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ประติมากรรมพระสาวกวัดระฆังโฆสิตาราม………………………………...
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ประติมากรรมพระสาวกบนฐานชุกชีชนที
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พระพุทธปฏิมาและประติมากรรมพระสาวก 3 พระองค์ ภายในพระอุโบสถ
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จิตรกรรมฝาผนังด้ านหน้ าพระประธานพระอุโบสถวัดระฆัง ฯ………………
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ประติมากรรมพระปัญจวัคคีย์ ณ สัตตมหาสถาน วัดสุทศั น ฯ.....................
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ชุดประติมากรรมพระปั ญจวัคคีย์ ประดิษฐาน ณ พระอุโบสถ วัดสุทศั น์……
ชุดประติมากรรมพระปั ญจวัคคีย์ ประดิษฐาน ณ พระวิหารหลวง
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ชุดพระพุทธปฏิมาและประติมากรรมพระสาวก 8 พระองค์ ณ วัดมหาธาตุ
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ประติมากรรมพระสาวกสมัยรัชกาลที่ 1 (ด้ านบน)
และสมัยรัชกาลที่ 3 (ด้ านล่าง)…………………………………….……
หมายเลข 1 ประดิษฐาน ณ ฐานชุกชีชนกลาง
ั้
ภายในพระอุโบสถ...............
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เหนือฐานชุกชีชนล่
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ั ้ างของพระปรางค์วดั ราชบูรณะ
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167
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หมายเลข 3 ประติมากรรมพระสาวกภายในพระอุโบสถวัดโสมนัส...............
182
หมายเลข 4 ประติมากรรมพระสาวก (พระอสีตมิ หาสาวก)
ภายในพระอุโบสถวัดสุทศั น ฯ...........................................................
183 - 185 ประติมากรรมพระสาวกภายในพระอุโบสถวัดราชประดิษฐ
สถิตยมหาสีมาราม...........................................................................
ฑ

82
82
82
83
84
85
88
88
88
89
89
89
89
89
90
90
90
90
90

ภาพ
186
187
188
189
190
191
192
193
194 - 196
197- 199
200 - 202
203 - 207
208
209
210 - 211
212
213
214
215
216
217
218
219 - 221
222
223 - 224

หน้ า
ประติมากรรมพระสาวกรอบระเบียงคดวัดบรมนิวาส………………………. 91
ประติมากรรมพระสาวกภายในพระอุโบสถวัดโสมนัส ฯ……………………. 91
ประติมากรรมพระอัครสาวกถวายงานพัด ณ วัดมหาสมณาราม เพชรบุรี..... 91
ชุดประติมากรรมพระสาวก (พระอสีตมิ หาสาวก) ภายในพระอุโบสถ
วัดสุทศั น ฯ……………………………………………………………… 92
พระกรรณประติมากรรมพระปัญจวัคคีย์วดั สุทศั น์………………………….. 93
พระกรรณประติมากรรมพระสาวิกาวัดเทพธิดาราม………………………... 93
ประติมากรรมสมเด็จพระสังฆราช (สุก)…………………………………….. 93
ประติมากรรมสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ขุน)…………………………….. 93
ประติมากรรมพระอสีตมิ หาสาวก ภายในพระอุโบสถวัดเขมาภิรตาราม ฯ…. 94
ประติมากรรมพระอสีตมิ หาสาวก รอบระเบียงคดพระอุโบสถวัดบรมนิวาส... 95
ประติมากรรมพระสาวก ภายในพระอุโบสถวัดปรมัยยิกาวาส ฯ……………. 95
ประติมากรรมพระสาวก ภายในพระอุโบสถวัดนิเวศธรรมประวัติ…………... 96
การห่มคลุมตามแบบพระมอญหรื อพระธรรมยุต…………………………… 97
พระพักตร์ ประติมากรรมพระสาวก วัดนิเวศธรรมประวัติ เปรี ยบเทียบกับ
พระพักตร์ พระพุทธชินราชวัดพระศรี รัตนมหาธาตุ………………………….. 98
ประติมากรรมพระอัครสาวก วัดมหาสมณาราม จังหวัดเพชรบุรี
แสดงพระอิริยาบถถวายงานพัด…………………………………………….. 99
ประติมากรรมพระสาวก ร้ านพิจิตรพุทธปฏิมาเสาชิงช้ าง (ภาพซ้ าย )……… 100
ประติมากรรมพระสาวก วัดนิเวศธรรมประวัติอยุธยา (ภาพขวา)…………... 100
ประติมากรรมพระสาวก ร้ านนพรัตน์พทุ ธปฏิมา เสาชิงช้ าง (ภาพซ้ าย)……. 100
ประติมากรรมพระสาวก วัดพระศรี รัตนมหาธาตุ พิษณุโลก (ภาพขวา)…….. 100
ประติมากรรมท่านพระสีวลี………………………………………………….. 101
ประติมากรรมท่านพระมหากัจจายนะ………………………………………. 101
ประติมากรรมพรสาวก ณ พุทธอุทยานมาฆบูชา…………………………… 102
รูปแบบประติมากรรมพระสาวก ณ พุทธอุทยานมาฆบูชา………………….. 102
รูปแบบประติมากรรมพระสาวกพุทธอุทยานมาฆบูชา(เฉพาะแถวด้ านหน้ า)… 102
การห่มดองอย่างพระนิกายเถรวาทในประเทศไทย…………………………. 102
ฒ

บทที่ 1
บทนา
1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
พระพุทธปฏิมาเป็ นรูปเคารพแทนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ที่ชา่ งได้ สร้ างขึ ้นเพื่อ
สนองต่อศรัทธา และเพื่อเป็ นพุทธานุสติ งานประติมากรรมหนึง่ ที่มกั พบคูก่ บั พระพุทธปฏิมาอยูเ่ สมอ
คือ รูปเคารพแทนพระสงฆ์สาวก โดยปรกติมกั จะพบจานวน 2 พระองค์ในอิริยาบถยืนหรื อนัง่
ประคองอัญชลีถวายความนอบน้ อมแด่พระศาสดา เท่าที่ผา่ นมามีผ้ ศู กึ ษาถึงรูปแบบพระพุทธปฏิมา
ในศิลปะและสมัยต่าง ๆ ไว้ คอ่ นข้ างมาก แต่รายละเอียด ที่มา รวมถึงคติในการสร้ างประติมากรรม
พระสาวก กลับยังไม่ได้ รับการกล่าวถึงเท่าที่ควร อาจเพราะประติมากรรมพระสาวกไม่ใช่
ประติมากรรมหลัก ที่ทาหน้ าที่เป็ นประธานในศาสนสถาน และรูปแบบมักจะสร้ างตามพุทธศิลป์
ของพระพุทธปฏิมาประธานในที่หรื อสมัยนัน้ ๆ จึงขาดผู้สนใจศึกษาอย่างจริงจัง นอกจากนี ้
ประติมากรรมพระสาวกที่สร้ างก่อนสมัยรัตนโกสินทร์ ก็มีเหลืออยูใ่ ห้ ศกึ ษาไม่มากนัก
สาหรับสมัยรัตนโกสินทร์ พบการสร้ างประติมากรรมพระสาวก ย้ อนไปตังแต่
้ ช่วงสร้ าง
บ้ านแปงเมือง อันเป็ นช่วงที่พระมหากษัตริ ย์ทรงสร้ าง บูรณปฏิสงั ขรณ์ และสถาปนาศาสนสถาน
ถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนา ซึง่ การทานุบารุงพระพุทธศาสนาดังกล่าว นามาสู่การสร้ าง
พระพุทธปฏิมาซึง่ มีรูปแบบพุทธศิลป์ อย่างรัตนโกสินทร์ แท้ จริง ในสมัยรัชกาลที่ 31 และการปรับ
รูปแบบตามแนวคิดสัจจะนิยมตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 4 ซึง่ น่าจะส่งผลต่อประติมากรรมพระสาวกด้ วย
โดยทัว่ ไปจะพบประติมากรรมพระสาวกประดิษฐานด้ านหน้ าพระประธานในศาสนา
สถานจานวน 2 พระองค์ ส่วนที่พบมากกว่า 2 พระองค์ จะอยูใ่ นชุดจานวน 3, 5, 8, 10 และ 80 พระองค์
ซึง่ เหตุผลของการประดิษฐานประติมากรรมพระสาวกในจานวนที่แตกต่างกัน อาจเชื่อมโยงกับคติที่
แตกต่าง หรื อเหตุผลอื่น ๆ
ศักดิช์ ยั สายสิงห์,พุทธศิลป์ สมัยรัตนโกสินทร์ : พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดที่ปรับเปลีย่ น (กรุงเทพฯ :
เมืองโบราณ, 2556), 278
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ในพระนิพนธ์ปฐมสมโพธิกถาซึง่ พรรณนาถึงพระพุทธประวัติ มีเรื่ องราวที่เกี่ยวข้ องกับ
พระพุทธสาวกโดยตรง เช่น ตอนอัครสาวกบรรพชาปริวรรต และอัครสาวกนิพพานปริวรรต2
นอกจากนี ้ คัมภีร์ตา่ ง ๆ ในอรรถกถา3 ได้ พรรณนาถึงเรื่ องราว ตลอดจนโอวาทของพระสาวกที่สาคัญไว้
พระนิพนธ์และคัมภีร์ดงั กล่าวอาจจะมีความสัมพันธ์กบั รูปแบบรวมถึงคติในการสร้ างประติมากรรม
พระสาวกด้ วย
ในปัจจุบนั ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับประติมากรรมพระสาวกค่อนข้ างน้ อย ขาดการรวบรวม
และวิเคราะห์ ข้ อมูลในแง่มมุ ต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่ องรูปแบบและคติในการสร้ าง การศึกษาค้ นคว้ า
จะพยายามเพิ่มความกระจ่างในเรื่ องดังกล่าว โดยให้ น ้าหนักกับการศึกษาประติมากรรมพระสาวก
ในศิลปะรัตนโกสินทร์ สมัยรัชกาลที่ 1 - 5 คาดว่านอกจากจะทาให้ ประเด็นต่าง ๆ ชัดเจนขึ ้นแล้ ว จะ
สามารถสะท้ อนภาพความเป็ นมา ความคิด ความเชื่อ ตลอดจนการปฏิสมั พันธ์ของผู้คนในอดีต ซึง่
ส่งผลต่อความเข้ าใจชีวิตของคนที่ดารงอยูใ่ นปัจจุบนั ได้ ด้วย
2. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. ศึกษาถึงพัฒนาการด้ านรูปแบบของประติมากรรมพระสาวกที่มีมาในอดีต
และที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบประติมากรรมพระสาวกในศิลปะรัตนโกสินทร์ สมัยรัชกาลที่ 1-5
2. ศึกษาเพื่อทราบถึงแนวความคิดและความมุง่ หมายในการสร้ างประติมากรรม
พระสาวกในศิลปะรัตนโกสินทร์ สมัยรัชกาลที่ 1-5
3. ศึกษาเพื่อทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบประติมากรรมพระสาวกกับ
เรื่ องราวที่มีมาในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา
3. สมมุตฐิ านของการศึกษา
1. พัฒนาการด้ านรูปแบบประติมากรรมพระสาวกในแต่ละศิลปะ สอดคล้ องกับ
รูปแบบพระพุทธปฏิมาในศิลปะนัน้ ๆ
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สมเด็จพระมหาสมณเจ้ า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส,ปฐมสมโพธิกถา พระนิพนธ์ (ธรรมสภา กรุงเทพฯ
: ธรรมสภา,2552),239-268
3
เช่น คัมภีร์สมุ งั คลวิลาสินี คัมภีร์ปรมัตถทีปนี (เถรคาถา – เถรี คาถา)
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2. การสร้ างประติมากรรมพระสาวก มีความมุง่ หมายในการสร้ างเพื่อสืบทอด
พระพุทธศาสนา สัง่ สมกุศลผลบุญและเป็ นสังฆานุสติ
3. การสร้ างประติมากรรมพระสาวก ได้ รับแรงบันดาลใจในการสร้ างจากคัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนา และแนวคิดซึง่ มีอิทธิพลต่อศิลปะสมัยนัน้ ๆ
4. ขอบเขตการศึกษา
ประติมากรรมพระสาวกในวัดสมัยรัชกาลที่ 1-5 ที่มีประวัตชิ ดั เจน
5. ขัน้ ตอนและวิธีการศึกษา
1. ศึกษาข้ อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องโดยสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อกาหนด
ประเด็นในเรื่ องที่จะทาการการศึกษา และจัดเตรี ยมข้ อมูลไว้ สาหรับการวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ
2. สารวจและเก็บข้ อมูลในภาคสนาม
3. นาข้ อมูลที่ได้ ทงจากการวิ
ั้
จยั เอกสารและการสารวจข้ อมูลมาวิเคราะห์หาข้ อสรุป
ในประเด็นต่าง ๆ เพื่อพิสจู น์สมมุตฐิ านที่ตงไว้
ั้
4. สรุปผลการศึกษาค้ นคว้ า รวบรวมเป็ นรูปเล่ม และนาเสนอต่อคณะกรรมการ
และบัณฑิตวิทยาลัย
6. ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. เข้ าใจถึงพัฒนาการด้ านรูปแบบของประติมากรรมพระสาวกทังศิ
้ ลปะก่อน
และในสมัยรัตนโกสินทร์ สมัยรัชกาลที่ 1-5
2. ทราบถึงความมุง่ หมายและคติในการสร้ างประติมากรรมพระสาวก
3. ทราบความสัมพันธ์ระหว่างประติมากรรมพระสาวกกับคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา

บทที่ 2
ประติมากรรมพระสาวกในศิลปะไทยก่ อนสมัยรัตนโกสินทร์
2.1 ความหมายและประเภทของพระสาวกตามคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา (นิกายเถรวาท)
2.1.1 ความหมายของคาว่ าพระสาวก
คาว่า สาวก มีที่มาจากรากศัพท์ภาษาบาลีว่า สาวโก แปลว่า ผู้ฟังถ้ อยคา หรื อ ศิษย์ 4
คัมภีร์ตา่ ง ๆ ทางพระพุทธศาสนา (นิกายเถรวาท) ได้ อธิบายโดยขยายความหมายให้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น
เช่น
ในธชัคคสูตรกล่าวถึงคุณสมบัตขิ องพระสาวกไว้ ว่า
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ าเป็ นผู้ปฏิบตั ิดีแล้ ว เป็ นผู้ปฏิบัติตรง
เป็ นผู้ปฏิบตั ิเป็ นธรรม เป็ นผู้ปฏิบตั ิชอบยิ่ง พระสงฆ์นนคื
ั ้ อใคร ได้ แก่ค่แู ห่งบุรุษสี่
รวมเป็ นบุรุษบุคคลแปด นี ้คือพระสงฆ์สาวก ของพระผู้มีพระภาคเจ้ า 5

พระอรรถกถาจารย์ ได้ อธิบายความหมายของคาว่า “สาวก” ไว้ ในคาถาธรรมบทหลายแห่ง
ซึง่ มีนยั ความหมายเดียวกัน เช่น
ภิกษุชื่อว่าเป็ นสาวก เพราะอรรถว่า เกิดในที่สดุ แห่งการฟั ง หรื อ เพราะอรรถ
ว่าฟั งโอวาท และอนุสาสนีของท่านผู้ชื่อว่าพุทธะ เพราะอรรถว่าตรัสรู้ สงั ขตธรรม
และอสังขตธรรมทังหมด
้
ทราบข้ อปฏิบตั ิเป็ นเครื่ องยังลาภให้ เกิดขึ ้น และข้ อปฏิบตั ิ
ยังสัตว์ให้ ถงึ พระนิพพานนัน้ 6

พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ, ปทานุกรมบาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต, พิมพ์ครัง้ ที่ 5
(กรุงเทพฯ: คณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรม, 2553. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ า ฯ พระราชทาน
พระบรมราชานุญาตจัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2553), 826.
5
พระสูตรและอรรถกถา แปล พระสุตตันตปิ ฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ ม 1 ภาค 2, (กรุงเทพฯ :
มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2525), 465
6
พระสูตรและอรรถกถา แปล พระสุตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ ม 1 ภาค 2 ตอน 2,
(กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2525), 281
4
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5
ภิกษุโยคาวจรผู้เกิดในที่สดุ แห่งการฟั งธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
ทรงแสดงแล้ วชื่อว่าพระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า 7

คัมภีร์วิสทุ ธิมรรค ได้ ให้ ความหมายว่า
พระสงฆ์เหล่าใด ย่อมรับฟั งพระโอวาท และพระอนุสาสนีของ
พระผู้มีพระภาคด้ วยความเคารพ ฉะนัน้ พระสงฆ์เหล่านันชื
้ ่อว่า สาวก 8

คัมภีร์อรรถกถา เถรคาถา มีข้อความแสดงถึงความหมายของสาวกไว้ วา่
ชื่อว่า สาวก เพราะเกิดในที่สดุ แห่งการฟั งพระธรรมเทศนาของ
พระศาสดา การตรัสรู้สจั จธรรมของพระสาวกทังหลาย
้
ชื่อว่า สาวกสัมโพธิ 9

โดยสรุปแล้ วคาว่าสาวก หรื อ พระสาวก จึงหมายถึงผู้ฟังโดยเคารพในธรรมของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ปฏิบตั แิ ละได้ ร้ ูตามธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดงไว้ แล้ วโดยชอบ
2.1.2 ประเภทของพระสาวก
ประเภทของพระสาวกสามารถแบ่งได้ หลายลักษณะตามแต่จะถือสิ่งใดเป็ นเกณฑ์
สมเด็จพระมหาสมณเจ้ า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงแบ่งประเภทพระสาวกไว้ โดยใช้ จานวน
ตัวเลขเป็ นเกณฑ์กล่าวคือ
- พระอริยบุคคล 2 จาพวก หมายถึง พระอริ ยะสาวกที่ต้องศึกษาเพื่อมรรคผลที่สงู ขึ ้น
กับพระอรหันตผลผู้ไม่ต้องศึกษาแล้ ว
- พระอริยบุคคล 4 จาพวก หมายถึง พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และ
พระอรหันต์
- พระอริยบุคคล 8 จาพวก หมายถึง พระผู้ตงอยู
ั ้ ใ่ นโสดาปัตติมรรค พระผู้ตงอยู
ั ้ ใ่ น
โสดาปัตติผล พระผู้ตงอยู
ั ้ ใ่ นสกทาคามิมรรค พระผู้ตงอยู
ั ้ ่ในสกทาคามิผล พระผู้ตงอยู
ั ้ ่ใน
อนาคามิมรรค พระผู้ตงอยู
ั ้ ใ่ นอนาคามิผล พระผู้ตงอยู
ั ้ ใ่ นอรหัตตมรรค พระผู้ตงอยู
ั ้ ใ่ นอรหัตตผล 10
การแบ่งประเภทในลักษณะข้ างต้ นนี ้ เป็ นการแจกแจงนิยามของคาว่าพระอริ ยาสาวกให้ มีความ
7

พระสูตรและอรรถกถา แปล พระสุตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ ม 1 ภาค 2 ตอน 3,
(กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2525), 339
8
พระพุทธโฆษาจารย์, คัมภีร์วสิ ุทธิมรรค, พิมพ์ครัง้ ที่ 6, แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ)
(กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2548), 380.
9
พระสูตรและอรรถกถา ขุททกนิกาย เถรคาถา เล่ มที่ 2 ภาคที่ 3 ตอนที่ 1, (กรุงเทพฯ : มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, 2525), 15
10
สมเด็จพระมหาสมณเจ้ า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, 2403-2464, สารานุกรมพระพุทธศาสนา,
พิมพ์ครัง้ ที่ 2 (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2539), 41

6
ละเอียดขึ ้น อย่างไรก็ดีในการศึกษานี ้ จะอ้ างอิงประเภทพระสาวกตามการตังความปรารถนา
้
และระยะเวลาแห่งการบาเพ็ญบารมี ดังนี ้
1.1 พระอัครสาวก คือ สาวกผู้เลิศ ในพุทธกาลหนึง่ ๆ จะมีเพียง ๒ องค์เท่านัน้
โดยเป็ นผู้ที่ต้องตังความปรารถนาเพื
้
่อการบรรลุเป็ นพระอัครสาวกตังแต่
้ สมัยกาลแห่งพระสัมมา
สัมพุทธเจ้ าพระองค์ก่อน ๆ เพื่อดารงอยู่ในความเป็ นเลิศด้ วยคุณทังปวง
้ พร้ อมด้ วยความพิเศษ
เพื่อบรรลุบารมีอนั อุกฤษฏ์ (อย่างสูงสุด) ในด้ านปัญญาและสมาธิ สาหรับพระพุทธกาลนี ้
พระอัครสาวกที่อกุ ฤษฏ์ด้านปัญญาคือท่านพระสารี บตุ ร และท่านพระมหาโมคคัลลานะเป็ น
พระอัครสาวกผู้เลิศในด้ านสมาธิหรื ออิทธิฤทธิ์ ทังสองท่
้
านได้ ตงความปรารถนาเพื
ั้
่อจะบรรลุ
อรหัตผลในฐานะแห่งความเป็ นพระอัครสาวกตังแต่
้ สมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงพระนามว่า
พระประทุมตุ ระ11
1.2 พระมหาสาวก คือ พระสาวกผู้ใหญ่ ซึง่ พระอรรถกถาจารย์ ได้ จาแนกไว้
จานวน 80 พระองค์ ในภาษาบาลีเรี ยกว่าอสีตมิ หาสาวก (อสีติ แปลว่า 80) มีพระนาม ดังนี ้
ท่านพระอัญญาโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ
พระอัสสชิ พระนาลกะ พระยสะ พระวิมละ พระสุพาหุ พระปุณณชิ
พระควัมปติ พระอุรุเวลกัสสปะ พระนทีกสั สปะ พระคยากัสสปะ พระสารี บตุ ร
พระมหาโมคคัลลานะ พระมหากัสสปะ พระมหากัจจายนะ พระมหาโกฏฐิ ตะ
พระมหากัปปิ นะ พระมหาจุนทะ พระอนุรุทธะ พระกังขาเรวตะ พระอานันทะ
พระนันทกะ พระภคุ พระนันทะ พระกิมพิละ พระภัททิยะ พระราหุล พระสีวลี
พระอุบาลี พระทัพพะ พระอุปเสนะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระปุณณมันตานีบตุ ร
พระปุณณสุนาปรันตะ พระโสณกุฏิกณ
ั ณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระราธะ
พระสุภตู ิ พระองคุลิมาละ พระวักกลิ พระกาฬุทายี พระมหาอุทายี พระปิ ลินทวัจฉะ
พระโสภิตะ พระกุมารกัสสปะ พระรัฏฐปาละ พระวังคีสะ พระสภิยะ พระเสละ
พระอุปวานะ พระเมฆิยะ พระสาคตะ พระนาคิตะ พระลกุณฏกภัททิยะ
พระปิ ณโฑลภารทวาชะ พระมหาปั นถกะ พระจูฬปั นถกะ พระพากุละ
พระกุณฑธานะ พระทารุ จีริยะ พระยโสชะ พระอชิตะ พระติสสเมตเตยยะ
พระปุณณกะ พระเมตตคู พระโธตกะ พระอุปสิวะ พระนันทะ พระเหมกะ
พระโตเทยยะ พระกัปปะ พระชตุกณ
ั ณิ พระภัทราวุธะ พระอุทยะ
พระโปสาละ พระโมฆราชะ พระปิ งคิยะ 12
11
12

เล่มเดียวกัน, 561
เล่มเดียวกัน, หน้ าเดียวกัน

7
ซึง่ ในพระคัมภีร์ได้ อธิบายถึงพระคุณสมบัติของพระมหาสาวกไว้ วา่ เป็ นพระสาวกผู้ใหญ่ด้วยคุณธรรม
และอภินิหารที่ทรงไว้ และเป็ นผู้หลุดพ้ นจากวัฏฏะสงสารด้ วยศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
ประกอบกับมีปัญญาในการรู้แจ้ งธรรมตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า13
1.3 พระปรกติสาวก คือพระสาวกที่ไม่ได้ บาเพ็ญบารมีเพื่อความเป็ นพระอัครสาวก
และพระมหาสาวก แต่ปรารถนาจะบรรลุธรรมตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงสอน ซึ่งในอรรถกถา
อธิบายไว้ วา่ พระอริยสาวกเหล่าใด14 เปรี ยบไม่ได้ เลย ดุจพระอัครสาวกและพระมหาสาวก โดยแท้
มีเป็ นหลายร้ อย หลายพัน พระอริยสาวกเหล่านันเป็
้ นพระปรกติสาวก15
พระสาวกทัง้ 3 ตามข้ างต้ น เมื่อตังความปรารถนาเพื
้
่อการบรรลุธรรมตามพระสัมมา
สัมพุทธเจ้ าแล้ ว จะมีช่วงเวลาการบาเพ็ญบารมีเพื่อการบรรลุสาวกสัมโพธิที่แตกต่างกันไป กล่าวคือ
พระอัครสาวกบาเพ็ญบารมีเป็ นเวลา 1 อสงไขย (กาไร) แสนกัป พระมหาสาวกบาเพ็ญบารมีสิ ้นเวลา
แสนกัป16 ส่วนพระปรกติสาวกนันยั
้ งค้ นไม่พบถึงเวลาที่ชดั เจนในการบาเพ็ญบารมี
2.1.3 พระสาวกที่อยู่ในคฤหัสถเพศ
นอกจากพระสาวกที่บวชเป็ นพระภิกษุ และพระภิกษุณี พระพุทธศาสนายังประกอบด้ วย
พุทธบริษัทอีก 2 เหล่าคือ อุบาสกและอุบาสิกา17 หมายถึงผู้ครองเรื อน หรื อฆราวาสทังชายและหญิ
้
งที่
แสดงตนเป็ นคนนับถือพระพุทธศาสนา ซึง่ เมื่อฟั งธรรมแล้ วสามารถบรรลุมรรคผลเป็ นพระอริ ยสาวก
บุคคลได้ ด้วยเช่นกัน พระไตรปิ ฏกได้ กล่าวถึงการบรรลุธรรมของอุบาสกและอุบาสิกาไว้ เช่น
ขณะที่พระองก์ทรงทราบว่า อนาถบิณฑิกคหบดีมีจิตควรแก่การงาน มีจิตอ่อน
มีจิตปราศจากนิวรณ์ มีจิตสูง มีจิตเลื่อมใสแล้ ว จึงทรงประกาศพระธรรมเทศนา
ที่พระพุทธเจ้ าทังหลายทรงยกขึ
้
้นแสดงด้ วยพระองค์เอง คือ ทุกข์ เหตุให้ เกิดทุกข์
ความดับทุกข์ ข้ อปฏิบตั ิให้ ถงึ ความดับทุกข์ อนาถบิณฑิกคหบดีได้ ดวงตา
เห็นธรรมปราศจากธุลี ปราศจากมลทินว่า สิ่งใดสิ่งหนึง่ มีความเกิดขึ ้น
เป็ นธรรมดา สิ่งนันทั
้ งมวลมี
้
ความดับเป็ นธรรมดา18
เล่มเดียวกัน, 561-562
คาว่า อริยะ มีความหมายโดยนัยประการหนึ่งหมายถึง เพราะเป็ นผู้ไกลจากกิเลสทังหลาย
้
เพราะไม่ดาเนิน
ไปในทางเสื่อม เพราะดาเนินปในทางเจริญ และเพราะเป็ นผู้อนั มนุษยโลก ทังเทวโลกมิ
้
พงึ สู้รบ
15
เล่มเดียวกัน, 562
16
เล่มเดียวกัน, 18
17
แปลว่าชายและหญิงผู้นงั่ ชิดพระศาสนาหรือนัง่ ใกล้ พระรัตนตรัย
18
พระสูตรและอรรถกถา แปล พระวินัยปิ ฎก จุลวรรค เล่ ม 7 ภาค 2, (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราช
วิทยาลัย, 2525), 126
13
14

8
ท่ านอนาถบิณฑิกะเป็ นโสดาบัน อริยสาวกจักดื่มสุราได้ อย่างไร
แม้ ถงึ ท่านจะไม่ต้องการ ก็คิดจักจับไหวพริ บพวกนักเลงเหล่านัน้ จึงเดินไปถึง
ที่ซงึ่ จัดเป็ นที่ดื่ม ชาเลืองดูกิริยาของพวกนัน้ 19
เมณฑกเศรษฐี ให้ นางวิสาขาไปรับพระศาสดา...นางจึงไปด้ วยยาน
เท่าที่ยาน (ไปได้ ) ลงจากยานแล้ ว ก็เดินเท้ าไปเฝ้าพระศาสดา ถวายบังคมแล้ ว
ได้ ยืน ณ ส่วนข้ างหนึง่ . ครัง้ นันพระศาสดาทรงแสดงธรรม
้
ด้ วยสามารถแห่ง
บุรพจรรยาของนาง นางได้ โสดาปั ตติผลแต่ อายุ 7 ขวบ20

อย่างไรก็ตาม การค้ นคว้ าเกี่ยวกับประติมากรรมพระสาวกนี ้จะศึกษาประติมากรรม
เฉพาะพระสาวกที่ได้ อปุ สมบทในพระพุทธศาสนาเท่านัน้ ไม่ได้ ครอบคลุมถึงฆราวาสที่เป็ น
พระสาวกแต่อย่างใด
2.2 ต้ นกาเนิดประติมากรรมพระสาวก
ประติมากรรมพระสาวกพบในศิลปะอินเดียพร้ อมการสร้ างพระพุทธรูปตังแต่
้
พุทธศตวรรษที่ 6 เป็ นต้ นมา โดยมีรูปแบบคล้ ายพระพุทธรูปแต่ตดั ลักษณะบางประการออก
เพื่อให้ เกิดความแตกต่าง
ศาสตราจารย์หม่อมเจ้ าสุภทั รดิศ ดิสกุล ทรงให้ ความเห็นไว้ วา่ พระพุทธรูปไม่ใช่รูป
เหมือนบุคคล แต่เป็ นรูปสมมุตแิ ทนที่กาหนดขึ ้นจาก 3 องค์ประกอบ21 คือ
1. การใช้ รูปแบบและเทคนิคการสร้ างประติมากรรมบุคคลจากศิลปะกรี กโรมัน
2. การเลือกลักษณะบางประการจากมหาบุรุษลักษณะ ๓๒ ประการ มากาหนด
รูปลักษณ์ของพระพุทธรูป
3. การประดิษฐ์ อษุ ณีษะให้ กบั พระพุทธรูปเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างรูปของ
พระพุทธเจ้ ากับพระสาวก

พระสูตรและอรรถกถา แปล พระสุตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ ม 3 ภาค 2, (กรุงเทพฯ :
มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2525), 76
20
พระสูตรและอรรถกถา แปล พระสุตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ ม 1 ภาค 2 ตอน 2,
(กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2525), 74
21
ศาสตราจารย์หม่อมเจ้ าสุภทั รดิศ ดิศกุล, พระพุทธรู ปอินเดียและความรู้ เกี่ยวกับโบราณคดีจีน
(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2547), 3
19

9
ประติมากรรมพระสาวกได้ กาหนดรูปแบบด้ วยหลักเกณฑ์เดียวกันโดยตัดทอนลักษณะ
บางประการ ได้ แก่ พระอุษณีษะสัญลักษณ์สาคัญที่แสดงความเป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
ตัวอย่างเช่น

ภาพที่ 1 ประติมากรรมพระสาวกศิลปะคันธาระ
ที่มา : "Buddha's First Sermon at Sarnath”, The Metropolitan Museum of Art, New York, United States of America
เข้ าถึงได้ จาก www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1980.527.4

ภาพที่ 2 ประติมากรรมพระสาวกศิลปะมถุรา
ที่มา : “Mathura Buddha”, Calcutta Museum; Kolkata, India,
เข้ าถึงได้ จาก http://asia.nikkei.com/Life-Arts/Arts/Ancient-Indian-sculptures-depict-Buddha-s-humanity?page=2

10

ภาพที่ 3 ประติมากรรมพระสาวกศิลปะอมรวดี
ที่มา : “the story of the taming of the fierce elephant, Nalagiri”, The Government Museum, Chennai, India
เข้ าถึงได้ จาก www.westga.edu/~rtekippe/4201Asian/4201exam1.htm

ภาพที่ 4 ประติมากรรมพระสาวกศิลปะคุปตะสกุลช่ างสารนาถ
ที่มา : “Image of Buddha”, Sarnathmuseum, Acc No. 340 in Gallery No. 1,
เข้ าถึงได้ จาก www.sarnathmuseumasi.org
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ภาพที่ 5 ประติมากรรมพระสาวกศิลปะปาละ

