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The objective of this research was to study the motifs and technique of the Bejeweled 

Buddha image in early Rattanakosin art which are located in the palace compared with those 

outside the palace in order to search for procession, technique and designs of the Bejeweled 

Buddha. The results showed that most of the Bejeweled Buddha productions in the palace and 

outside were created during the reign of Rama 3 period.         

The Bejeweled Buddha was created by the kings and dynasty  only therefore type 

of the bejeweled were influenced from bejeweled king, has been used in royal ceremony as 

made for the king representation. Also that created by work of contemporary art type in the 

early Rattanakosin era. Moreover, some deigns were changing during this period and most of it has 

been copied from the outlines of flowers and trees.            

The results showed two types of Bejeweled Buddha have had the same bejeweled 

arrangement done although details of the designs were different so that depended on 

technique and processing. That is to say, the Bejeweled Buddha image in the palace made 

from gold which were so neatly but look rough as it created after had made Buddha.  

So bejeweled the Buddha image at the outside of the palace had lots of 

technique and processing due to they had a cast technique, stucco technique and decorated 

from natural resin (Ruksamuk) whichever have been charmed. 
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บทท่ี1 

บทน า 

 

ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา (Statements and significance of the problem) 

การสร้างพระพุทธรูปทรงเคร่ืองอย่างจักรพรรดิหรือตามแบบเคร่ืองทรงกษัตริย์ ซึ่ง

น่าจะมีต้นเค้ามาจากการถวายเคร่ืองประดบัทองแดพ่ระพทุธรูปทรงเคร่ือง1 อาจเกิดขึน้ครัง้แรกใน

ศิลปะอินเดียสมัยคุตปะ และนิยมอย่างแพร่หลายในศิลปะปาละ -เสนะ และส่งอิทธิพลมาใน

เอเชีย2 จึงท าให้พบการสร้างพระพุทธรูปเคร่ืองในประเทศไทยท่ีเก่าสดุอาจมีมาตัง้แต่สมยัลพบุรี  

และอิทธิพลนีย้งัสง่ผลมาถึงสมยัรัตนโกสินทร์  

พระพทุธรูปทรงเคร่ืองท่ีพบในสมยัรัตนโกสินทร์ หรือท่ีปรากฏในเอกสารหมายรับสัง่

ในรัชกาลท่ี 3 ท่ีจารึกลงในพระสพุรรณบฏัและบรรจพุระบรมธาต ุ เรียกวา่ “พระพุทธรูปทรงเคร่ือง

ต้นอย่างพระมหาจกัรพรรดิ”3 สว่นใหญ่เป็นพระพทุธรูปหล่อส าริด หุ้มด้วยทองค า ส่วนเคร่ืองทรง

นัน้เป็นเคร่ืองทอง ลายลงยาราชาวดีประดบัด้วยเนาวรัตน์ อนัประกอบด้วย ชฎามงกุฎทรงสงู มี

กรรเจียรจร ครองจีวรห่มเฉียงพาดสังฆาฏิพระองัสาซ้ายยาจรดพระนาภี ทรงกรองศอ อินธนู

ดอกไม้ไหว สงัวาลเป็นดอกดาวกระจายไขว้ทบัทรวงทรงส่ีเหลี่ยมเปียกปูนซ้อนดอกกลม สวมทอง

กร แหวนรอบปะวะหล ่า พาหรุัด สวมธ ามรงค์ทกุนิว้พระหตัถ์ ทรงภษูาลายพุ่มแยกก้านมีขอบเป็น

ลายกรวยเชิงสลบัประจ ายามก้ามปู เจียระบาดและชายไหวชายแครง สวุรรณกระถอบและคาด

                                                             
1 สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ, ต านานพทุธเจดีย์ (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มติชน, 2545), 

133. 
2 จตุพร วรวัชรพงศ์, ”ที่มาพระพุทธรูปทรงเคร่ืองศิลปะขอมที่พบในประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2549), 1. 
3 คณะกรรมการช าระประวติัศาสตร์ไทยและจดัพิมพ์เอกสารทางประวติัศาสตร์และโบราณคดี,  

