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บทคดัย่อ 

 อนุสาวรียรู์ปเหมือนบุคคลสร้างข้ึนเพื่อเป็นเคร่ืองระลึกใหค้นรุ่นหลงัเห็นถึงความดีงามของ

บุคคลสาํคญัซ่ึงเป็นแบบอยา่งท่ีดี ลกัษณะท่าทางของบุคคลในอนุสาวรียน์ั้นมีมากมายหลายอิริยาบถ 

ทั้งยนื และนัง่อยูบ่นพาหนะ  โดยเฉพาะการสร้างรูปทรงมา้หรือรูปคนข่ีมา้ท่ีแพร่หลายในตะวนัตก

มานานนบัพนัปี การสร้างอนุสาวรียรู์ปบุคคลบนพาหนะน้ีก็เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมเน้ือหาเร่ืองราว

เก่ียวกบัตวับุคคลนั้นๆ ตลอดจนเสริมความสง่างามของรูปบุคคลใหโ้ดดเด่นยิง่ข้ึน สาํหรับใน

ประเทศไทยสัตวพ์าหนะของกษตัริยห์รือแม่ทพันายกองในอดีตไม่ไดมี้เพียงมา้เท่านั้น แต่ยงัมีสัตว์

สาํคญัคือชา้ง ซ่ึงเป็นสัตวคู์่บา้นคู่เมือง จึงมีการสร้างอนุสาวรียรู์ปวรีกษตัริยท์รงชา้งดว้ย 

ขา้พเจา้มีความผกูพนั และสนใจในการเขียนรูป ป้ันรูปสัตวม์าตั้งแต่เยาวว์ยั ประกอบกบัมี

ความสนใจในประวติัศาสตร์ไทย ภาพวาด ตลอดจนอนุสาวรียท่ี์แสดงถึงการสู้รบในสมยัโบราณ ซ่ึง

ตอ้งใชช้า้งและมา้เป็นพาหนะสาํคญั แสดงใหเ้ห็นถึงความสง่างาม และความสัมพนัธ์เป็นอนัหน่ึงอนั

เดียวกนัของนกัรบท่ีอยูบ่นหลงัพาหนะคู่ใจ  จากการศึกษารูปแบบประติมากรรมวรีกษตัริยป์ระทบั

บนชา้งและมา้ในประเทศไทย และการศึกษาลกัษณะการแสดงออกของประติมากรอเมริกนั 2 คน 

คือ เฟรเดริก เรมิงตนั  (Frederic Remington) และเฮนร่ี เมอร์วิน ชาร์ดด้ี (Henry Merwin Shrady) ซ่ึง

สร้างสรรคป์ระติมากรรมรูปคนข่ีมา้ไวเ้ป็นจาํนวนมาก นาํมาสู่ความสนใจในการนาํองคค์วามรู้ท่ีได้

จากการศึกษามาพฒันา สร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรม พระบรม รูปวรีกษตัริยท์รง ชา้งและทรง มา้ 

ซ่ึง มีความเคล่ือนไหวท่ีรุนแรง และมีลกัษณะการป้ันท่ีแสดงออกถึงความรู้สึกภายในตาม

ลกัษณะเฉพาะตน 
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Abstract 

Human-Like person statue is built to remind the future generations the virtue of renowned 

role model. The statue appeared in different postures, standing or sitting on the vehicle, especially 

the equestrian statues or the statue of famous riders in the west for over thousand years. The 

creation of human-like person statue is to enhance a person unique background and distinguished 

personality. As for Thailand, the King or the commander chariot in the past was not only limited to 

the use of horses, but also included the revered animals or elephants. Hence, the equestrian statue 

is built for the heroic King sitting on the back of an elephant as well.      

Since early childhood, I am emotionally attached to and interested in drawing, sculpture 

animals such as elephant, horse, cow and buffalo. I am also focused my attention on Thai ancient 

history, including the monument that displayed elephants and horses engaging in the historic 

battle, revealing the warrior’ s grace and unity with his trusting friend. In Thailand, the knowledge 

derived from studying the equestrian statues of the heroic Kings sitting on the back of elephants or 

horses, including the exhibition of two American Sculptors, Frederic Remington and Henry 

Merwin Shrady who had created many Human-Like statues of riders stirred up more attention in 

the creative development of the equestrian statues of the heroic Kings riding horses with the 

intense movement and casting that expressed individual inner feelings. 
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กติติกรรมประกาศ 

ขา้พเจา้ขอนอ้มรําลึกคุณบิดา มารดา ผูใ้หก้าํเนิด อบรบสั่งสอนเล้ียงดู ปลูกฝังและสนบัสนุน

ในส่ิงต่างๆ ท่ีดีงาม รวมไปถึงการสร้างสรรคง์านศิลปะตั้งแต่เยาวว์ยั เช่น การวาดเขียน ป้ันรูป หรือ

แมก้ระทัง่สนบัสนุนการเล้ียงสัตวเ์ล้ียงท่ีเป็นสัตวใ์หญ่ ซ่ึงสองส่ิงน้ีสัมพนัธ์กนั ทาํใหข้า้พเจา้สร้าง

งานศิลปะ วาดเขียน ป้ันเป็นรูปสัตวต่์างๆ แบบเหมือนจริง ซ่ึงเป็นแนวทางในการสร้างสรรคง์าน

ศิลปะมาถึงปัจจุบนั ขา้พเจา้ขอขอบคุณ ศิลปิน ประติมากร  อาจารย ์ทั้งในอดีตและปัจจุบนั ผู ้

สร้างสรรคง์านศิลปะท่ีเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคศิ์ลปะของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอขอบคุณ 

อาจารย์ พงษพ์นัธ์ จนัทนมฏัฐะ  และอาจารย์ โอชนา พลูทองดีวฒันา  ผูแ้นะนาํและใหค้วามรู้แก่

ขา้พเจา้ในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะและศิลปนิพนธ์ และขอขอบคุณอาจารย์ ปวณีา เอ้ือนอ้มจิตต์

กุล และอาจารย์ ลลินธร เพญ็เจริญ  ผูช่้วยใหข้อ้แนะนาํปรับปรุงแกไ้ขศิลปนิพนธ์ และขอบคุณผูท่ี้มี

ส่วนช่วยใหศิ้ลปนิพนธ์ชุดน้ีสาํเร็จลุล่วงทุกประการ 

ขา้พเจา้หวงัวา่ผลงานศิลปะและเอกสารศิลปนิพนธ์ชุดน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูส้นใจศึกษา

หาความรู้ศิลปะท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองน้ีตามสมควร 
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คาํนํา 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นส่วนประกอบสาํคญัของผลงานศิลปนิพนธ์ สาขาวชิาทศันศิลป์ กลุ่ม

วชิาเอกทฤษฎีศิลป์ ของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร พระบรม

รูปวรีกษตัริยท์รงชา้งและทร งมา้ (Statues of Heroic King on Elephant and Horse) ตามหลกัสูตร

การศึกษาชั้นปริญญาศิลปบณัฑิต โดยเรียบเรียงใหส้ามารถเขา้ถึงระบบแนวความคิดต่างๆ และ

ขั้นตอนของการสร้างสรรคผ์ลงาน 

 เน้ือหาในโครงการศิลปนิพนธ์น้ี ขา้พเจา้ไดส้ร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรม 2 ช้ินน้ีข้ึนมา

จากความช่ืนชอบในความสง่างามของพระบรมรูปทรงชา้งและพระรูปทรงมา้ ตลอดจนภาพงาน

ศิลปะแนวเหมือนจริงของชา้งและมา้ มาตั้งแต่เยาวว์ยั ซ่ึงเป็นการ บ่มเพาะ ฝึกฝนในการเขียนภาพ 

และป้ันรูปสัตวเ์หล่าน้ีมาตลอดในการสร้างงานศิลปะของขา้พเจา้ 

จึงเสมือนเป็นการสรุปแนวทางของงานศิลปะท่ีขา้พเจา้ช่ืนชอบมาตลอด และเป็นแรง

บนัดาลใจในการศึกษาและสร้างสรรคผ์ลงานท่ีมีเน้ือหาเร่ืองราวน้ีต่อไป                                                                                                                                   
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บทที ่1 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคัญของโครงการศิลปนิพนธ์ 

 อนุสาวรีย ์ส่ิงก่อสร้างท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเพื่อ เป็นเคร่ืองระลึก มีจุดมุ่งหมายใหค้นรุ่นหลงัเห็น

ถึงความดีงามของบุคคล ซ่ึง เป็นแบบอยา่งท่ีดี รูปแบบของอนุสาวรียมี์หลากหลายรูปแบบ ทั้ง

ประติมากรรมแนวรูปธรรม นามธรรม และแบบสถาปัตยกรรม ตลอดจนสถานท่ีสาํคญัต่างๆ ท่ีทาํให้

ระลึกถึงตวับุคคลหรือเหตุการณ์สาํคญัต่างๆ  ได ้อนุสาวรียรู์ปเหมือนถูกสร้างข้ึนอยา่งแ พร่หลายไป

ทัว่โลก และมีการสร้างมานานแลว้นบัพนัปี นบัตั้งแต่สมยัโรมนั ทั้งประติมากรรมสลกัหินอ่อน และ

ประติมากรรมหล่อโลหะสาํริด โดยปัจจุบนัยงัปรากฏหลกัฐานงานประติมากรรมเหล่าน้ีอยู ่แสดงให้

เห็นถึงความแขง็แรงมัน่คง ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นพน้มานานนบัพนัปี 

 ประเทศไทยเร่ิมมีการสร้างอนุสาวรียอ์ยา่งจริงจงัในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้

เจา้อยูห่วั แต่เป็นการสร้างและนาํเขา้จากต่างประเทศ  นัน่คือพระบรมรูปทรงมา้ ส่วนการสร้าง

อนุสาวรียใ์นประเทศไทยเร่ิมตั้งแต่รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั โดยการสร้าง

อนุสาวรียอ์ยา่งเป็นทางการถูกสร้างข้ึนในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัเป็น

อนุสาวรียข์นาดใหญ่ท่ีป้ันข้ึนในประเทศไทย นัน่คือพระบรมราชานุสาวรียพ์ระบาทสมเด็จพระพุทธ

ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า ซ่ึงป้ันหล่อตน้แบบในประเทศไทย แต่ยงัคง

ตอ้งส่งไปหล่อโลหะสาํริดในประเทศแ ถบยโุรป เน่ืองจากวทิยาการต่างๆ  ในการปฏิบติัการหล่อ

สาํริดของไทยยงัไม่สา มารถรองรับงานขนาดใหญ่น้ีได ้ต่อมาการสร้างอนุสาวรียใ์นไทยเร่ิมมี

วทิยาการดีข้ึนสามารถป้ันตลอดจนหล่อโลหะสาํริดได ้นัน่คือพระบรมราชานุสาวรียพ์ระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั  สวนลุมพินี ซ่ึงช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายในการสร้างอนุสาวรียแ์ต่ละแห่งลง

ไปไดม้าก 

 ลกัษณะท่าทางของบุคคลสาํคญัในอนุสาวรียน์ั้นมีมากมายหลายอิริยาบถ  ทั้งยนื นัง่ และอยู่

บนพาหนะ ทัว่โลกมีการสร้างรูปทรงมา้หรือรูปคนข่ีมา้อยา่งแพร่หลาย มานานนบัพนัปีตั้งแต่ยคุ

โรมนั ซ่ึงการท่ีสร้างอนุสาวรียใ์หรู้ปบุคคลอยูบ่นพาหนะน้ีก็เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมเน้ือหาเร่ืองราว
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เก่ียวกบัตวับุคคลนั้นๆ  ตลอดจนเสริมในเร่ืองความสง่างามของรูปบุคคลนั้น ให้โดดเด่นยิง่ข้ึน ใน

ประวติัศาสตร์ทัว่โลกบุคคลสาํคญัต่างๆ  ในอดีตไม่วา่จะเป็นกษตัริย ์แม่ทพันายทหาร วรีบุรุษหรือ

บุคคลผูมี้ช่ือเสียงนั้นต่างก็มีการใชม้า้เป็นพาหนะ ทั้งในการเดินทางหรือการทาํศึกสงคราม เม่ือมีการ

ทาํอนุสาวรียรู์ปป้ันบุคคลนั้น จึงอาจจะสร้างเป็นรูปข่ีมา้เขา้ไปดว้ย รูปคนข่ีมา้ทัว่โลกต่างก็มีการ

สร้างอยูอ่ยา่งแพร่หลาย แต่ในประวติัศาสตร์ชาติไทยนั้นก็ไม่ไดมี้เพียงมา้เท่านั้น ท่ีใชเ้ป็นพาหนะใน

การเดินทาง  บรรทุกส่ิงของ  หรือในการทาํศึก  แต่ยงัมีชา้งเป็นพาหนะสาํคญั  จึงทาํใหอ้นุสาวรียใ์น

ประเทศไทยนอกจากจะมีรูปคนข่ีมา้แลว้ ยงัมีการสร้างอนุสาวรียรู์ปคนข่ีชา้งเป็นพาหนะ และยงัอาจ

เป็นไปไดว้า่มีประเทศไทยแห่งเดียวท่ีมีอนุสาวรียเ์ป็นรูปคนข่ีชา้ง อนุสาวรียรู์ปคนข่ีชา้งและคนข่ีมา้

ของประเทศไทยในปัจจุบนัน้ี  จะเป็นรูปวรีกษตัริย ์และวรีสตรีแทบทั้งส้ิน โดยแบ่งเป็นอนุสาวรีย์

ของรูปวรีกษตัริยท์รง มา้ 6 แห่ง รูปวรีกษตัริยท์รงชา้ง 4 แห่ง และเป็นรูปวรีสตรีทรงชา้งอีก 1 แห่ง 

ซ่ึงถือเป็นอนุสาวรียข์นาดใหญ่ และมีความสาํคญั ดงัน้ี 

 อนุสาวรีย์รูปวรีกษัตริย์ทรงม้าในประเทศไทย 

1. พระบรมราชานุสาวรียพ์ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ลานพระราชวงัดุสิ ต

กรุงเทพมหานค ร เป็นอนุสาวรียก์ษตัริยท์รงมา้แห่งแรก และเป็นอนุสาวรียข์นาดใหญ่แห่งแรกของ

ไทย  และยงัเป็นอนุสาวรียก์ษตัริยแ์ห่งเดียวของไทยท่ีสร้างข้ึนขณะท่ีกษตัริยพ์ระองคน์ั้นยงัดาํรง

พระชนมชี์พอยู ่(สร้างข้ึนในรัชสมยัของพระองค)์ เป็นพระรูปรัชกาลท่ี 5 ทรงประทบับนหลงัมา้ 

ลกัษณะท่ีเนน้ถึงความสงบน่ิง  

2. พระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช วงเวยีนใหญ่ กรุงเทพมหานคร  เป็น

อนุสาวรียก์ษตัริยน์กัรบทรงประทบับนมา้ศึกท่ีกาํลงัตั้งหลกั พร้อมท่ีจะวิง่ทะยานออกไปขา้งหนา้   

3. พระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช ทุ่งนาเชย จงัหวดัจนัทบุรี  เป็น

อนุสาวรียก์ลุ่มคน จอมทพัประทบับนหลงัมา้ศึกท่ีกาํลงัคึกคะนองอยูต่รงกลาง มีรูปทหารเอกคน

สนิททั้ง 4 นาย ติดตามอารักขา 

4.  พระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช ทุ่งภูเขาทอง จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา เป็นอนุสาวรียรู์ปทรงมา้ท่ีขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย จอมทพัทรงประทบั
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หลงัมา้ศึก มา้แสดงอาการประหน่ึงวิง่มาอยา่งรวดเร็ว แลว้สะดุง้หยดุอยูก่บัท่ีอยา่งทนัที ตามคาํสั่ง

ของจอมทพัท่ีอยูบ่นหลงั 

5. พระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช อาํเภอเกาะคา จงัหวดัลาํปาง เป็น

อนุสาวรียก์ลุ่มคน จอมทพัประทบับนหลงัมา้ศึกหยดุยนืบนเนินดิน เบ้ืองล่างของเนินดินมีเหล่าพล

ทหารหาญ 9 นายยนืรายลอ้มเฝ้าอารักขาจอมทพัทั้งสองฝ่ังของมา้ศึก 

6. พระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช อาํเภอแม่สาย จงัหวดัเชียง ราย เป็น

อนุสาวรียรู์ปจอมทพัทรงประทบับนหลงัมา้ศึกท่ีแสดงอาการคึกคะนองอยา่งรุนแรง 

 อนุสาวรีย์รูปวรีกษัตริย์และวรีสตรีทรงช้างในประเทศไทย 

1. พระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช อาํเภอดอนเจดีย ์จงัหวดัสุพรรณบุรี  

เป็นอนุสาวรียจ์อมทพัประทบับนคอชา้งศึก มีทหารกลางชา้ง และทา้ยชา้ง ชา้งศึกกาํลงัยนืปักหลกัอยู่

กบัท่ี 

2. พระราชานุสาวรียส์มเด็จพระสุริโยทยั ทุ่งมะขามหยอ่ง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  เป็น

อนุสาวรียว์รีสตรีประทบับนพาหนะแห่งเดียวของไทย เป็นอนุสาวรียท่ี์มีงานประติมากรรมประกอบ

(รูปทพัขา้ศึกฝ่ายพม่า และรูปเหล่าราษฎรชาวสยาม) ทาํใหเ้ป็นอนุสาวรียท่ี์มีเน้ือหาเร่ืองราวมากท่ีสุด

ของไทย วรีสตรีทรงประทบับนคอชา้งศึก มีทหารกลางชา้งและทา้ยชา้ง พร้อมดว้ยทหารจตุรงคบาท 

4 นาย เดินตามเฝ้าอารักขาอยูป่ระจาํทั้ง 4 ดา้นของชา้งศึก ทั้งชา้งศึกตลอดผูท่ี้อยูบ่นหลงั และติดตาม

อยูเ่บ้ืองล่างกาํลงัแสดงสภาวะท่ีกาํลงัเดินเขา้สู่สมรภูมิ 

3. พระบรมราชานุสาวรียพ์ระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จงัหวดับุรีรัมย ์

เป็นรูปจอมทพัไทยทรงประทบับนหลงัชา้งทรง มีควาญชา้งและทา้ยชา้ง โดยแสดงถึงการเดินทพั 

ชา้งทรงอยูใ่นลกัษณะกาํลงัเดินไปขา้งหนา้  

4. พระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช อาํเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี  

เป็นรูปจอมทพัประทบับนหลงัชา้ง มีควาญชา้ง และทา้ยชา้งอยูใ่นลกัษณะกาํลงัเดินทพั 
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5.  พระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช กองบญัชาการทหารสูงสุด 

กรุงเทพมหานคร เป็นรูปจอมทพัประทบับนคอชา้งศึก มีกลางชา้ง ทา้ยชา้ง พร้อมดว้ยจตุรงคบาท 4 

นายอารักขา ชา้งศึกอยูใ่นอาการก่ึงเดินก่ึงยนืปักหลกัพร้อมรบ 

 โดยอนุสาวรียรู์ปวรีกษตัริยท์รงชา้งและทรงมา้ของประเทศไทยในปัจจุบนันั้น แต่ละแห่งจะ

มีลกัษณะท่าทางของรูปตวับุคคลและสัตวพ์าหนะ ท่ีค่อนขา้งมีความเคล่ือนไหวนอ้ย ส่วนใหญ่จะอยู่

ในลกัษณะอาการท่ีน่ิง และเป็นการแสดงออกถึงความฮึกเหิมในการพร้อมรบผา่นสีหนา้ของตวั

บุคคลมากกวา่ โดยท่ีลกัษณะของบุคคลและสัตวแ์ทบจะไม่มีการแสดงออกถึงท่าทางท่ีเคล่ือนไหว

อยา่งรุนแรง และมีลกัษณะการป้ันท่ีมกัจะเนน้ทุกส่วนใหมี้ความชดัเจน เป็นกลุ่มกอ้น ถูกลดทอนให้

เป็นรูปร่าง รูปทรงท่ีมองดูแลว้มีความเรียบง่าย  เช่น พระบรมราชานุสาวรียพ์ระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงมา้ (พระบรมรูปทรงมา้) ซ่ึงป้ันโดยประติมากรชาวฝร่ังเศส พระบรมรูป

รัชกาลท่ี 5 ท่ีมีความสงบน่ิงสง่างามบนหลงัมา้พระท่ีนัง่นั้น ก็มีสาเหตุจากการท่ีพระองคไ์ม่ไดเ้ป็น

กษตัริยน์กัรบผูเ้จนจดัในสมรภูมิรบ หากแต่เป็นกษตัริยน์กัพฒันา และเป็นกษตัริยอ์นัเป็นท่ีรักยิง่ของ

คนไทยนัน่เอง  

ซ่ึงจะแตกต่างจากสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกบัสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช ท่ีทั้ง 2 

พระองคท์รงเป็นกษตัริยน์กัรบ กอบกูเ้อกราชของชาติไทยจากพม่า พระรูปขณะทรงบนหลงัชา้งหรือ

มา้หลายๆ แห่งของพระองค ์จึงมีท่าทางท่ีเคล่ือนไหวพร้อมฟาดฟัดกบัศตัรูนัน่เอง แต่ทั้งน้ีการ

แสดงออกของท่าทางก็ยงัไม่มากนกั เช่น พระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชทรง

มา้ ท่ีวงเวยีนใหญ่ พระรูปและมา้ทรงซ่ึงอยูใ่นลกัษณะเตรียมพร้อมท่ีจะบุกไปขา้งหนา้ จึงยงัไม่ได้

แสดงความเคล่ือนไหวมากนกั พระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช ท่ีดอนเจดีย ์

จงัหวดัสุพรรณบุรี พระรูปประทบับนคอชา้งทรงท่ีกาํลงัยนืปักหลกัอยูก่บัท่ี ทา้ทายใหศ้ตัรูออกมารบ 

ท่าทางจึงไม่ไดแ้สดงออกถึงความเคล่ือนไหวมากอีกเช่นกนั 

 เช่นเดียวกบัอนุสาวรีย์ รูปคนข่ีม้าสาํคญัๆ ท่ี ปรากฏอยูท่ ัว่โลก เก่าแก่ท่ีสุดอยูใ่นยคุโรมนัคือ

รูปประติมากรรมอนุสาวรียจ์กัรพรรดิมาร์คสัออเรลิอุสทรงมา้ ต่อมาในอนุสาวรียรู์ปคนข่ีมา้ของประ

ติมากรเอกสมยัเรอนาซองซ์ของอิตาลี 2 ท่าน คือ อนุสาวรียน์ายพลอีราสโมดา นาร์นี ท่ีออกแบบและ

ป้ันโดย โดนาเทลโล  (Donatallo, 1386-1460) และอนุสาวรียน์ายพลบาร์โทโลเมโอ คอลเลโอนี ท่ี
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ออกแบบและป้ันโดย เวร์รอคคิโอ (Andrea del Verrocchio, 1435-1488) อนุสาวรียรู์ปคนข่ีมา้ท่ีกล่าว

มาน้ีก็เช่นกนั เพราะเป็นการสร้างเพื่อสรรเสริญ ยกยอ่งตวับุคคลท่ีอยูบ่นหลงัมา้ ทั้งลกัษณะท่าทาง

ของมา้และผูข่ี้บนหลงัไม่ไดแ้สดงความเคล่ือนไหวท่ีมากมาย โดยจะเนน้ท่ีความสง่างามมากกวา่ 

 โดยจะแตกต่างจากผลงานของ ศิลปินชาวอเมริกัน 2 คน ท่ีสร้างสรรคง์านประติมากรรมรูป

คนข่ีมา้ไว้เป็นจาํนวนมาก คนแรกคือ เฟรเดริก เรมิงตนั  (Frederic Remington, 1861-1909) ผลงาน

ของเขาส่วนใหญ่จะแสดงถึงวถีิชีวติของคาวบอยกบัอินเดียนแดงบนหลงัมา้ ศิลปินคนท่ีสองคือ เฮน

ร่ี เมอร์วิน ชาร์ดด้ี  (Henry Merwin Shrady, 1871 - 1922) ซ่ึงมีผลงานการป้ันรูปสัตวต่์างๆ  และ

อนุสาวรียรู์ปคนข่ีมา้อยา่งมากมายในอเมริกา  โดยรูปบุคคลและพาหนะจะแสดงออกถึงความ

เคล่ือนไหวอยา่งรุนแรง บุคคลท่ีอยูบ่นหลงัมา้จะแสดงอาการความรู้สึกต่างๆ ออกมามากและชดัเจน 

ไม่วา่ท่าทางการแสดงออกถึงความฮึกเหิมกลา้หาญ ใบหนา้แสดงอาการโห่ร้อง ตะโกนในการออก

คาํสั่ง ซ่ึงบางรูปคนบนหลงัมา้ก็แสดงถึงอาการเหน่ือยลา้ ไดรั้บบาดเจบ็ วติกหวาดกลวัอยา่งชดัเจน 

ส่วนมา้ซ่ึงเป็นพาหนะท่ีข่ีก็แสดงอาการท่ีใหค้วามรู้สึกเคล่ือนไหวต่างๆ ท่ีรุนแรงชดัเจนเช่นกนั อาทิ

เช่น รูปมา้ท่ีแสดงอาการคึกคะนองจึงยกตวัข้ึนเหนืออากาศแบบผาดโผน หรือมา้พยศกระโดดด้ินรน

ใหผู้ข่ี้ตกลงจากหลงั หรือมา้ศึกในสงครามท่ีกาํลงัวิง่เขา้สู่สมรภูมิ แต่กลบัถูกอาวธุของศตัรูทาํให้

ไดรั้บบาดเจบ็เสียก่อน จึงสะดุดลม้ตวัลงกบัพื้นอยา่งกะทนัหนัพร้อมทหารท่ีอยูบ่นหลงั มา้บางตวั

แสดงอาการเหน่ือยหอบจนล้ินหอ้ยออกมา และรูปมา้ท่ีวิง่ดว้ยความเร็วสูง มีการป้ันพืชจาํพวกหญา้ท่ี

มีความพล้ิวไหวเขา้ไปรับกบัส่วนขามา้ ซ่ึงทาํใหดู้เหมือนวา่ขาหรือกีบมา้นั้นไม่สัมผสักบัพื้นดินเลย

และส่งผลใหดู้ราวกบัมีความเคล่ือนไหวมากยิง่ข้ึน 

จากการศึกษารูปแบบของประติมากรรมวรีกษตัริยป์ระทบับนชา้งและมา้ในประเทศไทย 

และการศึกษาลกัษณะการแสดงออกของประติมากรอเมริกนั 2 คน คือ เฟรเดริก เรมิงตนั  และเฮนร่ี 

เมอร์ วิน ชาร์ดด้ี  นาํมาสู่ ความสนใจใน การนาํองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษามาพฒันา สร้างสรรค์

ผลงาน พระบรมรูปวรีกษตัริยท์รงชา้งและมา้ ท่ีมีความเคล่ือนไหวรุนแรง และมีลกัษณะการป้ันท่ี

แสดงออกถึงความรู้สึกภายในตามแบบของตนเอง 

วตัถุประสงค์ของการทาํศิลปนิพนธ์ 

 1.  เพื่อศึกษารูปแบบของพระบรมรูปวรีกษตัริยแ์ละวรีสตรีทรงชา้งและมา้ในประเทศไทย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



6 
 

2. เพื่อศึกษาผลงานประติมากรรมรูปคนข่ีมา้ของศิลปินตะวนัตก  2 คน คือ  เฟรเดริก  เรมิง

ตนั และเฮนร่ี เมอร์วนิ ชาร์ดด้ี  

3. เพื่อนาํองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษารูปแบบ พระบรม รูปวรีกษตัริยแ์ละวรีสตรีทรง ชา้ง

และมา้ในประเทศไทย และรูปแบบ ผลงานประติมากรรมรูปคนข่ีมา้ของศิลปินตะวนัตก  คือ  เฟรเด

ริก เรมิงตนั  และเฮนร่ี เมอร์วิน ชาร์ดด้ี มาสังเคราะห์ แลว้ สร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรม พระบรม

รูปวรีกษตัริยท์รงชา้งและมา้ตามลกัษณะเฉพาะตน 

ขอบเขตของการทาํศิลปนิพนธ์ 

 1.  ศึกษารูปแบบของ พระบรม รูปวรีกษตัริยแ์ละวรีสตรีทรง ชา้ง และ มา้ในประเทศ ไทย 

ดงัน้ีคือ 

 1.1 พระบรมรูปวรีกษตัริยท์รงมา้ในประเทศไทย 6 แห่ง ไดแ้ก่ 

1.1. 1 พระบรมราชานุสาวรียพ์ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ลาน

พระราชวงัดุสิต กรุงเทพมหานคร                                                                      

1.1. 2 พระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช  วงเวยีนใหญ่ 

กรุงเทพมหานคร                                                                                        

 1.1. 3 พระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช ทุ่งนาเชย จงัหวดั

จนัทบุรี                                                                                  

1.1. 4 พระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช ทุ่งภูเขาทอง จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา                                                                                          

1.1. 5 พระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช อาํเภอเกาะคา จงัหวดั

ลาํปาง                                                                                       

1.1.6 พระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช จงัหวดัเชียงราย 

 1.2 พระบรมรูปวรีกษตัริยแ์ละวรีสตรีทรงชา้งในประเทศไทย 5 แห่ง ไดแ้ก่ 
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1.2. 1 พระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช ดอนเจดีย ์จงัหวดั

สุพรรณบุรี                                                                                                              

1.2.2 พระราชานุสาวรียส์มเด็จพระสุริโยทยั ทุ่งมะขามหยอ่ง จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา                                                                                                                                 

1.2. 3 พระบรมราชานุสาวรียพ์ระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

จงัหวดับุรีรัมย ์                                                                          

1.2.4 พระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช จงัหวดักาญจนบุรี                                                                                                             

1.2.5 พระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช กรุงเทพมหานคร 

2. ศึกษารูปแบบการสร้างสรรคป์ระติมากรรมรูปคนข่ีมา้ของศิลปินตะวนัตก  2 คน คือ เฟร

เดริก เรมิงตนั  และเฮนร่ี เมอร์วนิ ชาร์ดด้ี  

3. สร้างสรรคผ์ลงานพระบรมรูปวรีกษตัริยท์รงชา้งและมา้ 2 ช้ิน ดงัน้ีคือ 

  3.1 พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวร มหาราชทรงชา้ง มีสัปคบั ทหารกลางชา้ง  และ

ทา้ยชา้ง เทคนิคป้ันดินเยือ่กระดาษ ขนาดของงานกาํหนดสัดส่วนความสูงของไหล่ชา้งถึงเทา้ชา้ง 40

ซม. 

  3.2 พระบรมรูปสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชทรงมา้ และทหารเอก 4 นาย บนหลงั

มา้ เทคนิคป้ันดินเยือ่กระดาษ ขนาดของงานประติมากรรมรูปกลุ่มคนข่ีมา้ กาํหนดสัดส่วนของคน

สูง 23 ซม. 