จะเห็นได้ วา่ ประติมากรรมพระสาวกในศิลปะอินเดียสกุลช่างต่าง ๆ จะสร้ างตาม
รูปแบบพระพุทธรูปสกุลช่างนัน้ ๆ (ภาพที่ 1 - 5 ) โดยทังหมดได้
้
ตดั ทอนสัญลักษณ์บางประการ
เพื่อแสดงออกถึงสถานะความเป็ นพระสาวก โดยเฉพาะพระอุษณีษะอันเป็ นสัญลักษณ์สื่อถึงรูปแทน
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า นอกจากนี ้ การประดิษฐานประติมากรรมพระสาวกในศิลปะอินเดียจะไม่อยู่
ในลักษณะลอยองค์เดี่ยว ๆ แต่จะปรากฏร่วมกับพระพุทธรูปเพื่อทาหน้ าที่เป็ นองค์ประกอบเติมเต็ม
ความสมบูรณ์ของพระพุทธประวัติตอนต่าง ๆ เช่น ตอนแสดงพระปฐมเทศนา เสด็จดับขันธปริ นิพพาน
และปราบช้ างนาฬาคิรี หรื อเพื่อแสดงสถานะความเป็ นบริวารของพระพุทธปฏิมา
2.3 ประติมากรรมพระสาวกก่ อนสมัยรั ตนโกสินทร์
2.3.1 ประติมากรรมพระสาวกยุคแรกเริ่มในดินแดนไทย
ตานานระบุไว้ วา่ พระพุทธศาสนาเข้ าสูส่ วุ รรณภูมิชว่ งพุทธศตวรรษที่ 3 โดยพระเจ้ าอโศก
มหาราชได้ ส่งพระสมณทูตจากอินเดียออกไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามทิศต่าง ๆ ในจานวนหนึง่
จาก 8 สาย ได้ มายังสุวรรณภูมิ แม้ วา่ ปัจจุบนั ยังไม่สามารถสรุปได้ อย่างชัดเจนว่าศูนย์กลางของ
สุวรรณภูมิคือดินแดนใดระหว่างพื ้นที่ตอนใต้ ของพม่าอันเป็ นที่ตงของอาณาจั
ั้
กรมอญในอดีต
กับบริเวณภาคกลาง ตอนล่างของไทย หรื อบริ เวณแหลมมลายู-หมู่เกาะสุมาตรา22 แต่จากเรื่ องราว
ที่ปรากฏก็พอจะทาให้ เห็นภาพของพระพุทธศาสนาซึง่ เคลื่อนจากอินเดียสู่ความคิดของผู้ที่อาศัยอยู่
ในดินแดนเอเชียอาคเนย์ อย่างน้ อยก็หวนไปถึงพุทธศตวรรษที่ 3 เป็ นต้ นมา สาหรับประติมากรรม
พระสาวกในศิลปะไทยนัน้
22

2546.),110

ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์, สุวรรณภูมิ : ดินแดนทองแห่ งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น,
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พบหลักฐานตังแต่
้ พทุ ธศตวรรษที่ 9 – 10 ณ เขาพระ เมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็ นประติมากรรม
ดินเผารูปพระสาวก 3 พระองค์ (ภาพที่ 6) ในพระอิริยาบถอุ้มบาตร ครองจีวรห่มคลุม ริว้ จีวรมีขนาดใหญ่

ภาพที่ 6 ประติมากรรมพระสาวก 3 องค์ ในอิริยาบถอุ้มบาตร
ที่มาภาพลายเส้ น : ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี (กรุงเทพฯ : อักษรสมัย,
2542), 264

รูปแบบจีวรดังกล่าวคงได้ รับอิทธิพลมาจากจีวรพระพุทธรูปอินเดียศิลปะอมระวดี ซึง่ พ่อค้ าชาวอินเดีย
ที่มาค้ าขายยังดินแดนสุวรรณภูมิได้ นาติดตัวเข้ ามาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 9-1123 (ภาพที่ 7 - 8) รูปแบบ
จีวรที่ปรากฏนี ้

ภาพที่ 7-8 พระพุทธรู ปอินเดียศิลปะอมรวดี

เป็ นเสมือนภาพสะท้ อนของงานประติมากรรมพระสาวกของไทยในระยะเริ่มที่พยายามเลียนแบบงาน
ศิลปกรรมจากวัฒนธรรมอินเดีย โดยใช้ เทคนิคท้ องถิ่นในการผสมระหว่างดินดิบกับแกลบหยาบ ๆ
23

2547), 41-43

ศักดิ์ชยั สายสิงห์, ศิลปะทวารวดี : วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ,
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ก่อนนาไปเผาไฟ ประติมากรรมพระสาวกดินเผาทาหน้ าที่ประดับศาสนสถานในพระพุทธศาสนา24
ซึง่ เป็ นหลักฐานสาคัญที่แสดงให้ เห็นว่าพระพุทธศาสนาได้ ตงมั
ั ้ น่ อยูภ่ ายในชุมชนภาคกลางของไทย
อย่างน้ อยก็ตงแต่
ั ้ พทุ ธศตวรรษที่ 9 เป็ นต้ นมา เพราะการมีอยู่ของศาสนสถานได้ บง่ ชี ้ว่าชุมชนได้ รับเอา
พระพุทธศาสนาเข้ ามานับถืออย่างมัน่ คงแล้ ว25 นอกจากนี ้ ภาพพระสงฆ์ทงสามองค์
ั้
ที่ปรากฏ
อาจสะท้ อนให้ เห็นถึงการแต่งกายของพระสงฆ์ในดินแดนไทยสมัยนัน้ รวมถึงการดารงชีวิตสมณะ
ด้ วยการบิณฑบาตรตามหลักนิสสัย 4 ซึง่ มีมาแต่ครัง้ พุทธกาล26
2.3.2 ประติมากรรมพระสาวกศิลปะทวารวดี
ดินแดนภาคกลางในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 เป็ นที่ร้ ูจกั ในชื่อ “ทวารวดี”27 ณ ดินแดนนี ้
มีคนอาศัยอยู่อย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ก่อนพุทธศตวรรษที่ 6 กลุ่มคนเหล่านันได้
้ ปฏิสมั พันธ์กบั คนภายนอก
และรับเอาอารยธรรม ความเชื่อทางศาสนา ตลอดจนงานศิลปกรรมเข้ ามา และได้ เริ่มสร้ างงานศิลปกรรม
ที่มีลกั ษณะเฉพาะกลุม่ ซึง่ ปรากฏอิทธิพลของศิลปะอินเดียผสมอยู่ ปัจจุบนั ได้ นิยามรูปแบบงาน
ศิลปกรรมเหล่านันว่
้ า “ศิลปะทวารวดี”

ภาพที่ 9 พระสาวกพิมพ์ ดนิ เผา พบที่เมืองอู่ทอง
ที่มา : อรุณศักดิ์ กิ่งมณี และคณะ, โบราณคดีเมืองอู่ทอง (กรุงเทพฯ : สานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ที่ 2 สุพรรณบุรี กรมศิลปากร), 2545, 93

24

ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ จากหลักฐานทางโบราณคดี (กรุงเทพฯ : อักษรสมัย,

2542), 93
หม่อมเจ้ าสุภทั รดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, พิมพ์ครัง้ ที่ 9 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2538), 19
26
นิสสัย 4 หมายถึง ปั จจัยเครื่องอาศัยของบรรพชิต 4 อย่าง คือ การบิณฑบาต นุ่งห่มผ้ าบังสุกลุ อยู่โคนไม้
และฉันยาดองด้ วยน ้ามูตรเน่า, ดูรายละเอียดในหนังสือ “นวกานุศาสนี” หน้ า 49-50
27
ศักดิ์ชยั สายสิงห์, ศิลปะทวารวดี : วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย (กรุงเทพฯ : เมือง
โบราณ, 2547), 14
25
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เมื่อปี 2506 กรมศิลปากรได้ ขดุ แต่ง ทางด้ านทิศใต้ ของเจดีย์หมายเลข 11 ณ โบราณสถาน
เมืองอูท่ อง พบพระสาวกพิมพ์ดนิ เผาจานวน 3 องค์ (ภาพที่ 9) ขนาดความกว้ าง 4.8 - 6.3 เซนติเมตร สูง
9.2 - 10.2 เซนติเมตร28 พระพิมพ์ทงั ้ 3 องค์มีรูปแบบคล้ ายกันคือ พระพักตร์ คอ่ นข้ างกลม พระขนงต่อ
กันเป็ นปี กกา พระเนตรปิ ด พระโอษฐ์ หนา พระกรรณเรี ยวยาว ครองจีวรเรี ยบเปิ ดพระอังสะขวา
ด้ านหลังมีจารึกอักษรปั ลลวะภาษาสันสกฤตอ่านว่าสาริปตุ โต และ เมตเตยโก29 ส่วนอีกองค์หนึ่งชารุด
แตกหักทาให้ ไม่สามารถอ่านข้ อความได้ คาดว่าพระพิมพ์ทงสามองค์
ั้
น่าจะสร้ างขึ ้นในช่วงพุทธ
ศตวรรษที่ 12-13 เพราะอักษรปัลลวะเป็ นที่นิยมในช่วงเวลาดังกล่าว30 พระพิมพ์ทงั ้ ๓ องค์
มีเค้ าโครง พระพักตร์ คล้ ายพระพุทธรูปที่พบบริเวณเจดีย์หมายเลข 3 กับ 11 ที่พบในการขุดแต่ง
คราวเดียวกัน (ภาพที่ 10 - 11) แตกต่างที่พระเศียรของพระพุทธรูปจะมีพระอุษณีษะเป็ นประกอบ
เพิ่มเติม และบางองค์ปรากฏประภามณฑลที่ด้านหลังพระเศียร กับพระอิริยาบถของพระพุทธรูปซึง่
ยืนแสดงธรรม (วิตรรกะมุทรา)

ภาพที่ 10-11 พระพุทธรู ปที่พบบริ เวณเจดีย์หมายเลข 3 กับ 11
ที่มาภาพ : กรมศิลปากร, รายงานการสารวจและขุดแต่ งโบราณวัตถุสถาน เมืองเก่ าอู่ทอง อาเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี (พระนคร: ศิวพร, 2509), ไม่ปรากฏเลขหน้ า

แม้ ว่ารูปแบบของพระสาวกจะแสดงออกถึงความเป็ นท้ องถิ่น แต่อิทธิพลของศิลปะ
อินเดียยังคงปรากฏอยูผ่ า่ นจีวรเรี ยบ ไม่มีริว้ ซึง่ เป็ นเอกลักษณ์ของจีวรในศิลปะคุปตะสกุลช่าง
สารนาถ31 เนื่องจากพบพระพิมพ์ทงหมดในศาสนสถาน
ั้
และสัดส่วนของพระพิมพ์มีขนาดค่อนข้ างใหญ่
กรมศิลปากร, รายงานการสารวจและขุดแต่ งโบราณวัตถุสถาน เมืองเก่ าอู่ทอง อาเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี(พระนคร: ศิวพร, 2509), 16-17
29
เล่มเดียวกัน, หน้ าเดียวกัน
30
อ้ างข้ อมูลสัมภาษณ์ อาจารย์ก่องแก้ ว วีระประจักษ์ ผู้เชี่ยวชาญภาษาโบราณ กรมศิลปากร ในสานักงาน
โบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 2 สุพรรณบุรี, โบราณคดีและประวัตศิ าสตร์ เมืองสุพรรณบุรี (กรุงเทพฯ : สานัก,
2542), 66
31
เชษฐ์ ติงสัญชลี, พระพุทธรู ปอินเดีย (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2554.), 146
28
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เมื่อเทียบกับพระพิมพ์โดยทัว่ ไป จึงสันนิษฐานว่าพระพิมพ์ทงสามองค์
ั้
คงจะมีหน้ าที่ประดับศาสนสถาน
ไม่ใช่พระพิมพ์เพื่อบูชาติดตัว

ภาพที่ 12 ประติมากรรมนูนต่าแสดงพระพุทธประวัตติ อนทรงแสดงปฐมเทศนา

ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 - 15 เป็ นช่วงศิลปะทวารวดีอย่างแท้ จริง เพราะงานศิลปกรรมที่พบส่วนใหญ่
ครอบคุลมอยูใ่ นช่วงนี32้ ที่จงั หวัดนครปฐมพบประติมากรรมนูนต่าแสดงพระพุทธประวัตติ อน
ทรงแสดงพระปฐมเทศนา (ภาพที่ 12) พระพุทธลักษณะที่ปรากฏเป็ นแบบทวารวดีอย่างแท้ คือ
พระพักตร์ เล็ก พระขนงเป็ นรูปปี กกา พระเนตรเปิ ด พระโอษฐ์ หนาแบะกว้ าง แนวพระโอษฐ์ เป็ น
เส้ นตรง จีวรบางแนบพระวรกาย ประทับนัง่ ห้ อยพระบาท พระหัตถ์ขวาแสดงธรรม พระหัตถ์ซ้ายวาง
เหนือพระเพลา33 ประติมากรรมแสดงออกถึงความเป็ นพระสาวกด้ วยพระเศียรที่ปราศจากพระเกศา
การประคองอัญชลี รวมถึงการจัดวางตาแหน่งให้ ประทับในที่ต่ากว่า ซึง่ ประติมากรรมพระสาวก
ได้ ทาหน้ าที่เป็ นองค์ประกอบสาคัญแสดงให้ เห็นถึงความต่อเนื่องของเหตุการณ์ เริ่มจากพระปัญจ
วัคคีย์แบบโยคี (ก่อนอุปสมบท) นัง่ ขัดสมาธิทางด้ านซ้ ายพระหัตถ์ แสดงการประคองอัญชลีเพื่อ
ฟั งพระปฐมเทศนา โดยมีใบหน้ าแสดงความสงสัย กับกลุ่มพระภิกษุปัญจวัคคีย์ ด้ านขวาพระหัตถ์
ในอิริยาบถเดียวกัน แต่มีสีหน้ าแช่มชื่น เนื่องจากได้ บรรลุธรรมแล้ ว รองศาสตราจารย์ ธิดา สาระยา
ได้ แสดงความเห็นไว้ อีกแง่มมุ หนึง่ ว่า “พระพุทธเจ้ าแวดล้ อมด้ วยบุคคลซึ่งมีทงพระสงฆ์
ั้
และพระฤาษี
อยูท่ างด้ านขวาและด้ านซ้ ายของพระองค์ แสดงถึงการมีอยูข่ องนักบวชต่างนิกายในช่วงเวลา
เดียวกันของสังคมทวารวดีได้ เป็ นอย่างดี”34 ซึง่ หากพิจารณาในมุมนี ้ ประติมากรรมพระสาวกจะ
ศักดิ์ชยั สายสิงห์, ศิลปะทวารวดี : วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย (กรุงเทพฯ :
เมืองโบราณ, 2547), 135
33
ศักดิ์ชยั สายสิงห์, พระพุทธรู ปในประเทศไทย : รู ปแบบ พัฒนาการและความเชื่อของคนไทย
(กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 23
34
ธิดา สาระยา, (ศรี ) ทวารวดี : ประวัตศิ าสตร์ ยุคต้ นของสยามประเทศ (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ,
2532), 186
32
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ไม่ได้ ทาหน้ าที่สื่อเรื่ องพระพุทธประวัติ แต่จะแสดงภาพที่เกิดขึ ้นในสังคมทวารวดีแทน แม้ วา่
สังคมทวารวดีไม่ได้ มีจาเพาะแต่พระพุทธศาสนา และเป็ นไปได้ วา่ พระภิกษุและนักบวชต่างศาสนา
จะมีลกั ษณะทางกายภาพดังความเห็นข้ างต้ น แต่จากองค์ประกอบที่สอดคล้ องกันทังจ
้ านวนโยคี
ทัง้ ๕ ที่เท่ากับพระภิกษุ การแสดงออกทางใบหน้ าที่แตกต่างกันอย่างมากระหว่างความสงสัยกับ
ความเข้ าใจ ประติมากรรมพระสาวกดูจะมีน ้าหนักมากกว่า เมื่อนามาอธิบายเรื่ องตามพระพุทธ
ประวัติ นอกจากนี ้ เป็ นไปได้ วา่ ประติมากรเลือกที่จะวางตาแหน่งพระปัญจวัคคีย์ที่บวชเป็ น
พระภิกษุแล้ วไว้ ด้านขวา ให้ สอดคล้ องกับพระหัตถ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าในปางแสดงธรรม
เพื่อเน้ นย ้าความหมายของการโปรดด้ วยพระธรรมเทศนานามาซึง่ การบรรลุธรรมของพระปัญจวัคคีย์
2.3.3 ประติมากรรมพระสาวกศิลปะหริภุญไชย

ภาพที่ 13 เศียรพระพุทธรู ปหินทรายพบ ณ วัดสังฆาราม

ภาพที่ 14กวางหมอบพบ ณ วัดสังฆาราม
ที่มาภาพ : ผาสุข อินทราวุธ, รายงานการวิจยั เรื่ อง
การศึกษาร่ องรอยอารยธรรมโบราณจากหลักฐาน
ทางโบราณคดีในเขตจังหวัดลาพูน ก่ อนพุทธศตวรรษ
ที่ 19 (กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2536), 35

พุทธศตวรรษที่ 13 (1204) พระนางจามเทวีแห่งเมืองละโว้ 35 ได้ รับเชิญจากพระสุเทพ
ฤาษีให้ มาครองเมืองหริภญ
ุ ชัย36 การมาของพระนางได้ นาเอาอารยธรรมทวารวดีที่รุ่งเรื องอยูใ่ น
เขตภาคกลางของไทยสมัยนันขึ
้ ้นมาสูแ่ ผ่นดินทางตอนเหนือด้ วย รูปแบบทางศิลปกรรมศิลปะ
หริภญ
ุ ชัยช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 - 15 จึงมีลกั ษณะสอดคล้ องกับศิลปะทวารวดีอย่างเห็นได้ ชดั

ปั จจุบนั นักวิชาการได้ สนั นิษฐานว่าอยู่บริเวณจังหวัดลพบุรี
พระโพธิรังสี, คาแปลจามเทวีวงศ์ พงศาวดารเมืองหริปุญไชย; แปลโดย พระยาปริยตั ิธรรมธาดา (แพ ตาละลักษณ์)
และ พระญาณวิจิตร (สิทธิ์ โจรนานนท์) (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร : บรรณกิจเทรดดิ ้ง, 2516), 74-89
35
36
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เช่น เศียรพระพุทธรูปสลักหินทรายที่พบ ณ วัดสังฆาราม (วัดประตูลี ้) จังหวัดลาพูน37(ภาพที่ 13)
มีรูปแบบ พระพักตร์ กลมแป้น พระขนงต่อกันเป็ นรูปปี กกา พระเนตรโปนและเหลือบลงต่า
พระนาสิกใหญ่และแบน พระโอษฐ์ กว้ าง ขอบพระโอษฐ์ หนา พระเกศาทาเป็ นขมวดรูปก้ นหอยติด
หนังพระเศียร38 อันเป็ นพระพุทธลักษณะแบบทวารวดี รวมถึงประติมากรรมสลักจากหินชนวนรูปกวาง
หมอบที่พบ ณ วัดเดียวกัน (ภาพที่ 14) ก็มีรูปแบบเช่นเดียวกับกวางหมอบประกอบธรรมจักรใน
ศิลปะทวารวดี39

ภาพที่ 15 เศียรพระสาวก พบ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย

ประติมากรรมพระสาวกที่พบในศิลปะหริภญ
ุ ชัยกาหนดอายุอยูใ่ นช่วงหลังจากนัน้ คือ
พุทธศตวรรษที่ 17 เป็ นต้ นมา โดยแสดงออกอย่างชัดเจนถึงอิทธิพลศิลปะพุกามที่หริภุญชัยรับมา
หลังการอพยพหนีอหิวาตกโรคไปยังเมืองสุธรรมนครและหงสาวดี และได้ กลับมาหริ ภุญชัยแล้ ว
หลังผ่านเวลาไปหกปี 40 ประติมากรรมพระสาวกที่พบ เช่น เศียรพระสาวก ณ วัดพระธาตุหริภญ
ุ ชัย
จังหวัดลาพูน (ภาพที่ 15) ประติมากรรมพระสาวกประคองอัญชลีที่เก็บรักษาไว้ ที่พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติจงั หวัดเชียงใหม่ (ภาพที่ 16) และพระพิมพ์ดนิ เผาที่มีพระสาวกเป็ นองค์ประกอบ

เพ็ญสุภา สุขคตะ ใจอินทร์ , โบราณวัตถุและศิลปวัตถุในพิพธิ ภัณฑสถานแห่ งชาติ หริภุญไชย
(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2548.), 24
38
ศักดิ์ชยั สายสิงห์, พระพุทธรู ปในประเทศไทย : รู ปแบบ พัฒนาการและความเชื่อของคนไทย
(กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 147
39
ผาสุข อินทราวุธ, รายงานการวิจยั เรื่ องการศึกษาร่ องรอยอารยธรรมโบราณ จากหลักฐานทาง
โบราณคดีในเขตจังหวัดลาพูน ก่ อนพุทธศตวรรษที่ 19 (กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2536), 35
40
พระโพธิรังสี, คาแปลจามเทวีวงศ์ พงศาวดารเมืองหริปุญไชย; แปลโดย พระยาปริยตั ิธรรมธาดา (แพ
ตาละลักษณ์) และ พระญาณวิจิตร (สิทธิ์ โจรนานนท์) (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร : บรรณกิจเทรดดิ ้ง, 2516), 192-194
37
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ภาพที่ 16 พระสาวกศิลปะหริภุญชัย
ที่มา : โปสการ์ ดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ ชุดโบราณศิลปวัตถุชิ ้นเยี่ยมในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่
(กรุงเทพฯ : พิพิธภัณฑ์, [253-?])

รูปแบบประติมากรรมพระสาวกในศิลปะหริภญ
ุ ชัยโดยรวมจะมีลกั ษณะเหมือน
พระพุทธปฏิมาในศิลปะเดียวกัน คือ พระพักตร์ แสดงออกถึงการผสามผสานอิทธิพลของทวารวดี
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 - 15 ผ่านพระขนงรูปปี กกา อิทธิพลของศิลปะเขมรในช่วงพุทธศตวรรษ
ที่ 15 - 16 ผ่านเค้ าโครงพระพักตร์ สี่เหลี่ยมที่มีกรอบพระพักตร์ 41 โดยแสดงอิทธิพลศิลปะพุกาม
ด้ วยการขัดสมาธิเพชร (ต่างจากศิลปะทวารวดีที่จะขัดสมาธิสองชันแบบหลวม
้
ๆ) กับชายจีวรที่
คลี่ตกลงมาด้ านหน้ าพระเพลา มีจีบจีวรคล้ ายใบพัดและมีริว้ เป็ นธรรมชาติ42 ประกอบกับรูปแบบ
ที่เป็ นเอกลักษณ์ของหริภญ
ุ ชัยเอง เช่น การทาเม็ดพระศกหรื อขมวดพระเกศายกเป็ นเกลียวสูง
ขึ ้นมาอย่างมาก และการทาร่องที่มีลกั ษณะคล้ ายพระมัสสุเหนือพระโอษฐ์ เป็ นต้ น
สิ่งที่แสดงออกแตกต่างเพื่อสื่อถึงความเป็ นพระสาวก คือ พระเศียรที่ปราศจาก
พระอุษณีษะ การทาพระเนตรเบิกกว้ างและมองตรงโดยเจาะช่องนัยพระเนตรทังสอง
้ และการ
แสดงพระหัตถ์ประคองอัญชลีถวายความนอบน้ อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
ศักดิ์ชยั สายสิงห์, พระพุทธรู ปในประเทศไทย : รู ปแบบ พัฒนาการและความเชื่อของคนไทย
(กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 148
42
เล่มเดียวกัน, 147
41
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ภาพที่ 17, 18 และ 19 เศียรประติมากรรมบุคคลในศิลปะหริภุญชัย

โดยปรกติพระเนตรของพระพุทธรูปในศิลปะหริภญ
ุ ชัยจะมีลกั ษณ์ทอดลงเบื ้องล่าง
เพื่อสื่อถึงความสงบสารวม ส่วนประติมากรรมพระสาวกและประติมากรรมบุคคลอื่น ๆ จะมีพระเนตร
เบิกกว้ างและมองตรง การทาพระเนตรของพระสาวกให้ มีลกั ษณะเช่นนี ้ นอกจากจะสร้ างให้
ประติมากรรมพระสาวกแตกต่างจากพระพุทธรูปแล้ ว อาจแฝงความหมายเกี่ยวกับการสภาวะ
ที่เกี่ยวเนื่องกัน ระหว่างครัง้ หนึง่ เคยเป็ นปุถชุ น ต่อมาเมื่อได้ ฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบตั ิตามแล้ ว
สามารถบรรลุธรรมก้ าวสูค่ วามเป็ นอริ ยบุคคลได้ เช่นกัน

ภาพที่ 20 - 21 เจดีย์ก่ ูกุดวัดพระนางจามเทวี

20
ในประเด็นเรื่ องพระมัสสุ นัน้ มีนกั วิชาการให้ ความเห็นไว้ ว่า “พระมัสสุเป็ นลักษณะ
ที่นามาใช้ แสดงความเป็ นพระสาวก โดยยกตัวอย่างประติมากรรม 60 องค์ ที่ประดับช่องเจดีย์ก่กู ดุ
วัดพระนางจามเทวี (ภาพที่ 20 - 21) ประกอบข้ อสันนิษฐานว่า ช่างในสมัยนันคงได้
้
รับแรงบันดาล
ใจมาจากคัมภีร์มลู ศาสนาและชินกาลมาลีปกรณ์ที่ระบุวา่ ในพรรษาที่ 1 ภายหลังจากออกพรรษา
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าได้ เสด็จมาเมืองหริภญ
ุ ชัยและทรงมีพระพุทธพยากรณ์วา่ เมืองแห่งนี ้จะเป็ นที่
ประดิษฐานพระบรมสารี ริกธาตุ และคัมภีร์มหาวงศ์กบั มูลศาสนาซึง่ ระบุตรงกันว่าพระอรหันต์ใน
โลกช่วงพรรษาที่ 1 มีจานวน 61 พระองค์ ได้ แก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า กับ พระสาวกอีก 60 องค์
ประติมากรรมจานวน 60 องค์ จึงน่าจะหมายถึงพระอรหันตสาวกที่โดยเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
มาสูห่ ริภญ
ุ ชัยในพรรษาที่ 1 นัน้ ส่วนพระอุษณีษะที่ปรากฏกับประติมากรรมทัง้ 60 องค์ ไม่ได้ เป็ น
สัญลักษณ์แสดงความแตกต่างระหว่างพระสาวกกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าแต่อย่างใด ช่างชาว
หริภญ
ุ ชัยน่าจะนาแนวคิดของฝ่ ายลังกาวงศ์ที่วา่ “การดารงสภาวะแห่งพระอรหันตสาวกผู้สาเร็จ
จากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ ากับการดารงสภาวะแห่งพระศาสดาผู้สาเร็ จเองไม่มีความ
แตกต่างกัน” มาใช้ กบั การกาหนดรูปแบบของพระอรหันต์ทงั ้ 60 องค์ ประติมากรรมพระสาวกจึงมี
พระอุษณีษะ โดยช่างได้ ใช้ พระมัสสุเป็ นสิ่งที่แยกให้ เห็นความแตกต่างระหว่างพระพุทธรูปกับ
พระสาวก แต่ชา่ งรุ่นต่อมา ไม่เข้ าใจในแนวคิดดังกล่าว จึงสร้ างพระพุทธรูปให้ มีพระมัสสุด้วย43
นักวิชาการท่านอื่นได้ ให้ ความเห็นที่แตกต่างไว้ ว่า พระมัสสุไม่ได้ สื่อความหมายในทางประติมาน
วิทยา แต่เป็ นเรื่ องเทคนิคเชิงช่างที่ทาขึ ้นเพื่อพอกยางรักให้ เนื ้อรักเกาะติดแน่ ก่อนที่จะปิ ดทองทับ
ในภายหลัง44 นอกจากนี ้ ประติมากรรมหลายองค์ที่เจดีย์ก่กู ดุ เมื่อพระพาหาชารุดจะเห็นช่อง
สี่เหลี่ยมหรื อวงกลมสาหรับเสียบแกนภายในเพื่อยึดท่อนพระพาหาให้ ติดกับพระวรกาย แต่เดิม
พระพาหาคงจะยื่นออกมาจากพระองค์ในลักษณะตังฉาก
้
ซึง่ รูปแบบดังกล่าวง่ายต่อการชารุด
การปฏิสงั ขรณ์ในระยะเวลาต่อมาจึงทาพระหัตถ์ให้ ติดแนบกับพระองค์เพื่อความมัน่ คงแข็งแรง45
รูปแบบพระพาหาที่ตงฉากกั
ั้
บพระวรกาย (ภาพที่ 21) ทาให้ นกึ ถึงพระพุทธรูปปางห้ ามสมุทรหรื อ
ปางประทานอภัยมากกว่าประติมากรรมพระสาวก ประกอบกับตานานระบุไว้ วา่ หลังจากพระนาง
จามเทวีสวรรคต พระเจ้ ามหันตยสผู้เป็ นพระราชบุตรได้ เชิญพระอัฐิของพระนางไปบรรจุที่สวุ รรณ
จังโกฏิเจดีย์ทางด้ านปัจฉิมทิศของพระนคร และให้ กระทาเจดีย์มีพระพุทธรูปอยูเ่ บื ้องบนหุ้มด้ วย

พิเศษ เจียจันทร์ พงษ์ , “พระมีหนวด,” ศิลปวัฒนธรรม ปี ที่ 16, ฉบับที่ 7 (พฤษภาคม 2538): 112-115
44
ศักดิ์ชยั สายสิงห์, พระพุทธรู ปในประเทศไทย : รู ปแบบ พัฒนาการและความเชื่อของคนไทย
(กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 158
45
สุรพล ดาริห์กลุ , ประวัตศิ าสตร์ และศิลปะหริภุญไชย (กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์เมืองโบราณ, 2547), 60-61
43
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แผ่นทองคา46 ดังนัน้ ข้ อสันนิษฐานที่วา่ พระมัสสุเป็ นสัญลักษณ์สื่อแทนพระอรหันต์สาวกจึงมี
น ้าหนักค่อนข้ างน้ อย เมื่อเทียบกับความเห็นที่ว่าพระมัสสุทาขึ ้นเพื่อประโยชน์ทางเทคนิคเชิงช่าง
ประติมากรรมที่ประดับเจดีย์ก่กู ดุ จึงเป็ นพระพุทธรูปไม่น่าจะใช่พระสาวกแต่อย่างใด
ในจานวนพระเครื่ องศิลปะหริ ภญ
ุ ชัย พบพระพิมพ์ดนิ เผาที่มีพระสาวกเป็ นองค์ประกอบ
ปัจจุบนั กาหนดชื่อเรี ยกตามลักษณะที่ปรากฏว่าพระกวางและพระกล้ วย มีแหล่งที่พบเช่น
วัดพระนางจามเทวี และวัดสังฆาราม (วัดประตูลี ้)47

ภาพที่ 22 พระกวาง
ที่มา : ภาพลายเส้ นจากรายงานการวิจยั เรื่ องการศึกษาร่องรอยอารยธรรมโบราณจากหลักฐานทางโบราณคดีในเขตจังหวัดลาพูน
ก่อนพุทธศตวรรษที่19 (กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2536), 24, 35

