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อนุสาวรี ยร์ ู ปเหมือนบุคคลสร้างขึ้นเพื่อเป็ นเครื่ องระลึกให้คนรุ่ นหลังเห็นถึงความดีงามของ
บุคคลสําคัญซึ่ งเป็ นแบบอย่างที่ดี ลักษณะท่าทางของบุคคลในอนุสาวรี ยน์ ้ นั มีมากมายหลายอิริยาบถ
ทั้งยืน และนัง่ อยูบ่ นพาหนะ โดยเฉพาะการสร้างรู ปทรงม้าหรื อรู ปคนขี่มา้ ที่แพร่ หลายในตะวันตก
มานานนับพันปี การสร้างอนุสาวรี ยร์ ู ปบุคคลบนพาหนะนี้ก็เพื่อเป็ นการช่วยส่ งเสริ มเนื้อหาเรื่ องราว
เกี่ยวกับตัวบุคคลนั้นๆ ตลอดจนเสริ มความสง่างามของรู ปบุคคลให้โดดเด่นยิง่ ขึ้น สําหรับใน
ประเทศไทยสัตว์พาหนะของกษัตริ ยห์ รื อแม่ทพั นายกองในอดีตไม่ได้มีเพียงม้าเท่านั้น แต่ยงั มีสัตว์
สําคัญคือช้าง ซึ่ งเป็ นสัตว์คู่บา้ นคู่เมือง จึงมีการสร้างอนุสาวรี ยร์ ู ปวีรกษัตริ ยท์ รงช้างด้วย
ข้าพเจ้ามีความผูกพัน และสนใจในการเขียนรู ป ปั้ นรู ปสัตว์มาตั้งแต่เยาว์วยั ประกอบกับมี
ความสนใจในประวัติศาสตร์ ไทย ภาพวาด ตลอดจนอนุสาวรี ยท์ ี่แสดงถึงการสู ้รบในสมัยโบราณ ซึ่ง
ต้องใช้ชา้ งและม้าเป็ นพาหนะสําคัญ แสดงให้เห็นถึงความสง่างาม และความสัมพันธ์เป็ นอันหนึ่งอัน
เดียวกันของนักรบที่อยูบ่ นหลังพาหนะคู่ใจ จากการศึกษารู ปแบบประติมากรรมวีรกษัตริ ยป์ ระทับ
บนช้างและม้าในประเทศไทย และการศึกษาลักษณะการแสดงออกของประติมากรอเมริ กนั 2 คน
คือ เฟรเดริ ก เรมิงตัน (Frederic Remington) และเฮนรี่ เมอร์ วิน ชาร์ ดดี้ (Henry Merwin Shrady) ซึ่ง
สร้างสรรค์ประติมากรรมรู ปคนขี่มา้ ไว้เป็ นจํานวนมาก นํามาสู่ ความสนใจในการนําองค์ความรู ้ที่ได้
จากการศึกษามาพัฒนา สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม พระบรมรู ป วีรกษัตริ ยท์ รง ช้างและทรงม้า
ซึ่ง มีความเคลื่อนไหวที่รุนแรง และมีลกั ษณะการปั้ นที่แสดงออกถึงความรู ้สึกภายในตาม
ลักษณะเฉพาะตน
ง
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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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กิตติกรรมประกาศ
ข้าพเจ้าขอน้อมรําลึกคุณบิดา มารดา ผูใ้ ห้กาํ เนิด อบรบสัง่ สอนเลี้ยงดู ปลูกฝังและสนับสนุน
ในสิ่ งต่างๆ ที่ดีงาม รวมไปถึงการสร้างสรรค์งานศิลปะตั้งแต่เยาว์วยั เช่น การวาดเขียน ปั้ นรู ป หรื อ
แม้กระทัง่ สนับสนุนการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่เป็ นสัตว์ใหญ่ ซึ่ งสองสิ่ งนี้สัมพันธ์กนั ทําให้ขา้ พเจ้าสร้าง
งานศิลปะ วาดเขียน ปั้ นเป็ นรู ปสัตว์ต่างๆ แบบเหมือนจริ ง ซึ่ งเป็ นแนวทางในการสร้างสรรค์งาน
ศิลปะมาถึงปั จจุบนั ข้าพเจ้าขอขอบคุณ ศิลปิ น ประติมากร อาจารย์ ทั้งในอดีตและปั จจุบนั ผู ้
สร้างสรรค์งานศิลปะที่เป็ นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ศิลปะของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอขอบคุณ
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ข้าพเจ้าในการสร้างสรรค์ผสลงานศิลปะและศิลปนิพนธ์ และขอขอบคุณอาจารย์ ปวีณา เอื้อน้อมจิตต์

อาจารย์ พงษ์พนั ธ์ จันทนมัฏฐะ และอาจารย์ โอชนา พูลทองดีวฒั นา ผูแ้ นะนําและให้ความรู้แก่

กุล และอาจารย์ ลลินธร เพ็ญเจริ ญ ผูช้ ่วยให้ขอ้ แนะนําปรับปรุ งแก้ไขศิลปนิพนธ์ และขอบคุณผูท้ ี่มี
ส่ วนช่วยให้ศิลปนิพนธ์ชุดนี้สาํ เร็ จลุล่วงทุกประการ
ข้าพเจ้าหวังว่าผลงานศิลปะและเอกสารศิลปนิพนธ์ชุดนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อผูส้ นใจศึกษา
หาความรู ้ศิลปะที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องนี้ตามสมควร

ฉ

คํานํา
เอกสารฉบับนี้เป็ นส่ วนประกอบสําคัญของผลงานศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่ม
วิชาเอกทฤษฎีศิลป์ ของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระบรม
รู ปวีรกษัตริ ยท์ รงช้างและทร งม้า (Statues of Heroic King on Elephant and Horse) ตามหลักสู ตร
การศึกษาชั้นปริ ญญาศิลปบัณฑิต โดยเรี ยบเรี ยงให้สามารถเข้าถึงระบบแนวความคิดต่างๆ และ
ขั้นตอนของการสร้างสรรค์ผลงาน
2 ชิ้นนี้ข้ ึนมา
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เนื้อหาในโครงการศิลปนิพนธ์น้ ี ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม

ศิลปะแนวเหมือนจริ งของช้างและม้า มาตั้งแต่เยาว์วยั ซึ่ งเป็ นการ บ่มเพาะ ฝึ กฝนในการเขียนภาพ

และปั้ นรู ปสัตว์เหล่านี้มาตลอดในการสร้างงานศิลปะของข้าพเจ้า
จึงเสมือนเป็ นการสรุ ปแนวทางของงานศิลปะที่ขา้ พเจ้าชื่นชอบมาตลอด และเป็ นแรง
บันดาลใจในการศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานที่มีเนื้อหาเรื่ องราวนี้ต่อไป
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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของโครงการศิลปนิพนธ์
เป็ นเครื่ องระลึก มีจุดมุ่งหมายให้คนรุ่ นหลังเห็น

อนุสาวรี ย ์ สิ่ งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อ

ถึงความดีงามของบุคคล ซึ่ง เป็ นแบบอย่างที่ดี รู ปแบบของอนุสาวรี ยม์ ีหลากหลายรู ปแบบ ทั้ง
ประติมากรรมแนวรู ปธรรม นามธรรม และแบบสถาปั ตยกรรม ตลอดจนสถานที่สาํ คัญต่างๆ ที่ทาํ ให้
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ลาง
ก
ั
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ำ
ส วนับพันปี นับตั้งแต่สมัยโรมัน ทั้งประติมากรรมสลักหินอ่อน และ
ทัว่ โลก และมีการสร้างมานานแล้

ระลึกถึงตัวบุคคลหรื อเหตุการณ์สาํ คัญต่างๆ ได้ อนุสาวรี ยร์ ู ปเหมือนถูกสร้างขึ้นอย่างแ พร่ หลายไป
ประติมากรรมหล่อโลหะสําริ ด โดยปั จจุบนั ยังปรากฏหลักฐานงานประติมากรรมเหล่านี้อยู่ แสดงให้
เห็นถึงความแข็งแรงมัน่ คง ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นพ้นมานานนับพันปี
ประเทศไทยเริ่ มมีการสร้างอนุสาวรี ยอ์ ย่างจริ งจังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั แต่ เป็ นการสร้างและนําเข้าจากต่างประเทศ

นัน่ คือพระบรมรู ปทรงม้า ส่ วนการสร้าง

อนุสาวรี ยใ์ นประเทศไทยเริ่ มตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั

โดยการสร้าง

อนุสาวรี ยอ์ ย่างเป็ นทางการถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั เป็ น
อนุสาวรี ยข์ นาดใหญ่ที่ป้ ั นขึ้นในประเทศไทย นัน่ คือพระบรมราชานุสาวรี ยพ์ ระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้ า ซึ่ งปั้ นหล่อต้นแบบในประเทศไทย แต่ยงั คง
ต้องส่ งไปหล่อโลหะสําริ ดในประเทศแ ถบยุโรป เนื่องจากวิทยาการต่างๆ ในการปฏิบตั ิการหล่อ
สําริ ดของไทยยังไม่สา มารถรองรับงานขนาดใหญ่น้ ีได้ ต่อมาการสร้างอนุสาวรี ยใ์ นไทยเริ่ มมี
วิทยาการดีข้ ึนสามารถปั้ นตลอดจนหล่อโลหะสําริ ดได้ นัน่ คือพระบรมราชานุสาวรี ยพ์ ระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั สวนลุมพินี ซึ่ งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการสร้างอนุสาวรี ยแ์ ต่ละแห่งลง
ไปได้มาก
ลักษณะท่าทางของบุคคลสําคัญในอนุสาวรี ยน์ ้ นั มีมากมายหลายอิริยาบถ
บนพาหนะ ทัว่ โลกมีการสร้างรู ปทรงม้าหรื อรู ปคนขี่มา้ อย่างแพร่ หลาย

ทั้งยืน นัง่ และอยู่
มานานนับพันปี ตั้งแต่ยคุ

โรมัน ซึ่ งการที่สร้างอนุสาวรี ยใ์ ห้รูปบุคคลอยูบ่ นพาหนะนี้ก็เพื่อเป็ นการช่วยส่ งเสริ มเนื้อหาเรื่ องราว
1

2

เกี่ยวกับตัวบุคคลนั้นๆ ตลอดจนเสริ มในเรื่ องความสง่างามของรู ปบุคคลนั้น ให้โดดเด่นยิง่ ขึ้น ใน
ประวัติศาสตร์ ทวั่ โลกบุคคลสําคัญต่างๆ ในอดีตไม่วา่ จะเป็ นกษัตริ ย ์ แม่ทพั นายทหาร วีรบุรุษหรื อ
บุคคลผูม้ ีชื่อเสี ยงนั้นต่างก็มีการใช้มา้ เป็ นพาหนะ ทั้งในการเดินทางหรื อการทําศึกสงคราม เมื่อมีการ
ทําอนุสาวรี ยร์ ู ปปั้ นบุคคลนั้น จึงอาจจะสร้างเป็ นรู ปขี่มา้ เข้าไปด้วย รู ปคนขี่มา้ ทัว่ โลกต่างก็มีการ
สร้างอยูอ่ ย่างแพร่ หลาย แต่ในประวัติศาสตร์ ชาติไทยนั้นก็ไม่ได้มีเพียงม้าเท่านั้น ที่ใช้เป็ นพาหนะใน
การเดินทาง บรรทุกสิ่ งของ หรื อในการทําศึก แต่ยงั มีชา้ งเป็ นพาหนะสําคัญ จึงทําให้อนุสาวรี ยใ์ น
ประเทศไทยนอกจากจะมีรูปคนขี่มา้ แล้ว ยังมีการสร้างอนุสาวรี ยร์ ู ปคนขี่ชา้ งเป็ นพาหนะ และยังอาจ
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ของประเทศไทยในปั จจุบส
นั นีำ้ จะเป็ นรู ปวีรกษัตริ ย ์ และวีรสตรี แงทบทั้งสิ้ น โดยแบ่งเป็ นอนุสาวรี ย ์

เป็ นไปได้วา่ มีประเทศไทยแห่งเดียวที่มีอนุสาวรี ยเ์ ป็ นรู ปคนขี่ชา้ ง อนุสาวรี ยร์ ู ปคนขี่ชา้ งและคนขี่มา้
ของรู ปวีรกษัตริ ยท์ รงม้า 6 แห่ง รู ป วีรกษัตริ ยท์ รงช้าง 4 แห่ง และเป็ นรู ปวีรสตรี ทรงช้างอีก 1 แห่ง
ซึ่งถือเป็ นอนุสาวรี ยข์ นาดใหญ่ และมีความสําคัญ ดังนี้
อนุสาวรีย์รูปวีรกษัตริย์ทรงม้ าในประเทศไทย
1. พระบรมราชานุสาวรี ยพ์ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ลานพระราชวังดุสิ

ต

กรุ งเทพมหานค ร เป็ นอนุสาวรี ยก์ ษัตริ ยท์ รงม้าแห่งแรก และเป็ นอนุสาวรี ยข์ นาดใหญ่แห่งแรกของ
ไทย และยังเป็ นอนุสาวรี ยก์ ษัตริ ยแ์ ห่งเดียวของไทยที่สร้างขึ้นขณะที่กษัตริ ยพ์ ระองค์น้ นั ยังดํารง
พระชนม์ชีพอยู่ (สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระองค์) เป็ นพระรู ปรัชกาลที่ 5 ทรงประทับบนหลังม้า
ลักษณะที่เน้นถึงความสงบนิ่ง
2. พระบรมราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช วงเวียนใหญ่ กรุ งเทพมหานคร เป็ น
อนุสาวรี ยก์ ษัตริ ยน์ กั รบทรงประทับบนม้าศึกที่กาํ ลังตั้งหลัก พร้อมที่จะวิง่ ทะยานออกไปข้างหน้า
3. พระบรมราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช ทุ่งนาเชย จังหวัดจันทบุรี

เป็ น

อนุสาวรี ยก์ ลุ่มคน จอมทัพประทับบนหลังม้าศึกที่กาํ ลังคึกคะนองอยูต่ รงกลาง มีรูปทหารเอกคน
สนิททั้ง 4 นาย ติดตามอารักขา
4. พระบรมราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระนเรศวรมหาราช ทุ่งภูเขาทอง จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา เป็ นอนุสาวรี ยร์ ู ปทรงม้าที่ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จอมทัพทรงประทับ

3

หลังม้าศึก ม้าแสดงอาการประหนึ่งวิง่ มาอย่างรวดเร็ ว แล้วสะดุง้ หยุดอยูก่ บั ที่อย่างทันที ตามคําสัง่
ของจอมทัพที่อยูบ่ นหลัง
5. พระบรมราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระนเรศวรมหาราช อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

เป็ น

อนุสาวรี ยก์ ลุ่มคน จอมทัพประทับบนหลังม้าศึกหยุดยืนบนเนินดิน เบื้องล่างของเนินดินมีเหล่าพล
ทหารหาญ 9 นายยืนรายล้อมเฝ้ าอารักขาจอมทัพทั้งสองฝั่งของม้าศึก
6. พระบรมราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระนเรศวรมหาราช อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียง ราย เป็ น
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สตริย์และวีรสตรีทรงช้ างในประเทศไทย
อนุสาวรีย์รูปวีรกษั

อนุสาวรี ยร์ ู ปจอมทัพทรงประทับบนหลังม้าศึกที่แสดงอาการคึกคะนองอย่างรุ นแรง

1. พระบรมราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระนเรศวรมหาราช อําเภอดอนเจดีย ์ จังหวัดสุ พรรณบุรี
เป็ นอนุสาวรี ยจ์ อมทัพประทับบนคอช้างศึก มีทหารกลางช้าง และท้ายช้าง ช้างศึกกําลังยืนปั กหลักอยู่
กับที่
2. พระราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระสุ ริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

เป็ น

อนุสาวรี ยว์ รี สตรี ประทับบนพาหนะแห่งเดียวของไทย เป็ นอนุสาวรี ยท์ ี่มีงานประติมากรรมประกอบ
(รู ปทัพข้าศึกฝ่ ายพม่า และรู ปเหล่าราษฎรชาวสยาม) ทําให้เป็ นอนุสาวรี ยท์ ี่มีเนื้อหาเรื่ องราวมากที่สุด
ของไทย วีรสตรี ทรงประทับบนคอช้างศึก มีทหารกลางช้างและท้ายช้าง พร้อมด้วยทหารจตุรงคบาท
4 นาย เดินตามเฝ้ าอารักขาอยูป่ ระจําทั้ง 4 ด้านของช้างศึก ทั้งช้างศึกตลอดผูท้ ี่อยูบ่ นหลัง และติดตาม
อยูเ่ บื้องล่างกําลังแสดงสภาวะที่กาํ ลังเดินเข้าสู่ สมรภูมิ
3. พระบรมราชานุสาวรี ยพ์ ระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช จังหวัดบุรีรัมย์
เป็ นรู ปจอมทัพไทยทรงประทับบนหลังช้างทรง มีควาญช้างและท้ายช้าง โดยแสดงถึงการเดินทัพ
ช้างทรงอยูใ่ นลักษณะกําลังเดินไปข้างหน้า
4. พระบรมราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระนเรศวรมหาราช อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
เป็ นรู ปจอมทัพประทับบนหลังช้าง มีควาญช้าง และท้ายช้างอยูใ่ นลักษณะกําลังเดินทัพ
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5. พระบรมราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระนเรศวรมหาราช กองบัญชาการทหารสู งสุ ด
กรุ งเทพมหานคร เป็ นรู ปจอมทัพประทับบนคอช้างศึก มีกลางช้าง ท้ายช้าง พร้อมด้วยจตุรงคบาท 4
นายอารักขา ช้างศึกอยูใ่ นอาการกึ่งเดินกึ่งยืนปั กหลักพร้อมรบ
โดยอนุสาวรี ยร์ ู ปวีรกษัตริ ยท์ รงช้างและทรงม้าของประเทศไทยในปั จจุบนั นั้น แต่ละแห่ง จะ
มีลกั ษณะท่าทางของรู ปตัวบุคคลและสัตว์พาหนะ ที่ค่อนข้างมีความเคลื่อนไหวน้อย ส่ วนใหญ่จะอยู่
ในลักษณะอาการที่น่ิง และเป็ นการแสดงออกถึงความฮึกเหิ มในการพร้อมรบผ่านสี หน้าของตัว
บุคคลมากกว่า โดยที่ลกั ษณะของบุคคลและสัตว์แทบจะไม่มีการแสดงออกถึงท่าทางที่เคลื่อนไหว
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เป็ นรู ปร่ าง รู ปทรงที่มองดูส
แล้วมีความเรี ยบง่าย เช่น พระบรมราชานุสาวรี ยพ์ ระบาทสมเด็จพระ

อย่างรุ นแรง และมีลกั ษณะการปั้นที่มกั จะเน้นทุกส่ วนให้มีความชัดเจน เป็ นกลุ่มก้อน ถูกลดทอนให้
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงม้า (พระบรมรู ปทรงม้า) ซึ่ งปั้ นโดยประติมากรชาวฝรั่งเศส พระบรมรู ป
รัชกาลที่ 5 ที่มีความสงบนิ่งสง่างามบนหลังม้าพระที่นง่ั นั้น ก็มีสาเหตุจากการที่พระองค์ไม่ได้เป็ น
กษัตริ ยน์ กั รบผูเ้ จนจัดในสมรภูมิรบ หากแต่เป็ นกษัตริ ยน์ กั พัฒนา และเป็ นกษัตริ ยอ์ นั เป็ นที่รักยิง่ ของ
คนไทยนัน่ เอง
ซึ่ งจะแตกต่างจากสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับสมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช ที่ท้งั
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พระองค์ทรงเป็ นกษัตริ ยน์ กั รบ กอบกูเ้ อกราชของชาติไทยจากพม่า พระรู ปขณะทรงบนหลังช้างหรื อ
ม้าหลายๆ แห่งของพระองค์ จึงมีท่าทางที่เคลื่อนไหวพร้อมฟาดฟัดกับศัตรู นนั่ เอง แต่ท้งั นี้การ
แสดงออกของท่าทางก็ยงั ไม่มากนัก เช่น พระบรมราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราชทรง
ม้า ที่วงเวียนใหญ่ พระรู ปและม้าทรงซึ่ งอยูใ่ นลักษณะเตรี ยมพร้อมที่จะบุกไปข้างหน้า จึงยังไม่ได้
แสดงความเคลื่อนไหวมากนัก พระบรมราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ดอนเจดีย ์
จังหวัดสุ พรรณบุรี พระรู ปประทับบนคอช้างทรงที่กาํ ลังยืนปั กหลักอยูก่ บั ที่ ท้าทายให้ศตั รู ออกมารบ
ท่าทางจึงไม่ได้แสดงออกถึงความเคลื่อนไหวมากอีกเช่นกัน
เช่นเดียวกับอนุสาวรี ย ์

รู ปคนขี่ม ้ าสําคัญๆ ที่ ปรากฏอยูท่ วั่ โลก เก่าแก่ที่สุดอยูใ่ นยุคโรมันคือ

รู ปประติมากรรมอนุสาวรี ยจ์ กั รพรรดิมาร์คสั ออเรลิอุสทรงม้า ต่อมาในอนุสาวรี ยร์ ู ปคนขี่มา้ ของประ
ติมากรเอกสมัยเรอนาซองซ์ของอิตาลี 2 ท่าน คือ อนุสาวรี ยน์ ายพลอีราสโมดา นาร์ นี ที่ออกแบบและ
ปั้ นโดย โดนาเทลโล (Donatallo, 1386-1460) และอนุสาวรี ยน์ ายพลบาร์ โทโลเมโอ คอลเลโอนี ที่
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ออกแบบและปั้ นโดย เวร์ รอคคิโอ (Andrea del Verrocchio, 1435-1488) อนุสาวรี ยร์ ู ปคนขี่มา้ ที่กล่าว
มานี้ก็เช่นกัน เพราะเป็ นการสร้างเพื่อสรรเสริ ญ ยกย่องตัวบุคคลที่อยูบ่ นหลังม้า ทั้งลักษณะท่าทาง
ของม้าและผูข้ ี่บนหลังไม่ได้แสดงความเคลื่อนไหวที่มากมาย โดยจะเน้นที่ความสง่างามมากกว่า
โดยจะแตกต่างจากผลงานของ

ศิลปิ นชาวอเมริ ก ั น 2 คน ที่สร้างสรรค์งานประติมากรรมรู ป

คนขี่มา้ ไว้เป็ นจํานวนมาก คนแรกคือ เฟรเดริ ก เรมิงตัน (Frederic Remington, 1861-1909) ผลงาน
ของเขาส่ วนใหญ่จะแสดงถึงวิถีชีวติ ของคาวบอยกับอินเดียนแดงบนหลังม้า ศิลปิ นคนที่สองคือ เฮน
รี่ เมอร์ วิน ชาร์ ดดี้ (Henry Merwin Shrady, 1871 - 1922) ซึ่ ง มีผลงานการปั้ นรู ปสัตว์ต่างๆ และ
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เคลื่อนไหวอย่างรุ นแรง บุส
คคลที่อยูบ่ นหลังม้าจะแสดงอาการความรู ้สึกต่างๆ ออกมามากและชัดเจน
อนุสาวรี ยร์ ู ปคนขี่มา้ อย่างมากมายในอเมริ กา

ไม่วา่ ท่าทางการแสดงออกถึงความฮึกเหิ มกล้าหาญ ใบหน้าแสดงอาการโห่ร้อง ตะโกนในการออก
คําสั่ง ซึ่ งบางรู ปคนบนหลังม้าก็แสดงถึงอาการเหนื่อยล้า ได้รับบาดเจ็บ วิตกหวาดกลัวอย่างชัดเจน
ส่ วนม้าซึ่งเป็ นพาหนะที่ขี่ก็แสดงอาการที่ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวต่างๆ ที่รุนแรงชัดเจนเช่นกัน อาทิ
เช่น รู ปม้าที่แสดงอาการคึกคะนองจึงยกตัวขึ้นเหนืออากาศแบบผาดโผน หรื อม้าพยศกระโดดดิ้นรน
ให้ผขู ้ ี่ตกลงจากหลัง หรื อม้าศึกในสงครามที่กาํ ลังวิง่ เข้าสู่ สมรภูมิ แต่กลับถูกอาวุธของศัตรู ทาํ ให้
ได้รับบาดเจ็บเสี ยก่อน จึงสะดุดล้มตัวลงกับพื้นอย่างกะทันหันพร้อมทหารที่อยูบ่ นหลัง ม้าบางตัว
แสดงอาการเหนื่อยหอบจนลิ้นห้อยออกมา และรู ปม้าที่วงิ่ ด้วยความเร็ วสู ง มีการปั้ นพืชจําพวกหญ้าที่
มีความพลิ้วไหวเข้าไปรับกับส่ วนขาม้า ซึ่ งทําให้ดูเหมือนว่าขาหรื อกีบม้านั้นไม่สัมผัสกับพื้นดินเลย
และส่ งผลให้ดูราวกับมีความเคลื่อนไหวมากยิง่ ขึ้น
จากการศึกษารู ปแบบของประติมากรรมวีรกษัตริ ยป์ ระทับบนช้างและม้าในประเทศไทย
และการศึกษาลักษณะการแสดงออกของประติมากรอเมริ กนั 2 คน คือ เฟรเดริ ก เรมิงตัน และเฮนรี่
เมอร์ วิน ชาร์ ดดี้ นํามาสู่ ความสนใจใน การนําองค์ความรู ้ที่ได้จากการศึกษามาพัฒนา สร้างสรรค์
ผลงานพระบรมรู ปวีรกษัตริ ยท์ รงช้างและม้า ที่มีความเคลื่อนไหวรุ นแรง และมีลกั ษณะการปั้ นที่
แสดงออกถึงความรู ้สึกภายในตามแบบของตนเอง
วัตถุประสงค์ ของการทําศิลปนิพนธ์
1.

เพื่อศึกษารู ปแบบของพระบรมรู ปวีรกษัตริ ยแ์ ละวีรสตรี ทรงช้างและม้าในประเทศไทย
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2. เพื่อศึกษาผลงานประติมากรรมรู ปคนขี่มา้ ของศิลปิ นตะวันตก 2 คน คือ เฟรเดริ ก เรมิง
ตัน และเฮนรี่ เมอร์ วนิ ชาร์ ดดี้
3. เพื่อนําองค์ความรู ้ที่ได้จากการศึกษารู ปแบบ พระบรม รู ป วีรกษัตริ ยแ์ ละวีรสตรี ทรง ช้าง
และม้าในประเทศไทย และรู ปแบบผลงานประติมากรรมรู ปคนขี่มา้ ของศิลปิ นตะวันตก คือ เฟรเด
ริ ก เรมิงตัน และเฮนรี่ เมอร์ วิน ชาร์ ดดี้ มาสังเคราะห์ แล้ว สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม พระบรม
รู ปวีรกษัตริ ยท์ รงช้างและม้าตามลักษณะเฉพาะตน
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ส พระบรม รูปวีรกษัตริยแ์ ละวีรสตรีทรง ช้างและ ม้าในประเทศ ไทย
ศึกษารู ปแบบของ

ขอบเขตของการทําศิลปนิพนธ์
1.
ดังนี้คือ

1.1 พระบรมรู ปวีรกษัตริ ยท์ รงม้าในประเทศไทย 6 แห่ง ได้แก่
1.1. 1 พระบรมราชานุสาวรี ยพ์ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ลาน
พระราชวังดุสิต กรุ งเทพมหานคร
1.1. 2 พระบรมราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช วงเวียนใหญ่
กรุ งเทพมหานคร
1.1. 3 พระบรมราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช ทุ่งนาเชย จังหวัด
จันทบุรี
1.1. 4 พระบรมราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระนเรศวรมหาราช ทุ่งภูเขาทอง จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา
1.1.5 พระบรมราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระนเรศวรมหาราช อําเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง
1.1.6 พระบรมราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดเชียงราย
1.2 พระบรมรู ปวีรกษัตริ ยแ์ ละวีรสตรี ทรงช้างในประเทศไทย 5 แห่ง ได้แก่
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1.2. 1 พระบรมราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระนเรศวรมหาราช ดอนเจดีย ์ จังหวัด
สุ พรรณบุรี
1.2.2 พระราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระสุ ริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา
1.2. 3 พระบรมราชานุสาวรี ยพ์ ระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช
จังหวัดบุรีรัมย์
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1.2.5 พระบรมราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระนเรศวรมหาราช กรุ งเทพมหานคร

1.2.4 พระบรมราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดกาญจนบุรี

2. ศึกษารู ปแบบการสร้างสรรค์ประติมากรรมรู ปคนขี่มา้ ของศิลปิ นตะวันตก 2 คน คือ เฟร
เดริ ก เรมิงตัน และเฮนรี่ เมอร์ วนิ ชาร์ ดดี้
3. สร้างสรรค์ผลงานพระบรมรู ปวีรกษัตริ ยท์ รงช้างและม้า 2 ชิ้น ดังนี้คือ
3.1 พระบรมรู ปสมเด็จ พระนเรศวรมหาราชทรงช้าง มีสัปคับ ทหารกลางช้าง และ
ท้ายช้าง เทคนิคปั้ นดินเยือ่ กระดาษ ขนาดของงานกําหนดสัดส่ วนความสู งของไหล่ชา้ งถึงเท้าช้าง 40
ซม.
3.2 พระบรมรู ปสมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราชทรงม้า และทหารเอก 4 นาย บนหลัง
ม้า เทคนิคปั้ นดินเยือ่ กระดาษ ขนาดของงานประติมากรรมรู ปกลุ่มคนขี่มา้ กําหนดสัดส่ วนของคน
สู ง 23 ซม.
วิธีการศึกษาของการทําศิลปนิพนธ์
1.

ศึกษาพระบรมรู ปวีรกษัตริ ยแ์ ละวีรสตรี ทรงช้างและม้าในสถานที่จริ ง

2.

ศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง

3.

สัมภาษณ์ขอ้ มูลจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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4.

วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการศึกษา

5.

สังเคราะห์องค์ความรู ้ที่ได้และนํามาสร้างสรรค์ผลงานพระบรมรู ปวีรกษัตริ ยท์ รงช้างและ

ม้าตามลักษณะเฉพาะตน
6. สรุ ปผลการสร้างสรรค์และเรี ยบเรี ยงเป็ นเอกสารการวิจยั
แหล่งข้ อมูลในการทําศิลปนิพนธ์
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2. บุคคลที่เกี่ยวข้อสง ำ

1. พระบรมรู ปวีรกษัตริ ยแ์ ละวีรสตรี ทรงช้างและม้าในประเทศไทย

3. หนังสื อ และบทความที่เกี่ยวข้อง
อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการทําศิลปนิพนธ์
1.

กล้องถ่ายรู ป

2.

อุปกรณ์บนั ทึกเสี ยง

3.

เครื่ องคอมพิวเตอร์

4.

เครื่ องพริ้ นเตอร์

5.

ลวด

6.

ปูนปลาสเตอร์

7.

ดินเยือ่ กระดาษ

8.