วธีิการศึกษาของการทาํศิลปนิพนธ์ 

 1.  ศึกษาพระบรมรูปวรีกษตัริยแ์ละวรีสตรีทรงชา้งและมา้ในสถานท่ีจริง 

 2.  ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3.  สัมภาษณ์ขอ้มูลจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 4.  วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา 

 5.  สังเคราะห์องคค์วามรู้ท่ีไดแ้ละนาํมาสร้างสรรคผ์ลงานพระบรมรูปวรีกษตัริยท์รงชา้งและ

มา้ตามลกัษณะเฉพาะตน 

6. สรุปผลการสร้างสรรคแ์ละเรียบเรียงเป็นเอกสารการวจิยั 

แหล่งข้อมูลในการทาํศิลปนิพนธ์ 

 1. พระบรมรูปวรีกษตัริยแ์ละวรีสตรีทรงชา้งและมา้ในประเทศไทย 

 2. บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3. หนงัสือ และบทความท่ีเก่ียวขอ้ง 

อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการทาํศิลปนิพนธ์ 

 1.  กลอ้งถ่ายรูป 

 2.  อุปกรณ์บนัทึกเสียง 

 3.  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 4.  เคร่ืองพร้ินเตอร์ 

 5.  ลวด 

 6.  ปูนปลาสเตอร์ 

 7.  ดินเยือ่กระดาษ 

 8.  สีอะคริลิค 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที ่2 

ทีม่าของแนวคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ 

 งานประติมากรรมในประเทศไทยมีววิฒันาการมาอยา่งต่อเน่ือง จากหลกัฐานทาง

โบราณคดีมีการศึกษาคน้ควา้ สาํรวจ และคน้พบประติมากรรมจากแหล่งโบราณคดีสมยัต่างๆ ซ่ึงใน

สมยัสุโขทยั อายปุระมาณพุทธศตวรรษท่ี  18-20 แมอ้ายสุมยัสุโขทยัจะสั้นเพียง 100 ปี แต่สมยั

สุโขทยัถือไดว้า่เป็นศิลปะไทยท่ีงดงามท่ีสุด และมีลกัษณะเป็นของตนเองมากท่ีสุด โดยเฉพาะการ

สร้างพระพุทธรูปลอยตวัปางลีลาของสุโขทยั งดงามไม่แพป้ระติมากรรมช้ินเอกอ่ืนๆ ในโลก 

 การสร้างงานป้ันหล่อสัมฤทธ์ิในสมยัสุโขทยันั้นเจริญมาก มีการสร้างพระพุทธรูป เทวรูป

ขนาดใหญ่ถึง 2 เท่าคนจริงจาํนวนมาก ทั้งท่านัง่ และท่ายนื และยงัมีเคร่ืองใชส้อยต่างๆ ใน

ชีวติประจาํวนัเช่น ขนั คนัฉ่อง แจกนั ตลบั ชอ้น กระบวย รวมทั้งเคร่ืองประดบัชา้ง มา้ เช่น ลูก

กระพรวนผกูคอมา้ ลูกกระพรวนผกูคอชา้ง และโกลนมา้ เป็นตน้ 

 

ภาพท่ี 1 ตุก๊ตาดินเผารูปคนข่ีชา้ง สมยัสุโขทยั 

                            ท่ีมาของภาพ : หนงัสือช่างไทยสิบหมู่: การป้ัน การหล่อ 

 งานป้ันดินเผา การทาํตุก๊ตา มีทั้งรูปคน และรูปสัตว ์เช่น รูปคนข่ีชา้ง คนข่ีมา้ นอกจากน้ียงั

มีรูปนกัรบ อาจเป็นรูปนายกอง มือขวาถือดาบพาดไหล่ขวา มือซา้ยถือดั้ง ส่วนรูปท่ีมีขนาดใหญ่
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ข้ึนมา ไดแ้ก่ รูปชา้งศึก มีจตุลงัคบาทถือดั้งอยา่งครบครัน รูปชา้งบางแบบทาํสวยงาม เคลือบเขียวไข่

กา ยนือยูใ่นจานกลม ชา้งชูงวงจบัดอกบวัไวเ้หนือหวั บนหลงัชา้งมีฐานส่ีเหล่ียมแบบแหยง่ขา้ง มี

ทา้ยชา้งอยูห่น่ึงคน ชา้งแบบน้ีขดุพบท่ีเมืองอู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี และยงัมีรูปนกัรบข่ีมา้ เคลือบสี

นํ้าตาล 

 ในสมยัรัชกาลท่ี 5 พระองคท์รงโปรดใหส้ร้างพระบรมรูปของพระองคใ์นเงินตรา และ

พระบรมรูปทรงมา้ ในสมยัน้ีมีการจา้งชาวตะวนัตกเขา้มาทาํงาน ดา้นสถาปัตยกรรม และจิตรกรรม

ช่างและศิลปินชาวตะวนัตกท่ีเขา้มาส่วนมากเป็นชาวอิตาเลียน ในสมยัรัชกาลท่ี  6 มีศิลปินต่างชาติ

เขา้มาทาํงานศิลปะใหป้ระเทศสยามหลายท่าน และหน่ึงในหลายท่านท่ีคนไทยรู้จกักนัดี และยกยอ่ง

เป็นผูห้น่ึงในการวางรากฐานการศึกษาศิลปะแบบตะวนัตก และความเขา้ใจเก่ียวกบัศิลปะตะวนัตก

และศิลปะไทย คือ ศาสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรี0

1 

ศาสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรี หรือคอร์ราโด เฟโรจี (พ.ศ.2435-2505) ประติมากรชาวเมืองฟลอ

เรนซ์ ประเทศอิตาลี ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกจากรัฐบาลอิตาลี ใหเ้ขา้มารับราชการในประเทศไทยใน

ตาํแหน่งช่างป้ัน สังกดักรมศิลปากร กระทรวงวงั ในรัชกาล พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั  

เม่ือปี พ.ศ.2466 และต่อมาไดย้ืน่คาํร้องขอโอนสัญชาติเป็นคนไทย และเปล่ียนช่ือเป็น ศิลป์ พีระศรี 

มกัไดรั้บการมอบหมายใหอ้อกแบบ และสร้างอนุสาวรียห์ลายแห่ง เพื่อสนองโยบายของรัฐบาล และ

ท่ีสาํคญัศาสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรี ท่านยงัเป็นผูอ้อกแบบ และป้ัน พระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระ

เจา้ตากสินมหาราชทรงมา้ วงเวยีนใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ.2497 และพระบรมราชานุสาวรีย์

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงชา้ง ดอนเจดีย ์จงัหวดัสุพรรณบุรี  ในปี พ.ศ.2501 ซ่ึงทั้ง 2 แห่งน้ี คือ 

อนุสาวรียว์รีกษตัริยท์รงชา้ง และทรงมา้แห่งแรกท่ีสร้างในประเทศไทยอีกดว้ย 

 

 

 

 

                                                           
1

 สํานกัช่างสิบหมู ่กรมศิลปากร, ช่างไทยสบิหมู่ : การป้ัน การหล่อ (กรุงเทพฯ : สกสค.ลาดพร้าว, 2552), 47. 
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2.1 พระบรมรูปวรีกษัตริย์และวรีสตรีทรงช้างในประเทศไทย 

 ยทุธหตัถี หรือการชนชา้ง  คือ การทาํสงครามบนหลงัชา้งตามประเพณีโบราณของกษตัริย์

ในภูมิภาคอุษาคเนย ์เป็นการทาํสงครามซ่ึงถือวา่มีเกียรติยศ เพราะชา้งถือเป็นสัตวใ์หญ่ และเป็นการ

ปะทะกนัซ่ึงๆ หนา้ ผูแ้พจ้ะถึงแก่ชีวติได ้

               ตาํแหน่งของผูท่ี้นัง่บนหลงัชา้งจะมีดว้ยกนั 3 คน คือ ตาํแหน่งบนคอชา้ง จะเป็นผูท้าํการ

ต่อสู้ โดยอาวธุท่ีใชสู้้ส่วนมากจะเป็นงา้ว ตาํแหน่งกลางชา้ง จะเป็นตาํแหน่งท่ีใหส้ัญญาณ  และส่ง

อาวธุท่ีอยูบ่นสัปคบัใหแ้ก่คอชา้ง โดยอาวธุ  ไดแ้ก่ งา้ว  หอก โตมร หอกซดั และเคร่ืองป้องกนัต่างๆ 

เช่น โล่ เป็นตน้ และตาํแหน่งควาญชา้งซ่ึงจะเป็นผูบ้งัคบัชา้งจะนัง่อยูห่ลงัสุด และหากเป็นชา้งทรง

ของพระมหากษตัริย ์จะมีทหารฝีมือดี 4 คนประจาํตาํแหน่งเทา้ชา้งทั้ง 4 ขา้งดว้ย เรียกวา่ "จตุลงัค

บาท" ซ่ึงไม่วา่ชา้งทรงจะไปทางไหน จตุลงัคบาทตอ้งตามไปคุม้กนัดว้ย หากตามไม่ทนัจะมีโทษถึง

ชีวติ โดยมากแลว้ผลแพช้นะของการทาํยทุธหตัถีจะข้ึนอยูก่บัขนาดของชา้ง ชา้งท่ีตวัใหญ่กวา่จะ

สามารถข่มขวญัชา้งท่ีตวัเล็กกวา่ เม่ือชา้งท่ีตวัเล็กกวา่หนีหรือหนัทา้ยให ้หรือชา้งตวัใดท่ีสามารถงดั

ชา้งอีกตวัใหล้อยข้ึนได ้จะเปิดจุดอ่อนใหโ้จมตีไดต้รงๆ การฟันดว้ยของา้วเพียงคร้ังเดียวก็อาจทาํให้

ถึงชีวติได ้โดยร่างอาจขาดหรือเกือบขาดเป็นสองท่อนได ้เรียกวา่ "ขาดสะพายแล่ง"  

                ชา้งท่ีจะถูกจดัใหเ้ป็นชา้งศึกนั้น ตอ้งเป็นชา้งพลาย (ชา้งเพศผู)้ มีลกัษณะตรงตามตาํราคช

ลกัษณ์ คือ รูปร่างใหญ่โตกาํยาํ หวักะโหลกหนาและใหญ่ แกม้เตม็สมบูรณ์ หนา้เชิด  หลงัตํ่า งายาว

ใหญ่ มีความโคง้และแหลมคมไดท่ี้ โดยท่ีชา้งเชือกท่ีฝึกซอ้มมาเป็นอยา่งดี  และสามารถสู้เอาชนะ

ชา้งเชือกอ่ืนได ้จะถูกเรียกวา่ "ชา้งชนะงา" 

                การกระทาํยทุธหตัถีในประวติัศาสตร์ไทยท่ีเลืองลือ ปรากฏทั้งหมด 4 คร้ัง คือ  

 1)  การชนชา้งระหวา่งพอ่ขนุรามคาํแหงมหาราชกบัขนุสามชน เจา้เมืองฉอด พอ่ขนุ

รามคาํแหงชนะ 

 2) การชนชา้งท่ีสะพานป่าถ่าน ระหวา่งเจา้อา้ยพระยากบัเจา้ยีพ่ระยา เพื่อชิงราชสมบติั 

ปรากฏวา่ส้ินพระชนมท์ั้งคู่ 
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 3) ยทุธหตัถีระหวา่งสมเด็จพระสุริโยทยักบัพระเจา้แปร ในปี พ.ศ. 2091 ท่ีทุ่งมะขามหยอ่ง 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สมเด็จพระสุริโยทยัส้ินพระชนมข์าดคอชา้ง 

 4) ยทุธหตัถีระหวา่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกบัพระมหาอุปราชามงัสามเกียด ในปี 

พ.ศ. 2135 ท่ีอาํเภอดอนเจดีย ์จงัหวดัสุพรรณบุรี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชไดช้ยัชนะ 

             ในประวติัศาสตร์ชาติไทยมีชา้งเก่ียวขอ้งในการเร่ืองการศึกสงคราม เป็นราชพาหนะ  เป็น

ชา้งทรงของพระมหากษตัริยไ์ทยหลายพระองค ์เม่ือมีการสร้างพระบรมราชานุสาวรียข์องพระองค์

ข้ึนจึงปรากฏรูปของชา้งทรงนั้นเขา้ไปดว้ย  

 

ภาพท่ี 2 พระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช  จงัหวดัสุพรรณบุรี 

                 ท่ีมาภาพ  พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์, เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.thaiscooter.com/ 
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2.1.1 พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.สุพรรณบุรี 

 พระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช  ประดิษฐาน ณ อนุสรณ์ดอนเจดีย ์

อาํเภอดอนเจดีย ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ศาสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรี เป็นผูอ้อกแบบและป้ัน  มีนายสิทธิเดช 

แสงหิรัญ นายปกรณ์ เล็กสน และนายสนัน่ ศิลากรณ์ เป็นผูช่้วย  ประวติัการก่อสร้าง พระบรมราชานุ

สาวรียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการบูรณะอนุสรณ์ดอนเจดีย ์ณ บริเวณท่ีพบ

เจดีย ์ซ่ึงเช่ือกนัวา่เป็นพระเจดียย์ทุธหตัถี ซ่ึง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โปรดใหส้ร้างข้ึนเป็น

อนุสรณ์ในการทาํยทุธหตัถีชนะพระมหาอุปราชา ในปี พ.ศ. 2135 อนัเป็นชยัชนะคร้ังยิง่ใหญ่ใน

ประวติัศาสตร์ชาติไทย 

สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ ทรงพยายามคน้หาสถานท่ีตั้งของ

เจดียย์ทุธหตัถี โดยสมเด็จ ฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพทรงรับสั่งใหเ้จา้เมืองสุพรรณบุรี และเจา้

เมืองกาญจนบุรีออกคน้หา ทางเจา้เมืองสุพรรณบุรี พระทวปีระชาชน (อ้ี กรรณสูต) ไดค้น้พบซาก

เจดียเ์ก่าองคห์น่ีงในเขตตาํบลหนองสาหร่าย กลางป่าไมเ้บญจพรรณ อยูห่่างจากหนองสาหร่ายไป

ทางตะวนัตกเฉียงใต ้ 150 เส้น ลกัษณะเป็นเจดียฐ์านส่ีเหล่ียมกวา้งดา้นละสิบวา ส่วนสูงกาํหนด

ไม่ไดเ้น่ืองจากยอดชาํรุดเหลือแต่ฐานสูงหกวาสามศอก สอบถามชาวบา้นไดค้วามวา่ ผูห้ลกัผูใ้หญ่

ไดเ้ล่าสืบทอดกนัมาวา่ สมเด็จพระนเรศวรกบัพระมหาอุปราชา ชนชา้งกนัตรงนั้น จึงนาํความกราบ

บงัคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 6  แห่งพระบรมราชจกัรีวงศ ์พระองคไ์ด้

เสด็จไปสักการะและบวงสรวงสมโภชน์ในปี พ.ศ. 2456 และโปรดใหก้รมศิลปากรบูรณะเจดียย์ทุธ

หตัถีในปี พ.ศ. 2458 แต่ยงัไม่สามารถจะดาํเนินการไดเ้น่ืองจากไม่มีงบประมาณ จนกระทัง่ถึงสมยั

จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี คณะรัฐบาลมีมติในวนัท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2495 ตั้ง

คณะกรรมการบูรณะอนุสรณ์ดอนเจดีย ์ก่อสร้างสถูปครอบเจดียย์ทุธหตัถี  เจดียอ์งคใ์หม่เป็น

สถาปัตยกรรมรัตนโกสินทร์ เป็นเจดียท์รงลงักา ฐานกวา้ง 36 เมตร ความสูงถึงยอดเจดีย ์ 66 เมตร 

และสร้างพระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช 

เม่ือหล่อโลหะสาํริดช้ินส่วนต่างๆ ของพระบรมราชานุสาวรียแ์ลว้เสร็จ จึงขนยา้ยไป

ประกอบยงัอนุสรณ์ดอนเจดีย ์ในวนัท่ี 11 ธนัวาคม พ.ศ. 2501 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัเสด็จ

พระราชดาํเนินทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรียใ์นวนัท่ี 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2502 
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บทวเิคราะห์ 

                       1         2             3        4              5                    6                                7 

            

                                       8           9                               10 

1. งายาว ตีเป็นวงโคง้สวยงาม 

2. ทรงพระแสงของา้วไวแ้น่น ช้ีขนานไปขา้งหนา้  

3. ส่วนหวัยกเชิดข้ึน หนัมองไปทางดา้นขวา 

4. หูกวา้งออก 

5. กลางชา้งชูแพนหางนกยงูข้ึน 

6. กลา้มเน้ือขาหนา้และหลงัเด่นชดั 

7. กลา้มเน้ือขาของนายทา้ยชา้งปรากฏเด่นชดัมาก 

8. ปากปิดสนิท 

9. งวงมว้นเลก็นอ้ย 

10. การวางขาและเทา้อยูใ่นท่ายนืปักหนกั 
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ลกัษณะของพระบรมราชานุสาวรียแ์ห่งน้ี พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรทรงประทบับนคอ

ชา้งศึก พระหตัถท์ั้งสองทรงแสงของา้วช้ีไปขา้งหนา้ ทรงพระมาลาเบ่ียง พระพกัตร์มองตรงไป

ขา้งหนา้เฉียงไปทางดา้นขวาเล็กนอ้ย พระพกัตร์ดุดนั เคร่งขรึม ในลกั ษณะทา้ใหพ้ระมหาอุปราชา

ออกมากระทาํยทุธหตัถี และเป็นท่ีน่าสังเกตอีกประการพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรทรงไม่สวม

ฉลองพระบาท เพราะอาจจะทาํใหพ้ระองคท์รงสามารถบงัคบัข่ีบนคอชา้งศึกไดถ้นดัข้ึน 

ส่วนชา้งทรงซ่ึงเป็นรูปชา้งหล่อโลหะสาํริดขนาดหน่ึงเท่าคร่ึงชา้งจริง ท่ีสร้างข้ึนแห่งแรกใน

ประเทศไทย มีลกัษณะเป็นชา้งพลายท่ีมีโครงสร้างลาํตวัไม่ค่อยสูงนกั มีลกัษณะสมบูรณ์ สง่างาม 

ถูกตอ้งตามตาํราคชลกัษณ์ หวัยกเชิดหนัเอียงไปดา้นขวา ทิศทางการมองเดียวกนักบัองคส์มเด็จพระ

นเรศวร จากการเอียงหวัของชา้งทรง ทาํใหดู้ราวกบัวา่ชา้งทรงนั้นมีชีวติชีวามาก บวกกบัสีหนา้ของ

ชา้งทรงท่ีสันคิ้วขมวด ดวงตาดุดนั เบิกกวา้ง แสดงใหเ้ห็นถึงความ เกร้ียวกราดต่ืนตวั ลกัษณะของงา 

ยาว ยืน่ออกมาเป็นวงกวา้ง ส่วนปลายตีเขา้หากนัเป็นจงัหวะท่ีสวยงาม ส่วนปากปิดสนิทเหมือน

กาํลงัรวบรวมพลงัลมในปากใหพ้ร้อมท่ีจะเปล่งเสียงออกมาใหด้งักึกกอ้งไปทัว่อาณาบริเวณน้ีส่วน

งวงชา้งทรงมว้นเก็บพอประมาณ กลา้มเน้ือทุกส่วนเกร็งจึงมองเห็นเด่นชดั มีลกัษณะผวิหนงัท่ีเรียบ

แนบไปกบักลา้มเน้ือ เน่ืองจากประติมากรไม่ตอ้งการท่ีจะแสดงความยบัยน่ของผวิหนงัชา้ง ท่ีจะ

ก่อกวนสายตาจากการมองกลา้มเน้ือชา้งทรงนัน่เอง ลกัษณะการยนืเหมือนยนืปักหลกัอยูก่บัท่ี ขาขา้ง

ขวาวางเหล่ือมมาขา้งหนา้ ขาขา้งซา้ย แต่ไม่ไดแ้สดงอาการเดินแต่อยา่งใด สอดคลอ้งกบัเร่ืองตอนทาํ

ยทุธหตัถี ท่ี สมเด็จพระนเรศวร หยดุยนืชา้งอยูท่่ามกลางทพัหลวงของพม่า แ ลว้พระองคท์รงทา้ให้

พระมหาอุปราชาแห่งกรุงหงสาวดีออกมากระทาํยทุธหตัถี 

ส่วนรูปกลางชา้งและทา้ยชา้ง ลกัษณะของกลางชา้งนัง่บนเปลสัปคบั ใบหนา้เคร่งเครียด 

ปากเปิดกวา้งคลา้ยโห่ร้อง สองมือถือแพนขนหางนกยงูชูข้ึนเหนืออากาศ ลกัษณะโบกใหส้ัญญาณ

ในการรบ ส่วนทา้ยชา้งนัง่อยูห่ลงัสัปคบั มีหนา้ท่ีในการช่วยบงัคบัชา้งทรง และระวงัภยัดา้นหลงั มือ

ขวาถือขอสับดา้มยาว มือซา้ยกุมเชือกท่ีเรียกวา่ พานหลงั จะโยงจากสัปคบัลงไปท่ีตน้หางชา้งทรงผกู

ติดกบัสาํอางโลหะรูปโคง้สอดไวใ้ตต้น้หางชา้ง ช่วยพยงุใหท้า้ยชา้งนัง่อยูไ่ดส้ะดวก ขาของนายทา้ย

ชา้งแสดงถึงอาการเกร็ง จนเห็นกลา้มเน้ือส่วนขาอยา่งชดัเจน การแต่งกายของกลางชา้ง และทา้ยชา้ง

มีรูปแบบเดียวกนั และทั้งสองยงัสวมหมวกทรงประพาสดว้ย 
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ภาพท่ี 3 พระราชานุสาวรียส์มเด็จพระสุริโยทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

                     ท่ีมาภาพ aycityparadise, คาราวานแห่เทยีนพรรษาทางนํา้ และ เวยีนเทยีนยามคํ่ากบั 

ททท .  พระนครศรีอยุธยา , เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2557 , เขา้ถึงไดจ้าก  

http://aycityparadise.blogspot.com/ 

2.1.2 พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทยั จ.พระนครศรีอยุธยา 

 พระราชานุสาวรียส์มเด็จพระสุริโยทยั  ประดิษฐาน  ณ ทุ่งมะขามหยอ่ง ตาํบลบา้นใหม่ 

อาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ประติมากร คือ คุณไข่มุกด ์ชูโต  พระราชานุสาว

รียส์มเด็จพระสุริโยทยั มีพื้นท่ีประมาณ 250 ไร่ มีลกัษณะเป็นอนุสรณ์สถาน ประกอบดว้ยพระราชา

นุสาวรียช์า้งทรงของสมเด็จพระสุริโยทยั มีนกัรบจตุลงัคบาทท่ีมีเคา้โครงหนา้ละมา้ยนายพลฯ  ในยคุ
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นั้น 2 ท่าน คือ พลเอกวมิล วงศว์านิช และพลเอกสุนทร คงสมพงษ ์ตั้งอยูบ่นเกาะกลางนํ้า พื้นท่ี

จาํลองค่ายขา้ศึก และกองทพัขา้ศึก 4 ทพั ทางดา้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของพื้นท่ีอ่างเก็บนํ้า มีเน้ือท่ี

ราว 180 ไร่ จุนํ้าราว 1,000,000 ลูกบาศกเ์มตร อาคารอเนกประสงค ์และสวนสาธารณะริมอ่างเก็บนํ้า 

พระราชานุสาวรียส์มเด็จพระสุริโยทยัเป็นโครงการอนุสรณ์สถานท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่สมยัพลเอก

เปรม ติณสูลานนท ์เป็นนายกรัฐมนตรี โดยในวนัท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2531 คณะรัฐมนตรีในสมยันั้น

ไดมี้มติเห็นชอบใหด้าํเนินการจดัสร้างพระราชานุสาวรียส์มเด็จพระสุริโยทยั เพื่อเป็นการเฉลิมพระ

เกียรติแก่วรีสตรีผูก้ลา้หาญในประวติัศาสตร์ชาติไทย โดยมอบหมายใหก้ระทรวงมหาดไทยเป็น

ผูรั้บผดิชอบ ต่อมาไดมี้การเปล่ียนแปลงรัฐบาล จนกระทัง่สมยัพลเอกอิสรพงศ ์หนุนภกัดี เป็น

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย ไดม้อบหมายใหก้รมโยธาธิการ  ไดด้าํเนินการออกแบบวางผงั

ก่อสร้าง เพื่อเสนอต่อนายอานนัท ์ปันยารชุน นายกรัฐมนตรี เพื่อขอรับความเห็นชอบ และไดล้งนาม

เห็นชอบ และแต่งตั้งคณะกรรมการจดัสร้างพระราชานุสาวรียส์มเด็จพระสุริโยทยั เม่ือวนัท่ี 4 

กรกฎาคม พ.ศ. 2534 ส่วนองคพ์ระราชานุสาวรียแ์ละประติมากรรมภายในพระราชานุสาวรียส์มเด็จ

พระสุริโยทยันั้น ออกแบบและป้ันรูปโดย คุณไข่มุกด ์ชูโต 

รูปแบบของพระราชานุสาวรีย ์เป็นพระรูปสมเด็จพระสุริโยทยัประทบัอยูบ่นคอชา้งศึก ช่ือ

พลายทรงสุริยกษตัริย ์มีกลางชา้งนัง่โบกหางนกยงูบนสัปคบั มีทา้ยชา้ง และจตุลงัคบาทอีก 4 คน 

ทั้งหมดน้ีมีขนาดเท่าคร่ึงคือใหญ่กวา่ของจริงคร่ึงหน่ึง โดยสัดส่วนชา้งจริงท่ีใชใ้นการสร้างพระราชา

นุสาวรียน้ี์มีความสูง 3 เมตร เม่ือชา้งมีขนาดเท่าคร่ึงจะมีความสูง 4.50 เมตร ส่วนคนเท่าจริงมีความ

สูง 1.80 เมตร คนขนาดเท่าคร่ึงจะมีความสูงประมาณ 2.70 เมตร 1

2เป็นการอธิบายถึงลกัษณะขนาด

ของการป้ันรูปคนเหมือนในอนุสาวรีย ์

นอกจากน้ียงัมีองคป์ระกอบเป็นฝ่ายพม่า 4 ทพั คือ 4 กลุ่ม ตั้งอยูท่ี่พื้นดิน ดาหนา้เขา้มา

ประจนัพระพกัตร์กบัสมเด็จพระสุริโยทยั โดยมีพระเจา้แปรเป็นทพัหนา้ ในพงศาวดารบนัทึกไวว้า่

เม่ือพระเจา้แปรยกทพัมาประชิดติดพระนคร สมเด็จพระมหาจกัรพรรดิไดย้กกองทพัเด็จออกไปหยัง่

กาํลงัขา้ศึก สมเด็จพระสุริโยทยัพระอคัรมเหสี ไดข้อโดยเสด็จฯ ดว้ย โดยปลอมพระองคเ์ป็นชาย 

ทรงเคร่ืองพิชยัสงครามพระมหาอุปราช เม่ือปะทะกบักองทพัพระเจา้แปร ชา้งทรงของ สมเด็จพระ

                                                           
2

 ศิลปาชีพ,กอง.สํานกัราชเลขาธิการ, ชีวติและงานของคุณไข่มุกด์ ชูโต (กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2540), 138. 
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มหาจกัรพรรดิ  เสียทีขา้ศึกวิง่หนีไป สมเด็จพระสุริโยทยัทรงไสยชา้งทรงออกสกดัขวางกั้นไว ้มิให้

ชา้งพระเจา้แปรตามไป จึงถูกพระเจา้แปรฟันดว้ยพระแสงของา้ว ซบคอชา้งสวรรคตทนัที หลงัจาก

นั้นก็มีทพัของพระเจา้หงสาวดีตะเบง็ชะเวต้ี พระมหาอุปราชบุเรงนอง และพระยาพะสิม ยกมาลอ้ม

กรุงศรีอยธุยาไว ้จึงปรากฏเป็นประติมากรรมทพัพม่า 4 ทพั แต่ละทพัประกอบดว้ย แม่ทพับนคอชา้ง 

กลางชา้งบนสัปคบั ทา้ยชา้ง และจตุลงัคบาททั้ง 4 คน  ทั้งหมดน้ีมีขนาดเท่าจริง คือ ชา้งสูง 3 เมตร

(เป็นขนาดของชา้งเอเชียท่ีสูงใหญ่มากๆ) คนสูง 1.80 เมตร ตรงทางข้ึนบนัไดไปสู่ลานอนัเป็นท่ีตั้ง

แท่นฐาน และศาลา 3 หลงันั้น มีประติมากรรมรูปกลุ่มประชาชนทั้งคนแก่ หนุ่มสาว และเด็ก อยูใ่น

ท่าทางแสดงถึงความโศกเศร้าต่อการสวรรคตของสมเด็จพระสุริโยทยั จาํนวน  10 คน มีขนาดเท่าคน

จริง เช่นเดียวกนักบักองทพัพม่า จึงนบัไดว้า่เป็นอนุสาวรียท่ี์ยิง่ใหญ่ และงดงามท่ีสุดในประเทศไทย 

และมีองคป์ระกอบเร่ืองราวใหญ่ท่ีสุด เพราะประกอบดว้ย ชา้งเท่าคร่ึง 1 เชือก คนเท่าคร่ึง 7 คน ชา้ง

เท่าจริง 4 เชือก และคนเท่าจริง 38 คน 

หลงัจากสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดาํริใหจ้ดัสร้างพระบรมรา

ชานุสาวรียส์มเด็จพระสุริโยทยั และเสด็จพระราชดาํเนินมาทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ ์เม่ือวนัท่ี 

31 สิงหาคม พ.ศ. 2534 และก่อสร้างแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2538  
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1. งามีขนาดท่ียาวพอประมาณ 

2. หวัมองตรงไปขา้งหนา้ และกม้ลงเลก็นอ้ย 

3. สดัส่วนของพระสุริโยทยัจะเลก็กวา่ทหารนายอ่ืน 

4. แสดงถึงกลา้มเน้ือท่ีชดัเจน 

5. งวงมีลกัษณะเป็นจงัหวะคลา้ยชา้งในงานศิลปะไทย 

6. ปากเปิดเลก็นอ้ย 

7. ลกัษณะชา้งกาํลงักา้วเดิน 

8. สดัส่วนของทหารบ่งบอกถึงขนาดของชา้งท่ีใหญ่โต 
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ลกัษณะของพระราชานุสาวรียแ์ห่งน้ี พระรูปสมเด็จพระสุริโยทยัประทบับนคอชา้งศึก 

ฉลองพระองคใ์นชุดนกัรบ ทรงพระมาลาเบ่ียง ทรงสร้อยสังวาล พระหตัถท์ั้งสองทรงพระแสงขอ

งา้วในท่วงท่าช้ีไปขา้งหนา้ พร้อมท่ีเขา้สู่สมรภูมิอยา่งกลา้หาญ เขม้แขง็ แต่เน่ืองจาพระองคเ์ป็น

อิสตรี ประติมากรจึงออกแบบใหข้อ้มือของพระนางยอ้ยลง ทาํใหเ้ห็นวา่ผูท่ี้จบัพระแสงของา้วนั้นมี

ความอ่อนโยนของอิสตรีอยู ่และยงัแสดงใหเ้ห็นถึงนํ้าหนกัท่ีมากของพระแสงของา้วอีกดว้ย พระรูป

ของสมเด็จพระสุริโยทยัขนาดจะเล็กกวา่รูปทหารทุกคน และทรงฉลองพระบาท 

ส่วนชา้งทรงมีลกัษณะเป็นชา้งพลาย โครงสร้างสูงใหญ่ สมบูรณ์ แขง็แรง สูงเด่นสง่างาม

สัดส่วนรายละเอียดของกลา้มเน้ือท่ีสมจริง มาก ส่วนหวัมองไปขา้งหนา้กม้ลงเล็กนอ้ย อารมณ์ของ

ชา้งทรงเชือกน้ีค่อนขา้งสงบ ไม่ไดแ้สดงอาการความเกร้ียวกราดดุร้ายแต่อยา่งใด อาจจะเป็น เพราะ

ประติมากร  ป้ันส่วนหวัชา้ง ทรงให้ มีลกัษณะเหมือนจริง  การแสดงอาการความรู้สึกผา่นลกัษณะ

ใบหนา้แววตาของชา้งทรงจึงมีไม่มาก ซ่ึงชา้งจริงก็ไม่สามารถแสดงอารมณ์ถ่ายทอดความรู้สึกต่างๆ 

ผา่นสีหนา้ได ้แต่ประติมากรไดแ้สดงความแขง็แรง สมเป็นชา้งศึก ผา่นกลา้มเน้ือตามส่วนต่างๆ ทั้ง

ไหล่ สะโพก ขาของชา้งทรงแทน งามีขนาดใหญ่ แต่ไม่ยาวมาก แสดงลกัษณะชา้งท่ีกาํลงัอยูใ่นช่วง

ของชา้งวยัหนุ่ม งาทั้งสองขา้งยืน่ออกมาจากโคนของงาขนานกนั ไม่ตีเป็นวง งวงหอ้ยลงมาเป็น

จงัหวะท่ีสวยงาม เหมือนรูปเขียนชา้งในงานจิตรกรรมไทย ส่วนโคนของงวงใหญ่อวบอ่ิม ปลายงวง

มว้นเขา้เล็กนอ้ย ลกัษณะผวิหนงับางส่วนของชา้งทรงนั้น ประติมากรไดขี้ดตามผวิหนงัใหเ้ป็นเส้น

ในส่วนต่างๆ ท่ีตอ้งการเนน้ใหเ้ป็นแนวลกัษณะรอยยน่ของผวิหนงัชา้ง  ชา้งทรงอยูใ่นลกัษณะกาํลงั

กา้วเดินไปขา้ง หนา้ ขาซา้ยกา้วลํ้าขาขวาทั้งหนา้และหลงั แสดงถึงการจะอาการกา้วเดินเขา้สมรภูมิ

รบทุ่งมะขามหยอ่ง ศึกท่ีก่อกาํเนิดตาํนานวรีสตรีผูก้ลา้หาญคนสาํคญัคนแรกของชาติไทย 

ส่วนทหารท่ีติดตามสมเด็จพระสุริโยทยั ทั้งกลาง ทา้ยชา้ง และจตุลงัคบาท  ลกัษณะใบหนา้

ทุกนายมีความแตกต่างกนั เหมือนมีตวัตนจริงๆ ทหารทั้งหมดแต่งกายเหมือนอยูใ่นชุดทหารไทย

สมยัโบราณ สวมหมวกทรงประพาส กลางชา้ง ซ่ึงตอ้งเป็นพระญาติหรือราชวงศเ์ท่านั้น  นัง่เปลท่ี

ตั้งอยูด่า้นบนสัปคบั ใบหนา้เคร่งขรึม ปากเปิดโห่ร้อง สองมือถือแพนขนหางนกยงูใหส้ัญญาณใน

การรบ ทา้ยชา้งนัง่อยูห่ลงัสัปคบั มือขวาถือขอสับดา้นยาว ช่วยบงัคบัควบคุมชา้งทรง จตุลงัคบาททั้ง  

4 นายยนืประจาํอยูต่ามตาํแหน่งขาชา้งทรงท่ีตอ้งอารักขา สวมรองเทา้ สองมือจบัดาบคู่ มีฝักดาบ

เปล่าขดัอยูท่ี่หลงั แต่ละนายอยู่ ในท่าทางท่ีเขม้แขง็ ดูแตกต่างกนัไป เดินไปในทิศทางเดียวกบัชา้ง

ทรง ท่ีกาํลงักา้วเดินเหมือนกาํลงัมุ่งเขา้สู่สมรภูมิ 
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ภาพท่ี 4 พระบรมราชานุสาวรียพ์ระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จงัหวดับุรีรัมย ์

     ท่ีมาภาพ sarayutr, อนุสาวรีย์รัชกาลที่1, เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก

http://www.panoramio.com/ 

2.1.3 พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จ. บุรีรัมย์ 

 พระบรมราชานุสาวรียพ์ระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ประดิษฐาน ณ 

บริเวณส่ีแยกถนนสายบุรีรัมย ์ – ประโคนชยั ตดักบัถนนสายบุรีรัมย ์ – สตึก อาํเภอเมืองบุรีรัมย ์

จงัหวดับุรีรัมย์ ประติมากรคือนายกนก บุญโพธ์ิแกว้  และนายธวชัชยั ศรีสมเพช็ร  สร้างข้ึนเพื่อเฉลิม

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 ปฐมกษตัริยแ์ห่งราชวงศ์

จกัรี ผูท้รงก่อตั้งเมืองบุรีรัมย ์เม่ือคร้ังยงัทรงเป็นสมเด็จพระยามหากษตัริยศึ์ก พระบรมราชานุสาวรีย์

มีขนาดเท่าคร่ึงของพระองคจ์ริง หล่อดว้ยโลหะสัมฤทธ์ิ ฉลองพระองคแ์บบนกัรบตามขตัติยราช

ประเพณีโบราณ ประทบับนชา้งศึก จากจดหมายเหตุประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 7 กล่าววา่ ในปี พ.ศ. 
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2321 สมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรี โปรดใหส้มเด็จพระยามหากษตัริยศึ์กยกทพัไปปราบพระยานางรอง

ซ่ึงคบคิดกบัเจา้โอ เจา้อินแห่งจาํปาศกัด์ิ ขณะเดินทพัพบเมืองร้างอยูท่ี่ลุ่มนํ้าหว้ยจระเขม้าก มีชยัภูมิดี

แต่ไขป่้าชุกชุม ชาวเขมรป่าดงไม่กลา้เขา้มาอยูอ่าศยั แต่ตั้งบา้นเรือนอยูโ่ดยรอบ จึงรวบรวมผูค้นตั้ง

เป็นเมืองแปะ และใหบุ้ตรเจา้เมืองพุทไธสมนัซ่ึงติดตามมาดว้ยเป็นเจา้เมือง ไดรั้บบรรดาศกัด์ิเป็น

พระยานครภกัดี ต่อมาจึงเปล่ียนช่ือเป็น เมืองบุรีรัมย ์

โครงการจดัสร้างอนุสาวรียด์งักล่าว เร่ิมข้ึนในปี พ.ศ. 2538 ก่อนถึงโอกาสท่ีพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วั จะเถลิงถวลัยราชสมบติัครบ 50 ปี ในปี พ.ศ.  2539 ในเบ้ืองตน้ประชาชนชาวบุรีรัมย์

และชาวไทย ผูมี้จิตศรัทธาไดร่้วมกนับริจาคเงินจาํนวน 8 ลา้นบาท จงัหวดับุรีรัมยไ์ดจ้ดัสรร

งบประมาณสนบัสนุนอีก 7 ลา้นบาท รวมทั้งส้ิน 15 ลา้นบาท จากนั้นรัฐบาลไดม้อบหมายใหจ้งัหวดั

บุรีรัมยเ์ป็นผูรั้บผดิชอบโครงการ และกรมศิลปากรดาํเนินการออกแบบก่อสร้าง  และประดิษฐาน

พระบรมราชานุสาวรียก์ลางเมืองบุรีรัมย ์ณ บริเวณส่ีแยกถนนสายบุรีรัมย ์ – ประโคนชยั ตดักบัถนน

สายบุรีรัมย ์– สตึก บนพื้นท่ีประมาณ 350 ตารางเมตร 

กรมศิลปากรไดอ้อกแบบก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรียข์นาดเท่าคร่ึงขององคจ์ริง  ดว้ย

โลหะสาํริด ตั้งอยูบ่นฐานกวา้ง 4 เมตร ยาว 8.80 เมตร สูง 10 เมตร พร้อมดว้ยแผน่ภาพนูนตํ่า ขนาด 

2.40 x 11.40 เมตร 2 แผน่ หล่อดว้ยโลหะผสมรมดาํ อดีตรองอธิบดี นายกนก บุญโพธ์ิแกว้ ออกแบบ

และควบคุมการป้ันโดย นายธวชัชยั ศรีสมเพช็ร  

วนัท่ี 7 เมษายน พ.ศ.  2538 พระบาทสมเด็จพระจา้อยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดาํเนินแทนพระองคเ์พื่อทรงวาง

ศิลาฤกษพ์ระบรมราชานุสาวรีย ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช ณ ส่ีแยกกลาง

เมืองบุรีรัมย ์โดย นายพร เพญ็พาส ผูว้า่ราชการจงัหวดับุรีรัมยข์ณะนั้น เป็นผูก้ราบบงัคมทูลรายงาน

จนกระทัง่มีการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรียแ์ลว้เสร็จ ในปี พ.ศ. 2539 และประดิษฐาน เม่ือวนัท่ี 1 

กรกฎาคม พ.ศ. 2541 
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1. ประทบันัง่บนสปัคบัอยา่งสงบน่ิง 

2. หวัมองไปทางดา้นซา้ยเลก็นอ้ย 

3. งายาวโคง้เลก็นอ้ย 

4. เนน้กลา้มเน้ือพอประมาณ 

5. ลกัษณะการวางเทา้ทั้งส่ีอยูใ่นท่ากาํลงักา้วเดิน 

6. งวงหอ้ยยาวโคง้ 
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ลกัษณะของพระบรมราชานุสาวรียแ์ห่งน้ี เป็นพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า