พระกวางมีรูปแบบเป็ นพระพิมพ์สามเหลี่ยมทรงสูง ขนาดโดยประมาณ
กว้ าง 6 เซนติเมตร สูง 12 เซนติเมตร (ภาพที่ 22) เป็ นพระพุทธรูปปางมารวิชยั ขัดสมาธิเพชร
ประทับเหนือฐานดอกบัวที่ซ้อนบนบังลังก์สี่เหลี่ยมซึง่ เจาะฐานเป็ นช่อง ด้ านหลังเป็ นอาคารทรง
ปราสาท ข้ างพระพุทธรูป มีพระสาวกประทับขนาบด้ านละ ๑ องค์ ด้ านหลังพระเศียรของ
พระพุทธรูปและพระสาวกมีประภา มณฑล ที่ฐานของพระพุทธรูปและพระสาวกมีกวางหมอบอยู่
1 คู่ อันเป็ นที่มาของชื่อพระกวาง มีข้อสันนิษฐานว่าพระกวางสร้ างตามคติที่คลี่คลายมาจาก
พระพุทธประวัติตอนตรัสรู้ และการแสดงปฐมเทศนา จึงมีภาพกวางหมอบอยู่ด้านข้ างพระสัมมา
สัมพุทธเจ้ าที่ทรงแสดงปางมารวิชยั ข้ อสันนิษฐานดังกล่าวได้ พิจารณาโดยให้ น ้าหนักไปที่การแปล
พระโพธิรังสี, คาแปลจามเทวีวงศ์ พงศาวดารเมืองหริปุญไชย; แปลโดย พระยาปริยตั ิธรรมธาดา
(แพ ตาละลักษณ์) และ พระญาณวิจิตร (สิทธิ์ โจรนานนท์) (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร : บรรณกิจเทรดดิ ้ง, 2516), 168-169
47
ผาสุข อินทราวุธ,รายงานการวิจยั เรื่องการศึกษาร่ องรอยอารยธรรมโบราณ จากหลักฐานทาง
โบราณคดีในเขตจังหวัดลาพูน ก่ อนพุทธศตวรรษที่ 19 (กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2536.), 71
46
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ความหมายหรื อเน้ นที่คติในการสร้ างโดยเชื่อมโยงกับพระพุทธประวัติ แต่การมีอยู่ขององค์ประกอบ
บางอย่างอาจไม่ได้ นาไปสูก่ ารตีความตามเรื่ องราวพระพุทธประวัติ จริงอยูก่ ารแสดงปางมารวิชยั
กับปราสาทด้ านหลังทาให้ นึกถึงพระพุทธคยาและการตรัสรู้ ส่วนกวางก็ทาให้ นกึ ถึงป่ าอิสิปตน
มฤคทายวันอันเป็ นสถานที่แสดงปฐมเทศนา แต่จานวนพระสาวก 2 องค์ที่ปรากฏในพระพิมพ์นนั ้
ไม่สอดคล้ องกับจานวนพระปัญจวัคคีย์ตามพระพุทธประวัตซิ งึ่ มี 5 องค์ หากแต่ทาให้ นกึ ถึง
พระอัครสาวกมากกว่า

พระกวาง

ภาพที่ 23 - 24 พระพิมพ์ ดนิ เผาศิลปะพุกาม
ที่มา: Luce, Gordon Hannington, Old Burma-early Pagan volume three
(New York : J.J.Auguslin, 1969-1970), 58-59

ในศิลปะพุกามพบพระพิมพ์รูปแบบหนึง่ (ภาพที่ 23 - 24) มีองค์ประกอบที่คล้ ายกับ
พระกวางศิลปะหริภญ
ุ ชัย ทังรู้ ปทรงสามเหลี่ยม และการวางตาแหน่งพระพุทธเจ้ าขัดสมาธิเพชรแสดง
ปางมารวิชยั เป็ นประธาน ด้ านหลังเป็ นปราสาท ขนาบข้ างด้ วยพระสาวกประคองอัญชลี ซึ่งพระพิมพ์
ดังกล่าว สร้ างขึ ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 17 - 1848 ช่วงเวลาเดียวกับที่ศลิ ปะหริภญ
ุ ชัยปรากฏ
อิทธิพลพุกามอย่างมาก ดังนัน้ รูปแบบพระกวางจึงน่าจะเป็ นเรื่ องของแรงบันดาลใจทางด้ าน
รูปแบบซึง่ ได้ รับมาจากศิลปะพุกามมากกว่าการสื่อถึงเรื่ องพระพุทธประวัติ ส่วนกวางที่ปรากฏนัน้
น่าจะแสดงให้ เห็นถึงอิทธิพลของศิลปะทวารวดีที่ยงั คงผสมผสานอยู่กบั ศิลปะหริ ภุญชัย
ในพุทธศตวรรษที่ 17 - 18 ได้ อย่างลงตัว

48

Haskie Hasson, Ancient Buddhist art from Burma (Singapore : The Gallery, c1993), 76
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ภาพที่ 25 พระกล้ วย

พระกล้ วย มีรูปแบบเป็ นพระพิมพ์สามเหลี่ยมทรงสูงเรี ยว ขนาดโดยประมาณ
กว้ าง 7 เซนติเมตร สูง 15 เซนติเมตร มีรูปทรงคล้ ายผลกล้ วยจึงเรี ยกว่าพระกล้ วย (ภาพที่ 25)
องค์พระแบ่งออก เป็ น 2 ส่วน ส่วนบนเป็ นพระพุทธรูปปางสมาธิขดั สมาธิเพชรบนฐานบัวขนาบข้ าง
ด้ วยประติมากรรมบุคคล ส่วนล่างมีรูปแบบเหมือนพระกวางต่างที่เปลี่ยนจากกวางหมอบเป็ น
ช้ างหมอบ และมีเทวดายืนถือเครื่ องสูงอยูข่ ้ างละ 1 องค์

ภาพส่ วนบนของพระกล้ วย

ภาพที่ 26-27 พระพิมพ์ ดนิ เผาศิลปะพุกาม
ที่มา : Taisei Gallery, Ancient Buddhist art from Burma
(Singapore : The Gallery, c1993), 56-57

การจัดองค์ประกอบภาพที่ส่วนบนของพระกล้ วยให้ พระพุทธเจ้ าแสดงปางมารวิชยั
ประทับท่ามกลางพระพุทธเจ้ าในพระอิริยาบถยืนแสดงธรรมอีก 2 พระองค์ ด้ านหลังเป็ นปราสาท
มีลกั ษณะคล้ ายพระพิมพ์ดนิ เผาในศิลปะพุกาม(ภาพที่ 26 - 27) รูปแบบพระกล้ วยจึงแสดงให้ เห็น
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ถึงอิทธิพลของศิลปะพุกามที่หริภญ
ุ ชัยได้ รับมาด้ วยเช่นกัน อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนจากกวางเป็ น
ช้ างหมอบ อาจเกี่ยวโยงกับความเชื่อเรื่ องสันฐานจักรวาลตามคติที่นิยมอยู่ในแคว้ นสิงหลด้ วย
2.3.4 ประติมากรรมพระสาวกศิลปะล้ านนา

ภาพที่ 28 พระพุทธรู ปและประติมากรรมพระสาวก ณ วัดเจดีย์หลวง

ภายในวิหาร วัดเจดีย์หลวง อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่
ปางประทานอภัยประดิษฐานเป็ นประธานของวิหาร และมีประติมากรรมพระสาวกขนาดใหญ่ยืน
ขนาบพระพุทธรูปอยู่ (ภาพที่ 28) ทังวิ
้ หาร พระพุทธรูปและประติมากรรมพระสาวกล้ วนสร้ างขึ ้น
พร้ อมกันในปี พทุ ธศักราช 195049 โดยพระราชชนนีของพระเจ้ าติโลกราชเพื่ออุทิศกุศลให้ แก่
พระเจ้ าแสนเมืองมาพระราชสวามีของพระนาง ตามที่ตานานวัดเจดีย์หลวงในเมืองนพบุรีนคร
เชียงใหม่บนั ทึกไว้ ว่า
นางติโลกจุฑาราชเทวีก็หื ้อสร้ างวิหารหลัง ๑ แล้ ว นางราชเทวีก็หื ้อ
หล่อองค์พระเจ้ ายืนองค์ ๑ สูงได้ ๑๘ ศอก กับรู ปอัครสาวก ๒ องค์ไว้ ในวิหาร
นันแล้
้ ว... นางราชเทวีก็หื ้อฉลองยังมหาเจติยะแลวิหารด้ วยข้ าวของอันมากแล้ ว
ก็หยาดน ้าตกเหนือแผ่นดิน ก็อุทศิ ส่ วนบุญอันนัน้ หือ้ แก่ ท้าวแสนเมืองมา
ตนเป็ นผัวแห่งตนนัน้ 50
49
50

จุลศักราช 769
สงวน โชติสขุ รัตน์, ประชุมตานานล้ านนาไทย, พิมพ์ครัง้ ที่ 2 (กรุงเทพ ฯ : ศรีปัญญา 2555), 463-464

25
รูปแบบพระพุทธรูปและพระสาวกแสดงให้ เห็นถึงอิทธิพลของศิลปะสุโขทัยที่
ผสมผสานกับศิลปะล้ านนา อันเป็ นรูปแบบช่วงสุดท้ ายก่อนที่ศลิ ปะล้ านนาจะเข้ าสูย่ คุ ทองในช่วง
พุทธศตวรรษที่ 21 กล่าวคือ มีพระพักตร์ กลม แย้ มพระโอษฐ์ พระหนุเป็ นปม ขมวดพระเกศาใหญ่
แบบพระสิงห์ หรื อแบบเชียงแสนสิงห์หนึง่ ในศิลปะล้ านนา ผสานกับพระรัศมีเป็ นเปลว พระวรกาย
เพรี ยวบาง สังฆาฏิเป็ นแผ่นเล็กและยาวลงมาถึงระดับพระนาภี สังฆาฏิแยกออกปลายม้ วนเข้ าหากัน
คล้ ายเขี ้ยวตะขาบแบบสุโขทัย 51 รูปแบบประติมากรรมพระสาวกมีความแตกต่างตรงพระเศียร
ไม่แสดงเส้ นพระเกศา ไม่มีพระอุษณีษะและพระรัศมี พระหัตถ์แสดงปางถวายเนตร ประกอบกับ
การทาประคดรัดพระอุระโดยมีผ้าผืนเล็กพาดอยู่ (ภาพที่ 29 - 30)

ภาพที่ 29-30 ประติมากรรมพระสาวก วัดเจดีย์หลวง

สันนิษฐานว่าการวางพระหัตถ์ขวาทับซ้ ายในตาแหน่งใต้ พระนาภีเล็กน้ อยแบบปาง
ถวายเนตร น่าจะคลี่คลายมาจากการวางพระหัตถ์ปางสมาธิ โดยสื่อถึงความสงบสารวมแม้ จะอยู่
ในพระอิริยาบถยืน52 ส่วนลักษณะพิเศษที่เพิ่มเติมเข้ ามาคือประคดรัดพระอุระซึง่ มีผ้าพาดเป็ นริ ว้
ธรรมชาติ น่าจะเป็ นองค์ประกอบหนึง่ ในการห่มจีวรจริงของพระสงฆ์ในสมัยนัน้ การห่มจีวรเช่นนี ้
ปัจจุบนั เป็ นรูปแบบการห่มจีวรของพระสงฆ์มหานิกายของไทย เรี ยกเป็ นภาษาพูดว่า “การห่มดอง”
(นุง่ สบง ห่มจีวรลดไหล่ขวา พาดผ้ าสังฆาฏิบนไหล่ซ้ายและมีผ้าคาดรัดไว้ ที่อกเพื่อความรัดกุม )
ศักดิ์ชยั สายสิงห์, พระพุทธรู ปในประเทศไทย : รู ปแบบ พัฒนาการและความเชื่อของคนไทย
(กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 298
52
สัมภาษณ์ความเห็นของ รศ.เชษฐ์ ติงสัญชลี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ คณะโบราณคดี ภาควิชา
ประวัติศาสตร์ ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร
51
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รูปแบบที่เพิ่มเติมนี ้ได้ แสดงให้ เห็นว่าประติมากรพยายามที่จะถ่ายทอดสิ่งที่ตนประสบพบเห็น
ให้ ปรากฏผ่านประติมากรรมพระสาวก สาหรับคติการสร้ างประติมากรรมพระสาวกทัง้ 2 พระองค์นี ้
คาจารึกได้ ระบุไว้ ชดั เจนว่าสร้ างเพื่อหมายให้ เป็ นรูปแทนของพระอัครสาวก คือ ท่านพระโมคคัลลานะ
พระอัครสาวกเบื ้องซ้ าย และท่านพระสารี บตุ ร พระอัครสาวกเบื ้องขวา นอกจากนี ้ยังสะท้ อนให้ เห็น
คติการสร้ างเพื่ออุทิศกุศลผลบุญให้ แก่ผ้ ลู ่วงลับด้ วย

ภาพที่ 31-32 พระพุทธรู ปและประติมากรรมพระสาวก สร้ างโดยพระยาหลวงมงคลสะแพรก
ที่มา :หนังสือศิลปะเมืองเชียงแสน : วิเคราะห์งานศิลปกรรมร่วมสมัยกับหลักฐานทางโบราณคดีและเอกสารทางประวัติศาสตร์
(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), 239

ชุดพระพุทธรูป พระปัจเจกพุทธเจ้ าและพระสาวก รวม 5 องค์ ซึง่ พบ ณ จังหวัด
เชียงราย ที่ฐานจารึกด้ วยอักษรธรรมล้ านนาระบุวา่ พระยาหลวงมงคลสะแพกเจ้ านายพม่า
ผู้ปกครองเมืองเชียงแสนเป็ นผู้สร้ างขึ ้น เมื่อปี พทุ ธศักราช 2269 ปั จจุบนั พระพุทธรูปประดิษฐานอยู่
ภายในวิหารพระเจ้ าล้ านทอง เมืองเชียงแสน จังหวัดเชียงราย (ภาพที่ 31) ประติมากรรมอีกสองพระองค์
ปัจจุบนั ประดิษฐานอยูท่ ี่วิหารพระแก้ ว จังหวัดเชียงราย (ภาพที่ 32) จารึกที่ฐานว่าเป็ นพระโมคคัลลานะ
และพระสารี บตุ ร ประติมากรรมองค์ที่ 4 จัดแสดงอยูภ่ ายในพิพิธภัณฑ์พระนคร (ไม่มีจารึกระบุ)
และองค์ที่ 5 สร้ างแทนพระปั จเจกพุทธเจ้ า จัดแสดงอยูท่ ี่พิพิธภัณฑ์กีเมต์ กรุงปารี ส ประเทศ
ฝรั่งเศส53 ประติมากรรมพระสาวกและพระพุทธรูปกลุม่ นี ้ล้ วนแสดงออกถึงรูปแบบศิลปกรรม
ศาสตราจารย์ศกั ดิ์ชยั สายสิงห์, ศิลปะเมืองเชียงแสน : วิเคราะห์งานศิลปกรรมร่วมสมัยกับหลักฐานทาง
โบราณคดีและเอกสารทางประวัติศาสตร์ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), 237
53

27
สมัยพม่าปกครองล้ านนา กล่าวคือ พระพักตร์ กลม พระวรกายค่อนข้ างใหญ่แลดูเทอะทะแสดงถึง
ลักษณะงานช่างพื ้นถิ่น การสร้ างพระหัตถ์ให้ มีขนาดใหญ่และจัดวางให้ ประทับบนฐานเขียงแสดง
ถึงอิทธิพลที่ได้ รับจากพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนกลุม่ พระเจ้ าล้ านทองซึง่ สร้ างในช่วงพุทธศตวรรษ
ที่ 2154 รูปแบบที่ทาให้ พระสาวกแตกต่างจากพระพุทธรูปคือการปราศจากพระอุษณีษะและ
พระรัศมี ท่านัง่ ขัดสมาธิรูปกากบาท (ไม่ได้ ขดั สมาธิราบ) และการทารัดประคดใต้ พระอุระกับริ ว้ จีวร
คลุมพระพาหาซ้ าย ซึง่ การทารัดประคดกับริว้ จีวรในรูปแบบดังกล่าวทาให้ นกึ ถึงประติมากรรม
พระสาวกศิลปะล้ านนาที่วดั เจดีย์หลวงที่สร้ างขึ ้นตังแต่
้ พทุ ธศักราช 1950 จึงเป็ นไปได้ วา่ ได้ รับ
อิทธิพลด้ านรูปแบบจากศิลปะล้ านนาช่วงพุทธศตวรรษที่ 20 ด้ วย โดยรวมแล้ วประติมากรรม
พระสาวกที่พบนี ้ได้ แสดงให้ เห็นถึงการผสมผสานรูปแบบที่มีมาแต่เดิมเข้ ากับความเป็ นท้ องถิ่น
และมีวตั ถุประสงค์ในการสร้ างตามที่จารึกระบุไว้ คือเพื่อเป็ นรูปแทนของพระอัครสาวก
2.3.5 ประติมากรรมพระสาวกศิลปะสุโขทัย

ภาพที่ 33, 34 - 35 พระพุทธรู ปและพระสาวกวัดพระพายหลวง

การขุดค้ นวัดพระพายหลวง จังหวัดสุโขทัย เมื่อพุทธศักราช 2528 - 2529 พบประติมากรรม
ปูนปัน้ พระสาวก ทังเฉพาะส่
้
วนพระเศียรและที่มีพระวรกาย รูปแบบคล้ ายพระพุทธรูปที่พบในการ
ขุดค้ นคราวเดียวกัน (ภาพที่ 33) พระสาวกกับพระพุทธรูปมีลกั ษณะร่วมคือ พระพักตร์ กลม เม็ด
พระศกใหญ่ พระขนงโก่งเป็ นวงโค้ งไม่ตอ่ กัน พระเนตรหลี่ลงต่า ริมพระโอษฐ์ บนบาง ริมพระโอษฐ์ ลา่ ง
หนา แย้ มพระโอษฐ์ มุมพระโอษฐ์ กระดกชี ้ขึ ้นเล็กน้ อย และมีพระหนุเป็ นปม ชายสังฆาฏิสนเหนื
ั้ อ
พระถัน ปลายจีวรแยกเป็ นสองแฉก (ภาพที่ 34 - 35) จากรูปแบบที่เหมือนกัน พระสาวกคงจะสร้ าง
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 เช่นเดียวกับพระพุทธรูป โดยพระพุทธลักษณะที่ปรากฏนัน้ จัดอยูใ่ นกลุ่ม
ศักดิ์ชยั สายสิงห์, พระพุทธรู ปในประเทศไทย : รู ปแบบ พัฒนาการและความเชื่อของคนไทย
(กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 329
54
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พระพุทธรูปสุโขทัยระยะแรกที่ได้ รับอิทธิพลจากศิลปะปาละผ่านทางพุกาม55 ประติมากรรมแสดง
ความเป็ นพระสาวกโดยการปราศจากพระอุษณีษะ กับ การประคองอัญชลี สันนิษฐานว่าแต่เดิม
คงจะเป็ นปูนปัน้ ประดับศาสนสถานเนื่องจากแผ่นหลังมีลกั ษณะค่อนข้ างเรี ยบ

ภาพที่ 36 ชุดพระสาวกลีลารอบฐานไพทีพระศรี มหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย

ปี พ.ศ. 2500 กรมศิลปากรได้ ขดุ แต่งและบูรณะเจดีย์พระศรี มหาธาตุ วัดมหาธาตุ
จังหวัดสุโขทัย พบชุดประติมากรรมพระสาวกรอบฐานไพที56 จานวน 138 องค์ ในพระอิริยาบถ
ประคองอัญชลีขณะลีลา มีพระพุทธลักษณะแบบพระพุทธรูปสกุลช่างสุโขทัย - ศรี สชั นาลัย
(หมวดใหญ่) ซึง่ เป็ นที่นิยมในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 19 - ต้ นพุทธศตวรรษที่ 20 โดยมีพระพักตร์
รูปไข่ พระขนงโก่ง พระเนตรหรี่ เรี ยวยาว พระนาสิกโด่งงุ้ม แย้ มพระโอษฐ์ เล็กน้ อย พระวรกายสมส่วน
สูงเพรี ยว พระอังสาใหญ่ ปั น้ พระองค์เล็ก57 (ภาพที่ 36) ประติมากรรมแสดงออกถึงความเป็ นพระสาวก
ด้ วยพระเศียรที่ปราศจากพระอุษณีษะและการประคองอัญชลี และมีประภามณฑลด้ านหลังพระเศียร
เป็ นองค์ประกอบเพิ่มเติม นอกจากนี ้ การทาพระสาวกให้ อยูใ่ นพระอิริยาบถลีลาได้ แสดงให้ เห็นว่า
พระอิริยาบถดังกล่าวเป็ นที่นิยมแพร่หลายในศิลปะสุโขทัย58

สันติ เล็กสุขมุ , รายงานผลวิจัยเรื่ องวัตถุปูนปั ้นขุดค้ นได้ จากวัดพระพายหลวง จังหวัดสุโขทัย
ระหว่ าง พ.ศ. 2528-2529 (กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2530), 9-11
56
กรมศิลปากร,คาบรรยายสัมนาโบราณคดีสมัยสุโขทัย พ.ศ. 2503 (พระนคร : ศิวพร, 2507)
57
ศักดิ์ชยั สายสิงห์, พระพุทธรู ปในประเทศไทย : รู ปแบบ พัฒนาการและความเชื่อของคนไทย
(กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556),178, 184
58
เล่มเดียวกัน, 205
55
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ภาพที่ 37 รายละเอียดที่แตกต่ างกันของประติมากรรมพระสาวก รอบฐานไพทีเจดีย์วัดพระศรี รัตนมหาธาตุ

จากการพิจารณาโดยละเอียดพบว่าประติมากรรมพระสาวกแต่ละองค์มีลกั ษณะ
แตกต่างกันบ้ างเช่น ชายสังฆาฏิบ้างสันอยู
้ เ่ หนือพระถัน บ้ างยาวลงมาถึงระดับใต้ พระถัน และ
บางองค์ยาวลงมาถึงพระนาภี ในบางองค์ปลายสังฆาฏิบ้างแยกออกเป็ นพันปลา บ้ างแยกออก
และม้ วนเข้ าเป็ นเขี ้ยวตะขาบ บางองค์มีชายจีวรตกจากพระพาหาเป็ นวงโค้ ง ขณะที่บางองค์แสดง
ชายจีวรแนบไปกับพระวรกาย ความแตกต่างในรายละเอียดเหล่านี ้คงเกิดจากงานต่างฝี มือช่าง
ซึง่ สร้ างขึ ้นในระยะเวลาที่ไล่เลี่ยกัน (ภาพที่ 37)

ภาพที่ 38 แถวประติมากรรมพระสาวกด้ านทิศใต้

ข้ อสังเกตประการหนึง่ คือเฉพาะแถวประติมากรรมพระสาวกที่ฐานไพทีด้านทิศใต้
(ภาพที่ 38) มีรูปแบบชายจีวรแตกต่างสลับกันอย่างสม่าเสมอระหว่างชายจีวรที่พาดตกลงมาจาก
พระพาหาเป็ นวงโค้ งกับชายจีวรที่แนบไปกับพระวรกาย ทาให้ นึกถึงมุมมองแถวพระสาวกที่เคลื่อนไหว
หรื อแสดงการลีลาอย่างต่อเนื่อง รูปแบบที่ปรากฏอาจเกิดจากการสร้ างสรรค์ของช่างสุโขทัยในสมัยนัน้
สาหรับประติมากรรมพระสาวกในทิศอื่นไม่ปรากฏลักษณะดังกล่าว อาจเนื่องจากทิศใต้ ไม่ใช่ทิศหลัก
ที่สาคัญ ช่างจึงสามารถใส่ความคิดสร้ างสรรค์ไว้ ในทิศนี ้ได้ อย่างแนบเนียน
นักวิชาการได้ สนั นิษฐานว่าเจดีย์พระศรี มหาธาตุสร้ างขึ ้นในระยะแรกของการก่อตัง้
อาณาจักรสุโขทัย สมัยพ่อขุนศรี อินทราทิตย์ ต่อมาราวรัชสมัยพระยาเลอไท หรื อ พระยาลิไท
ได้ ปฏิสงั ขรณ์เจดีย์โดยเปลี่ยนจากเจดีย์ทรงยอดปราสาทเป็ นทรงดอกบัวตูมดังเค้ าโครงในปั จจุบนั 59
59

สันติ เล็กสุขมุ , ศิลปะสุโขทัย (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2555), 46-47
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ส่วนประติมากรรม พระสาวกจานวน 138 พระองค์รอบฐานไพทีนา่ จะสร้ างเพิ่มเติมในช่วงเวลาเดียวกัน
หรื อหลังจากนัน้ 60 การประดิษฐานพระสาวกเพิ่มเติมเข้ ามาในภายหลังอาจสื่อคติถึงพระสาวก
จานวนมากได้ เสด็จประทักษิณบูชารอบพระบรมสารี ริกธาตุอนั ประดิษฐานอยูภ่ ายในพระเจดีย์
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเน้ นย ้าให้ เห็นถึงความสาคัญของพระศรี มหาธาตุเจดีย์ในฐานะเป็ นเจดีย์
ประธานกลางเมืองสุโขทัย
2.3.6 ประติมากรรมพระสาวกศิลปะอยุธยา

ภาพที่ 39 ประติมากรรมพระสาวกที่เจดีย์หมายเลย 4 ข. วัดพระศรี รัตนมหาธาตุ ลพบุรี

ชุดประติมากรรมพระสาวกที่เจดีย์หมายเลข 4 ข. วัดพระศรี รัตนมหาธาตุ จังหวัด
ลพบุรี ประดิษฐานที่ฐานชันที
้ ่ 2 และที่ชอ่ งว่างระหว่างเสาประดับมุมของเจดีย์ทงั ้ 4 ทิศ (ภาพที่ 39)
สันนิษฐานว่า สร้ างขึ ้นพร้ อมกับเจดีย์ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 19 - ต้ นพุทธศตวรรษที่ 20
ในช่วงที่พระรามเมศวรขึ ้นมาปกครองละโว้ หรื อลพบุรี61 ปัจจุบนั เหลือเพียงประติมากรรมชารุด
ที่ไร้ พระเศียรด้ านทิศเหนือ 1 องค์ ทิศใต้ 5 องค์ และที่เสาประดับมุมระหว่างทิศตะวันออก
และทิศใต้ อีก 1 องค์ เนื่องจากหลักฐานที่เหลืออยูไ่ ม่สมบูรณ์จงึ ต้ องพิจารณาประกอบกับภาพ
ที่มีผ้ ถู ่ายไว้ ในอดีต และชิ ้นส่วนที่กรมศิลปากรนาไปเก็บรักษาไว้ ที่พิพิธภัณฑ์ โดยรวมแล้ ว
ประติมากรรมพระสาวกมีรูปแบบคล้ ายกัน คือ

เล่มเดียวกัน, 88
ศักดิ์ชยั สายสิงห์ สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร,พัฒนาการของงานศิลปกรรมเมืองลพบุรี
ตังแต่
้ พทุ ธศตวรรษที่ 12 ถึงพุทธศตวรรษที่ 24 เล่ม 3 (นครปฐม : สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), 110
60
61
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ภาพที่ 40 พระเศียรพระสาวกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ฯ เก็บรั กษาไว้ ท่พ
ี พ
ิ ธิ ภัณฑสถานแห่ งชาติวังนารายณ์
จังหวัดลพบุรี

ภาพที่ 41 ภาพส่ วนพระเศียรของพระสาวก
ที่มา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาธาตุ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์ พริ น้ ติ ้งกรุ๊ฟ, 2534), 174

พระพักตร์ เป็ นรูปไข่ พระขนงโก่ง พระนาสิกโด่ง แสดงออกถึงอิทธิพลศิลปะสุโขทัย
ค่อนข้ างมาก จัดอยูใ่ นกลุม่ พระพักตร์ แบบพระพุทธรูปอูท่ องรุ่น 3 ซึง่ กาหนดอายุอยูใ่ นช่วงต้ น
ถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 2062 ด้ านหลังพระเศียรเป็ นประภามณฑลรูปทรงกลีบบัว และมีพวงอุบะ
ล้ อตามประภามณฑล (ภาพที่ 40 - 41)

ศักดิ์ชยั สายสิงห์, พระพุทธรู ปในประเทศไทย : รู ปแบบ พัฒนาการและความเชื่อของคนไทย
(กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556),178, 390
62
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ภาพที่ 42 รู ปแบบจีวรในศิลปะเขมร
ที่มา : ภาพลายเส้ นจาก : หม่อมเจ้ าสุภทั รดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม (กรุงเทพฯ : บริ ษัท อัมรินทร์ พริน้ ติ ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง จากัด
(มหาชน),2547), 204

พระสาวกครองจีวรเรี ยบเปิ ดพระอังสาขวา ชายจีวรพาดลงมาจากพระพาหาซ้ าย
คล้ ายรูปแบบจีวรในศิลปะสุโขทัย สังฆาฏิเป็ นแผ่นปลายตัดตรง มีรัดประคดที่ปัน้ พระองค์และ
จีบผ้ าหน้ านางด้ านหน้ า แสดงให้ เห็นอิทธิพลการนุ่งผ้ าแบบเขมรที่ศิลปะอยุธยารับมา จุดที่นา่ สนใจคือ
ชายผ้ าหน้ านางปรากฏทังบนจี
้ วรและสงบ แสดงว่าช่างอยุธยาเลียนแบบอิทธิพลเขมรและประยุกต์
เข้ ากับจินตนาการโดยไม่ได้ คานึงถึงความสมจริงในการนุ่งห่ม (ภาพที่ 42)

ภาพที่ 43 จุดสังเกตุมุมมองเชิงลึกจากประติมากรรมพระสาวกวัดพระศรี รัตนมหาธาตุ ฯ

อย่างไรก็ดี ความสมจริ งได้ แสดงออกผ่านเทคนิคการปั น้ ให้ มีมมุ มองเชิงลึกที่เด่นชัดมาก
โดยพิจารณาจากชายจีวรและสงบด้ านล่างบริเวณพระชงฆ์และข้ อพระบาทที่ยื่นออกมา (ภาพที่ 43)
หากมองผิวเผิน อาจเข้ าใจว่าเป็ นรอยยับที่มมุ ผ้ า ซึ่งแท้ จริงแล้ วเส้ นโค้ งทรงสามเหลี่ยมที่ขอบมุมผ้ า
ด้ านล่างทัง้ 2 ผืน พยายามที่จะทาให้ เห็นว่าพระชานุลอดออกมาจากสบงโดยมีจีวรคลุมทับอยู่
อีกชันหนึ
้ ง่
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ภาพที่ 44 การประคองอัญชลีโดยมีดอกไม้

ภาพที่ 45 ภาพลายเส้ นแผ่ นหินชนวนชาดก วัดศรี ชุม

ภาพที่ 46 พระสาวกบนรอยพระพุทธบาทวัดตระพังทอง

คาดว่าแต่เดิมพระสาวกน่าจะประคองอัญชลีโดยมีดอกไม้ เป็ นองค์ประกอบ
เนื่องจากเหลือร่องรอยของใบไม้ โผล่ออกมาจากกระพุม่ อัญชลี (ภาพที่ 44) องค์ประกอบดังกล่าวพบ
มาก่อนแล้ วในศิลปะสุโขทัย เช่น รู ปพระสาวกที่แผ่นศิลาพระพุทธบาทวัดตระพังทอง (ภาพที่ 46)
เมื่อวิเคราะห์จากรูปแบบใบไม้ และลายดอกไม้ ที่เหลืออยู่ 1 ดอกบนแนวพวงอุบะ จึงสันนิษฐานว่า
เดิมพระสาวกน่าจะถือดอกโบตัน๋ หรื อดอกบัวซึง่ เป็ นลายดอกไม้ ที่นิยมอยู่ในศิลปะสุโขทัยและ
ล้ านนาในช่วงเวลาเดียวกัน เช่น ลายโบตัน๋ บนแผ่นหินชนวนจารึกชาดกที่วดั ศรี ชมุ จังหวัดสุโขทัย
(ภาพที่ 45) แต่คาดว่าดอกไม้ นา่ จะเป็ นส่วนที่ยื่นออกจากพระองค์ทาให้ หกั ชารุดไปตามกาลเวลา

34

ภาพที่ 47 - 48 แผ่ นทองคาดุนนูนพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าขนาบข้ างด้ วยพระสาวกภายในกรุ พระปรางค์ วัดราชบูรณะ
ที่มาภาพ :จิราภรณ์ อรัณยะนาคและคณะ, เครื่ องทองกรุ วัดราชบูรณะศิลปะของแผ่ นดิน (กรุงเทพฯ : สานักพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ กรมศิลปากร, 2550), 131, 143

ภาพที่ 49 จิตรกรรมพระอสีตภิ ายในกรุ พระปรางค์ วัดราชบูรณะ

ภาพที่ 50 ลายเส้ นจิตรกรรมแผ่ นชินบุคหู า เจดีย์
วัดพระศรี สรรเพชญ์
ที่มาภาพลายเส้ น : กรมศิลปากร,.ศิลปกรรมสมัยอยุธยา
(พระนคร : โรงพิมพ์กรมศาสนา), 2514, ไม่ปรากฏเลขหน้ า