สี อะคริ ลิค

บทที่ 2
ทีม่ าของแนวคิดและแรงบันดาลใจในการสร้ างสรรค์
งานประติมากรรมในประเทศไทยมีววิ ฒั นาการมาอย่างต่อเนื่อง จากหลักฐานทาง
โบราณคดีมีการศึกษาค้นคว้า สํารวจ และค้นพบประติมากรรมจากแหล่งโบราณคดีสมัยต่างๆ ซึ่ งใน
สมัยสุ โขทัย อายุประมาณพุทธศตวรรษที่

18-20 แม้อายุสมัยสุ โขทัยจะสั้นเพียง 100 ปี แต่สมัย

สุ โขทัยถือได้วา่ เป็ นศิลปะไทยที่งดงามที่สุด และมีลกั ษณะเป็ นของตนเองมากที่สุด โดยเฉพาะการ
สร้างพระพุทธรู ปลอยตัวปางลีลาของสุ โขทัย งดงามไม่แพ้ประติมากรรมชิ้นเอกอื่นๆ ในโลก
การสร้างงานปั้ นหล่อสัมฤทธิ์ ในสมัยสุ โขทัยนั้นเจริ ญมาก มีการสร้างพระพุทธรู ป เทวรู ป
ขนาดใหญ่ถึง 2 เท่าคนจริ งจํานวนมาก ทั้งท่านัง่ และท่ายืน และยังมีเครื่ องใช้สอยต่างๆ ใน
ชีวติ ประจําวันเช่น ขัน คันฉ่อง แจกัน ตลับ ช้อน กระบวย รวมทั้งเครื่ องประดับช้าง ม้า เช่น ลูก
กระพรวนผูกคอม้า ลูกกระพรวนผูกคอช้าง และโกลนม้า เป็ นต้น

ภาพที่ 1 ตุก๊ ตาดินเผารู ปคนขี่ชา้ ง สมัยสุ โขทัย
ที่มาของภาพ

: หนังสื อช่างไทยสิ บหมู่: การปั้ น การหล่อ

งานปั้ นดินเผา การทําตุก๊ ตา มีท้ งั รู ปคน และรู ปสัตว์ เช่น รู ปคนขี่ชา้ ง คนขี่มา้ นอกจากนี้ยงั
มีรูปนักรบ อาจเป็ นรู ปนายกอง มือขวาถือดาบพาดไหล่ขวา มือซ้ายถือดั้ง ส่ วนรู ปที่มีขนาดใหญ่
9
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ขึ้นมา ได้แก่ รู ปช้างศึก มีจตุลงั คบาทถือดั้งอย่างครบครัน รู ปช้างบางแบบทําสวยงาม เคลือบเขียวไข่
กา ยืนอยูใ่ นจานกลม ช้างชูงวงจับดอกบัวไว้เหนือหัว บนหลังช้างมีฐานสี่ เหลี่ยมแบบแหย่งข้าง มี
ท้ายช้างอยูห่ นึ่งคน ช้างแบบนี้ขดุ พบที่เมืองอู่ทอง จังหวัดสุ พรรณบุรี และยังมีรูปนักรบขี่มา้ เคลือบสี
นํ้าตาล
ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงโปรดให้สร้างพระบรมรู ปของพระองค์ในเงินตรา และ
พระบรมรู ปทรงม้า ในสมัยนี้มีการจ้างชาวตะวันตกเข้ามาทํางาน ด้านสถาปั ตยกรรม และจิตรกรรม
ช่างและศิลปิ นชาวตะวันตกที่เข้ามาส่ วนมากเป็ นชาวอิตาเลียน ในสมัยรัชกาลที่ 6 มีศิลปิ นต่างชาติ
เข้ามาทํางานศิลปะให้ประเทศสยามหลายท่าน และหนึ่งในหลายท่านที่คนไทยรู ้จกั กันดี และยกย่อง
เป็ นผูห้ นึ่งในการวางรากฐานการศึกษาศิลปะแบบตะวันตก และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะตะวันตก
และศิลปะไทย คือ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 1
0

ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี หรื อคอร์ราโด เฟโรจี (พ.ศ.2435-2505) ประติมากรชาวเมืองฟลอ
เรนซ์ ประเทศอิตาลี ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกจากรัฐบาลอิตาลี ให้เข้ามารับราชการในประเทศไทยใน
ตําแหน่งช่างปั้ น สังกัดกรมศิลปากร กระทรวงวัง ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
เมื่อปี พ.ศ.2466 และต่อมาได้ยนื่ คําร้องขอโอนสัญชาติเป็ นคนไทย และเปลี่ยนชื่อเป็ น ศิลป์ พีระศรี
มักได้รับการมอบหมายให้ออกแบบ และสร้างอนุสาวรี ยห์ ลายแห่ง เพื่อสนองโยบายของรัฐบาล และ
ที่สาํ คัญศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ท่านยังเป็ นผูอ้ อกแบบ และปั้ น พระบรมราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระ
เจ้าตากสิ นมหาราชทรงม้า วงเวียนใหญ่ กรุ งเทพมหานคร ในปี พ.ศ.2497 และพระบรมราชานุสาวรี ย ์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงช้าง ดอนเจดีย ์ จังหวัดสุ พรรณบุรี ในปี พ.ศ.2501 ซึ่ งทั้ง 2 แห่งนี้ คือ
อนุสาวรี ยว์ รี กษัตริ ยท์ รงช้าง และทรงม้าแห่งแรกที่สร้างในประเทศไทยอีกด้วย

1

สํานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร, ช่ างไทยสิบหมู่ : การปั ้น การหล่ อ (กรุงเทพฯ : สกสค.ลาดพร้ าว, 2552), 47.
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2.1 พระบรมรู ปวีรกษัตริย์และวีรสตรีทรงช้ างในประเทศไทย
ยุทธหัตถี หรื อการชนช้าง คือ การทําสงครามบนหลังช้างตามประเพณี โบราณของกษัตริ ย ์
ในภูมิภาคอุษาคเนย์ เป็ นการทําสงครามซึ่ งถือว่ามีเกียรติยศ เพราะช้างถือเป็ นสัตว์ใหญ่ และเป็ นการ
ปะทะกันซึ่ งๆ หน้า ผูแ้ พ้จะถึงแก่ชีวติ ได้
ตําแหน่งของผูท้ ี่นง่ั บนหลังช้างจะมีดว้ ยกัน 3 คน คือ ตําแหน่งบนคอช้าง จะเป็ นผูท้ าํ การ
ต่อสู ้ โดยอาวุธที่ใช้สู้ส่วนมากจะเป็ นง้าว ตําแหน่งกลางช้าง จะเป็ นตําแหน่งที่ให้สัญญาณ

และส่ ง

อาวุธที่อยูบ่ นสั ปคับให้แก่คอช้าง โดยอาวุธ ได้แก่ ง้าว หอก โตมร หอกซัด และเครื่ องป้ องกันต่างๆ
เช่น โล่ เป็ นต้น และตําแหน่งควาญช้างซึ่ งจะเป็ นผูบ้ งั คับช้างจะนัง่ อยูห่ ลังสุ ด และหากเป็ นช้างทรง
ของพระมหากษัตริ ย ์ จะมีทหารฝี มือดี 4 คนประจําตําแหน่งเท้าช้างทั้ง 4 ข้างด้วย เรี ยกว่า "จตุลงั ค
บาท" ซึ่ งไม่วา่ ช้างทรงจะไปทางไหน จตุลงั คบาทต้องตามไปคุม้ กันด้วย หากตามไม่ทนั จะมีโทษถึง
ชีวติ โดยมากแล้วผลแพ้ชนะของการทํายุทธหัตถีจะขึ้นอยูก่ บั ขนาดของช้าง ช้างที่ตวั ใหญ่กว่าจะ
สามารถข่มขวัญช้างที่ตวั เล็กกว่า เมื่อช้างที่ตวั เล็กกว่าหนีหรื อหันท้ายให้ หรื อช้างตัวใดที่สามารถงัด
ช้างอีกตัวให้ลอยขึ้นได้ จะเปิ ดจุดอ่อนให้โจมตีได้ตรงๆ การฟันด้วยของ้าวเพียงครั้งเดียวก็อาจทําให้
ถึงชีวติ ได้ โดยร่ างอาจขาดหรื อเกือบขาดเป็ นสองท่อนได้ เรี ยกว่า "ขาดสะพายแล่ง"
ช้างที่จะถูกจัดให้เป็ นช้างศึกนั้น ต้องเป็ นช้างพลาย (ช้างเพศผู)้ มีลกั ษณะตรงตามตําราคช
ลักษณ์ คือ รู ปร่ างใหญ่โตกํายํา หัวกะโหลกหนาและใหญ่ แก้มเต็มสมบูรณ์ หน้าเชิด หลังตํ่า งายาว
ใหญ่ มีความโค้งและแหลมคมได้ที่ โดยที่ชา้ งเชือกที่ฝึกซ้อมมาเป็ นอย่างดี และสามารถสู ้เอาชนะ
ช้างเชือกอื่นได้ จะถูกเรี ยกว่า "ช้างชนะงา"
การกระทํายุทธหัตถีในประวัติศาสตร์ไทยที่เลืองลือ ปรากฏทั้งหมด 4 ครั้ง คือ
1) การชนช้างระหว่างพ่อขุนรามคําแหงมหาราชกับขุนสามชน เจ้าเมืองฉอด พ่อขุน
รามคําแหงชนะ
2) การชนช้างที่สะพานป่ าถ่าน ระหว่างเจ้าอ้ายพระยากับเจ้ายีพ่ ระยา เพื่อชิงราชสมบัติ
ปรากฏว่าสิ้ นพระชนม์ท้ งั คู่
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3) ยุทธหัตถีระหว่างสมเด็จพระสุ ริโยทัยกับพระเจ้าแปร ในปี พ.ศ. 2091 ที่ทุ่งมะขามหย่อง
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา สมเด็จพระสุ ริโยทัยสิ้ นพระชนม์ขาดคอช้าง
4) ยุทธหัตถีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชามังสามเกียด ในปี
พ.ศ. 2135 ที่อาํ เภอดอนเจดีย ์ จังหวัดสุ พรรณบุรี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ชยั ชนะ
ในประวัติศาสตร์ ชาติไทยมีชา้ งเกี่ยวข้องในการเรื่ องการศึกสงคราม เป็ นราชพาหนะ

เป็ น

ช้างทรงของพระมหากษัตริ ยไ์ ทยหลายพระองค์ เมื่อมีการสร้างพระบรมราชานุสาวรี ยข์ องพระองค์
ขึ้นจึงปรากฏรู ปของช้างทรงนั้นเข้าไปด้วย

ภาพที่ 2 พระบรมราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดสุ พรรณบุรี
ที่มาภาพ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์, เข้าถึงเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2557, เข้าถึงได้จาก
http://www.thaiscooter.com/
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2.1.1 พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.สุ พรรณบุรี
พระบรมราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระนเรศวรมหาราช

ประดิษฐาน ณ อนุสรณ์ดอนเจดีย ์

อําเภอดอนเจดีย ์ จังหวัดสุ พรรณบุรี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็ นผูอ้ อกแบบและปั้ น มีนายสิ ทธิ เดช
แสงหิ รัญ นายปกรณ์ เล็กสน และนายสนัน่ ศิลากรณ์ เป็ นผูช้ ่วย ประวัติการก่อสร้าง พระบรมราชานุ
สาวรี ยส์ มเด็จพระนเรศวรมหาราช นี้เป็ นส่ วนหนึ่งของการบูรณะอนุสรณ์ดอนเจดีย ์ ณ บริ เวณที่พบ
เจดีย ์ ซึ่ งเชื่อกันว่าเป็ นพระเจดียย์ ทุ ธหัตถี ซึ่ง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โปรดให้สร้างขึ้นเป็ น
อนุสรณ์ในการทํายุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชา ในปี พ.ศ. 2135 อันเป็ นชัยชนะครั้งยิง่ ใหญ่ใน
ประวัติศาสตร์ ชาติไทย
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงพยายามค้นหาสถานที่ต้ งั ของ
เจดียย์ ทุ ธหัตถี โดยสมเด็จ ฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงรับสั่งให้เจ้าเมืองสุ พรรณบุรี และเจ้า
เมืองกาญจนบุรีออกค้นหา ทางเจ้าเมืองสุ พรรณบุรี พระทวีประชาชน (อี้ กรรณสู ต) ได้คน้ พบซาก
เจดียเ์ ก่าองค์หนี่งในเขตตําบลหนองสาหร่ าย กลางป่ าไม้เบญจพรรณ อยูห่ ่างจากหนองสาหร่ ายไป
ทางตะวันตกเฉี ยงใต้ 150 เส้น ลักษณะเป็ นเจดียฐ์ านสี่ เหลี่ยมกว้างด้านละสิ บวา ส่ วนสู งกําหนด
ไม่ได้เนื่องจากยอดชํารุ ดเหลือแต่ฐานสู งหกวาสามศอก สอบถามชาวบ้านได้ความว่า ผูห้ ลักผูใ้ หญ่
ได้เล่าสื บทอดกันมาว่า สมเด็จ พระนเรศวรกับพระมหาอุปราชา ชนช้างกันตรงนั้น จึงนําความกราบ
บังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6 แห่งพระบรมราชจักรี วงศ์ พระองค์ได้
เสด็จไปสักการะและบวงสรวงสมโภชน์ในปี พ.ศ. 2456 และโปรดให้กรมศิลปากรบูรณะเจดียย์ ทุ ธ
หัตถีในปี พ.ศ. 2458 แต่ยงั ไม่สามารถจะดําเนินการได้เนื่องจากไม่มีงบประมาณ จนกระทัง่ ถึงสมัย
จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็ นนายกรัฐมนตรี คณะรัฐบาลมีมติในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2495 ตั้ง
คณะกรรมการบูรณะอนุสรณ์ดอนเจดีย ์ ก่อสร้างสถูปครอบเจดียย์ ทุ ธหัตถี

เจดียอ์ งค์ใหม่เป็ น

สถาปั ตยกรรมรัตนโกสิ นทร์ เป็ นเจดียท์ รงลังกา ฐานกว้าง 36 เมตร ความสู งถึงยอดเจดีย ์ 66 เมตร
และสร้างพระบรมราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระนเรศวรมหาราช
เมื่อหล่อโลหะสําริ ดชิ้นส่ วนต่างๆ ของพระบรมราชานุสาวรี ยแ์ ล้วเสร็ จ จึงขนย้ายไป
ประกอบยังอนุสรณ์ดอนเจดีย ์ ในวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2501 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จ
พระราชดําเนินทรงประกอบพิธีเปิ ดพระบรมราชานุสาวรี ยใ์ นวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2502
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ลักษณะของพระบรมราชานุสาวรี ยแ์ ห่งนี้ พระบรมรู ปสมเด็จพระนเรศวรทรงประทับบนคอ
ช้างศึก พระหัตถ์ท้งั สองทรงแสงของ้าวชี้ไปข้างหน้า ทรงพระมาลาเบี่ยง พระพักตร์ มองตรงไป
ข้างหน้าเฉี ยงไปทางด้านขวาเล็กน้อย พระพักตร์ ดุดนั เคร่ งขรึ ม ในลัก ษณะท้าให้พระมหาอุปราชา
ออกมากระทํายุทธหัตถี และเป็ นที่น่าสังเกตอีกประการพระบรมรู ปสมเด็จพระนเรศวรทรงไม่สวม
ฉลองพระบาท เพราะอาจจะทําให้พระองค์ทรงสามารถบังคับขี่บนคอช้างศึกได้ถนัดขึ้น
ส่ วนช้างทรงซึ่ งเป็ นรู ปช้างหล่อโลหะสําริ ดขนาดหนึ่งเท่าครึ่ งช้างจริ ง ที่สร้างขึ้นแห่งแรกใน
ประเทศไทย มีลกั ษณะเป็ นช้างพลายที่มีโครงสร้างลําตัวไม่ค่อยสู งนัก มีลกั ษณะสมบูรณ์ สง่างาม
ถูกต้องตามตําราคชลักษณ์ หัวยกเชิดหันเอียงไปด้านขวา ทิศทางการมองเดียวกันกับองค์สมเด็จพระ
นเรศวร จากการเอียงหัวของช้างทรง ทําให้ดูราวกับว่าช้างทรงนั้นมีชีวติ ชีวามาก บวกกับสี หน้าของ
ช้างทรงที่สันคิ้วขมวด ดวงตาดุดนั เบิกกว้าง แสดงให้เห็นถึงความ เกรี้ ยวกราดตื่นตัว ลักษณะของงา
ยาว ยืน่ ออกมาเป็ นวงกว้าง ส่ วนปลายตีเข้าหากันเป็ นจังหวะที่สวยงาม ส่ วนปากปิ ดสนิทเหมือน
กําลังรวบรวมพลังลมในปากให้พร้อมที่จะเปล่งเสี ยงออกมาให้ดงั กึกก้องไปทัว่ อาณาบริ เวณนี้ส่วน
งวงช้างทรงม้วนเก็บพอประมาณ กล้ามเนื้อทุกส่ วนเกร็ งจึงมองเห็นเด่นชัด มีลกั ษณะผิวหนังที่เรี ยบ
แนบไปกับกล้ามเนื้อ เนื่องจากประติมากรไม่ตอ้ งการที่จะแสดงความยับย่นของผิวหนังช้าง ที่จะ
ก่อกวนสายตาจากการมองกล้ามเนื้อช้างทรงนัน่ เอง ลักษณะการยืนเหมือนยืนปั กหลักอยูก่ บั ที่ ขาข้าง
ขวาวางเหลื่อมมาข้างหน้า ขาข้างซ้าย แต่ไม่ได้แสดงอาการเดินแต่อย่างใด สอดคล้องกับเรื่ องตอนทํา
ยุทธหัตถี ที่ สมเด็จพระนเรศวร หยุดยืนช้างอยูท่ ่ามกลางทัพหลวงของพม่า แ ล้วพระองค์ทรงท้าให้
พระมหาอุปราชาแห่งกรุ งหงสาวดีออกมากระทํายุทธหัตถี
ส่ วนรู ปกลางช้างและท้ายช้าง ลักษณะของกลางช้างนัง่ บนเปลสัปคับ ใบหน้าเคร่ งเครี ยด
ปากเปิ ดกว้างคล้ายโห่ร้อง สองมือถือแพนขนหางนกยูงชูข้ ึนเหนืออากาศ ลักษณะโบกให้สัญญาณ
ในการรบ ส่ วนท้ายช้างนัง่ อยูห่ ลังสัปคับ มีหน้าที่ในการช่วยบังคับช้างทรง และระวังภัยด้านหลัง มือ
ขวาถือขอสับด้ามยาว มือซ้ายกุมเชือกที่เรี ยกว่า พานหลัง จะโยงจากสัปคับลงไปที่ตน้ หางช้างทรงผูก
ติดกับสําอางโลหะรู ปโค้งสอดไว้ใต้ตน้ หางช้าง ช่วยพยุงให้ทา้ ยช้างนัง่ อยูไ่ ด้สะดวก ขาของนายท้าย
ช้างแสดงถึงอาการเกร็ ง จนเห็นกล้ามเนื้อส่ วนขาอย่างชัดเจน การแต่งกายของกลางช้าง และท้ายช้าง
มีรูปแบบเดียวกัน และทั้งสองยังสวมหมวกทรงประพาสด้วย
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ภาพที่ 3 พระราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระสุ ริโยทัย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ที่มาภาพ aycityparadise, คาราวานแห่ เทียนพรรษาทางนํา้ และ เวียนเทียนยามคํ่ากับ
ททท . พระนครศรีอยุธยา

,

เข้าถึงเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2557

,

เข้าถึงได้จาก

http://aycityparadise.blogspot.com/
2.1.2 พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุ ริโยทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
พระราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระสุ ริโยทัย ประดิษฐาน ณ ทุ่งมะขามหย่อง ตําบลบ้านใหม่
อําเภอพระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ประติมากร คือ คุณไข่มุกด์ ชูโต พระราชานุสาว
รี ยส์ มเด็จพระสุ ริโยทัย มีพ้ืนที่ประมาณ 250 ไร่ มีลกั ษณะเป็ นอนุสรณ์สถาน ประกอบด้วยพระราชา
นุสาวรี ยช์ า้ งทรงของสมเด็จพระสุ ริโยทัย มีนกั รบจตุลงั คบาทที่มีเค้าโครงหน้าละม้ายนายพลฯ ในยุค
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นั้น 2 ท่าน คือ พลเอกวิมล วงศ์วานิช และพลเอกสุ นทร คงสมพงษ์ ตั้งอยูบ่ นเกาะกลางนํ้า พื้นที่
จําลองค่ายข้าศึก และกองทัพข้าศึก 4 ทัพ ทางด้านทิศตะวันตกเฉี ยงเหนือของพื้นที่อ่างเก็บนํ้า มีเนื้อที่
ราว 180 ไร่ จุน้ าํ ราว 1,000,000 ลูกบาศก์เมตร อาคารอเนกประสงค์ และสวนสาธารณะริ มอ่างเก็บนํ้า
พระราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระสุ ริโยทัยเป็ นโครงการอนุสรณ์สถานที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพลเอก
เปรม ติณสู ลานนท์ เป็ นนายกรัฐมนตรี โดยในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2531 คณะรัฐมนตรี ในสมัยนั้น
ได้มีมติเห็นชอบให้ดาํ เนินการจัดสร้างพระราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระสุ ริโยทัย เพื่อเป็ นการเฉลิมพระ
เกียรติแก่วรี สตรี ผกู ้ ล้าหาญในประวัติศาสตร์ ชาติไทย โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบ ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล จนกระทัง่ สมัยพลเอกอิสรพงศ์ หนุนภักดี เป็ น
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมโยธาธิ การ ได้ดาํ เนินการออกแบบวางผัง
ก่อสร้าง เพื่อเสนอต่อนายอานันท์ ปั นยารชุน นายกรัฐมนตรี เพื่อขอรับความเห็นชอบ และได้ลงนาม
เห็นชอบ และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสร้างพระราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระสุ ริโยทัย เมื่อวันที่ 4
กรกฎาคม พ.ศ. 2534 ส่ วนองค์พระราชานุสาวรี ยแ์ ละประติมากรรมภายในพระราชานุสาวรี ยส์ มเด็จ
พระสุ ริโยทัยนั้น ออกแบบและปั้ นรู ปโดย คุณไข่มุกด์ ชูโต
รู ปแบบของพระราชานุสาวรี ย ์ เป็ นพระรู ปสมเด็จพระสุ ริโยทัยประทับอยูบ่ นคอช้างศึก ชื่อ
พลายทรงสุ ริยกษัตริ ย ์ มีกลางช้างนัง่ โบกหางนกยูงบนสัปคับ มีทา้ ยช้าง และจตุลงั คบาทอีก

4 คน

ทั้งหมดนี้มีขนาดเท่าครึ่ งคือใหญ่กว่าของจริ งครึ่ งหนึ่ง โดยสัดส่ วนช้างจริ งที่ใช้ในการสร้างพระราชา
นุสาวรี ยน์ ้ ีมีความสู ง 3 เมตร เมื่อช้างมีขนาดเท่าครึ่ งจะมีความสู ง 4.50 เมตร ส่ วนคนเท่าจริ งมีความ
สู ง 1.80 เมตร คนขนาดเท่าครึ่ งจะมีความสู งประมาณ 2.70 เมตร 2เป็ นการอธิ บายถึงลักษณะขนาด
1

ของการปั้ นรู ปคนเหมือนในอนุสาวรี ย ์
นอกจากนี้ยงั มีองค์ประกอบเป็ นฝ่ ายพม่า 4 ทัพ คือ 4 กลุ่ม ตั้งอยูท่ ี่พ้นื ดิน ดาหน้าเข้ามา
ประจันพระพักตร์ กบั สมเด็จพระสุ ริโยทัย โดยมีพระเจ้าแปรเป็ นทัพหน้า ในพงศาวดารบันทึกไว้วา่
เมื่อพระเจ้าแปรยกทัพมาประชิดติดพระนคร สมเด็จพระมหาจักรพรรดิได้ยกกองทัพเด็จออกไปหยัง่
กําลังข้าศึก สมเด็จพระสุ ริโยทัยพระอัครมเหสี ได้ขอโดยเสด็จฯ ด้วย โดยปลอมพระองค์เป็ นชาย
ทรงเครื่ องพิชยั สงครามพระมหาอุปราช เมื่อปะทะกับกองทัพพระเจ้าแปร ช้างทรงของ สมเด็จพระ
2

ศิลปาชีพ,กอง.สํานักราชเลขาธิการ, ชีวติ และงานของคุณไข่ มุกด์ ชูโต (กรุงเทพฯ : อมรินทร์ , 2540), 138.
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มหาจักรพรรดิ เสี ยทีขา้ ศึกวิง่ หนีไป สมเด็จพระสุ ริโยทัยทรงไสยช้างทรงออกสกัดขวางกั้นไว้ มิให้
ช้างพระเจ้าแปรตามไป จึงถูกพระเจ้าแปรฟันด้วยพระแสงของ้าว ซบคอช้างสวรรคตทันที หลังจาก
นั้นก็มีทพั ของพระเจ้าหงสาวดีตะเบ็งชะเวตี้ พระมหาอุปราชบุเรงนอง และพระยาพะสิ ม ยกมาล้อม
กรุ งศรี อยุธยาไว้ จึงปรากฏเป็ นประติมากรรมทัพพม่า 4 ทัพ แต่ละทัพประกอบด้วย แม่ทพั บนคอช้าง
กลางช้างบนสัปคับ ท้ายช้าง และจตุลงั คบาททั้ง 4 คน ทั้งหมดนี้มีขนาดเท่าจริ ง คือ ช้างสู ง 3 เมตร
(เป็ นขนาดของช้างเอเชียที่สูงใหญ่มากๆ) คนสู ง 1.80 เมตร ตรงทางขึ้นบันไดไปสู่ ลานอันเป็ นที่ต้งั
แท่นฐาน และศาลา 3 หลังนั้น มีประติมากรรมรู ปกลุ่มประชาชนทั้งคนแก่ หนุ่มสาว และเด็ก อยูใ่ น
ท่าทางแสดงถึงความโศกเศร้าต่อการสวรรคตของสมเด็จพระสุ ริโยทัย จํานวน 10 คน มีขนาดเท่าคน
จริ ง เช่นเดียวกันกับกองทัพพม่า จึงนับได้วา่ เป็ นอนุสาวรี ยท์ ี่ยง่ิ ใหญ่ และงดงามที่สุดในประเทศไทย
และมีองค์ประกอบเรื่ องราวใหญ่ที่สุด เพราะประกอบด้วย ช้างเท่าครึ่ ง 1 เชือก คนเท่าครึ่ ง 7 คน ช้าง
เท่าจริ ง 4 เชือก และคนเท่าจริ ง 38 คน
หลังจากสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดําริ ให้จดั สร้างพระบรมรา
ชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระสุ ริโยทัย และเสด็จพระราชดําเนินมาทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่
31 สิ งหาคม พ.ศ. 2534 และก่อสร้างแล้วเสร็ จในปี พ.ศ. 2538
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1. งามีขนาดที่ยาวพอประมาณ
2. หัวมองตรงไปข้างหน้า และก้มลงเล็กน้อย
3. สัดส่วนของพระสุริโยทัยจะเล็กกว่าทหารนายอื่น
4. แสดงถึงกล้ามเนื้อที่ชดั เจน
5. งวงมีลกั ษณะเป็ นจังหวะคล้ายช้างในงานศิลปะไทย
6. ปากเปิ ดเล็กน้อย
7. ลักษณะช้างกําลังก้าวเดิน
8. สัดส่วนของทหารบ่งบอกถึงขนาดของช้างที่ใหญ่โต
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ลักษณะของพระราชานุสาวรี ยแ์ ห่งนี้ พระรู ปสมเด็จพระสุ ริโยทัยประทับบนคอช้างศึก
ฉลองพระองค์ในชุดนักรบ ทรงพระมาลาเบี่ยง ทรงสร้อยสังวาล พระหัตถ์ท้งั สองทรงพระแสงขอ
ง้าวในท่วงท่าชี้ไปข้างหน้า พร้อมที่เข้าสู่ สมรภูมิอย่างกล้าหาญ เข้มแข็ง แต่เนื่องจาพระองค์เป็ น
อิสตรี ประติมากรจึงออกแบบให้ขอ้ มือของพระนางย้อยลง ทําให้เห็นว่าผูท้ ี่จบั พระแสงของ้าวนั้นมี
ความอ่อนโยนของอิสตรี อยู่ และยังแสดงให้เห็นถึงนํ้าหนักที่มากของพระแสงของ้าวอีกด้วย พระรู ป
ของสมเด็จพระสุ ริโยทัยขนาดจะเล็กกว่ารู ปทหารทุกคน และทรงฉลองพระบาท
ส่ วนช้างทรงมีลกั ษณะเป็ นช้างพลาย โครงสร้างสู งใหญ่ สมบูรณ์ แข็งแรง สู งเด่นสง่างาม
สัดส่ วนรายละเอียดของกล้ามเนื้อที่สมจริ ง มาก ส่ วนหัวมองไปข้างหน้าก้มลงเล็กน้อย อารมณ์ของ
ช้างทรงเชือกนี้ค่อนข้างสงบ ไม่ได้แสดงอาการความเกรี้ ยวกราดดุร้ายแต่อย่างใด อาจจะเป็ น เพราะ
ประติมากร ปั้ นส่ วนหัวช้าง ทรงให้ มีลกั ษณะเหมือนจริ ง การแสดงอาการความรู ้สึกผ่านลักษณะ
ใบหน้าแววตาของช้างทรงจึงมีไม่มาก ซึ่ งช้างจริ งก็ไม่สามารถแสดงอารมณ์ถ่ายทอดความรู ้สึกต่างๆ
ผ่านสี หน้าได้ แต่ประติมากรได้แสดงความแข็งแรง สมเป็ นช้างศึก ผ่านกล้ามเนื้อตามส่ วนต่างๆ ทั้ง
ไหล่ สะโพก ขาของช้างทรงแทน งามีขนาดใหญ่ แต่ไม่ยาวมาก แสดงลักษณะช้างที่กาํ ลังอยูใ่ นช่วง
ของช้างวัยหนุ่ม งาทั้งสองข้างยืน่ ออกมาจากโคนของงาขนานกัน ไม่ตีเป็ นวง งวงห้อยลงมาเป็ น
จังหวะที่สวยงาม เหมือนรู ปเขียนช้างในงานจิตรกรรมไทย ส่ วนโคนของงวงใหญ่อวบอิ่ม ปลายงวง
ม้วนเข้าเล็กน้อย ลักษณะผิวหนังบางส่ วนของช้างทรงนั้น ประติมากรได้ขีดตามผิวหนังให้เป็ นเส้น
ในส่ วนต่างๆ ที่ตอ้ งการเน้นให้เป็ นแนวลักษณะรอยย่นของผิวหนังช้าง ช้างทรงอยูใ่ นลักษณะกําลัง
ก้าวเดินไปข้าง หน้า ขาซ้ายก้าวลํ้าขาขวาทั้งหน้าและหลัง แสดงถึงการจะอาการก้าวเดินเข้าสมรภูมิ
รบทุ่งมะขามหย่อง ศึกที่ก่อกําเนิดตํานานวีรสตรี ผกู ้ ล้าหาญคนสําคัญคนแรกของชาติไทย
ส่ วนทหารที่ติดตามสมเด็จพระสุ ริโยทัย ทั้งกลาง ท้ายช้าง และจตุลงั คบาท ลักษณะใบหน้า
ทุกนายมีความแตกต่างกัน เหมือนมีตวั ตนจริ งๆ ทหารทั้งหมดแต่งกายเหมือนอยูใ่ นชุดทหารไทย
สมัยโบราณ สวมหมวกทรงประพาส กลางช้าง ซึ่ งต้องเป็ นพระญาติหรื อราชวงศ์เท่านั้น นัง่ เปลที่
ตั้งอยูด่ า้ นบนสัปคับ ใบหน้าเคร่ งขรึ ม ปากเปิ ดโห่ร้อง สองมือถือแพนขนหางนกยูงให้สัญญาณใน
การรบ ท้ายช้างนัง่ อยูห่ ลังสัปคับ มือขวาถือขอสับด้านยาว ช่วยบังคับควบคุมช้างทรง จตุลงั คบาททั้ง
4 นายยืนประจําอยูต่ ามตําแหน่งขาช้างทรงที่ตอ้ งอารักขา สวมรองเท้า สองมือจับดาบคู่ มีฝักดาบ
เปล่าขัดอยูท่ ี่หลัง แต่ละนายอยู่ ในท่าทางที่เข้มแข็ง ดูแตกต่างกันไป เดินไปในทิศทางเดียวกับช้าง
ทรง ที่กาํ ลังก้าวเดินเหมือนกําลังมุ่งเข้าสู่ สมรภูมิ
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ภาพที่ 4 พระบรมราชานุสาวรี ยพ์ ระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช จังหวัดบุรีรัมย์
ที่มาภาพ sarayutr, อนุสาวรีย์รัชกาลที่1, เข้าถึงเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2557, เข้าถึงได้จาก
http://www.panoramio.com/
2.1.3 พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จ. บุรีรัมย์
พระบรมราชานุสาวรี ยพ์ ระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช ประดิษฐาน ณ
บริ เวณสี่ แยกถนนสายบุรีรัมย์ – ประโคนชัย ตัดกับถนนสายบุรีรัมย์ – สตึก อําเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์ ประติมากรคือนายกนก บุญโพธิ์ แก้ว และนายธวัชชัย ศรี สมเพ็ชร สร้างขึ้นเพื่อเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ปฐมกษัตริ ยแ์ ห่งราชวงศ์
จักรี ผูท้ รงก่อตั้งเมืองบุรีรัมย์ เมื่อครั้งยังทรงเป็ นสมเด็จพระยามหากษัตริ ยศ์ ึก พระบรมราชานุสาวรี ย ์
มีขนาดเท่าครึ่ งของพระองค์จริ ง หล่อด้วยโลหะสัมฤทธิ์ ฉลองพระองค์แบบนักรบตามขัตติยราช
ประเพณี โบราณ ประทับบนช้างศึก จากจดหมายเหตุประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 7 กล่าวว่า ในปี พ.ศ.
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2321 สมเด็จพระเจ้ากรุ งธนบุรี โปรดให้สมเด็จพระยามหากษัตริ ยศ์ ึกยกทัพไปปราบพระยานางรอง
ซึ่ งคบคิดกับเจ้าโอ เจ้าอินแห่งจําปาศักดิ์ ขณะเดินทัพพบเมืองร้างอยูท่ ี่ลุ่มนํ้าห้วยจระเข้มาก มีชยั ภูมิดี
แต่ไข้ป่าชุกชุม ชาวเขมรป่ าดงไม่กล้าเข้ามาอยูอ่ าศัย แต่ต้งั บ้านเรื อนอยูโ่ ดยรอบ จึงรวบรวมผูค้ นตั้ง
เป็ นเมืองแปะ และให้บุตรเจ้าเมืองพุทไธสมันซึ่ งติดตามมาด้วยเป็ นเจ้าเมือง ได้รับบรรดาศักดิ์เป็ น
พระยานครภักดี ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็ น เมืองบุรีรัมย์
โครงการจัดสร้างอนุสาวรี ยด์ งั กล่าว เริ่ มขึ้นในปี พ.ศ. 2538 ก่อนถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั จะเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 50 ปี ในปี พ.ศ. 2539 ในเบื้องต้นประชาชนชาวบุรีรัมย์
และชาวไทย ผูม้ ีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริ จาคเงินจํานวน 8 ล้านบาท จังหวัดบุรีรัมย์ได้จดั สรร
งบประมาณสนับสนุนอีก 7 ล้านบาท รวมทั้งสิ้ น 15 ล้านบาท จากนั้นรัฐบาลได้มอบหมายให้จงั หวัด
บุรีรัมย์เป็ นผูร้ ับผิดชอบโครงการ และกรมศิลปากรดําเนินการออกแบบก่อสร้าง