จุฬาโลกมหาราชทรงประทบับนสัปคบัหลงัชา้ง การฉลองพระองคข์องพระบรมรูปจะเหมือนท่ี พระ

บรมราชานุสาวรียพ์ระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้าทรง

พระมาลาเส้าสูง ดา้นขา้งมีขนนกการเวกประดบั ทรงพระสังวาลนพรัตน์ และสร้อยสังวาลพระนพ 

ทรงฉลองพระองคค์รุย ประทบันัง่ในท่าขดัสมาธิบนสัปคบั วางพระแสงดาบบนพระเพลา ซ่ึงอยูใ่น

อิริยาบถผอ่นคลายขณะทรงยกทพักลบัสู่พระนคร 

ลกัษณะชา้งทรง มีลกัษณะโครงสร้างสูงใหญ่ กาํลงักา้วเดินไปขา้งหนา้ ขาหนา้ขา้งขวาท่ี

กา้วลํ้ามาขา้งหนา้ ฝ่าเทา้วางลงกบัพื้นไม่เตม็ท่ี เป็นจงัหวะท่ีขาชา้งทรงกาํลงัจะยา่งกา้วออกไป

ขา้งหนา้ ลกัษณะของกลา้มเน้ือในส่วนต่างๆ ไม่ชดัเจนเท่าไรนกั แต่ก็มองเห็นเป็นแนวทางกลา้มเน้ือ

ส่วนตน้ขาอยูบ่า้ง หวัหนัมองไปทางดา้นซา้ย ดวงตาเปิดกวา้งฉายแววเป็นประกาย ปากเปิดออกอา้

เล็กนอ้ย งาใหญ่ยาวยืน่ออกมาจากส่วนโคนขนานกนั ส่วนปลายงาโคง้เขา้หากนัเล็กนอ้ย งวงหอ้ยลง

มาเป็นจงัหวะโคง้เขา้หาตวัชา้งทรงเล็กนอ้ย เป็นรูปชา้งทรงท่ีกาํลงัเดินอยูใ่นกองทพัขณะเคล่ือน

กาํลงัพล 

ส่วนรูปควาญชา้งและทา้ยชา้ง แต่งกายดว้ยเคร่ืองแบบทหารไทยสมยัโบราณ เป็นเส้ือแขน

ยาว กางเกงขายาว สวมหมวกทรงประพาส ไม่สวมรองเทา้ ควาญนัง่บนคอชา้งทรง มือขวาถือขอสับ

ท่ีใชบ้งัคบัควบคุมชา้งทรง มือซา้ยแตะลูบท่ีส่วนหวัชา้งทรง และทา้ยชา้งนัง่อยูด่า้นสัปคบั มือซา้ยถือ

ขอสับดา้มยาว หนัหนา้และเอนตวัไปทางดา้นซา้ยของชา้งทรง 
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ภาพท่ี 5 พระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช จงัหวดักาญจนบุรี 

                 ท่ีมาภาพ นายอาลกัษณ์, เจดีย์และสถานทีท่าํยุทธหัตถี , เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2557,

เขา้ถึงไดจ้าก http://rabeangthai.blogspot.com/ 

2.1.4 พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ. กาญจนบุรี 

 พระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช  ประดิษฐาน ณ ตาํบลดอนเจดีย ์ อาํเภอ

พนมทวน  จงัหวดักาญจนบุรี  ออกแบบและป้ันหล่อโดย บริษทั ช.ประติมากรรม อินดสัตรี จาํกดั  

ท่ีมาของการก่อสร้าง เน่ืองจากชาวบา้นดอนเจดียต์ั้งแต่อดีตต่างมีความเช่ือวา่ซากเจดียท่ี์อยูก่ลางทุ่ง

แห่งน้ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิมาก  มกัจะมีปรากฏการณ์แปลกๆ  เก่ียวกบัอภินิหารต่างๆ  ใหช้าวบา้นได้

ประจกัษอ์ยูเ่ป็นประจาํ   ทาํใหช้าวดอนเจดียมี์ความนบัถือองคเ์จดียน้ี์มาก  จึงจดัใหมี้ การบวงสรวง

องคพ์ระเจดียทุ์กปีในวนัแรม  2  คํ่า  เดือนยี ่ ต่อมาไดมี้การศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัประวติัความเป็นมา
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ของเจดียอ์งคน้ี์จากชาวบา้นและนกัประวติัศาสตร์รุ่นใหม่  ทาํใหเ้กิดหลกัฐานทางประวติัศาสตร์

หลายอยา่งท่ีเช่ือไดว้า่  เจดียอ์งคน้ี์น่าจะเป็นเจดียย์ทุธหตัถีท่ีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไดท้รงสร้าง

ข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งชยัชนะในการทาํยทุธหตัถีกบัพระมหาอุปราชาแห่งพม่า           

 สาํหรับเจดียย์ทุธหตัถี อาํเภอดอนเจดีย ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ผูท่ี้เป็นคนเร่ิมตน้ของการคน้หา

และสรุปวา่เจดีย ์ท่ีบา้นดอนเจดีย ์อาํเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรีในปัจจุบนั  เป็นสถานท่ี

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสร้างพระเจดียย์ทุธหตัถีไว ้ คือ  สมเด็จกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ  

ท่านไม่ไดท้รงเช่ือดว้ยความเห็นส่วนตวั  แต่ทรงเช่ือดว้ยอาศยัหลกัฐานและขอ้มูลท่ีคน้ควา้และ

รวบรวมไวไ้ดใ้นขณะนั้น    

              ในพระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ ทาํใหท้ราบวา่ความจริงแลว้ก่อนท่ี

พระองคจ์ะสรุปวา่รากฐานเจดียท่ี์บา้นดอนเจดียห์รือดอนทาํพระท่ีอาํเภอศรีประจนัตเ์ป็นเจดียย์ทุธ

หตัถีของสมเด็จพระนเรศวรนั้น   พระองคไ์ดท้รงใหเ้ร่ิมคน้หาเจดียท่ี์วา่นั้นในเมืองกาญจนบุรีก่อน  

เพราะพระองคเ์องก็ทรงเช่ือแต่เดิมวา่เจดียด์งักล่าวน่าจะอยูใ่นพื้นท่ีจงัหวดักาญจนบุรีในปัจจุบนั  

ดว้ยวา่บา้นพนมทวนท่ีปรากฏวา่อยูใ่นพงศาวดารนั้นมีอยูจ่ริง  และปัจจุบนัถูกยกเป็นอาํเภอหน่ึง  

เคยข้ึนกบัจงัหวดัหรือเมืองสุพรรณบุรี  จนต่อมายา้ยไปสังกดัเมืองกาญจนบุรี   จึงมีรับสั่งใหเ้จา้เมือง

กาญจนบุรีช่วยคน้หา   เม่ือเจา้เมืองกาญจนบุรีแจง้มาวา่  ไม่เจอเจดียท่ี์เห็นสมควรวา่เป็นเจดียท่ี์

กษตัริยส์ร้าง   โดยการคิดและตดัสินใจเอาเอง  เจา้เมืองกาญจนบุรีทูลสรุปรายงานไปเช่นนั้น   

สมเด็จกรมพระยาดาํรงราชานุภาพจึงปลงพระทยั  จนต่อมาไดรั้บรายงานวา่มีการคน้พบเจดียท่ี์วา่นั้น

ท่ีบา้นดอนทาํพระ  อาํเภอศรีประจนัต ์ จงัหวดัสุพรรณบุรี   

             ในปี พ.ศ.  2512 พลเอกหลวงกมัปนาทแสนยากร  องคมนตรี  ไดท้ราบเร่ืองการคน้พบเจดีย์

และโครงกระดูกชา้ง  มา้ และขา้วของเคร่ืองใชส้งครามจาํนวนมาก  ท่านจึงไดเ้ร่ิมส่งผูเ้ช่ียวชาญ

ในทางโบราณคดีเขา้มาศึกษา  หลงัจากนั้นมานกัประวติัศาสตร์  นกัโบราณคดีรุ่นปัจจุบนัไดพ้ยายาม

ศึกษาคน้ควา้เทียบเคียงหลกัฐานต่างๆ  จนพอจะสรุปไดว้า่  ดว้ยลกัษณะการก่อสร้างของเจดียน์ั้นไป

สอดคลอ้งกบัลกัษณะศิลปะร่วมสมยัของสมเด็จพระเอกาทศรถ  โดยอา้งหลกัฐานท่ีวดัวรเชษฐาราม

เป็นตวัอยา่งกลุ่มหน่ึง ท่ีอา้งวา่  ลกัษณะการก่อสร้างพระเจดียห์รือสถูปดงักล่าวมี ความใกล้ เคียงกบั
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พระเจดียท่ี์ วดัใหญ่ชยัมงคล ซ่ึงไดส้รุปกนัแลว้วา่เป็นพระเจดียอ์งคใ์หญ่ท่ีสมเด็จพระนเรศวรมีรับสั่ง

ใหท้รงสร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะอีกท่ีหน่ึง 

              และหากพระสถูปเจดียท่ี์คน้พบท่ีขา้งตระพงักรุบา้นพนมทวนเป็นเจดียย์ทุธหตัถีของพระ

นเรศวรท่ีแทจ้ริงแลว้ รากฐานพระเจดียท่ี์บา้นดอนเจดีย์  อาํเภอศรีประจนัต์  จงัหวดัสุพรรณบุรีเป็น

อะไร นกัโบราณคดีอีกคณะหน่ึงก็ไดใ้ชค้วามรู้ทางโบราณคดีมาเทียบเคียง  มีการนาํลกัษณะของฐาน

พระเจดียท่ี์คน้พบท่ีบา้นดอนทาํพระ  อาํเภอศรีประจนัต์  จงัหวดัสุพรรณบุรี  ณ ปัจจุบนัไปเทียบเคียง

กบัลกัษณะทางศิลปะการก่อสร้างพระเจดียใ์นอดีต พบวา่คลา้ยกบัพระเจดียท่ี์นิยมสร้างในยคุสมยั

ทวารวดี   ไม่เพียงแค่นั้นนกัโบราณคดีกลุ่มน้ียงัไดใ้ช้ เทคนิคทางวทิยาศาสตร์เขา้มาช่วย  โดยการนาํ

เศษอิฐเศษปูนท่ีฐานพระเจดียด์งักล่าวไปผา่นกรรมวธีิทางวทิยาศาสตร์เพื่อทดสอบหาอาย ุ ประมาณ

อายุ ไดว้า่  เก่าแก่กวา่สมยักรุงศรีอยธุยา  และท่ีสาํคญั คือเหมือนกบัเศษอิฐเศษปูนท่ีไดจ้ากซาก

โบราณคดีท่ีเช่ือกนัวา่สร้าง ในยคุสมยัทวารวดีจริงๆ    จากการประมวลหลกัฐานทางโบราณวตัถุ  

และการคน้พบซากกระดูกชา้ง  มา้  อาวธุ  ตลอดจนขา้วของเคร่ืองใชต่้างๆ จาํนวนมาก  

 หลงัจากการศึกษาคน้ควา้ และรวบรวมขอ้มูลของบรรดานกัโบราณคดี  นกัประวติัศาสตร์  

และผูส้นใจจาํนวนหน่ึง  ต่อมาก็มีผูท้าํการกราบบงัคมทูลเร่ืองดงักล่าวใหพ้ระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วัรัชกาลปัจจุบนัทรงทราบ พระองคจึ์งมีพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ  ใหพ้ระเจา้ลูกเธอสอง

พระองค์  คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และสมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์  

เสด็จมาทอดพระเนตรพระเจดียท่ี์บา้นดอนเจดีย ์อาํเภอพนมทวน  จงัหวดักาญจนบุรี  เม่ือวนัท่ี  20  

สิงหาคม พ.ศ.2515 

 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  และสมเด็จพระนางเจา้ฯพระบรมราชินีนาถ   ไดเ้สด็จ

พระราชดาํเนินมาทอดพระเนตรพระเจดียย์ทุธหตัถี ณ บา้นดอนเจดีย ์อาํเภอพนมทวน จงัหวดั

กาญจนบุรี  เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม พ.ศ.  2516 หลงัจากนั้นจึงมีการปรับปรุงสถานท่ี  และดาํเนินการ

ก่อสร้างพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรข้ึน   การดาํเนินงานเร่ิมข้ึนในราวปี พ.ศ.2542  

ภายใตก้ารอุปถมัภข์องสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช   โดยทูลเชิญสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดาํเนินทรงวางศิลาฤกษ์ เร่ิมการก่อสร้างในปี  พ.ศ.  2543  โดยมี บริษทั 
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ช.ประติมากรรม อินดสัตรี จาํกดั โรงป้ันหล่อเอกชน ทาํการออกแบบ  และป้ันหล่อพระบรมราชานุ

สาวรีย ์

เม่ือการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรียแ์ลว้เสร็จ คณะกรรมการผูด้าํเนินงานสร้างก็ไดก้ราบ

บงัคมทูลฯ  จึงทรงมีพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ  ใหส้มเด็จพระบรมโอรสาธิราช  สยามมกุฎราชกุมาร

เสด็จมาทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณใกล้ กบัองคเ์จดียย์ทุธ

หตัถี บา้นดอนเจดีย ์ อาํเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี เม่ือปี  พ.ศ. 2547 

บทวเิคราะห์ 

                                1                              2                                        3                              4 

              

                                                               5                                                              6 

1. ไม่ไดมี้การเนน้กลา้มเน้ือมาก 

2. ประทบันัง่บนสปัคบัอยา่งสงบน่ิง 

3. หวัชา้งมองตรงไปขา้งหนา้ 



29 
 

4. งายาวโคง้ขนานกนั 

5. การวางเทา้มีลกัษณะเป็นการยนืปักหลกั 

6. งวงหอ้ยลงมา มีจงัหวะการเคล่ือนไหวนอ้ย 

ลกัษณะของพระบรมราชานุสาวรียแ์ห่งน้ี พระบรมรูป สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรง

ประทบับนสัปคบัหลงั ทรงฉลองพระองคค์ลา้ยกบัท่ีพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย ์จงัหวดั

สุพรรณบุรี ทรงพระมาลาเบ่ียง ทรงวางพระแสงดาบท่ีพระเพลา สาํหรับสัปคบัมีลกัษณะแตกต่าง

จากพระบรมราชานุสาวรียแ์ห่งอ่ืน ส่วนราวกั้นของสัปคบัเป็นราวท่ีไม่มีลวดลายมากมาย พระบรม

รูปอยูใ่นลกัษณะทรงนาํกองทพัเคล่ือนพล 

รูปชา้งทรง เป็นชา้งพลายท่ีมีลกัษณะโครงสร้างขนาดปานกลาง ลกัษณะยนือยูก่บัท่ีแต่วาง

ขาเหล่ือมกนั โดยขาขา้งขวาจะกา้วนาํขาขา้งซา้ย หวัมองตรงไปขา้งหนา้ มีการแสดงออกทางสีหนา้

มาก สาํหรับรูปชา้งทรงของพระบรมราชานุสาวรียแ์ห่งน้ี แววตาจะเบิกกวา้ง สันคิ้วหนา และขมวด 

สะทอ้นใหเ้ห็นอาการท่ีอยูภ่ายในความรู้สึกของชา้งทรงวา่ แสดงความเกร้ียวกราด ดุดนั น่าเกรงขาม

เป็นยิง่นกั งายาวยืน่ขนานออกมาจากโคนงา งวงหอ้ยลงเป็นจงัหวะท่ีเคล่ือนไหวเล็กนอ้ย มีการเนน้

ปริมาณของกลา้มเน้ือใหเ้ห็นพอเป็นแนวบา้ง ทาํใหมี้การเคล่ือนไหวของตวัชา้งทรงเชือกน้ีค่อนขา้ง

นอ้ย แต่การแสดงอารมณ์ความรู้สึกเคล่ือนไหวนั้นจะอยูท่ี่ส่วนหวัมากกวา่ ในลกัษณะผวิหนงัตาม

ส่วนต่างๆ ชา้งทรงมีการขีดเป็นเส้นแสดงร้ิวรอยความยน่ของหนงัชา้งอยา่งชดัเจนมาก 

ส่วนรูปควาญชา้งและทา้ยชา้ง แต่งกายแบบทหารไทยยคุโบราณ สวมหมวกทรงประพาส 

ควาญชา้งนัง่บงัคบัข่ีอยูท่ี่คอชา้งทรง มือทั้งสองกุมขอสับควบคุมชา้ง ทา้ยชา้งนัง่อยูด่า้นหลงัสัปคบั 

สองมือจบัขอสับดา้มยาวหนัไปทางดา้นขวาของชา้งทรงท่ีหยดุยนือยูท่่ามกลางสถานท่ี เช่ือวา่เคย

เป็นสมรภูมิรบคร้ังยิง่ใหญ่ของประวติัศาสตร์ชาติไทย 
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ภาพท่ี 6 พระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช กรุงเทพมหานคร 

                  ท่ีมาภาพ   25 เม.ย.56 พธีิวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เน่ืองในวนัคล้ายวนัสวรรคต

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจําปี 2556 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร

มหาราช กองบัญชาการกองทพัไทย , เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี  28 มกราคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.pnru.ac.th/ 

2.1.5 พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรุงเทพฯ 

 พระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช  ประดิษฐานหนา้อาคารกองบญัชาการ

ทหารสูงสุด ถนนแจง้วฒันะ เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร  ออกแบบและป้ันหล่อโดยบริษทั ช.

ประติมากรรม อินดสัตรี จาํกดั  ประวติัการสร้าง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
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พระมหากษตัริยน์กัรบท่ีเก่งกลา้  เป็นทั้งจอมทพัและขนุศึก  ทรงชาํนาญการรบทุกดา้น  ทรงกอบกู้

เอกราชใหแ้ก่ชาติไทย  และทางราชการกาํหนดใหว้นัท่ี 18 มกราคม ซ่ึงเป็นวนัท่ีทรงกระทาํยทุธ

หตัถีมีชยัชนะเหนือขา้ศึก เป็นวนักองทพัไทย  นอกจากนั้นพระบรมราชานุสาวรียท่ี์จดัสร้างใน

ลกัษณะทรงคชาธารศึกยงัสามารถเปรียบเทียบกบับทบาทของกองบญัชาการทหารสูงสุด ในฐานะ

เป็นกองบญัชาการรวมของกองทพัไทย มีหนา้ท่ีบงัคบับญัชา ควบคุม  และการติดต่อส่ือสาร  

ประวติัการสร้างกองบญัชาการทหารสูงสุดไดเ้คล่ือนยา้ยส่วนราชการจากท่ีตั้งเดิม ณ ศาลา

วา่การกระทรวงกลาโหม และสนามเสือป่า มาเขา้ท่ีตั้งแห่งใหม่ เลขท่ี 127 หมู่ท่ี 3 ถนนแจง้วฒันะ  

เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2543 

ในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2545 พลเรือเอกณรงค ์ยทุธวงศ์  ผูบ้ญัชาการทหารสูงสุดขณะนั้น ได้

ดาํริวา่  กองบญัชาการทหารสูงสุดไดย้า้ยเขา้ท่ีตั้งปกติถาวรแลว้ สมควรท่ีจะก่อสร้างถาวรวตัถุ

ประดิษฐานหนา้อาคารกองบญัชาการทหารสูงสุด เพื่อเป็นสิริมงคลและศรีสง่าแก่หน่วย กบัเป็นท่ียดึ

เหน่ียวจิตใจ สาํหรับใหก้าํลงั ใจพลในกองบญัชาการทหารสูงสุด บุคลากรของหน่วยงานขา้งเคียง

รวมทั้งประชาชนไดเ้คารพสักการะ ตลอดจนก่อใหเ้กิดภูมิทศัน์อนังดงาม โดยมอบใหก้รมยทุธศึกษา

ทหารพิจารณาความเหมาะสม  และเสนอความคิดเห็น ซ่ึงกรมยทุธศึกษาทหารไดเ้ชิญผูท้รงคุณวฒิุ

และผูแ้ทนส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งประชุมพิจารณาร่วมกนั และมีมติเห็นควรใหจ้ดัสร้างพระบรมรา

ชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช ขณะทรงพระคชาธารศึกในสงครามยทุธหตัถี 

ผูบ้ญัชาการทหารสูงสุดไดน้าํเร่ืองเขา้ท่ีประชุมหวัหนา้ส่วนราชการกองบญัชาการทหาร

สูงสุด    เพื่อร่วมกนัพิจารณา  ซ่ึงไดล้งมติใหมี้การจดัสร้างพระบรมราชานุสาวรีย ์  แต่ยงัมิไดข้อ้ยติุ

ในเร่ืองรูปแบบ ผูบ้ญัชาการทหารสูงสุดจึงกรุณาอนุมติัใหจ้ดัสร้างพระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระ

นเรศวรมหาราช ณ จุดบริเวณก่ึงกลางสนามหนา้อาคารกองบญัชาการทหารสูงสุด          

กองบญัชาการทหารสูงสุดจึงไดมี้คาํสั่ง ลงวนัท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2545 แต่งตั้ง 

“คณะกรรมการดาํเนินงานโครงการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช ”  มี

รองเสนาธิการทหาร (สายงานดา้นส่งกาํลงั บาํรุงและงบประมาณ) เป็นประธานกรรมการ  คณะ

กรรมการฯ มีหนา้ท่ีหลกัในการพิจารณากาํหนดสถานท่ีตั้ง  รูปแบบ ภูมิสถาปัตยต์ลอดจน

งบประมาณในการดาํเนินการ    โดยใหก้รมส่งกาํลงับาํรุงทหารเป็นหน่วยรับผดิชอบโครงการและ



32 
 

ประสานงานใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  คณะกรรมการฯ ไดเ้สนอรูปแบบท่ีจะจดัสร้างไว ้ 2 

รูปแบบ คือ ขณะทรง มา้ศึก กบัขณะทร งชา้งศึก ซ่ึงผูบ้ญัชาการทหารสูงสุดไดน้าํความกราบบงัคม

ทูลสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อขอพระราชทานพระราชวนิิจฉยั และไดท้รงเลือก

รูปแบบพระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงชา้งศึก 

ผูบ้ญัชาการทหารสูงสุดไดม้อบใหก้รมยทุธบริการทหารเป็นหน่วยรับผดิชอบการก่อสร้าง

พระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช ดว้ยการจดัจา้งโดยวธีิกรณีพิเศษ  มีงบประมาณ

ค่าก่อสร้างในวงเงินประมาณ 25 ลา้นบาท  ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 2 ปี  โดยวา่จา้งบริษทั ช.

ประติมากรรม อินดสัตรี  จาํกดั เป็นผูรั้บจา้งดาํเนินการ  และไดล้งนามในสัญญาวา่จา้งลงวนัท่ี 30 

สิงหาคม พ.ศ. 2545 

รายละเอียดรูปแบบ พระบรมราชานุสาวรีย์  ดงัน้ี ขนาดความสูงจากเทา้ชา้งถึงหลงัชา้ง 4.80 

เมตร  ความกวา้งลาํตวัชา้ง 2.60 เมตร  ความยาวจากโหนกชา้งถึงโคนหางชา้ง 6.60 เมตร  ความสูง

ของพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  2.60 เมตร  ความสูงของจตุลงัคบาท 2.60 เมตร

ประดิษฐานบนแท่นฐานทรงบวัคว ํ่า แบบศิลปกรรมไทย ขนาด 38 x 38 เมตร มีทางข้ึน 4 ทิศทาง ใช้

วสัดุหินแกรนิต 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงประกอบพิธีเจิมและ

ประพรมนํ้าพระพุทธมนตแ์ผน่ศิลาฤกษ์  และวตัถุมงคลในการก่อสร้าง ณ วดับวรนิเวศวหิาร เม่ือวนั

ศุกร์ท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ.2545 

วนัจนัทร์ท่ี 9 กนัยายน พ.ศ. 2545 เวลา  09.09 น. พลเรือเอกณรงค ์ ยทุธวงศ์  ผูบ้ญัชาการ

ทหารสูงสุดขณะนั้น เป็นประธานพิธีบวงสรวงข้ึนหุ่นชา้งศึก  ณ โรงหล่อบริษทั ช.ประติมากรรม

อินดสัตรี จาํกดั อ.เมือง  จ.นครปฐม และเวลา 11.09 น. เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษพ์ระบรมรา

ชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ สนามหนา้อาคารกองบญัชาการทหารสูงสุด ถนนแจง้

วฒันะ 
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วนัจนัทร์ท่ี 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.  2546 พลเอกสุรยทุธ์  จุลานนท ์ผูบ้ญัชาการทหารสูงสุด

ขณะนั้น เป็นประธานพิธีบวงสรวงข้ึนหุ่นพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ณ โรงหล่อ

บริษทั ช. ประติมากรรม อินดสัตรี จาํกดั  อ.เมือง  จ.นครปฐม 

วนัพุธท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2546 เวลา 19.15 น. สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถทรง

พระกรุณาโปรดเกลา้ฯ เสด็จพระราชดาํเนินทรงประกอบพิธีเททองพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวร

มหาราช ณ กองบญัชาการทหารสูงสุด 

สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ เสด็จพระราชดาํเนิ น 

ทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช  ณ กองบญัชาการทหาร

สูงสุด     เม่ือวนัองัคารท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2547 

บทวเิคราะห์ 

                            1               2                         3                              4 

             

                                      5                                          6                

1. งายาวโคง้ 

2. หวัชา้งมองไปดา้นซา้ยเลก็นอ้ย 
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3. ประทบันัง่บนคอชา้งพร้อมรบ 

4. มีการเนน้กลา้มเน้ือเลก็นอ้ย 

5. งวงหอ้ยลงเป็นจงัหวะ 

6. ลกัษณะการวางเทา้ เป็นการยนืปักหลกั หรือกาํลงัเดินก็ได ้          

รูปแบบพระบรมราชานุสาวรีย ์พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรทรงประทบัอยูบ่นคอชา้งศึก 

มีกลางชา้ง ทา้ยชา้ง และจตุลงัคบาท 4 นาย โดยท่ีขนาดสัดส่วนของพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวร

จะใหญ่กวา่รูปทหารนายอ่ืนๆ เล็กนอ้ย เพราะประติมากรตอ้งการสร้างใหอ้งค์ สมเด็จพระนเรศวร

โดดเด่นกวา่เหล่าทหารท่ีติดตามนัน่เอง การฉลองพระองคมี์แบบเดียวกนักบัท่ีอนุสรณ์ดอนเจดีย ์

จงัหวดัสุพรรณบุรี และพระบรมราชานุสาวรียท่ี์อาํเภอพนมทวน ทรงพระมาลาเบ่ียง  พระหตัถท์ั้ง

สองจบัพระแสงของา้ว ทรงยกพระแสงของา้วข้ึนสูงกวา่ท่ีดอนเจดีย ์และท่ีแตกต่างจากดอนเจดียคื์อ 

จะทรงโจงกระเบนทบักางเกง ท่ีดอนเจดียจ์ะทรงกางเกงอยา่งเดียว และอีกประการท่ีต่างจากดอน

เจดียคื์อท่ีหนา้กองบญัชาการน้ีพระบรมรูปทรงฉลองพระบาท 

ชา้งทรงมีลกัษณะขนาดของโครงสร้างไม่ใหญ่โตมาก ทอ้งใหญ่ แสดงถึงความสมบูรณ์ของ

ร่างกาย แขง้ขาใหญ่มีกลา้มเน้ือเป็นมดั ผวิหนงัค่อนขา้งเรียบ ไม่ไดท้าํรอยยน่ของผวิหนงัชา้ง ท่าทาง

การยนือยูใ่นลกัษณะกิริยาท่ีกาํลงัจะออกตวัไปขา้งหนา้ โดยขาหนา้กางออกขา้งซา้ยกา้วนาํออกไป

มาก หรือดูอยูใ่นลกัษณะยนืท่าปักหลกัก็ได ้หวัหนัมองไปทางดา้นซา้ยเชิดข้ึนเล็กนอ้ย สันคิ้วขมวด

ดวงตาเบิกกวา้ง งายาวโคง้ส่วนปลายตีเขา้หากนัเล็กนอ้ย งวงหอ้ยยาวลงมาเป็นจงัหวะแบบของชา้ง

ในงานจิตรกรรมไทยเล็กนอ้ย  

ส่วนทหารท่ีติดตามทั้งกลางชา้ง ทา้ยชา้ง และจตุลงัคบาท มีการแต่งกายแบบทหารไทย

โบราณ สวมหมวกทรงประพาส กลางชา้งนัง่บนสัปคบั มือทั้งสองขา้งถือแพนขนหางนกยงูชูข้ึน

เหนืออากาศ ใบหนา้เคร่งเครียด ปากอา้โห่ร้อง และมีขอ้สังเกตท่ีทาํพระบรมราชานุสาวรียแ์ห่งน้ี

แตกต่างไปจากอนุสาวรียท่ี์มีชา้งทรงแห่งอ่ืน ก็คือเหล่าพระแสงศาสตราวธุต่างๆ ท่ีตั้งวางอยูบ่น

สัปคบันั้น ท่ีกองบญัชาการน้ีจะมีไม่ครบ เพราะไปอยูท่ี่พระหตัถข์องจอมทพันัน่เอง ท่ีอนุสาวรียอ่ื์น

แมต้วัจอมทพัท่ีนัง่บนคอชา้งจะถืออาวธุแลว้ แต่บนชั้นวางอาวธุก็ยงัมีอยูค่รบถว้น  ส่วนทา้ยชา้งใน
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พระบรมราชานุสาวรียแ์ห่งน้ีอยูใ่นลกัษณะเอนตวัไปขา้งหนา้ มือขวาถือขอสับดา้มยาวช่วยควบคุม

ชา้งทรง มือซา้ยกุมเชือกท่ีช่วยพยงุใหท้รงตวัอยูไ่ด ้จตุลงัคบาททั้ง 4 นาย ทุกนายถือดาบคู่ ขดัฝักดาบ

เปล่าไวท่ี้หลงั ยนืปักหลกัอยูป่ระจาํท่ีขาชา้งทรง หนัหนา้ไปคนละดา้นเหมือนกบัคอยปกป้ององค์

สมเด็จพระนเรศวรจากทุกทิศทาง เหมือนกบัในสงครามยทุธหตัถีตอนชา้งทรงของพระองคต์กมนัวิง่

เตลิดจนหลงเขา้ไปตกอยูท่่ามกลางวงลอ้มขา้ศึก ท่ีมีทหารเพียงไม่ก่ีนายติดตามพระองคท์นั 

 

 

2.2 พระบรมรูปวรีกษัตริย์ทรงม้าในประเทศไทย 

 

ภาพท่ี 7 พระบรมราชานุสาวรียพ์ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั กรุงเทพมหานคร 

        ท่ีมาภาพ  พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบรมรูปทรงม้า , เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์  2557, 

เขา้ถึงไดจ้าก http://weok.weloveshopping.com 
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2.2.1 พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กรุงเทพฯ 

 พระบรมราชานุสาวรียพ์ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  หรือท่ีชาวไทยนิยมเรียก

กนัวา่ พระบรมรูปทรงมา้ ประดิษฐาน ณ ลานพระราชวงัดุสิต กรุงเทพมหานคร  ประติมากรคือ 

จอร์จ  เออร์เนลต์  ซอลโล  และ โคลวสิ  มสัซอง  ประวติัการสร้าง การเสด็จประพาสยโุรปของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ั ว รัชกาลท่ี  5 ในปี พ.ศ.  2449-50 ทาํใหป้ระเทศไทยไดมี้

อนุสาวรียแ์ห่งแรกและอนุสาวรียรู์ปคนข่ีมา้แห่งแรก ในปี พ.ศ. 2450 เม่ือถนนราชดาํเนินสร้างแลว้

เสร็จ และไดล้งมือสร้างพระท่ีนัง่อนนัตสมาคม และอีกปีเศษจะถึงมงคลสมยัท่ี พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงครองราชยไ์ด้  42 ปี ระยะเวลาครองราชยข์องพระองคย์นืนานยิง่กวา่

พระมหากษตัริยท่ี์ปกครองประเทศไทยพระองคก่์อนทั้งส้ิน จึงกาํหนดวา่จะมีการสมโภชเป็นงาน

ใหญ่ ดงันั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจา้ฟ้ามหาวชิราวธุ สยามกุฎราชกุมาร (พระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั ) ผูส้าํเร็จราชการรักษาพระนครในขณะนั้น ไดท้รงปรึกษากบัเสนาบดี ในอนัท่ี

จะดาํเนินการจดัพระราชพิธีรัชมงัคลาภิเษก และมีความเห็นพอ้งกนัวา่ เพื่อเป็นการสนองพระมหา

กรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ท่ีไดท้รงปกครอง ประชาชนชาวไทย และ

ทาํนุบาํรุงประเทศใหเ้จริญรุ่งเรือง ไพร่ฟ้าขา้แผน่ดินอยูเ่ยน็เป็นสุขมาชา้นาน จึงสมควรชกัชวน

ประชาชนทัว่พระราชอาณาจกัรใหบ้ริจาคทรัพยต์ามกาํลงัศรัทธา เพื่อรวมเงินสร้างอนุสรณ์สถาน

เฉลิมพระเกียรตินอ้มเกลา้ฯ ถวาย ซ่ึงในเวลานั้นไดท้ราบข่าวจากยโุรปวา่ เม่ือ พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรพระราชวงัแวร์ซาย ประเทศฝร่ังเศส พระองคโ์ปรด

พระบรมรูปพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ในอิริยาบถทรงมา้ หล่อดว้ยโลหะสาํริด ประดิษฐานหนา้พระราชวงั 

และไดมี้พระราชปรารภวา่ ถา้มีพระบรมรูปของพระองคท์รงมา้ตั้งไวใ้นสนามท่ีถนนราชดาํเนินต่อ

กบับริเวณพระท่ีนัง่อนนัตสมาคมจะเป็นสง่าดี เหมือนดงัเช่นประเทศต่างๆ ในยโุรป ดงันั้น  สมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราชฯ จึงกราบบงัคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนอ้มเกลา้ฯ ถวายพระ

บรมรูปทรงมา้เป็นการสนองพระเดชพระคุณในพระราช พิธีรัชมงัคลาภิเษก  ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัก็ไดพ้ระราชทานพระบรมราชานุญาต2

3 

                                                           
3

 อภินนัท์ โปษยานนท์, จติรกรรมและประตมิากรรมแบบตะวันตกในพระราชสาํนัก เล่ม 1  (กรุงเทพฯ : สํานกั

พระราชวงั, 2536), 208. 
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หม่อมเจา้จรูญศกัด์ิ กฤดากร เอกอคัรราชทูตสยามประจาํกรุงปารีสไดรั้บพระราชบญัชาให้

สืบหาสถานท่ีในการหล่อพระบรมรูป ต่อมาพบวา่โรงหล่อซูสแฟรมีความเหมาะสมหลายอยา่ง ทั้ง

ดา้นช่ือเสียง ราคา และประสบการณ์ ทางดา้นประสบการณ์นั้นทางซูสแฟรเพิ่งจะหล่อพระบรม

รูปทรงมา้ของพระเจา้อลัฟองโซท่ี 13 กษตัริยส์เปน ในปี พ.ศ. 2449  

เน่ืองจากการสร้างพระบรมรูปทรงมา้มีขนาดใหญ่มาก และตอ้งใชก้รรมวธีิท่ีสลบัซบัซอ้น

เพื่อหล่อพระบรมรูปและมา้ทรง คณะผูด้าํเนินงานจึงไดติ้ดต่อใหป้ระติมากรชาวฝร่ังเศสช่ือ จอร์จ

เออร์เนลต ์ซอลโล ผูมี้ช่ือสียงทางดา้นการป้ันหล่อ เป็นผูรั้บผดิชอบในการสร้างพระบรมรูปทรงมา้ 

การป้ันพระบรมรูปนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดเ้สด็จประทบัเป็นแบบใหช่้างป้ัน

ดว้ย เม่ือคราวเสด็จประพาสยโุรปนัน่เอง 

พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงมา้สร้างเสร็จเรียบร้อยและส่งถึง

กรุงเทพฯในปี พ.ศ. 2451 วนัท่ี 11 พฤศจิกายน ปีเดียวกนั อนัเป็นวนัประกอบพระราช พิธีรัชมงัคลา

ภิเษก เจา้พนกังานไดอ้ญัเชิญพระบรมรูปทรงมา้ข้ึนประดิษฐานบนแท่นท่ีพระราชวงัดุสิต สมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราช เจา้ฟ้ามหาวชิราวธุ สยามกุฎราชกุมาร  (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้