การนาดอกไม้ มาเป็ นองค์ประกอบ นอกจากจะปรากฏที่เจดีย์หมายเลข 4 ข. แล้ ว
ยังพบในงานศิลปกรรมที่สาคัญอื่นของอยุธยาด้ วย เช่น แผ่นทองคาดุนนูนพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
ขนาบข้ างด้ วยพระสาวก (ภาพที่ 47 - 48) และงานจิตรกรรมพระอสีติมหาสาวกภายในกรุพระปรางค์
วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ซึง่ สร้ างเมื่อปี พทุ ธศักราช 1967 ในรัชกาลของสมเด็จ
พระบรมราชาธิราชที่ 2 หรื อ เจ้ าสามพระยา63 (ภาพที่ 49) และงานจิตรกรรมบุผนังชินบุคหู าผนังกรุ
พระสถูปเจดีย์ตะวันออกวัดพระศรี สรรเพชญ์ ซึง่ สร้ างขึ ้นในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 เมื่อปี
พุทธศักราช 203564 (ภาพที่ 50) การพบองค์ประกอบเดียวกันในระยะเวลาที่ตอ่ เนื่องน่าสะท้ อนถึง
กรมศิลปากร, จิตรกรรมและศิลปวัตถุในกรุ พระปรางค์ วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
(พระนคร : กรมศิลปากร, 2501), 14
64
คาให้ การชาวกรุงเก่ า คาให้ การขุนหลวงหาวัด และพระราชพงศาวดารกรุ งเก่ า ฉบับหลวง
ประเสริฐอักษรนิต์ ิ (พระนคร : คลังวิทยา, 2510), 452
63
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ความนิยมในองค์ประกอบดังกล่าว เนื่องจากกรุพระปรางค์วดั ราชบูรณะเป็ นกรุที่ปิดตาย (ก่อนที่
มิจฉาชีพจะลักลอบขุดกรุ และกรมศิลปากรได้ เข้ าสารวจในภายหลัง) ไม่มีร่องรอยการบรรจุของ
เพิ่มเติมในกรุอีกตังแต่
้ ปิดกรุหลังจากการสร้ างเสร็จในรัชสมัยพระบรมราชาธิราชที่ 265 วัตถุประสงค์
ของการสร้ างพระพิมพ์ คงจะไม่ได้ ทาขึ ้นเพื่อให้ คนทัว่ ไปได้ บชู า แต่น่าจะสร้ างเพื่อถวายบูชาพระบรม
สารี ริกธาตุที่บรรจุอยูภ่ ายใน

ภาพที่ 51 ประติมากรรมพระสาวกที่เจดีย์หมายเลย 4 ข. วัดพระศรี รัตนมหาธาตุ ลพบุรี (ภาพเก่ า)
ที่มาภาพ :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาธาตุ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์ พริน้ ติ ้งกรุ๊ฟ,2534), 174

พระสาวกแสดงอิริยาบถผินพระวรกายไปเบื ้องขวา พระบาททังสองเหลื
้
่อมกันโดยย่อ
พระชงฆ์ขวาเล็กน้ อย กิริยาคล้ ายกาลังจะดาเนินไปเบื ้องหน้ า รูปแบบดังกล่าวน่าจะแสดงออกถึง
สุนทรี ยะของการลีลาแบบอยุธยา ซึง่ คงได้ รับคติมาจากการประดิษฐานประติมากรรมพระสาวก
ลีลาประทักษิณรอบเจดีย์ ดังที่ปรากฏมาก่อนแล้ วในศิลปะสุโขทัยเช่นที่พระศรี มหาธาตุเจดีย์ จังหวัด
สุโขทัย แต่ศิลปะอยุธยาได้ ตอ่ ยอดคติจากศิลปะสุโขทัยด้ วยการเพิ่มดอกไม้ ให้ พระสาวกประคองไว้
ในกระพุม่ หัตถ์เพื่อเป็ นเครื่ องบูชาพระบรมสารี ริกธาตุที่ประดิษฐานอยูภ่ ายในพระเจดีย์
ปี พทุ ธศักราช 2500 กรมศิลปากรได้ เริ่มขุดตรวจองค์พระปรางค์วดั ราชบูรณะ
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ภายในห้ องต่าง ๆ ของกรุชนที
ั ้ ่ 1 พบพระพิมพ์จานวนรวมนับแสนองค์66
ทังที
้ ่เป็ นทองคาและวัสดุโลหะ โดยมีพิมพ์ที่มีประสาวกเป็ นองค์ประกอบ ดังนี ้
กรมศิลปากร, จิตรกรรมและศิลปวัตถุในกรุ พระปรางค์ วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
(พระนคร : กรมศิลปากร, 2501), 41
66
กรมศิลปากร, (ที่มาภาพ :หนังสือพระพุทธรู ปและพระพิมพ์ ในกรุ พระปรางค์ วัดราชบูรณะ จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2557), 15)
65
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ภาพที่ 52 พระทองคาดุนนูน กรุ พระปรางค์ วัดราชบูรณะ

ที่มาภาพ : กรมศิลปากร, พระพุทธรู ปและพระพิมพ์ ในกรุ พระปรางค์ วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2557), 90

- แผ่นทองคาดุนนูนรูปพระพุทธเจ้ าประทับบนฐานบัวสองชันใต้
้ พมุ่ โพธิ์
ขนาบข้ างด้ วยพระอัครสาวกนัง่ คุกเข่าประคองดอกไม้ ไว้ ด้วยกระพุม่ หัตถ์ 67 (ภาพที่ 52)

ภาพที่ 53 พระทองคาดุนนูน กรุ พระปรางค์ วัดราชบูรณะ

ที่มาภาพ : กรมศิลปากร, พระพุทธรู ปและพระพิมพ์ ในกรุ พระปรางค์ วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2557), 90

- แผ่นทองคาดุนนูนรูปพระพุทธเจ้ าประทับบนฐานบัวสองชันใต้
้ ซ้ ุมเรื อนแก้ ว
ขนาบข้ างด้ วยพระอัครสาวกนัง่ ขัดสมาธิประคองอัญชลี ด้ านหลังพระเศียรมีประภามณฑล68
(ภาพที่ 53)

67
68

ที่มาภาพ ดูเชิงอรรถที่ 90
ที่มาภาพ ดูเชิงอรรถที่ 90
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ภาพที่ 54 พระพิมพ์ กรุ พระปรางค์ วัดราชบูรณะ
ที่มาภาพ : กรมศิลปากร, พระพุทธรูปและพระพิมพ์ในกรุพระปรางค์วดั ราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2557), 15

- พระพิมพ์ปางลีลาภายในซุ้มเรื อนแก้ วทรงโค้ ง ขนาบข้ างด้ วยพระสาวกลีลา
ประคองดอกไม้ ไว้ ด้วยกระพุ่มหัตถ์ (ภาพที่ 54)

ภาพที่ 55 พระพิมพ์ กรุ พระปรางค์ วัดราชบูรณะ
ที่มาภาพ : กรมศิลปากร, พระพุทธรู ปและพระพิมพ์ ในกรุ พระปรางค์ วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2557), 99

- พระพิมพ์ปางลีลาภายในซุ้มเรื อนแก้ วทรงโค้ งด้ านบนกันฉั
้ ตร ขนาบข้ างด้ วย
พระสาวกประทับใต้ ซ้ ุมเรื อนแก้ วทรงโค้ ง (ภาพที่ 55)

38

ภาพที่ 56 พระพิมพ์ กรุ พระปรางค์ วัดราชบูรณะ
ที่มาภาพ : กรมศิลปากร, พระพุทธรู ปและพระพิมพ์ ในกรุ พระปรางค์ วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2557), 99

- พระพิมพ์ปางลีลาภายในซุ้มเรื อนแก้ วทรงบรรพแถลง ขนาบข้ างด้ วยพระสาวก
ลีลาประคองอัญชลี (ภาพที่ 56)

ภาพที่ 57 พระพิมพ์ กรุ พระปรางค์ วัดราชบูรณะ
ที่มาภาพ : กรมศิลปากร, พระพุทธรู ปและพระพิมพ์ ในกรุ พระปรางค์ วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2557), 99

- พระพิมพ์ปางมารวิชยั ประทับบนฐานบัวภายในเรื อนแก้ วทรงโค้ งใต้ พมุ่ โพธิ์
ขนาบข้ างด้ วยพระอัครสาวกยืนประคองอัญชลีบนฐานบัวที่ต่ากว่าในซุ้มเรื อนแก้ วที่เชื่อมต่อกัน 69
(ภาพที่ 57)
รูปแบบพระพิมพ์เหล่านี ้ปรากฏทังอิ
้ ทธิพลศิลปะลพบุรีที่เป็ นพื ้นฐานพุทธศิลป์ อยุธยา
ช่วงต้ น เช่น พระพักตร์ ที่แสดงออกถึงความเคร่งขรึม การทาเรื อนแก้ วแบบซุ้มบรรพแถลง
การทาจีวรให้ มีรัดประคดกับแถบชายผ้ าหน้ านาง และอิทธิพลศิลปะสุโขทัยที่อยุธยารับเข้ ามา
69

เล่มเดียวกัน, 107
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เช่น พระวรกายที่เพรี ยวบางอ้ อนช้ อย การแสดงปางลีลา การทาเรื อนแก้ วด้ วยซุ้มโค้ ง เป็ นต้ น70
มีผ้ ใู ห้ ความเห็นว่าการวางองค์ประกอบพระพิมพ์ลีลาขนาบข้ างด้ วยพระสาวกที่พบ
ภายในกรุพระปรางค์วดั ราชบูรณะ อาจสร้ างตามคติเดียวกับพระพุทธปฏิมาและประติมากรรม
พระสาวกซึง่ เคยประดิษฐานอยูท่ ี่วดั สรศักดิ์ จังหวัดสุโขทัย คือคติ “พระเจ้ าหย่อนตีน” หรื อการเสด็จ
ลงจากสวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์ โดยมีพระอัครสาวกรอรับเสด็จอยู่ ณ เมืองสังกัสสะ71 (ภาพที่ 58)

ภาพที่ 58 จารึกวัดสรศักดิ์
ที่มา : ศักดิ์ชยั สายสิงห์, ศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะห์ หลักฐานโบราณคดีจารึกและศิลปกรรม : รายงานการวิจยั
(กรุงเทพฯ : สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 137

ภาพที่ 59 แผ่ นทองคาดุดนูนศิลปะพุกามพบที่ Myinpayan

ที่มา : Taisei Gallery, Ancient Buddhist art from Burma (Singapore : The Gallery, c1993), 77

นพพล งามวงษ์ วาน, “แนวทางการจัดกลุ่มพระพิมพ์ ในกรุ พระปรางค์ วัดราชบูรณะ จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา” สารนิพนธ์ศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2553, 103-105
71
เล่มเดียวกัน, 82
70

40
แต่เมื่อพิจารณาร่วมกับพระพิมพ์รูปแบบอื่นภายในกรุเดียวกัน ทังพิ
้ มพ์ที่พระสาวกยืนหรื อนัง่ ขนาบ
ข้ างพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดงปางมารวิชยั ภายในเรื อนแก้ ว หรื อ ภายในเรื อนแก้ วใต้ พมุ่ โพธิ์
และพระสาวกประทับนัง่ ขนาบข้ างพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าแสดงปางลีลา ประกอบกับองค์ประกอบ
ที่คล้ ายกันนี ้พบในศิลปะอื่นนอกจากศิลปะสุโขทัย เช่น แผ่นทองคาดุนนูนในศิลปะพุกาม (ภาพที่ 59)
และพระพิมพ์ในศิลปะหริภญ
ุ ชัย (ดังที่ยกตัวอย่างแล้ ว) ดังนัน้ การจัดองค์ประกอบให้ รูปพระสัมมา
สัมพุทธเจ้ าประทับท่ามกลางขนาบข้ างด้ วยพระอัครสาวก จึงน่าจะเป็ นเรื่ องของการได้ รับอิทธิพล
ทางด้ านรูปแบบมากกว่าการสืบทอดคติการสร้ าง นอกจากนี ้ การพบรูปแบบที่หลากหลายภายใต้
องค์ประกอบเดียวกัน อาจสะท้ อนถึงความพยายามผสมผสานองค์ประกอบที่มีอยู่แต่เดิมจากศิลปะ
ต่าง ๆ ให้ กลายเป็ นเอกลักษณ์ของศิลปะอยุธยามากยิ่งขึ ้นด้ วย

ภาพที่ 60 พระพุทธรู ปศิลปะอยุธยาตอนกลาง

ในศิลปะอยุธยาตอนกลาง (ต้ นพุทธศตวรรษที่ 21 - กลางพุทธศตวรรษที่ 22)
พบพระพุทธรูปกลุม่ หนึง่ มีลกั ษณะเฉพาะคือที่สว่ นฐานประดับประติมากรรมเพื่อสื่อถึงพระพุทธ
ประวัติ หรื อแสดงสถานะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า หนึง่ ในกลุม่ นี ้ มีพระพุทธรูปประทับบนฐานบัว
ทรงสูง ขนาบข้ างด้ วยประติมากรรมพระสาวก 2 พระองค์ โดยมีคติสื่อถึงพระอัครสาวก72 (ภาพที่ 60)
ชุดประติมากรรมที่พบน่าจะสืบทอดลักษณะการประดิษฐานมาจากองค์ประกอบที่มีมาก่อนแล้ ว
ในศิลปะอยุธยาตอนต้ น เช่น พระพิมพ์จากกรุพระปรางค์วดั ราชบูรณะ ซึง่ องค์ประกอบและคติ
เหล่านี ้จะสืบทอดต่อไปยังศิลปะรัตนโกสินทร์ ดงั จะอธิบายอย่างละเอียดในบทต่อไป
72

รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, พระพุทธปฏิมาสยาม (กรุงเทพฯ : มิวเซียมเพรส, 2553), 140
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กล่าวโดยสรุปประติมากรรมพระสาวกในศิลปะไทยตังแต่
้ ยคุ ก่อนทวารวดีถึงอยุธยา
มีรูปแบบที่แสดงถึงความเป็ นพระสาวกร่วมกัน คือ การทารูปประติมากรรมบุคคลที่ปราศจาก
พระอุษณีษะและพระรัศมี ส่วนใหญ่จะแสดงพระหัตถ์ประคองอัญชลี พบทังในอิ
้ ริยาบถนัง่ คุกเข่า
ขัดสมาธิ ยืน และเดิน ไม่พบอิริยาบถไสยาสน์ ซึง่ ความแตกต่างกันของพระสาวกในศิลปะต่าง ๆ
จะแปลงเปลี่ยนไปตามรูปแบบพระพุทธรูปที่สร้ างในศิลปะนัน้ ๆ โดยมีหน้ าที่และคติการสร้ าง
ทังเพื
้ ่อประดับศาสนสถาน การอุทิศกุศลผลบุญ เป็ นองค์ประกอบเรื่ องพระพุทธประวัติ หรื อเสริม
ความสาคัญของประติมากรรมและสถาปั ตยกรรมประธาน เมื่อมองผ่านงานประติมากรรม
พระสาวกสามารถจะเห็นความเชื่อมโยงอันเกิดจากการถ่ายทอดรูปแบบงานศิลปกรรมระหว่าง
คนต่างกลุม่ กัน ซึง่ เป็ นผลจากการปฏิสมั พันธ์ของผู้คนที่เกี่ยวข้ องกันในระยะเวลานัน้

บทที่ 3
ประติมากรรมพระสาวกในศิลปะรั ตนโกสินทร์
3.1 รู ปแบบประติมากรรมพระสาวกในศิลปะรั ตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 1 - 3)
3.1.1 ประติมากรรมพระสาวกแบบแผนประเพณี และพัฒนาการในสมัยรัชกาลที่ 3

ภาพที่ 61 - 62 พระพุทธปาเลไลยก์ พระวิหารทิศเหนือวัดพระเชตุพน ฯ

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เป็ นช่วงแห่งการสร้ างบ้ าน
แปงเมือง วัดและถาวรวัตถุล้วนได้ รับการบูรณะมากกว่าสร้ างใหม่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้ า ฯ ให้ เชิญพระพุทธรูปจานวนมากจากหัวเมืองต่าง ๆ
มายังกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะจากสุโขทัยและอยุธยา บูรณปฏิสงั ขรณ์ให้ งามและพระราชทานไป
ประดิษฐานเป็ นพระประธานหรื อพระพุทธรูปตามวัดต่าง ๆ ในพระนคร โดยมากภายในพระอุโบสถ
ซึง่ เป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเหล่านัน้ จะประดิษฐานประติมากรรมพระสาวกร่วมด้ วย โดยมีทงั ้
รูปแบบที่สอดคล้ องและแตกต่างจากพระพุทธรูปประธาน แต่โดยรวมแล้ วประติมากรรมพระสาวก
ในแต่ละวัดแสดงออกถึงลักษณะร่วมที่ใกล้ เคียงกัน โดยมีที่มาจากพระพุทธลักษณะของ
พระพุทธรูปที่สร้ างขึ ้นใหม่ในช่วงต้ นกรุงรัตนโกสินทร์ เช่น พระพุทธปาเลไลยก์ พระประธาน
ภายในพระวิหารทิศเหนือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม แสดงออกถึงเอกลักษณ์ของรัตนโกสินทร์
ตอนต้ นด้ วยพระพักตร์ กลมแป้นฉายความสงบนิ่งอย่างที่เรี ยกว่า “พระพักตร์ อย่างหุน่ ” (ภาพที่ 61 - 62)
ลักษณะอื่น ๆ เช่น ขมวดพระเกศามีขนาดเล็ก พระรัศมีเป็ นเปลวค่อนข้ างใหญ่ พระขนงเป็ นสัน
42

43

ยกขึ ้นป้ายเป็ นแผ่นเล็กน้ อย พระเนตรหรี่ ลงต่าไม่เรี ยวยาว ไม่ตวัดแบบพระพุทธรู ปสุโขทัย
พระวรกายเพรี ยวบาง ผ้ าสังฆาฏิเป็ นแผ่นใหญ่ยาวลงมาจรดพระนาภี ปลายสังฆาฏิแยกเป็ นสองชาย
และม้ วนเข้ าหากันโดยมีริว้ ผ้ าซ้ อนทับด้ านบนสังฆาฏิอีกชันหนึ
้ ง่ ลักษณะที่แสดงถึงเอกลักษณ์
สาคัญอีกประการหนึง่ คือผ้ าสังฆาฏิจะพาดผ่านกึ่งกลางพระวรกาย และนิ ้วพระหัตถ์ทงสี
ั้ ่
(ยกเว้ นพระอังคุฐ) ยาวเท่ากันเสมอ73
สาหรับประติมากรรมพระสาวกได้ แสดงออกถึงแบบแผนประเพณีอย่างรัตนโกสินทร์
ตอนต้ น ดังนี ้

ศักดิ์ชยั สายสิงห์, พุทธศิลป์ สมัยรัตนโกสินทร์ : พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดที่ปรับเปลี่ยน (กรุงเทพฯ
: เมืองโบราณ, 2556), 266 - 267
73
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ภาพที่ 63 หมายเลข 1 ประติมากรรมพระสาวกวิหารทิศใต้ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ภาพที่ 64 หมายเลข 2 ประติมากรรมพระสาวกภายในพระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรั งสฤษฏ์
ภาพที่ 65 หมายเลข 3 ประติมากรรมพระสาวกวัดระฆังโฆสิตาราม
ภาพที่ 66 หมายเลข 4 ประติมากรรมพระสาวกวัดสระเกศ
ภาพที่ 67 หมายเลข 5 ประติมากรรมพระสาวกวัดอรุ ณราชวราราม

- พระเศียร : ประติมากรรมพระสาวกแสดงพระพักตร์ อย่างหุ่น เช่นเดียวกับพระพุทธรูปที่
สร้ างขึ ้นช่วงเดียวกัน (พระพุทธปาเลไลยก์) ต่างที่ทาพระเกศาเป็ นเม็ดกลมเล็ก ๆ ติดพระเศียร ไม่ใช่
ขมวดพระเกศาที่เวียนทักษิณาวัตร และไม่มีพระอุษณีษะกับพระรัศมี รูปแบบพระเกศาที่แตกต่างได้
สะท้ อนให้ เห็นถึงความเคร่งครัดในการนาหลักมหาปุริษลักษณะมากาหนดรูปแบบประติมากรรม
เพื่อให้ เกิดความแตกต่างระหว่างพระพุทธปฏิมากับประติมากรรมซึ่งเป็ นรูปแทนพระสาวก
(ภาพที่ 63 - 67)
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ภาพที่ 68 หมายเลข 1 ประติมากรรมพระสาวกวิหารทิศใต้ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ภาพที่ 69 หมายเลข 2 ประติมากรรมพระสาวกภายในพระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรั งสฤษฏ์
ภาพที่ 70 หมายเลข 3 ประติมากรรมพระสาวกวัดระฆังโฆสิตาราม
ภาพที่ 71 หมายเลข 4 ประติมากรรมพระสาวกวัดสระเกศ
ภาพที่ 72 หมายเลข 5 ประติมากรรมพระสาวกวัดอรุ ณราชวราราม

- พระหัตถ์ : ประติมากรรมพระสาวกโดยมากจะแสดงพระหัตถ์ด้วยการประคอง
อัญชลี นิ ้วพระหัตถ์ทงั ้ 4 จะยาวเสมอกัน (หรื อในบางองค์เกือบจะเสมอกัน) การทานิ ้วพระหัตถ์
เท่ากันนี ้เป็ นเอกลักษณ์ที่สาคัญในศิลปะรัตนโกสินทร์ ที่พบกับพระพุทธปฏิมาและประติมากรรม
พระสาวกทังแบบแผนประเพณี
้
และแบบสัจจะนิยมในสมัยรัชกาลที่ 4 ด้ วย (ภาพที่ 68 - 72)
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ภาพที่ 73 - 74 หมายเลข 1 ประติมากรรมพระสาวกวิหารทิศใต้ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ภาพที่ 75 - 76 หมายเลข 2 ประติมากรรมพระสาวกภายในพระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรั งสฤษฏ์
ภาพที่ 77 - 78 หมายเลข 3 ประติมากรรมพระสาวกวัดระฆังโฆสิตาราม

- จีวร : พระสาวกครองจีวรเรี ยบ เปิ ดพระอังสาขวา สังฆาฏิเป็ นแผ่นใหญ่มีริว้ ผ้ าซ้ อน
ผ้ าสังฆาฏิด้านหน้ าพาดผ่านกึ่งกลางพระวรกายทอดยาวลงมาถึงพระอูรุ ด้ านหลังทอดยาวตามแนว
พระปิ ฐิกณ
ั ฐกัฐิ (กระดูกสันหลัง) ชายจีวรคลุมถึงข้ อพระพาหาข้ างซ้ ายและบางองค์คลุมเฉพาะ
พระพาหาท่อนบน74 (ภาพที่ 73 - 78)

74

จากการสารวจพบประติมากรรมพระสาวกที่ห่มจีวรคลุมเฉพาะพระพาหาซ้ ายท่อนบนพบเฉพาะวัดระฆังโฆสิตารามเท่านัน้
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ภาพที่ 79 พระอุโบสถวัดระฆังโฆสิตาราม

ภาพที่ 80 - 81 พระอุโบสถวัดสุวรรณาราม

ภาพที่ 82 - 83 พระสาวก 80 องค์ ณ ระเบียงคตวัดพิชยญาติการาม

- พระอิริยาบถ : ประติมากรรมพระสาวกมีทงแสดงอิ
ั้
ริยาบถแบบประเพณีที่มีมา
แต่โบราณ เช่น นัง่ ขัดสมาธิ นัง่ พับเพียบหรื อยืนประคองอัญชลี และอิริยาบถที่เป็ นธรรมชาติ
(ภาพที่ 79 - 83) พระอิริยาบถที่แตกต่างกันอยูก่ บั ตาแหน่งและวัตถุประสงค์ของการประดิษฐาน
เช่น หากระดับความสูงของฐานพระสาวกมีระดับไม่ห่างจากฐานพระประธานมากจนเกินไป มักจะ
ประดิษฐานประติมากรรมพระสาวกในอิริยาบถนัง่ ประคองอัญชลี แต่หากฐานมีระดับความสูงที่
ค่อนข้ างห่างกันค่อนข้ างมาก หรื อ พระประธานอยูใ่ นพระอิริยาบถยืน ก็มกั จะประดิษฐานพระสาวก
ในอิริยาบถยืนด้ วย เพื่อให้ เกิดความงามในระดับที่สอดคล้ องกัน อาทิ ประติมากรรมพระสาวกยืน
ประคองอัญชลีด้านหน้ าพระประธานภายในพระอุโบสถวัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้ อย กรุงเทพ ฯ
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ภาพที่ 84 ประติมากรรมพระสาวกวัดสุทัศน์ ฯ ภาพที่ 85 ประติมากรรมพระสาวิกา วัดเทพธิดาราม

สาหรับประติมากรรมพระสาวกที่แสดงอิริยาบถอย่างเป็ นธรรมชาตินนั ้ อาจมี
วัตถุประสงค์ที่เชื่อมโยงกับคติในการสร้ างเพื่อขยายความหรื อสะท้ อนให้ เห็นเรื่ องราวบางอย่าง
ซึง่ จะอธิบายในส่วนของคติการสร้ างต่อไป (ภาพที่ 84 - 85)

ภาพที่ 86 - 87 นิว้ พระบาทที่โผล่ พ้นออกมาจากพระชงฆ์

ข้ อสังเกตประการหนึง่ คือพระอิริยาบถนัง่ พับเพียบของประติมากรรมพระสาวกจะปรากฏ
นิ ้วพระบาทจะเหลื่อมพ้ นออกมาจากพระชงฆ์อีกข้ างซึง่ ทับพระบาทอยูเ่ สมอ ลักษณะดังกล่าวพบ
โดยทัว่ ไป จึงอาจจะเป็ นเอกลักษณ์อย่างหนึง่ ของการนัง่ พับเพียบอย่างศิลปะรัตนโกสินทร์ ซึง่ การนัง่
พับเพียบเช่นนี ้ น่าจะสะท้ อนแบบแผนการนัง่ พับเพียบที่คนในสมัยนันยอมรั
้
บว่าถูกต้ องเหมาะสมด้ วย
(ภาพที่ 86 - 87)
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- พัฒนาการด้ านรู ปแบบในสมัยรั ชกาลที่ 3

ภาพที่ 88, 89 และ 90 ประติมากรรมพระสาวกบนฐานชุกชีชัน้ ที่ 1 วัดพระเชตุพน ฯ สมัยรั ชกาลที่ 3 (ภาพด้ านซ้ าย)
ภาพที่ 91, 92 และ 93 ประติมากรรมพระสาวกบนฐานชุกชีชัน้ ที่ 2 วัดพระเชตุพน ฯ สมัยรั ชกาลที่ 1 (ภาพด้ านขวา)

ประติมากรรมพระสาวกที่สร้ างขึ ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ยังคง
รูปแบบอย่างประเพณี ต่างที่พระวรกายจะเพรี ยวบางกว่าประติมากรรมพระสาวกที่สร้ างขึ ้นในช่วง
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ก่อนหน้ า บางองค์จะมีพระเกศาแหลมคล้ ายหนามผลขนุน ผ้ าสังฆาฏิด้านหน้ าเปลี่ยนจากเดิมพาด
ยาวถึงพระอูรุเป็ นยาวจรดพระนาภี และบางองค์มีชายผ้ าหน้ านาง ลักษณะเพิ่มเติมที่คอ่ นข้ างเด่นชัด
คือ ปรากฏขอบสงบเป็ นแผ่นชัดเจนที่พระกฏิ (เอว) ทังด้
้ านหน้ า ด้ านข้ าง และด้ านหลัง อาทิ
ชุดประติมากรรมพระสาวก 8 พระองค์ ที่พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ า ฯ ให้ สร้ างประดิษฐานรอบฐานชุกชีชนล่
ั ้ างภายในพระอุโบสถวัดพระเชตุพน เมื่อปี
พ.ศ. 237475 (ภาพที่ 88 - 90, 94) ประติมากรรมพระสาวกภายในวิหารทิศเหนือ วัดกัลยาณมิตร
(ภาพที่ 96 - 97) ประติมากรรมพระปัญจวัคคีย์ วัดสุทศั น ฯ (ภาพที่ 102 - 103) และประติมากรรม
พระสาวิกาภายในพระวิหารวัดเทพธิดาราม (ภาพที่ 98) ซึง่ สร้ างขึ ้นในรัชสมัยเดียวกัน
อ าทิ อ า

ภาพที่ 94 ประติมากรรมพระสาวกบนฐานชุกชีชัน้ ที่ 1 วัดพระเชตุพน ฯ สมัยรั ชกาลที่3 (ภาพด้ านซ้ าย)
ภาพที่ 95 ประติมากรรมพระสาวกบนฐานชุกชีชัน้ ที่ 2 วัดพระเชตุพน ฯ สมัยรั ชกาลที่ 1 (ภาพด้ านขวา)

ภาพที่ 96-97 ประติมากรรมพระสาวก
วิหารทิศเหนือวัดกัลยาณมิตร
75

ภาพที่ 98 ประติมากรรมพระสาวิกา
วัดเทพธิดาราม

คณะสงฆ์วดั พระเชตุพน, ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ : อมริ นทร์ พริ น้ ติ ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง, 2554), 62
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ภาพที่ 99 พระพุทธปาเลไลยก์ (สมัยรั ชกาลที่ 1)

ภาพที่ 100 - 101 พระพุทธรู ปชุดสัตตมหาสถาน
(สมัยรั ชกาลที่ 3)

ภาพที่ 102 -103 ประติมากรรมพระปั ญจวัคคีย์ (วัดสุทศั น ฯ)

ลักษณะการแสดงขอบสงบที่เพิ่มเติมมานี ้ คงจะเลียนแบบมาจากขอบสงบ
พระพุทธปฏิมา เช่นปรากฏกับพระพุทธปาเลไลยก์ซงึ่ สร้ างในสมัยรัชกาลที่ 1 ซึง่ แสดงขอบสงบ
ที่ด้านหน้ าและด้ านข้ างพระกฏิ (เอว) (ภาพที่ 99) หรื อ พระพุทธรูปชุดสัตตมหาสถานที่สร้ างเมื่อปี
พ.ศ. 238776 ในสมัยรัชการที่ 3 ซึง่ มีขอบสงบปรากฏที่ด้านหน้ า ด้ านข้ างและด้ านหลังพระกฏิ (เอว)
เช่นกัน (ภาพที่ 100 - 101)

พระครูวิจิตรการโกศล, ประวัติวดั สุทศั นเทพวราราม พร้ อมด้ วยแผนผัง ภาพปูชนียวัตถุและถาวรวัตถุ
(กรุงเทพฯ : ศิวพร, 2516), 15 - 16
76
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3.1.2 คติการสร้ างประติมากรรมพระสาวกในสมัยรัชกาลที่ 1 - 3
- ประติมากรรมพระสาวกจานวน 2 พระองค์

ภาพที่ 104 ประติมากรรมพระสาวกวัดสุวรรณาราม

ภาพที่ 105 ประติมากรรมพระสาวกวัดอรุ ณราชวราราม

การประดิษฐานประติมากรรมพระสาวก 2 พระองค์หน้ าพระประธานเป็ นที่เข้ าใจ
โดยทัว่ ไปว่าหมายถึงพระอัครสาวก คือ ท่านพระโมคคัลลานะ พระอัครสาวกเบื ้องซ้ ายผู้เป็ นเลิศ
ด้ านฤทธิ์ และท่านพระสารี บตุ ร พระอัครสาวกเบื ้องขวาผู้เป็ นเลิศด้ านปัญญา ลักษณะการประดิษฐาน
ประติมากรรมพระสาวกเช่นนี ้ ศิลปะรัตนโกสินทร์ นา่ จะได้ รับอิทธิพลมาจากศิลปะอยุธยา
ดังงานศิลปกรรมที่มีมาก่อน เช่น พระพิมพ์จากกรุพระปรางค์วดั ราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
และพระพุทธรูปสมัยอยุธยาตอนกลาง (ภาพที่ 56 - 57, 60 )

ภาพที่ 56 - 57 พระพิมพ์ กรุ วัดราชบูรณะ

ภาพที่ 60 พระพุทธรู ปสมัยอยุธยาตอนกลาง
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ภาพที่ 106 ประติมากรรมพระอัครสาวกวัดเครื อวัลย์
ภาพที่ 58 จารึ กวัดสรศักดิ์
(ภาพลายเส้ นจากหนังสือบทวิเคราะห์หลักฐานโบราณคดีจารึกและศิลปกรรม : รายงานการวิจยั โดยศาสตรจารย์ศกั ดิ์ชยั สายสิงห์)