และประดิษฐาน

พระบรมราชานุสาวรี ยก์ ลางเมืองบุรีรัมย์ ณ บริ เวณสี่ แยกถนนสายบุรีรัมย์ – ประโคนชัย ตัดกับถนน
สายบุรีรัมย์ – สตึก บนพื้นที่ประมาณ 350 ตารางเมตร
กรมศิลปากรได้ออกแบบก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรี ยข์ นาดเท่าครึ่ งขององค์จริ ง ด้วย
โลหะสําริ ด ตั้งอยูบ่ นฐานกว้าง 4 เมตร ยาว 8.80 เมตร สู ง 10 เมตร พร้อมด้วยแผ่นภาพนูนตํ่า ขนาด
2.40 x 11.40 เมตร 2 แผ่น หล่อด้วยโลหะผสมรมดํา อดีตรองอธิบดี นายกนก บุญโพธิ์ แก้ว ออกแบบ
และควบคุมการปั้ นโดย นายธวัชชัย ศรี สมเพ็ชร
วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้
สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์เพื่อทรงวาง
ศิลาฤกษ์พระบรมราชานุสาวรี ย ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก มหาราช ณ สี่ แยกกลาง
เมืองบุรีรัมย์ โดย นายพร เพ็ญพาส ผูว้ า่ ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ขณะนั้น เป็ นผูก้ ราบบังคมทูลรายงาน
จนกระทัง่ มีการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรี ยแ์ ล้วเสร็ จ ในปี พ.ศ. 2539 และประดิษฐาน เมื่อวันที่ 1
กรกฎาคม พ.ศ. 2541
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1. ประทับนัง่ บนสัปคับอย่างสงบนิ่ง
2. หัวมองไปทางด้านซ้ายเล็กน้อย
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6. งวงห้อยยาวโค้ง
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ลักษณะของพระบรมราชานุสาวรี ยแ์ ห่งนี้ เป็ นพระบรมรู ป พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ า
จุฬาโลกมหาราชทรงประทับบนสัปคับหลังช้าง การฉลองพระองค์ของพระบรมรู ปจะเหมือนที่ พระ
บรมราชานุสาวรี ยพ์ ระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้ าทรง
พระมาลาเส้าสู ง ด้านข้างมีขนนกการเวกประดับ ทรงพระสังวาลนพรัตน์ และสร้อยสังวาลพระนพ
ทรงฉลองพระองค์ครุ ย ประทับนัง่ ในท่าขัดสมาธิ บนสัปคับ วางพระแสงดาบบนพระเพลา ซึ่ งอยูใ่ น
อิริยาบถผ่อนคลายขณะทรงยกทัพกลับสู่ พระนคร
ลักษณะช้างทรง มีลกั ษณะโครงสร้างสู งใหญ่ กําลังก้าวเดินไปข้างหน้า ขาหน้าข้างขวาที่
ก้าวลํ้ามาข้างหน้า ฝ่ าเท้าวางลงกับพื้นไม่เต็มที่ เป็ นจังหวะที่ขาช้างทรงกําลังจะย่างก้าวออกไป
ข้างหน้า ลักษณะของกล้ามเนื้อในส่ วนต่างๆ ไม่ชดั เจนเท่าไรนัก แต่ก็มองเห็นเป็ นแนวทางกล้ามเนื้อ
ส่ วนต้นขาอยูบ่ า้ ง หัวหันมองไปทางด้านซ้าย ดวงตาเปิ ดกว้างฉายแววเป็ นประกาย ปากเปิ ดออกอ้า
เล็กน้อย งาใหญ่ยาวยืน่ ออกมาจากส่ วนโคนขนานกัน ส่ วนปลายงาโค้งเข้าหากันเล็กน้อย งวงห้อยลง
มาเป็ นจังหวะโค้งเข้าหาตัวช้างทรงเล็กน้อย เป็ นรู ปช้างทรงที่กาํ ลังเดินอยูใ่ นกองทัพขณะเคลื่อน
กําลังพล
ส่ วนรู ปควาญช้างและท้ายช้าง แต่งกายด้วยเครื่ องแบบทหารไทยสมัยโบราณ เป็ นเสื้ อแขน
ยาว กางเกงขายาว สวมหมวกทรงประพาส ไม่สวมรองเท้า ควาญนัง่ บนคอช้างทรง มือขวาถือขอสับ
ที่ใช้บงั คับควบคุมช้างทรง มือซ้ายแตะลูบที่ส่วนหัวช้างทรง และท้ายช้างนัง่ อยูด่ า้ นสัปคับ มือซ้ายถือ
ขอสับด้ามยาว หันหน้าและเอนตัวไปทางด้านซ้ายของช้างทรง
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ภาพที่ 5 พระบรมราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดกาญจนบุรี
ที่มาภาพ นายอาลักษณ์, เจดีย์และสถานทีท่ าํ ยุทธหัตถี , เข้าถึงเมื่อ วันที่ 29 มกราคม 2557,
เข้าถึงได้จาก http://rabeangthai.blogspot.com/
2.1.4 พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ. กาญจนบุรี
พระบรมราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระนเรศวรมหาราช ประดิษฐาน ณ ตําบลดอนเจดีย ์ อําเภอ
พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ออกแบบและปั้ นหล่อโดย บริ ษทั ช.ประติมากรรม อินดัสตรี จํากัด
ที่มาของการก่อสร้าง เนื่องจากชาวบ้านดอนเจดียต์ ้ งั แต่อดีตต่างมีความเชื่อว่าซากเจดียท์ ี่อยูก่ ลางทุ่ง
แห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ มาก มักจะมีปรากฏการณ์แปลกๆ

เกี่ยวกับอภินิหารต่างๆ ให้ชาวบ้านได้

ประจักษ์อยูเ่ ป็ นประจํา ทําให้ชาวดอนเจดียม์ ีความนับถือองค์เจดียน์ ้ ี มาก จึงจัดให้มี การบวงสรวง
องค์พระเจดียท์ ุกปี ในวันแรม 2 คํ่า เดือนยี่ ต่อมาได้มีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมา
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ของเจดียอ์ งค์น้ ีจากชาวบ้านและนักประวัติศาสตร์ รุ่นใหม่ ทําให้เกิดหลักฐานทางประวัติศาสตร์
หลายอย่างที่เชื่อได้วา่ เจดียอ์ งค์น้ ีน่าจะเป็ นเจดียย์ ทุ ธหัตถีที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงสร้าง
ขึ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์สถานแห่งชัยชนะในการทํายุทธหัตถีกบั พระมหาอุปราชาแห่งพม่า
สําหรับเจดียย์ ทุ ธหัตถี อําเภอดอนเจดีย ์ จังหวัดสุ พรรณบุรี ผูท้ ี่เป็ นคนเริ่ มต้นของการค้นหา
และสรุ ปว่าเจดีย ์ ที่บา้ นดอนเจดีย ์ อําเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุ พรรณบุรีในปัจจุบนั

เป็ นสถานที่

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสร้างพระเจดียย์ ทุ ธหัตถีไว้ คือ สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ
ท่านไม่ได้ทรงเชื่อด้วยความเห็นส่ วนตัว แต่ทรงเชื่อด้วยอาศัยหลักฐานและข้อมูลที่คน้ คว้าและ
รวบรวมไว้ได้ในขณะนั้น
ในพระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทําให้ทราบว่าความจริ งแล้วก่อนที่
พระองค์จะสรุ ปว่ารากฐานเจดียท์ ี่บา้ นดอนเจดียห์ รื อดอนทําพระที่อาํ เภอศรี ประจันต์เป็ นเจดียย์ ทุ ธ
หัตถีของสมเด็จพระนเรศวรนั้น พระองค์ได้ทรงให้เริ่ มค้นหาเจดียท์ ี่วา่ นั้นในเมืองกาญจนบุรีก่อน
เพราะพระองค์เองก็ทรงเชื่อแต่เดิมว่าเจดียด์ งั กล่าวน่าจะอยูใ่ นพื้นที่จงั หวัดกาญจนบุรีในปั จจุบนั
ด้วยว่าบ้านพนมทวนที่ปรากฏว่าอยูใ่ นพงศาวดารนั้นมีอยูจ่ ริ ง และปั จจุบนั ถูกยกเป็ นอําเภอหนึ่ง
เคยขึ้นกับจังหวัดหรื อเมืองสุ พรรณบุรี จนต่อมาย้ายไปสังกัดเมืองกาญจนบุรี จึงมีรับสั่งให้เจ้าเมือง
กาญจนบุรีช่วยค้นหา เมื่อเจ้าเมืองกาญจนบุรีแจ้งมาว่า ไม่เจอเจดียท์ ี่เห็นสมควรว่าเป็ นเจดียท์ ี่
กษัตริ ยส์ ร้าง โดยการคิดและตัดสิ นใจเอาเอง เจ้าเมืองกาญจนบุรีทูลสรุ ปรายงานไปเช่นนั้น
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพจึงปลงพระทัย จนต่อมาได้รับรายงานว่ามีการค้นพบเจดียท์ ี่วา่ นั้น
ที่บา้ นดอนทําพระ อําเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุ พรรณบุรี
ในปี พ.ศ. 2512 พลเอกหลวงกัมปนาทแสนยากร องคมนตรี ได้ทราบเรื่ องการค้นพบเจดีย ์
และโครงกระดูกช้าง ม้า และข้าวของเครื่ องใช้สงครามจํานวนมาก ท่านจึงได้เริ่ มส่ งผูเ้ ชี่ยวชาญ
ในทางโบราณคดีเข้ามาศึกษา หลังจากนั้นมานักประวัติศาสตร์ นักโบราณคดีรุ่นปั จจุบนั ได้พยายาม
ศึกษาค้นคว้าเทียบเคียงหลักฐานต่างๆ จนพอจะสรุ ปได้วา่ ด้วยลักษณะการก่อสร้างของเจดียน์ ้ นั ไป
สอดคล้องกับลักษณะศิลปะร่ วมสมัยของสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยอ้างหลักฐานที่วดั วรเชษฐาราม
เป็ นตัวอย่างกลุ่มหนึ่ง ที่อา้ งว่า ลักษณะการก่อสร้างพระเจดียห์ รื อสถูปดังกล่าวมี ความใกล้ เคียงกับ
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พระเจดียท์ ี่ วัดใหญ่ชยั มงคล ซึ่งได้สรุ ปกันแล้วว่าเป็ นพระเจดียอ์ งค์ใหญ่ที่สมเด็จพระนเรศวรมีรับสัง่
ให้ทรงสร้างขึ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์แห่งชัยชนะอีกที่หนึ่ง
และหากพระสถูปเจดียท์ ี่คน้ พบที่ขา้ งตระพังกรุ บา้ นพนมทวนเป็ นเจดียย์ ทุ ธหัตถีของพระ
นเรศวรที่แท้จริ งแล้ว รากฐานพระเจดียท์ ี่บา้ นดอนเจดีย ์ อําเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุ พรรณบุรีเป็ น
อะไร นักโบราณคดีอีกคณะหนึ่งก็ได้ใช้ความรู ้ทางโบราณคดีมาเทียบเคียง มีการนําลักษณะของฐาน
พระเจดียท์ ี่คน้ พบที่บา้ นดอนทําพระ อําเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุ พรรณบุรี ณ ปัจจุบนั ไปเทียบเคียง
กับลักษณะทางศิลปะการก่อสร้างพระเจดียใ์ นอดีต พบว่าคล้ายกับพระเจดียท์ ี่นิยมสร้างในยุคสมัย
ทวารวดี ไม่เพียงแค่น้ นั นักโบราณคดีกลุ่มนี้ยงั ได้ใช้ เทคนิค ทางวิทยาศาสตร์ เข้ามาช่วย โดยการนํา
เศษอิฐเศษปูนที่ฐานพระเจดียด์ งั กล่าวไปผ่านกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อทดสอบหาอายุ ประมาณ
อายุ ได้วา่ เก่าแก่กว่าสมัยกรุ งศรี อยุธยา

และที่สาํ คัญ คือ เหมือนกับเศษอิฐเศษปูนที่ได้จากซาก

โบราณคดีที่เชื่อกันว่าสร้าง ในยุคสมัยทวารวดีจริ งๆ จากการประมวลหลักฐานทางโบราณวัตถุ
และการค้นพบซากกระดูกช้าง ม้า อาวุธ ตลอดจนข้าวของเครื่ องใช้ต่างๆ จํานวนมาก
หลังจากการศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลของบรรดานักโบราณคดี นักประวัติศาสตร์
และผูส้ นใจจํานวนหนึ่ง ต่อมาก็มีผทู ้ าํ การกราบบังคมทูลเรื่ องดังกล่าวให้พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั รัชกาลปั จจุบนั ทรงทราบ พระองค์จึงมีพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ

ให้พระเจ้าลูกเธอสอง

พระองค์ คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
เสด็จมาทอดพระเนตรพระเจดียท์ ี่บา้ นดอนเจดีย ์ อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 20
สิ งหาคม พ.ศ.2515
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี นาถ ได้เสด็จ
พระราชดําเนินมาทอดพระเนตรพระเจดียย์ ทุ ธหัตถี ณ บ้านดอนเจดีย ์ อําเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2516 หลังจากนั้นจึงมีการปรับปรุ งสถานที่ และดําเนินการ
ก่อสร้างพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรขึ้น การดําเนินงานเริ่ มขึ้นในราวปี พ.ศ.2542
ภายใต้การอุปถัมภ์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช โดยทูลเชิญสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯ เสด็จพระราชดําเนินทรงวางศิลาฤกษ์ เริ่ มการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2543 โดยมี บริ ษทั
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ช.ประติมากรรม อินดัสตรี จํากัด โรงปั้ นหล่อเอกชน ทําการออกแบบ และปั้ นหล่อพระบรมราชานุ
สาวรี ย ์
เมื่อการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรี ย แ์ ล้วเสร็ จ คณะกรรมการผูด้ าํ เนินงานสร้างก็ได้กราบ
บังคมทูลฯ จึงทรงมีพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราช สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จมาทรงเปิ ดพระบรมราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริ เวณใกล้ กับองค์เจดียย์ ทุ ธ
หัตถี บ้านดอนเจดีย ์ อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2547
บทวิเคราะห์
1

2

5
1. ไม่ได้มีการเน้นกล้ามเนื้อมาก
2. ประทับนัง่ บนสัปคับอย่างสงบนิ่ง
3. หัวช้างมองตรงไปข้างหน้า

3

4

6
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4. งายาวโค้งขนานกัน
5. การวางเท้ามีลกั ษณะเป็ นการยืนปักหลัก
6. งวงห้อยลงมา มีจงั หวะการเคลื่อนไหวน้อย
ลักษณะของพระบรมราชานุสาวรี ยแ์ ห่งนี้ พระบรมรู ป

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรง

ประทับบนสัปคับหลัง ทรงฉลองพระองค์คล้ายกับที่พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย ์ จังหวัด
สุ พรรณบุรี ทรงพระมาลาเบี่ยง ทรงวางพระแสงดาบที่พระเพลา สําหรับสัปคับมีลกั ษณะแตกต่าง
จากพระบรมราชานุสาวรี ยแ์ ห่งอื่น ส่ วนราวกั้นของสัปคับเป็ นราวที่ไม่มีลวดลายมากมาย พระบรม
รู ปอยูใ่ นลักษณะทรงนํากองทัพเคลื่อนพล
รู ปช้างทรง เป็ นช้างพลายที่มีลกั ษณะโครงสร้างขนาดปานกลาง ลักษณะยืนอยูก่ บั ที่แต่วาง
ขาเหลื่อมกัน โดยขาข้างขวาจะก้าวนําขาข้างซ้าย หัวมองตรงไปข้างหน้า มีการแสดงออกทางสี หน้า
มาก สําหรับรู ปช้างทรงของพระบรมราชานุสาวรี ยแ์ ห่งนี้ แววตาจะเบิกกว้าง สันคิ้วหนา และขมวด
สะท้อนให้เห็นอาการที่อยูภ่ ายในความรู ้สึกของช้างทรงว่า แสดงความเกรี้ ยวกราด ดุดนั น่าเกรงขาม
เป็ นยิง่ นัก งายาวยืน่ ขนานออกมาจากโคนงา งวงห้อยลงเป็ นจังหวะที่เคลื่อนไหวเล็กน้อย มีการเน้น
ปริ มาณของกล้ามเนื้อให้เห็นพอเป็ นแนวบ้าง ทําให้มีการเคลื่อนไหวของตัวช้างทรงเชือกนี้ค่อนข้าง
น้อย แต่การแสดงอารมณ์ความรู ้สึกเคลื่อนไหวนั้นจะอยูท่ ี่ส่วนหัวมากกว่า ในลักษณะผิวหนังตาม
ส่ วนต่างๆ ช้างทรงมีการขีดเป็ นเส้นแสดงริ้ วรอยความย่นของหนังช้างอย่างชัดเจนมาก
ส่ วนรู ปควาญช้างและท้ายช้าง แต่งกายแบบทหารไทยยุคโบราณ สวมหมวกทรงประพาส
ควาญช้างนัง่ บังคับขี่อยูท่ ี่คอช้างทรง มือทั้งสองกุมขอสับควบคุมช้าง ท้ายช้างนัง่ อยูด่ า้ นหลังสัปคับ
สองมือจับขอสับด้ามยาวหันไปทางด้านขวาของช้างทรงที่หยุดยืนอยูท่ ่ามกลางสถานที่ เชื่อว่าเคย
เป็ นสมรภูมิรบครั้งยิง่ ใหญ่ของประวัติศาสตร์ ชาติไทย
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ภาพที่ 6 พระบรมราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระนเรศวรมหาราช กรุ งเทพมหานคร
ที่มาภาพ 25 เม.ย.56 พิธีวางพวงมาลาถวายราชสั กการะ เนื่องในวันคล้ ายวันสวรรคต
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจําปี 2556 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช กองบัญชาการกองทัพไทย

, เข้าถึงเมื่อวันที่ 28

มกราคม 2557, เข้าถึงได้จาก

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

2.1.5 พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรุ งเทพฯ
พระบรมราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระนเรศวรมหาราช ประดิษฐานหน้าอาคารกองบัญชาการ
ทหารสู งสุ ด ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานคร

ออกแบบและปั้ นหล่อโดยบริ ษทั ช.

ประติมากรรม อินดัสตรี จํากัด ประวัติการสร้าง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
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พระมหากษัตริ ยน์ กั รบที่เก่งกล้า เป็ นทั้งจอมทัพและขุนศึก ทรงชํานาญการรบทุกด้าน ทรงกอบกู้
เอกราชให้แก่ชาติไทย และทางราชการกําหนดให้วนั ที่ 18 มกราคม ซึ่ งเป็ นวันที่ทรงกระทํายุทธ
หัตถีมีชยั ชนะเหนือข้าศึก เป็ นวันกองทัพไทย

นอกจากนั้นพระบรมราชานุสาวรี ยท์ ี่จดั สร้างใน

ลักษณะทรงคชาธารศึกยังสามารถเปรี ยบเทียบกับบทบาทของกองบัญชาการทหารสู งสุ ด ในฐานะ
เป็ นกองบัญชาการรวมของกองทัพไทย มีหน้าที่บงั คับบัญชา ควบคุม และการติดต่อสื่ อสาร
ประวัติการสร้างกองบัญชาการทหารสู งสุ ดได้เคลื่อนย้ายส่ วนราชการจากที่ต้ งั เดิม ณ ศาลา
ว่าการกระทรวงกลาโหม และสนามเสื อป่ า มาเข้าที่ต้งั แห่งใหม่ เลขที่ 127 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานคร ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2543
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2545 พลเรื อเอกณรงค์ ยุทธวงศ์ ผูบ้ ญั ชาการทหารสู งสุ ดขณะนั้น ได้
ดําริ วา่ กองบัญชาการทหารสู งสุ ดได้ยา้ ยเข้าที่ต้งั ปกติถาวรแล้ว สมควรที่จะก่อสร้างถาวรวัตถุ
ประดิษฐานหน้าอาคารกองบัญชาการทหารสู งสุ ด เพื่อเป็ นสิ ริมงคลและศรี สง่าแก่หน่วย กับเป็ นที่ยดึ
เหนี่ยวจิตใจ สําหรับให้กาํ ลัง ใจพลในกองบัญชาการทหารสู งสุ ด บุคลากรของหน่วยงานข้างเคียง
รวมทั้งประชาชนได้เคารพสักการะ ตลอดจนก่อให้เกิดภูมิทศั น์อนั งดงาม โดยมอบให้กรมยุทธศึกษา
ทหารพิจารณาความเหมาะสม และเสนอความคิดเห็น ซึ่ งกรมยุทธศึกษาทหารได้เชิญผูท้ รงคุณวุฒิ
และผูแ้ ทนส่ วนราชการที่เกี่ยวข้องประชุมพิจารณาร่ วมกัน และมีมติเห็นควรให้จดั สร้างพระบรมรา
ชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระนเรศวรมหาราช ขณะทรงพระคชาธารศึกในสงครามยุทธหัตถี
ผูบ้ ญั ชาการทหารสู งสุ ดได้นาํ เรื่ องเข้าที่ประชุมหัวหน้าส่ วนราชการกองบัญชาการทหาร
สู งสุ ด เพื่อร่ วมกันพิจารณา ซึ่ งได้ลงมติให้มีการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรี ย ์ แต่ยงั มิได้ขอ้ ยุติ
ในเรื่ องรู ปแบบ ผูบ้ ญั ชาการทหารสู งสุ ดจึงกรุ ณาอนุมตั ิให้จดั สร้างพระบรมราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระ
นเรศวรมหาราช ณ จุดบริ เวณกึ่งกลางสนามหน้าอาคารกองบัญชาการทหารสู งสุ ด
กองบัญชาการทหารสู งสุ ดจึงได้มีคาํ สั่ง ลงวันที่

11 เมษายน พ.ศ.

2545 แต่งตั้ง

“คณะกรรมการดําเนินงานโครงการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระนเรศวรมหาราช ” มี
รองเสนาธิ การทหาร (สายงานด้านส่ งกําลัง บํา รุ งและงบประมาณ) เป็ นประธานกรรมการ คณะ
กรรมการฯ มีหน้าที่หลักในการพิจารณากําหนดสถานที่ต้งั รู ปแบบ ภูมิสถาปั ตย์ตลอดจน
งบประมาณในการดําเนินการ โดยให้กรมส่ งกําลังบํารุ งทหารเป็ นหน่วยรับผิดชอบโครงการและ
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ประสานงานให้เป็ นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการฯ ได้เสนอรู ปแบบที่จะจัดสร้างไว้ 2
รู ปแบบ คือ ขณะทรง ม้าศึก กับขณะทร งช้างศึก ซึ่ งผูบ้ ญั ชาการทหารสู งสุ ดได้นาํ ความกราบบังคม
ทูลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อขอพระราชทานพระราชวินิจฉัย และได้ทรงเลือก
รู ปแบบพระบรมราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงช้างศึก
ผูบ้ ญั ชาการทหารสู งสุ ดได้มอบให้กรมยุทธบริ การทหารเป็ นหน่วยรับผิดชอบการก่อสร้าง
พระบรมราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระนเรศวรมหาราช ด้วยการจัดจ้างโดยวิธีกรณี พิเศษ มีงบประมาณ
ค่าก่อสร้างในวงเงินประมาณ 25 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 2 ปี โดยว่าจ้างบริ ษทั ช.
ประติมากรรม อินดัสตรี จํากัด เป็ นผูร้ ับจ้างดําเนินการ และได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างลงวันที่ 30
สิ งหาคม พ.ศ. 2545
รายละเอียดรู ปแบบ พระบรมราชานุสาวรี ย ์ ดังนี้ ขนาดความสู งจากเท้าช้างถึงหลังช้าง 4.80
เมตร ความกว้างลําตัวช้าง 2.60 เมตร ความยาวจากโหนกช้างถึงโคนหางช้าง 6.60 เมตร ความสู ง
ของพระบรมรู ปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

2.60 เมตร ความสู งของจตุลงั คบาท 2.60 เมตร

ประดิษฐานบนแท่นฐานทรงบัวควํ่า แบบศิลปกรรมไทย ขนาด 38 x 38 เมตร มีทางขึ้น 4 ทิศทาง ใช้
วัสดุหินแกรนิต
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ นายก ทรงประกอบพิธีเจิมและ
ประพรมนํ้าพระพุทธมนต์แผ่นศิลาฤกษ์ และวัตถุมงคลในการก่อสร้าง ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวัน
ศุกร์ ที่ 23 สิ งหาคม พ.ศ.2545
วันจันทร์ ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2545 เวลา 09.09 น. พลเรื อเอกณรงค์ ยุทธวงศ์ ผูบ้ ญั ชาการ
ทหารสู งสุ ดขณะนั้น เป็ นประธานพิธีบวงสรวงขึ้นหุ่นช้างศึก ณ โรงหล่อบริ ษทั ช.ประติมากรรม
อินดัสตรี จํากัด อ.เมือง จ.นครปฐม และเวลา 11.09 น. เป็ นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์พระบรมรา
ชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ สนามหน้าอาคารกองบัญชาการทหารสู งสุ ด ถนนแจ้ง
วัฒนะ
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วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 พลเอกสุ รยุทธ์ จุลานนท์ ผูบ้ ญั ชาการทหารสู งสุ ด
ขณะนั้น เป็ นประธานพิธีบวงสรวงขึ้นหุ่นพระบรมรู ปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ โรงหล่อ
บริ ษทั ช. ประติมากรรม อินดัสตรี จํากัด อ.เมือง จ.นครปฐม
วันพุธที่ 27 สิ งหาคม พ.ศ. 2546 เวลา 19.15 น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรง
พระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบพิธีเททองพระบรมรู ปสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ณ กองบัญชาการทหารสู งสุ ด
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดําเนิ
ทรงประกอบพิธีเปิ ดพระบรมราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ กองบัญชาการทหาร
สู งสุ ด เมื่อวันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2547
บทวิเคราะห์
1

2

5
1. งายาวโค้ง
2. หัวช้างมองไปด้านซ้ายเล็กน้อย

3

4

6

น
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3. ประทับนัง่ บนคอช้างพร้อมรบ
4. มีการเน้นกล้ามเนื้อเล็กน้อย
5. งวงห้อยลงเป็ นจังหวะ
6. ลักษณะการวางเท้า เป็ นการยืนปักหลัก หรื อกําลังเดินก็ได้
รู ปแบบพระบรมราชานุสาวรี ย ์ พระบรมรู ปสมเด็จพระนเรศวรทรงประทับอยูบ่ นคอช้างศึก
มีกลางช้าง ท้ายช้าง และจตุลงั คบาท 4 นาย โดยที่ขนาดสัดส่ วนของพระบรมรู ปสมเด็จพระนเรศวร
จะใหญ่กว่ารู ปทหารนายอื่นๆ เล็กน้อย เพราะประติมากรต้องการสร้างให้องค์ สมเด็จพระนเรศวร
โดดเด่นกว่าเหล่าทหารที่ติดตามนัน่ เอง การฉลองพระองค์มีแบบเดียวกันกับที่อนุสรณ์ดอนเจดีย ์
จังหวัดสุ พรรณบุรี และพระบรมราชานุสาวรี ยท์ ี่อาํ เภอพนมทวน ทรงพระมาลาเบี่ยง พระหัตถ์ท้ งั
สองจับพระแสงของ้าว ทรงยกพระแสงของ้าวขึ้นสู งกว่าที่ดอนเจดีย ์ และที่แตกต่างจากดอนเจดียค์ ือ
จะทรงโจงกระเบนทับกางเกง ที่ดอนเจดียจ์ ะทรงกางเกงอย่างเดียว และอีกประการที่ต่างจากดอน
เจดียค์ ือที่หน้ากองบัญชาการนี้พระบรมรู ปทรงฉลองพระบาท
ช้างทรงมีลกั ษณะขนาดของโครงสร้างไม่ใหญ่โตมาก ท้องใหญ่ แสดงถึงความสมบูรณ์ของ
ร่ างกาย แข้งขาใหญ่มีกล้ามเนื้อเป็ นมัด ผิวหนังค่อนข้างเรี ยบ ไม่ได้ทาํ รอยย่นของผิวหนังช้าง ท่าทาง
การยืนอยูใ่ นลักษณะกิริยาที่กาํ ลังจะออกตัวไปข้างหน้า โดยขาหน้ากางออกข้างซ้ายก้าวนําออกไป
มาก หรื อดูอยูใ่ นลักษณะยืนท่าปั กหลักก็ได้ หัวหันมองไปทางด้านซ้ายเชิดขึ้นเล็กน้อย สันคิว้ ขมวด
ดวงตาเบิกกว้าง งายาวโค้งส่ วนปลายตีเข้าหากันเล็กน้อย งวงห้อยยาวลงมาเป็ นจังหวะแบบของช้าง
ในงานจิตรกรรมไทยเล็กน้อย
ส่ วนทหารที่ติดตามทั้งกลางช้าง ท้ายช้าง และจตุลงั คบาท มีการแต่งกายแบบทหารไทย
โบราณ สวมหมวกทรงประพาส กลางช้างนัง่ บนสัปคับ มือทั้งสองข้างถือแพนขนหางนกยูงชูข้ ึน
เหนืออากาศ ใบหน้าเคร่ งเครี ยด ปากอ้าโห่ร้อง และมีขอ้ สังเกตที่ทาํ พระบรมราชานุสาวรี ยแ์ ห่งนี้
แตกต่างไปจากอนุสาวรี ยท์ ี่มีชา้ งทรงแห่งอื่น ก็คือเหล่าพระแสงศาสตราวุธต่างๆ ที่ต้งั วางอยูบ่ น
สัปคับนั้น ที่กองบัญชาการนี้จะมีไม่ครบ เพราะไปอยูท่ ี่พระหัตถ์ของจอมทัพนัน่ เอง ที่อนุสาวรี ยอ์ ื่น
แม้ตวั จอมทัพที่นงั่ บนคอช้างจะถืออาวุธแล้ว แต่บนชั้นวางอาวุธก็ยงั มีอยูค่ รบถ้วน ส่ วนท้ายช้างใน
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พระบรมราชานุสาวรี ยแ์ ห่งนี้อยูใ่ นลักษณะเอนตัวไปข้างหน้า มือขวาถือขอสับด้ามยาวช่วยควบคุม
ช้างทรง มือซ้ายกุมเชือกที่ช่วยพยุงให้ทรงตัวอยูไ่ ด้ จตุลงั คบาททั้ง 4 นาย ทุกนายถือดาบคู่ ขัดฝักดาบ
เปล่าไว้ที่หลัง ยืนปั กหลักอยูป่ ระจําที่ขาช้างทรง หันหน้าไปคนละด้านเหมือนกับคอยปกป้ ององค์
สมเด็จพระนเรศวรจากทุกทิศทาง เหมือนกับในสงครามยุทธหัตถีตอนช้างทรงของพระองค์ตกมันวิง่
เตลิดจนหลงเข้าไปตกอยูท่ ่ามกลางวงล้อมข้าศึก ที่มีทหารเพียงไม่กี่นายติดตามพระองค์ทนั

2.2 พระบรมรูปวีรกษัตริย์ทรงม้ าในประเทศไทย

ภาพที่ 7 พระบรมราชานุสาวรี ยพ์ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั กรุ งเทพมหานคร
ที่มาภาพ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบรมรูปทรงม้ า , เข้าถึงเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557,
เข้าถึงได้จาก http://weok.weloveshopping.com
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2.2.1 พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว กรุงเทพฯ
พระบรมราชานุสาวรี ยพ์ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั หรื อที่ชาวไทยนิยมเรี ยก
กันว่า พระบรมรู ปทรงม้า ประดิษฐาน ณ ลานพระราชวังดุสิต กรุ งเทพมหานคร

ประติมากรคือ

จอร์จ เออร์ เนลต์ ซอลโล และ โคลวิส มัสซอง ประวัติการสร้าง การเสด็จประพาสยุโรปของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ั ว รัชกาลที่ 5 ในปี พ.ศ. 2449-50 ทําให้ประเทศไทยได้มี
อนุสาวรี ยแ์ ห่งแรกและอนุสาวรี ยร์ ู ปคนขี่มา้ แห่งแรก ในปี พ.ศ. 2450 เมื่อถนนราชดําเนินสร้างแล้ว
เสร็ จ และได้ลงมือสร้างพระที่นงั่ อนันตสมาคม และอีกปี เศษจะถึงมงคลสมัยที่ พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงครองราชย์ได้ 42 ปี ระยะเวลาครองราชย์ของพระองค์ยนื นานยิง่ กว่า
พระมหากษัตริ ยท์ ี่ปกครองประเทศไทยพระองค์ก่อนทั้งสิ้ น จึงกําหนดว่าจะมีการสมโภชเป็ นงาน
ใหญ่ ดังนั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราช เจ้าฟ้ ามหาวชิราวุธ สยามกุฎราชกุมาร (พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ) ผูส้ าํ เร็ จราชการรักษาพระนครในขณะนั้น ได้ทรงปรึ กษากับเสนาบดี ในอันที่
จะดําเนินการจัดพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก และมีความเห็นพ้องกันว่า เพื่อเป็ นการสนองพระมหา
กรุ ณาธิ คุณ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ที่ได้ทรงปกครอง ประชาชนชาวไทย และ
ทํานุบาํ รุ งประเทศให้เจริ ญรุ่ งเรื อง ไพร่ ฟ้าข้าแผ่นดินอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขมาช้านาน จึงสมควรชักชวน
ประชาชนทัว่ พระราชอาณาจักรให้บริ จาคทรัพย์ตามกําลังศรัทธา เพื่อรวมเงินสร้างอนุสรณ์สถาน
เฉลิมพระเกียรตินอ้ มเกล้าฯ ถวาย ซึ่ งในเวลานั้นได้ทราบข่าวจากยุโรปว่า เมื่อ พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรพระราชวังแวร์ ซาย ประเทศฝรั่งเศส พระองค์โปรด
พระบรมรู ปพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ในอิริยาบถทรงม้า หล่อด้วยโลหะสําริ ด ประดิษฐานหน้าพระราชวัง
และได้มีพระราชปรารภว่า ถ้ามีพระบรมรู ปของพระองค์ทรงม้าตั้งไว้ในสนามที่ถนนราชดําเนินต่อ
กับบริ เวณพระที่นงั่ อนันตสมาคมจะเป็ นสง่าดี เหมือนดังเช่นประเทศต่างๆ ในยุโรป ดังนั้น สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิ ราชฯ จึงกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมเกล้าฯ ถวายพระ
บรมรู ปทรงม้าเป็ นการสนองพระเดชพระคุณในพระราช พิธีรัชมังคลาภิเษก ซึ่ งพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ก็ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาต 3
2

3

อภินนั ท์ โปษยานนท์, จิตรกรรมและประติมากรรมแบบตะวันตกในพระราชสํานัก เล่ ม 1 (กรุงเทพฯ : สํานัก
พระราชวัง, 2536), 208.
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หม่อมเจ้าจรู ญศักดิ์ กฤดากร เอกอัครราชทูตสยามประจํากรุ งปารี สได้รับพระราชบัญชาให้
สื บหาสถานที่ในการหล่อพระบรมรู ป ต่อมาพบว่าโรงหล่อซูสแฟรมีความเหมาะสมหลายอย่าง ทั้ง
ด้านชื่อเสี ยง ราคา และประสบการณ์ ทางด้านประสบการณ์น้ นั ทางซูสแฟรเพิ่งจะหล่อพระบรม
รู ปทรงม้าของพระเจ้าอัลฟองโซที่ 13 กษัตริ ยส์ เปน ในปี พ.ศ. 2449
เนื่องจากการสร้างพระบรมรู ปทรงม้ามีขนาดใหญ่มาก และต้องใช้กรรมวิธีที่สลับซับซ้อน
เพื่อหล่อพระบรมรู ปและม้าทรง คณะผูด้ าํ เนินงานจึงได้ติดต่อให้ประติมากรชาวฝรั่งเศสชื่อ จอร์ จ
เออร์ เนลต์ ซอลโล ผูม้ ีชื่อสี ยงทางด้านการปั้ นหล่อ เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการสร้างพระบรมรู ปทรงม้า
การปั้ นพระบรมรู ปนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้เสด็จประทับเป็ นแบบให้ช่างปั้น
ด้วย เมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปนัน่ เอง
พระบรมรู ป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงม้าสร้างเสร็ จเรี ยบร้อยและส่ งถึง
กรุ งเทพฯในปี พ.ศ. 2451 วันที่ 11 พฤศจิกายน ปี เดียวกัน อันเป็ นวันประกอบพระราช พิธีรัชมังคลา
ภิเษก เจ้าพนักงานได้อญั เชิญพระบรมรู ปทรงม้าขึ้นประดิษฐานบนแท่นที่พระราชวังดุสิต
พระบรมโอรสาธิ ราช เจ้าฟ้ ามหาวชิราวุธ สยามกุฎราชกุมาร

สมเด็จ

(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยูห่ วั ) ทรงอ่านคําถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก และน้อมเกล้าฯ ถวาย
พระบรมรู ปทรงม้า จากนั้นได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ให้ทรงประกอบพิธีเปิ ดผ้าคลุมพระบรมรู ปทรงม้า เพื่อเป็ นปฐมฤกษ์และประกาศเกียรติคุณให้
ปรากฏสื บไป
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บทวิเคราะห์
1