”หมายรับสั่ง รัชกาลที่ 3 ร.ศ 1193 เลขที่ 3 เร่ือง ให้ตัง้การจารึกพระนามพระพุทธรูป  6 ศอก ลงในพระ
สุพรรณบัฏและบรรจุพระบรมธาตุ, ”  ประชุมหมายรับสั่ง  ภาค 4 ตอนที่  1 สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาล
พระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั จ.ศ. 1186-1203 (กรุงเทพฯ : ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2536), 74-
75. 
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ปัน้เหน่งท่ีมีหวัเป็นรูปลายประจ ายาม ทรงทองพระบาทและฉลองพระบาทเชิงงอน  และมิได้ท า

การหล่อติดกับองค์พระพุทธรูปสามารถถอดออกได้ ซึ่งอาจเป็นลักษณะเดียวกับการถวาย

เคร่ืองประดบัทองแดพ่ระพทุธองค์ตามความเห็นของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารง

ราชานภุาพ  และนิยมสร้างเป็นพระพทุธรูปประทบัยืนแบบสมภงัค์ แสดงปางห้ามสมทุรหรืออภยั

มทุรา ยกพระหตัถ์สองข้าง นิว้พระหตัถ์ทัง้สี่ยาวเสมอกนั  

พระพทุธรูปทรงเคร่ืองสมยัรัตนโกสินทร์รุ่นแรกสร้างขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 1 คือพระพทุธ

จุลจักร และพระพุทธจักรพรรดิ เข้าใจว่าเป็นการสร้างท่ีสืบเน่ืองมาจากสืบอยุธยา คือเพ่ืออทิุศ

ถวายพระราชกุศลแด่พระบรมมหากษัตริย์ในอดีตและพระบรมราชชนก ซึ่งจัดเป็นพระพุทธรูป

ทรงเคร่ืองชดุเร่ิมแรกในสมยัรัตนโกสินทร์ และสร้างจ านวนมากในสมยัรัชกาลท่ี 3 ส่วนใหญ่เพ่ือ

อุทิศเป็นพระราชกุศล คติในการสร้างพระพุทธรูปทรงเคร่ืองต้นอย่างจักร พรรดิ  ในสมัย

รัตนโกสินทร์ยงัไมป่รากฏหลกัฐานแน่ชดั จึงไมท่ราบว่าสร้างขึน้ตามคติใดเป็นหลกั อาจเป็นคติท่ี

สืบเน่ืองมาจากสมยัอยุธยา ได้แก่ คติปราบพระยาชมพูบดีในต านานชมพูบดี คติจักรวาทินหรือ

พระเจ้าจกัรพรรดิราช คติพระศรีอาริยเมตไตรย4 หรือเพ่ืออทิุศเป็นพระราชกุศลและการสร้างเป็น

พระพทุธรูปเคร่ืองนัน้ มีการประดบัตกแต่งด้วยทองค าและอญัมณีอาจแสดงให้เห็นถึงฐานะของ

ผู้สร้างรวมทัง้การอทิุศถวาย จึงเป็นเร่ืองของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานวุงศ์อย่างแท้จริง5 

ปัจจบุนัพระพทุธรูปทรงเคร่ืองส่วนใหญ่ประดิษฐานภายในหอสลุาลยัพิมานหมู่หนึ่ ง 

และอีกหมูห่นึ่งประดิษฐานท่ีฐานชกุชีของพระมหามณีรัตนปฎิมากร ภายในวดัพระศรีรัตนศาสดา

ราม ท่ีพบภายนอกพระบรมมหาราชวงัมีจ านวนน้อย เช่น วดันางนอง วดัเทพธิดาราม สนันิษฐาน

วา่อาจเป็นเจ้านายสร้างอทิุศถวาย หรือสร้างในคติบางประการ 

ดงัท่ีกล่าวมาถึงการสร้างพระพุทธรูปทรงเคร่ืองนัน้ จะสร้างโดยชนชัน้สงูและผู้ ท่ีมี

ฐานะและความงามของพระพุทธรูปทรงเคร่ือง มิได้อยู่เพียงสดัส่วน รูปทรงหรือพระพักตร์ของ

                                                             
4 อ่านเพิ่มใน  ศศี  ยกุตะนนัทน์, “คติการสร้างพระพทุธรูปทรงเคร่ืองในสมัยอยุธยา” (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2532), 
84-90. 