มีนกั วิชาการให้ ความเห็นไว้ ว่าการประดิษฐานประติมากรรมพระสาวก 2 พระองค์
ด้ านหน้ าพระประธาน น่าจะเกี่ยวข้ องกับคติการเสด็จลงจากสวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์ โดยยกแบบอย่างจาก
ประติมากรรมพระอัครสาวกภายในพระอุโบสถวัดเครื อวัลย์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ฯ เชื่อมโยง
กับการแสดงปางประทานอภัยของพระพุทธรูปประธาน (ภาพที่ 106) และอธิบายว่า การแสดงปาง
อภัยในศิลปะลังกา พม่า สุโขทัยและอยุธยา มักจะสื่อถึงคติการเสด็จลงจากสวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์
และศิลปะรัตนโกสินทร์ น่าจะสร้ างตามคติเดียวกัน77
ข้ อสันนิษฐานข้ างต้ นสอดคล้ องกับความเห็นเกี่ยวกับคติภาพจารึกวัดสรศักดิ์ (ภาพที่ 56)
ซึง่ นักวิชาการท่านเดียวกันได้ สนั นิษฐานไว้ วา่ เป็ นภาพการเสด็จลงจากสวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์ โดยภาพ
พระสาวกที่ปรากฏทังสองพระองค์
้
ทาหน้ าที่สื่อว่าทรงเสด็จ ฯ ถึงโลกมนุษย์ ณ เมืองสังกัสสะแล้ ว78
ข้ อสันนิษฐานนี ้ มีที่มาจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบที่สอดคล้ องกันหลายประการ คือ
ภาพพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าแสดงปางลีลา หมายถึงกาลังเสด็จพระดาเนิน ภาพหมูเ่ ทวดาที่แวดล้ อม
ด้ านบนกับภาพพระอัครสาวกด้ านล่างแสดงภาพการเชื่อมต่อระหว่างสวรรค์กบั โลกมนุษย์
ประกอบกับข้ อความที่ระบุบนจารึกว่า “พระเจ้ าหย่อนตีน” จึงนามาสู่การสรุปคติตามดังกล่าว
ทังนี
้ ้หากจะตีความการประดิษฐานประติมากรรมพระสาวก 2 พระองค์ ด้ านหน้ าพระประธานว่า
ศักดิ์ชยั สายสิงห์, พุทธศิลป์ สมัยรัตนโกสินทร์ : พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดที่ปรับเปลี่ยน (กรุงเทพฯ
: เมืองโบราณ, 2556), 307-308
78
ศักดิ์ชยั สายสิงห์,ศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะห์หลักฐานโบราณคดีจารึกและศิลปกรรม : รายงานการวิจยั .
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551, 137
77
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สร้ างตามคติการเสด็จลงจากสวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์เช่นเดียวกัน จะต้ องพิจารณาจากองค์ประกอบแวดล้ อม
ประติมากรรมที่ใกล้ เคียงกับองค์ประกอบของภาพจารึก หรื ออย่างน้ อยก็พอจะทาให้ เห็นภาพเชื่อมโยง
กับพระพุทธประวัติตอนนันได้
้ อย่างไรก็ดี แม้ ว่ารูปแบบและการประดิษฐานประติมากรรมพระสาวก
วัดเครื อวัลย์กบั พระพุทธรูปประธานที่แสดงปางประทานอภัย ดูจะสอดคล้ องกับภาพจารึกวัดสรศักดิ์
แต่เมื่อพิจารณาร่วมกับองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถเรื่ องพระเจ้ า 500 ชาติ
(ภาพที่ 107) กลับทาให้ ข้อสันนิษฐานเรื่ องคติการเสด็จลงจากสวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์ดจู ะมีน ้าหนักอ่อนลงไป

ภาพที่ 107 ภาพจิตรกรรมพระเจ้ า 500 ชาติ วัดเครื อวัลย์

ภาพที่ 108 ประติมากรรมพระสาวกประดิษฐานที่หอมุข
วัดบวรนิเวศ

นอกจากนี ้ ความสอดคล้ องกันของประติมากรรมพระอัครสาวกกับปางพระพุทธรูปใน
ลักษณะเช่นเดียวนี ้ นอกจากจะพบที่วดั เครื อวัลย์ ยังพบคล้ ายกันที่หอมุขทังด้
้ านทิศตะวันตกและทิศ
ตะวันออกของพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เขตบางลาพู กรุงเทพ ฯ (ภาพที่ 108) ต่างตรงพระพุทธรูป
มิได้ แสดงปางประทานอภัยแต่แสดงปางห้ ามสมุทรแทน โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ า กรมวชิรญาณ
วโรรส ทรงบันทึก เกี่ยวกับประติมากรรมภายในหอมุขนี ้ไว้ วา่ “มุขด้ านตะวันออก แลด้ านตะวันตก
ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางห้ ามสมุทรสูงตลอด พระรัศมี 6 สอกมีเศษนิ ้ว มุขละพระองค์
มีพระสาวกยืนองค์ละคู่ สูง 4 สอกมีเศษนิ ้ว”79 จากการบันทึกก็มิได้ ระบุถึงคติการสร้ างว่าเกี่ยวข้ อง
กับการเสด็จลงจากสวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์แต่อย่างใด อย่างไรก็ดี หากพยายามจะสันนิษฐานถึงคติ
พระพุทธรูปแสดงปางห้ ามสมุทรกลับทาให้ นกึ ถึงพระพุทธประวัตใิ นเหตุการณ์ทรงห้ ามพระประยูรญาติ
มิให้ ทาสงครามแย่งน ้ากันมากกว่า ดังนัน้ ข้ อสันนิษฐานที่วา่ การประดิษฐานประติมากรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้ า กรมพระยา วชิรญาณวโรรส, ตานานวัดบวรนิเวศวิหาร (พระนคร : โรงพิมพ์
โสภณพิพรรฒธนากร, 2465), 11
79
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พระสาวก 2 พระองค์ ด้ านหน้ าพระประธานเกี่ยวข้ องกับคติการเสด็จลงจากสวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์ จึงมี
เหตุผลรองรับน้ อยเกินไป แต่หากประติมากรรมพระสาวกกับปางพระพุทธรูปร่วมกับองค์ประกอบที่
แวดล้ อมอื่น ๆ สอดคล้ องกันดังภาพจารึกวัดสรศักดิ์ ก็อาจจะสันนิษฐานถึงคติดงั กล่าวได้ ตามที่
นักวิชาการให้ ความเห็นไว้ แล้ ว
หากการประดิษฐานประติมากรรมพระสาวกในลักษณะข้ างต้ นมิได้ สร้ างตามคติเพื่อ
สื่อถึงพระพุทธประวัติตอนหนึง่ ตอนใด ก็อาจจะเป็ นเรื่ องของการสืบทอดลักษณะการประดิษฐาน
มาจากศิลปะอยุธยาดังที่ได้ กล่าวไปแล้ วข้ างต้ น หรื อในอีกแง่มมุ หนึง่ อาจสร้ างขึ ้นเพื่อแสดงความ
ครบถ้ วนแห่งองค์พระรัตนตรัยให้ เห็นประจักษ์ เชิงรูปธรรมคือ พระพุทธรูปแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
พระธรรมเป็ นนามธรรมซึง่ ต้ องเห็นได้ ด้วยใจ และประติมากรรมพระอัครสาวกเป็ นองค์แทนหมู่
พระอริยะสงฆ์ เป็ นสังฆานุสติ ดังพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ได้ พระราชนิพนธ์ไว้ ใน
“รตนัตตยปภาวาภิยาจนคาถา” ว่า “พุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ จาติ นานาโหนฺตมฺปิ วตฺถโุ ต อญฺญมญฺญา
วิโยคาว เอกีภตู มฺปนตฺถโต” แปลความเป็ นภาษาไทยคือ “พระรัตนตรัย แท้ เป็ นต่างกันโดยวัตถุวา่
พุทโธ ธัมโม และสังโฆ ดังนี ้ แต่เป็ นอย่างเดียวกันโดยเนื ้อความเพราะไม่พรากจากกันได้ ”80

พระศาสนโสภณ (แจ่ม จตฺตสลฺโล), สวดมนต์แปล ,พิมพ์ครัง้ ที่ 14 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฎราช
วิทยาลัย, 2550).104
80
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- ประติมากรรมพระสาวกจานวน 3 พระองค์

ภาพที่ 109

ภาพที่ 110

ภาพที่ 111

ภาพที่ 112

ภาพที่ 113
ภาพที่ 114
ภาพที่ 115
ภาพที่ 109 – 115 พระพุทธปฏิมาและประติมากรรมพระสาวก 3 พระองค์ ภายในพระอุโบสถวัดระฆังโฆสิตาราม
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พบประติมากรรมพระสาวกจานวน 3 พระองค์ ประดิษฐานด้ านหน้ าพระประธาน
พระอุโบสถ วัดระฆังโฆสิตาราม เขตบางกอกน้ อย กรุงเทพ ฯ (ภาพที่ 109 - 115) และด้ านหน้ า
พระพุทธไสยา ภายในวิหารพระศาสดา วัดบวรนิเวศวิหาร เขตบางลาพู กรุงเทพ ฯ (ภาพที่ 121)
จากการสืบค้ นไม่พบประวัติที่ชดั เจนว่าประติมากรรมพระสาวกจานวน 3 พระองค์
ซึง่ ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีด้านหน้ าพระประธานภายในพระอุโบสถวัดระฆังโฆสิตาราม
สร้ างขึ ้นเมื่อไหร่หรื อสร้ างตามคติใด แต่จากรูปแบบที่ แสดงออกถึงอุดมคติแบบประเพณี เช่น
พระพักตร์ อย่างหุน่ ผ้ าสังฆาฏิแผ่นใหญ่พาดผ่านกึ่งกลางพระวรกาย พระอิริยาบถพับเพียบประคอง
อัญชลี ประกอบกับพระวรกายที่ไม่ได้ เพรี ยวบางมากนัก จึงสันนิษฐานว่าชุดประติมากรรมดังกล่าว
น่าจะสร้ างขึ ้นในคราวพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ร่วมกับสมเด็จเจ้ าฟ้ากรมพระยาเทพ
สุดาวดี พระเชษฐภคินี ปฏิสงั ขรณ์พระอาราม และพระราชทานนามวัดใหม่ว่า วัดระฆังโฆสิตาราม81
(เดิมชื่อวัดบางว้ าใหญ่ หรื อ วัดบางหว้ าใหญ่)
การประดิษฐานประติมากรรมพระสาวก จานวน 3 พระองค์ ด้ านหน้ าพระประธาน
ภายในพระอุโบสถวัดระฆัง ฯ ค่อนข้ างแตกต่างจากโดยทัว่ ไปที่ประดิษฐานประติมากรรม
พระสาวก ๒ พระองค์ แต่เนื่องจากไม่พบเอกสารที่ระบุถึงคติการสร้ างที่แน่นอน จึงต้ องพิจารณา
คติจากความสอดคล้ องกันระหว่างประติมากรรมพระสาวกกับองค์ประกอบอื่น ๆ โดยรอบ ในที่นี ้คือ
งานจิตรกรรมฝาผนังและพระพุทธปฏิมาประธานภายในพระอุโบสถ

ภาพที่ 116 จิตรกรรมฝาผนังด้ านหน้ าพระประธานพระอุโบสถวัดระฆัง ฯ

81

ศิลปวัฒนธรรมไทย เล่ม 4 วัดสาคัญ กรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร), 2525, 254
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ภาพที่ 117 จิตรกรรมฝาผนังด้ านหลังพระประธานพระอุโบสถวัดระฆัง ฯ (ตอนบน)

ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถด้ านหน้ าพระประธานเป็ นภาพพระพุทธประวัติ
3 เหตุการณ์ตอ่ เนื่องกันได้ แก่ ตอนทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ เสด็จโปรดพระพุทธมารดา และ
เสด็จลงจากสวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์ (ภาพที่ 116) ผนังด้ านหลังตอนบนเป็ นภาพพระมาลัยนมัสการ
พระจุฬามณี (ภาพที่ 117)

ภาพที่ 118 จิตรกรรมฝาผนังด้ านหลังพระประธานพระอุโบสถวัดระฆัง ฯ (ตอนล่ าง)

ภาพที่ 119-120 จิตรกรรมฝาผนังด้ านข้ างภายในพระอุโบสถวัดระฆัง ฯ

ตอนล่างเป็ นภาพพระมาลัยโปรดสัตว์ในนรกภูมิ (ภาพที่ 118) ผนังด้ านข้ างตอนบนเป็ นภาพ
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เทพชุมนุม ตอนล่างทัง้ 2 ข้ างเป็ นภาพทศชาติ (ภาพที่ 119 -120) เอกสารได้ บนั ทึกไว้ ว่า
ภาพจิตรกรรมทังหมดวาดสมั
้
ยรัชกาลที่ 6 ในคราวบูรณะพระอุโบสถช่วงปี พทุ ธศักราช 2465
โดยพระวรรณวาดวิจิตร (ทอง จารุวิจิตร)82
เมื่อประติมากรรมพระสาวกทัง้ 3 พระองค์กบั จิตรกรรมฝาผนังสร้ างและวาดต่างช่วงเวลา
จึงไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงกันเพื่อสันนิษฐานถึงคติในการสร้ างได้ อย่างไรก็ดี หากพิจารณาร่วมกับ
พระพุทธปฏิมาประธานปางสมาธิ อาจทาให้ นกึ ถึงภาพเหตุการณ์พระพุทธประวัติตอนพระสัมมา
สัมพุทธเจ้ าโปรดชฎิลสามพี่น้อง แต่เนื่องจากขาดหลักฐานทังเอกสารและงานศิ
้
ลปกรรมอื่นที่จะ
มาสนับสนุน จึงไม่สามารถพิสจู น์ได้ วา่ ประติมากรรมเกี่ยวข้ องกับพระพุทธประวัติดงั กล่าว
แม้ วา่ การค้ นคว้ าจากเอกสารและงานศิลปกรรมที่เกี่ยวข้ อง จะไม่สามารถนาไปสู่การ
อธิบายคติการประดิษฐานประติมากรรมพระสาวก จานวน 3 พระองค์ ด้ านหน้ าพระประธานภายใน
พระอุโบสถได้ ชดั เจนนัก แต่การมีอยู่ของประติมากรรมพระสาวกภายในพระอุโบสถย่อมแสดงถึง
สภาวะเชิงรูปธรรมของพระสังฆรัตนะที่พทุ ธศาสนิกชนควรบูชาและถือเป็ นสรณะได้ เป็ นอย่างดี

ภาพที่ 121 ประติมากรรมพระสาวกจานวน 3 พระองค์ ณ วิหารพระศาสดา วัดบวรนิเวศวิหาร

ประติมากรรมพระสาวก 3 พระองค์ด้านหน้ าพระพุทธไสยา ภายในวิหารพระศาสดา
วัดบวรนิเวศวิหาร น่าจะสร้ างขึ ้นในเวลาใกล้ เคียงกับที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ า ฯ ให้ เชิญพระพุทธไสยาลงมาจากวัดพระพายหลวง จังหวัดสุโขทัย
เมื่อปี พทุ ธศักราช 237683 (ภาพที่ 121)
เล่มเดียวกัน, 255
สมเด็จพระมหาสมณเจ้ า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, ตานานวัดบวรนิเวศวิหาร (พระนคร : โรงพิมพ์
โสภณพิพรรฒธนากร), 2465, 46
82
83
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(ฝั่งพระเศียร)
(กึง่ กลางพระวรกาย)
(ฝั่งพระบาท)
ภาพที่ 122 ,123,124 ประติมากรรมพระสาวก ณ วิหารพระศาสดา

ชุดประติมากรรมทัง้ 3 พระองค์ ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีชนล่
ั ้ างในตาแหน่ง
ฝั่งพระเศียร กึ่งกลางพระวรกาย และฝั่งพระบาทของพระพุทธไสยา โดยองค์ที่อยู่ในตาแหน่ง
กึ่งกลางกับฝั่งพระบาทมีรูปแบบเหมือนกัน (ภาพที่ 123 - 124) ส่วนองค์ที่ประดิษฐานด้ านฝั่ง
พระเศียรมีวรกายที่ใหญ่และบริบรู ณ์กว่า มีพระอุทรใหญ่แสดงถึงความอวบอ้ วนอย่างเห็นได้ ชดั
และแสดงพระอิริยาบถที่แตกต่างจากอีก 2 พระองค์ที่ประคองอัญชลีอยู่ ด้ วยการวางพระหัตถ์ซ้าย
เหนือพระอูรุ (ต้ นขา) กับยกพระหัตถ์ขวาขึ ้นในลักษณะกา สันนิษฐานว่าเดิมคงอาจกาส่วนด้ ามของพัด
เพื่อให้ ประติมากรรมพระสาวกแสดงออกถึงการอุปัฏฐากพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ซึง่ ปัจจุบนั ไม่ปรากฏ
พัดแล้ ว (ภาพที่ 122)

ภาพที่ 125 จิตรกรรมผนังด้ านหลังพระพุทธไสยา
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ภาพที่ 126 จิตรกรรมผนังด้ านซ้ ายพระพุทธไสยา

1
2
ภาพที่ 127 หมายเลข 1 จิตรกรรมผนังด้ านตรงข้ ามพระพุทธไสยา
ภาพที่ 128 หมายเลข 2 จิตรกรรมผนังด้ านขวาพระพุทธไสยา
ภาพที่ 129 หมายเลข 3 จิตรกรรมผนังด้ านบน

3

ด้ านหลังพระพุทธไสยาเป็ นจิตรกรรมต้ นนางรัง 2 ต้ น ฝั่งพระเศียรและพระบาท
ข้ างละ 1 ต้ น แวดล้ อมด้ วยหมูพ่ ระสงฆ์นงั่ พับเพียบประคองอัญชลี (ภาพที่ 125) ผนังด้ านซ้ าย
และด้ านตรงข้ ามพระพุทธไสยาเป็ นภาพบุคคลชายหญิง แต่งกายโพกหัวทังผิ
้ วขาวและดา
บ้ างสวมเครื่ องประดับแสดงฐานันดรสูง บ้ างปราศจากเครื่ องประดับ บางคนถือดอกไม้ เดินเข้ ามา
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ทางพระพุทธไสยาและเดินออกในทิศทางตรงข้ าม (ภาพที่ 126 – 127) ผนังด้ านขวาเป็ นภาพ
การตังโต๊
้ ะบูชาอย่างจีน (ภาพที่ 128) ส่วนด้ านบนเป็ นภาพเทพชุมนุม บ้ างถือดอกไม้ บ้ างเล่น
ดนตรี บ้ างประคองอัญชลี เหาะเข้ ามาทางพระพุทธไสยา (ภาพที่ 129)
จากการพิจารณาประติมากรรมพระสาวกร่วมกับพระพุทธไสยาและภาพจิตรกรรม
ฝาผนัง ทาให้ เห็นถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ที่สมั พันธ์กบั พระพุทธประวัติตอนเสด็จดับขันธปรินิพพาน
ประหนึง่ ว่าภายในห้ องวิหารนันเป็
้ นพระราชอุทยานของเจ้ ามัลละกษัตริย์ฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเสด็จมาพร้ อม
ด้ วยบริ วารเพื่อเข้ าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าที่ทรงสีหไสยาสน์เหนือแท่นแก้ วระหว่างต้ นนางรังคู่
โดยหมูพ่ ระสงฆ์ห้อมล้ อมอยู่ ท่ามกลางพรหมและเทวดาจากหมื่นโลกธาตุที่มาประชุมกันยังสถานที่
แห่งนี ้เพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าด้ วยอามิสต่าง ๆ
การประดิษฐานประติมากรรมพระสาวกทังสามพระองค์
้
ในตาแหน่งด้ านหน้ าพระพุทธ
ไสยา จึงน่าจะเกิดจากความตังใจที
้ ่จะเชื่อมโยงงานศิลปกรรมสองแขนงเข้ าไว้ เพื่อคติสื่อพระพุทธประวัติ
ตอนมหาปรินิพพานนี ้ โดยประติมากรรมพระสาวกทัง้ 3 พระองค์กบั จิตรกรรมภาพหมูพ่ ระสงฆ์ที่ด้านหลัง
ทาหน้ าที่แสดงออกร่วมกันประหนึง่ ว่าหมู่สงฆ์ได้ ห้อมล้ อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าอยู่ สิ่งที่ควรพิจารณา
ต่อคือ เมื่อประติมากรรมดังกล่าวมีความเกี่ยวข้ องกับคติการเสด็จดับขันธปรินิพพาน ประติมากรรม
พระสาวกทัง้ 3 พระองค์นี ้ อาจเป็ นรูปเคารพที่เฉพาะเจาะจงถึงพระสงฆ์สาวกรูปหนึง่ รูปใด
ในเหตุการณ์ดงั กล่าวหรื อไม่ และเหตุใดจึงสร้ างประติมากรรมพระสาวก 1 พระองค์ให้ มีรูปแบบ
แตกต่างจากอีก 2 พระองค์ที่เหลือ
ทังพระไตรปิ
้
ฎกและวรรณกรรมปฐมสมโพธิกถาระบุตรงกันว่า เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
จะเสด็จดับขันธพระปรินิพพานทรงสีหไสยาสน์เหนือแท่นระหว่างต้ นนางรังทังคู
้ แ่ ล้ ว มีเหตุการณ์
เกิดขึ ้นต่อเนื่องกัน 2 เหตุการณ์ ซึง่ กล่าวถึงพระสาวกที่มีความสาคัญไว้ ได้ แก่
1. เหตุการณ์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระปัจฉิมสาวก เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับท่าน
พระสุภทั ทะ เดิมเป็ นปริพาชกนอกพระพุทธศาสนา เมื่อทราบข่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรง
ประกาศจะเสด็จดับขันธพระปรินิพานที่ต้นนางรังทังคู
้ แ่ ห่งเมืองกุสินารา จึงเดินทางมาเฝ้า
เพื่อกราบทูลถามปัญหา พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงห้ ามการถามปั ญหาไว้ แล้ วทรงแสดงพระธรรม
เทศนาโปรดท่านพระสุภทั ทะจนมีจิตเลื่อมใสขออุปสมบท พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าได้ มีพระพุทธบัญชาให้
ท่านพระอานนท์เป็ นพระอุปปัชชาย์อปุ สมบทท่านสุภทั ทะเฉพาะพระพักตร์ ของพระองค์
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ท่านพระสุภทั ทะจึงเป็ นสักขิสาวกหรื อพระปัจฉิมสาวกพระองค์สดุ ท้ ายที่บวชก่อนพระสัมมาสัม
พุทธเจ้ าจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน84
2. เหตุการณ์หลังจากทรงแสดงพระปัจฉิมโอวาทแล้ วจะเสด็จดับขันธเข้ าสู่
พระปรินิพพาน กล่าวถึง ท่านพระอานนท์ได้ สอบถามท่านพระอนุรุทธว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
ทรงพระปรินิพพานแล้ วหรื อ ท่านพระอนุรุทธะได้ เข้ าฌาณสมาบัติตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
เป็ นลาดับ และแจ้ งให้ ทา่ นพระอานนท์ทราบถึงพระวาระจิตของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
ในขณะนัน้ ๆ ว่าทรงกาหนดพระสมาธิในสมาบัตลิ าดับใดจนกระทัง่ เสด็จพระปรินิพพาน85
เหตุการณ์ทงสองข้
ั้
างต้ นกล่าวถึงพระสาวกที่สาคัญไว้ เหตุการณ์ละสองพระองค์
คือ ท่านพระสุภทั ทะกับท่านพระอานนท์ และท่านพระอนุรุทธะกับท่านพระอานนท์ ซึง่ จานวน
พระสาวกตามพระพุทธประวัตขิ ้ างต้ นกลับไม่สอดคล้ องกับจานานประติมากรรมพระสาวกที่
ประดิษฐานอยู่ 3 พระองค์

ภาพที่ 130 ,131,132 ประติมากรรมพระสาวกองค์ ฝ่ ั งพระเศียรพระพุทธไสยา

พระสูตรและอรรถกถา แปล พระสุตตันตปิ ฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย ,
2525),138-140 และ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, ปฐมสมโพธิกถา (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2539),
235-236
85
เล่มเดียวกัน,144 และ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, ปฐมสมโพธิกถา (กรุงเทพฯ:
กรมศิลปากร, 2539), 239
84
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จากรูปแบบประติมากรรมพระสาวกองค์ที่ประดิษฐานฝั่งพระเศียรของพระพุทธไสยาซึง่
แตกต่างจากประติมากรรมพระสาวกอีกสองพระองค์ เมื่อพิจารณาจากพระวรกายที่บริ บรู ณ์
(อวบอ้ วน) ค่อนข้ างจะตรงประวัตทิ า่ นพระมหากัจจายนะ พระมหาสาวกผู้อธิฐานจิตแปลง
พระวรกายจากที่มีความงดงามสมส่วนเป็ นพระวรกายที่อวบอ้ วน เพราะท่านเห็นว่ารูปร่าง
ผิวพรรณอันงามของท่านมีโทษต่อผู้พบเห็นที่ได้ ปรามาสท่าน86 แต่ในมหาปรินิพพานสูตรกลับ
ไม่มีข้อความกล่าวถึงท่านพระมหากัจจายนะไว้ แต่อย่างใด เป็ นไปได้ หรื อไม่วา่ การสร้ าง
ประติมากรรมพระสาวกในรูปแบบดังกล่าวและนามาประดิษฐาน อาจได้ รับอิทธิพลจากความนิยม
ในรูปแบบอย่างจีนที่ปรากฏกับงานศิลปกรรมต่าง ๆ ภายในวัดบวรนิเวศ ฯ เช่น งานสถาปั ตยกรรม
พระอุโบสถ วิหาร รวมถึงหอระฆังที่มีหลังคาทรงจีน งานจิตรกรรมเรื่ องสามก๊ กภายในวิหารเก๋ง
(ภาพที่ 135) และวิหารคดอย่างจีน 4 ทิศรอบพระเจดีย์ใหญ่ ซึง่ ตกแต่งด้ วยเรื่ องไซอิ๋ว (ภาพที่ 136)
โดยเฉพาะวิหารด้ านทิศใต้ ได้ ประดับที่หน้ าบันทัง้ 2 ด้ าน ด้ วยภาพพระสังขจายน์ (ภาพที่ 137 - 138)
ซึง่ ตามคติมหายานของจีนเชื่อว่าหมายถึงพระมิเตกฮุดหรื อพระศรี อริ ยเมตไตร ส่วนคติของเถรวาท
เข้ าใจว่าเป็ นรูปของท่านพระมหากัจจายนะ87

ภาพที่ 133-134 หลังคาวิหารอย่ างจีน ณ วัดบวรนิเวศ ฯ

ภาพที่ 135 จิตรกรรมสามก๊ กภายในวิหารเก๋ ง ภาพที่ 136 การตกแต่ งวิหารคดรอบเจดีย์ด้วยวรรณกรรมไซอิ๋ว

86
87

ปั ญญา ใช้ บางยาง, 80 พระอรหันต์ ฉบับสมบูรณ์ (กรุงเทพ ฯ : สานักพิมพ์ธรรมสภา), ไม่ระบุปีที่พิมพ์, 839
เสฐี ยรโกเศศ-นาคะประทีป, ลัทธิของเพื่อน (กรุงเทพฯ : คลังวิทยา), 2514, 687-690
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ภาพที่ 137-138 การประดับรู ปพระสังขจายน์ ท่หี น้ าบันวิหารคดเจดีย์ด้านทิศใต้

แม้ วา่ ศาสนาพุทธนิกายมหายานของจีนกับนิกายเถรวาทที่รุ่งเรื องอยูใ่ นดินแดนไทย
จะมีความเชื่อที่อยูเ่ บื ้องหลังรูปเคารพดังกล่าวต่างกัน แต่คงปฏิเสธไม่ได้ ว่าประติมากรรมที่แสดงออก
ด้ วยพระวรกายที่สมบูรณ์นี ้ ได้ แสดงภาพให้ เห็นถึงอิทธิพลของงานศิลปกรรมจีนที่มีตอ่ ความเชื่อ
ตามคติพทุ ธเถรวาทของไทย นอกจากนี ้ ภายหลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าเสด็จเข้ าสูพ่ ระปริ นิพพาน
แล้ ว พระไตรปิ ฎกยังคงบันทึกถึงเรื่ องที่เกี่ยวกับท่านพระมหากัจจายนะไว้ หลายเรื่ อง88 ซึง่
หมายความว่าท่านพระมหากัจจายนะได้ ละสังขารสูพ่ ระนิพพานหลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
เสด็จเข้ าสูพ่ ระปรินิพพานแล้ ว จึงเป็ นไปได้ ว่าประติมากรรมพระพระสาวกที่แสดงพระวรกายอวบอ้ วน
ด้ านหน้ าพระพุทธไสยา คือรูปแทนของท่านพระมหากัจจายนะซึง่ กาลังทาหน้ าที่พทุ ธอุปัฏฐาก
ด้ วยการถวายงานพัด และหากเป็ นเช่นนัน้ ประติมากรรมพระสาวกอีก 2 พระองค์ ที่มีรูปแบบเหมือนกัน
ทุกประการ ก็อาจจะหมายถึงท่านพระสุภทั ทะกับท่านพระอานนท์ หรื อ ท่านพระอนุรุทธะกับท่าน
พระอานนท์ตามพระพุทธประวัตทิ งสองตอนที
ั้
่ได้ กล่าวไว้
เนื่องจากพบชุดประติมากรรมพระสาวก จานวน 3 พระองค์ เพียง 2 แห่ง คือ ภายใน
พระอุโบสถวัดระฆังโฆสิตาราม กับวิหารพระศาสดา วัดบวรนิเวศวิหาร ประกอบกับการขาดหลักฐาน
ทางเอกสารที่เพียงพอ ทาให้ ความพยายามในการอธิบายคติประติมากรรมพระสาวก จานวน 3 พระองค์
ทาได้ ไม่ง่ายนัก อย่างไรก็ดี ชุดประติมากรรมพระสาวกด้ านหน้ าพระประธาน ภายในพระอุโบสถ
วัดระฆังโฆสิตารามได้ แสดงภาพของพระสังฆรัตนะให้ ผ้ พู บเห็นเข้ าใจได้ ในเชิงรูปธรรม และ
ประติมากรรมพระสาวกจานวน 3 พระองค์ ด้ านหน้ าพระพุทธไสยาก็แสดงให้ เห็นถึงการประยุกต์งาน
ประติมากรรมเข้ ากับงานจิตรกรรมเพื่อเล่าเรื่ องพระพุทธประวัตไิ ด้ อย่างลงตัว

88

เล่มเดียวกัน, 847-848
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- ประติมากรรมพระสาวกจานวน 5 พระองค์

ภาพที่ 139 - 140 ประติมากรรมพระสาวก 5 พระองค์ ณ วิหารทิศใต้ วัดพระเชตุพน ฯ

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ า ฯ ให้ สร้ าง
ประติมากรรมพระสาวก จานวน 5 พระองค์ ประดิษฐาน ณ วิหารทิศใต้ วัดพระเชตุพน ฯ (ภาพที่
139 - 140) โดยมีบนั ทึกเกี่ยวกับคติที่ชดั เจนว่า “พระพุทธรูปน่าตักสี่ศอกห้ านิ ้วเชิญมาแต่กรุงเก่า
ปติสงั ขรณ์เสรจ์แล้ วประดิษถานไว้ ในพระวิหารทิศใต้ ถวายพระนามว่าพระพุทธิเจ้ าเทศนาพระธรรมจักร
มีพระปัญจวักคีทงห้
ั ้ านัง่ ฟั งพระเทศนาด้ วย แลผนังนันเขี
้ ยนเรื่ องเทศนาพระธรรมจักรแลเทศนา
ดาวดึงส์”89 และ “ให้ เป็ นที่สกั การะบูชาสนองพระพุทธองค์ดจุ ทรงนัง่ ตรัสพระสธรรมเทศนา
พระธรรมจักรกัปปวตนสูตรโปรดปัญจวัคคียภิกษุทงั ้ ๕ ในป่ าอิสิปัตนมฤคทายวัน”90 แม้ ปัจจุบนั
ภาพจิตรกรรมจะไม่ปรากฏเนื่องจากถูกทาทับด้ วยสีขาวทังหมด
้
แต่ประติมากรรมพระสาวกยังคง
ประดิษฐานอยู่ ซึ่งจากข้ อความที่บนั ทึกไว้ ให้ ทราบถึงความมุง่ หมายที่จะให้ ประติมากรรมพระสาวก
ทัง้ 5 พระองค์นี ้ เป็ นรูปแทนพระปัญจวัคคีย์ทงั ้ 5 ได้ แก่ท่านพระอัญญาโกณฑัญญะ ท่านพระวัปปะ
ท่านพระภัททิยะ ท่านพระมหานามะ และท่านพระอัสสชิ และสร้ างเพื่อสื่อคติถึงพระพุทธประวัติ
ตอนแสดงพระปฐมเทศนาธรรมจักรกัปวัตนสูตร นอกจากนี ้ ภายในประติมากรรมพระสาวกได้ บรรจุ
พระอรหันต์ธาตุไว้ จานวน 186 องค์ แบ่งใส่โกศแก้ ว 5 ใบ ประดิษฐานในองค์ประติมากรรมทัง้ ๕
พระองค์91 การบรรจุพระอรหันต์ธาตุจานวนมากไว้ ในประติมากรรมพระสาวก น่าจะมีวตั ถุประสงค์
คณะสงฆ์วดั พระเชตุพน, .ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริน้ ติ ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง, 2554), 55-56
เล่มเดียวกัน, 59
91
เล่มเดียวกัน, หน้ าเดียวกัน
89
90
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เพื่อเพิ่มคุณค่าเชิงนามธรรมให้ ประติมากรรมพระสาวกที่สร้ างขึ ้นใหม่สามารถเชื่อมโยงไปถึง
สภาวะของพระอรหันต์ในครัง้ พุทธกาล โดยอาศัยพระธาตุอนั ได้ แต่สรี ระของพระอรหันต์เป็ นสื่อ