2

6

3

7

1. หางยาวชี้ลงพื้น ไม่แสดงความเคลื่อนไหว
2. ประทับบนหลังม้าด้วยอาการที่สงบนิ่ง
3. ขนแผงคอยาวตกลงแนบตามลําคอ ไม่แสดงถึงความเคลื่อนไหวที่รุนแรง
4. หูต้งั ชัน แสดงถึงความสนใจกับสิ่งที่อยูเ่ บื้องหน้า
5. ส่วนหัวและสายตามองไปข้างหน้าอย่างสงบ
6. กล้ามเนื้อสะโพกบั้นท้ายและไหล่หน้า ไม่ได้เน้นกล้ามเนื้อที่เกินจริ ง
7. ขาทั้ง 4 ยืนสงบนิ่งอยูใ่ นลักษณะที่ผอ่ นคลาย
8. ปากปิ ดสนิทไม่แสดงอาการส่งเสียงร้อง

4

5

8
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พระบรมรู ปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงม้า นี้หล่อด้วยโลหะสําริ ด ที่นิยม
เรี ยกในสมัยนั้นว่า ตุก๊ ตาทองแดง พระบรมรู ปทรงม้านี้มีขนาดสองเท่าของพระองค์จริ ง ทรงฉลอง
พระองค์เครื่ องยศจอมพลทหาร เสด็จประทับบนหลังม้าพระที่นงั่ พระหัตถ์ขวาพาดอยูบ่ นหลังม้า
ทรงถือคทาจอมทัพช้างสามเศียร พระหัตถ์ซา้ ยทรงรั้งบังเหี ยน และมีกระบี่หอ้ ยอยูท่ างด้านซ้าย
อิริยาบถของพระบรมรู ป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั นี้ทรงอยูใ่ นพระอาการที่สงบนิ่ง
ไม่ได้แสดงพระอาการที่เคลื่อนไหวแต่อย่างไร แสดงถึงการที่ทรงเป็ นพระมหากษัตริ ยผ์ ทู ้ รงพัฒนา
ประเทศชาติบา้ นเมืองให้มีความเจริ ญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ ทรงเป็ นที่รักยิง่ ของปวงชน
ชาวไทย ประติมากรจึงต้องนําเสนอพระบรมรู ปให้สงบนิ่ง สง่างามนัน่ เอง
จากคําบอกเล่าของเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรผูม้ ีหน้าที่ทาํ ความสะอาดพระบรมรู ปเป็ นประจํา
ทุกปี หรื อในโอกาสใกล้วนั สําคัญๆ เล่าว่า ลักษณะการปั้นของประติมากรชาวฝรั่งเศสนั้นจะปั้น
รายละเอียดต่างๆ ตั้งแต่พระพักตร์ พระวรกาย ฉลองพระองค์ เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ต่างๆ ของพระ
บรมรู ปนั้น เมื่อมอง ดู พระบรมรู ปใกล้ๆ จะมีลกั ษณะค่อนข้างหยาบ หรื อเป็ นการปั้ นในลักษณะ
คร่ าวๆ ไม่ชดั เจน แต่เมื่อมองจากข้างล่างหรื อจากสายตาผูค้ นทัว่ ไปจะเห็นรายละเอียดของ พระบรม
รู ปนี้เหมาะสมพอดี
ส่ วนม้าพระที่นงั่ เป็ นม้าเพศผู้ ลักษณะเป็ นม้าพันธุ์ต่างประเทศ ซึ่ งมีโครงสร้างสู งโปร่ ง ขา
ทั้งสี่ ยนื อยูใ่ นอาการสงบนิ่ง ขาส่ วนหน้าข้างขวาวางเหลี่ยมขาหน้าข้าง ซ้ายเล็กน้อย ส่ วนขาหลังข้าง
ซ้ายยืนลํ้าขาหลังข้างขวา หัวยกขึ้นมองตรงไปข้างหน้า ขนแผงคอยาวปกลงที่คอข้างขวาของม้าพระ
ที่นงั่ ส่ วนหางยาวไม่ยก ไม่มีการแสดงความเคลื่อนไหวของหางแต่อย่างใด ในส่ วนทั้งแผงคอและ
หาง ประติมากรได้ป้ ั นเส้นขนมีแนวทิศทางที่เป็ นจังหวะสวยงามตามหลักของงานประติมากรรม มี
การทําร่ องรอยของเส้นเล็กเส้นน้อยยาวทัว่ บริ เวณขนแผงคอและหาง มีขนของแผงคอส่ วนหนึ่งปก
ทับสายบังเหี ยนอยู่ ส่ วนหูต้งั ชันแสดงถึงความสนใจกับสิ่ งที่อยูเ่ บื้องหน้า เครื่ องทรงต่างๆ

ของม้า

พระที่นงั่ นี้ ทั้งบังเหี ยนตลอดจนอานม้ามีลกั ษณะเป็ นรู ปแบบของม้าทรง หรื อม้าทหารกองเกียรติยศ
ต่างๆ ในยุโรป
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ภาพที่ 8 พระบรมราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช กรุ งเทพมหานคร
2.2.2 พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้ าตากสิ นมหาราช กรุ งเทพฯ
พระบรมราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช ประดิษฐาน ณ กลางวงเวียนใหญ่
ธนบุรี กรุ งเทพมหานคร ประติมากรคือ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี มีผชู้ ่วยคือ นายพิมาน มูลประมุข
นายสิ ทธิ เดช แสงหิ รัญ นายแสวง สงฆ์มงั่ มี และนายสนัน่ ศิลากรณ์ การสร้างพระบรมราชานุสาวรี ย ์
นี้ เกิดขึ้นด้วยความร่ วมแรงร่ วมใจระหว่างประชาชนและรัฐบาล ความคิดริ เริ่ มเกิดจากภาคเอกชน
ในปี พ.ศ.2477 นายทองสุ ข พุฒพัฒน์ ผูแ้ ทนราษฎรจังหวัดธนบุรีในสมัยนั้น ได้เชิญผูแ้ ทนตําบลใน
จังหวัดธนบุรี มาร่ วมประชุมเพื่อก่อสร้าง พระบรมราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช ณ
บริ เวณกลางวงเวียนใหญ่ จังหวัดธนบุรี ที่ประชุมมีความเห็นชอบ และได้ทาํ หนังสื อขอให้รัฐบาลซึ่ง
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ขณะนั้นพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) เป็ นนายกรัฐมนตรี ดําเนินการสร้าง แต่
รัฐบาลไม่ตอบสนอง 4
3

ช่วงต้นปี พ.ศ. 2478 คณะผูร้ ิ เริ่ มจึงได้ต้งั คณะกรรมการดําเนินการก่อสร้าง พระบรมราชานุ
สาวรี ย ์ มีนายทองอยู่ พุฒพัฒน์ เป็ นประธาน กราบทูลพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภาให้
ทรงร่ วมงานด้วย ทรงประทานความเห็นว่าควรสร้างเป็ นรู ปนักรบ โดยจําลองพระบรมรู ปแล้วนําไป
กราบทูลปรึ กษาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์
ขณะเดียวกัน พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรี ได้นาํ เรื่ อง การสร้างพระบรม
ราชานุสาวรี ย ์ เข้าปรึ กษาที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.

2478 มีมติให้แต่งตั้ง

คณะกรรมการการจัดสร้าง พระบรมราชานุสาวรี ย ์ คณะกรรมการมีมติให้สร้างเป็ นพระบรมรู ป ซึ่ง
ก่อให้เกิดความประทับใจ และเป็ นเครื่ องเตือนใจให้เกิดความเลื่อมใสในคุณความดีของพระองค์ที่
ทรงกอบกูป้ ระเทศชาติ มอบหมายให้กรมศิลปากรออกแบบจําลองพระบรมรู ปเล็ก 7 แบบ เพื่อขอ
คะแนนความนิยมจากประชาชนในงานฉลองรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2480
ผลปรากฏว่าแบบพระบรมรู ปทรงม้า พระหัตถ์ขวาเงื้อพระแสงดาบประดิษฐานอยูบ่ นแท่น
สู ง ดังที่ปรากฏในปั จจุบนั ได้รับคะแนนสู งสุ ด คือ 3932 คะแนน ประชาชนได้ร่วมจัดหาทุนก่อสร้าง
ที่วดั อินทาราม (วัดบางยีร่ ายใต้) ในเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ พ.ศ.

2482 แต่งานก่อสร้างต้อง

หยุดชะงักลงระยะหนึ่ง ด้วยเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลเปลี่ยนไปหลายคณะ
จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2491 นายทองอยู่ พุฒพัฒน์ และนายเพทาย โชตินุชิต ซึ่ งเป็ นสมาชิกสภา
เทศบาลนครธนบุรี ได้ร่วมรื้ อฟื้ นเรื่ อง การสร้างพระบรมราชานุสาวรี ย ์ อีก ขณะนั้นจอมพล ป.พิบูล
สงคราม เป็ นนายกรัฐมนตรี สภาผูแ้ ทนราษฎรและคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมตั ิให้เงินงบประมาณ
จํานวน 200,000 บาท เป็ นทุนเริ่ มแรกในการสร้าง คณะรัฐมนตรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2493 คณะกรรมการฯ มีมติให้สร้าง พระบรมราชานุสาวรี ยป์ ระดิษฐาน
กลางวงเวียนใหญ่ อนุโลมตามมติของคณะกรรมการชุดเดิม ส่ วนการปั้ นหล่อพระบรมรู ป แท่นฐาน
และสิ่ งเกี่ยวข้องมอบให้เป็ นหน้าที่ของกรมศิลปากร ซึ่ งได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
4

กรมศิลปากร, กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ , อนุสาวรี ย์ในประเทศไทย เล่ ม 1 (กรุงเทพฯ : อมรินทร์ , 2538), 276.
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คณบดีคณะจิตรกรรมและประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็ นผูอ้ อกแบบและปั้ น

มีผชู้ ่วยใน

การปั้ นหล่อ คือ นายพิมาน มูลประมุข นายสิ ทธิ เดช แสงหิ รัญ นายแสวง สงฆ์มงั่ มี และนายสนัน่
ศิลากรณ์
เมื่อปี พ.ศ. 2555 ได้มีการค้นพบวิดีโอภาพเคลื่อนไหวความยาวประมาณ 1 นาทีครึ่ ง เป็ น
ภาพการปั้ นตกแต่งต้นแบบพระบรมราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระเจ้าตากสิ นที่วงเวียนใหญ่น้ ี
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี และอาจารย์ สิ ทธิ เดช แสงหิ รัญ กําลังตกแต่งพระบรมรู ปขณะยังเป็ น
ต้นแบบปูนปลาสเตอร์ พร้อมด้วยรู ปม้าทรง แสดงให้เห็นว่ารู ปของม้าทรงนั้นปั้นสดด้วยปูน
ปลาสเตอร์ เพราะในภาพ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี กําลังไสปูนปลาสเตอร์ ส่วนคอม้าทรงออก
บางส่ วน และอาจารย์สิทธิ เดชกําลังใช้คอ้ นสกัดส่ วนข้อขาหน้าบางส่ วนออกให้ได้รูปตามที่ตอ้ งการ
และทําให้เห็น พระบรมรู ปสเก็ตช์ขนาดครึ่ งเท่าพระองค์จริ งที่ใช้เป็ นแบบในการปั้ น และทําให้เห็น
ต้นแบบพระบรมรู ปขนาดเท่าครึ่ งที่กาํ ลังตกแต่งอยูใ่ นขณะนั้น ซึ่ งปั จจุบนั ต้นแบบปลาสเตอร์ เหล่านี้
บางส่ วนถูกทําลายและบางส่ วนได้สูญหายไปหมดแล้ว เหลือเพียงต้นแบบปลาสเตอร์ ส่วนพระเศียร
สมเด็จพระเจ้าตากสิ นเท่านั้นที่ยงั คงถูกเก็บรักษาไว้เป็ นอย่างดี ภายในหอประติมากรรมต้นแบบ กรม
ศิลปากร นอกจากนี้ที่สาํ คัญก็คือ ทําให้ได้เห็นบรรยากาศการทํางานปั้ นหล่ออนุสาวรี ยใ์ นยุคสมัยของ
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ดว้ ย
เมื่องานปั้นส่ วนพระเศียร สมเด็จพระเจ้าตากสิ น เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว คณะกรรมการ
อํานวยการฯ กําหนดงานพิธีวางศิลาฤกษ์เททองหล่อพระเศียรพระบรมรู ปในวันศุกร์ ที่
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พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 งานทั้งหมดเสร็ จสมบูรณ์ภายหลังจากพิธีวางศิลาฤกษ์ และหล่อพระเศียร
ประมาณ 2 ปี คณะกรรมการอํานวยการฯ มีมติให้ทาํ พิธีเปิ ด พระบรมราชานุสาวรี ย ์ ในวันเสาร์ที่ 17
เมษายน พ.ศ. 2497 โดยกราบบังคมทูลอัญเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช เสด็จ
พระราชดําเนินเปิ ด พระบรมราชานุสาวรี ย ์ มีมหรสพเฉลิมฉลองและสมโภช วันที่ 17-18 เมษายน
พ.ศ. 24975 และมีขอ้ เสนอของ นายทองอยู่ พุฒพัฒน์ ให้เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าตากสิ นกรุ งธนบุรี
แต่ไม่เป็ นผลอย่างไร จนคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2524 ให้เทิดพระนามเป็ น

5

กรมศิลปากร,กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ , อนุสาวรี ย์ในประเทศไทย เล่ ม 1 (กรุงเทพฯ : อมรินทร์ , 2538), 277.
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สมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช เมื่องานพิธีเปิ ดพระบรมราชานุสาวรี ยด์ าํ เนินไปแล้ว ทางราชการ
กําหนดให้วนั ที่ 28 ธันวาคม ของทุกปี เป็ นวันกราบบังคมพระบรมรู ปตราบจนทุกวันนี้
บทวิเคราะห์
1 2 3 4

7

5

8

1. ปากเปิ ดกว้าง
2. ดวงตาเบิกกว้าง
3. หูต้งั ชัน
4. แผงคอปลิวไสว แสดงถึงอาการความเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง
5. ทรงชูพระแสงดาบขึ้น

6

9
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6. ขนาดของม้ากับผูข้ ี่บ่งบอกถึงสายพันธุ์มา้ ว่า เป็ นม้าไทย ซึ่งเป็ นม้าที่มีขนาดเล็ก
7. หน้าอกใหญ่ ไหล่ และสะโพก เน้นกล้ามเนื้อที่ชดั เจน
8. ขาหน้าวางอยูใ่ นระดับสูงกว่าขาหลัง
9. หางชี้ไปข้างหลัง แสดงถึงความรู้สึกพุง่ ไปข้างหน้า
ลักษณะพระบรมราชานุสาวรี ย ์ สมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช อยูใ่ นชุดขุนศึกกําลังประทับ
บนหลังม้าศึก พระวรกายเหยียดตรง พระอูรุ (ต้นขา) ทั้งสองแนบอยูก่ บั ลําตัวม้าศึก พระบาทสอดอยู่
ในโกลน พร้อมที่จะตบโกลนให้มา้ ศึกวิง่ ทะยานไปข้างหน้า พระหัตถ์ซา้ ยทรงกระชับสายบังเหี ยน
ให้มา้ ศึกซึ่ งกําลังคึกคะนองหยุดนิ่งอยูก่ บั ที่ พระหัตถ์ขวาทรงถือพระแสงดาบชูข้ ึนในอากาศ ออก
คําสั่งให้กองทัพหยุดนิ่งอยูก่ บั ที่ เพื่อรอฟังพระบัญชาให้เข้าประจัญบานกับข้าศึก พระเศียรทรงพระ
มาลาเส้าสู งแบบไม่พบั มีขนนกประดับอยูบ่ นยอด พระพักตร์ ที่หนั ไปทางด้านซ้ายเล็กน้อย พระหนุ
(คาง) ที่เชิดพองาม บ่งบอกถึงการคาดคะเน และการระแวดระวังในสถานการณ์ พระเนตรแสดงถึง
ความเด็ดเดี่ยว สุ ขม พระขนงขมวดเข้าหากัน แสดงถึงการครุ่ นคิดและไตร่ ตรอง การนําเสนอพระ
บรมรู ป สมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช ในลักษณะเช่นนี้เผยให้เห็นเจตนารมณ์ของประติมากร ที่
ต้องการแสดงลักษณะอันเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวของจอมทัพที่เกรี ยงไกร ผูท้ รงมุ่งมัน่ ในการกอบกูเ้ อกราช
ให้กบั ชาติไทย
ลักษณะของม้าศึกของ สมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช มีลกั ษณะเป็ นม้าพันธุ์ไทย มีลกั ษณะ
ไม่ค่อยสู งใหญ่ ขาหน้าทั้งสองเหยียดตรง ยืนหยุดนิ่งอยูก่ บั ที่ เพราะจอมทัพทรงดึงกระชับบังเหี ยน
ไว้ หัวและลําตัวโยกเอนไปข้างหน้าเล็กน้อย ส่ วนขาหลังทั้งสองเหยียดเอนไปข้างหน้าในท่า
เตรี ยมพร้อมที่จะวิง่ แล่นไปข้างหน้า ตลอดจนใบหูท้ งั สองที่ต้งั ชันแสดงถึงความตื่นตัว กล้ามเนื้อทุก
ส่ วนของร่ างกายเกร็ ง รู จมูกที่บานออกเพื่อพ่นลมหายใจออก ปากที่เปิ ดกว้างจนเห็นฟันเหมือนกําลัง
เปล่งเสี ยงร้องที่คึกคะนองออกมา และหางที่ยกขึ้นสู ง ประติมากรรมม้ารู ปนี้แสดงถึงลักษณะของม้า
ศึกชั้นดีที่กาํ ลังคึกคะนองอย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะพาจอมทัพโลดแล่นไปข้างหน้า อุปมาดัง่ นักมวย
หรื อเสื อที่กาํ ลังจ้องจับเหยือ่ มักเขม็งเกร็ งกล้ามเนื้อ ย่อมดูมีพลังดุดนั น่ากลัวมากกว่าเมื่อมันตะปบ
เหยือ่ ได้แล้ว
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ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี นําเสนอภาพแม่ทพั ผูย้ งิ่ ใหญ่แห่งประวัติศาสตร์ ชาติไทยใน
ท่าทางที่สง่างามสมชายชาตินกั รบ สงบนิ่ง และไม่หวัน่ ไหว แต่เต็มไปด้วยพลังแห่งความกล้า
หาญกล้าและเด็ดเดี่ยว ม้าทรงของพระองค์แม้จะหยุดนิ่งอยูก่ บั ที่ แต่ก็เต็มไปด้วยพลังแห่งม้าศึกชั้นดี
ซึ่ งเชี่ยวชาญในการยุทธ์ และกําลังคึกคะนองพร้อมที่จะโลดแล่นไปข้างหน้า เมื่อจอมทัพสั่งการ พระ
บรมรู ปของพระเจ้าตากสิ นมหาราช และม้าศึก ถึงแม้จะอยูใ่ นลักษณะหยุดนิ่งอยูก่ บั ที่ แต่ทุกอณูของ
กล้ามเนื้อในร่ างกายกลับเขม็งตึงอย่างเห็นได้ชดั ลักษณะของสี พระพักตร์ และอากัปกิริยาของหัวม้า
บ่งบอกถึงความเคลื่อนไหวภายใน สภาวะทางจิตและอารมณ์ที่แปรปรวนอยูภ่ ายใน 6
5

6

กฤษณา หงส์อเุ ทน, “อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช ดอกผลของศิลปะเรอเนสซองซ์” ศิลปวัฒนธรรม 31,2
(ธันวาคม 2552), 111.
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ภาพที่ 9 พระบรมราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช จังหวัดจันทบุรี
ที่มาภาพ พอเพียงที่เพียงพอ, เช้ าวันใหม่ กบั ของใหม่ ทตี่ ้ องลอง @ จันท์ , เข้ าถึงเมื่อวันที่
30 มกราคม 2557 , เข้าถึงได้จาก http://www.oknation.net/blog/Porjai2499/2013/06/01/entry-1
2.2.3 พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้ าตากสิ นมหาราช จ.จันทบุรี
พระบรมราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช ประดิษฐาน ณ สวนสาธารณะทุ่งนา
เชย อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ประติมากรคือ นายสุ ภร ศิระสงเคราะห์ นายชิน ประสงค์ นายปกรณ์
เล็กสน นายชวลิต หัสพงษ์ นายดวงแก้ว ทิพยากรศิลป และนายพิชิต บุญญากร 7 ชาวจังหวัดจันทบุรี
6

มีความสํานึกในพระมหากรุ ณาธิ คุณใน สมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช ที่ทรงรวบรวมคนไทยกอบกู้
อิสรภาพจากพม่าได้เป็ นผลสําเร็ จ ทรงฟื้ นฟูประเทศชาติให้เข้าสู่ ความสงบโดยเร็ ว เนื่องจากใน
7

ศิลปากร,มหาวิทยาลัย,คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์, สมุดภาพประติมากรรม กรุ งรั ตนโกสินทร์ , (กรุงเทพฯ
: กราฟิ คอาร์ ต, 2525), 245.
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ระหว่างที่พระองค์ทรงรวบรวมกําลังคน และอาวุธยุทโธปกรณ์ เพื่อกอบกูบ้ า้ นเมือง ทรงใช้เมือง
จันทบุรีเป็ นฐานที่มน่ั สําคัญ ทั้งการรบเมื่อครั้งที่ทรงยึดเมืองจันทบุรี แสดงถึงพระปรี ชาสามารถและ
ความเด็ดเดี่ยวทางการทหารของพระองค์ ชาวจันทบุรีจึงมีความประสงค์ที่จะก่อสร้าง

พระบรมรา

ชานุสาวรี ยข์ องพระองค์ประดิษฐานไว้ ณ สวนสาธารณะทุ่งนาเชย เพื่อให้เป็ นที่เคารพสักการะ และ
เป็ นศูนย์รวมจิตใจของชาวจันทบุรี จึงได้ติดต่อขออนุญาตการก่อสร้างจากกรมศิลปากร และให้กรม
ศิลปากรดําเนินการปั้ นหล่อ ตลอดจนประดิษฐาน

พระบรมราชานุสาวรี ย ์

8
7

ก่อสร้างแล้วเสร็ จ

ประกอบพิธีเปิ ดพระบรมราชานุสาวรี ย ์ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคมพ.ศ. 2524

8

กรมศิลปากร,กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ , อนุสาวรี ย์ในประเทศไทย เล่ ม 1 (กรุงเทพฯ : อมรินทร์ ,2538),288.
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บทวิเคราะห์
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9
1. ปากเปิ ดกว้าง
2. ดวงตาเบิกกว้าง ส่วนหัวก้มลง ทําให้คอเป็ นเส้นโค้ง
3. ดาบชี้ไปข้างหน้าแสดงถึงความมุ่งมัน่
4. หูต้งั ชันลู่ไปด้านหลัง
5. แผงคอยาวปลิวไสว
6. กุมสายบังเหียน
7. แนวเส้นของหลังม้าไม่ต้งั ชันมาก ทําให้ผขู้ ี่นงั่ ได้อย่างมัน่ คง

6

7

8

10
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8. หางชี้ไปข้างหลัง ช่วยให้ดูพงุ่ ไปข้างหน้า
9. ขาหน้ายกขึ้นด้วยความคึกคะนอง ยืนด้วยขาหลัง
10. ลักษณะท่าทางทหารเอกเอนตัวพุง่ ไปข้างหน้าคล้อยตามม้าทรง
พระบรมรู ปสมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราชทรงอยูบ่ นหลังม้าศึก ทรงฉลองพระองค์ในชุด
ขุนศึกคล้าย พระบรมราชานุสาวรี ยท์ ี่ประดิษฐานกลางวงเวียนใหญ่ พระเศียรทรงพระมาลาเส้าสู ง
พระพักตร์ ประติมากรได้ยดึ ต้นแบบจากรู ปที่ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ป้ ั นไว้เมื่อครั้ง สร้างพระบรม
ราชานุสาวรี ย ์ ที่วงเวียนใหญ่ พระศอ(คอ)ทรงสร้อยประคํา พระหัตถ์ขวาทรงกําพระแสงดาบชูไป
ข้างหน้า บ่งบอกถึงความเชื่อมัน่ พระหัตถ์ซา้ ยกุมสายบังเหี ยนม้าพระที่นงั่ ที่กาํ ลังทะยานไปข้างหน้า
ด้วยความคึกคะนอง
รู ปของม้าศึกมีลกั ษณะโครงสร้างร่ างกายที่ใหญ่ บึกบึน แข้งขาใหญ่ ประติมากรปั้ นเน้น
กล้ามเนื้อเป็ นมัดๆ อย่างชัดเจน และกําลังแสดงอาการคึกคะนองผาดโผนอย่างเต็มที่ ขาหน้าสองข้าง
ยกลอยละลิ่วขึ้นเหนืออากาศ ยืนหยัดด้วยขาหลังทั้งสอง แสดงถึงความแข็งแรงของม้าศึกเพศผูช้ ้ นั ดี
ที่พร้อมจะนําจอมทัพพุง่ เข้าสู่ สมรภูมิรบ ดวงตาเบิกกว้าง สันคิ้วขมวดแสดงถึงความตื่นตัว หัวหันไป
ทางด้านซ้ายเล็กน้อยตามสายบังเหี ยนที่กุมจากจอมทัพ หางยกสู งลอยขนานไปกับอากาศ แม้มา้ ศึกจะ
ยกตัวขึ้นสู งด้วยความคึกคะนอง แต่แนวองศาของสันหลังไม่ได้ต้งั ขึ้นมาก เมื่อพิจารณาดูแล้วทําให้
จอมทัพนัง่ ได้โดยมัง่ คง ด้วยโกลนที่ทรงเหยียบ และสายบังเหี ยนที่ทรงกุมไว้แน่นนั้นเอง
ส่ วนทหารเอกทั้ง 4 นาย การแต่งกายคล้ายๆ กัน สวมเครื่ องแต่งกายทหารไทยโบราณตาม
ยุคสมัยนั้น ไม่สวมรองเท้า พระเชียงเงินมือขวาถือปื นยาวคาบศิลา มือซ้ายกําไว้แน่น ขาข้างซ้ายก้าว
ไปข้างหน้า ตัวโยกเอนไปข้างหน้า มีสายสะพายใส่ พวกดินปื น และลูกกระสุ น สายตามองไป
ข้างหน้าอย่างมุ่งมัน่ หลวงพิชยั อาสา ซึ่ งต่อมาคือ พระยาพิชยั ดาบหัก มือซ้ายกุมดาบที่อยูใ่ นฝัก มือ
ขวาชี้นิ้วไปข้างหน้า ขาขวาก้าวไปข้างหน้า สายตาหันมองไปด้านซ้าย และเค้าโครงหน้าของหลวง
พิชยั อาสารู ปนี้ประติมากรปั้ นโดยใช้เค้าโครงหน้าเดียวกันกับอนุสาวรี ยพ์ ระยาพิชยั ดาบหัก

หน้า

ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่อาจารย์สนัน่ ศิลากรณ์ ปั้ นไว้ในปี พ.ศ. 2511 หลวงราชเสนา มือขวาชู
ดาบขึ้นเหนือศีรษะ มือซ้ายกุมฝักดาบ ตัวเอนไปข้างหน้า ใบหน้าหันไปด้านหลัง ปากร้องคล้ายกับ
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ตะโกนสัง่ ให้เหล่าทหารที่อยูเ่ บื้องหลังรี บวิง่ ตามเข้าสู่ สมรภูมิรบ หลวงพรหมเสนา สี หน้าเคร่ งเครี ยด
ปากเผยอจนเห็นฟัน แสดงถึงจุดเดือดของอารมณ์ที่พร้อมจะฟาดฟันกับศัตรู หลังสะพายดาบที่อยูใ่ น
ฝัก มือขวากุมสายสะพายดาบ มือซ้ายชูข้ ึนส่ งสัญญาณให้เหล่าพลทหารที่ตามมาด้านหลังมุ่งเข้าสู่
สนามรบ

ภาพที่ 10 พระบรมราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ที่มาภาพ

อนุสาวรีย์ ทุ่งภูเขาทอง , เข้าถึงเมื่อวันที่

2

กุม ภาพันธ์ 2557, เข้า ถึงได้จาก

http://www.lifesci-global.com/
2.2.4 พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
พระบรมราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระนเรศวรมหาราช ประดิษฐาน ณ ทุ่งภูเขาทอง อําเภอ
พระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธ ยา ประติมากรคือ นายชิน ประสงค์ และนายธวัชชัย ศรี
สมเพ็ชร ความเป็ นมาของโครงการก่อสร้างนั้น กระทรวงมหาดไทยได้รับรายงานจาก

จังหวัด
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พระนครศรี อยุธยา ว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชเสาวนียก์ บั ผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ว่า สมควรให้มีการพิจารณาจัดสร้าง พระบรมราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระ
นเรศวรมหาราช ณ บริ เวณทุ่งภูเขาทอง ซึ่ งเป็ นที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ และอยูใ่ นเขต
พื้นที่ต่อเนื่องกับทุ่งมะขามหย่อง อันเป็ นที่ต้งั ของพระราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระสุ ริโยทัยในปั จจุบนั
กระทรวงมหาดไทยได้นอ้ มเกล้าฯ รับสนองพระราชดําริ ดงั กล่าว และเป็ นผูร้ ับผิดชอบโดย
เริ่ มดําเนินการก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2538 โดยครั้งเริ่ มแรกนั้น “คุณไข่มุกด์ ชูโต” ประติมากรหญิงคน
แรกของประเทศไทย ในฐานะกรรมการฝ่ ายออกแบบฯ และเป็ นประติมากร ประจําราชสํานัก เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบดําเนินการออกแบบและปั้ นหล่อ ภายหลังคุณไข่มุกด์ได้เสี ยชีวติ อย่างกะทันหัน
คณะกรรมการดําเนินการก่อสร้างฯ จึงได้มอบให้กรมศิลปากร เป็ นผูด้ าํ เนินงานต่อ โดยนายชิน
ประสงค์ ผูอ้ าํ นวยการส่ วนประติมากรรม สถาบันศิลปกรรม กรมศิลปากร ได้รับมอบหมายให้
ออกแบบ และปั้ นหล่อในส่ วนของพระบรมรู ปองค์พระบรมราชานุสาวรี ย ์ และภาพนูนตํ่าแสดงพระ
ราชประวัติของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ประกอบแท่นฐาน พระบรมราชานุสาวรี ย ์ ฯ ส่ วนการ
ออกแบบแท่นฐานนั้น อยูใ่ นความรับผิดชอบของนาวาอากาศเอกอาวุธ เงินชูกลิ่น ผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษ
ของกรมศิลปากร
เริ่ มแรกนั้นประติมากรได้ศึกษาประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับพระราชประวัติของ

สมเด็จพระ

นเรศวรมหาราช โดยเฉพาะในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับพระมหาวีรกรรมของพระองค์ ในฐานะที่ทรงเป็ น
กษัตริ ยน์ กั รบที่มีพระเกียรติภูมิเลื่องลือระบือไปนานาประเทศ อย่างมิอาจมีผใู ้ ดเปรี ยบได้นบั แต่
โบราณจวบจนปั จจุบนั จากการที่ประติมากรศึกษาประวัติศาสตร์

หลายฉบับ พบว่าพระองค์ดาํ

(สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ) ทรงเป็ นวีรบุรุษนักรบ มาตั้งแต่ยงั ไม่ได้ข้ ึนครองราชย์ ทรงกอบกู้
บ้านเมือง เมื่อแต่ครั้งยังทรงเป็ นสมเด็จพระราชโอรส ทรงแผ่พระราชอาณาเขตเมื่อเป็ นพระเจ้า
แผ่นดิน และยังมีความสอดคล้องกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ความเกี่ยวเนื่องกับพื้นที่บริ เวณที่จะ
ดําเนินการก่อสร้าง พระบรมราชานุสาวรี ย ์ คือทุ่งภูเขาทอง อันเป็ นสมรภูมิที่พระองค์ทรงประกอบ
พระมหาวีรกรรมมากมาย รวมถึงการที่ทรงนําทหารออกปล้นค่ายพระเจ้าหงสาวดี เมื่อครั้งพระเจ้า
หงสาวดีนนั ทบุเรงทรงยกทัพหลวงมาล้อมกรุ งศรี อยุธยา เมื่อปี พ.ศ.

2129 (หลังจากสมเด็จพระ

นเรศวรทรงประกาศอิสรภาพขาดไมตรี กบั กรุ งหงสาวดี เมื่อปี พ.ศ.