5 ศกัด์ิชัย   สายสิงห์, “ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์,” ใน เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 310334,

ภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2550, 34. (อดัส าเนา) 
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พระพุทธรูปเท่านัน้ แต่เคร่ืองทรงเป็นประดับยังเป็นอีกสิ่งหนึ่งท่ีส าคัญ จึงเป็นท่ีน่าสนใจใน

การศกึษาวา่ลกัษณะรูปแบบและลวดลายของเคร่ืองทรงพระพทุธรูปทรงเคร่ืองในสมยัรัตนโกสนิทร์

ท่ีมีการสร้างอทิุศให้แก่ พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานวุงศ์ ท่ีมียศท่ีตา่งกนัมีผลต่อการถวาย

เค ร่ืองทรงห รือไม่  และเค ร่ืองทรงในพระพุทธรูปทรงเค ร่ืองกลุ่ม ท่ีประดิษฐานอยู่ ใ น

พระบรมมหาราชวงัสร้างโดยพระมหากษัตริย์กับกลุ่มท่ีอยู่นอกพระบรมหาราชวังมีการประดับ

เคร่ืองทรงต่างกันหรือไม่ต่างกันอย่างไร รวมถึงความน่าสนใจในเทคนิคการผลิตเคร่ืองทรง

พระพทุธรูปท่ีเป็นการผลิตเช่นเดียวกบัเคร่ืองประดบัโลหะตา่งๆ 

 

ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศกึษา (Goal and Objective) 

1. เพ่ือศกึษาความแตกต่างเคร่ืองทรงพระพุทธรูปในพระบรมมหาราชวงัและเคร่ือง

ทรงพระพทุธรูปทรงเคร่ืองในวดันอกพระบรมมหาราชวงั 

2. เพ่ือศึกษาเทคนิคการผลิตเคร่ืองประดับ  ท่ีน ามาผลิตเคร่ืองทรงพระพุทธรูป

ทรงเคร่ืองท าให้ลวดลายท่ีออกมาแข็งกระด้าง รวมถึงการน าเคร่ืองทรงของกษัตริย์หรือพระบรม

วงศานวุงศ์มาเป็นเคร่ืองทรงพระพทุธรูปทรงเคร่ืองเพ่ือแสดงถึงการแทนพระองค์  

3. เพ่ือศกึษาลวดลายในเคร่ืองทรงพระพทุธรูปสมยัรัตนโกสินทร์ ท่ีแสดงความเหมือน

หรือแตกต่างจากลวดลายเคร่ืองทองในสมยัเดียวกัน รวมถึงลวดลายท่ีได้รับอิทธิพลจีนในสมัย

รัชกาลท่ี 3 ท่ีปรากฏในลวดลายเคร่ืองทรงพระพทุธรูปทรงเคร่ือง 

 

สมมุติฐานของการศึกษา (Hypothesis to tested) 

ความแตกตา่งของลวดลายเคร่ืองทรงพระพุทธรูปในสมยัรัชกาลท่ี 1 และรัชกาลท่ี 3 

อาจมาจากกระแสสงัคมท่ีเปลี่ยน คือการเลียนแบบลวดลายเคร่ืองทรงจากสมยัอยุธยาและการ

เปลี่ยนลวดลายใหมใ่นสมยัรัชกาลท่ี 3 รวมทัง้กฎข้อห้ามเร่ืองชนชัน้ในการใช้เคร่ืองประดบัหรือการ