ภาพที่ 141 ประติมากรรมพระปั ญจวัคคีย์ ณ สัตตมหาสถาน วัดสุทศั น ฯ

พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ า ฯ ให้ สร้ างประติมากรรม
พระปัญจวัคคีย์ ด้ วยวัสดุทองแดง ประดิษฐานที่สตั ตมหาสถาน วัดสุทศั น ฯ92 จากการสารวจพบชุด
ประติมากรรมพระสาวกแบบเดียวกันจานวน 3 ชุด สร้ างด้ วยวัตถุและประดิษฐานในที่ตา่ งกัน คือ

ราชบัณฑิตยสถาน, ตานานวัตถุสถานต่าง ๆ ซึง่ พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงสถาปนา (พิมพ์
เป็ นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพนางสาวนภา วังส์ไพจิตร วันที่ 23 ธันวาคม 2510 ,พระนคร : บริ ษัทประชาช่าง, 2511), 32
92

68

ชุดที่ 1 สร้ างด้ วยสัมฤทธิ์ ประดิษฐานอยูท่ ี่สตั ตมหาสถาน (ภาพที่ 142)

ภาพที่ 142 ชุดประติมากรรมพระปั ญจวัคคีย์ ประดิษฐาน ณ สัตตมหาสถาน วัดสุทศั น ฯ

ชุดที่ 2 เป็ นงานหินอ่อนแกะสลัก ประดิษฐานอยู่ด้านหลังพระพุทธตรี โลกเชษฐ์
พระประธานประจาพระอุโบสถวัดสุทศั น์ (ภาพที่ 143)

ภาพที่ 143 ชุดประติมากรรมพระปั ญจวัคคีย์ ประดิษฐาน ณ พระอุโบสถ วัดสุทศั น์
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ชุดที่ 3 สร้ างด้ วยทองแดง ประดิษฐานอยู่ด้านหลังพระศรี ศากยมุนี พระประธานประจา
วิหารหลวง (ภาพที่ 144)

ภาพที่ 144 ชุดประติมากรรมพระปั ญจวัคคีย์ ประดิษฐาน ณ พระวิหารหลวง วัดสุทศั นฯ

เชื่อว่าประติมากรรมที่ประดิษฐานอยู่ ณ สัตตมหาสถาน ในปัจจุบนั เป็ นงานสร้ างขึ ้น
ใหม่ตามรูปแบบเดิม เมื่อ พ.ศ. 253693 ส่วนชุดที่สลักจากหินอ่อนไม่ทราบช่วงเวลาการสร้ างที่
แน่นอน สาหรับชุดที่ประดิษฐานอยูภ่ ายในวิหารหลวงน่าจะเป็ นชุดที่สร้ างในสมัยรัชกาลที่ 3
เนื่องจากทาด้ วยวัสดุทองแดงตรงตามประวัติการสร้ างที่บนั ทึกไว้ 94
ประติมากรรมพระปัญจวัคคีย์ชดุ นี ้ แสดงออกด้ วยพระอิริยาบถที่เป็ นธรรมชาติ เช่น
นัง่ พิงหมออิงไขว้ ขาถือจอกน ้าชา นัง่ ชันพระชงฆ์ขึ ้นข้ างหนึง่ และแสดงพระหัตถ์ยกขึ ้นห้ าม กึ่งนัง่
กึ่งรุกและทาท่าชี ้นิ ้วพระหัตถ์ไปยังทิศทางหนึง่ นัง่ เอี ้ยวบิดพระวรกายและเบือนพระพักตร์
อิริยาบถล้ วนที่ปรากฏแสดงออกถึงอาการไม่สารวม โดยที่สตั ตมหาสถานนัน้ จัดให้ ประติมากรรม
ดารงวิชาการ ปี ที่ 3 ฉบับที่ 5, 28
พระครูวิจิตรการโกศล, ประวัติวดั สุทศั นเทพวราราม พร้ อมด้ วยแผนผัง ภาพปูชนียวัตถุและถาวรวัตถุ
(กรุงเทพฯ : ศิวพร, 2516), 15-16
93
94
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พระสาวกประดิษฐานในลักษณะหันพระปฤษฏางค์ให้ กบั พระพุทธรูปที่อยูด่ ้ านหลัง พระอิริยาบถ
และตาแหน่งการประดิษฐานดังกล่าว ค่อนข้ างที่จะสอดคล้ องกับเหตุการณ์พระพุทธประวัตใิ นช่วง
ก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าจะแสดงพระปฐมเทศนา ซึ่งกล่าวถึงพระปัญจวัคคีย์ได้ ทากติกาตกลงกัน
ว่าจะไม่ปฏิสนั ถารต้ อนรับหากพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าเข้ ามาสูท่ ี่ชนุ นุมของกลุม่ ตน โดยมีเนื ้อความ
ดังนี ้
“ผู้นี ้คือองค์พระสมณโคดมเสด็จมาเที่ยวแสวงหาเรา พระองค์ละเสียซึง่
มหาปธานกิริยา แสวงหาบิณฑบาตฉัน พระสรี รรู ปฉวีวรรณก็ผ่องใส
เสาวภาคย์ผิดกว่าเก่าเป็ นอันมาก ที่ไหนจะสาเร็ จพระโพธิญาณ
ชะรอยจะมีความราคาญไม่สบายพระทัย เสด็จอยู่ไม่ได้ แต่พระองค์เดียว
จึงเที่ยวสืบเสาะแสวงหาเรา เราอย่ากระทาปั จจุคมนาการต้ อนรับ
อย่าไหว้ อย่ากราบ อย่ารับบาตรแลจีวร ปูลาดแต่อาสน์ไว้ ถวายพระองค์
ด้ วยทรงเป็ นวงศ์กษัตริ ย์ขตั ติยมหาสกุลอันประเสริ ฐสูงใหญ่ ท่านชอบ
พระทัยจะนัง่ หรื อไม่นงั่ จะเสด็จไปสูท่ ี่ใดก็ตามแต่ปรารถนา พระปั ญจ
วัคคีย์ภิกษุกติกาสัญญาแก่กนั ดังนี ้แล้ ว ก็ปลู าดแต่อาสน์ไว้ รับเสด็จ
ต่างองค์ก็นงั่ เพิกเฉยเสียมิได้ กระทาปั จจุคมนาการ”95

พระอิริยาบถของประติมากรรมพระสาวกในลักษณะไม่สารวมประกอบกับการประดิษฐานหัน
พระปฤษฎางค์ให้ พระพุทธปฏิมา จึงน่าจะมีความมุง่ หมายที่จะแสดงให้ เห็นถึงไม่สนใจ ไม่เคารพ
ที่พระปัญจวัคคีย์ได้ แสดงออกในตอนแรก และสร้ างเพื่อคติสื่อถึงพระพุทธประวัตดิ งั ข้ อความที่ยกไว้ แล้ ว
อย่างไรก็ดี มีนกั วิชาการให้ ความเห็นไว้ วา่ “พระอิริยาบถของพระปัญจวัคคีย์คล้ ายท่าทาง
ประติมากรรมฤาษีดดั ตนวัดพระเชตุพน ฯ จึงเป็ นไปได้ วา่ พระอิริยาบถดังกล่าวเกี่ยวข้ องกับการ
บาเพ็ญทุกรกิริยาด้ วย”96 แต่เมื่อพิจารณาแล้ วพระอิริยาบถที่แสดงออก เช่น การนัง่ ไขว้ ขวาพิง
หมอนอิงพระหัตถ์ถือจอกน ้า กลับมิได้ สื่อถึงการบาเพ็ญตบะอย่างฤาษีแต่อย่างใด ทังในพระพุ
้
ทธ
ประวัตกิ ็มิได้ ระบุวา่ เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าเสด็จมาถึง พระปัญจวัคคีย์แสดงการบาเพ็ญทุกรกิริยา
ดังนัน้ ชุดประติมากรรมดังกล่าวจึงน่าจะไม่สื่อถึงการบาเพ็ญเพียรอย่างฤาษี ตามข้ อสันนิษฐาน
ข้ างต้ น
จากหลักฐานทางศิลปกรรมและเอกสารที่สอดคล้ องกัน จึงสรุปได้ วา่ ประติมากรรม
พระสาวกจานวน 5 พระองค์ คือรูปเคารพแทนพระปัญจวัคคีย์ 5 พระองค์ ได้ แก่ ท่านพระอัญญา
สมเด็จพระมหาสมณเจ้ า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, ปฐมสมโพธิกถา (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2539), 117-118
ศักดิ์ชยั สายสิงห์, สองศตวรรษวัดสุทศั นเทพวราราม : ศูนย์กลางจักรวาล ศูนย์กลางพระนคร (กรุงเทพฯ :
อมรินทร์ พริน้ ติ ้ง, 2550.), 142
95
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โกณฑัญญะ ท่านพระวัปปะ ท่านพระภัททิยะ ท่านพระมหานามะ และท่านพระอัสสชิ และมีคติสื่อถึง
พระพุทธประวัตเิ หตุการณ์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดงพระปฐมเทศนาโปรดพระปั ญจวัคคีย์
ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
- ประติมากรรมพระสาวกจานวน 8 พระองค์

ทิศอาคเนย์

ทิศทักษิณ

ทิศหรดี

ทิศประจิม

ทิศพายัพ
ทิศอุดร
ทิศอีสาน
ทิศบูรพา
ภาพที่ 145 ชุดพระพุทธปฏิมาและประติมากรรมพระสาวก 8 พระองค์ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรั งสฤษฏ์
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พระสาวกจานวน 8 พระองค์ ณ วัดมหาธาตุยวุ ราชรังสฤษฏ์ (ภาพที่ 145) สร้ างขึ ้น
สมัยรัชกาลที่ 1 ประดิษฐานบนฐานทิศทัง้ 8 รอบพระประธานประจาพระอุโบสถ (บูรณะปิ ดทอง
อีกครัง้ พร้ อมพระพุทธรูปในสมัยรัชกาลที่ 3) ที่ฐานพระสาวกแต่ละพระองค์มีพระนามระบุไว้ ดังนี ้
1. ทิศบูรพา (ตะวันออก) - “พระอัญญาโกณฑัญญะ”
2. ทิศอาคเนย์ (ตะวันออกเฉียงใต้ ) – “พระมหากัสสป”
3. ทิศทักษิณ (ใต้ ) – “พระสารี บตุ ร”
4. ทิศหรดี (ตะวันตกเฉียงใต้ ) – “พระอุบาลี”
5. ทิศประจิม (ตะวันตก) – “พระอานนท์”
6. ทิศพายัพ (ตะวันตกเฉียงเหนือ) – “พระควัมปติ”
7. ทิศอุดร (เหนือ) – “พระโมคคัลานะ”
8. ทิศอีสาน (ตะวันออกเฉียงเหนือ) – “พระราหุล”
จากการค้ นคว้ าทางเอกสารยังไม่พบความชัดเจนเกี่ยวกับคติการสร้ างประติมากรรมพระสาวก
จานวน 8 พระองค์ พบเพียงพระคาถาที่รจนาเกี่ยวข้ องกับประติมากรรมพระสาวก ความว่า
“สัมพุทโธ ทิปะทัง เสฏโฐ นิสนิ โน เจวะ มัชฌิเม โกณฑัญโญ ปุพพะ
ภาเค จะ อาคะเณยเย จะ กัสสะโป สารี ปตุ โต จะ ทักขิเณ หะระติเย
อุปาลี จะ ปั จฉิเมปิ จะ อานันโท พายัพเพ จะ ควัมปะติ โมคคัลลาโน
จะ อุตตะเร อิสาเณปิ จะ ราหุโล อิเม โข มังคลาพุทธา สัพเพ อิธะ ปะติฏฐิ ตา
วันทิตา เต จะ อัมเหหิ สักกาเรหิ จะ ปูชิตา เอเตสัง อานุภาเวนะ สัพพะ
โสตถี ภะวันตุ โน อิจเจวะมัจจัน ตะนะมัสสะเนยยัง นะมัสสะมาโน
ระตะนัตตะยัง ยังปุญญาภิสนั ทัง วิปลุ งั อะลัตถัง ตัสสานุภาเวนะ
หะตันตะราโย ฯ”

แปลว่า
“พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าผู้ซงึ่ ทรงประเสริ ฐกว่าบรรดาเหล่าสัตว์สองเท้ า
ประทับอยู่ตรงกลาง พระอัญญาโกณฑัญญะอยู่ทางทิศตะวันออก
พระมหากัสสปะอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ พระสารี บตุ รอยู่ทางทิศใต้
พระอุบาลีอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ พระอานนท์อยู่ทางทิศตะวันตก
พระควัมปติอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ พระโมคคัลลานะอยู่ทางทิศเหนือ
พระราหุลอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ พระพุทธเจ้ าพร้ อมด้ วยพระสาวก
ผู้เป็ นมงคลเหล่านี ้ได้ ประดิษฐานอยู่ ณ สถานที่นี ้แล้ ว พวกเราได้ กราบไหว้
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และได้ สกั การบูชาพระพุทธเจ้ ากับเหล่าพระสาวกนันแล้
้ ว ด้ วยอานุภาพ
แห่งพระพุทธเจ้ าและพระสาวกเหล่านัน้ ขอพวกเราจงมีแต่ความสุข
สวัสดีเถิดข้ าพเจ้ านมัสการอยู่ซงึ่ พระรัตนตรัยใดที่บคุ คลกราบไหว้
โดยส่วนยิ่งอย่างนี ้ ได้ กองบุญอันไพบูลย์ด้วยประการฉะนี ้แล้ ว
ด้ วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัยนัน้ ขอข้ าพเจ้ าจงเป็ นผู้แคล้ วคลาด
ปลอดภัยจากภยันตรายทังมวลด้
้
วยเถิด”

แม้ พระคาถาดังกล่าวจะแสดงความเชื่อมโยงกับคติในแง่การบูชาและอาราธนาพระคุณของ
พระสาวกมาคุ้มครองให้ พบแต่ความสวัสดีปราศจากอันตราย แต่พระคาถาได้ รจนาขึ ้นโดย
สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี ) เจ้ าอาวาสวัดมหาธาตุ ฯ (พ.ศ.2466-2486) 97 ซึง่ มีอายุอยูใ่ นช่วง
หลังการสร้ างประติมากรรมหลายร้ อยปี จึงไม่สามารถใช้ อ้างอิงกับคติการสร้ างตังแต่
้ แรกเริ่มได้

ภาพที่ 146 ประติมากรรมพระสาวก ณ เสาหานเจดีย์วัดมหาธาตุ จังหวัดนครศรี ธรรมราช

มีผ้ ใู ห้ ความเห็นไว้ วา่ การสร้ างประติมากรรมพระสาวกทัง้ 8 พระองค์ น่าจะมีที่มาจาก
สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสีหนาถได้ แรงบันดาลใจในคราวตามเสด็จสมเด็จพระเจ้ าตากสิน
มหาราช ไปรบที่เมืองนครศรี ธรรมราช และคงได้ ทอดพระเนตรประติมากรรมพระสาวกที่เสาหานทัง้ 8
ต้ น ของเจดีย์วดั มหาธาตุ จังหวัดนครศรี ธรรมราช (ภาพที่ 146) แล้ วทรงพอพระราชหฤทัย จึงนามา
สร้ างเป็ นประติมากรรมล้ อมรอบพระพุทธรูปประธานวัดมหาธาตุยวุ ราชรังสฤษดิ์98

วัดมหาธาตุยวุ ราชรังสฤษฏิ์, หนังสือสวดมนต์ฉบับวัดมหาธาตุยวุ ราชรังสฤษฏิ์ (กรุงเทพ : มหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย,2542), 69
98
พิทรู มลิวลั ย์ และไสว มาลาทอง, ประวัติวดั สาคัญทางพระพุทธศาสนา ตอน 3 (กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา,
2526), 53-55
97
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ภาพที่ 147 - 148 การผูกพันธสีมาด้ วยศิลานิมิตในทิศทัง้ 8
ที่มา : ประยูร อุลชุ าฎะ, สีมากถา : สมุดข่ อยวัดสุทศั นเทพวราราม (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ), 2540, 58,146

ความเห็นข้ างต้ นค่อนข้ างที่จะเป็ นการสันนิษฐานด้ วยอัตวิสยั ซึง่ ขาดหลักฐานอ้ างอิง
ที่เพียงพอ หากพิจารณาในอีกแง่มมุ หนึ่ง ตาแหน่งการประดิษฐานประติมากรรมพระสาวกดูคอ่ นข้ าง
จะสอดคล้ องกับตาแหน่งการวางสมมติเสมานิมิตในทิศทัง้ 8 เพื่อกาหนดเขตพระอุโบสถ99 (ภาพที่ 147148) ดังนัน้ หากการประดิษฐานหลักเสมาทัง้ 8 ทิศ หมายถึง การกาหนดเขตแห่งสังฆกรรมสงฆ์
การประดิษฐานประติมากรรมพระสาวกทัง้ 8 พระองค์ตามทิศทัง้ 8 ก็อาจจะสื่อคติถึงการแสดง
อาณาเขตแห่งพระอริยะสงฆ์ซงึ่ มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าประทับเป็ นประธานท่ามกลางเขตอาณานัน้
การสมมุตใิ ห้ ประติมากรรมแทนพระมหาสาวก 8 พระองค์ ผู้เป็ นเลิศในด้ านต่าง ๆ
ได้ แก่ ท่านพระอัญญาโกณฑัญญะ เลิศด้ านรัตตัญญู ท่านพระมหากัสสป เลิศด้ านธุดงค์ ท่าน
พระสารี บตุ ร เลิศด้ านทรงปั ญญา ท่านพระอุบาลี เลิศด้ านทรงพระวินยั ท่านพระอานนท์ เลิศด้ าน
พหูสตู พระควัมปติ ผู้มาจากตระกูลที่มีทรัพย์มาก ท่านพระโมคคัลลานะ เลิศด้ านสมาธิหรื อฤทธิ์
ท่านพระราหุล เลิศด้ านพหูสตู อาจแฝงคติสอนใจถึงการทรงไว้ ซงึ่ พระคุณสมบัติของพระมหาสาวก
ในด้ านต่าง ๆ ที่พทุ ธศาสนิกชนควรถือเป็ นแบบอย่างในการปฏิบตั ทิ งเพื
ั ้ ่อการดารงชีวิต และเพื่อ
ความหลุดพ้ นจากวัฏฏะสงสาร หรื ออาจแฝงความเชื่อว่าการบูชาพระมหาสาวกที่มีพระคุณสมบัติ
ถึงเพียงนี ้จะนามาซึง่ การสาเร็ จประโยชน์แก่ผ้ บู ชู า ตามพระคุณสมบัตทิ ี่พระมหาสาวกทรงไว้ ก็เป็ นได้
อนึง่ เป็ นที่น่าสังเกตว่าประติมากรรมแทนท่านพระโมคคัลลานะและท่านพระสารี บตุ ร ได้ ประดิษฐาน
ในตาแหน่งด้ านซ้ ายและขวาของพระประธาน (ทิศอุดรและทิศทักษิณ) คงเป็ นความตังใจของ
้
ผู้สร้ างที่ต้องการจะเน้ นถึงความเป็ นพระอัครสาวกเบื ้องซ้ ายและขวาของพระมหาสาวกทังสอง
้
พระองค์ด้วย

การกาหนดเขตสังฆกรรมนัน้ สงฆ์จะสมมุติเสมา ด้ วยนิมิต 8 อย่างคือ ภูเขา ศิลา ป่ าไม้ ต้ มไม้ หนทาง
จอมปลวก แม่น ้า น ้า อาจกาหนดเขตโดยใช้ นิมิตหลายอย่างคละกัน เช่น หรือใช้ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ ใน
ประเทศไทยปั จจุบนั โดยส่วนมากจะกาหนดด้ วยศิลา(ก้ อนหิน) เรียกกันเป็ นภาษาพูดว่า ลูกนิมิต อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ในหนังสือ “สีมากถา สมุดข่อยวัดสุทศั นเทพวราราม” รจนาโดยสมเด็จพระวันรัต (แดง) แปลโดยนายบุญเลิศ เสนานนท์
99
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- ประติมากรรมพระสาวกจานวน 10 พระองค์

ภาพที่ 149 พระพุทธปฏิมาและประติมากรรมพระสาวก ณ อุโบสถวัดพระเชตุพน ฯ

พบการประดิษฐานประติมากรรมพระสาวก จานวน 10 พระองค์ ณ ฐานชุกชี
พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ภาพที่ 149) โดยแบ่งเป็ นประดิษฐานบนฐานชุกชีชนที
ั้ ่ 1
(ชันล่
้ าง) จานวน 8 พระองค์ และที่ฐานชุกชีชนที
ั ้ ่ 2 (ชันกลาง)
้
จานวน 2 พระองค์ ส่วนฐานชุกชี
ชันที
้ ่ 3 (ชันบน)
้
ประดิษฐานพระพุทธเทวปฏิมากร พระประธานภายในพระอุโบสถ ประติมากรรม
พระสาวกทัง้ 8 พระองค์ที่ฐานชันล่
้ าง มีรูปแบบแตกต่างจากประติมากรรมพระสาวก 2 พระองค์
ที่ฐานชันที
้ ่ 2 เนื่องจากเป็ นงานที่หล่อขึ ้นใหม่ตามพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ า
เจ้ าอยูห่ วั ดังนี ้
“แลถานพระประธานนันถาปนาก่
้
อใหม่เป็ นสามชัน้ ชันบนประดิ
้
ษฐาน
พระพุทธเทวปฏิมากรเปนพระประธานในพระอุโบศถตามเดิม ชันสองไว้
้
พระอรหันต์เดิมสองพระองค์ ชันสามไว้
้
พระอรหันต์หล่อใหม่แปดพระองค์
สริ เปนพุทธเทวปติมากรพระองค์หนึง่ พระอรหันต์สิบพระองค์”100
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คณะสงฆ์วดั พระเชตุพน, ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริน้ ติ ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง, 2554), 62

76

ภาพที่ 150 ประติมากรรมพระสาวกสมัยรั ชกาลที่ 1 (ด้ านบน) และสมัยรั ชกาลที่ 3 (ด้ านล่ าง)

จากรูปแบบประติมากรรมกับจารึกที่สอดคล้ องกัน ทาให้ ทราบว่าเดิมมีประติมากรรม
พระสาวกประดิษฐานอยู่ก่อน 2 พระองค์ และสร้ างขึ ้นใหม่สมัยรัชกาลที่ 3 อีก 8 พระองค์ ในคราว
บูรณะปฏิสงั ขรณ์วดั ปี พ.ศ. 2376101 รูปแบบประติมากรรมพระสาวก 2 พระองค์บนฐานชุกชีชนที
ั้ ่ 2
เป็ นแบบเดียวกับประติมากรรมพระปัญจวัคคีย์ซงึ่ สร้ างในสมัยรัชกาลที่ 1 ซึง่ ประดิษฐานภายใน
วิหารทิศใต้ ของวัดเดียวกัน จึงน่าจะสร้ างขึ ้นในคราวเดียวกัน (ภาพที่ 151 - 156)

101

เล่มเดียวกัน, 61
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1

2

3

1

2
3
ประติมากรรมพระสาวกวัดพระเชตุพน ฯ
ภาพที่ 151 และ 152 หมายเลข 1 ประดิษฐาน ณ ฐานชุกชีชัน้ กลาง ภายในพระอุโบสถ
ภาพที่ 153 และ 154 หมายเลข 2 ประดิษฐาน ณ วิหารทิศใต้
ภาพที่ 155 และ 156 หมายเลข 3 ประดิษฐาน ณ ฐานชุกชีชนั ้ ล่ าง ภายในพระอุโบสถ

ภาพที่ 157 การประดิษฐานประติมากรรมพระสาวกภายในพระอุโบสถวัดพระเชตุพน ฯ เหนือฐานชุกชีชนั ้ ล่ างตามทิศต่ าง ๆ

78

เมื่อประติมากรรมพระสาวกทัง้ 10 พระองค์ ไม่ได้ สร้ างพร้ อมกันจึงไม่สามารถ
สันนิษฐานถึงคติการสร้ างโดยแปลความจากจานวน 10 พระองค์ได้ กระนัน้ ประติมากรรมพระ
สาวก 2 พระองค์ ที่สร้ างมาแต่เดิมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า ฯ น่าจะสร้ างเพื่อสื่อถึง
พระอัครสาวกตามคติที่ได้ กล่าวไว้ แล้ วในส่วนประติมากรรมพระสาวกจานวน 2 พระองค์
สาหรับประติมากรรมพระสาวกจานวน 8 พระองค์ที่สร้ างขึ ้นใหม่ จารึกระบุไว้ โ ดยใช้ ข้อความว่า
“พระอรหันต์” แต่ไม่ได้ แสดงความชัดเจนว่าเป็ นพระอรหันต์พระองค์ใด เมื่อพิจารณาจากตาแหน่ง
การประดิษฐานแล้ ว พบว่าสอดคล้ องกับชุดประติมากรรมพระสาวก 8 พระองค์ ภายในพระอุโบสถ
วัดมหาธาตุยวุ ราชรังสฤษฏ์ ซึ่งสร้ างมาก่อนในสมัยรัชกาลที่ 1 เป็ นไปได้ ว่าประติมากรรมพระสาวก
ที่ฐานชันล่
้ างทัง้ 8 พระองค์นี ้ ประดิษฐานในตาแหน่งทิศทัง้ 8 โดยได้ รับอิทธิพลจากชุดประติมากรรม
พระสาวกภายในพระอุโบสถวัดมหาธาตุยวุ ราชรังสฤษฏ์ ทังนี
้ ้ คาจารึกที่ว่าประติมากรรมเป็ น
“พระอรหันต์” ยิ่งสะท้ อนให้ เห็นชัดเจนยิ่งขึ ้นถึงความเป็ น “เขต” แห่งพระอริ ยสงฆ์ ดังที่ได้ สนั นิษฐานไว้
ในส่วนประติมากรรมพระสาวกจานวน 8 พระองค์แล้ ว
- ประติมากรรมพระสาวกจานวน 80 พระองค์

ภาพที่ 158 - 159 ประติมากรรมพระอสีตมิ หาสาวกวัดพิชยญาติ ฯ

วิหารขนาดเล็กทัง้ 8 หลังวางผังตามแนวกาแพงพระอุโบสถวัดพิชยญาติการาม
เป็ นที่ประดิษฐานประติมากรรมพระสาวกซึ่งมีลกั ษณะเหมือนกัน 80 พระองค์ (ภาพที่ 158 - 159)
แม้ ว่าเอกสารจะไม่ได้ ระบุถึงประวัติการสร้ างที่ชดั เจนของพระสาวกทัง้ 80 พระองค์ไว้ แต่จาก
รูปแบบที่แสดงออกถึงแบบแผนประติมากรรมสมัยรัชกาลที่ 3 เช่นพระพักตร์ อย่างหุน่ พระเกศา
แหลมคล้ ายหนามผลขนุน ประติมากรรมพระสาวกดังกล่าวจึงน่าจะสร้ างขึ ้นใหม่พร้ อมการ

79

บูรณปฏิสงั ขรณ์วดั ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั โดยสมเด็จเจ้ าพระยา
บรมมหาพิชยั ญาติ (ทัด บุนนาค) เมื่อ ปี พ.ศ. 2384102
จานวน 80 ตรงกับคาว่า “อสีต”ิ ในภาษาบาลี ประติมากรรมดังกล่าวคงสร้ างเพื่อ
เป็ นที่ระลึกถึงพระอสีตมิ หาสาวก หรื อพระสาวกผู้ใหญ่ทงั ้ 80 พระองค์103 (ปัจจุบนั วัดได้ นาแผ่น
ป้ายจารึกพระนามติดไว้ ที่ด้านล่างฐานของพระประติมากรรมพระสาวกแต่ละพระองค์)
ลักษณะการประดิษฐานประติมากรรมพระสาวกทัง้ 80 พระองค์ไว้ ที่วิหารรอบพระ
อุโบสถ คงได้ รับอิทธิพลมาจากการประดิษฐานพระพุทธรูปจานวนหลายองค์รอบระเบียงคด
พระอุโบสถ (ภาพที่ 160) การประดิษฐานพระพุทธดังกล่าวได้ สื่อคติถึงพระพุทธเจ้ าในอดีตกาล
ที่มีจานวนมากมายนับไม่ถ้วน104 ส่วนการประดิษฐานประติมากรรมพระสาวกทัง้ 80 น่าจะมีคติ
ที่แตกต่างออกไป คงจะไม่ได้ หมายถึงพระสาวกจานวนมากมายนับไม่ถ้วนในอดีตกาล เพราะจานวน
80 พระองค์ ได้ แสดงชัดเจนแล้ วว่าหมายถึงเฉพาะพระอสีติมหาสาวกเท่านัน้ อย่างไรก็ดี การกาหนด
ให้ ประติมากรรมพระอสีตมิ หาสาวกวัดพิชยญาติ ฯ แสดงปางสมาธิสื่อถึงความสงบ สารวม อาจได้ รับ
อิทธิพลจากการปางสมาธิของพระอดีตพุทธภายในระเบียงคดวิหารหลวงวัดสุทศั น ฯ ซึง่ สร้ างใน
ช่วงเวลาใกล้ เคียงกัน

ภาพที่ 160 พระพุทธรู ปพระอดีตพุทธเจ้ า ณ ระเบียงคดวิหารหลวงวัดสุทศั น ฯ

คาว่า “อสีตมิ หาสาวก” ปรากฏในคัมภีร์อรรถกถา ซึง่ มักจะกล่าวถึงในลักษณะเป็ น
พระสาวกผู้ใหญ่ที่อยูแ่ วดล้ อมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า เช่น
ศิลปวัฒนธรรมไทย เล่ม 4 วัดสาคัญ กรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร), 2525, 245
103
ดูในบทที่ 2 หัวข้ อประเภทของพระสาวก (ข้ อ1.2 พระมหาสาวก)
104
ศักดิ์ชยั สายสิงห์, พุทธศิลป์ สมัยรัตนโกสินทร์ : พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดที่ปรับเปลี่ยน
(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2556), 320
102

80

“ในกาลต่อมา พระเถระ (วิปัสสกะ) ได้ มาเฝ้าพระศาสดา, เก็บบาตรจีวร
ไว้ ในสานักพระเถระผู้สหายแล้ ว ไปถวายบังคมพระศาสดา และนมัสการ
พระอสีติมหาเถระแล้ ว ก็กลับมาที่อยู่ของพระเถระผู้สหาย...”105
“ลาดับนัน้ พระอสีติมหาสาวก ภิกษุณีบริ ษัท อุบาสกบริ ษัท อุบาสิกา
บริ ษัท รวมเป็ นบริ ษัท ๔ แวดล้ อมพระศาสดา. พระศาสดาตรัสเรี ยกพระสารี บตุ ร
เถระมารับสัง่ ว่า สารี บตุ ร เธอควรจะไปบุพพาราม จงพาบริ ษัทของเธอไป.
พระเถระรับพระพุทธดารัสว่า ดีแล้ ว พระพุทธเจ้ าข้ า...แวดล้ อมด้ วยภิกษุ
บริ วารของตนประมาณ ๕๐๐ รู ป ได้ ไปยังบุพพาราม. พระศาสดาทรงส่ง
พระอสีติมหาสาวกไปยังบุพพารามเหมือนกันโดยทานองนี ้แหละ...”106
“ครัน้ ในวันทาจีวรของพระเถระนัน้ พระศาสดามีภิกษุ ๕๐๐ รูปเป็ น
บริ วาร เสด็จไปวิหารประทับนัง่ แล้ ว. แม้ พระเถระผู้ใหญ่ ๘๐ รูปก็นงั่ แล้ ว
อย่างนันเหมื
้ อนกัน...แม้ เทพธิดาเข้ าไปสูภ่ ายในบ้ านแล้ ว ชักชวนให้ รับภิกษา
ว่า "ท่านผู้เจริ ญทังหลาย
้
พระศาสดาทรงทาจีวรแก่พระอนุรุทธเถระ ผู้เป็ นเจ้ า
ของเราทังหลายวั
้
นนี ้ อันพระอสีติมหาสาวกแวดล้ อม ประทับนัง่ อยู่ในวิหาร
กับภิกษุ ๕๐๐ รู ป, พวกท่านจงถือข้ าวยาคูเป็ นต้ นไปวิหาร." ”107