2127) พระเจ้าหงสาวดีทรง
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เกณฑ์ไพร่ พลทหารพม่ารามัญกว่า 240,000 คน จัดแบ่งเป็ นสามทัพ คือ ทัพหลวงของพระเจ้าหงสาว
ดี ทัพพระมหาอุปราชา และทัพพระเจ้าตองอู
เมื่อสมเด็จพระนเรศวรเสด็จออกปล้นค่ายทัพพม่าอยูบ่ ่อยครั้ง พระเจ้าหงสาวดีจึงบัญชาให้
ลักไวทํามู ทหารเอกพม่าผูฝ้ ี มือในการรบ คอยดักจับ กุมตัว สมเด็จพระนเรศวร ด้วยทหารม้า จนเกิด
การสัประยุทธ์บนหลังม้าขึ้น ระหว่างสมเด็จพระนเรศวรเจ้าวังหน้ากรุ งศรี อยุธยากับลักไวทํามูทหาร
เอกฝ่ ายพม่า ผลคือสมเด็จพระนเรศวรทรงมีชยั เหนือนายทหารม้า แสดงให้เห็นถึงพระปรี ชาสามารถ
นํ้าพระทัยอันแกล้วกล้า เด็ดเดี่ยว มิพรั่นพรึ งแก่อริ ราชศัตรู อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญ
ในการใช้อาวุธในการรบบนหลังม้า อันหาได้ยากยิง่
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงปฏิบตั ิการอย่างกล้าหาญ และเสี่ ยงภัย ทรงนํากองทัพทหาร
ม้า ตีเข้าไปภายในใจกลางข้าศึก พร้อมด้วยทวนในพระกร จึงจินตนาการได้วา่ พระองค์คงมีความคับ
แค้นพระทัยที่พม่าเห็นว่าไทยอ่อนแอ จึงยกทัพมาล้อมหมายเอาเป็ นเมืองขึ้นโดยง่ายดุจดังก่อน จึง
เข่นฆ่าทหารพม่าให้ได้รู้ถึงความเข้มแข็งของไทย ดังนั้น ประติมากรจึงออกแบบพระบรมรู ปให้
ประจักษ์แก่สายตาถึงความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญในพระมหาวีรกรรมครั้งนั้น
ประติมากรได้วางแนวคิดในการกําหนดรู ปแบบของพระบรมรู ปเป็ น 3 แบบด้วยกัน คือ
แบบที่ 1 เป็ นรู ปแบบที่ สมเด็จพระนเรศวร มหาราชทรงม้าศึกอย่างผาดโผน โดยกิริยาม้าศึก
นั้น ยกขาหน้าทั้ง 2 ข้าง ยืนด้วย 2 ขาหลัง แสดงออกถึงนํ้าพระทัยอันกล้าหาญ และเป็ นการข่มขวัญ
ข้าศึก ประหนึ่งว่ามีเสี ยงม้าศึกร้องดังก้องคึกคะนองอย่างเต็มที่ โดยมีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรง
ม้าศึกชูพระแสงทวน พระพักตร์ ดุบอกถึงความเหี้ ยมหาญสมเป็ นนักรบ
แบบที่ 2 เป็ นรู ปแบบที่แสดงให้เห็นถึงอากัปกิริยาแห่งชัยชนะของ สมเด็จพระนเรศวร
มหาราชที่ทรงรบชนะลักไวทํามูแล้ว ทรงม้าศึกเดินเหยาะย่างอย่างสง่างามน่าเกรงขาม พระหัตถ์ขวา
ทรงชูพระแสงทวนขึ้นเหนือเศียร พระหัตถ์ซา้ ยทรงบังคับม้าด้วยสายบังเหี ยน สมดัง่ เป็ นวีรกษัตริ ย ์
นักรบผูย้ งิ่ ใหญ่ของไทย
แบบที่ 3 เป็ นรู ปแบบที่จาํ ลองศึกครั้งนั้นอย่างสมบูรณ์แบบ สะท้อนให้เห็นอารมณ์
ความรู ้สึกประหนึ่งว่า เหตุการณ์ในครั้งนั้นได้บงั เกิดขึ้นอีกครั้ง พระพักตร์ ดุ เข้ม คม แฝงแววแห่ง
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ความเหี้ ยมหาญ เด็ดเดี่ยว เป็ นสัญชาตญาณ แห่งนักรบผูย้ งิ่ ใหญ่ ที่มิได้หวาดกลัวภัยแห่งอริ ราชศัตรู
ท่ามกลางวงล้อมทหารพม่า ทรงหยุดม้าศึกที่กาํ ลังวิง่ ด้วยแรงกระตุน้ จากพระองค์ ด้วยพระหัตถ์ซา้ ย
ที่กุมบังเหี ยน พระหัตถ์ขวาทรงพระแสงทวนในลักษณะที่พร้อมจะทําการสัประยุทธ์ กับศัตรู ที่กรู กนั
เข้ามาหวังจะจับพระองค์ ท่ามกลางวงล้อม จึงได้แทงลักไวทํามูดว้ ยพระแสงทวน และประหารทหาร
ทศ ด้วยพระแสงดาบ ดังนั้น พระบรมรู ปพระองค์จึงขัดดาบถือทวน ท่วงทีเปี่ ยมด้วยพระทัยที่แกร่ ง
กร้าว มิกลัวภัยอันตราย อันเป็ นแบบที่ประติมากรคิดว่าเหมาะสมที่สุด บนรากฐานของ
ประวัติศาสตร์ แห่งความเป็ นจริ ง
การออกแบบพระบรมราชานุสาวรี ย ์ ในส่ วนของพระบรมรู ปจะสังเกตได้วา่ พระพักตร์ แฝง
แววดุ เข้ม คม เด็ดเดี่ยว กล้าหาญ ซึ่ งในการออกแบบในส่ วนของพระพักตร์ ประติมากรได้ยดึ แบบ
พระพักตร์ที่ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ป้ ันไว้ และได้นาํ มาเป็ นแบบปั้ นพระบรมรู ปที่ศาล สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู ที่สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2511 ในส่ วนของ
พระวรกาย มีความสง่างาม คมเข้ม พระหัตถ์ซา้ ยกุมบังเหี ยนบังคับม้าศึก พระหัตถ์ขวาทรงพระแสง
ทวนพร้อมรบ ทรงชุดนักรบที่มิได้อลังการนักแต่สมจริ ง เนื่องจากทรงออกปล้นค่ายพม่า
หลังจากขั้นการออกแบบ ก็ได้ตน้ แบบพระบรมราชานุสาวรี ยท์ ี่สง่า สวยงาม สมพระเกียรติ
ต่อมาคือการปั้ นขยายองค์พระบรมราชานุสาวรี ย ์ ซึ่ งต้องเริ่ มจากการปั้ นขยายรู ปม้าทรงก่อน โดยการ
นําลักษณะของม้าที่มีสรี ระสวยงามสมบูรณ์มาเป็ นแบบในการปั้น ภายหลังเมื่อดําเนินการปั้ นขยาย
แล้วปรากฏว่า ตัวม้าทรงมีขนาดเล็กกว่าฐาน ดูแล้วไม่สมดุลกัน และหากนําพระบรมรู ป สมเด็จพระ
นเรศวรมาประกอบแล้วจะไม่สง่างาม เนื่องจากขนาดม้าทรงมีขนาดเล็กไม่เหมาะสมกับแท่นฐาน จึง
ต้องปั้ นขยายขนาดรู ปม้าอีกครั้ง
เมื่อต้องปั้ นขยายม้าทรง จึงต้องปั้นขยายส่ วนพระบรมรู ปด้วย เพื่อให้ได้สัดส่ วนงามสง่า
อย่างสมพระเกียรติ ซึ่ งในการปั้ นขยายจะต้องรอให้ป้ ันขยายม้าทรงเสร็ จสิ้ นเสี ยก่อน จึงจะดําเนินการ
ได้ เพราะต้องถอดพิมพ์ในส่ วนของหลังม้าแล้วหล่อด้วยปูนปลาสเตอร์ ต่อจากนั้นจึงขยาย พระบรม
รู ปประทับบนหลังม้าที่จาํ ลองขึ้นมา จึงแล้วเสร็ จ
การขยายต้นแบบรู ปปั้ นนั้น ประติมากรได้ดาํ เนินไปด้วยความประณี ต เพราะเป็ นงานปั้ น
แบบลอยตัว จะต้องปั้ นขยายให้ได้สัดส่ วน ทั้งความยาว ความกว้าง และความหนา ประติมากรต้องมี
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ความรู ้ความชํานาญมาก เมื่อปั้ นขยายต้นแบบแล้วเสร็ จ จึงดําเนินการถอดแม่พิมพ์จากรู ปต้นแบบ
เพื่อดําเนินการหล่อด้วยโลหะสําริ ดต่อไป เมื่อการปั้ นหล่อ พระบรมราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระนเรศวร
มหาราชสําเร็ จลง จะเห็นได้วา่ เป็ นองค์พระบรมราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระนเรศวร ที่มีความสง่างาม
และยิง่ ใหญ่อย่างสมพระเกียรติ
พระบรมรู ปมีความสู งวัดจากพระบาทถึงพระเศียร 5.45 เมตร ซึ่ งเป็ นอิริยาบถประทับนัง่ บน
หลังม้าศึก ส่ วนม้าศึกซึ่ งถือว่าเป็ นรู ปม้าหล่อโลหะสําริ ดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีความสู งจาก
กีบเท้าถึงหู 6.64 เมตร ความยาววัดจากปากถึงปลายหาง 8.50 เมตร ซึ่ งรวมความสู งของพระบรมรา
ชานุสาวรี ยไ์ ด้ 9 เมตร ใช้โลหะหล่อทั้งสิ้ น 9 ตัน 9ระยะเวลาการก่อสร้างนับตั้งแต่ออกแบบเสร็ จ รวม
8

ทั้งสิ้ น 2 ปี และมีพิธีเปิ ดพระบรมราชานุสาวรี ยอ์ ย่างเป็ นทางการ เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2544

9

การปกครอง,กรม,หนังสือที่ระลึก เนื่องในพิธีเปิ ดพระบรมราชานุสาวรี ย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ทุ่งภูเขา
ทอง อําเภอพระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา,พิมพ์ครัง้ ที่1 (กรุงเทพฯ : อาสารักษาดินแดน, 2544), 34.
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บทวิเคราะห์
1

2

3

8

4

5 6

9

1. ทวนชี้เอียงลงดินเล็กน้อย เตรี ยมพร้อมที่จะต่อกรกับศัตรู
2. ปากอ้าออกจนเห็นฟัน
3. ดวงตาเบิกกว้าง
4. หูช้ ีไปด้านหลัง
5. เส้นคองอไปด้านหลังเข้าหาตัวผูข้ ี่ ตามแรงดึงสายบังเหียน
6. กุมสายบังเหียนแน่น ดึงให้มา้ ที่กาํ ลังวิง่ หยุดอยูก่ บั ที่
7. ทรงตัวตรงบนหลังม้าอย่างมัน่ คง

7

10

11
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8. หน้าอกหนาใหญ่ แสดงถึงความแข็งแรง
9. ขาหน้ายันกับพื้น ทําให้อกเชิด ขาหลังย่อตํ่าลง ทําให้บ้ นั ท้ายตํ่าลงเช่นกัน
10. ไม่เน้นกล้ามเนื้อมาก
11. หางชี้ไปด้านหลัง

ลักษณะของพระบรมราชานุสาวรี ยแ์ ห่งนี้ เป็ นพระบรมรู ปสมเด็จพระนเรศวรทรงประทับ
บนหลังม้าศึก ในลักษณะที่กาํ ลังทรงควบม้านํากองทหารของพระองค์มาอย่างรวดเร็ ว เมื่อปะทะกอง
กําลังพม่า จึงทรงชักสายบังเหี ยนด้วยพระหัตถ์ซา้ ย เพื่อหยุดม้าศึกที่กาํ ลังคึกคะนองให้อยูก่ บั ที่ พระ
หัตถ์ขวาทรงพระแสงทวนพร้อมที่จะสัประยุทธ์กบั อริ ราชศัตรู พระพักตร์ หนั ไปทางด้านซ้าย
เล็กน้อย ลักษณะของพระเนตรดุดนั น่าเกรงขาม พระเศียรไม่ได้ทรงพระมาลา ทําให้เห็นพระพักตร์
ชัดเจน ทรงขัดพระแสงดาบที่เก็บอยูใ่ นฝัก
ส่ วนลักษณะของม้าศึกนั้นมีลกั ษณะที่ไม่ใหญ่มาก เป็ นม้าพันธุ์ไทยที่โครงสร้างร่ างกาย
สมบูรณ์ หน้าอกหนา และกว้าง สี หน้าของม้าศึกสะดุง้ ตื่นอย่างเห็นได้ชดั จากดวงตาที่เบิกกว้าง ปาก
ที่เผยอเปิ ดกว้างราวกับส่ งเสี ยงร้องกึกก้องไปทัว่ อาณาบริ เวณ ท่าทางของม้าศึกที่หยุดทันทีในขณะที่
วิง่ มาอย่างรวดเร็ ว จึงแสดงอาการสะดุง้ หยุด ขาคู่หน้ายันพื้นดิน เชิดหน้าอก และหัวเป็ นเส้นโย้ไป
ด้านหลัง ทําให้บ้ นั ท้ายและขาคู่หลังย่อตํ่าลง หางชี้ไปทางด้านหลัง เส้นเอียงโย้ที่แสดงความรู ้สึกว่า
หยุดม้าอย่างกะทันหัน และด้วยการที่พระบรมราชานุสาวรี ยป์ ระดิษฐานอยูก่ ลางทุ่งภูเขาทอง ซึ่ งเป็ น
สถานที่กว้างขวางและโล่งแจ้ง ประติมากรจึงต้องออกแบบให้ขนาดพระบรมรู ปใหญ่เป็ นพิเศษ คือมี
ขนาดสามเท่าพระองค์จริ ง มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาพระบรมรู ปทรงม้าในประเทศไทย เพราะเมื่อ
นําพระบรมรู ปไปประดิษฐานจะได้ยงิ่ ใหญ่ โดดเด่น สง่างามสมพระเกียรติ อยูก่ ลางทุ่งภูเขาทอง
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ภาพที่ 11 พระบรมราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดลําปาง
ที่มาภาพ อธิ ชยั ต้นกันยา, สมเด็จพระเทพฯ เสด็จทรงเปิ ดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ
พระนเรศวรนค

ร ลําปาง , เข้าถึงเมื่อวันที่

27 มกราคม

2557, เข้าถึงได้จาก

http://www.fm97mhz.com/

2.2.5 พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.ลําปาง
พระบรมราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระนเรศวรมหาราช ประดิษฐาน ณ เทศบาลตําบลเกาะคา
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ประติมากรคือ นายสมควร อุ่มตระกูล และนายภราดร เชิดชู ที่มาของ
การสร้างพระบรมราชานุสาวรี ย ส์ มเด็จ พระนเรศวรมหาราช แนวความคิดในการ ก่อสร้างเกิดขึ้นเมื่อ
ปี พ.ศ. 2535 โดยครั้งนั้นสถานที่ก่อสร้างอยูท่ ี่ไร่ รัศมีธรรม (หลังโรงงานอาหารกระป๋ องลําปางฟู้ ด)
มีการขอรับบริ จาค และเรี่ ยไรเงินหลายๆ ครั้ง แต่ก็ไม่สามารถสร้างได้ ทําได้แค่ส่วนฐานที่บริ เวณไร่
รัศมีธรรม จนพล โททนงศักดิ์ อภิลกั ษณ์โยธิ น ซึ่ งเป็ นคนลําปาง และได้ไปเห็นรู ปหล่อขององค์
สมเด็จ พระนเรศวร มหาราช ที่โรงหล่อพระนครศรี อยุธยา ที่หล่อเสร็ จนานแล้ว

แต่ไม่มีคนที่จะ

ดําเนินการต่อ ท่านจึงได้ปรึ กษากับหลายๆ ฝ่ ายในลําปาง เพื่อหาแนวทางที่จะทําให้สาํ เร็ จลุล่วงให้จง
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ได้ ประชาชนจังหวัดลําปาง และพื้นที่ใกล้เคียง จึงร่ วมมือร่ วมใจกันสละกําลังทรัพย์ เพื่อที่จะสร้างที่
ประดิษฐานและตกแต่งภูมิทศั น์บริ เวณโดยรอบให้สวยงาม และเสร็ จสมบูรณ์ เพื่อจะได้เป็ นสถานที่
ท่องเที่ยว และเป็ นที่เชิดหน้าชูตาของจังหวัดลําปางต่อไป
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ การเดินทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชผ่านเมืองลําปาง
พบว่า มีหลักฐานบันทึกภายหลังที่พระองค์เสด็จสวรรคต ณ เมืองหาง สมเด็จพระเอกาทศรถ พระ
อนุชา ได้เคลื่อนทัพพร้อมพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวร มหาราช จากเมืองหาง สู่ เมืองหริ ภุญชัย
หลังจากนั้นได้เดินทัพข้ามเทือกเขาขุนตาลแล้วพักทัพ ณ กลางป่ าที่หา้ งฉัตร ได้มีการทําเครื่ องหมาย
พักทัพ ด้วยการสร้างเจดียข์ นาดเล็กขึ้น หนึ่งแห่ง อันเป็ นจุดที่ต้งั พระบรมศพ (อยูใ่ นศูนย์อนุรักษ์ ช้าง
ไทย) ต่อมาได้เดินทัพไปเกาะคา และพักทัพที่เมืองลัมภกัปปะ (เวียงพระธาตุลาํ ปางหลวง) ที่วดั พระ
ธาตุลาํ ปางหลวง ก่อนจะเคลื่อนทัพไปสบปราบ ทุ่งเสลี่ยม เมืองสุ โขทัย กลับสู่ กรุ งศรี อยุธยา
กองทัพภาคที่ 3 มณฑลทหารบกที่ 32 ร่ วมกับข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัด
ลําปางได้ริเริ่ มดําเนินการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระนเรศวรมหาราช ขึ้นในปี

พ.ศ.

2535 โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้ คือ
1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า

ฯพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรง

มี

พระชนมายุครบ 5 รอบ ในปี พ.ศ.2535
2. เพื่อเทิดพระเกียรติ และรําลึกถึงพระมหากรุ ณาธิ คุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่
ทรงกอบกูเ้ อกราชของชาติ
3. เพื่อให้เป็ นสถานที่เคารพสักการะของประชาชนทัว่ ไป
4. เพื่อให้เป็ นแหล่งศึกษาทางประวัติศาสตร์
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 กองทัพภาคที่ 3 ได้กาํ หนดพื้นที่บริ เวณที่ประดิษฐานพระ
บรมราชานุสาวรี ยฯ์ ณ สวนสาธารณะเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง โดยจัดทํารายละเอียดการ
ใช้พ้นื ที่ และบริ เวณโดยรอบ ส่ งให้กรมศิลปากรพิจารณาเรี ยบร้อยแล้ว
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เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2553 กองทัพภาคที่ 3 ได้มอบหมายให้ มณฑลทหารบกที่ 32
ร่ วมกับจังหวัดลําปาง อัญเชิญพระบรมราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระนเรศวรมหาราช จากโรงหล่อโลหะ
บริ ษทั เอเชีย ไฟน์อาร์ ท จํากัด อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา มาประดิษฐาน ณ
พลับพลาที่ประทับชัว่ คราว
เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2555 พลโทวรรณทิพย์ ว่องไว แม่ทพั ภาคที่ 3 เป็ นประธานพิธี
บวงสรวง และพิธีเคลื่อนย้ายพระบรมรู ปสมเด็ จพระนเรศวรมหาราช ด้วยกระบวนพยุหยาตราส กล
มารค ณ เทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555 พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา ผูบ้ ญั ชาการทหารบก เป็ น
ประธานพิธีอญั เชิญพระบรมรู ปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขึ้นประดิษฐานยังพระบรมราชานุสาวรี ย ์
แห่งใหม่ ณ พระบรมราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระนเรศวรมหาราช อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดําเนินท รงเปิ ดพระบรมราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระนเรศวรมหาราช อําเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง
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บทวิเคราะห์
1 2 3

4 5

10
1. ปากม้าอ้ากว้าง
2. หัวก้มลงทําให้เส้นของคอโค้ง
3. หูช้ ีไปด้านหลัง
4. กล้ามเนื้อตามคอขึ้นเด่นชัด
5. ขนแผงคอปลิวไสว
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6. ม้ายืนบนพื้นที่ลาดเอียงทําให้ส่วนหน้าเชิด
7. มือทั้งสองกุมสายบังเหี ยนตึง
8. ส่วนท้ายย่อตํ่าลงทําให้เหมือนกําลังพุง่ ไปข้างหน้ามากขึ้น
9. หางชี้ไปด้านหลังช่วยเสริ มความรู ้สึกพุง่ ไปข้างหน้า
10. ขาหน้าซ้ายยกขึ้นด้วยความคึกคะนอง
11. ขาหน้าขวายันพื้นบนเนินดินอย่างสง่างาม
12. เหล่าทหารหาญอยูใ่ นท่าทางพร้อมที่จะอารักขาจอมทัพ แต่ละนายยืนอยูใ่ นตําแหน่งของเนินดินที่ลดหลัน่ ตํ่าลง
มา ทําให้องค์จอมทัพบนหลังม้าศึกโดดเด่นยิง่ ขึ้น

ลักษณะของพระบรมราชานุสาวรี ยแ์ ห่งนี้ พระบรมรู ปสมเด็จพระนเรศวรทรงประทับบน
หลังม้าศึกที่ยนื อยูบ่ นเนินดินสู ง มีเหล่าพลทหารจํานวน 9 นาย ยืนอยูท่ ้ งั สองฝั่งของม้าทรง พระบรม
รู ปสมเด็จพระนเรศวร มีลกั ษณะทรงฉลองพระองค์คล้ายกับ พระบรมราชานุสาวรี ย ์ ที่ทุ่งภูเขาทอง
พระหัตถ์ขวาและซ้ายรั้งสายบังเหี ยนทั้งสองข้างบังคับม้าศึก ทรงขัดพระแสงดาบคู่ และพระมาลา
เบี่ยง พระพักตร์ มีเค้าโครงแบบเดียวกับที่ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ปั้ นไว้
ส่ วนม้าทรงนั้นมีลกั ษณะโครงสร้างสู งใหญ่ คล้ายม้าพันธุ์ของต่างประเทศ อยูใ่ นลักษณะ
กําลังก้าวย่างเดินขึ้นบนเนินดินที่สร้างขึ้นมาให้มีลกั ษณะเป็ นกึ่งแท่นฐานของพระบรมราชานุสาวรี ย ์
ซึ่ งมีลกั ษณะลาดเอียงไปทางด้านหลัง ทําให้ลกั ษณะขาหน้ายืนในตําแหน่งสู งกว่าส่ วนขาหลัง ทําให้
หลังของม้าทรงลาดเอียงไปทางด้านหลังเช่นกัน ขาหน้าข้างซ้ายยกขึ้นในลักษณะคึกคะนอง ขาหน้า
ข้างขวายืนปั กหลักอยูก่ บั พื้นดิน ขาหลังข้างซ้ายวางเหลื่อมมาข้างหน้าขาหลังข้างขวา ลักษณะคล้าย
กําลังเดินขึ้นเนินดินที่ชนั หัวม้าทรงหันไปทางขวาเล็กน้อย และผงกก้มลงตามสายบังเหี ยน ปากเปิ ด
กว้างคล้ายกับส่ งเสี ยงร้องด้วยความคึกคะนองของม้าเพศผูพ้ นั ธุ์ดี หางยาวยกขึ้นมีมวลปริ มาตรเป็ น
กลุ่มก้อนเดียวขนานไปกับแนวสันหลัง มีการเน้นปริ มาณของเส้นขนตรงข้างใต้ และส่ วนปลายของ
หาง เป็ นจังหวะที่มีความสวยงามคล้ายปลายของหางลายกระหนก
ส่ วนรู ปของพลทหารทั้ง 9 นายนั้น จะยืนอยูท่ างด้านซ้ายของม้าทรงจํานวน

6 นาย ทาง

ด้านขวาของม้าทรง จํานวน 3 นาย จากการแต่งกายของทหารทั้ง 9 นายนี้บ่งบอกว่าเป็ นเพียงพล
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ทหารเท่านั้น ไม่ได้เป็ นนายทหารแต่อย่างใด เช่น การที่ไม่ได้สวมเสื้ อแบบนายทหาร แต่จะสวมเสื้ อ
ที่มีลกั ษณะคล้ายเสื้ อยันต์ บางนายก็ไม่ได้สวมเสื้ อ ซึ่ งปราศจากเครื่ องหมายบ่งบอกถึงความเป็ น
นายทหาร แต่ก็มีทหารบางนายที่สวมหมวกปี ก และหมวกกลีบลําดวนอยูบ่ า้ ง แต่ก็ไม่ได้แสดงถึงยศ
ที่สูงแต่อย่างใด ซึ่ งการออกแบบให้พระบรมรู ปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระมหากษัตริ ยน์ กั รบ ที่
ยิง่ ใหญ่ ของไทยอยูร่ วมกับพลทหารนั้น อาจเป็ นการแสดงให้เห็นถึงความเป็ นผูน้ าํ ขององค์สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชที่ทรงนําทัพทหารสู่ ศึกต่างๆ ด้วยพระองค์เอง

ซึ่ งเป็ น การยากที่จะพบว่าใน

ประวัติศาสตร์ น้ นั จอมทัพจะเสด็จลงมาต่อสู ้กบั ข้าศึกด้วยพระองค์ ซึ่ งไม่ต่างจากพลทหาร แสดงถึง
ความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของพระองค์ได้เป็ นอย่างดี
รู ปพลทหารทั้ง 9 นายถือจับอาวุธแตกต่างกันไป เช่น ดาบ หอก ปื นยาวคาบศิลา โล่ เป็ นต้น
ลักษณะพลทหารแต่ละคนร่ างกายบึกบึน เห็นกล้ามเนื้อชัดเจน แสดงให้ถึงความแข็งแรง และความ
ดุดนั กล้าหาญที่จะปกป้ องเอกราชของชาติบา้ นเมือง ผ่านแววตาที่สาํ แดงออกมาผ่านสี หน้าของ
ทหารแต่ละนาย และจากการยืนของพลทหารที่มีจาํ นวนมากพอสมควรนี้ จึงทําให้ส่วนบริ เวณขา
ของทหารมีความซับซ้อน บางส่ วนจึงถูกลดทอนลง โดยการปั้ นให้ดูคล้ายกับขานั้นจมเข้าไปกับเนิน
ดินนัน่ เอง เนินดินนี้ป้ ันหล่อขึ้นให้มีลกั ษณะเป็ นแท่นฐานของพระบรมราชานุสาวรี ยไ์ ปในตัว เพราะ
มีระยะความสู งจากพระบรมรู ปพอสมควร ตําแหน่งการยืนของพลทหารก็ลดหลัน่ ลงมาจากระดับขา
ของม้าทรง ทําให้เห็นพระบรมรู ปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดดเด่น ชัดเจนยิง่ ขึ้น
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ภาพที่ 12 พระบรมราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดเชียงราย
ที่มาของภาพ : สมควร อุ่มตระกูล
2.2.6 พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.เชียงราย
พระบรมราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระนเรศวรมหาราช ประดิษฐาน ณ ด้านหน้าองค์พระมหา
เจดียช์ ยั ชนะศึก ดอยนางนอน อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ประติมากรคือ นายภราดร เชิดชู

กองทัพภาคที่ 3 ซึ่ งเป็ นหน่วยทหารที่รับผิดชอบงานด้านความมัน่ คงในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือได้
มีการจัดประชุมร่ วมกับหน่วยงานในพื้นที่ภาคเหนือ ทั้งพลเรื อน ตํารวจ ทหาร เมื่อปี พ.ศ. 2543 และ
มีความเห็นพ้องกันว่า พื้นที่อาํ เภอแม่สายเป็ นพื้นที่ที่มีความสําคัญด้านความมัน่ คง แต่ยงั ไม่มีพระ
บรมราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็ นสถานที่สาํ หรับสักการ ะบูชา อีกทั้งเพื่อเป็ น
การบํารุ งขวัญและเป็ นกําลังใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ในที่ประชุมจึงเห็นพ้องกันให้จดั สร้างพระ
มหาเจดียช์ นะศึก และพระบรมราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระนเรศวรมหาราชในพื้นที่อาํ เภอแม่สาย
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จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็ นการเทิดพระเกียรติ และเผยแพร่ พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ทั้งเพื่อเป็ นศูนย์รวมจิตใจ และเป็ นสถานที่สาํ หรับเคารพสักการะของประชาชนโดยทัว่ ไป
โดยเฉพาะเพื่อเป็ นการระลึกถึงวีรกรรมและพระมหากรุ ณาธิ คุณที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงมี
ต่อประชาชนชาวไทย
มูลนิธิพิทกั ษ์ภูมิไทย จึงจัดหาทุนสร้างพระมหาเจดีย ์ ชัยชนะศึก และพระบรมราชานุสาวรี ย ์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.แม่สาย จ.เชียงราย บนยอดเขาสู ง 1,750 ฟุต เพื่อเป็ นอนุสรณ์ในพระ
ปรี ชาสามารถของพระองค์ และเป็ นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ให้รําลึกถึงพระราชกรณี ยกิจของ
พระองค์ที่ทรงคุณอนันต์แก่ประเทศชาติ เพื่อก่อให้เกิดการรวมพลังสามัคคี แก้ไขปั ญหาของชาติให้
บังเกิดความสงบสุ ขร่ มเย็น และเพื่อการธํารงรักษาอธิ ปไตยของชาติไทย
รู ปแบบในการก่อสร้างพระมหาเจดียจ์ าํ ลองแบบ

มาจาก เจดียว์ ดั ใหญ่ชยั มงคล จังหวัด

พระนครศรี อยุธยา ขนาดฐาน 29 x 29 เมตร สู ง 39 เมตร พระบรมราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระนเรศวร
มหาราชอยูด่ า้ นหน้าพระมหาเจดีย ์ หันพระพักตร์ ไปทางทิศเหนือ มีขนาดใหญ่กว่าพระองค์จริ ง หนึ่ง
เท่าครึ่ ง เป็ นพระบรมรู ปประทับบนหลังม้าทรงพระแสงทวน
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปั้ นหล่อพระบรมรู ปคือ กลุ่มงานประติมากรรม สํานักช่างสิ บ
หมู่ กรมศิลปากร ประติมากรผูอ้ อกแบบและปั้ นคือ นายภราดร เชิดชู การออกแบบพระบรมรู ปนั้น
ในตอนแรกประติมากรได้ออกแบบปั้ นสเก็ตช์ให้มา้ ทรงนั้นยืน 3 ขา ขาหน้าข้างหนึ่งยกขึ้นด้วยความ
คึกคะนอง แต่คณะกรรมการดําเนินการก่อสร้างต้องการให้มา้ ทรงนั้นแสดงอาการคึกคะนองออกมา
อย่างเต็มที่ดว้ ยการยกขาหน้าทั้งสองข้างขึ้นแบบผาดโผน ซึ่ งปั ญหาก็มีอยูว่ า่ ส่ วนขาหลังทั้งสองข้าง
ของม้าทรงจะรับนํ้าหนักพระบรมรู ปและตัวม้าทรงได้อย่างไร เพราะทั้งพระบรมรู ปและม้าทรงนั้นมี
ขนาดใหญ่ถึงหนึ่งเท่าครึ่ ง หล่อด้วยโลหะสําริ ด ซึ่ งมีน้ าํ หนักมาก
ในประเทศไทยมีพระบรมรู ปทรงม้าหลายแห่ง ส่ วนใหญ่มา้ ทรงจะยืนสี่ ขา มีแห่งหนึ่งที่รูป
ม้าทรงยกขาหน้าทั้งสองขึ้นยืนด้วยสองขาหลัง หางลอยชี้ไปกับอากาศ คือ พระบรมราชานุสาวรี ย ์
สมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช ที่ประดิษฐาน ณ สวนสาธารณะทุ่งนาเชย อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
ซึ่ งด้านข้างทั้งสองฝั่งของม้าทรงจะมีรูปทหารเอก 4 นายประกอบอยูด่ ว้ ย รู ปทหารเอกนี้เองที่เป็ น
ส่ วนช่วยรับนํ้าหนักของพระบรมรู ปสมเด็จพระเจ้าตากสิ น มหาราชและม้าทรง โดยการออกแบบปั้ น
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ให้รูปทหารเอกสองนาย (พระเชียงเงินและหลวงพิชยั อาสา) ยืนชิดอยูข่ า้ งๆ ม้าทรง ให้จงั หวะ
ชายเสื้ อด้านหลังของทหารเอกทั้งสองที่ยนื อยูค่ นละฝั่งของม้าทรง ปลิวเข้าไปรับกับตําแหน่งใต้อาน
ม้าที่หอ้ ยลงมาพอดี จึงเป็ นการช่วยถ่ายเทนํ้าหนักของพระบรมรู ปและม้าทรงลงมาที่ขาของทหารเอก
ทั้งสองนัน่ เอง
แต่พระบรมราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระนเรศวรมหาราช อําเภอแม่สายนี้ หากจะออกแบบให้
ม้าทรงยืนด้วยสองขาหลังนั้นก็สามารถทําได้ ด้วยการทําให้โครงสร้างภายในโดยเฉพาะส่ วนขาหลัง
ของม้าทรงนั้นมีความแข็งแรงเป็ นพิเศษ แต่หากนําไปติดตั้งประดิษฐานแล้ว เมื่อเวลาผ่านไปอาจจะ
ไม่แข็งแรงมัง่ คง และพังลงมาได้ เพราะสัดส่ วนของขาม้านั้นเป็ นส่ วนที่เล็กพอสมควร จึงต้องเลือก
ออกแบบให้พระบรมรู ปมีความคงทนแข็งแรงมากที่สุด จึงต้องแก้ปัญหาด้วยการออกแบบปั้ นให้หาง
ม้าตรงส่ วนปลายตวัดลงมาติดกับพื้น จึงมีจุดรับนํ้าหนัก 3 จุด คือ ขาหลังทั้งสองข้าง และหางที่ยาว
ตวัดลงมาติดกับพื้น
รู ปแบบเค้าโครงพระพักตร์ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประติมากรได้ยดึ แบบจากรู ปที่
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ปั้ นไว้ การฉลองพระองค์ได้ยดึ รู ปแบบของพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย ์
จังหวัดสุ พรรณบุรี ส่ วนเครื่ องทรงของม้าศึก ทั้งอาน ตลอดจนบังเหี ยน และเครื่ องประดับต่างๆ ซึ่ ง
เป็ นแบบเครื่ องทรงของม้าไทยแต่โบราณ โดยนํารู ปแบบมาจากม้าทรงของ พระบรมราชานุสาวรี ย ์
สมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช ที่ประดิษฐานกลางวงเวียนใหญ่ และม้าทรงของพระบรมราชานุสาว
รี ยส์ มเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ทุ่งภูเขาทอง เป็ นต้น
สําหรับการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระนเรศวรมหาราช ผ่านขั้นตอนการปั้น
หล่อ และได้ผา่ นการพิจารณาของคณะกรรมการของกรมศิลปากรแล้ว การหล่อโลหะสําริ ดเสร็ จสิ้ น
แล้ว เหลือเพียงแต่ทาํ พิธีอญั เชิญพระบรมราชานุสาวรี ยไ์ ป ประดิษฐาน ณ บริ เวณด้านหน้าองค์พระ
มหาเจดียช์ ยั ชนะศึก ดอยนางนอน บ้านป่ ายางผาแตก อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ต่อไป
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บทวิเคราะห์
1

2

7
1. ปากอ้ากว้าง
2. หัวก้มลงทําให้คอเป็ นเส้นโค้ง
3. หูช้ ีไปด้านหลัง
4. กุมสายบังเหียนไว้แน่น
5. อยูใ่ นลักษณะเกือบลุกขึ้นยืน
6. ทรงตัวด้วยการเหยียบโกลน
7. ขาหน้าทั้งสองยกขึ้นในระดับที่ต่างกัน
8. ขาหลังทั้งสองยืนอยูใ่ นระดับที่ต่างกัน

3

4

8

5

9

6

10
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9. หางตวัดลงมาติดกับพื้น
10. กอหญ้าเข้ามารองรับขาหลังกับหาง
ลักษณะของพระบรมราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระนเรศวรมหาราชของอําเภอแม่สายนี้ เป็ นพระ
บรมรู ปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประทับบนหลังม้าศึกที่กาํ ลังคึกคะนอง พระหัตถ์ขวาทรง
พระแสงทวนชูออกไปข้างพระองค์ พระหัตถ์ซา้ ยกุมบังเหี ยนควบคุมม้าทรงที่กาํ ลังยกตัวผาดโผน
พระเศียรทรงพระมาลาเบี่ยง ทรงขัดพระแสงดาบไว้ที่พระขนอง (หลัง) พระพักตร์ ดุดนั เคร่ งขรึ ม น่า
เกรงขามยิง่ สมเป็ นกษัตริ ยน์ กั รบผูย้ งิ่ ใหญ่ของไทยโดยแท้
ส่ วนม้าทรงมีลกั ษณะโครงสร้างร่ างกายใหญ่ สมบูรณ์แข็งแรง แสดงอาการผาดโผนเต็มที่
ถูกกระตุน้ สั่งจากองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้วงิ่ ออกไปข้างหน้า ด้วยความสะดุง้ จากคําสั่งเจ้า
เหนือหัวจึงออกตัวกระโจนไปข้างหน้าพร้อมยกตัวขึ้นด้วยความคึกคะนอง ยกขาหน้าทั้งสองตะกุย
ขึ้นไปในอากาศ ยืนหยัดด้วยขาหลังทั้งสองซึ่ งวางเหลื่อมกัน ทําให้ส่วนสะโพกและขาหลังทั้งสองนี้
เห็นกล้ามเนื้อเด่นชัด มีเส้นเลือดขึ้นด้วยอาการเกร็ งของกล้ามเนื้อ หัวผงกก้มลงมองพื้นดิน ทําให้
เห็นแนวเส้นที่สันคอเป็ นจังหวะโค้งสวยงาม และเห็นกล้ามเนื้อส่ วนลําคออย่างชัดเจน ส่ วนหางตวัด
ลงมาติดกับพื้นดินสัมผัสกับกอหญ้าที่เบื้องล่าง รู ปทรงของหางเป็ นมวลปริ มาตรก้อนเดียว มีการเน้น
บริ เวณส่ วนปลายหาง และส่ วนในให้เป็ นเส้น มีจงั หวะที่พลิ้วไหว ไม่แข็งกระด้างจนเกินไป
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2.3 ประติมากรรมรู ปคนขี่ม้าในศิลปะตะวันตก