นุ่งผ้า อาจน ามาใช้กบัการสร้างเคร่ืองทรงพระพทุธรูปทรงเคร่ือง 

เทคนิคการผลิตเคร่ืองทองในการผกูต่อลวดลายในเคร่ืองทรงพระพุทธรูปทรงเคร่ือง

และน ามาสวมถวายภายหลงัสามารถถอดได้ อาจเป็นข้อจ ากดัท าให้พระพุทธรูปแลดแูข็งกระด้าง
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มากการประดบัลวดลายเคร่ืองทรงในตวัโดยการหลอ่โลหะติดหรือปัน้ติดกบัองค์พระพุทธรูปท าให้

แลดเูบาและไมแ่ขง็กระด้างมากนกั 

 

ขอบเขตการศึกษา (Scope or delimitation of the study) 

ศกึษาเฉพาะพระพทุธรูปทรงเคร่ืองสมยัรัตนโกสินทร์ท่ีพบในกรุงเทพมหานครและใน

พระบรมราชวงัท่ีพบให้เอกสารและได้รับการอนญุาตให้ถ่ายภาพได้เท่านัน้ 

ศกึษาเฉพาะลวดลายและเทคนิคเคร่ืองทรงพระพทุธรูปทรงเคร่ืองท่ีเปรียบเทียบได้กบั

ลวดลายในเคร่ืองทองและเคร่ืองประดบัอ่ืนๆท่ีมีภาพถ่ายและมีการจดัพิมพ์เผยแพร่ 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือทราบถึงความแต่งต่างของลวดลายเคร่ืองทรงพระพุทธรูปทรงเคร่ืองในสมยั

รัตนโกสินทร์ ท่ีแสดงถึงการพฒันาลวดลายและการเปลี่ยนแปลงตามกระแสสงัคม 

2. เพ่ือทราบถึงเทคนิคการผลิตเคร่ืองทองท่ีใช้ผลิตเคร่ืองทรงพระพุทธรูปทรงเคร่ือง

สมยัรัตนโกสินทร์ 

 

ขัน้ตอนของการศึกษา (Process of the Study) 

1. เก็บข้อมลูเอกสาร 

2. ส ารวจเก็บข้อมลูภาคสนาม 

3. ด าเนินการวิจยั 

4. วิเคราะห์ สรุปผลการศกึษา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



5 

 

บทท่ี 2 

คติความเป็นมาและรูปแบบพระพุทธรูปทรงเคร่ือง 

ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

 

คติการสร้างพระพุทธรูปทรงเคร่ืองในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

การสร้างพระพทุธรูปทรงเคร่ืองมีข้อสนันิษฐานวา่เร่ิมพบหลกัฐานในราวพทุธศตวรรษ

ท่ี 14 –17 ในศิลปะอินเดียแบบปาละ6 และมาปรากฏในศิลปะไทยตัง้แตศ่ิลปะเขมรในประเทศไทย 

ล้านนา อยุธยาและเร่ือยมาถึงในสมัยรัตนโกสินทร์และสิ่งท่ีควบคู่มากับการสร้างพระพุทธรูป

ทรงเคร่ือง คือคติการสร้างซึ่งมีอยู่หลายแนวความคิด แตเ่ข้าใจวา่ในช่วงศิลปะสมยัรัตนโกสินทร์มี

อิทธิพลทางความเช่ือและคติการสร้างวา่ เป็นการสืบเน่ืองต่อจากสมยัอยุธยาตอนปลายมาธนบุรี

และรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 

และได้เฟ่ืองฟูในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 3 เป็นรัชกาลท่ีสร้าง

พระพทุธรูปเคร่ืองจ านวนมากโดยมีจารึกในสพุรรณบัฏเรียกว่า “พระพุทธรูปทรงเคร่ืองต้นอย่าง

พระมหาจกัรพรรดิ” 7  ซึ่งอาจกลา่วโดยสรุปคติการสร้างพระพทุธรูปทรงเคร่ืองในสมยัรัตนโกสินทร์