เจา้อยูห่วั) ทรงอ่านคาํถวายพระพรชยัมงคลเน่ืองในพระราชพิธีรัชมงัคลาภิเษก และนอ้มเกลา้ฯ ถวาย

พระบรมรูปทรงมา้ จากนั้นไดก้ราบบงัคมทูลเชิญเสด็จฯ  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั

ใหท้รงประกอบพิธีเปิดผา้คลุมพระบรมรูปทรงมา้ เพื่อเป็นปฐมฤกษแ์ละประกาศเกียรติคุณให้

ปรากฏสืบไป 
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บทวเิคราะห์ 

                              1                           2                                   3                  4                      5 

 

 

                                6                                               7                                             8       

1. หางยาวช้ีลงพ้ืน ไม่แสดงความเคล่ือนไหว 

2. ประทบับนหลงัมา้ดว้ยอาการท่ีสงบน่ิง 

3. ขนแผงคอยาวตกลงแนบตามลาํคอ ไม่แสดงถึงความเคล่ือนไหวท่ีรุนแรง 

4. หูตั้งชนั แสดงถึงความสนใจกบัส่ิงท่ีอยูเ่บ้ืองหนา้ 

5. ส่วนหวัและสายตามองไปขา้งหนา้อยา่งสงบ 

6. กลา้มเน้ือสะโพกบั้นทา้ยและไหล่หนา้ ไม่ไดเ้นน้กลา้มเน้ือท่ีเกินจริง 

7. ขาทั้ง 4 ยนืสงบน่ิงอยูใ่นลกัษณะท่ีผอ่นคลาย 

8. ปากปิดสนิทไม่แสดงอาการส่งเสียงร้อง 
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พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงมา้ น้ีหล่อดว้ยโลหะสาํริด  ท่ีนิยม

เรียกในสมยันั้นวา่ ตุก๊ตาทองแดง พระบรมรูปทรงมา้น้ีมีขนาดสองเท่าของพระองคจ์ริง ทรงฉลอง

พระองคเ์คร่ืองยศจอมพลทหาร เสด็จประทบับนหลงัมา้พระท่ีนัง่ พระหตัถข์วาพาดอยูบ่นหลงัมา้ 

ทรงถือคทาจอมทพัชา้งสามเศียร พระหตัถซ์า้ยทรงร้ังบงัเหียน และมีกระบ่ีหอ้ยอยูท่างดา้นซา้ย 

อิริยาบถของพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั น้ีทรงอยูใ่นพระอาการท่ีสงบน่ิง 

ไม่ไดแ้สดงพระอาการท่ีเคล่ือนไหวแต่อยา่งไร แสดงถึงการท่ีทรงเป็นพระมหากษตัริยผ์ูท้รงพฒันา

ประเทศชาติบา้นเมืองใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ทดัเทียมนานาประเทศ ทรงเป็นท่ีรักยิง่ของปวงชน

ชาวไทย ประติมากรจึงตอ้งนาํเสนอพระบรมรูปใหส้งบน่ิง สง่างามนัน่เอง  

จากคาํบอกเล่าของเจา้หนา้ท่ีกรมศิลปากรผูมี้หนา้ท่ีทาํความสะอาดพระบรมรูปเป็นประจาํ

ทุกปี หรือในโอกาสใกลว้นัสาํคญัๆ เล่าวา่ ลกัษณะการป้ันของประติมากรชาวฝร่ังเศสนั้นจะป้ัน

รายละเอียดต่างๆ ตั้งแต่พระพกัตร์ พระวรกาย ฉลองพระองค ์เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ต่างๆ ของพระ

บรมรูปนั้น เม่ือมอง ดูพระบรมรูปใกล้ๆ  จะมีลกัษณะค่อนขา้งหยาบ หรือเป็นการป้ันในลกัษณะ

คร่าวๆ ไม่ชดัเจน แต่เม่ือมองจากขา้งล่างหรือจากสายตาผูค้นทัว่ไปจะเห็นรายละเอียดของ พระบรม

รูปน้ีเหมาะสมพอดี 

ส่วนมา้พระท่ีนัง่ เป็นมา้เพศ ผู ้ลกัษณะเป็นมา้พนัธ์ุต่างประเทศ ซ่ึงมีโครงสร้างสูงโปร่ง ขา

ทั้งส่ียนือยูใ่นอาการสงบน่ิง ขาส่วนหนา้ขา้งขวาวางเหล่ียมขาหนา้ขา้ง ซา้ยเล็กนอ้ย ส่วนขาหลงัขา้ง

ซา้ยยนืลํ้าขาหลงัขา้งขวา หวัยกข้ึนมองตรงไปขา้งหนา้ ขนแผงคอยาวปกลงท่ีคอขา้งขวาของมา้พระ

ท่ีนัง่ ส่วนหางยาวไม่ยก ไม่มีการแสดงความเคล่ือนไหวของหางแต่อยา่งใด ในส่วนทั้งแผงคอและ

หาง ประติมากรไดป้ั้นเส้นขนมีแนวทิศทางท่ีเป็นจงัหวะสวยงามตามหลกัของงานประติมากรรม มี

การทาํร่องรอยของเส้นเล็กเส้นนอ้ยยาวทัว่บริเวณขนแผงคอและหาง มีขนของแผงคอส่วนหน่ึงปก

ทบัสายบงัเหียนอยู ่ส่วนหูตั้งชนัแสดงถึงความสนใจกบัส่ิงท่ีอยูเ่บ้ืองหนา้ เคร่ืองทรงต่างๆ  ของมา้

พระท่ีนัง่น้ี ทั้งบงัเหียนตลอดจนอานมา้มีลกัษณะเป็นรูปแบบของมา้ทรง หรือมา้ทหารกองเกียรติยศ

ต่างๆ ในยโุรป 
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ภาพท่ี 8 พระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช กรุงเทพมหานคร 

2.2.2 พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  กรุงเทพฯ 

 พระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช  ประดิษฐาน  ณ กลางวงเวยีนใหญ่ 

ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ประติมากรคือ ศาสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรี  มีผูช่้วยคือ นายพิมาน มูลประมุข 

นายสิทธิเดช แสงหิรัญ นายแสวง สงฆม์ัง่มี และนายสนัน่ ศิลากรณ์  การสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์

น้ี เกิดข้ึนดว้ยความร่วมแรงร่วมใจระหวา่งประชาชนและรัฐบาล ความคิดริเร่ิมเกิดจากภาคเอกชน 

ในปี พ.ศ.2477 นายทองสุข พุฒพฒัน์ ผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัธนบุรีในสมยันั้น ไดเ้ชิญผูแ้ทนตาํบลใน

จงัหวดัธนบุรี มาร่วมประชุมเพื่อก่อสร้าง พระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช ณ 

บริเวณกลางวงเวยีนใหญ่ จงัหวดัธนบุรี ท่ีประชุมมีความเห็นชอบ และไดท้าํหนงัสือขอใหรั้ฐบาลซ่ึง
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ขณะนั้นพนัเอกพระยาพหลพลพยหุเสนา (พจน์ พหลโยธิน) เป็นนายกรัฐมนตรี ดาํเนินการสร้าง แต่

รัฐบาลไม่ตอบสนอง3

4 

ช่วงตน้ปี พ.ศ.  2478 คณะผูริ้เร่ิมจึงไดต้ั้งคณะกรรมการดาํเนินการก่อสร้าง พระบรมราชานุ

สาวรีย ์มีนายทองอยู ่พุฒพฒัน์ เป็นประธาน กราบทูลพระวรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้อาทิตยทิ์พอาภาให้

ทรงร่วมงานดว้ย ทรงประทานความเห็นวา่ควรสร้างเป็นรูปนกัรบ โดยจาํลองพระบรมรูปแลว้นาํไป

กราบทูลปรึกษาสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ ์

ขณะเดียวกนัพนัเอกพระยาพหลพลพยหุเสนา  นายกรัฐมนตรี ไดน้าํเร่ือง การสร้างพระบรม

ราชานุสาวรีย์  เขา้ปรึกษาท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2478 มีมติใหแ้ต่งตั้ง

คณะกรรมการการจดัสร้าง พระบรมราชานุสาวรีย์  คณะกรรมการมีมติใหส้ร้างเป็นพระบรมรูป ซ่ึง

ก่อใหเ้กิดความประทบัใจ และเป็นเคร่ืองเตือนใจใหเ้กิดความเล่ือมใสในคุณความดีของพระองคท่ี์

ทรงกอบกูป้ระเทศชาติ มอบหมายใหก้รมศิลปากรออกแบบจาํลองพระบรมรูปเล็ก 7 แบบ เพื่อขอ

คะแนนความนิยมจากประชาชนในงานฉลองรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2480 

ผลปรากฏวา่แบบพระบรมรูปทรงมา้ พระหตัถข์วาเง้ือพระแสงดาบประดิษฐานอยูบ่นแท่น

สูง ดงัท่ีปรากฏในปัจจุบนั ไดรั้บคะแนนสูงสุด คือ 3932 คะแนน ประชาชนไดร่้วมจดัหาทุนก่อสร้าง

ท่ีวดัอินทาราม (วดับางยีร่ายใต)้ ในเดือนมกราคมถึงกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2482 แต่งานก่อสร้างตอ้ง

หยดุชะงกัลงระยะหน่ึง ดว้ยเกิดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 รัฐบาลเปล่ียนไปหลายคณะ 

จนกระทัง่ปี พ.ศ.  2491 นายทองอยู ่พุฒพฒัน์ และนายเพทาย โชตินุชิต ซ่ึงเป็นสมาชิกสภา

เทศบาลนครธนบุรี ไดร่้วมร้ือฟ้ืนเร่ือง การสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ อีก ขณะนั้นจอมพล ป.พิบูล

สงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี สภาผูแ้ทนราษฎรและคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมติัใหเ้งินงบประมาณ

จาํนวน 200,000 บาท เป็นทุนเร่ิมแรกในการสร้าง คณะรัฐมนตรีไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนใหม่ 

เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2493 คณะกรรมการฯ มีมติใหส้ร้าง พระบรมราชานุสาวรียป์ระดิษฐาน

กลางวงเวยีนใหญ่ อนุโลมตามมติของคณะกรรมการชุดเดิม ส่วนการป้ันหล่อพระบรมรูป แท่นฐาน 

และส่ิงเก่ียวขอ้งมอบใหเ้ป็นหนา้ท่ีของกรมศิลปากร ซ่ึงไดม้อบหมายใหศ้าสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรี 

                                                           
4

 กรมศิลปากร, กองวรรณกรรมและประวติัศาสตร์, อนุสาวรีย์ในประเทศไทย เล่ม 1 (กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2538), 276. 
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คณบดีคณะจิตรกรรมและประติมากรรม มหาวทิยาลยัศิลปากร เป็นผูอ้อกแบบและป้ัน มีผูช่้วยใน

การป้ันหล่อ คือ นายพิมาน มูลประมุข นายสิทธิเดช แสงหิรัญ นายแสวง สงฆม์ัง่มี และนายสนัน่ 

ศิลากรณ์ 

เม่ือปี พ.ศ.  2555 ไดมี้การคน้พบวดีิโอภาพเคล่ือนไหวความยาวประมาณ  1 นาทีคร่ึง เป็น

ภาพการป้ันตกแต่งตน้แบบพระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระเจา้ตากสินท่ีวงเวยีนใหญ่น้ี 

ศาสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรี  และอาจารย์ สิทธิเดช แสงหิรัญ  กาํลงัตกแต่งพระบรมรูปขณะยงัเป็น

ตน้แบบปูนปลาสเตอร์ พร้อมดว้ยรูปมา้ทรง แสดงใหเ้ห็นวา่รูปของมา้ทรงนั้นป้ันสดดว้ยปูน

ปลาสเตอร์ เพราะในภาพ ศาสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรี กาํลงัไสปูนปลาสเตอร์ส่วนคอมา้ทรงออก

บางส่วน และอาจารยสิ์ทธิเดชกาํลงัใชค้อ้นสกดัส่วนขอ้ขาหนา้บางส่วนออกใหไ้ดรู้ปตามท่ีตอ้งการ 

และทาํใหเ้ห็น พระบรมรูปสเก็ตช์ขนาดคร่ึงเท่าพระองคจ์ริงท่ีใชเ้ป็นแบบในการป้ัน และทาํใหเ้ห็น

ตน้แบบพระบรมรูปขนาดเท่าคร่ึงท่ีกาํลงัตกแต่งอยูใ่นขณะนั้น ซ่ึงปัจจุบนัตน้แบบปลาสเตอร์เหล่าน้ี

บางส่วนถูกทาํลายและบางส่วนไดสู้ญหายไปหมดแลว้ เหลือเพียงตน้แบบปลาสเตอร์ส่วนพระเศียร

สมเด็จพระเจา้ตากสินเท่านั้นท่ียงัคงถูกเก็บรักษาไวเ้ป็นอยา่งดี ภายในหอประติมากรรมตน้แบบ กรม

ศิลปากร นอกจากน้ีท่ีสาํคญัก็คือ ทาํใหไ้ดเ้ห็นบรรยากาศการทาํงานป้ันหล่ออนุสาวรียใ์นยคุสมยัของ

ศาสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรีดว้ย 

เม่ืองานป้ันส่วนพระเศียร สมเด็จพระเจา้ตากสิน เสร็จเรียบร้อยแลว้ คณะกรรมการ

อาํนวยการฯ กาํหนดงานพิธีวางศิลาฤกษเ์ททองหล่อพระเศียรพระบรมรูปในวนัศุกร์ท่ี 30 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 งานทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ภายหลงัจากพิธีวางศิลาฤกษ ์และหล่อพระเศียร

ประมาณ 2 ปี คณะกรรมการอาํนวยการฯ มีมติใหท้าํพิธีเปิด พระบรมราชานุสาวรีย์ ในวนัเสาร์ท่ี  17 

เมษายน พ.ศ.  2497 โดยกราบบงัคมทูลอญัเชิญพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช เสด็จ

พระราชดาํเนินเปิด พระบรมราชานุสาวรีย์  มีมหรสพเฉลิมฉลองและสมโภช วนัท่ี 17-18 เมษายน 

พ.ศ. 24975 และมีขอ้เสนอของ นายทองอยู ่พุฒพฒัน์  ใหเ้ฉลิมพระเกียรติพระเจา้ตากสินกรุงธนบุรี 

แต่ไม่เป็นผลอยา่งไร จนคณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ.  2524 ใหเ้ทิดพระนามเป็น 
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 กรมศิลปากร,กองวรรณกรรมและประวติัศาสตร์, อนุสาวรีย์ในประเทศไทย เล่ม 1 (กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2538), 277. 
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สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช  เม่ืองานพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรียด์าํเนินไปแลว้ ทางราชการ

กาํหนดใหว้นัท่ี 28 ธนัวาคม ของทุกปี เป็นวนักราบบงัคมพระบรมรูปตราบจนทุกวนัน้ี 

บทวเิคราะห์ 

                                    1      2   3   4                      5                           6 

               

                                    7                          8                                                       9                             

1. ปากเปิดกวา้ง 

2. ดวงตาเบิกกวา้ง 

3. หูตั้งชนั 

4. แผงคอปลิวไสว แสดงถึงอาการความเคล่ือนไหวไม่หยดุน่ิง 

5. ทรงชูพระแสงดาบข้ึน 
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6. ขนาดของมา้กบัผูข่ี้บ่งบอกถึงสายพนัธ์ุมา้วา่ เป็นมา้ไทย ซ่ึงเป็นมา้ท่ีมีขนาดเลก็ 

7. หนา้อกใหญ่ ไหล่ และสะโพก เนน้กลา้มเน้ือท่ีชดัเจน 

8. ขาหนา้วางอยูใ่นระดบัสูงกวา่ขาหลงั 

9. หางช้ีไปขา้งหลงั แสดงถึงความรู้สึกพุง่ไปขา้งหนา้ 

ลกัษณะพระบรมราชานุสาวรีย์  สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช อยูใ่นชุดขนุศึกกาํลงัประทบั

บนหลงัมา้ศึก พระวรกายเหยยีดตรง พระอูรุ (ตน้ขา) ทั้งสองแนบอยูก่บัลาํตวัมา้ศึก พระบาทสอดอยู่

ในโกลน พร้อมท่ีจะตบโกลนใหม้า้ศึกวิง่ทะยานไปขา้งหนา้ พระหตัถซ์า้ยทรงกระชบัสายบงัเหียน

ใหม้า้ศึกซ่ึงกาํลงัคึกคะนองหยดุน่ิงอยูก่บัท่ี พระหตัถข์วาทรงถือพระแสงดาบชูข้ึนในอากาศ ออก

คาํสั่งใหก้องทพัหยดุน่ิงอยูก่บัท่ี เพื่อรอฟังพระบญัชาใหเ้ขา้ประจญับานกบัขา้ศึก พระเศียรทรงพระ

มาลาเส้าสูงแบบไม่พบั มีขนนกประดบัอยูบ่นยอด พระพกัตร์ท่ีหนัไปทางดา้นซา้ยเล็กนอ้ย พระหนุ 

(คาง) ท่ีเชิดพองาม บ่งบอกถึงการคาดคะเน และการระแวดระวงัในสถานการณ์ พระเนตรแสดงถึง

ความเด็ดเด่ียว สุขม พระขนงขมวดเขา้หากนั แสดงถึงการครุ่นคิดและไตร่ตรอง การนาํเสนอพระ

บรมรูป สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช ในลกัษณะเช่นน้ีเผยใหเ้ห็นเจตนารมณ์ของประติมากร ท่ี

ตอ้งการแสดงลกัษณะอนัเขม้แขง็เด็ดเด่ียวของจอมทพัท่ีเกรียงไกร ผูท้รงมุ่งมัน่ในการกอบกูเ้อกราช

ใหก้บัชาติไทย 

ลกัษณะของมา้ศึกของ สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช  มีลกัษณะเป็นมา้พนัธ์ุไทย มีลกัษณะ

ไม่ค่อยสูงใหญ่ ขาหนา้ทั้งสองเหยยีดตรง ยนืหยดุน่ิงอยูก่บัท่ี เพราะจอมทพัทรงดึงกระชบับงัเหียน

ไว ้หวัและลาํตวัโยกเอนไปขา้งหนา้เล็กนอ้ย ส่วนขาหลงัทั้งสองเหยยีดเอนไปขา้งหนา้ในท่า

เตรียมพร้อมท่ีจะวิง่แล่นไปขา้งหนา้ ตลอดจนใบหูทั้งสองท่ีตั้งชนัแสดงถึงความต่ืนตวั กลา้มเน้ือทุก

ส่วนของร่างกายเกร็ง รูจมูกท่ีบานออกเพื่อพน่ลมหายใจออก ปากท่ีเปิดกวา้งจนเห็นฟันเหมือนกาํลงั

เปล่งเสียงร้องท่ีคึกคะนองออกมา และหางท่ียกข้ึนสูง ประติมากรรมมา้รูปน้ีแสดงถึงลกัษณะของมา้

ศึกชั้นดีท่ีกาํลงัคึกคะนองอยา่งเตม็ท่ี และพร้อมท่ีจะพาจอมทพัโลดแล่นไปขา้งหนา้ อุปมาดัง่นกัมวย

หรือเสือท่ีกาํลงัจอ้งจบัเหยือ่มกัเขมง็เกร็งกลา้มเน้ือ ยอ่มดูมีพลงัดุดนัน่ากลวัมากกวา่เม่ือมนัตะปบ

เหยือ่ไดแ้ลว้ 
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ศาสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรี นาํเสนอภาพแม่ทพัผูย้ิง่ใหญ่แห่งประวติัศาสตร์ชาติไทยใน

ท่าทางท่ีสง่างามสมชายชาตินกัรบ สงบน่ิง และไม่หว ัน่ไหว แต่เตม็ไปดว้ยพลงัแห่งความกลา้

หาญกลา้และเด็ดเด่ียว มา้ทรงของพระองคแ์มจ้ะหยดุน่ิงอยูก่บัท่ี แต่ก็เตม็ไปดว้ยพลงัแห่งมา้ศึกชั้นดี 

ซ่ึงเช่ียวชาญในการยทุธ์ และกาํลงัคึกคะนองพร้อมท่ีจะโลดแล่นไปขา้งหนา้ เม่ือจอมทพัสั่งการ พระ

บรมรูปของพระเจา้ตากสินมหาราช และมา้ศึก ถึงแมจ้ะอยูใ่นลกัษณะหยดุน่ิงอยูก่บัท่ี แต่ทุกอณูของ

กลา้มเน้ือในร่างกายกลบัเขมง็ตึงอยา่งเห็นไดช้ดั ลกัษณะของสีพระพกัตร์ และอากปักิริยาของหวัมา้

บ่งบอกถึงความเคล่ือนไหวภายใน สภาวะทางจิตและอารมณ์ท่ีแปรปรวนอยูภ่ายใน5

6 

 

 

 

 

                                                           
6

 กฤษณา หงส์อเุทน, “อนสุาวรีย์สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช ดอกผลของศิลปะเรอเนสซองซ์” ศิลปวัฒนธรรม 31,2 

(ธนัวาคม 2552), 111. 
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ภาพท่ี 9 พระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช จงัหวดัจนัทบุรี 

                 ท่ีมาภาพ  พอเพียงท่ีเพียงพอ,  เช้าวนัใหม่กบัของใหม่ทีต้่องลอง @ จันท์, เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 

30 มกราคม 2557 , เขา้ถึงไดจ้าก http://www.oknation.net/blog/Porjai2499/2013/06/01/entry-1 

2.2.3 พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.จันทบุรี 

 พระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช ประดิษฐาน ณ สวนสาธารณะทุ่งนา

เชย อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี ประติมากรคือ นายสุภร ศิระสงเคราะห์ นายชิน ประสงค์  นายปกรณ์ 

เล็กสน นายชวลิต หสัพงษ ์นายดวงแกว้ ทิพยากรศิลป  และนายพิชิต บุญญากร 6

7 ชาวจงัหวดัจนัทบุรี

มีความสาํนึกในพระมหากรุณาธิคุณใน สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช ท่ีทรงรวบรวมคนไทยกอบกู้

อิสรภาพจากพม่าไดเ้ป็นผลสาํเร็จ ทรงฟ้ืนฟูประเทศชาติใหเ้ขา้สู่ความสงบโดยเร็ว เน่ืองจากใน

                                                           
7

 ศิลปากร,มหาวิทยาลยั,คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์,สมุดภาพประตมิากรรม กรุงรัตนโกสนิทร์, (กรุงเทพฯ 

: กราฟิคอาร์ต, 2525), 245. 
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ระหวา่งท่ีพระองคท์รงรวบรวมกาํลงัคน และอาวธุยทุโธปกรณ์ เพื่อกอบกูบ้า้นเมือง ทรงใชเ้มือง

จนัทบุรีเป็นฐานท่ีมัน่สาํคญั ทั้งการรบเม่ือคร้ังท่ีทรงยดึเมืองจนัทบุรี แสดงถึงพระปรีชาสามารถและ

ความเด็ดเด่ียวทางการทหารของพระองค ์ชาวจนัทบุรีจึงมีความประสงคท่ี์จะก่อสร้าง พระบรมรา

ชานุสาวรียข์องพระองคป์ระดิษฐานไว ้ณ สวนสาธารณะทุ่งนาเชย  เพื่อใหเ้ป็นท่ีเคารพสักการะ และ

เป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวจนัทบุรี จึงไดติ้ดต่อขออนุญาตการก่อสร้างจากกรมศิลปากร และใหก้รม

ศิลปากรดาํเนินการป้ันหล่อ ตลอดจนประดิษฐาน พระบรมราชานุสาวรีย์ 7

8 ก่อสร้างแลว้เสร็จ 

ประกอบพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย ์เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคมพ.ศ. 2524 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8

 กรมศิลปากร,กองวรรณกรรมและประวติัศาสตร์,อนุสาวรีย์ในประเทศไทย เล่ม 1 (กรุงเทพฯ : อมรินทร์,2538),288. 
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บทวเิคราะห์ 

                   1         2              3          4           5                         6          7                   8 

             

                                    9                                                                                                10             

1. ปากเปิดกวา้ง 

2. ดวงตาเบิกกวา้ง ส่วนหวักม้ลง ทาํใหค้อเป็นเสน้โคง้ 

3. ดาบช้ีไปขา้งหนา้แสดงถึงความมุ่งมัน่ 

4. หูตั้งชนัลู่ไปดา้นหลงั 

5. แผงคอยาวปลิวไสว 

6. กมุสายบงัเหียน 

7. แนวเสน้ของหลงัมา้ไม่ตั้งชนัมาก ทาํใหผู้ข่ี้นัง่ไดอ้ยา่งมัน่คง 
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8. หางช้ีไปขา้งหลงั ช่วยใหดู้พุง่ไปขา้งหนา้ 

9. ขาหนา้ยกข้ึนดว้ยความคึกคะนอง ยนืดว้ยขาหลงั 

10. ลกัษณะท่าทางทหารเอกเอนตวัพุง่ไปขา้งหนา้คลอ้ยตามมา้ทรง 

พระบรมรูปสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชทรงอยูบ่นหลงัมา้ศึก  ทรงฉลองพระองคใ์นชุด

ขนุศึกคลา้ย พระบรมราชานุสาวรียท่ี์ประดิษฐานกลางวงเวยีนใหญ่  พระเศียรทรงพระมาลาเส้าสูง 

พระพกัตร์ประติมากรไดย้ดึตน้แบบจากรูปท่ีศาสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรีป้ันไวเ้ม่ือคร้ัง สร้างพระบรม

ราชานุสาวรีย์ ท่ีวงเวยีนใหญ่ พระศอ(คอ)ทรงสร้อยประคาํ พระหตัถข์วาทรงกาํพระแสงดาบชูไป

ขา้งหนา้ บ่งบอกถึงความเช่ือมัน่  พระหตัถซ์า้ยกุมสายบงัเหียนมา้พระท่ีนัง่ท่ีกาํลงัทะยานไปขา้งหนา้

ดว้ยความคึกคะนอง 

รูปของมา้ศึกมีลกัษณะโครงสร้างร่างกายท่ีใหญ่ บึกบึน แขง้ขาใหญ่  ประติมากรป้ันเนน้

กลา้มเน้ือเป็นมดัๆ อยา่งชดัเจน และกาํลงัแสดงอาการคึกคะนองผาดโผนอยา่งเตม็ท่ี ขาหนา้สองขา้ง

ยกลอยละล่ิวข้ึนเหนืออากาศ ยนืหยดัดว้ยขาหลงัทั้งสอง แสดงถึงความแขง็แรงของมา้ศึกเพศผูช้ั้นดี

ท่ีพร้อมจะนาํจอมทพัพุง่เขา้สู่สมรภูมิรบ ดวงตาเบิกกวา้ง สันคิ้วขมวดแสดงถึงความต่ืนตวั หวัหนัไป

ทางดา้นซา้ยเล็กนอ้ยตามสายบงัเหียนท่ีกุมจากจอมทพั หางยกสูงลอยขนานไปกบัอากาศ แมม้า้ศึกจะ

ยกตวัข้ึนสูงดว้ยความคึกคะนอง แต่แนวองศาของสันหลงัไม่ไดต้ั้งข้ึนมาก เม่ือพิจารณาดูแลว้ทาํให้

จอมทพันัง่ไดโ้ดยมัง่คง ดว้ยโกลนท่ีทรงเหยยีบ และสายบงัเหียนท่ีทรงกุมไวแ้น่นนั้นเอง 

ส่วนทหารเอกทั้ง 4 นาย การแต่งกายคลา้ยๆ กนั สวมเคร่ืองแต่งกายทหารไทยโบราณตาม

ยคุสมยันั้น ไม่สวมรองเทา้ พระเชียงเงินมือขวาถือปืนยาวคาบศิลา มือซา้ยกาํไวแ้น่น ขาขา้งซา้ยกา้ว

ไปขา้งหนา้ ตวัโยกเอนไปขา้งหนา้ มีสายสะพายใส่พวกดินปืน และลูกกระสุน สายตามองไป

ขา้งหนา้อยา่งมุ่งมัน่ หลวงพิชยัอาสา  ซ่ึงต่อมาคือ พระยาพิชยัดาบหกั  มือซา้ยกุมดาบท่ีอยูใ่นฝัก มือ

ขวาช้ีน้ิวไปขา้งหนา้ ขาขวากา้วไปขา้งหนา้ สายตาหนัมองไปดา้นซา้ย และเคา้โครงหนา้ของหลวง

พิชยัอาสารูปน้ีประติมากรป้ันโดยใชเ้คา้โครงหนา้เดียวกนักบัอนุสาวรียพ์ระยาพิชยัดาบหกั หนา้

ศาลากลางจงัหวดัอุตรดิตถ์  ท่ีอาจารยส์นัน่ ศิลากรณ์ ป้ันไวใ้นปี พ.ศ.  2511 หลวงราชเสนา มือขวาชู

ดาบข้ึนเหนือศีรษะ  มือซา้ยกุมฝักดาบ ตวัเอนไปขา้งหนา้  ใบหนา้หนัไปดา้นหลงั ปากร้องคลา้ยกบั
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ตะโกนสั่งใหเ้หล่าทหารท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัรีบวิง่ตามเขา้สู่สมรภูมิรบ หลวงพรหมเสนา สีหนา้เคร่งเครียด 

ปากเผยอจนเห็นฟัน แสดงถึงจุดเดือดของอารมณ์ท่ีพร้อมจะฟาดฟันกบัศตัรู หลงัสะพายดาบท่ีอยูใ่น

ฝัก มือขวากุมสายสะพายดาบ มือซา้ยชูข้ึนส่งสัญญาณใหเ้หล่าพลทหารท่ีตามมาดา้นหลงัมุ่งเขา้สู่

สนามรบ  

 

 

ภาพท่ี 10 พระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

          ท่ีมาภาพ  อนุสาวรีย์ ทุ่งภูเขาทอง , เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี  2 กุม ภาพนัธ์ 2557, เขา้ ถึงไดจ้าก  

http://www.lifesci-global.com/ 

2.2.4 พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 

 พระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช ประดิษฐาน ณ ทุ่งภูเขาทอง อาํเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุ ยา ประติมากรคือ นายชิน ประสงค ์ และนายธวชัชยั ศรี

สมเพช็ร  ความเป็นมาของโครงการก่อสร้างนั้น กระทรวงมหาดไทยไดรั้บรายงานจาก จงัหวดั
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พระนครศรีอยธุยา วา่ สมเด็จพระนางเจา้ฯพระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชเสาวนียก์บัผูว้า่ราชการ

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา วา่ สมควรใหมี้การพิจารณาจดัสร้าง พระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระ

นเรศวรมหาราช ณ บริเวณ ทุ่งภูเขาทอง  ซ่ึงเป็นท่ีท่ีมีความสาํคญัทางประวติัศาสตร์และอยูใ่นเขต

พื้นท่ีต่อเน่ืองกบัทุ่งมะขามหยอ่ง อนัเป็นท่ีตั้งของพระราชานุสาวรียส์มเด็จพระสุริโยทยัในปัจจุบนั 

กระทรวงมหาดไทยไดน้อ้มเกลา้ฯ รับสนองพระราชดาํริดงักล่าว และเป็นผูรั้บผดิชอบโดย

เร่ิมดาํเนินการก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2538 โดยคร้ังเร่ิมแรกนั้น “คุณไข่มุกด ์ชูโต” ประติมากรหญิงคน

แรกของประเทศไทย ในฐานะกรรมการฝ่ายออกแบบฯ และเป็นประติมากร ประจาํราชสาํนกั เป็น

ผูรั้บผดิชอบดาํเนินการออกแบบและป้ันหล่อ ภายหลงัคุณไข่มุกดไ์ดเ้สียชีวติอยา่งกะทนัหนั 

คณะกรรมการดาํเนินการก่อสร้างฯ จึงไดม้อบใหก้รมศิลปากร เป็นผูด้าํเนินงานต่อ โดยนายชิน 

ประสงค ์ผูอ้าํนวยการส่วนประติมากรรม สถาบนัศิลปกรรม กรมศิลปากร ไดรั้บมอบหมายให้

ออกแบบ และป้ันหล่อในส่วนของพระบรมรูปองค์พระบรมราชานุสาวรีย์  และภาพนูนตํ่าแสดงพระ

ราชประวติัของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ท่ีประกอบแท่นฐาน พระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ ส่วนการ

ออกแบบแท่นฐานนั้น อยูใ่นความรับผดิชอบของนาวาอากาศเอกอาวธุ เงินชูกล่ิน ผูเ้ช่ียวชาญพิเศษ

ของกรมศิลปากร 

 เร่ิมแรกนั้นประติมากรไดศึ้กษาประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระราชประวติัของ สมเด็จพระ

นเรศวรมหาราช โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระมหาวรีกรรมของพระองค ์ในฐานะท่ีทรงเป็น

กษตัริยน์กัรบท่ีมีพระเกียรติภูมิเล่ืองลือระบือไปนานาประเทศ อยา่งมิอาจมีผูใ้ดเปรียบไดน้บัแต่

โบราณจวบจนปัจจุบนั จากการท่ีประติมากรศึกษาประวติัศาสตร์ หลายฉบบั พบวา่พระองคด์าํ

(สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ) ทรงเป็นวรีบุรุษนกัรบ มาตั้งแต่ยงัไม่ไดข้ึ้นครองราชย ์ทรงกอบกู้

บา้นเมือง เม่ือแต่คร้ังยงัทรงเป็นสมเด็จพระราชโอรส ทรงแผพ่ระราชอาณาเขตเม่ือเป็นพระเจา้

แผน่ดิน และยงัมีความสอดคลอ้งกบัหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ ความเก่ียวเน่ืองกบัพื้นท่ีบริเวณท่ีจะ

ดาํเนินการก่อสร้าง พระบรมราชานุสาวรีย์  คือทุ่งภูเขาทอง อนัเป็นสมรภูมิท่ีพระองคท์รงประกอบ

พระมหาวรีกรรมมากมาย รวมถึงการท่ีทรงนาํทหารออกปลน้ค่ายพระเจา้หงสาวดี เม่ือคร้ังพระเจา้

หงสาวดีนนัทบุเรงทรงยกทพัหลวงมาลอ้มกรุงศรีอยธุยา เม่ือปี พ.ศ. 2129 (หลงัจากสมเด็จพระ

นเรศวรทรงประกาศอิสรภาพขาดไมตรีกบักรุงหงสาวดี เม่ือปี พ.ศ.  2127) พระเจา้หงสาวดีทรง
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เกณฑไ์พร่พลทหารพม่ารามญักวา่ 240,000 คน จดัแบ่งเป็นสามทพั คือ ทพัหลวงของพระเจา้หงสาว

ดี ทพัพระมหาอุปราชา และทพัพระเจา้ตองอู 

เม่ือสมเด็จพระนเรศวรเสด็จออกปลน้ค่ายทพัพม่าอยูบ่่อยคร้ัง พระเจา้หงสาวดีจึงบญัชาให ้

ลกัไวทาํมู ทหารเอกพม่าผูฝี้มือในการรบ คอยดกัจบั กุมตวัสมเด็จพระนเรศวร ดว้ยทหารมา้  จนเกิด

การสัประยทุธ์บนหลงัมา้ข้ึน ระหวา่งสมเด็จพระนเรศวรเจา้วงัหนา้กรุงศรีอยธุยากบัลกัไวทาํมูทหาร

เอกฝ่ายพม่า ผลคือสมเด็จพระนเรศวรทรงมีชยัเหนือนายทหารมา้ แสดงใหเ้ห็นถึงพระปรีชาสามารถ 

นํ้าพระทยัอนัแกลว้กลา้ เด็ดเด่ียว มิพร่ันพรึงแก่อริราชศตัรู อีกทั้งยงัแสดงใหเ้ห็นถึงความเช่ียวชาญ

ในการใชอ้าวธุในการรบบนหลงัมา้ อนัหาไดย้ากยิง่ 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงปฏิบติัการอยา่งกลา้หาญ และเส่ียงภยั ทรงนาํกองทพัทหาร

มา้ ตีเขา้ไปภายในใจกลางขา้ศึก พร้อมดว้ยทวนในพระกร จึงจินตนาการไดว้า่พระองคค์งมีความคบั

