มูลปJณณาสก�  
 มูลปริยายวรรคสติปJฏฐาน ว.าด:วยการเจริญสติปJฏฐาน.” พระไตรป�ฎกฉบับประชาชน.  
 เข:าถึงเม่ือ 14 กรกฎาคม 2554. เข:าถึงได:จาก www.84000.org 
 .  “อรรถกถาอธิบายเนื้อความในพระไตรป,ฎก เล.มท่ี 12 มัฌิมนิกาย มูลปJณณาสก�  
 จูฬยมกวรรค มหาเวทัลลสูตร ว.าด:วยการสนทนาธรรมท่ีทําให:เกิดปNติ.” พระไตรป�ฎก 
 ฉบับประชาชน. เข:าถึงเม่ือ 14 กรกฎาคม 2554. เข:าถึงได:จาก www.84000.org 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 118 

สุชีพ ปุญญานุภาพ. “อรรถกถาอธิบายเนื้อความในพระไตรปZฎก เลGมท่ี 16 สังยุตตนิกาย นิทานวรรค  
 กัสสปสังยุตต�.” พระไตรป*ฎกฉบับประชาชน. เข<าถึงเม่ือ 14 กรกฎาคม 2554.  
 เข<าถึงได<จาก www.84000.org 
 .  “อรรถกถาอธิบายเนื้อความในพระไตรปZฎก เลGมท่ี 20 อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต  
 เอกธัมมาบาลี นีวรณปหาวรรคท่ี 2.” พระไตรป*ฎกฉบับประชาชน. เข<าถึงเม่ือ  
 14 กรกฎาคม 2554. เข<าถึงได<จาก www.84000.org 
 .  “อรรถกถาอธิบายเนื้อความในพระไตรปZฎก เลGมท่ี 20 อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต  
 ปฐมปSณณาสก� สมจิตตวรรคท่ี 4.” พระไตรป*ฎกฉบับประชาชน. เข<าถึงเม่ือ  
 14 กรกฎาคม 2554. เข<าถึงได<จาก www.84000.org 
 .  “อรรถกถาอธิบายเนื้อความในพระไตรปZฎก เลGมท่ี 20 อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต  
 เอกทัคคบาลีวรรคท่ี 1.” พระไตรป*ฎกฉบับประชาชน. เข<าถึงเม่ือ 14 กรกฎาคม 2554.  
 เข<าถึงได<จาก www.84000.org 
 .  “อรรถกถา อธิบายเนื้อความในพระไตรปZฎก เลGมท่ี 20 อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต  
 เอกทัคคบาลีวรรคท่ี 1.” พระไตรป*ฎกฉบับประชาชน. เข<าถึงเม่ือ 14 กรกฎาคม 2554.  
 เข<าถึงได<จาก www.84000.org 
 .  “พระไตรปZฎกภาษาไทย เลGม 30. พระสุตตันตปZฎก เลGม 22. ขุททกนิกาย จูฬนิทเทส  
 ภาค 1.” พระไตรป*ฎกฉบับประชาชน. เข<าถึงเม่ือ 24 กรกฎาคม 2554.  เข<าถึงได<จาก  
 www.84000.org   
 .   “อรรถกถาอธิบายเนื้อความในพระไตรปZฎกเลGมท่ี 16 สังยุตตนิกาย นิทานวรรค  
 กัสสปสังยุตต�” พระไตรป*ฎกฉบับประชาชน. เข<าถึงเม่ือ 24 กรกฎาคม 2554.   
 เข<าถึงได<จาก www.84000.org  
สุภัทรดิศ ดิศกุล, หมGอมเจ<า.  ศิลปะในประเทศไทย. พิมพ�ครั้งท่ี 13.  กรุงเทพฯ: มติชน, 2550. 
สุรสวัสด์ิ ศุขสวัสด์ิ.  ศิลปะในประเทศพม%า.  กรุงเทพฯ: สายธาร, 2554. 
 
ภาษาต%างประเทศ 
Anuradha Seneviratna.  Golden Rock Temple of Dambulla.   Sri Lanka: Uneso-Sri 

Lanka Cultural Triangle project central cultural fund ministry of cultural 
affairs Sri Lanka. 1983. 

Arunsri Sattarujawongse. “The Thai Buddhist Commemorative Fan.”  A Thesis Submitted  
 in Partial Fulfillment of The Requirement for the Degree of Master of Arts  
 (Buddhist Studies). Graduate School. Mahachulalongkronrajavidyalaya  
 University. Bangkok. Thailand. B.E. 2553. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 119 

Claudine Bautze-Picron.  The Buddhist Murals of Pagan: Timeless Vistas of The  
 Cosmos.   Bangkok: Orchid, 2003. 
E.M.K. Ratnayaka.  The Keleniya Ggreat Temple of Sanctity Sri Lanka Touris guide  
 Book.  Sri Lanka: Keleniya. 1995. 
Pamela Gutman. Burmas Lost Kingdoms: Splendours of Arakan.  Bangkok: Orchid, 
 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 120 

ประวัติผู�วิจัย 
 
ช่ือ-นามสกุล นายณัฐพล  ทองนาค 
ท่ีอยู% 131/1060 หมูGบ<านการเคหะซอย 18 ถนนพระรามท่ี 2  
 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
ท่ีทํางาน โรงเรียนวรรณสวGางจิต 
 
ประวัติการศึกษา  
 พ.ศ, 2546 สําเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต  
  วิชาเอกดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก  
  วิทยาลัยดุริยางคศิลปY มหาวิทยาลัยมหิดล 
 พ.ศ, 2552 สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ<านสมเด็จเจ<าพระยา 
 พ.ศ, 2553 ศึกษาตGอในระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร�ศิลปะ 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ประวัติการทํางาน 
 พ.ศ, 2557-ปSจจุบัน ครูสอนวิชาดนตรีไทย และสอนวิชาประวัติศาสตร� 
  โรงเรียนวรรณสวGางจิต 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง


	title_page
	abstract
	content
	chapter1
	chapter2
	chapter3
	chapter4
	chapter5
	bibliography