ภาพที่ 13 ประติมากรรมจักรพรรดิมาร์คสั ออเรลิอุสทรงม้า สมัยโรมัน
ที่มาภาพ

Francis Verweij-Bangcot, The bronze equestrian statue to have

survived since Antiquity is that of Emperor Marcus Aurelius, เข้าถึงเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์
2557, เข้าถึงได้จาก http://www.panoramio.com/
การสร้างอนุสาวรี ยร์ ู ปคนขี่มา้ นั้นปรากฏอยูท่ วั่ โลก ผลงานเก่าแก่ที่สุดอยูใ่ นยุคโรมันคือ
ประติมากรรมจักรพรรดิมาร์ คสั ออเรลิอุสทรงม้า เป็ นประติมากรรมสําคัญชิ้นหนึ่ง มีกรรมวิธีในการ
หล่อรู ปโลหะสําริ ดที่ดีเยีย่ ม และชุบทอง ทํารายละเอียดที่เน้นความเหมือนจริ งตามธรรมชาติ และ
ความเป็ นปั จเจกบุคคล
ในสมัยเรอนาซองซ์มีอนุสาวรี ยร์ ู ปคนขี่มา้ ฝี มือของประติมากรเอก ชาวอิตาเลียน 2 คน คือ
อนุสาวรี ยน์ ายพลอีราสโมดา นาร์ นี ที่ออกแบบและปั้ นโดย โดนาเทลโล และอนุสาวรี ยน์ ายพลบาร์
โทโลเมโอ คอลเลโอนี ที่ออกแบบและปั้ นโดย เวร์รอคคิโอ
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ภาพที่ 14 อนุสาวรี ยน์ ายพลอีราสโมดา นาร์ นี
ที่มาของภาพ Equestrian monument of Erasmo da Narni called
Gattamelata, เข้าถึงเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.bluffton.edu
อนุสาวรี ยน์ ายพลอีราสโมดา นาร์ นี ในประเทศอิตาลี ถือได้วา่ เป็ นรู ปทรงม้าที่มีชื่อเสี ยง
และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง เป็ นประติมากรรมหล่อโลหะสําริ ดขนาดใหญ่ การสร้างเริ่ มเมื่อ ประมาณ
ค.ศ. 1445 สาธารณรัฐเวนิส ได้เล็งเห็นถึงความจงรักภักดี และความซื่ อสัตย์ของนายพลอีราสโมดา
นาร์ นี จึงได้ทาํ สัญญาว่าจ้างให้ โดนาเทลโล ประติมากรเอกแห่งเมืองฟลอเรนซ์ ออกแบบสร้าง
อนุสาวรี ยใ์ ห้กบั นายพลอีราสโมดา นาร์ นี ซึ่ ง ถึงแก่ มรณกรรมเมื่อวันที่ 16 มกราคม ค.ศ. 1443 ขณะ
อายุได้ประมาณ 73 ปี ถึงแม้โดนาเทลโลจะไม่มีโอกาสได้เห็นเขาในช่วงระยะเวลานี้ เพราะโดนาเทล
โลได้ยา้ ยถิ่นฐานมาสร้างงานศิลปะที่เมืองปาโดวา ภายหลังจากที่นายพลอีราสโมดาเสี ยชีวติ ไปแล้ว
แต่โดนาเทลโลอาจจะเคยเห็น หรื อพบปะกับนายพลอีราสโมดา ในขณะที่อยูใ่ นวัยแห่งความสําเร็ จ
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มาก่อนก็เป็ นได้ ซึ่งกล่าวกันว่า โดนาเทลโลได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานชิ้นนี้จากรู ปม้า
โบราณที่วดั ซานมาร์ โกในเวนิส และอนุสาวรี ยข์ องจักรพรรดิมาคุสออเรลิอุสแห่งโรมัน 10
9

อนุ สาวรี ยข์ องแม่ทพั ใหญ่แห่งสาธารณรัฐเวนิส อีราสโมดา นาร์ นี นับเป็ นผลงานที่สร้าง
ชื่อเสี ยงให้กบั โดนาเทลโลมากที่สุดชิ้นหนึ่ง อนุสาวรี ยห์ ล่อด้วยโลหะสําริ ดรมดํา สร้างขึ้นในปี ค.ศ.
1445-53 ตั้งอยูใ่ นเมืองปาโดวา ประเทศอิตาลี ลักษณะงานประติมากรรมชิ้นนี้คือ นายพลอีราสโมดา
นาร์ นี แม่ทพั ใหญ่อยูใ่ นท่านัง่ ตัวตรงบนหลังม้าศึก มือซ้ายกระชับสายบังเหี ยนไว้พอประมาณ มือ
ขวาถือคทาแห่งจอมทัพ ซึ่ งเป็ นเครื่ องหมายแสดงอํานาจสู งสุ ดในการบังคับบัญชาการของกองทัพ
นายพลอีราสโมดาสวมชุดเกราะที่มีความงดงามประดับประดาด้วยลวดลายราวกับชุดเกราะขององค์
จักรพรรดิ มีดาบเล่มยาว แขวนอยูท่ ี่สะโพกข้างซ้าย ใบหน้าเคร่ งขรึ ม และสง่างาม แสดงถึงความ
เข้มแข็ง กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว และสุ ขมุ รอบคอบ อันเป็ นคุณสมบัติสาํ คัญของจอมทัพผูม้ ีอาํ นาจเต็มที่
ในการบัญชาการรบ
ม้าศึกที่มีลกั ษณะโครงสร้างใหญ่โตบึกบึนเหมือนม้าที่ใช้ในการลาก อยูใ่ นลักษณะเดินก้าว
ย่างไปข้างหน้า เท้าหน้าข้างซ้ายวางอยูบ่ นลูกแก้ว ศีรษะอยูใ่ นลักษณะผงก และเอียงไปทางด้านขวา
เล็กน้อย ปลายหางถูกรวบผูกไว้อย่างเรี ยบร้อย กล้ามเนื้ออยูใ่ นลักษณะผ่อนคลาย แต่ก็มีการทํา
โครงสร้าง สัดส่ วน กล้ามเนื้อ และเส้นเลือดที่ปูดโปนอยูใ่ ต้ผวิ หนังให้เหมือนจริ งตามธรรมชาติ
อนุสาวรี ยน์ ายพลอีราสโมดา นาร์ นี อาจมุ่งนําเสนอภาพของแม่ทพั ใหญ่ที่ได้รับชัยชนะ
จากการรบ กําลังขี่มา้ เหยาะย่างตรวจแถวทหารของตน หลังจากสิ้ นสุ ดการรบกับข้าศึกแล้ว หรื อภาพ
ของแม่ทพั ที่นาํ ในการยุทธ์กลับคืนสู่ บา้ นเกิดเมืองนอนของตน ท่ามกลางเสี ยงโห่ร้องแสดงความ
ยินดีของประชาชนที่ออกมายืนต้อนรับสู่ สองข้างทาง

10

กฤษณา หงส์อเุ ทน, “อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช ดอกผลของศิลปะเรอเนสซองซ์” ศิลปวัฒนธรรม 31,
(ธันวาคม 2552), 116.
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ภาพที่ 15 อนุสาวรี ยน์ ายพลบาร์ โทโลเมโอ คอลเลโอนี
ที่มาภาพ Verrocchio Equestrian Monument of Bartolomeo Colleoni,
เข้าถึงเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.studyblue.com/
นายพลบาร์ โทโลเมโอ คอลเลโอนี แม่ทพั ใหญ่แห่งกองทัพสาธารณรัฐเวนิส มรณกรรม
เมื่อปี ค.ศ. 1475 อนุสาวรี ยห์ ล่อด้วยสําริ ดรมดําของนายพลบาร์ โทโลเมโอ คอลเลโอนี เป็ นผลงานที่
มีชื่อเสี ยงโด่งดังไปทัว่ โลก และเป็ นผลงานชิ้นสุ ดท้ายในชีวติ ของเวร์ รอคคิโอ สร้างขึ้นระหว่างปี
ค.ศ. 1479 -88 ตั้งอยูใ่ นกรุ งเวนิส ประเทศอิตาลี อนุสาวรี ยน์ ายพลบาร์ โทโลเมโอ ตั้งอยู่ บนแท่นฐาน
ที่จงใจออกแบบให้สูงชันและแคบ เพื่อเน้นความสู งสง่าของอนุสาวรี ย ์ การเคลื่อนไหวอันเต็มไปด้วย
พลังของม้ามีแบบนําเสนอที่แตกต่างจากอนุสาวรี ยน์ ายพลอีราสโมดาของโดนาเทลโลอย่างเห็นได้
ชัดเจน ลักษณะของนายพลบาร์ โทโลเมโอ ที่นงั่ อยูบ่ นหลังม้าอย่างองอาจ สง่าผ่าเผย และเต็มไปด้วย
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พลังแห่งการเคลื่อนไหว ใบหน้าของจอมทัพแสดงออกถึงความตึงเครี ยดดุดนั ริ มฝี ปากเผยอ
เล็กน้อยราวกับกําลังจะเปล่งเสี ยงในการบัญชาการรบ ลําตัวยืดตรง และเอนไปข้างหลังเล็กน้อย ขาที่
เหยียดตรง เท้าที่สอดอยูใ่ นโกลน และกล้ามเนื้อที่เกร็ ง บ่งบอกถึงความเตรี ยมพร้อมที่จะต่อสู ้ฟาดฟัน
กับศัตรู แขนซ้ายของแม่ทพั อยูใ่ นลักษณะงอเป็ นมุมฉาก มือซ้ายกระชับสายบังเหี ยน เพื่อควบคุมม้า
ให้พร้อมทะยานไปข้างหน้า มือขวาถือคทาแห่งจอมทัพ ศีรษะหันไปทางด้านซ้าย ตัวของนายพลบาร์
โทโลเมโอ อยูใ่ นชุดเกราะของแม่ทพั ใหญ่ที่มีลวดลายงดงาม ศีรษะสวมหมวกเหล็ก

ที่ งดงามด้วย

ลวดลายประดับประดา มือกําคทาแห่งจอมทัพ และกระชับบังเหียนไว้แน่นจนเส้นเลือดปูนโปน
ขึ้นมาอย่างเห็นได้ชดั 11
10

ม้าศึก มีลกั ษณะโครงสร้างสู งใหญ่ อยูใ่ นอาการคึกคะนองพร้อมที่จะออกศึก หัวผงก และ
หันไปทางซ้ายตามสายบังเหี ยนที่จอมทัพกระชับไว้ ขาทั้งสี่ กา้ วย่างอย่างเต็มไปด้วยพลัง ขาหน้าซ้าย
ยกงอขึ้นก้าวย่างไปข้างหน้า เส้นเลือดปู ดโปนออกมาอย่างชัดเจนตามส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกาย
กล้ามเนื้อตื่นตัวและเกร็ งไปทุกส่ วน หูท้งั คู่ต้ งั ชันขึ้น จมูกบานออก ปากเปิ ดกว้างในลักษณะเปล่ง
เสี ยงร้องคึกคะนอง ที่โคนหางถูกมัดไว้ ทั้งตัวนายพลบาร์ โทโลเมโอ

และม้าศึก เผยให้เห็นถึง

เจตนารมณ์ของศิลปิ นในการสะท้อนภาพวิกฤตการณ์พร้อม ที่จะฟาดฟันต่อสู้ โดยมีจอมทัพกําลัง
บัญชาการกลางสนามรบอย่างเคร่ งเครี ยด เป็ นวินาทีแห่งการตัดสิ นความพ่ายแพ้ หรื อชัยชนะของฝ่ าย
ใดฝ่ ายหนึ่ง
การสร้างอนุสาวรี ยร์ ู ปคนขี่มา้ ทั้งในสมัยโรมันและสมัยเรอ นาซองซ์ น้ ีเป็ นแรงดลใจ ให้
เกิดความ นิยมในการสร้างอนุสาวรี ยร์ ู ปคนขี่มา้ มากขึ้นในทวีปยุโรป และแพร่ หลาย ต่อ ไปทัว่ โลก
รวมถึงประเทศไทยด้วย

11

กฤษณา หงส์อเุ ทน, “อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช ดอกผลของศิลปะเรอเนสซองซ์” ศิลปวัฒนธรรม 31,
(ธันวาคม 2552), 116.
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2.4 ประติมากรรมรู ปคนขี่ม้าของศิลปิ นตะวันตก
2.4.1 เฟรเดริก เรมิงตัน (Frederic Remington)

ภาพที่ 16 เฟรเดริ ก เรมิงตัน
ที่มาภาพ Shannon J. Hatfield, Frederic Remington Short
Biography, เข้าถึงเมื่อ 24 มกราคม 2557, เข้าถึงได้จาก

http://en.wikipedia.org/

เฟรเดริ ก เรมิงตัน (4 ตุลาคม 1861 - 26 ธันวาคม 1909) ศิลปิ นชาวอเมริ กนั ซึ่งเป็ นที่ยอมรับ
กันว่าเป็ นศิลปิ นผูน้ าํ ภาพลักษณ์ทางตะวันตกมาสู่ ประเทศอเมริ กา และเป็ นแรงบันดาลใจให้เกิด
ความหลงใหลในเรื่ องราวเกี่ยวกับโคบาล ชาวอินเดียนแดง และม้าป่ า ต่อมามีศิลปิ นดําเนินรอยตาม
เขาอีกเป็ นจํานวนมาก และในที่สุดผูส้ ร้างภาพยนตร์ ได้ นาํ ไปสร้างกลายเป็ นตํานานของชาวอเมริ กนั
ด้านตะวันตก ผลงานของเขาทั้งภาพวาด และประติมากรรม เป็ นสิ่ งแสดงภาพลักษณ์ ตะวันตกในวง
กว้าง ช่วงเวลาที่สวยงามในประวัติศาสตร์ ของอเมริ กาในขณะที่คนอเมริ กนั ที่แกร่ งกล้าต้องเผชิญกับ
ความป่ าเถื่อน
ผลงานจิตรกรรมและประติมากรรมรู ป

ม้า โคบาล และ อินเดียนแดงของเรมิงตัน

ความสามารถในการวาดภาพผูค้ นและสัตว์ ของเขามีความเหมือนจริ งมาก เป็ นสิ่ งที่น่าทึ่ง และผลงาน
ศิลปะของเขามีความน่าตื่นเต้น และเป็ นธรรมชาติ ทําให้เขาประสบความสําเร็ จและได้รับความนิยม
ประติมากรรมรู ปม้า จํานวนมากของเขาได้ใส่ ความเคลื่อนไหวที่น่าทึ่งลงไปด้วยทําให้รูปปั้ นดูมี
ชีวติ ชีวา ศิลปิ นจํานวนมากที่ดาํ เนินรอยตามเขา
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เรมิงตันเกิดที่เมืองแคนตัน มลรัฐนิวยอร์ ค และอาศัยอยูใ่ กล้เมือง Ogdensberg (มีพิพิธภัณฑ์
ที่สร้างขึ้นให้กบั เขาและแสดงผลงานของเขาในปั จจุบนั ) หลังจบจากมหาวิทยาลัย เรมิงตันขึ้นไป
อาศัยอยูท่ างตะวันตก เพื่อจะเรี ยนรู ้วถิ ีชีวติ ของคาวบอยอย่างจริ งจัง เขาได้กลายเป็ นโคบาลท่องเที่ยว
ไปกับฝูงวัวยังที่ต่างๆ เดินทางจากประเทศเม็กซิ โกไปยังประเทศแคนาดา และได้ร่างภาพต่างๆ ไป
ตลอดทาง เมื่อความเข้าใจในเรื่ องชีวติ ที่เขาแสวงหานั้นเริ่ มจางหายไป เขาเดินทางกลับมาที่นิวยอร์ ค
ในปี ค.ศ. 1885 เพื่อบันทึกการใช้ชีวติ ที่งดงามในตะวันตก ความสําเร็ จในด้านการวาดรู ป และปั้ นรู ป
ปั้ นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ วชื่อของเขา กลายเป็ นที่รู้จกั อย่างกว้างขวาง และกลายเป็ น ศิลปิ นที่มีค่าตัวสู ง
ที่สุด

ภาพที่ 17 Frederic Remington, The Wounded Bunkie, 1896
ที่มาภาพ schummi06514, Frederic Remington, "The Wounded Bunkie" –
1896, เข้าถึงเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.flickr.com/
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วิเคราะห์ รูปแบบประติมากรรม
1. The Wounded Bunkie, 1896, Bronze
1

4

2

3

5

1. กําลังได้รับบาดเจ็บ ทรงตัวบนหลังม้าอย่างไม่มนั่ คง
2. ช่วยพยุงให้ทรงตัวบนหลังม้าที่กาํ ลังวิง่ ได้
3. หางสะบัดไปด้านหลัง แสดงถึงการวิง่ ที่เร็ วมาก
4. ขาตะกุย ให้ความรู ้สึกเหมือนกําลังพุง่ ทะยานไปข้างหน้า
5. ม้าทั้งสองตัววิง่ โดยใช้เพียงขาและกีบตัวละข้างสัมผัสพื้น ทําให้เห็นถึงจังหวะของม้าที่วงิ่ เร็ วมากๆ

ประติมากรรม

รู ปทหารสองคนขี่มา้ ที่กาํ ลังแสดงอาการวิง่ ควบ โดยทหารผูห้ นึ่งบนหลังม้า

กําลังได้รับบาดเจ็บ ส่ วนทหารอีกคนกําลังพยุงทหารที่ได้รับบาดเจ็บให้ทรงตัว อยู่ บนหลังม้าได้
เพื่อที่จะนําพาออกไปให้พน้ สมรภูมิ หรื อเร่ งรี บเพื่อจะนําตัวไปรักษาในที่ปลอดภัย
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2. The Cheyenne, 1901, Bronze
1

2

4

5

3

6

1. เอนตัวไปข้างหน้า ทําให้รู้สึกเหมือนกําลังพุง่ ไปข้างหน้า
2. ไม่มีอานม้า อินเดียนแดงต้องใช้ขาหนีบบนหลังม้าให้แน่น
3. หางปลิวไปด้านหลัง ช่วยให้ขา้ งหน้าพุง่ ตัวออกไป
4. ขนแผงคอม้าสะบัดปลิวช่วยให้เคลื่อนไหว
5. ม้าวิง่ เร็ วมาก จังหวะขา และกีบม้า จึงไม่สมั ผัสดินเลย
6. แผ่นหนังสัตว์ผืนใหญ่ที่พาดบนหลังม้าตกห้อยลากไปกับพื้นดิน ช่วยในการทรงตัวของรู ปม้ากับคนขี่

ประติมากรรม

รู ปชายชาวอเมริ กนั พื้นเมืองเผ่าไชแอนน์ ขี่บนหลังม้าที่กาํ ลังวิง่ ควบ แสดง

ให้เห็นถึงความเร็ วในการขี่มา้ อย่างเต็มที่ มือขวาถือหอก บนหลังม้ามีผา้ คล้ายหนังสัตว์ผนื ใหญ่พาด
อยู่ และส่ วนชายห้อยย้อยตกลงข้างขวาของลําตัวม้า ลากไปกับพื้น
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3. Coming through the Rye,1902, Bronze
1

3

2

4

1. ใบหน้าแสดงออกถึงความสุข สนุกสนาน
2. ยิงปื นขึ้นฟ้ า แสดงถึงการเฉลิมฉลอง ความพอใจ
3. การก้าวขาของม้า แสดงถึงการวิง่ เคียงกันไปแบบช้าๆ
4. ม้าแต่ละตัวหันหน้า และยกหัวต่างกันไป ช่วยให้ดูมีความเคลื่อนไหวมากยิง่ ขึ้น

ประติมากรรม

รู ปคาวบอย 4 คนขี่มา้ ที่กาํ ลังวิง่ อย่างช้าๆ เคียงข้างกัน จากใบหน้าของ

คาวบอยทั้ง สี่ ยมิ้ ร่ าเริ ง ดูมีความสุ ข สนุกสนานเฮฮา ทุกคนถือปื นพกสั้น ด้วยมือขวา ยกขึ้นไปบน
อากาศคล้ายกับจะยิงฉลองด้วยความรู ้สึกดีใจ
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4. Dragoons_1850, 1905, Bronze
1

3

2

4

5

1. บุคคลสองฝ่ ายต่อสู ้ ยื้อยุดขัดขืนกันระหว่างที่มา้ กําลังวิง่
2. ตําแหน่งของหัวม้าแต่ละตัวอยูใ่ นระดับที่ต่างกัน ทําให้เห็นถึงความรู ้สึกเคลื่อนไหว
3. ขาม้าไม่เหยียบพื้น ทําให้รู้สึกถึงความเร็ ว รุ นแรง
4. ส่วนหัวก้มลงทําแนวเส้นโค้งกับบั้นท้าย ทําให้มา้ ตัวที่อยูข่ า้ งหน้าและหลังเด่นขึ้น
5. ม้าตัวแรกกําลังวิง่ และยืน่ ขาออกไปข้างหน้า ทําให้รู้สึกว่าคนขี่มา้ กลุ่มนี้กาํ ลังทะยานไปข้างหน้า

ประติมากรรมรู ป กลุ่มคนขี่มา้ เป็ น ชาวพื้นเมือง ที่เข้าไปขโมยม้าของทหารลาดตะเวนที่
กําลังตั้งค่ายพักแรมอยู่ เป็ นการแสดงความกล้าหาญของชายชาวพื้นเมือง ที่จะปกป้ องดินแดนถิ่น
ฐานของพวกเขา ชายชาวพื้นเมืองอเมริ กนั 2 คน และทหารอเมริ กนั 2 นาย อยู่ในลักษณะที่กาํ ลังต่อสู้
ดิ้นรน ขัดขืนกันของทั้งสองฝ่ าย โดยที่มา้ ทั้ง 5 ตัวกําลังวิง่ ควบด้วยความเร็ วสู ง
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5. The Rattlesnake, 1905, Bronze
1

2

4

5

3

1. แนวของหัวม้าตลอดสันหลังไปถึงต้นหางเป็ นเส้นโค้ง
2. เส้นโค้งของหลังแสดงถึงความไม่มน่ั คง จากการที่มา้ อยูใ่ นลักษณะที่ผิดแผกจากอาการตกใจกลัว
3. บั้นท้ายของม้าห่อ แสดงถึงความรู ้สึกที่ไม่มนั่ คง
4. ส่วนหัวก้มลงมา แสดงให้เห็นถึงความรู ้สึกตกใจ จากการมองเห็นงู
5. ขาหน้าทั้งสองข้างที่พบั เข้าหาลําตัว แสดงออกถึงความรู ้สึกตกใจกลัวงูที่พ้ืน

ประติมากรรม

รู ปคาวบอยกําลังขี่มา้ มีงูหางกระดิ่งโผล่ข้ ึนมาจากพื้นดิน ทําให้มา้ สะดุง้

ตกใจกลัวตามสัญชาตญาณที่รับรู ้ได้ถึงความอันตรายของงูชนิดนี้ เป็ นการตอบสนองทางความรู ้สึก
ที่รุนแรงของสัตว์ใหญ่ที่มีต่อสัตว์ที่มีขนาดเล็กกว่า ส่ วนคาวบอยบนหลังม้าก็แสดง อาการตกใจแทบ
ไม่ทนั ได้ต้ งั ตัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
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6. The Buffalo Horse, 1907, Bronze
1

4

2

3

5

6

1. สี หน้าของม้าแสดงถึงความเจ็บปวด ตกเป็ นฝ่ ายที่ถูกกระทํา
2. อินเดียนแดงถูกเหวีย่ งขึ้นไปบนอากาศพร้อมกับม้า
3. แนวหลังม้าโก่งเป็ นเส้นโค้งตามแรงขวิดของควายไบซัน
4. สะโพกและขาหลังของควายไบซันแสดงอาการเกร็ ง จนกล้ามเนื้อส่วนนี้ปรากฏขึ้นอย่างเด่นชัด
5. ลําตัวและขาหน้าของควายไบซันยกขึ้นเหนืออากาศ แสดงถึงพลังที่รุนแรง
6. ขาหลังม้าย่อพับเข้าหาลําตัว แสดงถึงความเจ็บปวดที่ได้รับ

ประติมากรรมแสดงเหตุการณ์การล่าสัตว์ของชาวพื้นเมืองอเมริ ก กัน โดยชาวพื้นเมืองขี่มา้
กําลังจะล่าควายไบซันสัตว์ที่อยูค่ ู่ทุ่งหญ้าของอเมริ กามาช้านาน แต่เกิดเหตุการณ์โชคร้ายขึ้น
ควายไบซันต่อสู ้เพื่อป้ องกันตัวจากชาวพื้นเมือง โดยใช้หวั ชนและงัดเข้าที่ทอ้ งม้าพาหนะของชาว
พื้นเมืองยกขึ้นไปบนอากาศ

เมื่อ
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7. Cowboy, 1908, Bronze
1

2

4

3

5

6

1. หัวก้มลง ทําให้แนวคอเป็ นเส้นโค้ง
2. ปากม้าอ้าตามแรงกระชากสัง่ ให้หยุดจากสายบังเหียนในมือโคบาล
3. โคบาลหันหน้ามาทางด้านซ้ายแสดงอาการสนใจ หรื อแปลกใจกับบางสิ่งที่เห็น จึงหยุดม้า
4. ขาหน้าซ้ายยกขึ้นเป็ นแนวตรง พร้อมที่จะยันพื้น เพื่อหยุดการเคลื่อนตัว
5. ขาทั้ง 3 ข้างยืนปักหลักเป็ นแนวเอียงไปด้านหลัง แสดงถึงอาการที่มา้ วิง่ มาอย่างรวดเร็ว แล้วหยุดชะงัก
6. หางปลิวไปทิศทางเดียวกัน
ประติมากรรม รู ปคาวบอยขี่มา้ โดยม้าแสดงลักษณะอาการที่กาํ ลังวิง่ มาด้วย ความรวดเร็ ว
แล้วหยุดอย่างกะทันหัน แสดงอาการคึกคะนองด้วยการก้มหัวลง ขาหน้าข้างซ้ายยกขึ้นชี้ไปข้างหน้า
ขาหน้าข้างซ้ายและขาหลังทั้งสองข้างยันพื้นอยูก่ บั ที่
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8. TheBroncho Buster, 1909, Bronze
1

2

5

3

6

4

7

1. แนวเส้นหลังจรดหัวม้าโค้งงอ แสดงถึงความไม่มนั่ คง
2. โคบาลเอนตัวหมอบ บนหลังม้า เพื่อให้ทรงตัวอยูไ่ ด้
3. เท้าขวาของโคบาลไม่ได้สอดอยูใ่ นโกลน แสดงถึงความเสี่ยงที่จะตกจากหลังม้า
4. มือซ้ายกุมสายบังเหียน และแผงคอม้า เพื่อช่วยพยุงตัว
5. หางไม่สมั ผัสพื้น ช่วยให้รู้สึกมีความเคลื่อนไหวมากยิง่ ขึ้น
6. ยกตัวขึ้นยืนด้วยสองข้างหลัง
7. ขาหน้าทั้งสองยกขึ้นในระดับที่เท่ากัน
ประติมากรรม

รู ปคาวบอยขี่มา้ ม้าอยูใ่ นลักษณะกําลังแสดงอาการพยศ ผาดโผน ยกตัวขึ้น

เหนืออากาศ ยืนด้วยสองข้างหลัง แต่ไม่ได้แสดงความรุ นแรงขนาดที่จะสลัดผูข้ ี่ ให้ตกลงมาจากหลัง
แต่อย่างใด
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9. Trooper of the plains ,1909, Bronze
1

2

3

4

5

6

1. ปากอ้าแสดงการเปล่งเสี ยงออกมา
2. สี หน้าแสดงอาการเหนื่อยหอบจากการวิง่
3. โคบาลกุมสายบังเหี ยนไว้แน่น เพื่อให้ทรงตัวอยูไ่ ด้
4. ขาและกีบทั้งสี่ ขา้ งไม่ได้เหยียบพื้นเลย แสดงถึงจังหวะที่มา้ ตัวนี้วงิ่ ด้วยความเร็ วสูง
5. รู ปร่ างคล้ายพืชหรื อหญ้าเข้ามารองรับขาม้า
6. หางลอยปลิวไปข้างหลังตามความเร็ ว

ประติมากรรม

รู ปคาวบอยขี่มา้ มือขวาถือปื นพกสั้น ในลักษณะพร้อมที่จะยิงทุกเมื่อ มือ

ซ้ายกุมสายบังเหี ยนม้า ส่ วนม้าก็อยูใ่ นลักษณะท่าที่กาํ ลังวิง่ ควบอย่างรวดเร็ ว
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2.4. เฮนรี่ เมอร์ วนิ ชาร์ ดดี้ (Henry Merwin Shrady)

ภาพที่ 18 เฮนรี่ เมอร์ วนิ ชาร์ ดดี้
ที่มาภาพ Henry Merwin Shrady, เข้าถึงเมื่อ 23 มกราคม 2557,
เข้าถึงได้จาก http://en.wikipedia.org/
เฮนรี่ เมอร์ วิน ชาร์ ดดี้ (12 ตุลาคม 1871 - 12 เมษายน 1922) เกิดในมหานครนิวยอร์ ค เป็ น
บุตรชายของศัลยแพทย์ จอร์ จ

เฟรเดอริ ก ชาร์ ดดี้ เฮนรี่ ศึกษาศิลปะอย่างไม่เป็ นทางการ แต่

ประติมากรรมรู ปสัตว์ป่าหล่อสําริ ดของเขาได้ รับการยอมรับในสหรัฐอเมริ กา และเป็ นประติมากร
ชาวอเมริ กนั ที่มีชื่อเสี ยง จากผลงานการสร้างอนุสาวรี ยข์ องยูลิสซิสเอส. แกรนท์ ประธานาธิ บดีคนที่
18 ของสหรัฐอเมริ กา ในอิริยาบถขี่มา้ ประดิษฐาน ณ กรุ งวอชิงตันดีซี สหรัฐอเมริ กา และงาน
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ประติมากรรมประกอบอนุสาวรี ยแ์ ห่งนี้ เช่น รู ปสิ งโตทั้ง สี่ เฝ้ าที่ฐานของรู ปประธานาธิ บดีแกรนท์ขี่
ม้า และยังมีรูปกลุ่มทหารม้าประจัญบาน และรู ปทหารบนรถม้าพ่วงปื นใหญ่

ภาพที่ 19 Henry Merwin Shrady,Grant Memorial ,1902-22
ที่มาภาพ Ser Viajero, Estados Unidos: Washington, เข้าถึงเมื่อ 29 มกราคม
2557, เข้าถึงได้จาก http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grant_Memorial_1.JPG
เฮนรี่ เมอร์ วนิ ชาร์ ดดี้ เป็ นประติมากรที่เรี ยนรู้การปั้ นด้วยตนเอง และใช้เวลาทั้งหมดในชีวติ
ของเขาสร้างผลงานเกี่ยวกับอนุสาวรี ย ์ ให้กบั นายพลยูลิสซิ ส เอส . แกรนท์ ที่มลรัฐวอชิงตัน ผลงาน
ชิ้นนี้เขาได้ใช้เวลา ถึง 22 ปี จากเวลาทั้งหมด 24 ปี ที่ทาํ งานเป็ น ประติมากร (ผลงานของเขาถูกนํามา
แสดงสองอาทิตย์หลังจากที่เขาสิ้ นชีวติ ) ภาระของชาร์ ดดี้ ในการสร้างอนุสาวรี ยน์ ายพล แกรนท์น้ ี ถือ
ว่าเป็ นงานที่ใหญ่มาก รวมทั้งการสร้างรู ปปั้ นของม้าและทหาร ซึ่ งเน้นทหารม้าที่กาํ ลังวิง่ ทะยานเข้าสู่
สนามรบ และทหารที่เดินแถว เป็ น ประติมากรรมหล่อโลหะสําริ ด

นอกจากนี้ ชาร์ ดดี้ ยัง ได้สร้าง

อนุสาวรี ยร์ ู ปคนขี่มา้ ไว้อีกสองสามแห่ง รวมทั้งอนุสาวรี ย ์ ของจอร์จ วอชิงตัน ในปี ค.ศ. 1901-06
และอนุสาวรี ยข์ องนายพลโรเบิรต์ อี.ลี. ในปี ค.ศ. 1917-24 ซึ่ งเป็ นอนุสาวรี ยท์ ี่มี รูปแบบนัง่ บนหลัง
ม้าหล่อโลหะสําริ ดเหมือนอนุสาวรี ยข์ องนายพลแกรนท์
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ชาร์ ดดี้ เกิดที่มลรัฐนิวยอร์ คและทํา ธุรกิจ จนกระทัง่ เขาเกิด เป็ นโรคไทฟอยด์ ในขณะที่พกั
ฟื้ นจากไข้ เขาเริ่ มออกเที่ยวตามสวนสัตว์ และได้ ร่างภาพสัตว์ต่างๆ เขาเริ่ มอาชีพใหม่ ของเขาด้ว ย
การสร้างแบบสัตว์ ตวั เล็กๆ ให้กบั บริ ษทั Gorham Silver ก่อนที่จะลงมือ สร้างอนุสาวรี ยข์ องนายพล
แกรนท์ เขาได้มุ่งมัน่ สร้างรู ป ประติมากรรม สัตว์หล่อโลหะสําริ ด มีราย ละเอียดสวยงาม รวมทั้งรู ป
ปั้ นของบุคคลสําคัญต่างๆของดินแดนตะวันตก ผลงานเล็กน้อยเหล่านี้มีค่าสําหรับนักสะสม
เขาใช้ ผลงานสเก็ตซ์ในสวนสัตว์มาสร้า งเป็ นงานประติมากรรม กวางตัวผู้ และควายป่ า ไบ
ซันขนาดเล็ก ประติมากรชื่อ Karl Bitter สนับสนุนให้ ชาร์ ดดี้ ปั้ นรู ปสัตว์เหล่านั้นให้ใหญ่ข้ ึน และ
นําไปแสดงในงาน 1901 Pan-American ที่เมืองบ๊อบฟาโล รู ปปั้ นสัตว์ 8 ชิ้นของชาร์ ดดี้ ได้ถูกนําไป
ตกแต่งราวสะพานในงานฉลองสะพาน ด้วย ในวันนี้ผลงาน “Elk Buffalo” ขนาดใหญ่น้ นั เป็ นที่ รู้จกั
และกลายเป็ นสิ่ งสําคัญของมลรัฐวอชิงตัน