ข้ อความที่ยกมาแสดงให้ เห็นว่า โดยปรกติ พระอสีติมหาสาวกจะแวดล้ อมอยู่ยงั สถานที่
ซึง่ เป็ นที่ประทับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ดังนัน้ อาจเป็ นไปได้ ว่าการสร้ างประติมากรรมพระอสีติ
มหาสาวกประดิษฐานไว้ ที่วิหารทัง้ 8 หลังในลักษณะล้ อมรอบพระอุโบสถ ซึง่ เป็ นที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปประธานของวัดจะสร้ างโดยมีคติสะท้ อนภาพดังกล่าว เปลี่ยนจากข้ อความที่ปรากฏใน
คัมภีร์ที่พระอรรถกถาจารย์รจนาไว้ เป็ นงานประติมากรรมที่มองเห็นได้ ในเชิงรูปธรรม เพื่อสื่อว่า
ที่ใดที่พระอสีตมิ หาสาวกห้ อมล้ อมอยูแ่ ล้ ว ศูนย์กลางแห่งสถานที่นนย่
ั ้ อมมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
ประทับเป็ นประธานในท่ามกลาง

พระสูตรและอรรถกถา แปล พระสุตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม 1 ภาค 2 ตอน 1,
(กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2525), 210
106
พระสูตรและอรรถกถา แปล พระสุตตันตปิ ฎก อังคุตตรนิกาย เอกนิยาต-ทุกนิบาต เล่ม 1 ภาค 2,
(กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2525), 370-371
107
พระสูตรและอรรถกถา แปล พระสุตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม 1 ภาค 2 ตอน 1,
(กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2525), 378
105
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ภาพที่ 161 ผังเขตพุทธาวาสวัดพิชยญาติ
A คือพระอุโบสถ และ B คือวิหารรอบพระอุโบสถ
ที่มา : เข้ าถึงจาก https://maps.google.co.th/

ภาพที่ 162พระพุทธรู ปประธานพระอุโบสถวัดพิชยญาติ ฯ

อย่างไรก็ดี แนวคิดการกาหนดให้ พระอสีตมิ หาสาวกห้ อมล้ อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ ้นใหม่ ลักษณะการประดิษฐานดังกล่าวปรากฏมาก่อนแล้ วกับงานศิลปกรรมอยุธยา
เช่นภายในกรุชนล่
ั ้ างของพระปรางค์วดั ราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา เป็ นห้ องประดิษฐาน
พระบรมสารี ริกธาตุ ซึง่ ปรากฏภาพจิตรกรรมพระอสีตมิ หาสาวก แวดล้ อมอยูบ่ นฝาผนังคูหา
ทัง้ 4 ทิศ (ภาพที่ 163 - 166) โดยจิตรกรรมดังกล่าววาดในรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2
หรื อเจ้ าสามพระยาประมาณปี พทุ ธศักราช 1967108 แม้ ว่างานศิลปกรรมที่เกี่ยวเนื่องด้ วยพระอสีติ
มหาสาวกจาก 2 แห่ง ข้ างต้ น จะต่างกันด้ วยยุคสมัยและรูปแบบการแสดงออก แต่กลับสะท้ อนให้
เห็นถึงคติเดียวกันภายใต้ ความเชื่อทางพระพุทธศาสนาได้ เป็ นอย่างดี

108

2501),14

กรมศิลปากร, จิตรกรรมและศิลปวัตถุในกรุพระปรางค์วดั ราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พระนคร :
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ภาพที่ 163 ภาพพระอสีตมิ หาสาวกสาวกภายในกรุ ชนั ้ ล่ างของพระปรางค์ วดั ราชบูรณะ (ผนังด้ านทิศตะวันออก)

ภาพที่ 164 ภาพพระอสีตมิ หาสาวกสาวกภายในกรุ ชนั ้ ล่ างของพระปรางค์ วดั ราชบูรณะ (ผนังด้ านทิศใต้ )

ภาพที่ 165 ภาพพระอสีตมิ หาสาวกสาวกภายในกรุ ชนั ้ ล่ างของพระปรางค์ วดั ราชบูรณะ (ผนังด้ านทิศตะวันตก)

ภาพที่ 166 ภาพพระอสีตมิ หาสาวกสาวกภายในกรุ ชนั ้ ล่ างของพระปรางค์ วดั ราชบูรณะ (ผนังด้ านทิศเหนือ)
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- ชุดประติมากรรมพระสาวิกาวัดเทพธิดาราม

ภาพที่ 167 ประติมากรรมพระสาวิกา วัดเทพธิดาราม

ประติมากรรมพระสาวิกาหล่อด้ วยดีบกุ ปิ ดทอง หน้ าตักกว้ าง 11 นิ ้ว สูง 21 นิ ้ว
จานวน 52 พระองค์ (อิริยาบถนัง่ 49 พระองค์ ยืน 3 พระองค์) สร้ างขึ ้นในสมัยรัชกาลที่ 3
พร้ อมกับวัด ประดิษฐานภายในวิหารข้ างพระอุโบสถ วัดเทพธิดาราม (ภาพที่ 167) แสดงออก
ถึงความพิเศษแตกต่างจากประติมากรรมพระสาวกเพราะสร้ างแทนพระภิกษุณีหรื อสตรี ที่ออกบวช
ในพระพุทธศาสนา
การสร้ างประติมากรรมดังกล่าวน่าจะเกี่ยวข้ องกับประวัตกิ ารสถาปนาวัด กล่าวคือ
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ า ฯ ให้ สร้ างวัดนี ้ โดยที่พระเจ้ า
บรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าวิลาส กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ พระราชธิดาองค์ใหญ่ ได้ สละพระราช
ทรัพย์สว่ นพระองค์โดยเสด็จพระราชกุศลด้ วย วัดจึงได้ รับพระราชทานนามว่า “วัดเทพธิดาราม”
ด้ วยหมายจะให้ เป็ นที่เฉลิมพระเกียรติกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ109 จากประวัตกิ ารสถาปนาวัด
ที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับพระบรมวงศ์ผ้ ใู หญ่ฝ่ายใน จึงน่าจะเป็ นที่มาของการสร้ างประติมากรรม
เกี่ยวข้ องกับความเป็ นสตรี คือพระสาวิกา หรื อ พระภิกษุณี

109

ศิลปวัฒนธรรมไทย เล่ม 4 วัดสาคัญ กรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร), 2525, 18-19
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ภาพที่ 168-169 ประติมากรรมท่ านพระปชาปดีโคตรมีภกิ ษุณี วัดเทพธิดาราม

นอกจากประติมากรรมพระสาวิกาทัง้ 52 พระองค์แล้ ว ยังมีประติมากรรมพระสาวิกา
อีก 1 พระองค์ที่แสดงปางมารวิชยั แตกต่างจากองค์อื่น (ภาพที่ 168 - 169) เดิมเคยประดิษฐานอยู่
เบื ้องหน้ าโดยพระพักตร์ หนั ไปทางประติมากรรมพระสาวิกาทัง้ 52 พระองค์ เช่นเดียวกับพระพุทธ
ปฏิมาประธาน แต่ปัจจุบนั วัดได้ ย้ายมาประดิษฐานเบื ้องหลังประติมากรรมพระสาวิกาทังหมด
้
เพื่ออานวยความสะดวกให้ ศาสนิกชนที่มาปิ ดทองบูชา การแสดงปางมารวิชยั ซึง่ มีลกั ษณะโดดเด่น
แตกต่างจากประติมากรรมพระสาวิกาพระองค์อื่น ประกอบกับตาแหน่งการประดิษฐานแต่เดิม
คล้ ายผู้สร้ าง จงใจให้ ประติมากรรมพระสาวิกาพระองค์นี ้ เสมือนหนึง่ เป็ นประธานของหมู่
พระสาวิกาทังหมด
้
เป็ นไปได้ วา่ ประติมากรรมดังกล่าวน่าจะหมายถึงท่านพระมหาปชาปดีโคตมี
ภิกษุณี พระมาตุจฉา ผู้อปุ สมบทเป็ นพระภิกษุณีพระองค์แรก และเป็ นผู้ใหญ่ในหมูพ่ ระสาวิกา
ทังหลาย
้
ดังพระพุทธพจน์ที่วา่
“เพราะสังขารเป็ นสภาพไม่เที่ยง พระโคตมีผ้ เู ป็ นใหญ่กว่าหมูพ่ ระภิกษุณี
จึงต้ องนิพพาน เช่น เดียวกับลาตัวของต้ นไม้ ใหญ่ที่มีแก่นตังอยู
้ ถ่ งึ จะใหญ่โต
110
ก็ต้องพินาศ ฉะนัน”
้

พระสูตรและอรรถกถา แปล พระสุตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย อปทาน ภาค 2, (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราช
วิทยาลัย, 2525), 157
110
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ภาพที่ 170 ชุดประติมากรรมพระสาวิกา วัดเทพธิดารามแสดงพระอิริยาบถต่ าง ๆ

ประติมากรรมพระสาวิกาทัง้ 52 องค์ แสดงออกด้ วยพระอิริยาบถธรรมชาติที่หลากหลาย
เป็ นต้ นว่า นัง่ พับเพียบ นัง่ กระโหย่งหรื อยืนประคองอัญชลี นัง่ ประหนึง่ กาลังจะใช้ ผ้าซับพระโอษฐ์
หยิบของจากย่าม ยกพระหัตถ์ขึ ้นนับนิ ้ว ยกพระหัตถ์ ประหนึง่ จะทาบที่พระอุระ นัง่ ตาหมาก เสวย
หมาก และแสดงอิริยาบถประหนึง่ จะลุกขึ ้น (ภาพที่ 170) ความหลากหลายและเป็ นธรรมชาตินี ้
อาจเป็ นผลจากความนิยมสร้ างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ในสมัยรัชกาลที่ 3 ดังเช่นทรงพระกรุณาโปรดเกล้ า ฯ
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ให้ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส กาหนดปางพระพุทธรูปขึ ้นใหม่ 40 ปาง111
นอกจากนี ้ พระอิริยาบถดังกล่าว ยังสะท้ อนให้ เห็นถึงแนวคิดสัจจะนิยมที่ได้ ก่อตัวขึ ้นและมีอิทธิพล
ต่องานศิลปกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ แล้ ว
มีข้อสันนิษฐานว่าประติมากรรมพระสาวิกา 13 จาก 52 พระองค์ คือประติมากรรม
แทนพระสาวิกาที่เป็ นเอตทัคคะ112 ซึง่ มีทงหมด
ั้
13 พระองค์113 ได้ แก่
1.ท่านพระมหาปชาปดีโคตมีภิกษุณี ผู้เป็ นเอตทัคคะในด้ านรัตตัญญู
2. ท่านพระธรรมทินนาภิกษุณี ผู้เป็ นเอตทัคคะในด้ านแสดงธรรม
3. ท่านพระอุบลวรรณาภิกษุณี ผู้เป็ นเอตทัคคะในด้ านสมาธิหรื อฤทธิ์ (อัครสาวิกา
เบื ้องซ้ าย)
4. ท่านพระเขมาภิกษุณี ผู้เป็ นเอตทัคคะในด้ านสติปัญญา (อัครสาวิกาเบื ้องขวา)
5. ท่านพระปฏาจาราภิกษุณี ผู้เป็ นเอตทัคคะในด้ านพระวินยั
6. ท่านพระรูปนันทาภิกษุณี ผู้เป็ นเอตทัคคะในด้ านการเพ่งฌาน
7. ท่านพระโสณาภิกษุณี ผู้เป็ นเอตทัคคะในด้ านปรารภความเพียร
8. ท่านพระสกุลาภิกษุณี ผู้เป็ นเอตทัคคะในด้ านทิพยจักษุ
9. ท่านพระภัททากุณฑลาเกสาภิกษุณี ผู้เป็ นเอตทัคคะในด้ านตรัสรู้เร็วพลัน
10. ท่านพระภัททกาปิ ลานีภิกษุณี ผู้เป็ นเอตทัคคะในด้ านการระลึกชาติ
11. ท่านพระภัททากัจจานาภิกษุณี ผู้เป็ นเอตทัคคะในด้ านมีความรู้มาก
12. ท่านพระกีสาโคตมีภิกษุณี ผู้เป็ นเอตทัคคะในด้ านทรงจีวรเศร้ าหมอง
13. ท่านพระสิงคาลมารดาภิกษุณี ผู้เป็ นเอตทัคคะในด้ านยึดมัน่ ในศรัทธา
ข้ อสันนิษฐานดังกล่าวดูคอ่ นข้ างจะมีน ้าหนักน้ อย เนื่องจากไม่มีหลักฐานระบุไว้ วา่ ประติมากรรม
ทัง้ 52 พระองค์หมายถึงพระสาวิกาพระองค์ใดบ้ าง นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณาโดยเทียบกับคัมภีร์อื่น ๆ
ก็ไม่พบจานวนที่ตรงกับเลข 52 อาทิ ภิกษุณีที่ปรากฏในเถรี กถามีจานวน 73 พระองค์ ในคัมภีร์
อปทานมีจานวน 130,036 พระองค์ และหากเทียบกับการแบ่งพระภิกษุณีออกเป็ นกลุ่มตาม
ภูมิลาเนาของแต่ละพระองค์ก็ไม่พบว่าตรงกับจานวน 52 แต่อย่างใด อาทิ ภิกษุณีชาวแคว้ นสักกะ
มีจานวน 15 พระองค์ แคว้ นโกศล 20 พระองค์ แค้ วนมคธ 13 พระองค์ แค้ วนวัชชี 7 พระองค์ เป็ นต้ น114
สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ, ตานานพระพุทธเจดีย์ (นครหลวงฯ : กรมศิลปากร),2515, 259
เจริญ ตันมหาพราน, หนึ่งเดียวในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป, 2550.), 105
113
เดือน คาดี, รายงานวิจยั เรื่องภิกษุณีในพระพุทธศาสนา : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ (กรุงเทพฯ : โครงการวิจยั
พุทธศาสน์ศกึ ษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 2544, 129-141
114
เรื่องเดียวกัน, 95-67
111
112
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เป็ นไปได้ หรื อไม่วา่ จานวน 52 พระองค์ ไม่ได้ สื่อคติถึงพระภิกษุณีกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ ในครัง้ พุทธกาล
โดยหากพิจารณาประติมากรรมพระสาวิกาทังหมดร่
้
วมกับประติมากรรมท่านพระปชาปดีโคตมี
ประติมากรรมพระสาวิกาทัง้ 52 พระองค์ น่าจะทาหน้ าที่แสดงความเป็ นบริวารของพระนาง
โดยสื่อคติว่า วัดเทพธิดารามแห่งนี ้เป็ นที่ชมุ นุมของพระภิกษุณี ซึง่ มีทา่ นพระปชาปดีโคตมีดารง
ฐานะความเป็ นผู้ใหญ่ในหมู่พระสาวิกาทังหลาย
้
โดยสรุปแล้ ว คติการสร้ างประติมากรรมพระสาวกในสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น
พิจารณาจากจานวนประติมากรรมและการประดิษฐาน ในชุดประติมากรรมพระสาวก 2 พระองค์
น่าจะสืบทอดอิทธิพลการประดิษฐานมาจากศิลปะอยุธยาโดยสื่อถึงพระอัครสาวก และสร้ างเพื่อ
เป็ นสังฆานุสติโดยสื่อถึงความครบองค์แห่งพระรัตนตรัย สาหรับชุดประติมากรรมพระสาวก 3
พระองค์ เนื่องจากการขาดหลักฐานที่เพียงพอทาให้ ไม่สามารถสันนิษฐานคติการสร้ างได้ แน่ชดั
แต่เบื ้องต้ นคาดว่าน่าจะสร้ างเพื่อเป็ นสังฆานุสติเช่นเดียวกัน ทังนี
้ ้ หากพิจารณาร่วมกับองค์ประกอบ
ที่แวดล้ อม เช่น ภาพจิตรกรรม ประติมากรรมพระสาวกอาจสื่อถึงคติเฉพาะ เช่น แสดงเหตุการณ์
พระพุทธประวัตติ อนมหาปริ นิพพานสูตร ดังประติมากรรมพระสาวก 3 พระองค์ ด้ านหน้ าพระพุทธ
ไสยา ภายในวิหารพระศาสดา วัดบวรนิเวศ ฯ ค่อนข้ างชัดเจนว่าชุดประติมากรรมพระสาวก จานวน
5 พระองค์ สร้ างเพื่อสื่อถึงพระปัญจวัคคีย์ และมีคติเกี่ยวข้ องกับพระพุทธประวัติตอนแสดงพระปฐม
เทศนา ชุดประติมากรรมพระสาวก 8 พระองค์ ซึง่ ประดิษฐานในทิศทัง้ 8 ล้ อมรอบพระประธาน
คงจะมีคติแสดงขอบเขตแห่งพระอริ ยสงฆ์ เช่นเดียวกับหลักเสมาแสดงในทิศทัง้ 8 รอบพระอุโบสถ
ซึง่ แสดงเขตสังฆกรรม สาหรับประติมากรรมพระสาวก จานวน 10 พระองค์ พบเฉพาะที่วดั พระเชตุพน
แต่เนื่องจากประติมากรรมทังหมดไม่
้
ได้ สร้ างขึ ้นพร้ อมกันจึงไม่สามารถสันนิษฐานถึงคติจาก
จานวน 10 พระองค์ได้ อย่างไรก็ดี ประติมากรรม 2 พระองค์ที่สร้ างตังแต่
้ สมัยรัชกาลที่ 1 คงสร้ าง
เพื่อสื่อถึงพระอัครสาวก ส่วนอีก 8 พระองค์ที่สร้ างในสมัยรัชกาลที่ 3 อาจได้ รับอิทธิพลจากชุด
ประติมากรรมพระสาวก 8 พระองค์ที่วดั มหาธาตุยวุ ราชรังสฤษฎิ์ ประติมากรรมพระสาวก
จานวน 80 พระองค์ สร้ างเพื่อสื่อแทนพระอสีตมิ หาสาวกในครัง้ พุทธกาล ตามคติวา่ เมื่อพระอสีติ
มหาสาวกห้ อมล้ อมอยู่ ณ แห่งใด ที่แห่งนันย่
้ อมมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าประทับเป็ นประธานใน
ท่ามกลาง ประติมากรรมพระสาวิกาทัง้ 52 พระองค์ ณ วัดเทพธิดาราม น่าจะสร้ างขึ ้นโดยมีคติ
สอดคล้ องกับประวัติการสร้ างวัดซึง่ พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในได้ สละพระราชทรัพย์โดยเสด็จ
พระราชกุศลกับพระเจ้ าแผ่นดิน ประติมากรรมพระสาวิกาทัง้ 52 พระองค์ได้ แสดงออกถึงการเป็ น
บริ วารของพระมหาปชาบดีโคตมี การประดิษฐานประติมากรรมพระสาวิกาที่วดั แห่งนี ้อาจสื่อคติ
ว่าศาสนสถานนี ้เป็ นที่ชมุ นุมแห่งพระภิกษุณีทงหลาย
ั้
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3.2 ประติมากรรมพระสาวกสมัยรั ชกาลที่ 4 - 5

ภาพที่ 171 พระสัมพุทธพรรณี
ภาพที่ 172 พระสัมพุทธสิริ
ภาพที่ 173พระนิรันตราย
(พระพุทธรูปที่รัชกาลที่ 4 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ า ฯ ให้ สร้ างขึ ้น)
ที่มาภาพที่ 172 และ 174 : ม.ร.ว. สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ : สานักราช
เลขาธิการ, 2535), 325, 352

3.2.1 รู ปแบบประติมากรรมพระสาวกสมัยรัชกาลที่ 4 - 5
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั อารยธรรมตะวันตกและลัทธิ
จักรวรรดินิยมได้ ไหลบ่าเข้ ามายังกรุงรัตนโกสินทร์ อย่างรุนแรง ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงครัง้ ใหญ่
ในสังคมไทยทังด้
้ านเศรษฐกิจ สังคมและความเจริญก้ าวหน้ าทางวิทยาการ บริบททางสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้ ทศั นคติของผู้คนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปด้ วย รูปแบบอุดมคติ
(แบบแผนประเพณี) ที่สืบทอดมาแต่เดิมจึงถูกแทนที่ด้วยแนวสัจจะนิยมที่มีหลักทางวิทยาศาสตร์
เป็ นพื ้นฐาน การสร้ างพระพุทธรูปได้ คลี่คลายสู่ความเป็ นปุถชุ นมากขึ ้น115 เช่น การไม่ทาพระอุษณีษะ
(พระเกตุมาลา) เกิดจากมีพระบรมราชวินิจฉัยที่วา่ “หัวเป็ นปุ่ มก็เข้ ากับลักษณะบุรุษโทษ ไม่ควร
แก่จะเป็ นพุทธลักษณะ”116 พระกรรณที่หดให้ สนลงให้
ั้
เหมือนใบหูมนุษย์ และการทาจีวรที่แสดงริว้
ผ้ าอย่างเป็ นธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้ ประติมากรรมพระสาวกในสมัยรัชการที่ 4
ปรับสูร่ ูปแบบที่สร้ างตามคติกึ่งสมจริง เข้ าใกล้ ความเป็ นปุถชุ นมากขึ ้น กล่าวคือ

ชื่นสุข กาญจนภิญโญวงศ์ , “พระพุทธปฏิมาสมัยรัชกาลที่ 3-รัชกาลที่ 5 : การเปลี่ยนแปลงคติการสร้ างและ
รูปแบบศิลปกรรม” วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2547, 41
116
สมเด็จเจ้ าฟ้า กรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ์ และสมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ, สาส์นสมเด็จ เล่ม 17
(พระนคร : องค์การค้ าของคุรุสภา,2505), 277-278
115
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4
5
ภาพที่ 174 หมายเลข 1 ประติมากรรมพระสาวกภายในพระอุโบสถวัดราชประดิษฐสถิตยมหาสีมาราม
ภาพที่ 175 หมายเลข 2 ประติมากรรมพระสาวกรอบระเบียงคต วัดบรมนิวาส
ภาพที่ 176 หมายเลข 3 ประติมากรรมพระสาวกภายในพระอุโบสถวัดโสมนัสวิหาร
ภาพที่ 177 หมายเลข 4 ประติมากรรมพระสาวกภายในพระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาส
ภาพที่ 178 หมายเลข 5 ประติมากรรมพระสาวกภายในพระอุโบสถวัดบรมนิวาส

- พระเศียร พระพักตร์ ของพระสาวกแม้ จะยังคงเค้ าแบบแผนประเพณี แต่มีลกั ษณะที่
เปลี่ยนไปคือ พระกรรณที่หดสันลงเหมื
้
อนใบหูมนุษย์ พระเกศาที่เปลี่ยนจากแบบหนามผลขนุนที่
นิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 เป็ นปุ่ มกลมขนาดเล็กติดพระเศียร บางองค์มีศีรษะไม่แสดงเส้ นพระเกศา
(ภาพที่ 174 - 178)
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ภาพที่ 179 หมายเลข 1 ประติมากรรมพระสาวกภายในพระอุโบสถวัดราชประดิษฐสถิตยมหาสีมาราม
ภาพที่ 180 หมายเลข 2 ประติมากรรมพระสาวกภายในพระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาส
ภาพที่ 181 หมายเลข 3 ประติมากรรมพระสาวกภายในพระอุโบสถวัดโสมนัส
ภาพที่ 182 หมายเลข 4 ประติมากรรมพระสาวก (พระอสีตมิ หาสาวก) ภายในพระอุโบสถวัดสุทศั น ฯ

- พระหัตถ์เป็ นกระพุม่ อัญชลีตามแบบแผนประเพณี แต่แสดงนิ ้วพระหัตถ์ไล่เรี ยงระดับ
ความสันยาวอย่
้
างเป็ นธรรมชาติมากขึ ้น (ภาพที่ 179 - 182)

ภาพที่ 183 ,184, 185 ประติมากรรมพระสาวกภายในพระอุโบสถวัดราชประดิษฐสถิตยมหาสีมาราม

- จีวรแสดงริ ว้ ธรรมชาติโดยไม่ปรากฏเส้ นขอบสบงอย่างที่พบในสมัยรัชกาลที่ 3
(ภาพที่ 183 - 185)
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ภาพที่ 186 ประติมากรรมพระสาวกรอบระเบียงคด
วัดบรมนิวาส

ภาพที่ 187 ประติมากรรมพระสาวกภายในพระอุโบสถ
วัดโสมนัส ฯ

ภาพที่ 188 ประติมากรรมพระอัครสาวกถวายงานพัด ณ วัดมหาสมณาราม เพชรบุรี

- พระอิริยาบถ โดยมากยังคงเป็ นแบบประเพณี ทังการนั
้
ง่ พับเพียบและยืนประคอง
อัญชลีถวายความนอบน้ อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า (ภาพที่ 186 - 187) แต่พบพระอิริยาบถที่
แตกต่างจากเดิมคือ พระอิริยาบถถวายงานพัด (ภาพที่ 188) ซึง่ จะกล่าวถึงในส่วนคติการสร้ าง
ประติมากรรมพระสาวกในสมัยรัชกาลที่ 4
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ภาพที่ 189 ชุดประติมากรรมพระสาวก (พระอสีตมิ หาสาวก) ภายในพระอุโบสถวัดสุทศั น ฯ

นอกจากลักษณะที่กล่าวมาแล้ ว ยังพบประติมากรรมพระสาวกจานวน 80 พระองค์
(พระอสีติมหาสาวก) ซึง่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ า ฯ ให้ สร้ างและประดิษฐานที่ฐานด้ านหน้ า
พระประธานในพระอุโบสถวัดสุทศั น์117 เป็ นงานปูนปั น้ ขนาดเกือบเท่าคนจริง แสดงกล้ ามเนื ้อ
หอพระสมุดวชิรญาณ, เรื่องตานานสถานที่และวัดถุตา่ ง ๆ ซึง่ พระบาทสมเด็จ ฯ พระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั
ทรงสร้ าง นับเปนประชุมพงศาวดารภาคที่ 25 (พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร), 2468, 103
117
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พระนะหรู (เส้ นเอ็น) พระกัณฐมณี (ลูกกระเดือก) ใกล้ เคียงร่างกายมนุษย์ และลงสีเหมือนจริง
ทังสี
้ พระฉวี พระขนง พระเนตร พระเกศา และจีวร ประติมากรรมชุดนี ้บางองค์ทาพระฉวี ด้วยสีดา
ซึง่ ได้ ตรวจสอบจากพระนามที่จารึกด้ านหลังพบว่าสอดคล้ องกับประวัตพิ ระมหาสาวกในคัมภีร์
อรรถกถา เช่น ประติมากรรมพระสาวกจารึกชื่อพระยโสชะเถระ สอดคล้ องกับที่อรรถกถาจารย์ได้
อธิบายถึงท่านไว้ ว่า “...ท่านสมาทานธุดงค์ธรรมแม้ ทกุ ข้ อแล้ วประพฤติ. ด้ วยเหตุนนั ้ ร่างกาย
ของท่าน จึงผ่ายผอม เศร้ าหมอง ผิวพรรณคล ้าไป...”118 ประติมากรรมพระสาวกชุดนี ้จึงมีลกั ษณะ
แปลกใหม่ที่สะท้ อนให้ เห็นถึงพระราชนิยมอย่างแท้ จริง

ภาพที่ 190 พระกรรณประติมากรรมพระปั ญจวัคคีย์
วัดสุทศั น์

ภาพที่ 192 ประติมากรรมสมเด็จพระสังฆราช (สุก)

ภาพที่ 191 พระกรรณประติมากรรมพระสาวิกา
วัดเทพธิดาราม

ภาพที่ 193 ประติมากรรมสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ขุน)

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั เป็ นสมัยที่นิยมงานศิลปกรรมที่สร้ าง
ตามแนวคิดสัจจะนิยม แต่ก็ไม่ได้ หมายความว่าก่อนหน้ าช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่ปรากฏประติมากรรม
พระสาวกที่มีลกั ษณะสมจริง และไม่ได้ หมายความว่าในสมัยรัชกาลที่ 4 จะไม่มีประติมากรรม
118

,274 - 275

พระสุตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เล่ม 2 ภาค 3 ตอน 2(กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2525)
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พระสาวกแบบประเพณี แท้ จริงแล้ วการสร้ างประติมากรรมพระสาวกตามแนวคิดสัจจะนิยม
เริ่มปรากฏเค้ ารางตังแต่
้ สมัยรัชกาลที่ 3 เช่น ชุดประติมากรรมพระปัญจวัคคีย์ที่วดั สุทศั น์ (ภาพที่ 190)
และประติมากรรมพระสาวิกาที่วดั เทพธิดาราม (ภาพที่ 191) ต่างแสดงพระกรรณที่หดสันลงแล้
้
ว
หรื อประติมากรรมสมเด็จพระสังฆราช (สุก) วัดราชสิทธาราม (ภาพที่ 192) และสมเด็จพระพุทธ
โฆษาจารย์ (ขุน) วัดโมลีโลกยาราม (ภาพที่ 193) ซึง่ พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั พระกรุณา
โปรดเกล้ า ฯ ให้ สร้ างขึ ้น119 ล้ วนแสดงลักษณะบุคคลเสมือนจริงแล้ วเช่นกัน ส่วนในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ก็ทรงพระกรุณา โปรดเกล้ า ฯ ให้ สร้ างประติมากรรมพระสาวกแบบแผน
ประเพณีด้วย อาทิ ประติมากรรมพระอสีตมิ หาสาวก ประดิษฐาน ณ พระอุโบสถวัดเขมาภิรตาราม
จังหวัดนนทบุรี120 (ภาพที่ 194 - 196) และประติมากรรมพระอสิตมิ หาสาวกรอบระเบียงคดพระอุโบสถ
วัดบรมนิวาส (ภาพที่ 197 - 199) เป็ นต้ น

ภาพที่ 194, 195 และ 196 ประติมากรรมพระอสีตมิ หาสาวก ภายในพระอุโบสถวัดเขมาภิรตาราม ฯ

ศิลปวัฒนธรรมไทย เล่ม 4 วัดสาคัญ กรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร), 2525, 123
หอพระสมุดวชิรญาณ, เรื่องตานานสถานที่และวัดถุตา่ ง ๆ ซึง่ พระบาทสมเด็จ ฯ พระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั
ทรงสร้ าง นับเปนประชุมพงศาวดารภาคที่ 25 (พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร), 2468, 110
119
120
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ภาพที่ 197, 198 และ 199 ประติมากรรมพระอสีตมิ หาสาวก รอบระเบียงคดพระอุโบสถวัดบรมนิวาส

สาหรับประติมากรรมพระอสีตมิ หาสาวกรอบระเบียงคดวัดบรมนิวาสนัน้ สันนิษฐาน
ว่าน่าจะสร้ างขึ ้นพร้ อมวัดตังแต่
้ ครัง้ ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ยังทรงพระผนวช
เป็ นพระวชิรญาณภิกขุ121 รูปแบบโดยรวมของประติมากรรมเป็ นแบบประเพณี ยกเว้ น พระพักตร์
พระเกศา และพระกรรณที่พยายามปรับให้ มีความเสมือนจริงมากขึ ้น เป็ นไปได้ ว่าประติมากรรม
พระอสีตมิ หาสาวกดังกล่าวเป็ นประติมากรรมพระสาวกชุดแรกที่ทรงทดลองนาเอาแนวคิดสัจจะ
นิยมมาผสมผสานเข้ ารูปแบบประเพณีที่มีมาแต่เดิม จึงกล่าวได้ ว่าประติมากรรมพระสาวก
รูปแบบสัจจะนิยม ได้ เริ่มก่อตัวขึ ้นตังแต่
้ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ฟูมฟั กด้ วย
การทดลองนามาประยุกต์เข้ ากับประติมากรรมพระสาวกแบบประเพณีในช่วงรอยต่อระหว่างรัชกาล
และเฟื่ องฟูในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั

ภาพที่ 200, 201-202 ประติมากรรมพระสาวก ภายในพระอุโบสถวัดปรมัยยิกาวาส ฯ
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ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ยังคงสร้ างประติมากรรมพระสาวก
แบบสัจจะนิยมต่อเนื่องจากรัชกาลก่อน เช่น ที่พระอุโบสถวัดปรมัยยิกาวาส จังหวัดนนทบุรี
(ภาพที่ 200 - 202) ซึง่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ได้ เสด็จพระราชดาเนินไปทรงปิ ด
ทองพระพุทธรูปและพระสาวกภายในพระอุโบสถนี ้ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2421122 และประติมากรรม
พระสาวก 8 พระองค์ ภายในพระอุโบสถวัดนิเวศธรรมประวัติ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา (ภาพที่ 203 - 207)
สาเหตุที่ประติมากรรมพระสาวกยังคงแสดงออกด้ วยรูปแบบสัจจะนิยม อาจเพราะได้ รับการออกแบบ
โดยพระองค์เจ้ าประดิษฐวรการ อธิบดีกรมช่างสิบหมูใ่ นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
ซึง่ เป็ นประติมากรที่สร้ างพระพุทธรูปสาคัญมาตังแต่
้ สมัยรัชกาลที่ 4123 รูปแบบประติมากรรม
พระสาวกจึงแสดงออกถึงพระราชนิยมของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั อย่างเด่นชัด