แคน้พระทยัท่ีพม่าเห็นวา่ไทยอ่อนแอ จึงยกทพัมาลอ้มหมายเอาเป็นเมืองข้ึนโดยง่ายดุจดงัก่อน จึง

เข่นฆ่าทหารพม่าใหไ้ดรู้้ถึงความเขม้แขง็ของไทย ดงันั้น ประติมากรจึงออกแบบพระบรมรูปให้

ประจกัษแ์ก่สายตาถึงความเด็ดเด่ียวกลา้หาญในพระมหาวรีกรรมคร้ังนั้น 

ประติมากรไดว้างแนวคิดในการกาํหนดรูปแบบของพระบรมรูปเป็น 3 แบบดว้ยกนั คือ 

แบบท่ี 1 เป็นรูปแบบท่ีสมเด็จพระนเรศวร มหาราชทรงมา้ศึกอยา่งผาดโผน โดยกิริยามา้ศึก

นั้น ยกขาหนา้ทั้ง  2 ขา้ง ยนืดว้ย  2 ขาหลงั แสดงออกถึงนํ้าพระทยัอนักลา้หาญ และเป็นการข่มขวญั

ขา้ศึก ประหน่ึงวา่มีเสียงมา้ศึกร้องดงักอ้งคึกคะนองอยา่งเตม็ท่ี โดยมีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรง

มา้ศึกชูพระแสงทวน พระพกัตร์ดุบอกถึงความเห้ียมหาญสมเป็นนกัรบ 

แบบท่ี 2 เป็นรูปแบบท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงอากปักิริยาแห่งชยัชนะของ สมเด็จพระนเรศวร

มหาราชท่ีทรงรบชนะลกัไวทาํมูแลว้ ทรงมา้ศึกเดินเหยาะยา่งอยา่งสง่างามน่าเกรงขาม พระหตัถข์วา

ทรงชูพระแสงทวนข้ึนเหนือเศียร พระหตัถซ์า้ยทรงบงัคบัมา้ดว้ยสายบงัเหียน สมดัง่เป็นวรีกษตัริย์

นกัรบผูย้ิง่ใหญ่ของไทย 

แบบท่ี 3 เป็นรูปแบบท่ีจาํลองศึกคร้ังนั้นอยา่งสมบูรณ์แบบ สะทอ้นใหเ้ห็นอารมณ์ 

ความรู้สึกประหน่ึงวา่ เหตุการณ์ในคร้ังนั้นไดบ้งัเกิดข้ึนอีกคร้ัง พระพกัตร์ดุ เขม้ คม แฝงแววแห่ง
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ความเห้ียมหาญ เด็ดเด่ียว เป็นสัญชาตญาณ แห่งนกัรบผูย้ิง่ใหญ่ ท่ีมิไดห้วาดกลวัภยัแห่งอริราชศตัรู 

ท่ามกลางวงลอ้มทหารพม่า ทรงหยดุมา้ศึกท่ีกาํลงัวิง่ดว้ยแรงกระตุน้จากพระองค ์ดว้ยพระหตัถซ์า้ย

ท่ีกุมบงัเหียน พระหตัถข์วาทรงพระแสงทวนในลกัษณะท่ีพร้อมจะทาํการสัประยทุธ์ กบัศตัรูท่ีกรูกนั

เขา้มาหวงัจะจบัพระองค ์ท่ามกลางวงลอ้ม จึงไดแ้ทงลกัไวทาํมูดว้ยพระแสงทวน และประหารทหาร

ทศ ดว้ยพระแสงดาบ ดงันั้น พระบรมรูปพระองคจึ์งขดัดาบถือทวน ท่วงทีเป่ียมดว้ยพระทยัท่ีแกร่ง

กร้าว มิกลวัภยัอนัตราย อนัเป็นแบบท่ีประติมากรคิดวา่เหมาะสมท่ีสุด บนรากฐานของ

ประวติัศาสตร์แห่งความเป็นจริง 

การออกแบบพระบรมราชานุสาวรีย ์ในส่วนของพระบรมรูปจะสังเกตไดว้า่ พระพกัตร์แฝง

แววดุ เขม้ คม เด็ดเด่ียว กลา้หาญ ซ่ึงในการออกแบบในส่วนของพระพกัตร์ ประติมากรไดย้ดึแบบ

พระพกัตร์ท่ีศาสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรีป้ันไว ้และไดน้าํมาเป็นแบบป้ันพระบรมรูปท่ีศาล สมเด็จพระ

นเรศวรมหาราช อาํเภอเมืองหนองบวัลาํภู จงัหวดัหนองบวัลาํภู ท่ีสร้างเม่ือปี พ.ศ.  2511 ในส่วนของ

พระวรกาย มีความสง่างาม คมเขม้ พระหตัถซ์า้ยกุมบงัเหียนบงัคบัมา้ศึก พระหตัถข์วาทรงพระแสง

ทวนพร้อมรบ ทรงชุดนกัรบท่ีมิไดอ้ลงัการนกัแต่สมจริง เน่ืองจากทรงออกปลน้ค่ายพม่า 

หลงัจากขั้นการออกแบบ ก็ไดต้น้แบบพระบรมราชานุสาวรียท่ี์สง่า สวยงาม สมพระเกียรติ 

ต่อมาคือการป้ันขยายองคพ์ระบรมราชานุสาวรีย ์ซ่ึงตอ้งเร่ิมจากการป้ันขยายรูปมา้ทรงก่อน โดยการ

นาํลกัษณะของมา้ท่ีมีสรีระสวยงามสมบูรณ์มาเป็นแบบในการป้ัน ภายหลงัเม่ือดาํเนินการป้ันขยาย

แลว้ปรากฏวา่ ตวัมา้ทรงมีขนาดเล็กกวา่ฐาน ดูแลว้ไม่สมดุลกนั และหากนาํพระบรมรูป สมเด็จพระ

นเรศวรมาประกอบแลว้จะไม่สง่างาม เน่ืองจากขนาดมา้ทรงมีขนาดเล็กไม่เหมาะสมกบัแท่นฐาน จึง

ตอ้งป้ันขยายขนาดรูปมา้อีกคร้ัง 

เม่ือตอ้งป้ันขยายมา้ทรง จึงตอ้งป้ันขยายส่วนพระบรมรูปดว้ย เพื่อใหไ้ดส้ัดส่วนงามสง่า

อยา่งสมพระเกียรติ ซ่ึงในการป้ันขยายจะตอ้งรอใหป้ั้นขยายมา้ทรงเสร็จส้ินเสียก่อน จึงจะดาํเนินการ

ได ้เพราะตอ้งถอดพิมพใ์นส่วนของหลงัมา้แลว้หล่อดว้ยปูนปลาสเตอร์ ต่อจากนั้นจึงขยาย พระบรม

รูปประทบับนหลงัมา้ท่ีจาํลองข้ึนมา จึงแลว้เสร็จ 

การขยายตน้แบบรูปป้ันนั้น ประติมากรไดด้าํเนินไปดว้ยความประณีต เพราะเป็นงานป้ัน

แบบลอยตวั จะตอ้งป้ันขยายใหไ้ดส้ัดส่วน ทั้งความยาว ความกวา้ง และความหนา  ประติมากรตอ้งมี
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ความรู้ความชาํนาญมาก เม่ือป้ันขยายตน้แบบแลว้เสร็จ จึงดาํเนินการถอดแม่พิมพจ์ากรูปตน้แบบ 

เพื่อดาํเนินการหล่อดว้ยโลหะสาํริดต่อไป เม่ือการป้ันหล่อพระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวร

มหาราชสาํเร็จลง จะเห็นไดว้า่เป็นองคพ์ระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวร ท่ีมีความสง่างาม 

และยิง่ใหญ่อยา่งสมพระเกียรติ 

พระบรมรูปมีความสูงวดัจากพระบาทถึงพระเศียร 5.45 เมตร ซ่ึงเป็นอิริยาบถประทบันัง่บน

หลงัมา้ศึก ส่วนมา้ศึกซ่ึงถือวา่เป็นรูปมา้หล่อโลหะสาํริดท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย มีความสูงจาก

กีบเทา้ถึงหู 6.64 เมตร ความยาววดัจากปากถึงปลายหาง 8.50 เมตร ซ่ึงรวมความสูงของพระบรมรา

ชานุสาวรียไ์ด ้9 เมตร ใชโ้ลหะหล่อทั้งส้ิน 9 ตนั 8

9ระยะเวลาการก่อสร้างนบัตั้งแต่ออกแบบเสร็จ รวม

ทั้งส้ิน 2 ปี และมีพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรียอ์ยา่งเป็นทางการ เม่ือวนัศุกร์ท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2544 
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 การปกครอง,กรม,หนังสือที่ระลกึ เน่ืองในพธีิเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ณ ทุ่งภูเขา

ทอง อาํเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,พิมพ์ครัง้ท่ี1 (กรุงเทพฯ : อาสารักษาดินแดน, 2544), 34. 
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บทวเิคราะห์ 

   1       2           3        4                          5      6                   7                          

          

     8                    9                                                                        10                 11 

1. ทวนช้ีเอียงลงดินเลก็นอ้ย เตรียมพร้อมท่ีจะต่อกรกบัศตัรู 

2. ปากอา้ออกจนเห็นฟัน 

3. ดวงตาเบิกกวา้ง 

4. หูช้ีไปดา้นหลงั 

5. เสน้คองอไปดา้นหลงัเขา้หาตวัผูข่ี้ ตามแรงดึงสายบงัเหียน 

6. กมุสายบงัเหียนแน่น ดึงใหม้า้ท่ีกาํลงัวิง่หยดุอยูก่บัท่ี 

7. ทรงตวัตรงบนหลงัมา้อยา่งมัน่คง 
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8. หนา้อกหนาใหญ่ แสดงถึงความแขง็แรง 

9. ขาหนา้ยนักบัพ้ืน ทาํใหอ้กเชิด ขาหลงัยอ่ตํ่าลง ทาํใหบ้ั้นทา้ยตํ่าลงเช่นกนั 

10. ไม่เนน้กลา้มเน้ือมาก 

11. หางช้ีไปดา้นหลงั 

ลกัษณะของพระบรมราชานุสาวรียแ์ห่งน้ี เป็นพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรทรงประทบั

บนหลงัมา้ศึก ในลกัษณะท่ีกาํลงัทรงควบมา้นาํกองทหารของพระองคม์าอยา่งรวดเร็ว เม่ือปะทะกอง

กาํลงัพม่า จึงทรงชกัสายบงัเหียนดว้ยพระหตัถซ์า้ย เพื่อหยดุมา้ศึกท่ีกาํลงัคึกคะนองใหอ้ยูก่บัท่ี พระ

หตัถข์วาทรงพระแสงทวนพร้อมท่ีจะสัประยทุธ์กบัอริราชศตัรู พระพกัตร์หนัไปทางดา้นซา้ย

เล็กนอ้ย ลกัษณะของพระเนตรดุดนั น่าเกรงขาม พระเศียรไม่ไดท้รงพระมาลา ทาํใหเ้ห็นพระพกัตร์

ชดัเจน ทรงขดัพระแสงดาบท่ีเก็บอยูใ่นฝัก  

ส่วนลกัษณะของมา้ศึกนั้นมีลกัษณะท่ีไม่ใหญ่มาก เป็นมา้พนัธ์ุไทยท่ีโครงสร้างร่างกาย

สมบูรณ์ หนา้อกหนา และกวา้ง สีหนา้ของมา้ศึกสะดุง้ต่ืนอยา่งเห็นไดช้ดั จากดวงตาท่ีเบิกกวา้ง ปาก

ท่ีเผยอเปิดกวา้งราวกบัส่งเสียงร้องกึกกอ้งไปทัว่อาณาบริเวณ ท่าทางของมา้ศึกท่ีหยดุทนัทีในขณะท่ี

วิง่มาอยา่งรวดเร็ว จึงแสดงอาการสะดุง้หยดุ ขาคู่หนา้ยนัพื้นดิน เชิดหนา้อก และหวัเป็นเส้นโยไ้ป

ดา้นหลงั ทาํใหบ้ั้นทา้ยและขาคู่หลงัยอ่ตํ่าลง หางช้ีไปทางดา้นหลงั เส้นเอียงโยท่ี้แสดงความรู้สึกวา่

หยดุมา้อยา่งกะทนัหนั และดว้ยการท่ีพระบรมราชานุสาวรียป์ระดิษฐานอยูก่ลางทุ่งภูเขาทอง ซ่ึงเป็น

สถานท่ีกวา้งขวางและโล่งแจง้ ประติมากรจึงตอ้งออกแบบใหข้นาดพระบรมรูปใหญ่เป็นพิเศษ คือมี

ขนาดสามเท่าพระองคจ์ริง มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในบรรดาพระบรมรูปทรงมา้ในประเทศไทย เพราะเม่ือ

นาํพระบรมรูปไปประดิษฐานจะไดย้ิง่ใหญ่ โดดเด่น สง่างามสมพระเกียรติ อยูก่ลางทุ่งภูเขาทอง  
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ภาพท่ี 11 พระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช  จงัหวดัลาํปาง 

                   ท่ีมาภาพ อธิชยั ตน้กนัยา, สมเด็จพระเทพฯ เสด็จทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ

พระนเรศวรนค ร ลาํปาง , เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก  

http://www.fm97mhz.com/ 

2.2.5 พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.ลาํปาง 

 พระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช  ประดิษฐาน ณ เทศบาลตาํบลเกาะคา 

อาํเภอเกาะคา จงัหวดัลาํปาง  ประติมากรคือ นายสมควร อุ่มตระกลู และนายภราดร เชิดชู ท่ีมาของ

การสร้างพระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช แนวความคิดในการ ก่อสร้างเกิดข้ึนเม่ือ

ปี พ.ศ. 2535 โดยคร้ังนั้นสถานท่ีก่อสร้างอยูท่ี่ไร่รัศมีธรรม  (หลงัโรงงานอาหารกระป๋องลาํปางฟู้ ด) 

มีการขอรับบริจาค และเร่ียไรเงินหลายๆ คร้ัง แต่ก็ไม่สามารถสร้างได ้ทาํไดแ้ค่ส่วนฐานท่ีบริเวณไร่

รัศมีธรรม จนพล โททนงศกัด์ิ อภิลกัษณ์โยธิน   ซ่ึงเป็นคนลาํปาง และไดไ้ปเห็นรูปหล่อขององค์

สมเด็จ พระนเรศวร มหาราช ท่ีโรงหล่อพระนครศรีอยธุยา ท่ีหล่อเสร็จนานแลว้  แต่ไม่มีคนท่ีจะ

ดาํเนินการต่อ ท่านจึงไดป้รึกษากบัหลายๆ ฝ่ายในลาํปาง เพื่อหาแนวทางท่ีจะทาํใหส้าํเร็จลุล่วงใหจ้ง
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ได ้ประชาชนจงัหวดัลาํปาง และพื้นท่ีใกลเ้คียง จึงร่วมมือร่วมใจกนัสละกาํลงัทรัพย ์ เพื่อท่ีจะสร้างท่ี

ประดิษฐานและตกแต่งภูมิทศัน์บริเวณโดยรอบใหส้วยงาม  และเสร็จสมบูรณ์ เพื่อจะไดเ้ป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียว และเป็นท่ีเชิดหนา้ชูตาของจงัหวดัลาํปางต่อไป 

จากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ การเดินทพัของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชผา่นเมืองลาํปาง

พบวา่  มีหลกัฐานบนัทึกภายหลงัท่ีพระองคเ์สด็จสวรรคต ณ เมืองหาง สมเด็จพระเอกาทศรถ พระ

อนุชา ไดเ้คล่ือนทพัพร้อมพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวร มหาราช  จากเมืองหาง สู่เมืองหริภุญชยั 

หลงัจากนั้นไดเ้ดินทพัขา้มเทือกเขาขนุตาลแลว้พกัทพั ณ กลางป่าท่ีหา้งฉตัร ไดมี้การทาํเคร่ืองหมาย

พกัทพั ดว้ยการสร้างเจดียข์นาดเล็กข้ึน หน่ึงแห่ง อนัเป็นจุดท่ีตั้งพระบรมศพ (อยูใ่นศูนยอ์นุรักษ์ ชา้ง

ไทย) ต่อมาไดเ้ดินทพัไปเกาะคา และพกัทพัท่ีเมืองลมัภกปัปะ (เวยีงพระธาตุลาํปางหลวง) ท่ีวดัพระ

ธาตุลาํปางหลวง ก่อนจะเคล่ือนทพัไปสบปราบ ทุ่งเสล่ียม เมืองสุโขทยั กลบัสู่กรุงศรีอยธุยา 

กองทพัภาคท่ี 3 มณฑลทหารบกท่ี 32 ร่วมกบัขา้ราชการ พอ่คา้ และประชาชนชาวจงัหวดั

ลาํปางไดริ้เร่ิมดาํเนินการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช ข้ึนในปี  พ.ศ. 

2535 โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี คือ 

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจา้ ฯพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรง มี

พระชนมายคุรบ 5 รอบ ในปี พ.ศ.2535 

2. เพื่อเทิดพระเกียรติ และรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ท่ี

ทรงกอบกูเ้อกราชของชาติ 

3. เพื่อใหเ้ป็นสถานท่ีเคารพสักการะของประชาชนทัว่ไป 

4. เพื่อใหเ้ป็นแหล่งศึกษาทางประวติัศาสตร์ 

เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 กองทพัภาคท่ี 3 ไดก้าํหนดพื้นท่ีบริเวณท่ีประดิษฐานพระ

บรมราชานุสาวรียฯ์ ณ สวนสาธารณะเกาะคา อาํเภอเกาะคา จงัหวดัลาํปาง โดยจดัทาํรายละเอียดการ

ใชพ้ื้นท่ี และบริเวณโดยรอบ ส่งใหก้รมศิลปากรพิจารณาเรียบร้อยแลว้ 
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 เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน พ.ศ. 2553 กองทพัภาคท่ี 3 ไดม้อบหมายให ้มณฑลทหารบกท่ี 32 

ร่วมกบัจงัหวดัลาํปาง อญัเชิญพระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช จากโรงหล่อโลหะ 

บริษทั  เอเชีย ไฟน์อาร์ท จาํกดั อาํเภอบางปะหนั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มาประดิษฐาน ณ 

พลบัพลาท่ีประทบัชัว่คราว 

เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2555 พลโทวรรณทิพย ์วอ่งไว แม่ทพัภาคท่ี 3 เป็นประธานพิธี

บวงสรวง  และพิธีเคล่ือนยา้ยพระบรมรูปสมเด็ จพระนเรศวรมหาราช ดว้ยกระบวนพยหุยาตราส กล

มารค ณ เทศบาลตาํบลเกาะคา อาํเภอเกาะคา จงัหวดัลาํปาง 

เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2555 พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา ผูบ้ญัชาการทหารบก เป็น

ประธานพิธีอญัเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ข้ึนประดิษฐานยงัพระบรมราชานุสาวรีย์

แห่งใหม่ ณ พระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช อาํเภอเกาะคา จงัหวดัลาํปาง 

เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จ

พระราชดาํเนินท รงเปิดพระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช อาํเภอเกาะคา จงัหวดั

ลาํปาง 
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บทวเิคราะห์ 

                    1    2      3                      4    5             6              7                   8                             9 

               

                                     10        11                                                               12 

1. ปากมา้อา้กวา้ง 

2. หวักม้ลงทาํใหเ้สน้ของคอโคง้ 

3. หูช้ีไปดา้นหลงั 

4. กลา้มเน้ือตามคอข้ึนเด่นชดั 

5. ขนแผงคอปลิวไสว 
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6. มา้ยนืบนพ้ืนท่ีลาดเอียงทาํใหส่้วนหนา้เชิด 

7. มือทั้งสองกมุสายบงัเหียนตึง 

8. ส่วนทา้ยยอ่ตํ่าลงทาํใหเ้หมือนกาํลงัพุง่ไปขา้งหนา้มากข้ึน 

9. หางช้ีไปดา้นหลงัช่วยเสริมความรู้สึกพุง่ไปขา้งหนา้ 

10. ขาหนา้ซา้ยยกข้ึนดว้ยความคึกคะนอง 

11. ขาหนา้ขวายนัพ้ืนบนเนินดินอยา่งสง่างาม 

12. เหล่าทหารหาญอยูใ่นท่าทางพร้อมท่ีจะอารักขาจอมทพั แต่ละนายยนือยูใ่นตาํแหน่งของเนินดินท่ีลดหลัน่ตํ่าลง

มา ทาํใหอ้งคจ์อมทพับนหลงัมา้ศึกโดดเด่นยิง่ข้ึน 

ลกัษณะของพระบรมราชานุสาวรียแ์ห่งน้ี พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรทรงประทบับน

หลงัมา้ศึกท่ียนือยูบ่นเนินดินสูง มีเหล่าพลทหารจาํนวน 9 นาย ยนือยูท่ ั้งสองฝ่ังของมา้ทรง พระบรม

รูปสมเด็จพระนเรศวร มีลกัษณะทรงฉลองพระองคค์ลา้ยกบั พระบรมราชานุสาวรีย์ ท่ีทุ่งภูเขาทอง 

พระหตัถข์วาและซา้ยร้ังสายบงัเหียนทั้งสองขา้งบงัคบัมา้ศึก ทรงขดัพระแสงดาบคู่ และพระมาลา

เบ่ียง พระพกัตร์มีเคา้โครงแบบเดียวกบัท่ีศาสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรี ป้ันไว ้ 

ส่วนมา้ทรงนั้นมีลกัษณะโครงสร้างสูงใหญ่ คลา้ยมา้พนัธ์ุของต่างประเทศ อยูใ่นลกัษณะ

กาํลงักา้วยา่งเดินข้ึนบนเนินดินท่ีสร้างข้ึนมาใหมี้ลกัษณะเป็นก่ึงแท่นฐานของพระบรมราชานุสาวรีย ์

ซ่ึงมีลกัษณะลาดเอียงไปทางดา้นหลงั ทาํใหล้กัษณะขาหนา้ยนืในตาํแหน่งสูงกวา่ส่วนขาหลงั ทาํให้

หลงัของมา้ทรงลาดเอียงไปทางดา้นหลงัเช่นกนั ขาหนา้ขา้งซา้ยยกข้ึนในลกัษณะคึกคะนอง ขาหนา้

ขา้งขวายนืปักหลกัอยูก่บัพื้นดิน ขาหลงัขา้งซา้ยวางเหล่ือมมาขา้งหนา้ขาหลงัขา้งขวา ลกัษณะคลา้ย

กาํลงัเดินข้ึนเนินดินท่ีชนั หวัมา้ทรงหนัไปทางขวาเล็กนอ้ย และผงกกม้ลงตามสายบงัเหียน ปากเปิด

กวา้งคลา้ยกบัส่งเสียงร้องดว้ยความคึกคะนองของมา้เพศผูพ้นัธ์ุดี หางยาวยกข้ึนมีมวลปริมาตรเป็น

กลุ่มกอ้นเดียวขนานไปกบัแนวสันหลงั มีการเนน้ปริมาณของเส้นขนตรงขา้งใต ้และส่วนปลายของ

หาง เป็นจงัหวะท่ีมีความสวยงามคลา้ยปลายของหางลายกระหนก 

ส่วนรูปของพลทหารทั้ง 9 นายนั้น จะยนือยูท่างดา้นซา้ยของมา้ทรงจาํนวน 6 นาย ทาง

ดา้นขวาของมา้ทรง จาํนวน 3 นาย จากการแต่งกายของทหารทั้ง  9 นายน้ีบ่งบอกวา่เป็นเพียงพล
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ทหารเท่านั้น ไม่ไดเ้ป็นนายทหารแต่อยา่งใด เช่น การท่ีไม่ไดส้วมเส้ือแบบนายทหาร แต่จะสวมเส้ือ

ท่ีมีลกัษณะคลา้ยเส้ือยนัต ์บางนายก็ไม่ไดส้วมเส้ือ ซ่ึงปราศจากเคร่ืองหมายบ่งบอกถึงความเป็น

นายทหาร แต่ก็มีทหารบางนายท่ีสวมหมวกปีก และหมวกกลีบลาํดวนอยูบ่า้ง แต่ก็ไม่ไดแ้สดงถึงยศ

ท่ีสูงแต่อยา่งใด ซ่ึงการออกแบบใหพ้ระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระมหากษตัริยน์กัรบ ท่ี

ยิง่ใหญ่ของไทยอยูร่วมกบัพลทหารนั้น อาจเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นผูน้าํขององคส์มเด็จ

พระนเรศวรมหาราชท่ีทรงนาํทพัทหารสู่ศึกต่างๆ ดว้ยพระองคเ์อง ซ่ึงเป็น การยากท่ีจะพบวา่ใน

ประวติัศาสตร์นั้น จอมทพัจะเสด็จลงมาต่อสู้กบัขา้ศึกดว้ยพระองค ์ซ่ึงไม่ต่างจากพลทหาร แสดงถึง

ความกลา้หาญเด็ดเด่ียวของพระองคไ์ดเ้ป็นอยา่งดี 

รูปพลทหารทั้ง 9 นายถือจบัอาวธุแตกต่างกนัไป เช่น ดาบ หอก ปืนยาวคาบศิลา โล่ เป็นตน้

ลกัษณะพลทหารแต่ละคนร่างกายบึกบึน เห็นกลา้มเน้ือชดัเจน แสดงใหถึ้งความแขง็แรง และความ

ดุดนั กลา้หาญท่ีจะปกป้องเอกราชของชาติบา้นเมือง ผา่นแววตาท่ีสาํแดงออกมาผา่นสีหนา้ของ

ทหารแต่ละนาย และจากการยนืของพลทหารท่ีมีจาํนวนมากพอสมควรน้ี จึงทาํใหส่้วนบริเวณขา

ของทหารมีความซบัซอ้น บางส่วนจึงถูกลดทอนลง โดยการป้ันใหดู้คลา้ยกบัขานั้นจมเขา้ไปกบัเนิน

ดินนัน่เอง เนินดินน้ีป้ันหล่อข้ึนใหมี้ลกัษณะเป็นแท่นฐานของพระบรมราชานุสาวรียไ์ปในตวั เพราะ

มีระยะความสูงจากพระบรมรูปพอสมควร ตาํแหน่งการยนืของพลทหารก็ลดหลัน่ลงมาจากระดบัขา

ของมา้ทรง ทาํใหเ้ห็นพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดดเด่น ชดัเจนยิง่ข้ึน 
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ภาพท่ี 12 พระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช  จงัหวดัเชียงราย 

                   ท่ีมาของภาพ : สมควร อุ่มตระกลู 

2.2.6 พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.เชียงราย 

 พระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช  ประดิษฐาน ณ ดา้นหนา้องคพ์ระมหา

เจดียช์ยัชนะศึก ดอยนางนอน อาํเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย  ประติมากรคือ นายภราดร เชิดชู 

กองทพัภาคท่ี 3 ซ่ึงเป็นหน่วยทหารท่ีรับผดิชอบงานดา้นความมัน่คงในพื้นท่ี 17 จงัหวดัภาคเหนือได้

มีการจดัประชุมร่วมกบัหน่วยงานในพื้นท่ีภาคเหนือ ทั้งพลเรือน ตาํรวจ ทหาร เม่ือปี พ.ศ.  2543 และ

มีความเห็นพอ้งกนัวา่  พื้นท่ีอาํเภอแม่สายเป็นพื้นท่ีท่ีมีความสาํคญัดา้นความมัน่คง  แต่ยงัไม่มีพระ

บรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นสถานท่ีสาํหรับสักการ ะบูชา อีกทั้งเพื่อเป็น

การบาํรุงขวญัและเป็นกาํลงัใจใหแ้ก่ประชาชนในพื้นท่ี ในท่ีประชุมจึงเห็นพอ้งกนัใหจ้ดัสร้างพระ

มหาเจดียช์นะศึก  และพระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราชในพื้นท่ีอาํเภอแม่สาย 
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จงัหวดัเชียงราย เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนเรศวร

มหาราช ทั้งเพื่อเป็นศูนยร์วมจิตใจ  และเป็นสถานท่ีสาํหรับเคารพสักการะของประชาชนโดยทัว่ไป 

โดยเฉพาะเพื่อเป็นการระลึกถึงวรีกรรมและพระมหากรุณาธิคุณท่ีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงมี

ต่อประชาชนชาวไทย  

มูลนิธิพิทกัษภ์ูมิไทย จึงจดัหาทุนสร้างพระมหาเจดีย ์ชยัชนะศึก  และพระบรมราชานุสาวรีย์

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.แม่สาย จ.เชียงราย บนยอดเขาสูง 1,750 ฟุต เพื่อเป็นอนุสรณ์ในพระ

ปรีชาสามารถของพระองค ์และเป็นศูนยร์วมจิตใจของประชาชน ใหรํ้าลึกถึงพระราชกรณียกิจของ

พระองคท่ี์ทรงคุณอนนัตแ์ก่ประเทศชาติ เพื่อก่อใหเ้กิดการรวมพลงัสามคัคี แกไ้ขปัญหาของชาติให้

บงัเกิดความสงบสุขร่มเยน็ และเพื่อการธาํรงรักษาอธิปไตยของชาติไทย 

รูปแบบในการก่อสร้างพระมหาเจดียจ์าํลองแบบ มาจาก เจดียว์ดัใหญ่ชยัมงคล จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา ขนาดฐาน 29 x 29 เมตร สูง 39 เมตร พระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวร

มหาราชอยูด่า้นหนา้พระมหาเจดีย ์หนัพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ มีขนาดใหญ่กวา่พระองคจ์ริง หน่ึง

เท่าคร่ึง เป็นพระบรมรูปประทบับนหลงัมา้ทรงพระแสงทวน 

หน่วยงานท่ีรับผดิชอบในการป้ันหล่อพระบรมรูปคือ กลุ่มงานประติมากรรม สาํนกัช่างสิบ

หมู่ กรมศิลปากร ประติมากรผูอ้อกแบบและป้ันคือ นายภราดร เชิดชู การออกแบบพระบรมรูปนั้น 

ในตอนแรกประติมากรไดอ้อกแบบป้ันสเก็ตช์ใหม้า้ทรงนั้นยนื 3 ขา ขาหนา้ขา้งหน่ึงยกข้ึนดว้ยความ

คึกคะนอง แต่คณะกรรมการดาํเนินการก่อสร้างตอ้งการใหม้า้ทรงนั้นแสดงอาการคึกคะนองออกมา

อยา่งเตม็ท่ีดว้ยการยกขาหนา้ทั้งสองขา้งข้ึนแบบผาดโผน ซ่ึงปัญหาก็มีอยูว่า่ส่วนขาหลงัทั้งสองขา้ง

ของมา้ทรงจะรับนํ้าหนกัพระบรมรูปและตวัมา้ทรงไดอ้ยา่งไร เพราะทั้งพระบรมรูปและมา้ทรงนั้นมี

ขนาดใหญ่ถึงหน่ึงเท่าคร่ึง หล่อดว้ยโลหะสาํริด ซ่ึงมีนํ้าหนกัมาก  

ในประเทศไทยมีพระบรมรูปทรงมา้หลายแห่ง ส่วนใหญ่มา้ทรงจะยนืส่ีขา มีแห่งหน่ึงท่ีรูป

มา้ทรงยกขาหนา้ทั้งสองข้ึนยนืดว้ยสองขาหลงั หางลอยช้ีไปกบัอากาศ คือ พระบรมราชานุสาวรีย์

สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช ท่ีประดิษฐาน ณ สวนสาธารณะทุ่งนาเชย อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี  

ซ่ึงดา้นขา้งทั้งสองฝ่ังของมา้ทรงจะมีรูปทหารเอก 4 นายประกอบอยูด่ว้ย รูปทหารเอกน้ีเองท่ีเป็น

ส่วนช่วยรับนํ้าหนกัของพระบรมรูปสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชและมา้ทรง โดยการออกแบบป้ัน
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ใหรู้ปทหารเอกสองนาย (พระเชียงเงินและหลวงพิชยัอาสา) ยนืชิดอยูข่า้งๆ มา้ทรง ใหจ้งัหวะ

ชายเส้ือดา้นหลงัของทหารเอกทั้งสองท่ียนือยูค่นละฝ่ังของมา้ทรง ปลิวเขา้ไปรับกบัตาํแหน่งใตอ้าน

มา้ท่ีหอ้ยลงมาพอดี จึงเป็นการช่วยถ่ายเทนํ้าหนกัของพระบรมรูปและมา้ทรงลงมาท่ีขาของทหารเอก

ทั้งสองนัน่เอง 

แต่พระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช  อาํเภอแม่สายน้ี หากจะออกแบบให้

มา้ทรงยนืดว้ยสองขาหลงันั้นก็สามารถทาํได ้ดว้ยการทาํใหโ้ครงสร้างภายในโดยเฉพาะส่วนขาหลงั

ของมา้ทรงนั้นมีความแขง็แรงเป็นพิเศษ แต่หากนาํไปติดตั้งประดิษฐานแลว้ เม่ือเวลาผา่นไปอาจจะ

ไม่แขง็แรงมัง่คง และพงัลงมาได ้เพราะสัดส่วนของขามา้นั้นเป็นส่วนท่ีเล็กพอสมควร จึงตอ้งเลือก

ออกแบบใหพ้ระบรมรูปมีความคงทนแขง็แรงมากท่ีสุด จึงตอ้งแกปั้ญหาดว้ยการออกแบบป้ันใหห้าง

มา้ตรงส่วนปลายตวดัลงมาติดกบัพื้น จึงมีจุดรับนํ้าหนกั 3 จุด คือ ขาหลงัทั้งสองขา้ง และหางท่ียาว

ตวดัลงมาติดกบัพื้น 

รูปแบบเคา้โครงพระพกัตร์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประติมากรไดย้ดึแบบจากรูปท่ี

ศาสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรี ป้ันไว ้การฉลองพระองคไ์ดย้ดึรูปแบบของพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย ์

จงัหวดัสุพรรณบุรี ส่วนเคร่ืองทรงของมา้ศึก ทั้งอาน ตลอดจนบงัเหียน และเคร่ืองประดบัต่างๆ ซ่ึง

เป็นแบบเคร่ืองทรงของมา้ไทยแต่โบราณ โดยนาํรูปแบบมาจากมา้ทรงของ พระบรมราชานุสาวรีย์

สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช ท่ีประดิษฐานกลางวงเวยีนใหญ่  และมา้ทรงของ พระบรมราชานุสาว

รียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ทุ่งภูเขาทอง เป็นตน้ 

สาํหรับการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช ผา่นขั้นตอนการ ป้ัน

หล่อ และไดผ้า่นการพิจารณาของคณะกรรมการของกรมศิลปากรแลว้ การหล่อโลหะสาํริดเสร็จส้ิน

แลว้ เหลือเพียงแต่ทาํพิธีอญัเชิญพระบรมราชานุสาวรียไ์ป ประดิษฐาน ณ บริเวณดา้นหนา้องคพ์ระ

มหาเจดียช์ยัชนะศึก ดอยนางนอน บา้นป่ายางผาแตก อาํเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย ต่อไป 

 

 

 



66 
 

บทวเิคราะห์ 

                                    1            2              3                4                        5                 6 

                

                                               7                       8                         9                   10 

1. ปากอา้กวา้ง 

2. หวักม้ลงทาํใหค้อเป็นเสน้โคง้ 

3. หูช้ีไปดา้นหลงั 

4. กมุสายบงัเหียนไวแ้น่น 

5. อยูใ่นลกัษณะเกือบลุกข้ึนยนื 

6. ทรงตวัดว้ยการเหยยีบโกลน 

7. ขาหนา้ทั้งสองยกข้ึนในระดบัท่ีต่างกนั 

8. ขาหลงัทั้งสองยนือยูใ่นระดบัท่ีต่างกนั 
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9. หางตวดัลงมาติดกบัพ้ืน 

10. กอหญา้เขา้มารองรับขาหลงักบัหาง 

ลกัษณะของพระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราชของอาํเภอแม่สายน้ี เป็นพระ

บรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประทบับนหลงัมา้ศึกท่ีกาํลงัคึกคะนอง พระหตัถข์วาทรง

พระแสงทวนชูออกไปขา้งพระองค ์พระหตัถซ์า้ยกุมบงัเหียนควบคุมมา้ทรงท่ีกาํลงัยกตวัผาดโผน 