ตอนต้น แบ่งออกได้ดงันี ้

คติ  อนาคตพทุธคือ พระศรีอาริยไตรย ซึ่งการสร้างพระพทุธรูปทรงเคร่ืองตามคตินีพ้บ

มาตัง้แตส่มยัอยธุยาจึงเข้าใจวา่รัตนโกสินทร์น่าจะได้รับสืบเน่ืองมา ในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น

พบการสร้างพระพทุธรูปทรงเคร่ืองในวดันอกพระบรมหาราชวงัตามคตินี ้เช่นวดัพิชยญาติการาม  

                                                             
6 นายจตพุร วรวชัรพงศ์,“ที่มาพระพทุธรูปทรงเคร่ืองศิลปะขอมที่พบในประเทศไทย” ( วิทยานิพนธ์

ปริญญาหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2549), 1. 
7 คณะกรรมการช าระประวติัศาสตร์ไทยและจดัพิมพ์เอกสารทางประวติัศาสตร์และโบราณคดี, 

”หมายรับสั่ง รัชกาลที่ 3 ร.ศ 1193 เลขที่ 3 เร่ือง ให้ตัง้การจารึกพระนามพระพุทธรูป  6 ศอก ลงในพระ
สุพรรณบัฏและบรรจุพระบรมธาตุ , ”  ประชุมหมายรับสั่ง  ภาค 4 ตอนที่  1 สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาล
พระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั จ.ศ. 1186-1203 (กรุงเทพฯ : ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2536), 74-
75. 
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คติ  พระราชาธิราช คือสร้างขึน้ตามคัมภีร์เร่ืองชมพูบดีสูตร แต่งขึน้ในคัมภีร์ทาง

ศาสนาพทุธลทัธิเถรวาท และเป็นท่ีแผห่ลายในดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และไม่ปรากฏใน

ศาสนาพทุธของอินเดีย ลงักา หรือดินแดนพทุธศาสนานิกายมหายานเลย  

เนือ้เร่ืองย่อ พระพุทธประวตัิตอนพระสมัมาพุทธเจ้าทรงปราบพระยามหาชมพูบดี 

กลา่วถึงพระยาชมพบูดีกษัตริย์เมืองปัญจา มีบญุญาธิการท่ีได้สร้างแตช่าติปางก่อนมีอาวธุวิเศษคู่

กาย สามารถปราบกษัตริย์เมืองต่างๆถึง 101 เมืองให้อยู่ใต้พระราชอ านาจ และต้องการเมืองรา

ชคฤห์ พระเจ้าพิมพิสารจึงไปทลูให้พระพทุธเจ้าช่วย พระพทุธเจ้าทรงนิมิตพระวรกายของพระองค์

ให้ปรากฏเป็นพระเจ้าราชาธิราช ทรงท าพระเวฬวุนัให้เป็นเหมือนพระมหานคร และให้พระอินทร์

เป็นราชทตูไปเชิญเสดจ็พระยามหาชมพบูดีมาเฝ้า เมื่อพระยามหาชมพบูดีทอดพระเนตรพระมหา

นครของพระเจ้าราชาธิราชมัง่คัง่กวา่เมืองของตน และเมื่อเข้าเฝ้าพระเจ้าราชาธิราชและทรงสดบั

พระราชบริพารประการตา่งๆก็ยอมแพ้ฤทธ์ิพระเจ้าราชาธิราช และเม่ือพระพทุธเจ้าคลายฤทธ์ิ พระ

ยามหาชมพไูด้สดบัฟังธรรมเทศนา จึงออกบรรพชาจนบรรลเุป็นพระอรหนัต์องค์หนึ่ง8 

จากพระพทุธประวตัิตอนพระพทุธเจ้าปราบพระยามหาชมพูบดี ในสมยัรัตนโกสินทร์

ตอนต้นได้น าคตินีม้าสร้างงานทางด้านศิลปกรรมด้วยเช่นกนัทัง้จิตรกรรมฝาผนงั ในพระท่ีนั่งพุทธ