87

วิเคราะห์ รูปแบบประติมากรรม
1. Cavalry Charge,1902-22, Bronze
1

4

2

5

3

6

7

1. สีหน้าของม้าตัวนี้แสดงออกถึงความตื่นตกใจหวาดกลัว
2. ทหารแต่ละนายแสดงถึงความเหนื่อยล้า วิตกกังวล
3. ทหารผูน้ ้ ีคาดว่าเป็ นนายทหารชั้นผูน้ าํ สังเกตจากเครื่ องประดับของม้าที่เขาขี่ จะมีมากกว่าม้าตัวอื่นแสดงอาการ
ฮึกเหิ ม ชูดาบขึ้นเป็ นสัญญาณพร้อมที่จะบุกตะลุยเข้าสู่สมรภูมิ

4. ขายกขึ้นไม่ติดพื้น แสดงอาการวิง่ ควบด้วยความเร็ว
5. พื้นดินไม่เรี ยบ คล้ายกับโคลนหรื อนํ้าที่กระเซ็นขึ้นมารับกับขาม้า
6. ม้าตัวนี้กระโดดข้ามม้าตัวที่ลม้
7. ม้าตัวนี้ลม้ ตัวลง เพราะอาจจะได้รับบาดเจ็บ
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รู ปทหารม้าอเมริ กนั ในช่วงสงครามกลางเมือง อยูใ่ นลักษณะเป็ นกลุ่มทหาร

ประติมากรรม

ม้า 7 นายขี่มา้ มุ่งเข้าสู่ สมรภูมิ ม้าแต่ละตัววิง่ ควบด้วยความรวดเร็ ว มีทหารกับม้าเสี ยหลักล้มตัวลง ม้า
ที่วงิ่ มาจากด้านหลังก็พยายามจะไม่เหยียบตัวที่ลม้ ลง ด้วยการกระโดดข้ามไป แสดงถึงความลําบาก
ยากเข็ญ สับสน ปั่ นป่ วน และวุน่ วายของสภาวะสงคราม
2. Artillery,1902-22, Bronze
1

2

3

4

5

1. ขาหน้าทะยานขึ้นเหนืออากาศ แสดงการพุง่ ไปข้างหน้า
2. ลิ้นห้อยออกมา แสดงถึงความเหนื่อยล้า
3. แสดงอาการกําลังกระโจนออกไปข้างอย่างเต็มที่
4. แสดงอาการหยุดชะงัก
5. ทหารแต่ละนายแสดงอาการเหนื่อยล้า วิตกกังวล ต้องการผ่านพ้นจากสภาวะอันเลวร้ายเหตุการณ์ไปให้ได้
ประติมากรรม

รู ปทหารอเมริ ก ั นกําลังขับรถม้าที่พว่ งติดกับปื นใหญ่ ในช่วงเหตุการณ์

สงครามกลางเมือง เป็ นการขนลําเลียงทหารและอาวุธ ผ่านพื้นที่ที่มีสภาพทุรกันดารเป็ นโคลนเป็ น
เลน มีมา้ 4 ตัวกําลังลากรถ มีทหารขี่มา้ อีก หนึ่งตัวขนาบข้าง ม้าแต่ละตัวแสดงความเหนื่อยล้า บ้างก็
พยศ เหล่าทหารก็เช่นกัน บางนายก็ได้รับบาดเจ็บ แสดงถึงความเหนื่อยยากในสงครามได้เป็ นอย่างดี

บทที่ 3
กระบวนการสร้ างสรรค์
ข้าพเจ้ามีความชื่นชอบในสัตว์ใหญ่ อย่างช้าง ม้า วัวควาย มาตลอดตั้งแต่จาํ ความได้ บิดา
มารดาจึงมักซื้ อรู ปปั้ น รู ปแกะสลัก ช้าง ม้า วัว ควาย ทั้งที่เป็ นดินเผา เซรามิกเรซิ่น และไม้มาให้เป็ น
ประจํา สิ่ งเหล่านี้คือความประทับใจของข้าพเจ้าตั้งแต่เยาว์วยั ทําให้ขา้ พเจ้ามีนิสัยรักในการวาด
เขียน และการปั้ นรู ปสัตว์เหล่านี้ดว้ ยดินเหนียว ซึ่งหาซื้ อได้จากแหล่งผลิตเครื่ องปั้ นดินเผา
นอกจากนี้ขา้ พเจ้ายังมีความสนใจในประวัติศาสตร์ ไทยโบราณ ทั้งที่ปรากฏในภาพเขียน หนังสื อ
ละคร ภาพยนตร์ อนุสาวรี ย ์ และประติมากรรมหลายแห่ง ซึ่ งจะพบว่าสัตว์เหล่านี้ได้แทรกเข้าไปอยู่
ในวิถีชีวติ ของคนไทยและข้าพเจ้ามาโดยตลอด
มนุษย์รู้จกั การใช้ประโยชน์จากช้างและม้ามาตั้งแต่สมัยโบราณ จากเดิมสัตว์เหล่านี้เป็ น
สัตว์ป่าแต่ถูกจับมาเลี้ยง เพื่อปรับปรุ งสายพันธุ์และฝึ กไว้ใช้งานจนกลายเป็ นสัตว์เลี้ยง ด้วยมนุษย์
เล็งเห็นถึงความพิเศษของสัตว์แต่ละชนิด เช่น ช้างมีพละกําลังและมีความแข็งแรง มีความสามารถใน
การเดินทางไกล จึงจับมาฝึ กไว้ใช้เป็ นพาหนะบรรทุกสิ่ งของและลากซุ ง ส่ วนวัว ควาย ใช้ไถนา หรื อ
ใช้ในการทําเกษตร ในชนบทที่ห่างไกลจากเส้นทางคมนาคม ก็จะใช้เป็ นพาหนะเทียมเกวียนบรรทุก
ของ รวมไปถึงม้าก็เป็ น พาหนะชั้นยอดในการเดินทางไปยังที่ต่างๆเพื่อย่นระยะเวลาและความ
สะดวกสบายของมนุษย์ นอกจากนี้สัตว์เหล่านี้ยงั มีความสัมพันธ์กบั ประวัติศาสตร์ ศึกสงครามที่
ยาวนานของมนุษย์และใช้ประโยชน์ในการเพิ่มสมรรถนะให้กบั กองทัพ ตั้งแต่สมัยกรี กโรมัน ซึ่ งต่าง
ก็ใช้มา้ ในการทําศึกสงคราม ทั้งเป็ นพาหนะของแม่ทพั นายทหาร และเป็ นแรงงานในการบรรทุก
สิ่ งของอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการรบ
เมื่อสัตว์เหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ และเป็ นที่จดจําของคนรุ่ นหลังว่าบุคคล
สําคัญต่างๆในประวัติศาสตร์ เหล่านั้น ได้ใช้สัตว์เหล่านี้เป็ นพาหนะในการสู ้รบสร้างชาติบา้ นเมือง
เพื่อเป็ นการหวนระลึกถึงคุณงามความดี ความเสี ยสละต่างๆ ที่ควรค่าแก่การยกย่องเชิดชูของบุคคล
หรื อเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านั้น จึงมีการสร้างอนุสาวรี ยร์ ู ปบุคคล และเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้น และเพื่อ
เป็ นการเสริ มความงามให้สมบูรณ์โดดเด่น จึงมีการสร้างรู ปสัตว์ เช่น ช้างและม้าเข้าไปเป็ น
ส่ วนประกอบสําคัญด้วย
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ในประเทศไทยมีการสร้างอนุสาวรี ยพ์ ระบรมรู ปวีรกษัตริ ย ์ และวีรสตรี ทรงช้างและม้า มา
ยาวนานกว่า 60 ปี มีอนุสาวรี ยข์ นาดใหญ่ที่มีความสําคัญมากกว่า 10 แห่ง ทําให้เห็นถึงพัฒนาการการ
สร้างสรรค์ของประติมากรไทย นับตั้งแต่ผวู ้ างรากฐานการสร้างอนุสาวรี ยใ์ นประเทศไทย คือ
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี และศิษย์คนสําคัญ เช่น อาจารย์สนัน่ ศิลากรณ์ อาจารย์สุภร ศิระ
สงเคราะห์ ต่อเนื่องมาจนถึงยุคปั จจุบนั คือ อาจารย์ภราดร เชิดชู ซึ่ งได้สร้างอนุสาวรี ยว์ รี กษัตริ ยท์ รง
ช้างและม้าออกมาได้อย่างสง่างามสมพระเกียรติขา้ พเจ้ามีความประทับใจในความสง่างามและทรง
พลังของอนุสาวรี ยเ์ หล่านั้น จนเกิดเป็ นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์พระบรมรู ปวีรกษัตริ ยท์ รง
ช้างและม้าในรู ปแบบเฉพาะตน
3.1 แนวความคิดในการสร้ างสรรค์
3.1.1 พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงช้ าง
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็ นกษัตริ ยน์ กั รบ กอบกูเ้ อกราชชาติไทยจากพม่าในคราว
เสี ยกรุ งศรี อยุธยาครั้งที่ 1 ทรงพระปรี ชาสามารถเจนจัดในราชการสงคราม ทั้งการใช้อาวุธต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็ นดาบ ทวน ของ้าวและปื น ทั้งยังเชี่ยวชาญในการทรงช้างและม้า สาเหตุที่เลือกสร้างสรรค์
ผลงานเป็ นรู ปพระองค์ทรงช้าง เพราะเลือกเอาช่วงเวลาที่พระองค์กาํ ลังจะทรงกระทํายุทธหัตถีกบั
พระมหาอุปราชา เป็ นสงครามครั้งสําคัญและยิง่ ใหญ่ในประวัติศาสตร์ ไทย
โดยอนุสาวรี ยร์ ู ปทรงช้างนี้อาจกล่าวได้วา่ มีเพียงที่ประเทศไทย เพราะประวัติศาสตร์ ไทยมี
ความเกี่ยวข้องกับช้างเป็ นอย่างมาก แตกต่างกับม้าที่มีการสร้างรู ปทรงม้าอย่างแพร่ หลาย เพราะเป็ น
สัตว์เลี้ยงที่มีอยูม่ ากมายทัว่ โลก แต่การเลี้ยงช้างนั้นจะมีอยูเ่ ฉพาะในเอเชีย และที่มีประวัติศาสตร์ การ
ใช้ชา้ งทําศึกสงครามอย่างชัดเจนคือ อินเดียและไทย ซึ่ งสําหรับประเทศไทยมีอนุสาวรี ยว์ รี กษัตริ ย ์
และวีรสตรี ทรงช้างอยูร่ วม 5 แห่ง ทําให้สามารถศึกษารู ปแบบการสร้างตั้งแต่อนุสาวรี ยท์ ี่ดอนเจดีย ์
จังหวัดสุ พรรณบุรีซ่ ึ งสร้างในปี พ.ศ. 2501 จนอนุสาวรี ยห์ น้ากองบัญชาการทหารสู งสุ ด หลักสี่ แจ้ง
วัฒนะ กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งสร้างในปี พ.ศ. 2547 เกือบ 60 ปี ที่ประเทศไทยมีอนุสาวรี ยร์ ู ปช้างศึก
พาหนะของวีรกษัตริ ยแ์ ละวีรสตรี คนสําคัญในประวัติศาสตร์ ไทย รู ปแบบช้างศึกเหล่านี้จะแสดงออก
ถึงท่าทางที่น่ิงสงบ มีเพียงที่ดอนเจดีย ์ จังหวัดสุ พรรณบุรี เท่านั้นที่ชา้ งจะแสดงใบหน้าดุดนั คิ้วขมวด
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ดวงตาเบิกกว้างน่ากลัว ซึ่งส่ วนศีรษะช้างที่ดอนเจดีย ์ จังหวัดสุ พรรณบุรี นี้เป็ นฝี มือการปั้นของ
อาจารย์สนัน่ ศิลากรณ์ ประติมากรผูม้ ีผลงานการสร้างสรรค์อนุสาวรี ยใ์ นไทยอย่างมากมาย
รู ปแบบพระบรมรู ปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประทับบนคอช้างทรง ในพระหัตถ์ท้ งั
สองทรงพระแสงของ้าว ทรงพระมาลาเบี่ยง และทรงสร้อยสังวาล ช้างทรงเป็ นช้างพลาย ร่ างกาย
สมบูรณ์ สง่างาม มีงายาวพอประมาณ มีสัปคับผูกบนหลังช้าง บนสัปคับมีอาวุธต่างๆวางอยูท่ ้ งั ง้าว
หอก ทวน และปื นยาว มีทหารนัง่ บนสัปคับ เรี ยกว่า “กลางช้าง”สองมือถือแพนขนหางนกยูง มี
ทหารนัง่ อยูด่ า้ นท้ายเหนือโคนหางช้าง ตําแหน่งนี้เรี ยกว่า “ท้ายช้าง” ในมือขวาถือตะขอด้ามยาว ช่วย
จอมทัพในการบังคับช้างทรงโดยรู ปแบบเหล่านี้จะพบได้ทวั่ ไปในภาพวาดหรื ออนุสาวรี ยว์ รี กษัตริ ย ์
วีรสตรี ในประวัติศาสตร์ ไทยสมัยโบราณ ที่มีแบบแผนให้กษัตริ ยแ์ ม่ทพั ผูน้ าํ ทัพประทับหรื อ
บัญชาการรบอยูบ่ นหลังช้างศึก อนุสาวรี ยข์ องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลายแห่งจะเป็ นพระบรม
รู ปประทับคอช้างศึก ทรงพระแสงของ้าว พร้อมที่จะฟาดฟันกับอริ ราชศัตรู ทั้งที่ดอนเจดีย ์ จังหวัด
สุ พรรณบุรี และที่หน้ากองบัญชาการทหารสู งสุ ด หลักสี่ แจ้งวัฒนะ กรุ งเทพมหานคร ทั้งการยืนหรื อ
สี หน้าท่าทางที่แสดงออกค่อนข้างจะนิ่ง ซึ่ งเมื่อข้าพเจ้าจะสร้างสรรค์ข้ ึนมาจึงพยายามให้ชา้ งศึกดูมี
ลักษณะท่าทางที่แสดงออกมารุ นแรงมากยิง่ ขึ้น เช่นชูหวั ยกขึ้นสู ง คล้ายกับพยายามเบ่งขยายตัวให้ดู
ใหญ่เพื่อข่มขวัญช้างข้าศึก จ้องมองไปข้างหน้า นัยน์ตาเบิกกว้าง ใบหน้าขมวดดุดนั ส่ วนใบหูกาง
ออกเต็มที่ ปากร้องคํารามแผดเสี ยงร้องดังไปทัว่ บริ เวณอย่างน่าเกรงขาม
3.1.2 พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้ าตากสิ นมหาราชทรงม้ า
สมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช กษัตริ ยน์ กั รบ มหาราชผูท้ รงกอบกูเ้ อกราชชาติไทยจาก
พม่า ทรงขับไล่พม่าออกจากแผ่นดินไทย รวบรวมชาติไทยให้เป็ นหนึ่งเดียวอีกครั้ง สาเหตุที่
สร้างสรรค์พระบรมรู ปสมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราชทรงม้า เพราะจากเหตุการณ์เสี ยกรุ งศรี อยุธยา
ครั้งที่ 2 บ้านเมืองถูกทําลาย ผูค้ นหนีกระจัดกระจาย ตอนนั้นพระองค์ยงั มียศเป็ นพระยาตาก ทรง
รวบรวมผูค้ นกอบกูช้ าติไทย โดยใช้มา้ เป็ นพาหนะในการเดินทาง และการรบด้วย
รู ปแบบงานจะเป็ นพระบรมรู ปสมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราชทรงม้าศึก นําทัพทหารไทย
บุกตะลุยสู่ สมรภูมิ รู ปแบบการแต่งกายของสมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราชนั้น ทั้งในอนุสาวรี ยท์ ุก
แห่ง หรื อในภาพเขียนของพระองค์ส่วนใหญ่ยดึ ตามแบบอนุสาวรี ยท์ ี่วงเวียนใหญ่แทบทั้งสิ้ น เพราะ
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ถือได้วา่ ก่อนหน้าการสร้างอนุสาวรี ยท์ ี่วงเวียนใหญ่น้ นั ภาพลักษณ์ที่เป็ นรู ปธรรมของสมเด็จพระเจ้า
ตากสิ นมหาราชยังไม่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน จนเมื่อมีการสร้างอนุสาวรี ยท์ ี่วงเวียนใหญ่ในปี พ.ศ.
2497 พระบรมรู ป และพระพักตร์ ของพระองค์จึงเริ่ มปรากฏให้ชาวไทยเห็นอย่างกว้างขว้าง ผ่านการ
ออกแบบของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ในรู ปแบบการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้า พระบรมรู ปสมเด็จ
พระเจ้าตากสิ นมหาราช ทรงพระมาลาเส้าสู ง ทรงพระแสงดาบชูไปข้างหน้า แสดงถึงความมุ่งมัน่ มี
เหล่าทหารเอก 4 นาย ควบม้าตามอยูเ่ บื้องหลัง แต่ละนายมีดาบประจํากาย มือกําอาวุธแน่น พร้อมที่
จะฟาดฟันกับศัตรู ม้าศึกแต่ละตัวอยูใ่ นท่าทางที่วง่ิ ควบอย่างรวดเร็ ว
โดยอนุสาวรี ยพ์ ระบรมรู ปทรงม้าในประเทศไทยปั จจุบนั จะสร้างในลักษณะที่เป็ นบุคคล
เดียวนัง่ เด่นสง่าบนหลังม้าเพียงลําพัง หรื ออาจจะมีทหารเดินเท้าตามจอมทัพที่นงั่ บนหลังม้า เพื่อให้
จอมทัพเป็ นรู ปประธานที่มีความโดดเด่นที่สุด ส่ วนในประเทศสหรัฐอเมริ กาได้มีการสร้าง
อนุสาวรี ยน์ ายพลยูลิซิส เอส แกรนท์ ซึ่ งเป็ นผลงานของเฮนรี่ เมอร์ วนิ ชาร์ ดดี้ ชาร์ ดดี้ได้สร้างสรรค์
ผลงานประติมากรรมประกอบเรื่ องราวของสงครามกลางอเมริ กาเป็ นทหารขี่มา้ วิง่ ทะยานพร้อมกัน
ไปเป็ นกลุ่ม หรื อผลงานของศิลปิ น เฟรเดอริ ก เรมิงตัน ที่สร้างสรรค์ประติมากรรมรู ปโคบาล
อินเดียนแดงในอิริยาบถต่างๆ บนหลังม้า ทั้งเดี่ยวและเป็ นกลุ่ม
ในส่ วนการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าเห็นว่าทหารเอกที่ตามจอมทัพสมควรขี่มา้ ไป
ด้วย โดยม้าศึกของสมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราชจะยกขาหน้าทั้งสองขึ้นแบบผาดโผน เพื่อช่วยให้
องค์สมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราชมีความโดดเด่นมากยิง่ ขึ้น โดยยึดรู ปแบบและจํานวนเหล่าทหาร
เอก ตลอดจนรู ปร่ าง เค้าโครงหน้า การแต่งกาย มาจาก พระบรมราชานุสาวรี ยส์ มเด็จพระเจ้าตากสิ น
มหาราช ประดิษฐาน ณ สวนสาธารณะทุ่งนาเชย อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วยพระเชียง
เงิน หลวงพิชยั อาสา หลวงราชเสนา หลวงพรหมเสนา โดยแทนที่ทุกนายจะเดินหรื อวิง่ ตามสมเด็จ
พระเจ้าตากสิ นมหาราช ทุกนายจะนัง่ บนหลังม้าศึกควบบุกทะยานตามจอมทัพมุ่งสู่ สมรภูมิ โดย
รู ปแบบงานศิลปะที่แสดงรู ปม้าวิง่ มาด้วยกันเป็ นกลุ่มแบบนี้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างแผ่หลายทั้งในงาน
จิตรกรรมและงานประติมากรรม เพราะลักษณะการวิง่ ของม้าที่วงิ่ มาเป็ นกลุ่มนี้ จะทําให้เห็นถึง
ลักษณะการเคลื่อนไหวที่มีความต่อเนื่องตามจังหวะท่าทางของม้าแต่ละตัว จึงเหมาะสมที่จะแสดง
ให้เห็นสภาวะทัพทหารม้ากําลังบุก หรื อทะยานเข้าสู่ สมรภูมิยงิ่ นัก
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การที่จะแสดงออกถึงจังหวะการเคลื่อนไหว การก้าวย่างของขา และกีบม้า สามารถบ่ง
บอกถึงระดับความเร็ วได้ หากจังหวะกีบ หรื อเท้าม้าสัมผัสกับพื้นมากเพียงใด ก็ดูราวกับว่าม้านั้น
กําลังวิง่ หรื อเดินช้า ตรงกันข้ามกับม้าที่แสดงอาการวิง่ แล้วส่ วนกีบหรื อเท้าสัมผัสพื้นน้อย หรื อแถบ
จะไม่สัมผัสเลย จะดูเหมือนกําลังวิง่ ด้วยความเร็ วสู ง ซึ่ งไม่สามารถจะปั้ นม้าที่วง่ิ เร็ วมาก จนขาแทบ
จะไม่แตะพื้นเลย และรู ปคนที่อยูบ่ นหลังม้า จะไม่สามารถทรงตัวอยูก่ บั ฐานได้ จึงต้องแก้ไขปั ญหา
ด้วยการปั้ นกลุ่มก้อนพืช หรื อหญ้าเข้าไปรองรับกับบางส่ วนของขาม้าแทน คล้ายม้ากําลังวิง่ ฝ่ ากอ
หญ้า การแสดงท่าทางของคนที่อยูบ่ นหลังการยกมือ ยกแขน ทั้งการจับดาบ จับอาวุธ ต้องแสดง
ท่าทางที่รุนแรง ซึ่ งก็มีส่วนสําคัญที่จะช่วยให้ผลงานประติมากรรมมีความเคลื่อนไหวเช่นกัน
การแสดงอารมณ์ความรู ้สึกผ่านสี หน้า ของม้าในส่ วนตา จมูก ปาก และหูสามารถสื่ อถึง
อารมณ์ได้อย่างชัดเจน เช่น ดวงตาที่เบิกกว้างด้วยความตื่นเต้น จมูกที่บานออกดัง่ กับพ่นลมหายใจ
ออกมา ปากที่อา้ กว้าง ดัง่ เปล่งเสี ยงออกมาด้วยความคึกคะนอง หรื อแม้แต่การแสดงออกถึงความ
เหนื่อยล้า โดยมีลิ้นห้อยออกมาจากปาก และที่หูส่วนสําคัญยิง่ ที่บ่งบอกอารมณ์ของม้า หูช้ ีไป
ข้างหน้าสื่ อว่ากําลังสนใจสิ่ งที่อยูเ่ บื้องหน้า หรื อหูช้ ีไปข้างหลังสื่ อว่ากําลังตกใจ โกรธ เป็ นต้น การ
แสดงทางสี หน้าของคนก็มีความสําคัญเช่นกัน ไม่วา่ จะเป็ นใบหน้าที่เคร่ งขรึ ม ดุดนั ฮึกเหิ ม โห่ร้อง
ตะโกนออกมา เป็ นต้น
การแสดงออกของกล้ามเนื้อในส่ วนต่างๆ ก็เป็ นการเน้นให้เด่นชัดเพิ่มมากยิง่ ขึ้น
แสดงออกถึงอาการเกร็ งของกล้ามเนื้อที่ควรจะเกิดขึ้น รวมถึงเครื่ องแต่งกายของคนบนหลังม้า การ
ปลิวไสวของผ้าที่แนบไปกับร่ างกาย หรื อชายผ้าคาดเอวที่ปลิวไปกับแรงลม ขณะควบม้าวิง่ ด้วย
ความเร็ วสู ง ร่ วมไปถึงเครื่ องประดับต่างๆ ของม้า ซึ่ งม้าศึกไทยจะมีพปู่ ระดับประดาอยูม่ าก เมื่อ ม้า
เคลื่อนไหว พูเ่ หล่านั้นก็จะปลิวไสว ช่วยให้ชิ้นงานดูมีความเคลื่อนไหวมากยิง่ ขึ้น
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3.2 ขั้นตอนการสร้ างสรรค์
3.2.1 พระบรมรู ปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงช้ าง

ภาพที่ 20 ร่ างภาพต้นแบบ
1. ร่ างภาพต้ นแบบ และปั้นแบบร่ าง
วาดเส้นออกแบบช้างศึก องค์สมเด็จพระนเรศวร สัปคับ กลางช้าง ท้ายช้าง จัดวางท่าทาง
ตามข้อมูลที่พบเห็นจากอนุสาวรี ย ์ หรื อภาพที่แสดงถึงลักษณะของช้างศึกว่า มีรูปแบบ และ
องค์ประกอบ ใดบ้าง โดยออกแบบให้ชา้ งศึกอยูใ่ นลักษณะวิง่ มาแล้วหยุดยืนอยูก่ บั ที่ ชูศีรษะเชิดขึ้น
ใบหูกางออกเต็มที่ ขาหน้ายันพื้น กางออก ขาหลังวางเหลื่อมกัน แสดงออกถึงการเคลื่อนไหว ปั้ น
แบบร่ างขึ้นด้วยดินนํ้ามัน ตามที่ได้ร่างภาพไว้ เพื่อให้สามารถเห็นงานเป็ นสามมิติ และทําให้
สามารถทําความเข้าใจในลักษณะท่าทางต่างๆ ของงานได้

ภาพที่ 21 ปั้ นแบบร่ าง
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ภาพที่ 22 วาดเส้นขยายงาน
2. วาดเส้ นขยายงาน และขึน้ โครงสร้ างภายใน
วาดเส้นหาสัดส่ วนขนาดของช้างที่ป้ ั น และวาดเส้นหาโครงสร้างภายใน เพื่อที่จะดัดลวด
ตามที่วาดเส้นกําหนดไว้ โดยพยายามดัดลวดให้เป็ นเส้นตรง และคํานวณบริ เวณที่พอกลงดินลงไป
ให้โครงลวดอยูต่ รงแกนกลาง ไม่เช่นนั้นลวดหรื อเหล็กโครงสร้างภายในจะโผล่ออกมาได้
โครงสร้างลวดนี้เสมือนโครงกระดูก โดยให้ดินเยือ่ กระดาษที่จะพอกตามเข้าไปนั้นคือกล้ามเนื้อที่จะ
ยึดกับกระดูกนัน่ เอง โดยผสมปูนปลาสเตอร์ เทยึดส่ วนโครงสร้างปลายขาช้างให้มน่ั คง

ภาพที่ 23 โครงสร้างภายใน
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ภาพที่ 24 เสริ มภายในด้วยโฟม
3. เสริมแผ่ นโฟมภายใน ขึน้ รูปด้ วยดินเยือ่ กระดาษ
ตัดแผ่นโฟมเสริ มภายในลวดโครงสร้าง โดยเฉพาะส่ วนท้องช้างจะใหญ่มาก การเสริ มโฟม
ภายในนั้น เมื่อพอกดินเยือ่ กระดาษลงไป จะทําให้ชิ้นงานมีน้ าํ หนักเบายิง่ ขึ้น และช่วยไม่ให้
สิ้ นเปลืองดินเยือ่ กระดาษอีกด้วย จากนั้นขึ้นรู ปด้วยดินเยือ่ กระดาษ โดยพอกดินให้ได้โครงสร้าง
ต่างๆ โดยรวมของช้างไปพร้อมๆ กัน ไม่ควรปั้ นเน้นส่ วนใดส่ วนหนึ่งให้แล้วเสร็ จก่อนกัน

ภาพที่25 ขึ้นรู ปด้วยดินเยือ่ กระดาษ
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ภาพที่ 26 เพิม่ รายละเอียดส่ วนกล้ามเนื้อ
4. ตกแต่ งรายละเอียดให้ ถูกต้ องตามหลักกายวิภาค
เพิ่มรายละเอียดของกล้ามเนื้อส่ วนต่างๆ ตามร่ างกายของช้าง โดยเฉพาะหัวที่มีส่วนหัวที่
รายละเอียดมาก ทั้งสันคิ้ว บริ เวณรอบดวงตา โคนของงา และงวงช้าง โดยงวงจะมีลกั ษณะม้วนเก็บ
เข้าหาหน้าอก หางยาวชี้ไปด้านหลัง เมื่อแล้วเสร็ จ ปล่อยชิ้นงานไว้ให้แห้ง สําหรับชิ้นงานที่มีขนาด
ใหญ่จะใช้เวลาประมาณ 3-4 วัน เมื่อชิ้นงานแห้งแล้วจะมีความแข็งแรงมากขึ้น

ภาพที่ 27 ตกแต่งรายละเอียดโดยรวม
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ภาพที่ 28 ประกอบชิ้นส่ วนของสัปคับบนหลังช้าง
5. ปั้นสั ปคับหลังช้ าง
ปั้ นชิ้นส่ วนต่างๆ ของเครื่ องมัน่ บนหลังช้างที่เรี ยกว่า สัปคับ โดยเริ่ มจากชิ้นส่ วนที่มีลกั ษณะ
คล้ายขาของสัปคับ โดยดัดลวดให้ได้ขนาด แล้วหุ ม้ ดินเยือ่ กระดาษลงไป นําเข้าตูอ้ บเพื่อให้ชิ้นส่ วน
เหล่านี้แห้ง จากนั้นนําไปตั้งบนหลังช้าง ปั้นรายละเอียดสัปคับส่ วนอื่นๆมาประกอบในภายหลัง
จากนั้นสร้างสรรค์อาวุธต่างๆ ที่จะนําขึ้นไปไว้บนสัปคับ

ภาพที่ 29 ประกอบชิ้นส่ วนรายละเอียดของสัปคับ
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ภาพที่ 30 ดัดลวดโครงสร้างรู ปคน
6. ปั้นรู ปคนบนหลังช้ าง
ดัดลวดตามสัดส่ วนกระดูกมนุษย์ โดยศึกษาจากหนังสื อกายวิภาค เพื่อให้สัดส่ วนของหุ่นมี
ความถูกต้องแม่นยํามากที่สุด โดยสัดส่ วนของผูท้ ี่อยูบ่ นหลังช้างนั้นจะต้องสมดุลกับรู ปช้างด้วย รู ป
คนจะต้องไม่ใหญ่หรื อเล็กจนเกินไป จะต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบว่าต้องการให้ชา้ งนั้นมีขนาด
ใหญ่ หรื อเล็กเพียงใด ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ขนาดของคนบนหลังช้างด้วย เมื่อดัดลวดได้ขนาดตามที่ตอ้ งการ
แล้ว ก็ดดั ท่าทางตามที่ออกแบบไว้ หลังจากนั้นจึงเริ่ มพอกดินเยือ่ กระดาษปั้ นส่ วนศีรษะก่อน แล้วจึง
ปั้ นรายละเอียดต่างๆ ของใบหน้าให้ครบถ้วน ปั้ นส่ วนลําตัว ขา และเท้า ตามท่าทางที่ออกแบบไว้

ภาพที่ 31 ปั้ นรู ปคนโดยรวม
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ภาพที่ 32 ปั้ นส่ วนมือและแขน
7. ตกแต่ งรายละเอียดรูปคน
นําอาวุธหรื อสิ่ งของที่ทาํ ไว้มายึดเข้ากับตําแหน่งมือที่หุ่นจะจับ พอกดินส่ วนมือและแขน
คร่ าวๆ ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง จากนั้นปั้นรายละเอียดของมือ ตรวจสอบท่าทางแขนขั้นสุ ดท้าย จากนั้น
ปั้ นรายละเอียดของแขน เก็บรายละเอียดร่ างกายส่ วนต่างๆ โดยรวม ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วจึงปั้ น
เสื้ อผ้า เครื่ องประดับต่างๆ ทับใส่ เข้าไปบนหุ่น

ภาพที่ 33 ปั้ นเสื้ อผ้า และเครื่ องประดับต่างๆ
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ภาพที่ 34 ปั้ นผ้าปกกระพอง และผ้าปกหลังช้าง
8. ตกแต่ งรายละเอียดเครื่องประดับต่ างๆ ของช้ าง
ตกแต่งรายละเอียดส่ วนสัปคับ ผ้าปกกระพอง (ผ้าปกศีรษะช้าง) ผ้าปกหลังช้าง พูจ่ ามรี ใน
ส่ วนของผ้าควรปั้ นให้มีริ้วรอยที่พลิ้ว มีรอยยับย่นบ้าง ไม่ให้แข็งกระด้าง ส่ วนพูข่ นจามรี ป้ ันให้
ทิศทางที่มีปริ มาณและมีทิศทางที่สวยงาม ซึ่ งจะช่วยให้ดูมีความเคลื่อนไหวมากยิง่ ขึ้น สายรัดสัปคับ
ที่คาดผ่านท้องช้าง ต้องสังเกตดูทิศทางของเชือกที่แนบกับท้องช้าง ทําให้รู้สึกว่ามีความแน่นและมี
ความมัน่ คงยิง่ ขึ้นเช่นกัน

ภาพที่ 35 เสร็ จสมบูรณ์
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3.2.2 พระบรมรู ปสมเด็จพระเจ้ าตากสิ นมหาราชทรงม้ า

ภาพที่ 36 ร่ างภาพ
1. ร่ างภาพ และปั้นแบบร่ าง
วาดเส้นหาองค์ประกอบโดยรวมของชิ้นงาน โดยกําหนดเรื่ องราวให้สมเด็จพระเจ้าตากสิ น
มหาราชทรงม้านําทัพทหารทะยานสู่ สมรภูมิ ม้าพระที่นงั่ สมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราชวิง่ นําทัพยก
ขาหน้าด้วยความคึกคะนอง ม้าของทหารเอกวิง่ ตามหลังมาด้วยความรวดเร็ ว มีเส้นบ่งบอกถึงการ
ทะยานไปข้างหน้า จากนั้นปั้ นรู ปสเก็ตช์ชิ้นเล็กด้วยดินนํ้ามัน เพื่อตรวจดูท่าทางในมุมมองต่างๆ เป็ น
3 มิติ และสามารถแก้ไของค์ประกอบต่างๆ ได้ง่ายยิง่ ขึ้น