พระเศียรทรงพระมาลาเบ่ียง ทรงขดัพระแสงดาบไวท่ี้พระขนอง (หลงั) พระพกัตร์ดุดนั เคร่งขรึม น่า

เกรงขามยิง่ สมเป็นกษตัริยน์กัรบผูย้ิง่ใหญ่ของไทยโดยแท ้

ส่วนมา้ทรงมีลกัษณะโครงสร้างร่างกายใหญ่ สมบูรณ์แขง็แรง แสดงอาการผาดโผนเตม็ท่ี

ถูกกระตุน้สั่งจากองคส์มเด็จพระนเรศวรมหาราชใหว้ิง่ออกไปขา้งหนา้ ดว้ยความสะดุง้จากคาํสั่งเจา้

เหนือหวัจึงออกตวักระโจนไปขา้งหนา้พร้อมยกตวัข้ึนดว้ยความคึกคะนอง ยกขาหนา้ทั้งสองตะกุย

ข้ึนไปในอากาศ ยนืหยดัดว้ยขาหลงัทั้งสองซ่ึงวางเหล่ือมกนั ทาํใหส่้วนสะโพกและขาหลงัทั้งสองน้ี

เห็นกลา้มเน้ือเด่นชดั มีเส้นเลือดข้ึนดว้ยอาการเกร็งของกลา้มเน้ือ หวัผงกกม้ลงมองพื้นดิน ทาํให้

เห็นแนวเส้นท่ีสันคอเป็นจงัหวะโคง้สวยงาม และเห็นกลา้มเน้ือส่วนลาํคออยา่งชดัเจน ส่วนหางตวดั

ลงมาติดกบัพื้นดินสัมผสักบักอหญา้ท่ีเบ้ืองล่าง รูปทรงของหางเป็นมวลปริมาตรกอ้นเดียว มีการเนน้

บริเวณส่วนปลายหาง และส่วนในใหเ้ป็นเส้น มีจงัหวะท่ีพล้ิวไหว ไม่แขง็กระดา้งจนเกินไป 
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2.3 ประติมากรรมรูปคนข่ีม้าในศิลปะตะวนัตก 

 

ภาพท่ี 13 ประติมากรรมจกัรพรรดิมาร์คสัออเรลิอุสทรงมา้  สมยัโรมนั 

                       ท่ีมาภาพ   Francis Verweij-Bangcot, The bronze equestrian statue to have 

survived since Antiquity is that of Emperor Marcus Aurelius, เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 

2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.panoramio.com/ 

 การสร้างอนุสาวรียรู์ปคนข่ีมา้นั้นปรากฏอยูท่ ัว่โลก ผลงานเก่าแก่ท่ีสุดอยูใ่นยคุโรมนัคือ  

ประติมากรรมจกัรพรรดิมาร์คสัออเรลิอุสทรงมา้ เป็นประติมากรรมสาํคญัช้ินหน่ึง มีกรรมวธีิในการ

หล่อรูปโลหะสาํริดท่ีดีเยีย่ม  และชุบทอง ทาํรายละเอียดท่ีเนน้ความเหมือนจริงตามธรรมชาติ  และ

ความเป็นปัจเจกบุคคล 

 ในสมยัเรอนาซองซ์มีอนุสาวรียรู์ปคนข่ีมา้ ฝีมือของประติมากรเอก ชาวอิตาเลียน 2 คน คือ 

อนุสาวรียน์ายพลอีราสโมดา นาร์นี ท่ีออกแบบและป้ันโดย โดนาเทลโล และอนุสาวรียน์ายพลบาร์

โทโลเมโอ คอลเลโอนี ท่ีออกแบบและป้ันโดย เวร์รอคคิโอ 
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ภาพท่ี 14 อนุสาวรียน์ายพลอีราสโมดา นาร์นี 

                                           ท่ีมาของภาพ  Equestrian monument of Erasmo da Narni called 

Gattamelata, เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.bluffton.edu 

 อนุสาวรียน์ายพลอีราสโมดา นาร์นี  ในประเทศอิตาลี ถือไดว้า่เป็นรูปทรงมา้ท่ีมีช่ือเสียง

และเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึง เป็นประติมากรรมหล่อโลหะสาํริดขนาดใหญ่ การสร้างเร่ิมเม่ือ ประมาณ 

ค.ศ. 1445 สาธารณรัฐเวนิส ไดเ้ล็งเห็นถึงความจงรักภกัดี  และความซ่ือสัตยข์องนายพลอีราสโมดา 

นาร์นี จึงไดท้าํสัญญาวา่จา้งให ้โดนาเทลโล ประติมากรเอกแห่งเมืองฟลอเรนซ์ ออกแบบสร้าง

อนุสาวรียใ์หก้บันายพลอีราสโมดา นาร์นี ซ่ึง ถึงแก่มรณกรรมเม่ือวนัท่ี  16 มกราคม ค.ศ.  1443 ขณะ

อายไุดป้ระมาณ 73 ปี ถึงแมโ้ดนาเทลโลจะไม่มีโอกาสไดเ้ห็นเขาในช่วงระยะเวลาน้ี เพราะโดนาเทล

โลไดย้า้ยถ่ินฐานมาสร้างงานศิลปะท่ีเมืองปาโดวา ภายหลงัจากท่ีนายพลอีราสโมดาเสียชีวติไปแลว้ 

แต่โดนาเทลโลอาจจะเคยเห็น  หรือพบปะกบันายพลอีราสโมดา ในขณะท่ีอยูใ่นวยัแห่งความสาํเร็จ
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มาก่อนก็เป็นได้  ซ่ึงกล่าวกนัวา่ โดนาเทลโล ไดรั้บแรงบนัดาลใจในการสร้างผลงานช้ินน้ีจากรูปมา้

โบราณท่ีวดัซานมาร์โกในเวนิส และอนุสาวรียข์องจกัรพรรดิมาคุสออเรลิอุสแห่งโรมนั9

10 

 อนุสาวรียข์องแม่ทพัใหญ่แห่งสาธารณรัฐเวนิส อีราสโมดา นาร์นี นบัเป็นผลงานท่ีสร้าง

ช่ือเสียงใหก้บัโดนาเทลโลมากท่ีสุดช้ินหน่ึง อนุสาวรียห์ล่อดว้ยโลหะสาํริดรมดาํ สร้างข้ึนในปี ค.ศ.  

1445-53 ตั้งอยูใ่นเมืองปาโดวา ประเทศอิตาลี ลกัษณะงานประติมากรรมช้ินน้ีคือ นายพลอีราสโมดา 

นาร์นี แม่ทพัใหญ่อยูใ่นท่านัง่ตวัตรงบนหลงัมา้ศึก มือซา้ยกระชบัสายบงัเหียนไวพ้อประมาณ มือ

ขวาถือคทาแห่งจอมทพั  ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายแสดงอาํนาจสูงสุดในการบงัคบับญัชาการของกองทพั  

นายพลอีราสโมดาสวมชุดเกราะท่ีมีความงดงามประดบัประดาดว้ยลวดลายราวกบัชุดเกราะขององค์

จกัรพรรดิ มีดาบเล่มยาว  แขวนอยูท่ี่สะโพกขา้งซา้ย ใบหนา้เคร่งขรึม  และสง่างาม  แสดงถึงความ

เขม้แขง็ กลา้หาญ เด็ดเด่ียว และสุขมุรอบคอบ อนัเป็นคุณสมบติัสาํคญัของจอมทพัผูมี้อาํนาจเตม็ท่ี

ในการบญัชาการรบ 

 มา้ศึกท่ีมีลกัษณะโครงสร้างใหญ่โตบึกบึนเหมือนมา้ท่ีใชใ้นการลาก อยูใ่นลกัษณะเดินกา้ว

ยา่งไปขา้งหนา้ เทา้หนา้ขา้งซา้ยวางอยูบ่นลูกแกว้ ศีรษะอยูใ่นลกัษณะผงก  และเอียงไปทางดา้นขวา

เล็กนอ้ย ปลายหางถูกรวบผกูไวอ้ยา่งเรียบร้อย  กลา้มเน้ืออยูใ่นลกัษณะผอ่นคลาย แต่ก็มีการทาํ

โครงสร้าง สัดส่วน กลา้มเน้ือ และเส้นเลือดท่ีปูดโปนอยูใ่ตผ้วิหนงัใหเ้หมือนจริงตามธรรมชาติ 

 อนุสาวรียน์ายพลอีราสโมดา นาร์นี อาจมุ่งนาํเสนอภาพของแม่ทพัใหญ่ท่ีไดรั้บชยัชนะ

จากการรบ กาํลงัข่ีมา้เหยาะยา่งตรวจแถวทหารของตน หลงัจากส้ินสุดการรบกบัขา้ศึกแลว้ หรือภาพ

ของแม่ทพัท่ีนาํในการยทุธ์กลบัคืนสู่บา้นเกิดเมืองนอนของตน  ท่ามกลางเสียงโห่ร้องแสดงความ

ยนิดีของประชาชนท่ีออกมายนืตอ้นรับสู่สองขา้งทาง 

                                                           
10

 กฤษณา หงส์อเุทน, “อนสุาวรีย์สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช ดอกผลของศิลปะเรอเนสซองซ์” ศิลปวัฒนธรรม 31, 

(ธนัวาคม 2552), 116. 
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ภาพท่ี 15 อนุสาวรียน์ายพลบาร์โทโลเมโอ คอลเลโอนี 

                                    ท่ีมาภาพ  Verrocchio Equestrian Monument of Bartolomeo Colleoni, 

เขา้ถึงเม่ือ 1 กุมภาพนัธ์ 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.studyblue.com/ 

 นายพลบาร์โทโลเมโอ คอลเลโอนี แม่ทพัใหญ่แห่งกองทพัสาธารณรัฐเวนิส มรณกรรม

เม่ือปี ค.ศ. 1475  อนุสาวรียห์ล่อดว้ยสาํริดรมดาํของนายพลบาร์โทโลเมโอ คอลเลโอนี เป็นผลงานท่ี

มีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก  และเป็นผลงานช้ินสุดทา้ยในชีวติของเวร์รอคคิโอ สร้างข้ึนระหวา่งปี 

ค.ศ. 1479 -88 ตั้งอยูใ่นกรุงเวนิส ประเทศอิตาลี อนุสาวรียน์ายพลบาร์โทโลเมโอ  ตั้งอยู่ บนแท่นฐาน

ท่ีจงใจออกแบบใหสู้งชนัและแคบ เพื่อเนน้ความสูงสง่าของอนุสาวรีย ์การเคล่ือนไหวอนัเตม็ไปดว้ย

พลงัของมา้มีแบบนาํเสนอท่ีแตกต่างจากอนุสาวรียน์ายพลอีราสโมดาของโดนาเทลโลอยา่งเห็นได้

ชดัเจน ลกัษณะของนายพลบาร์โทโลเมโอ ท่ีนัง่อยูบ่นหลงัมา้อยา่งองอาจ สง่าผา่เผย และเตม็ไปดว้ย
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พลงัแห่งการเคล่ือนไหว ใบหนา้ของจอมทพัแสดงออกถึงความตึงเครียดดุดนั  ริมฝีปากเผยอ

เล็กนอ้ยราวกบักาํลงัจะเปล่งเสียงในการบญัชาการรบ ลาํตวัยดืตรง และเอนไปขา้งหลงัเล็กนอ้ย ขาท่ี

เหยยีดตรง เทา้ท่ีสอดอยูใ่นโกลน และกลา้มเน้ือท่ีเกร็ง บ่งบอกถึงความเตรียมพร้อมท่ีจะต่อสู้ฟาดฟัน

กบัศตัรู แขนซา้ยของแม่ทพัอยูใ่นลกัษณะงอเป็นมุมฉาก มือซา้ยกระชบัสายบงัเหียน  เพื่อควบคุมมา้

ใหพ้ร้อมทะยานไปขา้งหนา้ มือขวาถือคทาแห่งจอมทพั ศีรษะหนัไปทางดา้นซา้ย ตวัของนายพลบาร์

โทโลเมโอ อยูใ่นชุดเกราะของแม่ทพัใหญ่ท่ีมีลวดลายงดงาม ศีรษะสวมหมวกเหล็ก  ท่ีงดงามดว้ย

ลวดลายประดบัประดา มือกาํคทาแห่งจอมทพั  และกระชบับงัเหียนไวแ้น่นจนเส้นเลือดปูนโปน

ข้ึนมาอยา่งเห็นไดช้ดั10

11 

 มา้ศึกมีลกัษณะโครงสร้างสูงใหญ่  อยูใ่นอาการคึกคะนองพร้อมท่ีจะออกศึก หวัผงก  และ

หนัไปทางซา้ยตามสายบงัเหียนท่ีจอมทพักระชบัไว ้ขาทั้งส่ีกา้วยา่งอยา่งเตม็ไปดว้ยพลงั ขาหนา้ซา้ย

ยกงอข้ึนกา้วยา่งไปขา้งหนา้ เส้นเลือดปู ดโปนออกมาอยา่งชดัเจนตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 

กลา้มเน้ือต่ืนตวัและเกร็งไปทุกส่วน หูทั้งคู่ตั้งชนัข้ึน จมูกบานออก ปากเปิดกวา้งในลกัษณะเปล่ง

เสียงร้องคึกคะนอง ท่ีโคนหางถูกมดัไว ้ทั้งตวันายพลบาร์โทโลเมโอ  และมา้ศึก เผยใหเ้ห็นถึง

เจตนารมณ์ของศิลปินในการสะทอ้นภาพวกิฤตการณ์พร้อม  ท่ีจะฟาดฟันต่อสู้ โดยมีจอมทพักาํลงั

บญัชาการกลางสนามรบอยา่งเคร่งเครียด เป็นวนิาทีแห่งการตดัสินความพา่ยแพ ้หรือชยัชนะของฝ่าย

ใดฝ่ายหน่ึง 

 การสร้างอนุสาวรียรู์ปคนข่ีมา้ทั้งในสมยัโรมนัและสมยัเรอ นาซองซ์น้ีเป็นแรงดลใจ ให้

เกิดความ นิยมในการ สร้างอนุสาวรียรู์ปคนข่ีมา้มากข้ึนในทวปียโุรป และแพร่หลาย ต่อไปทัว่โลก

รวมถึงประเทศไทยดว้ย 

 

 

 

                                                           
11

 กฤษณา หงส์อเุทน, “อนสุาวรีย์สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช ดอกผลของศิลปะเรอเนสซองซ์” ศิลปวัฒนธรรม 31, 

(ธนัวาคม 2552), 116. 
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2.4 ประติมากรรมรูปคนข่ีม้าของศิลปินตะวนัตก 

 2.4.1 เฟรเดริก เรมิงตัน (Frederic Remington) 

 

ภาพท่ี 16 เฟรเดริก เรมิงตนั 

                                                         ท่ีมาภาพ Shannon J. Hatfield, Frederic Remington Short 

Biography, เขา้ถึงเม่ือ 24 มกราคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก  http://en.wikipedia.org/ 

เฟรเดริก เรมิงตนั  (4 ตุลาคม 1861 - 26 ธนัวาคม 1909) ศิลปินชาวอเมริกนั  ซ่ึงเป็นท่ียอมรับ

กนัวา่เป็นศิลปินผูน้าํภาพลกัษณ์ทางตะวนัตกมาสู่ประเทศอเมริกา และเป็นแรงบนัดาลใจใหเ้กิด

ความหลงใหลในเร่ืองราวเก่ียวกบัโคบาล  ชาวอินเดียนแดง  และมา้ป่า ต่อมามีศิลปินดาํเนินรอยตาม

เขาอีกเป็นจาํนวนมาก และในท่ีสุดผูส้ร้างภาพยนตร์ได้นาํไปสร้างกลายเป็นตาํนานของชาวอเมริกนั

ดา้นตะวนัตก ผลงานของเขาทั้งภาพวาด  และประติมากรรม  เป็นส่ิงแสดงภาพ ลกัษณ์ตะวนัตกในวง

กวา้ง ช่วงเวลาท่ีสวยงามในประวติัศาสตร์ของอเมริกาในขณะท่ีคนอเมริกนัท่ีแกร่งกลา้ตอ้งเผชิญกบั

ความป่าเถ่ือน  

ผลงานจิตรกรรมและประติมากรรมรูป มา้ โคบาล และ อินเดียนแดงของเรมิงตนั 

ความสามารถในการวาดภาพผูค้นและสัตว์ ของเขามีความเหมือนจริงมาก เป็นส่ิงท่ีน่าท่ึงและผลงาน

ศิลปะของเขามีความน่าต่ืนเตน้ และเป็นธรรมชาติ ทาํใหเ้ขาประสบความสาํเร็ จและไดรั้บความนิยม 

ประติมากรรมรูปมา้ จาํนวนมากของเขาไดใ้ส่ ความ เคล่ือนไหวท่ีน่าท่ึงลงไปดว้ยทาํใหรู้ปป้ันดูมี

ชีวติชีวา ศิลปินจาํนวนมากท่ีดาํเนินรอยตามเขา  



74 
 

เรมิงตนัเกิดท่ีเมืองแคนตนั มลรัฐนิวยอร์ ค และอาศยัอยูใ่กลเ้มือง  Ogdensberg (มีพิพิธภณัฑ์

ท่ีสร้างข้ึนใหก้บัเขาและแสดงผลงานของเขาในปัจจุบนั ) หลงัจบจากมหาวทิยาลยั  เรมิงตนัข้ึนไป

อาศยัอยูท่างตะวนัตก เพื่อจะเรียนรู้วถีิชีวติของคาวบอยอยา่งจริงจงั  เขาไดก้ลายเป็นโคบาลท่องเท่ียว

ไปกบัฝงูววัยงัท่ีต่างๆ  เดินทางจากประเทศเมก็ซิโกไปยงัประเทศแคนาดา และไดร่้างภาพต่างๆ  ไป

ตลอดทาง เม่ือความเขา้ใจในเร่ืองชีวติท่ีเขาแสวงหานั้นเร่ิมจางหายไป เขาเดินทางกลบัมาท่ีนิวยอร์ค

ในปี ค.ศ. 1885 เพื่อบนัทึกการใชชี้วติท่ีงดงามในตะวนัตก ความสาํเร็จในดา้นการวาดรูป  และป้ันรูป

ป้ันเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วช่ือของเขา กลายเป็นท่ีรู้จกั อยา่งกวา้งขวาง และกลายเป็น ศิลปินท่ีมีค่าตวัสูง

ท่ีสุด 

 

ภาพท่ี 17 Frederic Remington, The Wounded Bunkie, 1896 

                               ท่ีมาภาพ schummi06514, Frederic Remington, "The Wounded Bunkie" – 

1896, เขา้ถึงเม่ือ 4 กุมภาพนัธ์ 2557, เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.flickr.com/ 
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วเิคราะห์รูปแบบประติมากรรม 

1. The Wounded Bunkie, 1896, Bronze 

                                                                 1                                  2                         3 

                    

                                     4                                                                           5 

1. กาํลงัไดรั้บบาดเจ็บ ทรงตวับนหลงัมา้อยา่งไม่มัน่คง 

2. ช่วยพยงุใหท้รงตวับนหลงัมา้ท่ีกาํลงัวิง่ได ้

3. หางสะบดัไปดา้นหลงั แสดงถึงการวิง่ท่ีเร็วมาก 

4. ขาตะกยุ ใหค้วามรู้สึกเหมือนกาํลงัพุง่ทะยานไปขา้งหนา้ 

5. มา้ทั้งสองตวัวิง่โดยใชเ้พียงขาและกีบตวัละขา้งสมัผสัพ้ืน ทาํใหเ้ห็นถึงจงัหวะของมา้ท่ีวิง่เร็วมาก  ๆ

 ประติมากรรม รูปทหารสองคนข่ีมา้ท่ีกาํลงัแสดงอาการวิง่ควบ  โดยทหารผูห้น่ึงบนหลงัมา้

กาํลงัไดรั้บบาดเจบ็ ส่วนทหารอีกคนกาํลงัพยงุทหารท่ีไดรั้บบาดเจบ็ใหท้รงตวั อยู่บนหลงัมา้ได ้

เพื่อท่ีจะนาํพาออกไปใหพ้น้สมรภูมิ หรือเร่งรีบเพื่อจะนาํตวัไปรักษาในท่ีปลอดภยั 
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2. The Cheyenne, 1901, Bronze 

  1                           2                               3 

            

4                      5                       6 

1. เอนตวัไปขา้งหนา้ ทาํใหรู้้สึกเหมือนกาํลงัพุง่ไปขา้งหนา้ 

2. ไม่มีอานมา้ อินเดียนแดงตอ้งใชข้าหนีบบนหลงัมา้ใหแ้น่น 

3. หางปลิวไปดา้นหลงั ช่วยใหข้า้งหนา้พุง่ตวัออกไป 

4. ขนแผงคอมา้สะบดัปลิวช่วยใหเ้คล่ือนไหว 

5. มา้วิง่เร็วมาก จงัหวะขา และกีบมา้ จึงไม่สมัผสัดินเลย 

6. แผน่หนงัสตัวผ์ืนใหญ่ท่ีพาดบนหลงัมา้ตกหอ้ยลากไปกบัพ้ืนดิน ช่วยในการทรงตวัของรูปมา้กบัคนข่ี 

 ประติมากรรม รูปชายชาวอเมริกนัพื้นเมืองเผา่ไชแอนน์ ข่ีบนหลงัมา้ท่ีกาํลงัวิง่ควบ แสดง

ใหเ้ห็นถึงความเร็วในการข่ีมา้อยา่งเตม็ท่ี มือขวาถือหอก บนหลงัมา้มีผา้คลา้ยหนงัสัตวผ์นืใหญ่พาด

อยู ่และส่วนชายหอ้ยยอ้ยตกลงขา้งขวาของลาํตวัมา้ ลากไปกบัพื้น 
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3. Coming through the Rye,1902, Bronze 

            1                          2 

              

        3                           4 

1. ใบหนา้แสดงออกถึงความสุข สนุกสนาน 

2. ยงิปืนข้ึนฟ้า แสดงถึงการเฉลิมฉลอง ความพอใจ 

3. การกา้วขาของมา้ แสดงถึงการวิง่เคียงกนัไปแบบชา้ๆ 

4. มา้แต่ละตวัหนัหนา้ และยกหวัต่างกนัไป ช่วยใหดู้มีความเคล่ือนไหวมากยิง่ข้ึน 

 ประติมากรรม รูปคาวบอย  4 คนข่ีมา้ ท่ีกาํลงัวิง่อยา่งชา้ๆ  เคียงขา้งกนั จากใบหนา้ของ

คาวบอยทั้ง ส่ียิม้ร่าเริ ง ดูมีความสุข  สนุกสนานเฮฮา ทุกคนถือปืนพกสั้น ดว้ยมือขวา ยกข้ึนไปบน

อากาศคลา้ยกบัจะยงิฉลองดว้ยความรู้สึกดีใจ 
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4. Dragoons_1850, 1905, Bronze 

             1                                                    2 

             

          3                         4                           5 

1. บุคคลสองฝ่ายต่อสู ้ยื้อยดุขดัขืนกนัระหวา่งท่ีมา้กาํลงัวิง่ 

2. ตาํแหน่งของหวัมา้แต่ละตวัอยูใ่นระดบัท่ีต่างกนั ทาํใหเ้ห็นถึงความรู้สึกเคล่ือนไหว 

3. ขามา้ไม่เหยยีบพ้ืน ทาํใหรู้้สึกถึงความเร็ว รุนแรง 

4. ส่วนหวักม้ลงทาํแนวเสน้โคง้กบับั้นทา้ย ทาํใหม้า้ตวัท่ีอยูข่า้งหนา้และหลงัเด่นข้ึน 

5. มา้ตวัแรกกาํลงัวิง่และยืน่ขาออกไปขา้งหนา้ ทาํใหรู้้สึกวา่คนข่ีมา้กลุ่มน้ีกาํลงัทะยานไปขา้งหนา้ 

 ประติมากรรมรูป กลุ่มคนข่ีมา้ เป็นชาวพื้นเมือง ท่ีเขา้ไปขโมยมา้ของทหารลาดตะเวนท่ี

กาํลงัตั้งค่ายพกัแรมอยู ่ เป็นการแสดงความกลา้หาญของชายชาวพื้นเมือง  ท่ีจะปกป้องดินแดนถ่ิน

ฐานของพวกเขา ชายชาวพื้นเมืองอเมริกนั 2 คน และทหารอเมริกนั 2 นาย อยู่ในลกัษณะท่ีกาํลงัต่อสู้

ด้ินรน ขดัขืนกนัของทั้งสองฝ่าย  โดยท่ีมา้ทั้ง 5 ตวักาํลงัวิง่ควบดว้ยความเร็วสูง 
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5. The Rattlesnake, 1905, Bronze 

             1                                 2                       3 

 

                                                       4                                 5 

1. แนวของหวัมา้ตลอดสนัหลงัไปถึงตน้หางเป็นเสน้โคง้ 

2. เสน้โคง้ของหลงัแสดงถึงความไม่มัน่คง จากการท่ีมา้อยูใ่นลกัษณะท่ีผิดแผกจากอาการตกใจกลวั 

3. บั้นทา้ยของมา้ห่อ แสดงถึงความรู้สึกท่ีไม่มัน่คง 

4. ส่วนหวักม้ลงมา แสดงใหเ้ห็นถึงความรู้สึกตกใจ จากการมองเห็นงู 

5. ขาหนา้ทั้งสองขา้งท่ีพบัเขา้หาลาํตวั แสดงออกถึงความรู้สึกตกใจกลวังูท่ีพ้ืน 

 ประติมากรรม รูปคาวบอยกาํลงัข่ีมา้ มีงูหางกระด่ิงโผล่ข้ึนมาจากพื้นดิน ทาํใหม้า้สะดุง้

ตกใจกลวัตามสัญชาตญาณท่ีรับรู้ไดถึ้งความอนัตรายของงูชนิดน้ี เป็นการตอบสนองทางความรู้สึก

ท่ีรุนแรงของสัตวใ์หญ่ท่ีมีต่อสัตวท่ี์มีขนาดเล็กกวา่ ส่วนคาวบอยบนหลงัมา้ก็แสดง อาการตกใจแทบ

ไม่ทนัไดต้ั้งตวักบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
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6. The Buffalo Horse, 1907, Bronze 

  1                        2                        3 

 

        4                            5                             6 

1. สีหนา้ของมา้แสดงถึงความเจ็บปวด ตกเป็นฝ่ายท่ีถูกกระทาํ 

2. อินเดียนแดงถูกเหวีย่งข้ึนไปบนอากาศพร้อมกบัมา้ 

 3. แนวหลงัมา้โก่งเป็นเสน้โคง้ตามแรงขวดิของควายไบซนั 

4. สะโพกและขาหลงัของควายไบซนัแสดงอาการเกร็ง จนกลา้มเน้ือส่วนน้ีปรากฏข้ึนอยา่งเด่นชดั 

5. ลาํตวัและขาหนา้ของควายไบซนัยกข้ึนเหนืออากาศ แสดงถึงพลงัท่ีรุนแรง 

6. ขาหลงัมา้ยอ่พบัเขา้หาลาํตวั แสดงถึงความเจ็บปวดท่ีไดรั้บ 

 ประติมากรรมแสดงเหตุการณ์การล่าสัตวข์องชาวพื้นเมืองอเมริก กนั โดยชาวพื้นเมืองข่ีมา้

กาํลงัจะล่าควายไบซนัสัตวท่ี์อยูคู่่ทุ่งหญา้ของอเมริกามาชา้นาน แต่เกิดเหตุการณ์โชคร้ายข้ึน  เม่ือ

ควายไบซนัต่อสู้เพื่อป้องกนัตวัจากชาวพื้นเมือง โดยใชห้วัชนและงดัเขา้ท่ีทอ้งมา้พาหนะของชาว

พื้นเมืองยกข้ึนไปบนอากาศ 
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7. Cowboy, 1908, Bronze 

                                      1                       2                        3 

              

4                   5                       6 

1. หวักม้ลง ทาํใหแ้นวคอเป็นเสน้โคง้ 

2. ปากมา้อา้ตามแรงกระชากสัง่ใหห้ยดุจากสายบงัเหียนในมือโคบาล 

3. โคบาลหนัหนา้มาทางดา้นซา้ยแสดงอาการสนใจ หรือแปลกใจกบับางส่ิงท่ีเห็น จึงหยดุมา้ 

4. ขาหนา้ซา้ยยกข้ึนเป็นแนวตรง พร้อมท่ีจะยนัพ้ืน เพ่ือหยดุการเคล่ือนตวั 

5. ขาทั้ง 3 ขา้งยนืปักหลกัเป็นแนวเอียงไปดา้นหลงั แสดงถึงอาการท่ีมา้วิง่มาอยา่งรวดเร็ว แลว้หยดุชะงกั 

6. หางปลิวไปทิศทางเดียวกนั 

 ประติมากรรม รูปคาวบอยข่ีมา้ โดยมา้แสดงลกัษณะอาการท่ีกาํลงัวิง่มาดว้ย ความรวด เร็ว 

แลว้หยดุอยา่งกะทนัหนั แสดงอาการคึกคะนองดว้ยการกม้หวัลง ขาหนา้ขา้งซา้ยยกข้ึนช้ีไปขา้งหนา้ 

ขาหนา้ขา้งซา้ยและขาหลงัทั้งสองขา้งยนัพื้นอยูก่บัท่ี 
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8. TheBroncho Buster, 1909, Bronze 

1                2                    3                  4 

 

5                      6                         7 

1. แนวเสน้หลงัจรดหวัมา้โคง้งอ แสดงถึงความไม่มัน่คง 

2. โคบาลเอนตวัหมอบ บนหลงัมา้ เพ่ือใหท้รงตวัอยูไ่ด ้

3. เทา้ขวาของโคบาลไม่ไดส้อดอยูใ่นโกลน แสดงถึงความเส่ียงท่ีจะตกจากหลงัมา้ 

4. มือซา้ยกมุสายบงัเหียน และแผงคอมา้ เพ่ือช่วยพยงุตวั 

5. หางไม่สมัผสัพ้ืน ช่วยใหรู้้สึกมีความเคล่ือนไหวมากยิง่ข้ึน 

6. ยกตวัข้ึนยนืดว้ยสองขา้งหลงั 

7. ขาหนา้ทั้งสองยกข้ึนในระดบัท่ีเท่ากนั 

 ประติมากรรม รูปคาวบอยข่ีมา้ มา้อยูใ่นลกัษณะกาํลงัแสดงอาการพยศ ผาดโผน ยกตวัข้ึน

เหนืออากาศ ยนืดว้ยสองขา้งหลงั แต่ไม่ไดแ้สดงความรุนแรงขนาดท่ีจะสลดัผูข่ี้ ให้ตกลงมาจากหลงั

แต่อยา่งใด 
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9. Trooper of the plains ,1909, Bronze 

                            1                    2                                                   3 

          

           4                         5                      6 

1. ปากอา้แสดงการเปล่งเสียงออกมา 

2. สีหนา้แสดงอาการเหน่ือยหอบจากการวิง่ 

3. โคบาลกมุสายบงัเหียนไวแ้น่น เพ่ือใหท้รงตวัอยูไ่ด ้

4. ขาและกีบทั้งส่ีขา้งไม่ไดเ้หยยีบพ้ืนเลย แสดงถึงจงัหวะท่ีมา้ตวัน้ีวิง่ดว้ยความเร็วสูง 

5. รูปร่างคลา้ยพืชหรือหญา้เขา้มารองรับขามา้ 

6. หางลอยปลิวไปขา้งหลงัตามความเร็ว 

 ประติมากรรม รูปคาวบอยข่ีมา้ มือขวาถือปืนพกสั้น  ในลกัษณะพร้อมท่ีจะยงิทุกเม่ือ มือ

ซา้ยกุมสายบงัเหียนมา้ ส่วนมา้ก็อยูใ่นลกัษณะท่าท่ีกาํลงัวิง่ควบอยา่งรวดเร็ว 
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2.4. เฮนร่ี เมอร์วนิ ชาร์ดดี ้(Henry Merwin Shrady) 

 

ภาพท่ี 18 เฮนร่ี เมอร์วนิ ชาร์ดด้ี 

                                                     ท่ีมาภาพ  Henry Merwin Shrady, เขา้ถึงเม่ือ 23 มกราคม 2557, 

เขา้ถึงไดจ้าก http://en.wikipedia.org/ 

 เฮนร่ี เมอร์วิน ชาร์ดด้ี (12 ตุลาคม 1871 - 12 เมษายน 1922) เกิดในมหานครนิวยอร์ ค เป็น

บุตรชายของศลัยแพทย ์จอร์จ  เฟรเดอริ ก ชาร์ดด้ี  เฮนร่ีศึกษาศิลปะอยา่งไม่เป็นทางการ แต่

ประติมากรรมรูปสัตวป่์าหล่อสาํริดของเขาได้ รับการยอมรับในสหรัฐอเมริกา  และเป็นประติมากร

ชาวอเมริกนัท่ีมีช่ือเสียง จากผลงานการสร้างอนุสาวรียข์องยลิูสซิสเอส. แกรนท ์ประธานาธิบดีคนท่ี 

18 ของสหรัฐอเมริกา ในอิริยาบถข่ีมา้ ประดิษฐาน ณ กรุงวอชิงตนัดีซี สหรัฐอเมริกา และงาน
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ประติมากรรมประกอบอนุสาวรียแ์ห่งน้ี เช่น รูปสิงโตทั้ง ส่ีเฝ้าท่ีฐานของรูปประธานาธิบดีแกรนทข่ี์

มา้ และยงัมีรูปกลุ่มทหารมา้ประจญับาน และรูปทหารบนรถมา้พว่งปืนใหญ่ 

 

ภาพท่ี 19 Henry Merwin Shrady,Grant Memorial ,1902-22 

                              ท่ีมาภาพ Ser Viajero, Estados Unidos: Washington, เขา้ถึงเม่ือ 29 มกราคม 

2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grant_Memorial_1.JPG 

เฮนร่ี เมอร์วนิ ชาร์ดด้ี เป็นประติมากรท่ีเรียนรู้การป้ันดว้ยตนเอง และใชเ้วลาทั้งหมดใน ชีวติ

ของเขาสร้างผลงานเก่ียวกบัอนุสาวรีย์  ใหก้บันายพลยลิูสซิส เอส . แกรนท ์ท่ีมลรัฐวอชิงตนั ผลงาน

ช้ินน้ีเขาไดใ้ชเ้วลา ถึง 22 ปี จากเวลาทั้งหมด  24 ปีท่ีทาํงานเป็นประติมากร  (ผลงานของเขาถูกนาํมา

แสดงสองอาทิตยห์ลงัจากท่ีเขาส้ินชีวติ) ภาระของชาร์ดด้ีในการสร้างอนุสาวรียน์ายพล  แกรนทน้ี์ถือ

วา่เป็นงานท่ีใหญ่มาก รวมทั้งการสร้างรูปป้ันของมา้และทหาร ซ่ึงเนน้ทหารมา้ท่ีกาํลงัวิง่ทะยานเขา้สู่

สนามรบ  และทหารท่ีเดินแถว เป็น ประติมากรรมหล่อโลหะสาํริด  นอกจากน้ี ชาร์ดด้ียงัไดส้ร้าง

อนุสาวรียรู์ปคนข่ีมา้ ไวอี้กสองสามแห่ง รวมทั้งอนุสาวรีย์ ของจอร์จ วอชิงตนั  ในปี ค.ศ.  1901-06 

และอนุสาวรียข์องนายพลโรเบิรต์  อี.ลี. ในปี ค.ศ.  1917-24 ซ่ึงเป็นอนุสาวรียท่ี์มี รูปแบบนัง่บนหลงั

มา้หล่อโลหะสาํริดเหมือนอนุสาวรียข์องนายพลแกรนท ์
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ชาร์ดด้ี เกิดท่ีมลรัฐนิวยอร์ คและทาํธุรกิจ  จนกระทัง่ เขาเกิด เป็นโรคไทฟอยด ์ในขณะท่ีพกั

ฟ้ืนจากไข ้เขาเร่ิมออกเท่ียวตามสวนสัตว์  และได้ร่างภาพสัตวต่์างๆ   เขาเร่ิมอาชีพใหม่ ของเขาดว้ ย