ไธสวรรย์ พระอโุบสถวดันางนอง และท่ีส าคญัคือการสร้างพระพุทธรูปทรงเคร่ืองปางมารวิชัยเป็น

พระประธานในพระอโุบสถวดันางนอง ซึ่งจัดได้ว่าเป็นพระพุทธรูปทรงเคร่ืองท่ีสร้างตามคตินีใ้น

สมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น และเป็นการสร้างพระพทุธรูปทรงเคร่ืองนอกเขตพระบรมมหาราชวงั 

คติ พระพุทธเจ้าเป็นจักรพรรดิราช ซึ่งมาจากคติความเช่ือของพระพุทธศาสนา

มหายานและเมื่อเขมรน าลทัธิเทวราชาของฮินดมูาใช้ควบคูก่บัการนบัถือพระพทุธศาสนาจึงท าให้

เกิดลทัธิพทุธราชาขึน้คือการสร้างพระพทุธเจ้าผู้มีภาวะเหนือกว่ามนุษย์หรือการท่ีกษัตริย์รวมกับ

เทพเจ้า แตเ่มื่อพระพทุธศาสนามีรูปเคารพท่ีเป็นพระพทุธรูป จึงน าพระพุทธรูปมาใช้แทนโดยการ

สร้างพระพทุธรูปทรงเคร่ืองแบบจกัรพรรดิมาใช้ และอาณาจกัรอยธุยาได้น าคติความเช่ือนีม้าใช้จึง

เป็นคติท่ีสง่ผลสืบมาให้สมยัรัตนโกสินทร์ต้น และส่วนใหญ่การน าคติจักรพรรดิราช มาสร้างเป็น

พระพทุธรูปทรงเคร่ืองพบมากในเขตพระบรมมหาราชวงั  สร้างโดยกษัตริย์หรือราชวงศ์  ไมพ่บการ
                                                             

8 ย่อความจาก กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, เร่ืองท้าวมหาชมพู (พระนคร : โรงพิมพ์โสภณ
พรรฒธนากร, 2464),1-123. 
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สร้างพระพทุธรูปทรงเคร่ืองคตินี ้ในชนชัน้สามญัชน การสร้างพระพุทธรูปทรงเคร่ืองตามคตินี ้พบ

ในรัตนโกสินทร์ตัง้แตส่มยัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 เป็นการ

สร้างเมื่ออทิุศถวายเป็นพระราชกศุลแดส่มเดจ็พระปฐมบรมมหาชนกและพระองค์เอง เมื่อถึงสมยั

พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 3 การสร้างพระพุทธรูปทรงเคร่ืองตามคตินี ้ได้รับ

ความนิยมและมีการสร้างจ านวนหลายองค์เพ่ืออทิุศถวายเป็นพระราชกุศลและฉลองพระองค์

ให้แก่พระมหากษัตริย์ท่ีสวรรคตและพระบรมวงศานุวงศ์ท่ีสิน้ชีพ รวมถึงได้มีเอกสารปรากฏการ

เรียกพระพทุธรูปทรงเคร่ืองวา่ “พระพทุธรูปเคร่ืองตน้อย่างจกัรพรรดิราช” 

จากคติท่ีกล่าวมาข้างต้นถึงการสร้างพระพุทธรูปทรงเคร่ืองในสมยัรัตนโกสินทร์ไม่

อาจปฏิเสธได้วา่ความงามนัน้ เกิดจากเคร่ืองทรง การใช้วสัดท่ีุเป็นทองค าและการประดบัอญัมณีท่ี

เป็นของจริงลงไปเหลา่นีอ้าจแสดงถึงฐานะของผู้สร้าง รวมทัง้การอทิุศถวายด้วย จึงเป็นเร่ืองของ 

พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์อย่างแท้จริง9 รวมถึงนอกจากเร่ืองของคติการสร้างแล้ว