ภาพที่ 37 ปั้ นแบบร่ าง
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ภาพที่ 38 วาดเส้นหาโครงสร้างภายใน
2. วาดเส้ นขยายชิ้นงาน และขึน้ โครงสร้ าง
วาดเส้นศึกษาลักษณะท่าทางของม้า ตลอดจนอากัปกิริยา เช่น อาการของม้าที่กาํ ลังคึก
คะนอง และกําลังวิง่ ด้วยความรวดเร็ วว่าจะมีลกั ษณะเป็ นเช่นไรบ้าง โดยขยายรายละเอียดของท่าทาง
ม้าที่ร่างแบบไว้ให้มีความชัดเจนมาก และง่ายต่อการปั้ นมากยิง่ ขึ้น จากนั้นก็วาดเส้นหาโครงสร้าง
ภายใน โดยวัดสัดส่ วนของกระดูกด้วยว่ามีขนาดสั้นยาวอย่างไร ดัดลวดตามโครงสร้างที่วาดเส้น
เสริ มภายในด้วยโฟม เพื่อทําให้ชิ้นงานมีน้ าํ หนักเบามากยิง่ ขึ้น

ภาพที่ 39 ดัดเส้นตามโครงสร้าง
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ภาพที่ 40 ปั้ นรู ปม้า
3. ปั้นรู ปม้ าตามหลักกายวิภาค
พอกดินเยือ่ กระดาษลงบนโครงลวด ตรวจดูสัดส่ วนของม้าให้ถูกต้อง โดยปั้ นรู ปม้าทั้งห้า
ตัวนั้นไปพร้อมๆ กัน เพื่อดูทิศทางการวิง่ ของม้าแต่ละตัวว่า ควรจะอยูใ่ นท่าทางที่สอดคล้องไป
ด้วยกันอย่างไรถึงจะสวยงาม โดยยังไม่เก็บรายละเอียดตัวใดให้แล้วเสร็ จ เพราะระหว่างที่ดินเยือ่
กระดาษยังไม่แห้งจะสามารถดัดท่าทางได้สะดวก

ภาพที่ 41 นํารู ปม้าทั้งห้ามาวางรวมกัน เพื่อตรวจดูองค์ประกอบ
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ภาพที่ 42 ตกแต่งรายละเอียด
4. ตกแต่ งรายละเอียดตามหลักกายวิภาค
ตกแต่งรายละเอียดกล้ามเนื้อส่ วนต่างๆ ให้มีลกั ษณะรู ปร่ างที่ถูกต้อง ปั้ นใบหูมา้ แต่ละตัว
ให้ดูมีการเคลื่อนไหว โดยการหันชี้ไปข้างหน้าบ้าง ไปข้างหลังบ้าง เพราะลักษณะหูมา้ สามารถบ่ง
บอกอารมณ์ความรู ้สึกของม้าได้ ปั้ นส่ วนหางเป็ นโครงคร่ าวๆ เพื่อที่จะกลับมาทํารายละเอียดของ
ทิศทางขนหางม้าในภายหลัง จากนั้นเมื่อตรวจสอบโครงสร้างรายละเอียดโดยรวมจนเป็ นที่พอใจ
แล้ว จึงปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งโดยใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน เมื่อรู ปม้าแห้งแล้วจะมีความแข็งแรงมาก
ยิง่ ขึ้น

ภาพที่ 43 นํารู ปม้าทั้งห้ามาวางรวมกันเพื่อตรวจสอบทิศทาง
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ภาพที่ 44 ปั้ นรู ปคน
5. ปั้นรูปคน
ดัดลวดตามโครงสร้าง และสัดส่ วนที่กาํ หนด ขึ้นรู ปคนด้วยดินเยือ่ กระดาษคร่ าวๆ นําเข้า
เตาอบให้ดินแห้ง จากนั้นตกแต่งรายละเอียดส่ วนใบหน้า การแสดงออกทางสี หน้า ทิศทางการมอง
ของแต่ละคน ปั้ นลําตัว ขา และเท้าว่าควรจะนัง่ บนหลังม้า ควรเอน หรื อโน้มตัวไปในทิศทางตามที่
ออกแบบไว้ ปั้ นรายละเอียดส่ วนแผงคอ และหางม้า ให้ดูเป็ นจังหวะ มีปริ มาณความพลิ้วไหวตาม
ความเร็ ว หรื อแรงลมที่พดั เข้ามาปะทะกับส่ วนต่างๆ ที่กล่าวมา

ภาพที่ 45 ตกแต่งรายละเอียด
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ภาพที่ 46 กําหนดท่าทางของแต่ละคน
6. ตกแต่ งรายละเอียดรูปคน
ปั้ นท่าทางของแต่ละบุคคลให้มีท่าทางแสดงออกถึงการเคลื่อนไหว ปั้ นรายละเอียดส่ วนขา
ที่นง่ั บนหลังม้า และเท้าที่หอ้ ยลงมา จินตนาการไว้วา่ ให้เท้านั้นเหยียบอยูบ่ นโกลน จากนั้นจึงปั้นมือ
ที่จบั กําอาวุธให้อยูใ่ นลักษณะท่าทางที่กาํ หนดไว้ โดยยังไม่ใส่ รายละเอียดของกล้ามเนื้อส่ วนแขน
เพื่อจะดัดท่าทางของแขนดูวา่ ควรจะอยูใ่ นท่าทางใด เพื่อให้มีความเหมาะสมมากยิง่ ขึ้น แล้วตกแต่ง
รายละเอียดส่ วนแขนให้ถูกต้องตามหลักกายวิภาคมากที่สุด

ภาพที่ 47 ตรวจดูท่าทางลักษณะของมือกับแขน
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ภาพที่ 48 ตกแต่งรายละเอียด
7. ปั้นอานม้ า เครื่องแต่ งกาย และเครื่องประดับ
เริ่ มปั้ นอานบนหลังม้าโดยยึดรู ปแบบตามอานม้าของไทยสมัยโบราณซึ่ งได้รับอิทธิ พลมา
จากอานม้าของจีน ปั้ นเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกายต่างๆ ทับลงบนหุ่น ส่ วนที่เป็ นเสื้ อผ้าต้องปั้นให้มีริ้วรอย
พับย่นเหมือนจริ ง มีลกั ษณะพลิ้วไหวเหมือนถูกลมพัดมาปะทะกับเสื้ อผ้า และปั้ นเครื่ องประดับม้า
ต่างๆ ทั้งบังเหี ยน สายบังเหี ยน พูข่ นจามรี ให้ดูมีความเคลื่อนไหว

ภาพที่ 49 ตกแต่งรายละเอียดเครื่ องประดับต่างๆ
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ภาพที่ 50 นํามาจัดวางเพื่อตรวจองค์ประกอบ
8. ตกแต่ งรายละเอียดของฐาน
นํารู ปม้าทั้งห้ามาวางรวมกัน โดยผสมปูนปลาสเตอร์ ยดึ ชิ้นส่ วนต่างๆ เข้าด้วยกัน เมื่อปูน
แห้งจึงทําการตกแต่งรายละเอียดของฐาน มีการปั้ นพื้นดินให้มีหญ้า หรื ออาจดูเป็ นโคลนตมเข้าไป
รองรับกับกีบและขาของม้า

ภาพที่ 51 ตกแต่งส่ วนฐาน
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3.3 อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการสร้ างสรรค์
1.ดินเยือ่ กระดาษ
2.ลวด
3.ปูนปลาสเตอร์
4.สี อะคริ ลิค

บทที่ 4
วิเคราะห์ ผลการสร้ างสรรค์
4.1 วิเคราะห์ พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงช้ าง
1

2

3

4

5

7

6

8

1. งายาวพอประมาณ ตีเป็ นวงโค้งเล็กน้อย
2. ปากอ้ากว้าง แสดงการส่งเสี ยงคําราม
3. ดวงตาเบิกกว้าง แสดงความตื่นตัว พร้อมเข้าชนกับช้างข้าศึก
4. ทรงพระแสงของ้าวชี้ไปข้างหน้า
5. ส่วนหัวยกเชิดขึ้นเต็มที่
6. หางชี้ไปด้านหลัง
7. สองขาหน้ายืนปั กหลักยันอยูก่ บั พื้น
8. ขาหลังยันพื้นไปข้างหลังอย่างมัน่ คง
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การสร้างสรรค์ผลงานต้นแบบพระบรมรู ปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงช้างนี้ เกิดจาก
การศึกษาอนุสาวรี ยห์ รื อพระบรมรู ปของพระมหากษัตริ ยท์ รงช้างในไทย ที่มีรูปแบบต่างๆเป็ น
เอกลักษณ์บ่งบอกเฉพาะตัวว่า เป็ นการศึกสงครามของชนชาติไทยในสมัยโบราณ ซึ่ งจะใช้ชา้ งใน
การสู ้รบ เครื่ องทรงต่างๆ ของนักรบและช้างศึก ก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะ เช่น นักรบจะแต่งกายแบบ
ไทยโบราณ สวมชุดที่มีโจงกระเบนทับ สวมหมวกแบบต่างๆ แม่ทพั นายทัพ ขุนศึก สวมหมวกแบบ
มีปีก เรี ยกว่า พระมาลาเบี่ยง ทหารที่ยศตํ่าลงมา ก็สวมหมวกทรงประพาส หรื อหมวกทรงกลีบ
ลําดวน มีผา้ คาดเอวแน่น ส่ วนช้างศึกก็มีเครื่ องทรงที่แสดงเอกลักษณ์ต่างๆ ทั้งผ้าปกกระพอง ผ้าปก
หลัง เครื่ องมัน่ บนหลัง (สัปคับ) มีลกั ษณะการปั้ นแบบแสดงความรู ้สึกจากภายใน พื้นผิวไม่เรี ยบ มี
ความปั่นป่ วนบนผิวหนังช้าง ช่วยให้ดูราวกับมีการเคลื่อนไหวมากยิง่ ขึ้น ประกอบกับการปั้ น
แสดงออกทางสี หน้าของตัวบุคคลบนหลังช้าง ที่แสดงถึงสภาวะที่เคร่ งเครี ยดของสงคราม
เช่นเดียวกับผลงานการสร้างสรรค์ของเฮนรี่ เมอร์ วนิ ชาร์ ดดี้ ที่แสดงความรู ้สึกของทหารพร้อม
พาหนะในสมรภูมิรบอย่างเด่นชัด
ลักษณะของช้างศึกในผลงานชิ้นนี้เป็ นรู ปช้างไทย (ช้างเอเชีย) เพศผู้ หรื อที่เรี ยกกันว่า
ช้างพลาย มีโครงสร้างสมส่ วน ไม่ใหญ่ไม่เล็ก โดยเปรี ยบเทียบกับสัดส่ วนของคน ช้างศึกนี้มีลกั ษณะ
ต่างๆ ที่เป็ นเอกลักษณ์ของช้างไทยเพศผู ้ ทั้งลักษณะของหัวเชิด หลังโค้ง ท้ายตํ่า งาไม่ยาวมาก บ่ง
บอกถึงลักษณะช้างที่อายุยงั ไม่มาก เป็ นช้างวัยหนุ่ม ลักษณะของงาที่ไม่ได้ยาวตรงขนานกัน มี
เอกลักษณ์ของงาช้างที่สวยงามโค้งงอนเล็กน้อย

ส่ วนหัวจะยกชูข้ ึน ดวงตาเบิกกว้างจับจ้องไป

ข้างหน้า ราวกับเห็นช้างของข้าศึก หรื อคู่ต่อสู ้อยูเ่ บื้องหน้า และที่สาํ คัญอนุสาวรี ยท์ รงช้างในไทย
พบว่ายังไม่มีการสร้างรู ปช้างอ้าปากส่ งเสี ยงร้องคําราม ส่ วนใหญ่ปากจะปิ ดสนิท ต่างจากผลงานของ
ข้าพเจ้าชิ้นนี้ที่ปากอ้ากว้าง ราวกับกําลังส่ งเสี ยงร้องคํารามอย่างน่าเกรงขามกึกก้องไปทัว่ อาณา
บริ เวณ ใบหูท้ งั สองกางออกเต็มที่ เป็ น สัญญาณแสดงว่าช้างเชือกนี้กาํ ลังตกใจโกรธ พร้อมที่จะเข้า
ชนกับศัตรู ที่อยูเ่ บื้องหน้า ดังเรื่ องราวในประวัติศาสตร์ ตอนที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชกําลังจะทํา
ยุทธหัตถี โดยเจ้าพระยาไชยานุภาพ (พลายภูเขาทอง) ช้างศึกของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกําลัง
ตกมัน วิง่ เตลิดไล่แทงทหารพม่าข้าศึก ประกอบกับพื้นดินบริ เวณนั้นเกิดฝุ่ น ตลบคลุง้ ไปทัว่ มองไม่
เห็น จนเมื่อฝุ่ นจางลงก็พบว่าพระองค์กบั ช้างพระที่นง่ั ได้ตกเข้ามาอยูใ่ นวงล้อมของข้าศึก จนในที่สุด
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงท้าให้พระมหาอุปราชาแห่งกรุ งหงสาวดีไสช้างศึกออกมากระทํา
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ยุทธหัตถี ซึ่ งในผลงานชิ้นนี้ชา้ งศึกมีลกั ษณะท่าทางที่ตกใจโกรธ ขาหน้ากางออกยันพื้น ยืน่ ชูหวั ขึ้น
พร้อมที่จะทะยานออกไปชนกับช้างข้าศึกที่อยูเ่ บื้องหน้า
พระบรมรู ปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประทับบนคอช้างศึก พระพักตร์ ยดึ แบบจากที่
ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี ได้ออกแบบไว้ ให้ความรู ้สึก ดุดนั สง่างาม ทรงพระมาลาเบี่ยง ทรงพระ
สังวาล พระหัตถ์ทรงพระแสงของ้าวชี้ไปข้างหน้า ราวกับท้าทายให้พระมหาอุปราชาออกมากระทํา
ยุทธหัตถี ซึ่ งเป็ นมหาวีรกรรมครั้งสําคัญในประวัติศาสตร์ ชาติไทย
บนหลัง ช้างมีเครื่ องมัน่ เรี ยกว่า สัปคับ ซึ่ งข้อมูลจากการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ บางแหล่ง
กล่าวว่า การทํายุทธหัตถีน่าจะไม่มีการผูกสัปคับบนหลังช้าง เพราะช้างศึกต้องมีความคล่องตัวใน
การเดิน วิง่ ตลอดจนการเข้าชนกับช้างของอีกฝ่ าย ซึ่ งสัปคับนั้นมีน้ าํ หนักมากเป็ นภาระต่อช้างศึก
สัปคับในที่น้ ีเป็ นที่ประทับนัง่ บนหลังช้างของกษัตริ ย ์ ยามเสด็จพระราชดําเนินไปในสถานที่ต่างๆ
ในการศึกสงครามองค์กษัตริ ยห์ รื อจอมทัพจะลงมาจากสัปคับมาประทับที่คอช้างศึก เพื่อสัประยุทธ์
กับอริ ราชศัตรู และผูท้ ี่จะขึ้นไปนัง่ บนสัปคับนั้นจะต้องเป็ นพระญาติหรื อราชวงศ์เท่านั้น ตําแหน่งนี้
เรี ยกว่า กลางช้าง ทําหน้าที่ถือแพนขนหางนกยูงให้สัญญาณในการรบ เพราะกลางช้างนัง่ อยูบ่ นเปล
ที่อยูบ่ นสัปคับ ตําแหน่งนี้อยูส่ ู งมองเห็นจากทหารราบได้ง่าย และกลางช้างยังสามารถรับคําบัญชา
จากจอมทัพที่นงั่ บนคอช้างได้ง่ายว่า จะบุกหรื อจะถอยทัพ และบนสัปคับก็จะมีช้ นั วางอาวุธ เช่น ง้าว
หอก ทวน ในกรณี ที่วา่ เมื่อไม่มีสัปคับอยูบ่ นหลังช้างศึก ก็จะมีการผูกซองที่ทาํ จากหนังสัตว์ไว้ขา้ ง
ลําตัวช้างศึก เพื่อใส่ อาวุธต่างๆตามที่กล่าวมา แต่ถึงอย่างไรในการสร้าง ผลงานชิ้นนี้ ให้สมบูรณ์ท้ งั
รู ปแบบ และสมพระเกียรติยศของวีรกษัตริ ย ์ ก็สมควรที่จะสร้างให้สง่างามที่สุด โดยการสร้างให้มี
สัปคับบนหลังช้างศึกนัน่ เอง
ส่ วนรู ปกลางช้าง และท้ายช้างนั้น ลักษณะของกลางช้างนัง่ บนเปลสัปคับ ใบหน้า
เคร่ งเครี ยด ปากเปิ ดกว้างคล้ายโห่ร้อง สองมือถือแพนขนหางนกยูงชูข้ ึนเหนืออากาศ ลักษณะโบก
ให้สัญญาณในการรบ ส่ วนท้ายช้างนัง่ อยูต่ าํ แหน่งด้านหลังสัปคับ มีหน้าที่ในการช่วยบังคับช้างทรง
และระวังภัยด้านหลัง มือขวาถือขอสับด้ามยาว มือซ้ายกุมเชือกที่เรี ยกว่า พานหลัง จะโยงจากสัปคับ
ลงไปที่ตน้ หางช้างทรงผูกติดกับสําอางโลหะรู ปโค้งสอดไว้ใต้ตน้ หางช้าง ช่วยพยุงให้ทา้ ยช้างนัง่ อยู่
ได้สะดวก ขาของนายท้ายช้างแสดงถึงอาการเกร็ ง จนเห็นกล้ามเนื้อส่ วนขาอย่างชัดเจน การแต่งกาย
ของกลางช้างและท้ายช้างรู ปแบบเดียวกัน และทั้งสองยังสวมหมวกทรงประพาสด้วย
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หลังจากสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้สาํ เร็ จลุล่วงแล้วพบว่า รู ปช้างอาจมีการแสดงความ
เคลื่อนไหวน้อยอยูบ่ า้ ง เพราะช้างแสดงอาการที่หยุดยืน ไม่ได้ยกแข้งขาขึ้นเหมือนช้างที่กาํ ลังวิง่ แต่
ก็มีลกั ษณะที่แสดงอารมณ์ความรู ้สึกที่รุนแรง เช่น ส่ วนหัวยกชูเชิดขึ้น ใบหูกางออกเต็มที่ ปากอ้า
กว้าง แสดงความตื่นตัวพร้อมที่จะประกาศให้รู้วา่ พร้อมที่จะเข้าปะทะกับช้างข้าศึกได้ทุกเมื่อ
4.2 วิเคราะห์ พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้ าตากสิ นมหาราชทรงม้ า
1

2

3

4

5
1. ขาหน้าตะกุยไปข้างหน้า ให้เป็ นจุดนําสายตา แสดงการพุง่ ไปข้างหน้า
2. ชูพระแสงดาบไปข้างหน้า
3. ยกทะยานตัวขึ้นสูง ทําให้โดดเด่นมากขึ้น
4. อยูใ่ นท่าทางพร้อมฟาดฟันต่อสูท้ ี่แตกต่างกัน
5. กลุ่มกอหญ้าเข้ามารองรับขาม้า
6. ขาหลังวิง่ เป็ นจังหวะที่ดีดไปข้างหลัง
7. หางปลิวไสวไปด้านหลังช่วยให้พงุ่ ไปข้างหน้า

6

7
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การสร้างพระบรมรู ปสมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราชทรงม้านี้ เกิดจากการได้พบเห็นภาพวาด
ที่แสดงการสู ้รบ หรื ออนุสาวรี ยข์ องสมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราชที่มกั จะพบว่าพระองค์จะทรงม้า
นําทัพบุกตะลุยเข้าไปท่ามกลางทัพข้าศึกอย่างองอาจ พร้อมเหล่าทหารเอก ซึ่ งลักษณะการปั้ นใน
ผลงานชิ้นนี้มีลกั ษณะพื้นผิวที่ค่อนข้างจะไม่เรี ยบ ละเอียดมากนัก มีการสร้างพื้นผิวหยาบเป็ นฝี แปรง
หรื อรอยนิ้ว ช่วยเพิ่มให้งานดูมีความเคลื่อนไหวมากยิง่ ขึ้น
ลักษณะของรู ปทรงประกอบด้วยสมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราชทรงม้านําทัพทหาร มีเหล่า
ทหารเอก 4 นายขี่มา้ ตามมา ม้าศึกทั้ง 5 ตัว กําลังวิง่ ทะยานเข้าสู่ สมรภูมิ มีมา้ ทรงของสมเด็จพระเจ้า
ตากสิ นมหาราชวิง่ นํา ยกสองขาหน้าขึ้นเหนืออากาศ ปากอ้าทําให้ดูรู้สึกว่ากําลังส่ งเสี ยงออกมา ม้า
ตัวอื่นๆ ของทหารเอกทั้ง 4 นาย มีลกั ษณะการวิง่ ด้วยจังหวะท่าทางที่แตกต่างกัน แต่ก็ลว้ นแสดงออก
ถึงการควบมาด้วยความรวดเร็ ว มีจงั หวะของแผงคอ และหางที่ปลิวไสวไปทิศทางข้างหลัง เสริ มให้
กลุ่มทหารและม้านี้พงุ่ ทะยานไปข้างหน้า
พระบรมรู ปสมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช ทรงประทับบนหลังม้า ทรงพระมาลาเส้าสู ง
พระหัตถ์ขวาทรงพระแสงดาบชูไปข้างหน้า แสดงถึงความมุ่งมัน่ ในการนําทัพเหล่าทหารสยามบุก
ตะลุยเข้าสมรภูมิอย่างกล้าหาญ พระหัตถ์ซา้ ยทรงกุมสายบังเหี ยนม้าพระที่นงั่ ไว้แน่น พระพักตร์
สมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราชยึดตามแบบที่ ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี ออกแบบไว้ ทรงพระวรกาย
ตรงบนหลังม้าศึก แสดงถึงความมัน่ คง ไม่หวัน่ ไหวต่ออริ ราชศัตรู พระบาททั้งสองสอดอยูใ่ นโกลน
ช่วยพยุงให้พระองค์ทรงพระวรกายอยูไ่ ด้ในขณะที่มา้ พระที่นงั่ กําลังยกตัวขึ้นด้วยความคึกคะนอง
รู ปเหล่านายทหารเอกทั้ง

4 นาย ประกอบด้วย พระเชียงเงิน หลวงพิชยั อาสา หลวงราช

เสนา หลวงพรหมเสนา การแต่งกายของทหารทั้งหมดอยูใ่ นรู ปเดียวกัน โดยเริ่ มจากพระเชียงเงินขี่มา้
ตัวทางซ้ายของสมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช ผูข้ ี่มา้ ตามหลังพระเชียงเงิน คือ หลวงพรหมเสนา ทาง
ด้านขวาของม้าพระที่นงั่ สมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช คือ หลวงพิชยั อาสา (พระยาพิชยั ดาบหัก)
โดยเค้าโครงหน้าได้ยดึ แบบจากที่อาจารย์สนัน่ ศิลากรณ์ออกแบบไว้ ถัดจากหลวงพิชยั อาสา คือ
หลวงราชเสนา ท่าทางของทหารแต่ละนายอยูใ่ นท่าทางที่แสดงออกแตกต่างกัน ซึ่ งล้วนแสดงถึง
ความเคลื่อนไหวพุง่ ไปข้างหน้า

บทที่ 5
บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาพระบรมรู ปวีรกษัตริ ยแ์ ละวีรสตรี ทรง ช้างและม้าในประเทศไทย และผลงาน
ประติมากรรมรู ปคนขี่มา้ ของศิลปิ นตะวันตก 2 คน คือ เฟรเดริ ก เรมิงตัน และเฮนรี่ เมอร์ วิน ชาร์ ดดี้
ตลอดจนการศึกษาประวัติศาสตร์ การใช้งานช้างและม้าในราชการงานศึกสงครามของชาติไทย
แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของมนุษย์ที่มีความเกี่ยวข้องกับช้างและม้าเป็ นอย่างมาก ร่ วมทุกข์ร่วมสุ ข
ร่ วมเป็ นร่ วมตายในสมรภูมิรบ จากการศึกษาพระบรม รู ป วีรกษัตริ ยแ์ ละวีรสตรี ทรง ช้างและม้า ใน
ประเทศไทยพบว่า ส่ วนใหญ่ประติมากรจะสร้างสรรค์ผลงานที่มีการเน้น และลดทอนรายละเอียด
ต่างๆให้เห็นลักษณะโดยรวมที่ชดั เจน เพราะทุกแห่งจะติดตั้งประดิษฐานบนแท่นฐานที่สูง
รายละเอียดบางส่ วนจึงไม่จาํ เป็ น เพราะเป็ นการมองลักษณะต่างๆโดยรวม แต่ทุกแห่งต่างก็มี
แสดงออกถึงความสง่างามของตัวบุคคลและสัตว์อย่างชัดเจน โดยจะแตกต่างจากผลงานของสอง
ศิลปิ นอเมริ กนั คือ เฟรเดริ ก เรมิงตัน และเฮนรี่ เมอร์ วิน ชาร์ ดดี้ ที่สร้างสรรค์ผลงานออกมา โดย
ไม่ได้คาํ นึงถึงความสง่างามของบุคคลที่อยูบ่ นพาหนะ แต่เป็ นการถ่ายทอดจําลองช่วงเวลาที่
เหตุการณ์ต่างๆ กําลังเกิดขึ้น โดยแสดงออกถึงจังหวะอารมณ์ที่รุนแรง นํามาสู่ การสร้างสรรค์ของ
ข้าพเจ้าที่จะแสดงเนื้อหาเรื่ องราวที่มีจงั หวะต่างๆ เพื่อแสดงความเคลื่อนไหวที่ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น
จากการสร้างสรรค์ผลงานทั้งสองชิ้นนี้ ทําให้ขา้ พเจ้าได้เรี ยนรู ้ลกั ษณะเฉพาะของวัสดุที่จะ
นํามาใช้ คือ ดินเยือ่ กระดาษ หรื อที่คนทัว่ ไปอาจจะเรี ยกว่า ดินญี่ปุ่น ซึ่ งเป็ นวัสดุที่นิยมนํามาใช้ใน
การปั้ นโมเดลแบบจําลองว่ามีคุณสมบัติที่แตกต่างจากวัสดุอย่างดินเหนียว ดินนํ้ามันอย่างไร เพราะ
ดินทั้งสองประเภทนี้หากปั้ นเสร็ จต้องนําไปทําพิมพ์เพื่อหล่อ ซึ่ งจะต่างจากดินญี่ปุ่นที่สามารถรอให้
แห้ง สามารถเก็บเป็ นชิ้นงานได้เลย โดยดินนํ้ามันจะยังคงความอ่อนนิ่มอยูต่ ลอด หรื อดินเหนียวจะ
สามารถแห้งและแข็งตัวได้ แต่ก็จะมีการแตกร้าว ซึ่งเกิดจากการหดตัวของดินเหนียวนัน่ เอง แต่หาก
จะเปรี ยบเทียบระดับคุณภาพในการปั้ น การเก็บรายละเอียดต่างๆในงานแล้ว ดินเยือ่ กระดาษอาจจะ
ไม่สามารถทําได้ดีเท่าดินเหนียวหรื อดินนํ้ามัน แต่ก็ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั ความชํานาญในการใช้วสั ดุชนิดนี้
ด้วย และคุณสมบัติอีกประการของดินเยือ่ กระดาษ คือ เมื่อปล่อยให้ส่วนที่แห้งแข็งไปแล้ว ก็สามารถ
ปั้ นทับเพิม่ ลงไปเชื่อมติดกันได้ ต่างจากดินเหนียวซึ่ งส่ วนที่แห้งแข็งจะไม่สามารถปั้นเพิม่ เข้าไป
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เชื่อมติดกันได้อีกเลย โดยการปั้ นดินเยือ่ กระดาษนั้นเมื่อขึ้นรู ปอย่างคร่ าวๆ แล้วรอให้แห้ง หรื อนําไป
เข้าเตาอบ จากนั้นก็นาํ มาเก็บรายละเอียด เช่น การปั้ นโครงกระดูกอย่างคร่ าวๆ เมื่อแห้งก็สามารถปั้น
กล้ามเนื้อทับได้ การปั้ นรู ปคนสวมเสื้ อผ้า ตามหลักต้องปั้นรู ปคนเปลือยก่อนเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องทางกายวิภาค จากนั้นจึงนําไปอบให้ดินเยือ่ กระดาษแห้ง แล้วปั้ นเสื้ อผ้าทับลงไป ซึ่ งการปั้ น
ดินเยือ่ กระดาษนั้น การปั้ นเสื้ อผ้าทับลงไปบนผิวหนังจะสะดวกมาก เพราะส่ วนที่เป็ นชั้นผิวหนังจะ
แข็ง ไม่สามารถปั้นเสื้ อผ้ากินเข้าไปเกินผิวหนังได้เลย แต่หากเป็ นดินเหนียวหรื อดินนํ้ามันส่ วน
ผิวหนังจะยังอ่อนนุ่มอยู่ หากไม่ระมัดระวังระหว่างการใช้เครื่ องมือสร้างริ้ วรอยผ้า อาจจะกดทับลึก
กินเข้าไปในเนื้อผิวงาน ทําให้ลกั ษณะของกายวิภาคนั้นผิดเพี้ยนไปได้ แต่ดินเยือ่ กระดาษอาจมี
ข้อเสี ย เมื่อปล่อยให้แห้งจะมีความแข็ง แต่เมื่อนําไปละลายหรื อสัมผัสนํ้าก็จะเปื่ อยละลายกลับเป็ น
ของเหลวเหมือนดินเหนียวธรรมชาติโดยทัว่ ไป ตัวผลงานจึงต้องเก็บรักษาไม่ให้ถูกนํ้า โดยหลีกเลี่ยง
การใช้น้ าํ ทําความสะอาดชิ้นงาน เปลี่ยนเป็ นการใช้แปรงขนาดเล็กปั ดทําความสะอาดหากมีฝนจั
ุ่ บ
หรื ออาจจะต้องทํากล่องกระจกใสครอบผลงานไว้เพื่อป้ องกันฝุ่ นนัน่ เอง
จากการสร้างสรรค์ผลงานทั้งสองชิ้นก็จะพบปั ญหาคล้ายๆ กัน เช่นการขึ้นโครงสร้างส่ วนที่
เป็ นขา จะต้องดัดโครงลวดให้ถูกต้องแม่นยําตรงกับรู ปแบบท่าทางที่ออกแบบไว้ เพราะส่ วนนี้
จะต้องรับนํ้าหนักของตัวชิ้นงานที่อาจจะมีน้ าํ หนักมาก โครงภายในส่ วนนี้ตอ้ งมัน่ คงแข็งแรง จึงทํา
ให้ไม่สามารถดัดหรื อเปลี่ยนท่าทางในภายหลังขึ้นดินได้ ซึ่ งจะต่างจากการปั้ นดินนํ้ามัน (เฉพาะงาน
ขนาดเล็ก) เพราะส่ วนที่เป็ นโครงภายในส่ วนขาไม่ได้เป็ นตัวรับนํ้าหนักของชิ้นงาน แต่ผสู ้ ร้างสรรค์
สามารถทําตัวรับนํ้าหนักตรงส่ วนท้องช้างหรื อม้าติดกับพื้นของงานได้ เพราะเมื่อนําไปหล่อออกมา
เป็ นผลงานสําเร็ จส่ วนเกินนี้สามารถนําออกไปได้
ส่ วนสําคัญที่จะทําให้การสร้างสรรค์ผลงานออกมาดูมีชีวติ ถูกต้องตามหลักกายวิภาคนั้นคือ
สัดส่ วนต่างๆ ของช้างและม้า ที่ผา่ นมาพบว่า เราใช้ความรู ้สึกพิจารณาสัดส่ วนของต่างๆ ของช้าง
และม้า โดยช้างซึ่ งเป็ นสัตว์ใหญ่ที่มีเนื้อหนังมาก กล้ามเนื้อหรื อสันกระดูกต่างๆ อาจดูไม่ชดั เจน จะ
แตกต่างกับม้าที่มีสัดส่ วนกล้ามเนื้อเด่นชัด จึงแก้ปัญหาโดยการหาภาพโครงกระดูกกายวิภาคของม้า
เต็มตัว นําไปถ่ายเอกสารขยายให้เท่ากับขนาดที่จะปั้น เพื่อไว้ตรวจสอบความถูกต้องของสัดส่ วน
ต่างๆ โดยวัดเทียบเคียงขนาดความสั้นยาวของกระดูกจากจุดหนึ่งไปหาจุดหนึ่งว่ามีขนาดเท่าไร เช่น
ส่ วนกะโหลกไปหาสันหลัง ตามข้อต่อส่ วนต่างๆ เป็ นต้น
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ในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมทั้งสองชิ้นนี้ถือได้วา่ เป็ นรู ปแบบผลงานที่ขา้ พเจ้ามี
ความชื่นชอบ และสร้างสรรค์เกี่ยวกับเนื้อหานี้มาตลอดตั้งแต่สมัยเรี ยนอยูช่ ้ นั ประถมศึกษาปี ที่
หรื อตั้งแต่รู้จกั จับปากกาดินสอวาดภาพเสี ยด้วยซํ้า จากการดูหนังสื อ ดูละคร ภาพยนตร์ หรื อ
แม้กระทัง่ งานประติมากรรมสําคัญของชาติอย่างอนุสาวรี ย ์ ซึ่ งหลายแห่งปรากฏภาพวีรกษัตริ ยท์ รง
ประทับบนหลังช้าง หรื อม้าอย่างองอาจสง่างาม เป็ นภาพที่ประทับใจต่อข้าพเจ้ายิง่ นัก จนนํามาวาด
อยูเ่ ป็ นประจํา ซึ่งในปั จจุบนั ศิลปิ นที่สร้างสรรค์ประติมากรรมแนวเหมือนจริ งและแสดงเนื้อหา
เรื่ องราวประวัติศาสตร์ มีจาํ นวนน้อย เนื่องจากต้องใช้ทกั ษะฝี มือความชํานาญ อย่างสู งและต้องมี
การศึกษาข้อมูลอย่างลึกซึ้ง จากการสร้างสรรค์ผลงานทั้งสองชิ้นนี้ ทําให้ได้ศึกษาเรี ยนรู ้การ
สร้างสรรค์งานประติมากรรมของทั้งในไทยและต่างประเทศ แล้วนํามาวิเคราะห์ถึงรายละเอียด
รู ปแบบลักษณะต่างๆ ของผลงานที่นาํ มาศึกษา หลังจากนั้นจึงนํามาสังเคราะห์สร้างสรรค์เป็ น
ผลงานตามแนวความคิดและรู ปแบบของตนเอง ซึ่ งจะสามารถนําไปพัฒนาต่อในอนาคตได้
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ประวัติการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล นายโกวิทย์ นามแก้ว
วันเดือนปี เกิด 24 กันยายน 2533
ทีอ่ ยู่

3 ถนนเทศบาล 6 ตําบลวาริ นชําราบ อําเภอวาริ นชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี

โทรศัพท์

081-5485630

ประวัติการศึกษา -โรงเรี ยนเทศบาลบ้านสุ ขสําราญ
- โรงเรี ยนเบ็ญจะมะมหาราช
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
- คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