การสร้างแบบสัตว์ตวัเล็กๆ ใหก้บับริษทั Gorham Silver ก่อนท่ีจะลงมือสร้างอนุสาวรียข์องนายพล

แกรนท ์เขาไดมุ้่งมัน่สร้างรูป ประติมากรรม สัตว์หล่อโลหะสาํริด มีราย ละเอียดสวยงาม รวมทั้งรูป

ป้ันของบุคคลสาํคญัต่างๆของดินแดนตะวนัตก ผลงานเล็กนอ้ยเหล่าน้ีมีค่าสาํหรับนกัสะสม 

เขาใช้ผลงานสเก็ตซ์ใน สวนสัตวม์าสร้า งเป็นงานประติมากรรม กวางตวัผู ้  และควายป่า ไบ

ซนัขนาดเล็ก ประติมากรช่ือ Karl Bitter สนบัสนุนให้ชาร์ดด้ี ป้ันรูปสัตวเ์หล่านั้นใหใ้หญ่ข้ึน  และ

นาํไปแสดงในงาน  1901 Pan-American ท่ีเมืองบอ๊บฟาโล  รูปป้ันสัตว์ 8 ช้ินของชาร์ดด้ีไดถู้กนาํไป

ตกแต่งราวสะพานในงานฉลองสะพาน ดว้ย ในวนัน้ีผลงาน “Elk Buffalo” ขนาดใหญ่นั้นเป็นท่ีรู้จกั

และกลายเป็นส่ิงสาํคญัของมลรัฐวอชิงตนั  
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วเิคราะห์รูปแบบประติมากรรม 

1. Cavalry Charge,1902-22, Bronze 

                             1                                                 2                                             3 

 

4                              5                                6                               7 

1. สีหนา้ของมา้ตวัน้ีแสดงออกถึงความต่ืนตกใจหวาดกลวั 

2. ทหารแต่ละนายแสดงถึงความเหน่ือยลา้ วติกกงัวล 

3. ทหารผูน้ี้คาดวา่เป็นนายทหารชั้นผูน้าํ สงัเกตจากเคร่ืองประดบัของมา้ท่ีเขาข่ี จะมีมากกวา่มา้ตวัอ่ืนแสดงอาการ

ฮึกเหิม ชูดาบข้ึนเป็นสญัญาณพร้อมท่ีจะบุกตะลุยเขา้สู่สมรภูมิ 

4. ขายกข้ึนไม่ติดพ้ืน แสดงอาการวิง่ควบดว้ยความเร็ว 

5. พ้ืนดินไม่เรียบ คลา้ยกบัโคลนหรือนํ้ าท่ีกระเซ็นข้ึนมารับกบัขามา้ 

6. มา้ตวัน้ีกระโดดขา้มมา้ตวัท่ีลม้ 

7. มา้ตวัน้ีลม้ตวัลง เพราะอาจจะไดรั้บบาดเจ็บ 
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 ประติมากรรม รูปทหารมา้อเมริกนัในช่วงสงครามกลางเมือง อยูใ่นลกัษณะเป็นกลุ่มทหาร

มา้ 7 นายข่ีมา้มุ่งเขา้สู่สมรภูมิ มา้แต่ละตวัวิง่ควบดว้ยความรวดเร็ว มีทหารกบัมา้เสียหลกัลม้ตวัลง มา้

ท่ีวิง่มาจากดา้นหลงัก็พยายามจะไม่เหยยีบตวัท่ีลม้ลง  ดว้ยการกระโดดขา้มไป แสดงถึงความลาํบาก 

ยากเขญ็ สับสน ป่ันป่วน และวุน่วายของสภาวะสงคราม 

2. Artillery,1902-22, Bronze 

1                              2                                                    3 

 

                     4                                                                      5 

1. ขาหนา้ทะยานข้ึนเหนืออากาศ แสดงการพุง่ไปขา้งหนา้ 

2. ล้ินหอ้ยออกมา แสดงถึงความเหน่ือยลา้ 

3. แสดงอาการกาํลงักระโจนออกไปขา้งอยา่งเตม็ท่ี 

4. แสดงอาการหยดุชะงกั 

5. ทหารแต่ละนายแสดงอาการเหน่ือยลา้ วติกกงัวล ตอ้งการผา่นพน้จากสภาวะอนัเลวร้ายเหตุการณ์ไปใหไ้ด ้

 ประติมากรรม รูปทหารอเมริกั นกาํลงัขบัรถมา้ท่ีพว่งติดกบัปืนใหญ่ ในช่วงเหตุการณ์

สงครามกลางเมือง เป็นการขนลาํเลียงทหารและอาวธุ ผา่นพื้นท่ีท่ีมีสภาพทุรกนัดารเป็นโคลนเป็น

เลน มีมา้ 4 ตวักาํลงัลากรถ มีทหารข่ีมา้อีก หน่ึงตวัขนาบขา้ง มา้แต่ละตวัแสดงความเหน่ือยลา้ บา้งก็

พยศ เหล่าทหารก็เช่นกนั บางนายก็ไดรั้บบาดเจบ็ แสดงถึงความเหน่ือยยากในสงครามไดเ้ป็นอยา่งดี 
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บทที ่3  

กระบวนการสร้างสรรค์ 

 ขา้พเจา้มีความช่ืนชอบในสัตวใ์หญ่ อยา่งชา้ง มา้ ววัควาย มาตลอดตั้งแต่จาํความได ้บิดา

มารดาจึงมกัซ้ือรูปป้ัน รูปแกะสลกั ชา้ง มา้ ววั ควาย ทั้งท่ีเป็นดินเผา เซรามิกเรซ่ิน และไมม้าใหเ้ป็น

ประจาํ ส่ิงเหล่าน้ีคือความประทบัใจของขา้พเจา้ตั้งแต่เยาวว์ยั  ทาํใหข้า้พเจา้มีนิสัยรักในการวาด

เขียน และการป้ันรูปสัตวเ์หล่าน้ีดว้ยดินเหนียว  ซ่ึงหาซ้ือไดจ้ากแหล่งผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา

นอกจากน้ีขา้พเจา้ยงัมีความสนใจในประวติัศาสตร์ไทยโบราณ ทั้งท่ีปรากฏในภาพเขียน หนงัสือ 

ละคร ภาพยนตร์ อนุสาวรีย ์และประติมากรรมหลายแห่ง ซ่ึงจะพบวา่สัตวเ์หล่าน้ีไดแ้ทรกเขา้ไปอยู่

ในวถีิชีวติของคนไทยและขา้พเจา้มาโดยตลอด 

 มนุษยรู้์จกัการใชป้ระโยชน์จากชา้งและมา้มาตั้งแต่สมยัโบราณ จากเดิมสัตวเ์หล่าน้ีเป็น

สัตวป่์าแต่ถูกจบัมาเล้ียง เพื่อปรับปรุงสายพนัธ์ุและฝึกไวใ้ชง้านจนกลายเป็นสัตวเ์ล้ียง ดว้ยมนุษย์

เล็งเห็นถึงความพิเศษของสัตวแ์ต่ละชนิด เช่น ชา้งมีพละกาํลงัและมีความแขง็แรง มีความสามารถใน

การเดินทางไกล จึงจบัมาฝึกไวใ้ชเ้ป็นพาหนะบรรทุกส่ิงของและลากซุง ส่วนววั ควาย ใชไ้ถนา หรือ

ใชใ้นการทาํเกษตร ในชนบทท่ีห่างไกลจากเส้นทางคมนาคม ก็จะใชเ้ป็นพาหนะเทียมเกวยีนบรรทุก

ของ รวมไปถึงมา้ก็เป็น พาหนะชั้นยอดในการเดินทางไปยงัท่ีต่างๆเพื่อยน่ระยะเวลาและความ

สะดวกสบายของมนุษย ์นอกจากน้ีสัตวเ์หล่าน้ียงัมีความสัมพนัธ์กบัประวติัศาสตร์ศึกสงครามท่ี

ยาวนานของมนุษยแ์ละใชป้ระโยชน์ในการเพิ่มสมรรถนะใหก้บักองทพัตั้งแต่สมยักรีกโรมนั ซ่ึงต่าง

ก็ใชม้า้ในการทาํศึกสงคราม ทั้งเป็นพาหนะของแม่ทพันายทหาร และเป็นแรงงานในการบรรทุก

ส่ิงของอาวธุยทุโธปกรณ์ต่างๆท่ีใชใ้นการรบ  

 เม่ือสัตวเ์หล่าน้ีมีความเก่ียวขอ้งกบัประวติัศาสตร์และเป็นท่ีจดจาํของคนรุ่นหลงัวา่บุคคล

สาํคญัต่างๆในประวติัศาสตร์เหล่านั้น ไดใ้ชส้ัตวเ์หล่าน้ีเป็นพาหนะในการสู้รบสร้างชาติบา้นเมือง

เพื่อเป็นการหวนระลึกถึงคุณงามความดี ความเสียสละต่างๆ ท่ีควรค่าแก่การยกยอ่งเชิดชูของบุคคล

หรือเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านั้น  จึงมีการสร้างอนุสาวรียรู์ปบุคคล และเหตุการณ์ต่างๆ ข้ึน  และเพื่อ

เป็นการเสริมความงามใหส้มบูรณ์โดดเด่น จึงมีการสร้างรูปสัตว ์เช่น ชา้งและมา้เขา้ไปเป็น

ส่วนประกอบสาํคญัดว้ย  
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 ในประเทศไทยมีการสร้างอนุสาวรียพ์ระบรมรูปวรีกษตัริย ์และวรีสตรีทรงชา้งและมา้ มา

ยาวนานกวา่ 60 ปี มีอนุสาวรียข์นาดใหญ่ท่ีมีความสาํคญัมากกวา่ 10 แห่ง ทาํใหเ้ห็นถึงพฒันาการการ

สร้างสรรคข์องประติมากรไทย นบัตั้งแต่ผูว้างรากฐานการสร้างอนุสาวรียใ์นประเทศไทย คือ

ศาสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรี  และศิษยค์นสาํคญั เช่น อาจารยส์นัน่ ศิลากรณ์ อาจารยสุ์ภร ศิระ

สงเคราะห์  ต่อเน่ืองมาจนถึงยคุปัจจุบนัคือ อาจารยภ์ราดร เชิดชู  ซ่ึงไดส้ร้างอนุสาวรียว์รีกษตัริยท์รง

ชา้งและมา้ออกมาไดอ้ยา่งสง่างามสมพระเกียรติขา้พเจา้มีความประทบัใจในความสง่างามและทรง

พลงัของอนุสาวรียเ์หล่านั้น จนเกิดเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคพ์ระบรมรูปวรีกษตัริยท์รง

ชา้งและมา้ในรูปแบบเฉพาะตน 

3.1 แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 

3.1.1 พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงช้าง 

 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษตัริยน์กัรบ กอบกูเ้อกราชชาติไทยจากพม่าในคราว

เสียกรุงศรีอยธุยาคร้ังท่ี 1 ทรงพระปรีชาสามารถเจนจดัในราชการสงคราม ทั้งการใชอ้าวธุต่างๆ ไม่

วา่จะเป็นดาบ ทวน ของา้วและปืน ทั้งยงัเช่ียวชาญในการทรงชา้งและมา้ สาเหตุท่ีเลือกสร้างสรรค์

ผลงานเป็นรูปพระองคท์รงชา้ง เพราะเลือกเอาช่วงเวลาท่ีพระองคก์าํลงัจะทรงกระทาํยทุธหตัถีกบั

พระมหาอุปราชา เป็นสงครามคร้ังสาํคญัและยิง่ใหญ่ในประวติัศาสตร์ไทย 

 โดยอนุสาวรียรู์ปทรงชา้งน้ีอาจกล่าวไดว้า่มีเพียงท่ีประเทศไทย เพราะประวติัศาสตร์ไทยมี

ความเก่ียวขอ้งกบัชา้งเป็นอยา่งมาก แตกต่างกบัมา้ท่ีมีการสร้างรูปทรงมา้อยา่งแพร่หลาย เพราะเป็น

สัตวเ์ล้ียงท่ีมีอยูม่ากมายทัว่โลก แต่การเล้ียงชา้งนั้นจะมีอยูเ่ฉพาะในเอเชีย และท่ีมีประวติัศาสตร์การ

ใชช้า้งทาํศึกสงครามอยา่งชดัเจนคือ อินเดียและไทย ซ่ึงสาํหรับประเทศไทยมีอนุสาวรียว์รีกษตัริย์

และวรีสตรีทรงชา้งอยูร่วม 5 แห่ง ทาํใหส้ามารถศึกษารูปแบบการสร้างตั้งแต่อนุสาวรียท่ี์ดอนเจดีย ์

จงัหวดัสุพรรณบุรีซ่ึงสร้างในปี พ.ศ. 2501 จนอนุสาวรียห์นา้กองบญัชาการทหารสูงสุด หลกัส่ี แจง้

วฒันะ กรุงเทพมหานคร ซ่ึงสร้างในปี พ.ศ. 2547  เกือบ 60 ปี ท่ีประเทศไทยมีอนุสาวรียรู์ปชา้งศึก

พาหนะของวรีกษตัริยแ์ละวรีสตรีคนสาํคญัในประวติัศาสตร์ไทย รูปแบบชา้งศึกเหล่าน้ีจะแสดงออก

ถึงท่าทางท่ีน่ิงสงบ มีเพียงท่ีดอนเจดีย ์จงัหวดัสุพรรณบุรี เท่านั้นท่ีชา้งจะแสดงใบหนา้ดุดนั คิ้วขมวด 
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ดวงตาเบิกกวา้งน่ากลวั ซ่ึงส่วนศีรษะชา้งท่ีดอนเจดีย ์จงัหวดัสุพรรณบุรี น้ีเป็นฝีมือการป้ันของ

อาจารยส์นัน่ ศิลากรณ์ ประติมากรผูมี้ผลงานการสร้างสรรคอ์นุสาวรียใ์นไทยอยา่งมากมาย 

 รูปแบบพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประทบับนคอชา้งทรง ในพระหตัถท์ั้ง

สองทรงพระแสงของา้ว ทรงพระมาลาเบ่ียง และทรงสร้อยสังวาล ชา้งทรงเป็นชา้งพลาย ร่างกาย

สมบูรณ์ สง่างาม มีงายาวพอประมาณ มีสัปคบัผกูบนหลงัชา้ง บนสัปคบัมีอาวธุต่างๆวางอยูท่ ั้งงา้ว 

หอก ทวน และปืนยาว มีทหารนัง่บนสัปคบั เรียกวา่ “กลางชา้ง”สองมือถือแพนขนหางนกยงู มี

ทหารนัง่อยูด่า้นทา้ยเหนือโคนหางชา้ง ตาํแหน่งน้ีเรียกวา่ “ทา้ยชา้ง” ในมือขวาถือตะขอดา้มยาว ช่วย

จอมทพัในการบงัคบัชา้งทรงโดยรูปแบบเหล่าน้ีจะพบไดท้ัว่ไปในภาพวาดหรืออนุสาวรียว์รีกษตัริย์

วรีสตรีในประวติัศาสตร์ไทยสมยัโบราณ ท่ีมีแบบแผนใหก้ษตัริยแ์ม่ทพัผูน้าํทพัประทบัหรือ

บญัชาการรบอยูบ่นหลงัชา้งศึก อนุสาวรียข์องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลายแห่งจะเป็นพระบรม

รูปประทบัคอชา้งศึก ทรงพระแสงของา้ว พร้อมท่ีจะฟาดฟันกบัอริราชศตัรู ทั้งท่ีดอนเจดีย ์จงัหวดั

สุพรรณบุรี และท่ีหนา้กองบญัชาการทหารสูงสุด หลกัส่ี แจง้วฒันะ กรุงเทพมหานคร ทั้งการยนืหรือ

สีหนา้ท่าทางท่ีแสดงออกค่อนขา้งจะน่ิง ซ่ึงเม่ือขา้พเจา้จะสร้างสรรคข้ึ์นมาจึงพยายามใหช้า้งศึกดูมี

ลกัษณะท่าทางท่ีแสดงออกมารุนแรงมากยิง่ข้ึน เช่นชูหวัยกข้ึนสูง คลา้ยกบัพยายามเบ่งขยายตวัใหดู้

ใหญ่เพื่อข่มขวญัชา้งขา้ศึก จอ้งมองไปขา้งหนา้ นยัน์ตาเบิกกวา้ง ใบหนา้ขมวดดุดนั ส่วนใบหูกาง

ออกเตม็ท่ี ปากร้องคาํรามแผดเสียงร้องดงัไปทัว่บริเวณอยา่งน่าเกรงขาม 

 3.1.2 พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงม้า 

 สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช กษตัริยน์กัรบ มหาราชผูท้รงกอบกูเ้อกราชชาติไทยจาก

พม่า ทรงขบัไล่พม่าออกจากแผน่ดินไทย รวบรวมชาติไทยใหเ้ป็นหน่ึงเดียวอีกคร้ัง สาเหตุท่ี

สร้างสรรคพ์ระบรมรูปสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชทรงมา้ เพราะจากเหตุการณ์เสียกรุงศรีอยธุยา

คร้ังท่ี 2 บา้นเมืองถูกทาํลาย ผูค้นหนีกระจดักระจาย ตอนนั้นพระองคย์งัมียศเป็นพระยาตาก ทรง

รวบรวมผูค้นกอบกูช้าติไทย โดยใชม้า้เป็นพาหนะในการเดินทาง และการรบดว้ย 

 รูปแบบงานจะเป็นพระบรมรูปสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชทรงมา้ศึก นาํทพัทหารไทย

บุกตะลุยสู่สมรภูมิ รูปแบบการแต่งกายของสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชนั้น ทั้งในอนุสาวรียทุ์ก

แห่ง หรือในภาพเขียนของพระองคส่์วนใหญ่ยดึตามแบบอนุสาวรียท่ี์วงเวยีนใหญ่แทบทั้งส้ิน เพราะ
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ถือไดว้า่ก่อนหนา้การสร้างอนุสาวรียท่ี์วงเวยีนใหญ่นั้น ภาพลกัษณ์ท่ีเป็นรูปธรรมของสมเด็จพระเจา้

ตากสินมหาราชยงัไม่ปรากฏใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน จนเม่ือมีการสร้างอนุสาวรียท่ี์วงเวยีนใหญ่ในปี พ.ศ. 

2497 พระบรมรูป และพระพกัตร์ของพระองคจึ์งเร่ิมปรากฏใหช้าวไทยเห็นอยา่งกวา้งขวา้ง ผา่นการ

ออกแบบของศาสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรี ในรูปแบบการสร้างสรรคข์องขา้พเจา้ พระบรมรูปสมเด็จ

พระเจา้ตากสินมหาราช ทรงพระมาลาเส้าสูง ทรงพระแสงดาบชูไปขา้งหนา้ แสดงถึงความมุ่งมัน่ มี

เหล่าทหารเอก 4 นาย ควบมา้ตามอยูเ่บ้ืองหลงั แต่ละนายมีดาบประจาํกาย มือกาํอาวธุแน่น พร้อมท่ี

จะฟาดฟันกบัศตัรู มา้ศึกแต่ละตวัอยูใ่นท่าทางท่ีวิง่ควบอยา่งรวดเร็ว  

 โดยอนุสาวรียพ์ระบรมรูปทรงมา้ในประเทศไทยปัจจุบนัจะสร้างในลกัษณะท่ีเป็นบุคคล

เดียวนัง่เด่นสง่าบนหลงัมา้เพียงลาํพงั หรืออาจจะมีทหารเดินเทา้ตามจอมทพัท่ีนัง่บนหลงัมา้ เพื่อให้

จอมทพัเป็นรูปประธานท่ีมีความโดดเด่นท่ีสุด  ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกาไดมี้การสร้าง

อนุสาวรียน์ายพลยลิูซิส เอส แกรนท ์ซ่ึงเป็นผลงานของเฮนร่ี เมอร์วนิ ชาร์ดด้ี ชาร์ดด้ีไดส้ร้างสรรค์

ผลงานประติมากรรมประกอบเร่ืองราวของสงครามกลางอเมริกาเป็นทหารข่ีมา้วิง่ทะยานพร้อมกนั

ไปเป็นกลุ่ม หรือผลงานของศิลปิน เฟรเดอริก เรมิงตนั ท่ีสร้างสรรคป์ระติมากรรมรูปโคบาล 

อินเดียนแดงในอิริยาบถต่างๆ บนหลงัมา้ ทั้งเด่ียวและเป็นกลุ่ม  

 ในส่วนการสร้างสรรคผ์ลงานของขา้พเจา้เห็นวา่ทหารเอกท่ีตามจอมทพัสมควรข่ีมา้ไป

ดว้ย โดยมา้ศึกของสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชจะยกขาหนา้ทั้งสองข้ึนแบบผาดโผน เพื่อช่วยให้

องคส์มเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชมีความโดดเด่นมากยิง่ข้ึน  โดยยดึรูปแบบและจาํนวนเหล่าทหาร

เอก ตลอดจนรูปร่าง เคา้โครงหนา้ การแต่งกาย มาจาก พระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระเจา้ตากสิน

มหาราช ประดิษฐาน ณ สวนสาธารณะทุ่งนาเชย อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี  ประกอบดว้ยพระเชียง

เงิน หลวงพิชยัอาสา หลวงราชเสนา หลวงพรหมเสนา โดยแทนท่ีทุกนายจะเดินหรือวิง่ตามสมเด็จ

พระเจา้ตากสินมหาราช ทุกนายจะนัง่บนหลงัมา้ศึกควบบุกทะยานตามจอมทพัมุ่งสู่สมรภูมิ โดย

รูปแบบงานศิลปะท่ีแสดงรูปมา้วิง่มาดว้ยกนัเป็นกลุ่มแบบน้ีถูกสร้างข้ึนมาอยา่งแผห่ลายทั้งในงาน

จิตรกรรมและงานประติมากรรม เพราะลกัษณะการวิง่ของมา้ท่ีวิง่มาเป็นกลุ่มน้ี จะทาํใหเ้ห็นถึง

ลกัษณะการเคล่ือนไหวท่ีมีความต่อเน่ืองตามจงัหวะท่าทางของมา้แต่ละตวั จึงเหมาะสมท่ีจะแสดง

ใหเ้ห็นสภาวะทพัทหารมา้กาํลงับุก หรือทะยานเขา้สู่สมรภูมิยิง่นกั 
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 การท่ีจะแสดงออกถึงจงัหวะการเคล่ือนไหว การกา้วยา่งของขา และกีบมา้ สามารถบ่ง

บอกถึงระดบัความเร็วได ้หากจงัหวะกีบ หรือเทา้มา้สัมผสักบัพื้นมากเพียงใด ก็ดูราวกบัวา่มา้นั้น

กาํลงัวิง่หรือเดินชา้ ตรงกนัขา้มกบัมา้ท่ีแสดงอาการวิง่ แลว้ส่วนกีบหรือเทา้สัมผสัพื้นนอ้ย หรือแถบ

จะไม่สัมผสัเลย จะดูเหมือนกาํลงัวิง่ดว้ยความเร็วสูง ซ่ึงไม่สามารถจะป้ันมา้ท่ีวิง่เร็วมาก จนขาแทบ

จะไม่แตะพื้นเลย และรูปคนท่ีอยูบ่นหลงัมา้ จะไม่สามารถทรงตวัอยูก่บัฐานได ้จึงตอ้งแกไ้ขปัญหา

ดว้ยการป้ันกลุ่มกอ้นพืช หรือหญา้เขา้ไปรองรับกบับางส่วนของขามา้แทน คลา้ยมา้กาํลงัวิง่ฝ่ากอ

หญา้ การแสดงท่าทางของคนท่ีอยูบ่นหลงัการยกมือ ยกแขน ทั้งการจบัดาบ จบัอาวธุ ตอ้งแสดง

ท่าทางท่ีรุนแรง ซ่ึงก็มีส่วนสาํคญัท่ีจะช่วยใหผ้ลงานประติมากรรมมีความเคล่ือนไหวเช่นกนั 

 การแสดงอารมณ์ความรู้สึกผา่นสีหนา้ ของมา้ในส่วนตา จมูก ปาก และหูสามารถส่ือถึง

อารมณ์ไดอ้ยา่งชดัเจน เช่น ดวงตาท่ีเบิกกวา้งดว้ยความต่ืนเตน้ จมูกท่ีบานออกดัง่กบัพน่ลมหายใจ

ออกมา ปากท่ีอา้กวา้ง ดัง่เปล่งเสียงออกมาดว้ยความคึกคะนอง หรือแมแ้ต่การแสดงออกถึงความ

เหน่ือยลา้ โดยมีล้ินหอ้ยออกมาจากปาก และท่ีหูส่วนสาํคญัยิง่ท่ีบ่งบอกอารมณ์ของมา้ หูช้ีไป

ขา้งหนา้ส่ือวา่กาํลงัสนใจส่ิงท่ีอยูเ่บ้ืองหนา้ หรือหูช้ีไปขา้งหลงัส่ือวา่กาํลงัตกใจ โกรธ เป็นตน้ การ

แสดงทางสีหนา้ของคนก็มีความสาํคญัเช่นกนั ไม่วา่จะเป็นใบหนา้ท่ีเคร่งขรึม ดุดนั ฮึกเหิม โห่ร้อง

ตะโกนออกมา เป็นตน้ 

 การแสดงออกของกลา้มเน้ือในส่วนต่างๆ ก็เป็นการเนน้ใหเ้ด่นชดัเพิ่มมากยิง่ข้ึน 

แสดงออกถึงอาการเกร็งของกลา้มเน้ือท่ีควรจะเกิดข้ึน รวมถึงเคร่ืองแต่งกายของคนบนหลงัมา้ การ

ปลิวไสวของผา้ท่ีแนบไปกบัร่างกาย หรือชายผา้คาดเอวท่ีปลิวไปกบัแรงลม ขณะควบมา้วิง่ดว้ย

ความเร็วสูง ร่วมไปถึงเคร่ืองประดบัต่างๆ ของมา้ ซ่ึงมา้ศึกไทยจะมีพูป่ระดบัประดาอยูม่าก เม่ือ มา้ 

เคล่ือนไหว พูเ่หล่านั้นก็จะปลิวไสว ช่วยใหช้ิ้นงานดูมีความเคล่ือนไหวมากยิง่ข้ึน 
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3.2 ข้ันตอนการสร้างสรรค์ 

 3.2.1 พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงช้าง 

 

ภาพท่ี 20 ร่างภาพตน้แบบ 

 1. ร่างภาพต้นแบบ และป้ันแบบร่าง 

 วาดเส้นออกแบบชา้งศึก องคส์มเด็จพระนเรศวร สัปคบั กลางชา้ง ทา้ยชา้ง จดัวางท่าทาง 

ตามขอ้มูลท่ีพบเห็นจากอนุสาวรีย ์หรือภาพท่ีแสดงถึงลกัษณะของชา้งศึกวา่ มีรูปแบบ และ

องคป์ระกอบ ใดบา้ง โดยออกแบบใหช้า้งศึกอยูใ่นลกัษณะวิง่มาแลว้หยดุยนือยูก่บัท่ี ชูศีรษะเชิดข้ึน 

ใบหูกางออกเตม็ท่ี ขาหนา้ยนัพื้น กางออก ขาหลงัวางเหล่ือมกนั แสดงออกถึงการเคล่ือนไหว ป้ัน

แบบร่างข้ึนดว้ยดินนํ้ามนั ตามท่ีไดร่้างภาพไว ้เพื่อใหส้ามารถเห็นงานเป็นสามมิติ และทาํให้

สามารถทาํความเขา้ใจในลกัษณะท่าทางต่างๆ ของงานได ้ 

 

ภาพท่ี 21 ป้ันแบบร่าง 
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ภาพท่ี 22 วาดเส้นขยายงาน 

 2. วาดเส้นขยายงาน และขึน้โครงสร้างภายใน 

 วาดเส้นหาสัดส่วนขนาดของชา้งท่ีป้ัน และวาดเส้นหาโครงสร้างภายใน เพื่อท่ีจะดดัลวด

ตามท่ีวาดเส้นกาํหนดไว ้โดยพยายามดดัลวดใหเ้ป็นเส้นตรง และคาํนวณบริเวณท่ีพอกลงดินลงไป 

ใหโ้ครงลวดอยูต่รงแกนกลาง ไม่เช่นนั้นลวดหรือเหล็กโครงสร้างภายในจะโผล่ออกมาได ้

โครงสร้างลวดน้ีเสมือนโครงกระดูก โดยใหดิ้นเยือ่กระดาษท่ีจะพอกตามเขา้ไปนั้นคือกลา้มเน้ือท่ีจะ

ยดึกบักระดูกนัน่เอง โดยผสมปูนปลาสเตอร์เทยดึส่วนโครงสร้างปลายขาชา้งใหม้ัน่คง 

 

        ภาพท่ี 23 โครงสร้างภายใน                                             
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ภาพท่ี 24 เสริมภายในดว้ยโฟม 

3. เสริมแผ่นโฟมภายใน ขึน้รูปด้วยดินเยือ่กระดาษ 

ตดัแผน่โฟมเสริมภายในลวดโครงสร้าง โดยเฉพาะส่วนทอ้งชา้งจะใหญ่มาก การเสริมโฟม

ภายในนั้น เม่ือพอกดินเยือ่กระดาษลงไป จะทาํใหช้ิ้นงานมีนํ้าหนกัเบายิง่ข้ึน และช่วยไม่ให้

ส้ินเปลืองดินเยือ่กระดาษอีกดว้ย จากนั้นข้ึนรูปดว้ยดินเยือ่กระดาษ โดยพอกดินใหไ้ดโ้ครงสร้าง

ต่างๆ โดยรวมของชา้งไปพร้อมๆ กนั ไม่ควรป้ันเนน้ส่วนใดส่วนหน่ึงใหแ้ลว้เสร็จก่อนกนั  

   

       ภาพท่ี25 ข้ึนรูปดว้ยดินเยือ่กระดาษ                       
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ภาพท่ี 26 เพิ่มรายละเอียดส่วนกลา้มเน้ือ 

 4. ตกแต่งรายละเอยีดให้ถูกต้องตามหลกักายวภิาค 

เพิ่มรายละเอียดของกลา้มเน้ือส่วนต่างๆ ตามร่างกายของชา้ง โดยเฉพาะหวัท่ีมีส่วนหวัท่ี

รายละเอียดมาก ทั้งสันคิ้ว บริเวณรอบดวงตา โคนของงา และงวงชา้ง โดยงวงจะมีลกัษณะมว้นเก็บ

เขา้หาหนา้อก หางยาวช้ีไปดา้นหลงั เม่ือแลว้เสร็จ ปล่อยช้ินงานไวใ้หแ้หง้ สาํหรับช้ินงานท่ีมีขนาด

ใหญ่จะใชเ้วลาประมาณ 3-4 วนั เม่ือช้ินงานแหง้แลว้จะมีความแขง็แรงมากข้ึน 

 

ภาพท่ี 27 ตกแต่งรายละเอียดโดยรวม 
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ภาพท่ี 28 ประกอบช้ินส่วนของสัปคบับนหลงัชา้ง 

5. ป้ันสัปคับหลงัช้าง 

ป้ันช้ินส่วนต่างๆ ของเคร่ืองมัน่บนหลงัชา้งท่ีเรียกวา่ สัปคบั โดยเร่ิมจากช้ินส่วนท่ีมีลกัษณะ

คลา้ยขาของสัปคบั โดยดดัลวดใหไ้ดข้นาด แลว้หุม้ดินเยือ่กระดาษลงไป นาํเขา้ตูอ้บเพื่อใหช้ิ้นส่วน

เหล่าน้ีแหง้ จากนั้นนาํไปตั้งบนหลงัชา้ง ป้ันรายละเอียดสัปคบัส่วนอ่ืนๆมาประกอบในภายหลงั  

จากนั้นสร้างสรรคอ์าวธุต่างๆ ท่ีจะนาํข้ึนไปไวบ้นสัปคบั 

 

ภาพท่ี 29 ประกอบช้ินส่วนรายละเอียดของสัปคบั 
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ภาพท่ี 30 ดดัลวดโครงสร้างรูปคน 

6. ป้ันรูปคนบนหลงัช้าง 

 ดดัลวดตามสัดส่วนกระดูกมนุษย ์โดยศึกษาจากหนงัสือกายวภิาค เพื่อใหส้ัดส่วนของหุ่นมี

ความถูกตอ้งแม่นยาํมากท่ีสุด โดยสัดส่วนของผูท่ี้อยูบ่นหลงัชา้งนั้นจะตอ้งสมดุลกบัรูปชา้งดว้ย รูป

คนจะตอ้งไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไป จะตอ้งพิจารณาดว้ยความรอบคอบวา่ตอ้งการใหช้า้งนั้นมีขนาด

ใหญ่ หรือเล็กเพียงใด ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขนาดของคนบนหลงัชา้งดว้ย เม่ือดดัลวดไดข้นาดตามท่ีตอ้งการ

แลว้ ก็ดดัท่าทางตามท่ีออกแบบไว ้หลงัจากนั้นจึงเร่ิมพอกดินเยือ่กระดาษป้ันส่วนศีรษะก่อน แลว้จึง

ป้ันรายละเอียดต่างๆ ของใบหนา้ใหค้รบถว้น ป้ันส่วนลาํตวั ขา และเทา้ ตามท่าทางท่ีออกแบบไว ้

 

ภาพท่ี 31 ป้ันรูปคนโดยรวม 
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ภาพท่ี 32 ป้ันส่วนมือและแขน 

 7.  ตกแต่งรายละเอยีดรูปคน 

นาํอาวธุหรือส่ิงของท่ีทาํไวม้ายดึเขา้กบัตาํแหน่งมือท่ีหุ่นจะจบั พอกดินส่วนมือและแขน

คร่าวๆ ปล่อยทิ้งไวใ้หแ้หง้ จากนั้นป้ันรายละเอียดของมือ ตรวจสอบท่าทางแขนขั้นสุดทา้ย จากนั้น

ป้ันรายละเอียดของแขน เก็บรายละเอียดร่างกายส่วนต่างๆ โดยรวม ปล่อยทิ้งไวใ้หแ้หง้ แลว้จึงป้ัน

เส้ือผา้ เคร่ืองประดบัต่างๆ ทบัใส่เขา้ไปบนหุ่น                            

 

ภาพท่ี 33 ป้ันเส้ือผา้ และเคร่ืองประดบัต่างๆ 
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ภาพท่ี 34 ป้ันผา้ปกกระพอง และผา้ปกหลงัชา้ง      

8. ตกแต่งรายละเอยีดเคร่ืองประดับต่างๆ ของช้าง 

ตกแต่งรายละเอียดส่วนสัปคบั ผา้ปกกระพอง (ผา้ปกศีรษะชา้ง) ผา้ปกหลงัชา้ง พูจ่ามรี ใน

ส่วนของผา้ควรป้ันใหมี้ร้ิวรอยท่ีพล้ิว มีรอยยบัยน่บา้ง ไม่ใหแ้ขง็กระดา้ง ส่วนพูข่นจามรีป้ันให้

ทิศทางท่ีมีปริมาณและมีทิศทางท่ีสวยงาม ซ่ึงจะช่วยใหดู้มีความเคล่ือนไหวมากยิง่ข้ึน สายรัดสัปคบั

ท่ีคาดผา่นทอ้งชา้ง ตอ้งสังเกตดูทิศทางของเชือกท่ีแนบกบัทอ้งชา้ง ทาํใหรู้้สึกวา่มีความแน่นและมี

ความมัน่คงยิง่ข้ึนเช่นกนั 

 

ภาพท่ี 35 เสร็จสมบูรณ์ 
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 3.2.2 พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงม้า 

 

ภาพท่ี 36 ร่างภาพ 

 1. ร่างภาพ และป้ันแบบร่าง 

 วาดเส้นหาองคป์ระกอบโดยรวมของช้ินงาน โดยกาํหนดเร่ืองราวใหส้มเด็จพระเจา้ตากสิน

มหาราชทรงมา้นาํทพัทหารทะยานสู่สมรภูมิ มา้พระท่ีนัง่สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชวิง่นาํทพัยก

ขาหนา้ดว้ยความคึกคะนอง มา้ของทหารเอกวิง่ตามหลงัมาดว้ยความรวดเร็ว มีเส้นบ่งบอกถึงการ