ภาพที่ 203

ภาพที่ 204
ภาพที่ 205
ภาพที่ 206
ภาพที่ 207
ประติมากรรมพระสาวก ภายในพระอุโบสถวัดนิเวศธรรมประวัติ
122
123

ศิลปวัฒนธรรมไทย เล่ม 4 วัดสาคัญ กรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร), 2525, 242
เล่มเดียวกัน, 25
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ภายในพระอุโบสถวัดนิเวศธรรมประวัติ ประดิษฐานประติมากรรมพระสาวก 8 พระองค์
ซึง่ มีรูปแบบเหมือนกันประการ แต่ละพระองค์มีจารึกพระนามไว้ ที่ฐาน โดย 2 องค์ที่ขนาบข้ าง
พระพุทธรูปประธาน (พระพุทธธรรโมภาส) ที่ฐานจารึกพระนามว่าพระโมคคัลลานะและพระสารี บตุ ร
แตกต่างจากประติมากรรมพระสาวกอื่น ๆ ด้ วยกระไหล่ทองที่พระฉวีเช่นเดียวกับพระพุทธรูป
ประธาน ส่วนประติมากรรมอีก 6 องค์ปิดทองที่พระฉวีและประดิษฐานที่แท่นเสาตามทิศต่าง ๆ

ภาพที่ 208การห่ มคลุมตามแบบพระมอญหรื อพระธรรมยุต
ที่มาภาพลายเส้ น : นิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, พระพุทธปฏิมา อัตลักษณ์ พุทธศิลป์ ไทย, หนังสือชุดโครงการลักษณะไทย
(กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช), 2552, 566

ประติมากรรมพระสาวกทังหมดแสดงลั
้
กษณะจีวรที่สมจริงอย่างมากทังริ้ ว้ จีวร และ
โดยเฉพาะวิธีการห่มลดไหล่ที่ม้วนชายจีวร (ลูกบวบ) เข้ าหาตัวตามแบบพระมอญหรื อพระธรรมยุต124
(ภาพที่ 208) สอดคล้ องกับนิกายของพระภิกษุในพระอารามนี ้ (นิกายธรรมยุต) แม้ ว่าจีวรจะ
แสดงออกถึงความสมจริงอย่างมาก แต่เป็ นที่น่าสังเกตว่าพระพักตร์ และพระวรกายกลับเข้ าใกล้
ความเป็ นอุดมคติอย่างประเพณีนิยมมากขึ ้น เช่น พระกรรณเริ่มมีตงิ่ ยาวขึ ้น พระศอมีลกั ษณะ
เป็ นปล้ อง พระวรกายไม่แสดงกล้ ามเนื ้อ พระนะหรู (เส้ นเอ็น) และพระกัณฐมณี (ลูกกระเดือก)
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นแสดงให้ เห็นว่าประติมากรรมพระสาวกในสมัยรัชกาลที่ 5 เริ่ มที่จะ
คลี่คลายจากรูปแบบพระราชนิยมของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั และหันกลับไป
แสดงออกด้ วยรูปแบบประเพณีนิยมมากขึ ้น
เมื่อสังเกตประติมากรรมพระสาวกภายในพระอุโบสถวัดนิเวศธรรมประวัติ เห็นว่า
ประติมากรรมพระสาวกมีพระพักตร์ คอ่ นข้ างคล้ ายกับพระพักตร์ ของพระพุทธชินราช วัดพระศรี รัตน
124

เล่มเดียวกัน, หน้ าเดียวกัน
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มหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก (ภาพที่ 209) ทังพระขนง
้
พระนาสิก และพระโอษฐ์ เป็ นไปได้ หรื อไม่วา่
ประติมากรอาจได้ รับแรงบันดาลใจในการออกแบบพระพักตร์ พระสาวกทัง้ 8 พระองค์โดยได้ รับ
อิทธิพลจากรูปแบบพระพุทธชินราชด้ วย เนื่องจากพระองค์เจ้ าประดิษฐวรการเอง เคยรับสนอง
พระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้ า ฯ ให้ จาลอง
พระพุทธชินราช

ภาพที่ 209 พระพักตร์ ประติมากรรมพระสาวก วัดนิเวศธรรมประวัติ เปรี ยบเทียบกับพระพักตร์ พระพุทธชินราช
วัดพระศรี รัตนมหาธาตุ

และพระพุทธชินสีห์ประดิษฐานไว้ ที่วดั ราชประดิษฐสถิตยมหาสีมาราม125 ประกอบกับรูปแบบของ
พระพุทธชินราชเป็ นที่ต้องพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ดังที่มีพระราชปรารภ
เกี่ยวกับพระพุทธชินราชไว้ ว่า “...ด้ วยได้ ตามเสด็จพระราชดาเนินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
เห็นพุทธลักษณะแห่งพระพุทธชินราชว่างามหาพระพุทธรูปองค์ใดเปรี ยบมิได้ ...”126 จึงเป็ นเหตุให้ ประติมากร
ผู้เป็ นเจ้ ากรมช่างสิบหมู่ ออกแบบประติมากรรมพระสาวกทัง้ 8 พระองค์นี ้ ให้ มีพระพักตร์ และพระวรกายแบบ
อุดมคติตามรูปแบบพระพุทธชินราชเพื่อให้ สอดคล้ องกับพระราชปรารภข้ างต้ น และจากพระราชนิยมที่
เปลี่ยนแปลงไป ประติมากรรมพระสาวกในสมัยรัชกาลที่ 5 จึงเริ่มคลี่คลายจากรูปแบบสัจจะนิยมสูร่ ูปแบบ
ประเพณีนิยมดังที่มีมาแต่เก่าก่อน
3.2.2 คติการสร้ างประติมากรรมพระสาวกสมัยรัชกาลที่ 4 - 5
แม้ ประติมากรรมพระสาวกในสมัยรัชกาลที่ 4 จะมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงจาก
แบบแผนประเพณีส่คู วามเป็ นสัจจะนิยม แต่คติการสร้ างยังคงสื บทอดมาจากแนวคิดและความเชื่อ
ที่มีมาแต่เดิม เช่น การประดิษฐานประติมากรรมพระสาวก 2 พระองค์ ด้ านหน้ าพระประธาน ที่สื่อคติถึง

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั , “ประชุมพระราชนิพนธ์ ” พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายเท
วาประสิทธิ์ พาทย์โกศล (กรุงเทพฯ : วัชรินทร์ การพิมพ์, 2517), 43
126
เล่มเดียวกัน, 42
125
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พระอัครสาวกและเป็ นสังฆานุสติแก่ผ้ พู บเห็น หรื อประติมากรรมพระสาวก 80 พระองค์ ทังที
้ ่วดั
บรมนิวาส และวัดสุทศั น ฯ ที่สื่อถึงพระอสีตมิ หาสาวก

ภาพที่ 210 - 211 ประติมากรรมพระอัครสาวก วัดมหาสมณาราม จังหวัดเพชรบุรี แสดงพระอิริยาบถถวายงานพัด

นอกจากการสืบทอดคติมาแต่เดิม ในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้ ตอ่ ยอดความหมายเพิ่มเติม
จากคติเก่า เช่น ประติมากรรมพระสาวก 2 พระองค์ ภายในพระอุโบสถ วัดมหาสมณาราม จังหวัด
เพชรบุรี สร้ างเพื่อสื่อคติถึงพระอัครสาวก และต่อยอดคติด้วยกาหนดพระอิริยาบถให้ ยืนถวายงาน
พัดเพื่อสื่อถึงการถวายอุปัฏฐากแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า (ภาพที่ 210 - 211)
ส่วนคติการสร้ างประติมากรรมพระสาวกในสมัยรัชกาลที่ 5 ยังคงสืบเนื่องจากคติที่มี
มาแต่เดิม เช่นเดียวกัน ทังการสร้
้
างประติมากรรมพระสาวกจานวน 2 พระองค์ที่สื่อถึงพระอัครสาวก
และการสร้ างประติมากรรม 8 พระองค์ ประดิษฐานตามทิศทัง้ 8 เพื่อสื่อถึงขอบเขตแห่งพระอริ ยสงฆ์
อันมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าประทับเป็ นประธาน
สาเหตุที่คติการสร้ างประติมากรรมพระสาวกไม่ได้ เปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบสมจริง
อันมีแนวคิดวิทยาศาสตร์ สมัยใหม่เป็ นพื ้นฐาน อาจเพราะคติเป็ นเรื่ องที่เชื่อมโยงอยูก่ บั คาสอนและ
ความเชื่อทางศาสนาที่มีสืบทอดมายาวนานนับพัน ๆ ปี จึงมิใช่เรื่ องที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ง่ายนัก
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3.3 ประติมากรรมพระสาวกในปั จจุบัน
จากการสารวจร้ านสังฆภัณฑ์ยา่ นเสาชิงช้ า127 กรุงเทพมหานคร พบว่ามีประติมากรรม
พระอัครสาวก 2 รูปแบบ ที่นิยมผลิตเพื่อจาหน่ายเชิงพุทธพาณิชย์ ได้ แก่

ภาพที่ 212 ประติมากรรมพระสาวก ร้ านพิจติ รพุทธปฏิมา
เสาชิงช้ า (ภาพซ้ าย )
ภาพที่ 213 ประติมากรรมพระสาวก วัดนิเวศธรรมประวัติ
อยุธยา (ภาพขวา)

ภาพที่ 214 ประติมากรรมพระสาวก ร้ านนพรั ตน์
พุทธปฏิมา เสาชิงช้ า (ภาพซ้ าย)
ภาพที่ 215 ประติมากรรมพระสาวก วัดพระศรี รัตน
มหาธาตุ พิษณุโลก (ภาพขวา)

ประติมากรรมที่มีรูปแบบคล้ ายประติมากรรมพระสาวกที่วดั นิเวศธรรมประวัติ จังหวัดพระนคร
ศรี อยุธยา (ภาพที่ 212) และวัดพระศรี รัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก (ภาพที่ 214) เป็ นไปได้ วา่
การสร้ างประติมากรรมพระอัครสาวกเพื่อจัดจาหน่าย อาจได้ รับแรงบันดาลใจด้ านรูปแบบจาก
ประติมากรรมพระสาวกของวัดทัง้ 2 ดังกล่าว โดยความนิยมในการจาลองเฉพาะ 2 รูปแบบนี ้
อาจเพราะประติมากรรม พระสาวก วัดนิเวศธรรมประวัติ ออกแบบโดยพระองค์เจ้ าประดิษฐวรการ
อธิบดีกรมช่าง 10 หมู่ ในสมัยรัชกาลที่ 5 จึงถือต้ นแบบชันครู
้ ส่วนการจาลองประติมากรรมพระสาวก
วัดพระศรี รัตนมหาธาตุ อาจเกิดจากความนิยมสร้ างพระพุทธชินราชจาลองเพื่อจาหน่าย จึงจาลอง
ประติมากรรมพระสาวกแบบเดียวกับที่ประดิษฐานด้ านหน้ าพระพุทธชินราช วัดพระศรี รัตนมหาธาตุ
เพื่อจาหน่ายควบคูก่ นั ไปด้ วย อย่างไรก็ดี พบว่าการจาลองได้ ตดั ทอนรายละเอียดบางประการลง
เช่น การม้ วนชายจีวรแบบภิกษุนิกายธรรมยุตของประติมากรรมพระสาวก วัดนิเวศธรรมประวัติ
และขอบสบงเหนือข้ อพระบาทของประติมากรรมพระสาวก วัดพระศรี รัตนมหาธาตุ
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ภาพที่ 216 ประติมากรรมท่ านพระสีวลี
ภาพที่ 217 ประติมากรรมท่ านพระมหากัจจายนะ
(ถ่ายภาพจากร้ านพิจิตรพุทธปฏิมา เสาชิงช้ า)

นอกจากประติมากรรมพระอัครสาวกแล้ ว ร้ านค้ าพุทธพาณิชย์ ยังนิยมสร้ างประติมากรรม
พระมหาสาวกอีก 2 พระองค์ คือท่านพระสีวลีและท่านพระมหากัจจายนะ (ภาพที่ 216 - 217)
เพื่อจาหน่ายด้ วย เหตุอาจเกิดจากความเกี่ยวโยงระหว่างพระคุณสมบัตขิ องท่านพระสีวลีซงึ่ เป็ น
เอตทัคคะด้ านมีลาภมาก และลักษณะพระวรกายของท่านพระมหากัจจายนะที่แสดงออกถึง
ความอุดมสมบูรณ์ กับความเชื่อของผู้เช่าที่คิดว่าหากบูชาหรื อนาประติมากรรมพระมหาสาวก
ทัง้ 2 พระองค์นี ้ไปถวายวัดจะนามาซึง่ ลาภผลและความอุดมสมบูรณ์แก่ตนดังพระคุณสมบัติ
ของพระมหาสาวกทัง้ 2 พระองค์
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ภาพที่ 218 ประติมากรรมพระสาวก ณ พุทธอุทยานมาฆบูชา

ภาพที่ 219, 220 และ 221 รู ปแบบประติมากรรมพระสาวก ณ พุทธอุทยานมาฆบูชา

ภาพที่ 222 รู ปแบบประติมากรรมพระสาวก
พุทธอุทยานมาฆบูชา
(เฉพาะแถวด้ านหน้ า)

ภาพที่ 223-224 การห่ มดองอย่ างพระนิกาย
เถรวาทในประเทศไทย
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จากการค้ นคว้ าเพิ่มเติมพบประติมากรรมพระสาวกจานวน 1,250 พระองค์ สร้ างขึ ้น
เพื่อฉลองโอกาสแห่งการตรัสรู้ลว่ งมาแล้ ว 2,600 ปี (พุทธชยันตี) เมื่อปี พ.ศ. 2555 ประดิษฐาน
ณ พุทธอุทยานมาฆบูชา อาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก (ภาพที่ 218) มีรูปแบบผสมผสาน
ระหว่างแบบแผนประเพณีกบั สัจจะนิยม กล่าวคือ พระพักตร์ และพระวรกายแสดงลักษณะอุดมคติ
ด้ วยพระกรรณยาว พระศอเป็ นปล้ อง พระอิริยาบถนัง่ พับเพียบประคองอัญชลี (ภาพที่ 219 - 221)
ยกเว้ นแถวด้ านหน้ าแสดงอิริยาบถนัง่ ขัดสมาธิ โดยมีพระหัตถ์ตา่ งกัน เช่น ยกพระหัตถ์แสดงธรรม
ประคองบาตร อ่านพระคัมภีร์ ประคองอัญชลี (ภาพที่ 222) ความแตกต่างที่ปรากฏนี ้อาจเป็ นประสงค์
ของผู้สร้ างที่ต้องการให้ ประติมากรรมพระสาวกแถวด้ านหน้ าสุดโดดเด่นกว่าประติมากรรมพระสาวก
ในแถวอื่น ๆ เพราะต้ องหันพระองค์มายังทิศที่ผ้ มู าสักการะเห็นได้ ชดั เจน ส่วนลักษณะที่แสดงถึง
อิทธิพลสัจจะนิยมคือ ริว้ จีวรที่เป็ นธรรมชาติและการห่มจีวรคาดรัดประคดพระอุระอย่างพระภิกษุนิกาย
เถรวาทในประเทศไทย (ภาพที่ 223 - 224) จานวนประติมากรรมพระสาวกและการตังชื
้ ่อสถานที่
สื่อคติชดั เจนถึงการสร้ างเพื่อเป็ นอนุสรณ์เหตุการณ์พระพุทธประวัติในวันขึ ้น 15 ค่า เดือน 3 หรื อ
วันมาฆบูชา ซึง่ พระอรหันต์ที่พระสัมมา สัมพุทธเจ้ าบวชให้ ด้วยพระองค์เอง จานวน 1,250 พระองค์
มาประชุมพร้ อมกันโดยมิได้ นดั หมาย เพื่อสดับโอวาทปาฏิโมกข์ ณ วัดเวฬุวนาราม กรุงราชคฤห์
ประติมากรรมพระสาวกศิลปะรัตนโกสินทร์ ได้ เริ่มต้ นจากการสืบทอดรูปแบบมาจาก
ศิลปะอยุธยา และพัฒนาสูเ่ อกลักษณ์อย่างรัตนโกสินทร์ มาขึ ้น เช่น พระพักตร์ อย่างหุ่น
ความเปลี่ยนแปลงค่อย ๆ เกิดขึ ้นตามลักษณะของพระพุทธปฏิมาที่ปรับเปลี่ยนไป จนถึงสมัย
รัชกาลที่ 3 ประติมากรรมพระสาวกได้ แสดงออกถึงเอกลักษณ์รัตนโกสินทร์ อย่างแท้ จริง ต่อมา
เมื่อแนวคิดสัจจะนิยมแบบตะวันตกเข้ ามาอยูใ่ นความสนใจของชนชันน
้ าสยาม ประติมากรรม
พระสาวกก็เริ่มปรับเปลี่ยนสู่ความสมจริ งแบบมนุษย์ปถุ ชุ นมากขึ ้น และชัดเจนอย่างมากในสมัย
รัชกาลที่ 4 กระทัง่ ในสมัยรัชกาลที่ 5 รูปแบบประติมากรรมได้ ปรับสู่การแสดงออกในวิถีของการ
ผสมผสานระหว่างแนวคิดสัจจะนิยมที่เฟื่ องฟูในรัชกาลก่อนกับแบบประเพณีนิยมอย่างพระพุทธชินราช
ที่ต้องพระราชหฤทัย ประติมากรรมพระสาวกจึงที่สร้ างขึ ้นจึงผสมผสานแนวคิด 2 กระแสเข้ าไว้
ด้ วยกันอย่างลงตัว ปัจจุบนั ประติมากรรมพระสาวกโดยมากจะสร้ างเลียนแบบงานที่เคยมีมา
แต่ก่อน และมีบ้างที่ประยุกต์ขึ ้นใหม่จากการผสมผสานแนวคิดที่มีมาแต่เดิม
สาหรับคติในการสร้ างประติมากรรมพระสาวกในศิลปะรัตนโกสินทร์ มีทงสื
ั ้ บทอด
จากคติที่ปรากฏมาก่อนในศิลปะสมัยอยุธยา เช่น ประติมากรรมพระสาวก 2 พระองค์สื่อคติถึง
พระอัครสาวก หรื อประติมากรรมพระสาวก 80 พระองค์ หมายถึงพระอสีตมิ หาสาวก ประกอบกับ
คติที่คิดขึ ้นใหม่โดยอิงกับพระคัมภีร์ ความเชื่อ และประวัติการสร้ างวัด เช่น ประติมากรรม 5 พระองค์
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สื่อคติพระพุทธประวัตติ อนแสดงปฐมเทศนา ประติมากรรมพระสาวก 8 พระองค์เชื่อมโยงกับคติ
เรื่ องขอบเขตแห่งพระอริ ยะสงฆ์ และประติมากรรมพระสาวิกาซึง่ เชื่อมโยงกับประวัตขิ องการสร้ างวัด
แม้ ว่าการมาของแนวคิดสัจจะนิยมจะส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบประติมากรรมพระสาวก
แต่กลับไม่ได้ สง่ ผลใด ๆ ต่อคติในการสร้ างประติมากรรมพระสาวกที่ยงั คงดาเนินตามคติซงึ่ มีมาแต่ก่อน
เนื่องจากคติเป็ นเรื่ องที่เชื่อมโยงอยู่กบั ความเชื่อทางศาสนาที่มิอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยง่าย ปัจจุบนั นี ้
การสร้ างประติมากรรมพระสาวกได้ เกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์เชิงพุทธพาณิชย์มากขึ ้น แต่พฤติกรรม
เชิงพุทธพาณิชย์ดงั กล่าวยังคงขับเคลื่อนไปภายใต้ ความเชื่อในเรื่ องการสัง่ สมบุญ ความปรารถนาที่จะ
สาเร็ จประโยชน์ตามความตังใจ
้ และคติการสร้ างเพื่อเป็ นสังฆานุสติ โดยอาจเกี่ยวข้ องกับการแสดง
เรื่ องราวพระพุทธประวัตบิ ้ าง แต่ก็ไม่ใช่คติกระแสหลักที่ส่งให้ การสร้ างประติมากรรมพระสาวก
เฟื่ องฟูอยูใ่ นยุคปัจจุบนั
เมื่อมองผ่านประติมากรรมพระสาวกในศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ ตังแต่
้ ต้นจนถึงปัจจุบนั
จะเห็นถึงการสืบทอดและเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบงานศิลปะ เป็ นดังภาพสะท้ อนของความคิด
ของมนุษย์ที่คอ่ ย ๆ ปรับไปตามบริ บทแวดล้ อมที่เปลี่ยนไป เริ่มจากการสืบทอดความคิดของกลุม่ คน
จากอาณาจักรอยุธยาที่มาตังพระนครใหม่
้
ยงั กรุงรัตนโกสินทร์ ความพยายามสร้ างอัตลักษณ์ ทาง
วัฒนธรรมของกลุม่ ตน และการปรับเปลี่ยนแนวคิดอันเป็ นผลจากกระแสวัฒนธรรมตะวันตก
ที่แพร่เข้ ามา จนถึงรูปแบบที่ปรากฏในปั จจุบนั ซึง่ สะท้ อนความเป็ นมาที่เกี่ยวเนื่องกับกลุ่มคนเหล่านัน้
แต่แม้ วา่ รูปแบบงานศิลปะจะปรับเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตาม แนวคิดที่อยูเ่ บื ้องหลังการสร้ างซึง่
เรี ยกว่าคตินนั ้ ยังคงยึดโยงอยูก่ บั ความเชื่อทางพระพุทธศาสนาที่มีมาแต่เดิมอย่างไม่เ ปลี่ยนแปลง

บทที่ 4
บทสรุป
นักคิดและนักประพันธ์ชาวรัสเซียท่านหนึง่ ได้ นิยามความหมายของคาว่าศิลปะไว้ วา่
ศิลปะเป็ นวิถีอนั หนึง่ ของการร่ วมสัมพันธ์กนั ระหว่างมนุษย์...เป็ นวิถีทาง
อันหนึง่ ของการรวมมนุษย์เป็ นหนึง่ เดียวกัน ด้ วยการเชื่อมโยงพวกเขาเข้ าไว้ ด้วยกัน
ในอารมณ์ความรู้ สกึ เดียวกัน...งานศิลปะทุกชิ ้นจะยังผลให้ ผ้ รู ับเข้ าสูส่ มั พันธ์ที่
แน่นอน ทังกั
้ บตัวผู้ซงึ่ ได้ ผลิตหรื อกาลังผลิตงานชิ ้นนันอยู
้ ่ กับทุกคนที่อยู่พร้ อมกัน
ก่อนหน้ า หรื อหลังจากนัน้ ให้ ได้ รับความประทับใจทางศิลป์ อย่างเดียวกันนัน้ 128

โดยที่เรามองผ่านงานประติมากรรมพระสาวกย้ อนไปตังแต่
้ อดีตจนกระทัง่ ถึงปัจจุบนั เงาสะท้ อน
อันสอดคล้ องกับนิยามดังกล่าวได้ ปรากฏขึ ้น เริ่มจากประติมากรรมพระสาวกในสมัยทวารวดีที่
แสดงให้ เห็นถึงกลิ่นอายแห่งอารยธรรมอินเดียที่แพร่เข้ ามาสูส่ ุวรรณภูมิพร้ อมพ่อค้ าวาณิชย์ซงึ่
ล่องเรื อมาเพื่อกิจการค้ า โดยมีความเชื่อทางศาสนาเป็ นเสมือนผลกาไลที่หยิบยื่นให้ แก่ชาวสุวรรณภูมิ
วัฒนธรรมและความเชื่อทางศาสนาของชาวทวารวดีได้ เผยแพร่ไปยังดินแดนทางตอนเหนือที่ซงึ่
ชาวพื ้นเมืองได้ เชิญวงศ์กษัตริย์ทวารวดีขึ ้นไปปกครอง รูปแบบประติมากรรมพระสาวกศิลปะ
หริภญ
ุ ชัย เป็ นประจักษ์พยานหนึง่ ของการถ่ายทอดความเชื่อ การรับรู้คาสอนทางศาสนา
วัฒนธรรมและรูปแบบทางศิลปะ จากชาวทวารวดีที่อาศัยอยู่ตอนล่างสูก่ ลุม่ คนชาวหริภญ
ุ ชัยที่ตงั ้
ถิ่นฐานอยูต่ อนบน และด้ วยความจาเป็ นที่ต้องหนีภยั จากโรคระบาดชาวหริภญ
ุ ชัยจาต้ องอพยพ
ไปสูด่ นิ แดนข้ างเคียง ต่อเมื่อภัยผ่านพ้ นไปชาวหริภญ
ุ ชัยได้ กลับมาสูด่ นิ แดนเดิมพร้ อมกับ
วัฒนธรรมพุกามที่ติดตัวกลับมา ดังเช่นปรากฏกับพระเครื่ องซึง่ มีรูปพระสาวกเป็ นองค์ประกอบ
ดังที่ยกตัวอย่างไว้ แล้ ว ณ ดินแดนภาคกลางได้ ปรากฏอารยธรรมใหม่ซงึ่ แสดงให้ เห็นถึงอิทธิพล
ศิลปะลังกาภายใต้ ศรัทธาศาสนาพุทธเถรวาทเดิม ปัจจุบนั ได้ นิยามศิลปะดังกล่าวว่าเป็ นแบบ

เลียฟ นิโคลาเยวิช ตอลสตอย , ศิลปะคืออะไร ,แปลโดย สิทธิชยั แสงกระจ่าง (กรุงเทพฯ : กอง
บรรณาธิการนิตยสารถนนหนังสือ, 2528), 211,216
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สุโขทัย ประติมากรรมพระสาวกในศิลปะสุโขทัย นัน้ มีอิทธิพลต่อประติมากรรมพระสาวกในศิลปะ
ร่วมสมัยและสมัยต่อ ๆ มาค่อนข้ างมากโดยเฉพาะในด้ านรูปแบบที่แฝงอยูท่ งในประติ
ั้
มากรรม
พระสาวกศิลปะล้ านนา อยุธยาและรัตนโกสินทร์ จนถึงสมัยปัจจุบนั
ประติมากรรมพระสาวกสมัยรัตนโกสินทร์ ได้ เริ่มต้ นขึ ้นด้ วยการสืบทอดรูปแบบ
ทางศิลปะและคติทางศาสนาของชาวอยุธยาที่มาตังอาณาจั
้
กรใหม่ยงั กรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมา
เมื่อวัฒนธรรมและความคิดแบบตะวันตกแพร่เข้ ามาสูส่ ยามพร้ อมกับอานาจทางการเมือง
การทหาร กลุม่ ชนชันปกครองสยามได้
้
เตรี ยมตัวรับการเปลี่ยนแปลงด้ วยการปรับทัศนะคติให้ เข้ า
ใกล้ ความเป็ นสัจจะนิยมแบบตะวันตกมากขึ ้น รูปแบบประติมากรรมพระสาวกที่ปรากฏในช่วง
ปลายรัชกาลที่ 3 - รัชกาลที่ 4 จึงค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงสู่ความเป็ นมนุษย์ปถุ ชุ น อย่างไรก็ดี
รูปแบบอย่างอุดมหรื อประเพณีนิยมก็ยงั คงปรากฏควบคูก่ นั ไป และกลับมาเด่นชัดมากขึ ้นอีกครัง้
ในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อพระราชนิยมของรัชกาลที่ 4 เริ่มคลี่คลายสู่การผสมผสานระหว่างรูปแบบ
สัจจะนิยมตะวันตกกับประเพณีนิยมดังเดิ
้ ม ปัจจุบนั การสร้ างประติมากรรมพระสาวกได้ ถือเอา
งานที่เคยมีมาแต่อดีตเป็ นต้ นแบบ จึงปรากฏควบคูก่ นั ไปทังแบบประเพณี
้
นิยม และแบบ
ผสมผสานระหว่างประเพณีนิยมกับสัจจะนิยม ทังนี
้ ้ ประติมากรรมพระสาวกที่ผลิตด้ วยวิธีทาง
อุตสาหกรรมได้ ตดั ทอนรายละเอียดบางประการของต้ นแบบลง
คติที่อยูเ่ บื ้องหลังการสร้ างประติมากรรมพระสาวกเป็ นเรื่ องที่เชื่อมโยงอยูก่ บั ความเชื่อ
และคาสอนทางศาสนาที่สืบทอดต่อ ๆ กันมา จึงไม่ใช่เรื่ องที่เปลี่ยนแปลงได้ ง่ายนัก แต่จากจานวน
การสร้ างประติมากรรมพระสาวกและสถานที่ประดิษฐานที่แตกต่างกัน ได้ ทาให้ เห็นถึงความ
หลากหลายของคติ เช่น การสร้ างประติมากรรมพระสาวก 2 พระองค์ เพื่อสื่อถึงพระอัครสาวก
ประดิษฐานเพื่อแสดงสถานะของประติมากรรมประธานในฐานะเป็ นองค์แทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
หรื อเพื่อเป็ นสังฆานุสติ แสดงความครบองค์แห่งพระรัตนตรัย การสร้ างประติมากรรมพระสาวก
5 พระองค์แทนพระปัญจวัคคีย์และสื่อถึงพระพุทธประวัติตอนแสดงพระปฐมเทศนา การประดิษฐาน
ประติมากรรมพระสาวก 8 พระองค์ ซึง่ เชื่อมโยงกับคติการแสดงเขตแห่งพระอริยะสงฆ์
ประติมากรรมพระสาวก 80 พระองค์ ที่สื่อถึงพระอสีตมิ หาสาวกกาลังประทับห้ อมล้ อมพระสัมมา
สัมพุทธเจ้ าอยู่ แม้ วา่ ประติมากรรมพระสาวกจะแสดงออกถึงคติที่หลากหลาย แต่หากพิจารณา
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ให้ ลกึ ซึ ้งมากขึ ้นจะเห็นว่าคติทงหมดล้
ั้
วนเชื่อมโยงอยูภ่ ายใต้ คาสอน เรื่ องราวและความเชื่อ
ทางศาสนาแบบพุทธเถรวาทเช่นเดียวกันและสืบเนื่องต่อกันมาในแต่ละยุคสมัยอย่างไม่เปลี่ยนแปลง
การศึกษาค้ นคว้ าทาให้ พบว่าประติมากรรมพระสาวกซึง่ ถือเป็ นงานศิลปกรรมหนึง่
ได้ ทาหน้ าที่เชื่อมโยงความรู้สกึ นึกคิด ตลอดจนอารมณ์ และความเชื่อของมนุษย์กลุม่ เดียวหรื อต่างกลุม่
ทังที
้ ่อยูใ่ นช่วงเวลาเดียวและต่างสมัยเข้ าไว้ ด้วยกัน การรังสรรค์งานประติมากรรมโดยถ่ายถอด
รูปแบบกันไปมาแสดงให้ เห็นถึงอิทธิพลที่ศลิ ปะต่าง ๆ มีระหว่างกัน ซึง่ คาว่า “มีอิทธิพล” นี ้
โดยนัยได้ แสดงออกถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ที่มีร่วมกันภายใต้ ความเป็ นหนึง่ เดียว
ในคาสอน และศรัทธาทางศาสนาที่ปรากฏผ่านคติตา่ ง ๆ การศึกษางานศิลปกรรมข้ างต้ น
ร่วมกับประวัติศาสตร์ ทาให้ เห็นรากที่มาของมนุษย์ในปัจจุบนั ที่โยงใยกับมนุษย์ในอดีตได้ ชดั เจน
มากยิ่งขึ ้น
อย่างไรก็ดี การค้ นคว้ าคติการสร้ างประติมากรรมพระสาวกบางส่วน โดยเฉพาะ
ประติมากรรมพระสาวกจานวน 3 พระองค์ ยังพบหลักฐานทังจากเอกสารที
้
่เกี่ยวข้ องและงาน
ศิลปกรรมในลักษณะเดียวกันที่น้อยเกินไป จึงถือเป็ นความท้ าทายสาหรับผู้ที่ปรารถนาจะศึกษา
หาคาตอบในเรื่ องนี ้ต่อไป
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