ทะยานไปขา้งหนา้ จากนั้นป้ันรูปสเก็ตช์ช้ินเล็กดว้ยดินนํ้ามนั เพื่อตรวจดูท่าทางในมุมมองต่างๆ เป็น  

3 มิติ และสามารถแกไ้ของคป์ระกอบต่างๆ ไดง่้ายยิง่ข้ึน 

 

ภาพท่ี 37 ป้ันแบบร่าง 
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              ภาพท่ี 38 วาดเส้นหาโครงสร้างภายใน 

 2. วาดเส้นขยายช้ินงาน และขึน้โครงสร้าง 

 วาดเส้นศึกษาลกัษณะท่าทางของมา้ ตลอดจนอากปักิริยา เช่น อาการของมา้ท่ีกาํลงัคึก

คะนอง และกาํลงัวิง่ดว้ยความรวดเร็ววา่จะมีลกัษณะเป็นเช่นไรบา้ง โดยขยายรายละเอียดของท่าทาง

มา้ท่ีร่างแบบไวใ้หมี้ความชดัเจนมาก และง่ายต่อการป้ันมากยิง่ข้ึน จากนั้นก็วาดเส้นหาโครงสร้าง

ภายใน โดยวดัสัดส่วนของกระดูกดว้ยวา่มีขนาดสั้นยาวอยา่งไร ดดัลวดตามโครงสร้างท่ีวาดเส้น 

เสริมภายในดว้ยโฟม เพื่อทาํใหช้ิ้นงานมีนํ้าหนกัเบามากยิง่ข้ึน  

 

ภาพท่ี 39 ดดัเส้นตามโครงสร้าง 
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ภาพท่ี 40 ป้ันรูปมา้ 

 3. ป้ันรูปม้าตามหลกักายวภิาค                         

 พอกดินเยือ่กระดาษลงบนโครงลวด ตรวจดูสัดส่วนของมา้ใหถู้กตอ้ง โดยป้ันรูปมา้ทั้งหา้

ตวันั้นไปพร้อมๆ กนั เพื่อดูทิศทางการวิง่ของมา้แต่ละตวัวา่ ควรจะอยูใ่นท่าทางท่ีสอดคลอ้งไป

ดว้ยกนัอยา่งไรถึงจะสวยงาม โดยยงัไม่เก็บรายละเอียดตวัใดใหแ้ลว้เสร็จ เพราะระหวา่งท่ีดินเยือ่

กระดาษยงัไม่แหง้จะสามารถดดัท่าทางไดส้ะดวก 

 

ภาพท่ี 41 นาํรูปมา้ทั้งหา้มาวางรวมกนั เพื่อตรวจดูองคป์ระกอบ  
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ภาพท่ี 42 ตกแต่งรายละเอียด 

 4. ตกแต่งรายละเอยีดตามหลกักายวภิาค 

 ตกแต่งรายละเอียดกลา้มเน้ือส่วนต่างๆ ใหมี้ลกัษณะรูปร่างท่ีถูกตอ้ง ป้ันใบหูมา้แต่ละตวั

ใหดู้มีการเคล่ือนไหว โดยการหนัช้ีไปขา้งหนา้บา้ง ไปขา้งหลงับา้ง เพราะลกัษณะหูมา้สามารถบ่ง

บอกอารมณ์ความรู้สึกของมา้ได ้ป้ันส่วนหางเป็นโครงคร่าวๆ เพื่อท่ีจะกลบัมาทาํรายละเอียดของ

ทิศทางขนหางมา้ในภายหลงั จากนั้นเม่ือตรวจสอบโครงสร้างรายละเอียดโดยรวมจนเป็นท่ีพอใจ

แลว้ จึงปล่อยทิ้งไวใ้หแ้หง้โดยใชเ้วลาประมาณ 2-3 วนั เม่ือรูปมา้แหง้แลว้จะมีความแขง็แรงมาก

ยิง่ข้ึน  

 

ภาพท่ี 43 นาํรูปมา้ทั้งหา้มาวางรวมกนัเพื่อตรวจสอบทิศทาง 
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ภาพท่ี 44 ป้ันรูปคน 

 5. ป้ันรูปคน 

 ดดัลวดตามโครงสร้าง และสัดส่วนท่ีกาํหนด ข้ึนรูปคนดว้ยดินเยือ่กระดาษคร่าวๆ นาํเขา้

เตาอบใหดิ้นแหง้  จากนั้นตกแต่งรายละเอียดส่วนใบหนา้ การแสดงออกทางสีหนา้ ทิศทางการมอง

ของแต่ละคน  ป้ันลาํตวั ขา และเทา้วา่ควรจะนัง่บนหลงัมา้ ควรเอน หรือโนม้ตวัไปในทิศทางตามท่ี

ออกแบบไว ้ป้ันรายละเอียดส่วนแผงคอ และหางมา้ ใหดู้เป็นจงัหวะ มีปริมาณความพล้ิวไหวตาม

ความเร็ว หรือแรงลมท่ีพดัเขา้มาปะทะกบัส่วนต่างๆ ท่ีกล่าวมา 

 

ภาพท่ี 45 ตกแต่งรายละเอียด 
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ภาพท่ี 46 กาํหนดท่าทางของแต่ละคน 

 6. ตกแต่งรายละเอยีดรูปคน 

 ป้ันท่าทางของแต่ละบุคคลใหมี้ท่าทางแสดงออกถึงการเคล่ือนไหว ป้ันรายละเอียดส่วนขา

ท่ีนัง่บนหลงัมา้ และเทา้ท่ีหอ้ยลงมา จินตนาการไวว้า่ใหเ้ทา้นั้นเหยยีบอยูบ่นโกลน จากนั้นจึงป้ันมือ

ท่ีจบักาํอาวธุใหอ้ยูใ่นลกัษณะท่าทางท่ีกาํหนดไว ้โดยยงัไม่ใส่รายละเอียดของกลา้มเน้ือส่วนแขน 

เพื่อจะดดัท่าทางของแขนดูวา่ควรจะอยูใ่นท่าทางใด เพื่อใหมี้ความเหมาะสมมากยิง่ข้ึน แลว้ตกแต่ง

รายละเอียดส่วนแขนใหถู้กตอ้งตามหลกักายวภิาคมากท่ีสุด 

 

ภาพท่ี 47 ตรวจดูท่าทางลกัษณะของมือกบัแขน 
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ภาพท่ี 48  ตกแต่งรายละเอียด 

 7. ป้ันอานม้า เคร่ืองแต่งกาย และเคร่ืองประดับ 

 เร่ิมป้ันอานบนหลงัมา้โดยยดึรูปแบบตามอานมา้ของไทยสมยัโบราณซ่ึงไดรั้บอิทธิพลมา

จากอานมา้ของจีน ป้ันเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายต่างๆ ทบัลงบนหุ่น ส่วนท่ีเป็นเส้ือผา้ตอ้งป้ันใหมี้ร้ิวรอย

พบัยน่เหมือนจริง  มีลกัษณะพล้ิวไหวเหมือนถูกลมพดัมาปะทะกบัเส้ือผา้ และป้ันเคร่ืองประดบัมา้

ต่างๆ ทั้งบงัเหียน สายบงัเหียน พูข่นจามรี ใหดู้มีความเคล่ือนไหว 

 

ภาพท่ี 49 ตกแต่งรายละเอียดเคร่ืองประดบัต่างๆ 
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ภาพท่ี 50 นาํมาจดัวางเพื่อตรวจองคป์ระกอบ 

 8. ตกแต่งรายละเอยีดของฐาน 

 นาํรูปมา้ทั้งหา้มาวางรวมกนั โดยผสมปูนปลาสเตอร์ยดึช้ินส่วนต่างๆ เขา้ดว้ยกนั เม่ือปูน

แหง้จึงทาํการตกแต่งรายละเอียดของฐาน มีการป้ันพื้นดินใหมี้หญา้ หรืออาจดูเป็นโคลนตมเขา้ไป

รองรับกบักีบและขาของมา้ 

 

ภาพท่ี 51 ตกแต่งส่วนฐาน 
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3.3 อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการสร้างสรรค์ 

 1.ดินเยือ่กระดาษ 

 2.ลวด 

 3.ปูนปลาสเตอร์ 

 4.สีอะคริลิค 
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บทที ่4 

วเิคราะห์ผลการสร้างสรรค์ 

4.1 วเิคราะห์พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงช้าง 

                     1              2          3           4                 5                                            6 

              

             7                                     8 

1. งายาวพอประมาณ ตีเป็นวงโคง้เลก็นอ้ย 

2. ปากอา้กวา้ง แสดงการส่งเสียงคาํราม 

3. ดวงตาเบิกกวา้ง แสดงความต่ืนตวั พร้อมเขา้ชนกบัชา้งขา้ศึก 

4. ทรงพระแสงของา้วช้ีไปขา้งหนา้ 

5. ส่วนหวัยกเชิดข้ึนเตม็ท่ี 

6. หางช้ีไปดา้นหลงั  

7. สองขาหนา้ยนืปักหลกัยนัอยูก่บัพ้ืน 

8. ขาหลงัยนัพ้ืนไปขา้งหลงัอยา่งมัน่คง 
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การสร้างสรรคผ์ลงานตน้แบบพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงชา้งน้ี เกิดจาก

การศึกษาอนุสาวรียห์รือพระบรมรูปของพระมหากษตัริยท์รงชา้งในไทย ท่ีมีรูปแบบต่างๆเป็น

เอกลกัษณ์บ่งบอกเฉพาะตวัวา่ เป็นการศึกสงครามของชนชาติไทยในสมยัโบราณ ซ่ึงจะใชช้า้งใน

การสู้รบ เคร่ืองทรงต่างๆ ของนกัรบและชา้งศึก ก็จะมีเอกลกัษณ์เฉพาะ เช่น นกัรบจะแต่งกายแบบ

ไทยโบราณ สวมชุดท่ีมีโจงกระเบนทบั สวมหมวกแบบต่างๆ แม่ทพั นายทพั ขนุศึก สวมหมวกแบบ

มีปีก เรียกวา่ พระมาลาเบ่ียง ทหารท่ียศตํ่าลงมา ก็สวมหมวกทรงประพาส หรือหมวกทรงกลีบ

ลาํดวน มีผา้คาดเอวแน่น ส่วนชา้งศึกก็มีเคร่ืองทรงท่ีแสดงเอกลกัษณ์ต่างๆ ทั้งผา้ปกกระพอง ผา้ปก

หลงั เคร่ืองมัน่บนหลงั (สัปคบั) มีลกัษณะการป้ันแบบแสดงความรู้สึกจากภายใน พื้นผวิไม่เรียบ มี

ความป่ันป่วนบนผวิหนงัชา้ง ช่วยใหดู้ราวกบัมีการเคล่ือนไหวมากยิง่ข้ึน ประกอบกบัการป้ัน

แสดงออกทางสีหนา้ของตวับุคคลบนหลงัชา้ง ท่ีแสดงถึงสภาวะท่ีเคร่งเครียดของสงคราม 

เช่นเดียวกบัผลงานการสร้างสรรคข์องเฮนร่ี เมอร์วนิ ชาร์ดด้ี ท่ีแสดงความรู้สึกของทหารพร้อม

พาหนะในสมรภูมิรบอยา่งเด่นชดั  

ลกัษณะของชา้งศึกในผลงานช้ินน้ีเป็นรูปชา้งไทย (ชา้งเอเชีย) เพศผู ้หรือท่ีเรียกกนัวา่

ชา้งพลาย มีโครงสร้างสมส่วน ไม่ใหญ่ไม่เล็ก โดยเปรียบเทียบกบัสัดส่วนของคน ชา้งศึกน้ีมีลกัษณะ

ต่างๆ ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชา้งไทยเพศผู ้ทั้งลกัษณะของหวัเชิด หลงัโคง้ ทา้ยตํ่า งาไม่ยาวมาก บ่ง

บอกถึงลกัษณะชา้งท่ีอายยุงัไม่มาก เป็นชา้งวยัหนุ่ม ลกัษณะของงาท่ีไม่ไดย้าวตรงขนานกนั มี

เอกลกัษณ์ของงาชา้งท่ีสวยงามโคง้งอนเล็กนอ้ย  ส่วนหวัจะยกชูข้ึน ดวงตาเบิกกวา้งจบัจอ้งไป

ขา้งหนา้ ราวกบัเห็นชา้งของขา้ศึก หรือคู่ต่อสู้อยูเ่บ้ืองหนา้ และท่ีสาํคญัอนุสาวรียท์รงชา้งในไทย

พบวา่ยงัไม่มีการสร้างรูปชา้งอา้ปากส่งเสียงร้องคาํราม ส่วนใหญ่ปากจะปิดสนิท ต่างจากผลงานของ

ขา้พเจา้ช้ินน้ีท่ีปากอา้กวา้ง ราวกบักาํลงัส่งเสียงร้องคาํรามอยา่งน่าเกรงขามกึกกอ้งไปทัว่อาณา

บริเวณ ใบหูทั้งสองกางออกเตม็ท่ี เป็น สัญญาณแสดงวา่ชา้งเชือกน้ีกาํลงัตกใจโกรธ พร้อมท่ีจะเขา้

ชนกบัศตัรูท่ีอยูเ่บ้ืองหนา้ ดงัเร่ืองราวในประวติัศาสตร์ตอนท่ีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาํลงัจะทาํ

ยทุธหตัถี โดยเจา้พระยาไชยานุภาพ (พลายภูเขาทอง) ชา้งศึกของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาํลงั

ตกมนั วิง่เตลิดไล่แทงทหารพม่าขา้ศึก ประกอบกบัพื้นดินบริเวณนั้นเกิดฝุ่ น ตลบคลุง้ไปทัว่มองไม่

เห็น จนเม่ือฝุ่ นจางลงก็พบวา่พระองคก์บัชา้งพระท่ีนัง่ไดต้กเขา้มาอยูใ่นวงลอ้มของขา้ศึก จนในท่ีสุด

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชไดท้รงทา้ใหพ้ระมหาอุปราชาแห่งกรุงหงสาวดีไสชา้งศึกออกมากระทาํ
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ยทุธหตัถี ซ่ึงในผลงานช้ินน้ีชา้งศึกมีลกัษณะท่าทางท่ีตกใจโกรธ ขาหนา้กางออกยนัพื้น ยืน่ชูหวัข้ึน

พร้อมท่ีจะทะยานออกไปชนกบัชา้งขา้ศึกท่ีอยูเ่บ้ืองหนา้ 

พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประทบับนคอชา้งศึก พระพกัตร์ยดึแบบจากท่ี

ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรีไดอ้อกแบบไว ้ใหค้วามรู้สึก ดุดนั สง่างาม ทรงพระมาลาเบ่ียง ทรงพระ

สังวาล พระหตัถท์รงพระแสงของา้วช้ีไปขา้งหนา้ ราวกบัทา้ทายใหพ้ระมหาอุปราชาออกมากระทาํ

ยทุธหตัถี ซ่ึงเป็นมหาวรีกรรมคร้ังสาํคญัในประวติัศาสตร์ชาติไทย 

บนหลงัชา้งมีเคร่ืองมัน่  เรียกวา่ สัปคบั  ซ่ึงขอ้มูลจากการวเิคราะห์ประวติัศาสตร์บางแหล่ง

กล่าววา่ การทาํยทุธหตัถีน่าจะไม่มีการผกูสัปคบับนหลงัชา้ง เพราะชา้งศึกตอ้งมีความคล่องตวัใน

การเดิน วิง่ ตลอดจนการเขา้ชนกบัชา้งของอีกฝ่าย ซ่ึงสัปคบันั้นมีนํ้าหนกัมากเป็นภาระต่อชา้งศึก 

สัปคบัในท่ีน้ีเป็นท่ีประทบันัง่บนหลงัชา้งของกษตัริย ์ยามเสด็จพระราชดาํเนินไปในสถานท่ีต่างๆ 

ในการศึกสงครามองคก์ษตัริยห์รือจอมทพัจะลงมาจากสัปคบัมาประทบัท่ีคอชา้งศึก เพื่อสัประยทุธ์

กบัอริราชศตัรู  และผูท่ี้จะข้ึนไปนัง่บนสัปคบันั้นจะตอ้งเป็นพระญาติหรือราชวงศเ์ท่านั้น ตาํแหน่งน้ี

เรียกวา่ กลางชา้ง ทาํหนา้ท่ีถือแพนขนหางนกยงูใหส้ัญญาณในการรบ เพราะกลางชา้งนัง่อยูบ่นเปล

ท่ีอยูบ่นสัปคบั ตาํแหน่งน้ีอยูสู่งมองเห็นจากทหารราบไดง่้าย และกลางชา้งยงัสามารถรับคาํบญัชา

จากจอมทพัท่ีนัง่บนคอชา้งไดง่้ายวา่ จะบุกหรือจะถอยทพั และบนสัปคบัก็จะมีชั้นวางอาวธุ เช่น งา้ว 

หอก ทวน ในกรณีท่ีวา่เม่ือไม่มีสัปคบัอยูบ่นหลงัชา้งศึก ก็จะมีการผกูซองท่ีทาํจากหนงัสัตวไ์วข้า้ง

ลาํตวัชา้งศึก เพื่อใส่อาวธุต่างๆตามท่ีกล่าวมา แต่ถึงอยา่งไรในการสร้าง ผลงานช้ินน้ี ใหส้มบูรณ์ทั้ง

รูปแบบ และสมพระเกียรติยศของวรีกษตัริย ์ก็สมควรท่ีจะสร้างใหส้ง่างามท่ีสุด โดยการสร้างใหมี้

สัปคบับนหลงัชา้งศึกนัน่เอง 

ส่วนรูปกลางชา้ง และทา้ยชา้งนั้น ลกัษณะของกลางชา้งนัง่บนเปลสัปคบั ใบหนา้

เคร่งเครียด ปากเปิดกวา้งคลา้ยโห่ร้อง สองมือถือแพนขนหางนกยงูชูข้ึนเหนืออากาศ ลกัษณะโบก

ใหส้ัญญาณในการรบ ส่วนทา้ยชา้งนัง่อยูต่าํแหน่งดา้นหลงัสัปคบั มีหนา้ท่ีในการช่วยบงัคบัชา้งทรง 

และระวงัภยัดา้นหลงั มือขวาถือขอสับดา้มยาว มือซา้ยกุมเชือกท่ีเรียกวา่ พานหลงั จะโยงจากสัปคบั

ลงไปท่ีตน้หางชา้งทรงผกูติดกบัสาํอางโลหะรูปโคง้สอดไวใ้ตต้น้หางชา้ง ช่วยพยงุใหท้า้ยชา้งนัง่อยู่

ไดส้ะดวก ขาของนายทา้ยชา้งแสดงถึงอาการเกร็ง จนเห็นกลา้มเน้ือส่วนขาอยา่งชดัเจน การแต่งกาย

ของกลางชา้งและทา้ยชา้งรูปแบบเดียวกนั และทั้งสองยงัสวมหมวกทรงประพาสดว้ย 
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หลงัจากสร้างสรรคผ์ลงานช้ินน้ีสาํเร็จลุล่วงแลว้พบวา่ รูปชา้งอาจมีการแสดงความ

เคล่ือนไหวนอ้ยอยูบ่า้ง เพราะชา้งแสดงอาการท่ีหยดุยนื ไม่ไดย้กแขง้ขาข้ึนเหมือนชา้งท่ีกาํลงัวิง่ แต่

ก็มีลกัษณะท่ีแสดงอารมณ์ความรู้สึกท่ีรุนแรง เช่น ส่วนหวัยกชูเชิดข้ึน ใบหูกางออกเตม็ท่ี ปากอา้

กวา้ง แสดงความต่ืนตวัพร้อมท่ีจะประกาศใหรู้้วา่ พร้อมท่ีจะเขา้ปะทะกบัชา้งขา้ศึกไดทุ้กเม่ือ 

4.2 วเิคราะห์พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงม้า 

1                 2                   3                                                       4                                                                                        

 

5                                  6                                                 7 

1. ขาหนา้ตะกยุไปขา้งหนา้ ใหเ้ป็นจุดนาํสายตา แสดงการพุง่ไปขา้งหนา้ 

2. ชูพระแสงดาบไปขา้งหนา้ 

3. ยกทะยานตวัข้ึนสูง ทาํใหโ้ดดเด่นมากข้ึน 

4. อยูใ่นท่าทางพร้อมฟาดฟันต่อสูท่ี้แตกต่างกนั 

5. กลุ่มกอหญา้เขา้มารองรับขามา้ 

6. ขาหลงัวิง่เป็นจงัหวะท่ีดีดไปขา้งหลงั 

7. หางปลิวไสวไปดา้นหลงัช่วยใหพุ้ง่ไปขา้งหนา้ 
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การสร้างพระบรมรูปสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชทรงมา้น้ี เกิดจากการไดพ้บเห็นภาพวาด

ท่ีแสดงการสู้รบ หรืออนุสาวรียข์องสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชท่ีมกัจะพบวา่พระองคจ์ะทรงมา้

นาํทพับุกตะลุยเขา้ไปท่ามกลางทพัขา้ศึกอยา่งองอาจ พร้อมเหล่าทหารเอก ซ่ึงลกัษณะการป้ันใน

ผลงานช้ินน้ีมีลกัษณะพื้นผวิท่ีค่อนขา้งจะไม่เรียบ ละเอียดมากนกั มีการสร้างพื้นผวิหยาบเป็นฝีแปรง

หรือรอยน้ิว ช่วยเพิ่มใหง้านดูมีความเคล่ือนไหวมากยิง่ข้ึน 

ลกัษณะของรูปทรงประกอบดว้ยสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชทรงมา้นาํทพัทหาร มีเหล่า

ทหารเอก  4 นายข่ีมา้ตามมา มา้ศึกทั้ง  5 ตวั กาํลงัวิง่ทะยานเขา้สู่สมรภูมิ มีมา้ทรงของสมเด็จพระเจา้

ตากสินมหาราชวิง่นาํ ยกสองขาหนา้ข้ึนเหนืออากาศ ปากอา้ทาํใหดู้รู้สึกวา่กาํลงัส่งเสียงออกมา มา้

ตวัอ่ืนๆ ของทหารเอกทั้ง 4 นาย มีลกัษณะการวิง่ดว้ยจงัหวะท่าทางท่ีแตกต่างกนั แต่ก็ลว้นแสดงออก

ถึงการควบมาดว้ยความรวดเร็ว มีจงัหวะของแผงคอ และหางท่ีปลิวไสวไปทิศทางขา้งหลงั เสริมให้

กลุ่มทหารและมา้น้ีพุง่ทะยานไปขา้งหนา้ 

พระบรมรูปสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช ทรงประทบับนหลงัมา้ ทรงพระมาลาเส้าสูง 

พระหตัถข์วาทรงพระแสงดาบชูไปขา้งหนา้ แสดงถึงความมุ่งมัน่ในการนาํทพัเหล่าทหารสยามบุก

ตะลุยเขา้สมรภูมิอยา่งกลา้หาญ พระหตัถซ์า้ยทรงกุมสายบงัเหียนมา้พระท่ีนัง่ไวแ้น่น พระพกัตร์

สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชยดึตามแบบท่ี ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรีออกแบบไว ้ทรงพระวรกาย

ตรงบนหลงัมา้ศึก แสดงถึงความมัน่คง ไม่หว ัน่ไหวต่ออริราชศตัรู พระบาททั้งสองสอดอยูใ่นโกลน 

ช่วยพยงุใหพ้ระองคท์รงพระวรกายอยูไ่ดใ้นขณะท่ีมา้พระท่ีนัง่กาํลงัยกตวัข้ึนดว้ยความคึกคะนอง  

 รูปเหล่านายทหารเอกทั้ง  4 นาย ประกอบดว้ย พระเชียงเงิน หลวงพิชยัอาสา หลวงราช

เสนา หลวงพรหมเสนา การแต่งกายของทหารทั้งหมดอยูใ่นรูปเดียวกนั โดยเร่ิมจากพระเชียงเงินข่ีมา้

ตวัทางซา้ยของสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช ผูข่ี้มา้ตามหลงัพระเชียงเงิน คือ หลวงพรหมเสนา ทาง

ดา้นขวาของมา้พระท่ีนัง่สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช คือ หลวงพิชยัอาสา (พระยาพิชยัดาบหกั)

โดยเคา้โครงหนา้ไดย้ดึแบบจากท่ีอาจารยส์นัน่ ศิลากรณ์ออกแบบไว ้ถดัจากหลวงพิชยัอาสา คือ 

หลวงราชเสนา ท่าทางของทหารแต่ละนายอยูใ่นท่าทางท่ีแสดงออกแตกต่างกนั ซ่ึงลว้นแสดงถึง

ความเคล่ือนไหวพุง่ไปขา้งหนา้   
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บทที ่5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาพระบรมรูปวรีกษตัริยแ์ละวรีสตรีทรง ชา้งและมา้ในประเทศไทย และผลงาน

ประติมากรรมรูปคนข่ีมา้ของศิลปินตะวนัตก 2 คน คือ  เฟรเดริก  เรมิงตนั และเฮนร่ี เมอร์วิน ชาร์ดด้ี 

ตลอดจนการศึกษาประวติัศาสตร์การใชง้านชา้งและมา้ในราชการงานศึกสงครามของชาติไทย  

แสดงใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมของมนุษยท่ี์มีความเก่ียวขอ้งกบัชา้งและมา้เป็นอยา่งมาก ร่วมทุกขร่์วมสุข 

ร่วมเป็นร่วมตายในสมรภูมิรบ จากการศึกษาพระบรม รูปวรีกษตัริยแ์ละวรีสตรีทรง ชา้งและมา้ใน

ประเทศไทยพบวา่ ส่วนใหญ่ประติมากรจะสร้างสรรคผ์ลงานท่ีมีการเนน้ และลดทอนรายละเอียด

ต่างๆใหเ้ห็นลกัษณะโดยรวมท่ีชดัเจน เพราะทุกแห่งจะติดตั้งประดิษฐานบนแท่นฐานท่ีสูง 

รายละเอียดบางส่วนจึงไม่จาํเป็น เพราะเป็นการมองลกัษณะต่างๆโดยรวม แต่ทุกแห่งต่างก็มี

แสดงออกถึงความสง่างามของตวับุคคลและสัตวอ์ยา่งชดัเจน  โดยจะแตกต่างจากผลงานของสอง

ศิลปินอเมริกนั คือ เฟรเดริก เรมิงตนั  และ เฮนร่ี เมอร์ วิน ชาร์ดด้ี  ท่ีสร้างสรรคผ์ลงานออกมา โดย

ไม่ไดค้าํนึงถึงความสง่างามของบุคคลท่ีอยูบ่นพาหนะ แต่เป็นการถ่ายทอดจาํลองช่วงเวลาท่ี

เหตุการณ์ต่างๆ กาํลงัเกิดข้ึน โดยแสดงออกถึงจงัหวะอารมณ์ท่ีรุนแรง นาํมาสู่การสร้างสรรคข์อง

ขา้พเจา้ท่ีจะแสดงเน้ือหาเร่ืองราวท่ีมีจงัหวะต่างๆ เพื่อแสดงความเคล่ือนไหวท่ีชดัเจนมากยิง่ข้ึน 

จากการสร้างสรรคผ์ลงานทั้งสองช้ินน้ี ทาํใหข้า้พเจา้ไดเ้รียนรู้ลกัษณะเฉพาะของวสัดุท่ีจะ

นาํมาใช ้คือ ดินเยือ่กระดาษ หรือท่ีคนทัว่ไปอาจจะเรียกวา่ ดินญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นวสัดุท่ีนิยมนาํมาใชใ้น

การป้ันโมเดลแบบจาํลองวา่มีคุณสมบติัท่ีแตกต่างจากวสัดุอยา่งดินเหนียว ดินนํ้ามนัอยา่งไร เพราะ

ดินทั้งสองประเภทน้ีหากป้ันเสร็จตอ้งนาํไปทาํพิมพเ์พื่อหล่อ ซ่ึงจะต่างจากดินญ่ีปุ่นท่ีสามารถรอให้

แหง้ สามารถเก็บเป็นช้ินงานไดเ้ลย โดยดินนํ้ามนัจะยงัคงความอ่อนน่ิมอยูต่ลอด หรือดินเหนียวจะ

สามารถแหง้และแขง็ตวัได ้แต่ก็จะมีการแตกร้าว ซ่ึงเกิดจากการหดตวัของดินเหนียวนัน่เอง แต่หาก

จะเปรียบเทียบระดบัคุณภาพในการป้ัน การเก็บรายละเอียดต่างๆในงานแลว้ ดินเยือ่กระดาษอาจจะ

ไม่สามารถทาํไดดี้เท่าดินเหนียวหรือดินนํ้ามนั แต่ก็ตอ้งข้ึนอยูก่บัความชาํนาญในการใชว้สัดุชนิดน้ี

ดว้ย และคุณสมบติัอีกประการของดินเยือ่กระดาษ คือ เม่ือปล่อยใหส่้วนท่ีแหง้แขง็ไปแลว้ ก็สามารถ

ป้ันทบัเพิ่มลงไปเช่ือมติดกนัได ้ต่างจากดินเหนียวซ่ึงส่วนท่ีแหง้แขง็จะไม่สามารถป้ันเพิ่มเขา้ไป
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เช่ือมติดกนัไดอี้กเลย โดยการป้ันดินเยือ่กระดาษนั้นเม่ือข้ึนรูปอยา่งคร่าวๆ แลว้รอใหแ้หง้ หรือนาํไป

เขา้เตาอบ จากนั้นก็นาํมาเก็บรายละเอียด เช่น การป้ันโครงกระดูกอยา่งคร่าวๆ เม่ือแหง้ก็สามารถป้ัน

กลา้มเน้ือทบัได ้การป้ันรูปคนสวมเส้ือผา้ ตามหลกัตอ้งป้ันรูปคนเปลือยก่อนเพื่อตรวจสอบความ

ถูกตอ้งทางกายวภิาค จากนั้นจึงนาํไปอบใหดิ้นเยือ่กระดาษแหง้ แลว้ป้ันเส้ือผา้ทบัลงไป ซ่ึงการป้ัน

ดินเยือ่กระดาษนั้น การป้ันเส้ือผา้ทบัลงไปบนผวิหนงัจะสะดวกมาก เพราะส่วนท่ีเป็นชั้นผวิหนงัจะ

แขง็ ไม่สามารถป้ันเส้ือผา้กินเขา้ไปเกินผวิหนงัไดเ้ลย แต่หากเป็นดินเหนียวหรือดินนํ้ามนัส่วน

ผวิหนงัจะยงัอ่อนนุ่มอยู ่หากไม่ระมดัระวงัระหวา่งการใชเ้คร่ืองมือสร้างร้ิวรอยผา้ อาจจะกดทบัลึก

กินเขา้ไปในเน้ือผวิงาน ทาํใหล้กัษณะของกายวภิาคนั้นผดิเพี้ยนไปได ้แต่ดินเยือ่กระดาษอาจมี

ขอ้เสีย เม่ือปล่อยใหแ้หง้จะมีความแขง็ แต่เม่ือนาํไปละลายหรือสัมผสันํ้าก็จะเป่ือยละลายกลบัเป็น

ของเหลวเหมือนดินเหนียวธรรมชาติโดยทัว่ไป ตวัผลงานจึงตอ้งเก็บรักษาไม่ใหถู้กนํ้า โดยหลีกเล่ียง

การใชน้ํ้าทาํความสะอาดช้ินงาน เปล่ียนเป็นการใชแ้ปรงขนาดเล็กปัดทาํความสะอาดหากมีฝุ่ นจบั 

หรืออาจจะตอ้งทาํกล่องกระจกใสครอบผลงานไวเ้พื่อป้องกนัฝุ่ นนัน่เอง 

จากการสร้างสรรคผ์ลงานทั้งสองช้ินก็จะพบปัญหาคลา้ยๆ กนั เช่นการข้ึนโครงสร้างส่วนท่ี

เป็นขา จะตอ้งดดัโครงลวดใหถู้กตอ้งแม่นยาํตรงกบัรูปแบบท่าทางท่ีออกแบบไว ้เพราะส่วนน้ี

จะตอ้งรับนํ้าหนกัของตวัช้ินงานท่ีอาจจะมีนํ้าหนกัมาก โครงภายในส่วนน้ีตอ้งมัน่คงแขง็แรง จึงทาํ

ใหไ้ม่สามารถดดัหรือเปล่ียนท่าทางในภายหลงัข้ึนดินได ้ซ่ึงจะต่างจากการป้ันดินนํ้ามนั (เฉพาะงาน

ขนาดเล็ก) เพราะส่วนท่ีเป็นโครงภายในส่วนขาไม่ไดเ้ป็นตวัรับนํ้าหนกัของช้ินงาน แต่ผูส้ร้างสรรค์

สามารถทาํตวัรับนํ้าหนกัตรงส่วนทอ้งชา้งหรือมา้ติดกบัพื้นของงานได ้เพราะเม่ือนาํไปหล่อออกมา

เป็นผลงานสาํเร็จส่วนเกินน้ีสามารถนาํออกไปได ้

ส่วนสาํคญัท่ีจะทาํใหก้ารสร้างสรรคผ์ลงานออกมาดูมีชีวติ ถูกตอ้งตามหลกักายวภิาคนั้นคือ

สัดส่วนต่างๆ ของชา้งและมา้ ท่ีผา่นมาพบวา่ เราใชค้วามรู้สึกพิจารณาสัดส่วนของต่างๆ ของชา้ง

และมา้ โดยชา้งซ่ึงเป็นสัตวใ์หญ่ท่ีมีเน้ือหนงัมาก กลา้มเน้ือหรือสันกระดูกต่างๆ อาจดูไม่ชดัเจน จะ

แตกต่างกบัมา้ท่ีมีสัดส่วนกลา้มเน้ือเด่นชดั จึงแกปั้ญหาโดยการหาภาพโครงกระดูกกายวภิาคของมา้

เตม็ตวั นาํไปถ่ายเอกสารขยายใหเ้ท่ากบัขนาดท่ีจะป้ัน เพื่อไวต้รวจสอบความถูกตอ้งของสัดส่วน

ต่างๆ โดยวดัเทียบเคียงขนาดความสั้นยาวของกระดูกจากจุดหน่ึงไปหาจุดหน่ึงวา่มีขนาดเท่าไร เช่น 

ส่วนกะโหลกไปหาสันหลงั ตามขอ้ต่อส่วนต่างๆ เป็นตน้ 
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ในการสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมทั้งสองช้ินน้ีถือไดว้า่เป็นรูปแบบผลงานท่ีขา้พเจา้มี

ความช่ืนชอบ และสร้างสรรคเ์ก่ียวกบัเน้ือหาน้ีมาตลอดตั้งแต่สมยัเรียนอยูช่ั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

หรือตั้งแต่รู้จกัจบัปากกาดินสอวาดภาพเสียดว้ยซํ้ า จากการดูหนงัสือ ดูละคร ภาพยนตร์ หรือ

แมก้ระทัง่งานประติมากรรมสาํคญัของชาติอยา่งอนุสาวรีย ์ซ่ึงหลายแห่งปรากฏภาพวรีกษตัริยท์รง

ประทบับนหลงัชา้ง หรือมา้อยา่งองอาจสง่างาม เป็นภาพท่ีประทบัใจต่อขา้พเจา้ยิง่นกั จนนาํมาวาด

อยูเ่ป็นประจาํ ซ่ึงในปัจจุบนัศิลปินท่ีสร้างสรรคป์ระติมากรรมแนวเหมือนจริงและแสดงเน้ือหา

เร่ืองราวประวติัศาสตร์มีจาํนวนนอ้ย เน่ืองจากตอ้งใชท้กัษะฝีมือความชาํนาญ อยา่งสูงและตอ้งมี

การศึกษาขอ้มูลอยา่งลึกซ้ึง จากการสร้างสรรคผ์ลงานทั้งสองช้ินน้ี ทาํใหไ้ดศึ้กษาเรียนรู้การ

สร้างสรรคง์านประติมากรรมของทั้งในไทยและต่างประเทศ แลว้นาํมาวเิคราะห์ถึงรายละเอียด

รูปแบบลกัษณะต่างๆ ของผลงานท่ีนาํมาศึกษา  หลงัจากนั้นจึงนาํมาสังเคราะห์สร้างสรรคเ์ป็น

ผลงานตามแนวความคิดและรูปแบบของตนเอง ซ่ึงจะสามารถนาํไปพฒันาต่อในอนาคตได ้ 
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