ยงัให้ความส าคญักบัความงามของเคร่ืองทรง เคร่ืองประดบัมากเป็นพิเศษอีกด้วย 

 

หลักฐานการสร้างพระพุทธรูปทรงเคร่ืองในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

การสร้างพระพุทธรูปทรงเคร่ืองในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

มหาราช รัชกาลท่ี 1 นัน้มีการสร้างพระพทุธรูปทรงเคร่ือง 2 องค์คือ พระพุทธจุลจักรและพระพุทธ

จักรพรรดิ (ภาพท่ี1-2) โดยโปรดเกล้าฯให้สร้างพระพุทธจุลจักรขึน้เพ่ืออทิุศเป็นพระราชกุศลแด่

สมเดจ็พระปฐมบรมมหาชนก และพระจกัรพรรดิทรงสร้างเพ่ือบ าเพ็ญพระราชกศุลในพระองค์10 

มาปรากฏหลักฐานครัง้ส าคัญในการสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า

เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 3 จากการโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระพุทธรูปทรงเคร่ืองต้นอย่างพระมหา

จกัรพรรดิ คือ พระพทุธรูปพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกและพระพุทธรูปพระพุทธหล้านภาลยั (ภาพท่ี 

                                                             
9 ศักด์ิชัย สายสิงห์, “ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์,” ใน รายงานวิจัยพระพุทธรูปในประเทศไทย : 

รูปแบบ พัฒนาการและความเชื่อของคนไทย, ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2551, 26. (อดัส าเนา) 

10 หม่อมราชวงศ์ สริุยวุฒิ  สขุสวัสด์ิ, พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ : บริษัท

อมรินทร์พริน้ติง้กรุ๊พ จ ากดั, 2535), 9. 
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3-4) มลูเหตขุองการสร้างพระพุทธรูปทรงเคร่ืองทัง้สององค์สืบเน่ืองจากพระบาทสมเด็จพระนั่ง

เกล้าเจ้าอยู่หวัทรงปรารภถึงพระราชพงศาวดารของอยธุยาว่า สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 ทรงหล่อ

พระศรีสรรเพชญ์หุ้มด้วยทองค าแต่พระบาทถึงยอดรัศมี 8 วาใช้ทองสมัฤทธ์ิประการหนึ่ง อีกทัง้

พระเจ้าแผน่ดินสมยัหลงัได้ทรงหลอ่พระบรมรูปสมเดจ็พระรามธิบดีท่ี 1 ซึ่งเป็นปฐมบรมราชาธิราช

ผู้สถาปนากรุงศรีอยธุยาขึน้ไว้เป็นท่ีนมสัการอีกประการหนึ่ง  ด้วยเหตนีุจ้ึงทรงมีพระราชศรัทธาจะ

ทรงสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่หุ้มทองค าให้เป็นพระราชกุศลใหญ่ และเป็นเกียรติยศบ้าง โดย

ทรงมีพระราชประสงค์ท่ีจะให้เป็นพระพทุธรูปฉลองพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า

จฬุาโลกมหาราชและพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลิศหล้านภาลยัแทนพระพุทธรูปพระศรีสรรเพชญ์

และพระบรมเชษฐบิดรท่ีสร้างเมื่อครัง้กรุงศรีอยธุยา11 

จากการปรารภนีย้ังปรากฏประวตัิการสร้างพระพุทธรูปทัง้สององค์ในหมายรับสั่ง 

รัชกาลท่ี 3 จ.ศ. 1193 เ ร่ือง “ให้ตั้งการจารึกพระนามพระพุทธรูป ๖ ศอก ลงในแผ่นพระ

สพุรรณบฏัและพระบรมธาต”ุ ความว่า “ดว้ยพระยาบ าเรอภกัด์ิรับโอการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณา

โปรดเกลา้ฯสัง่ว่าทรงพระศรัทธาให ้สถาปนาการหล่อพระพทุธรูปสูง ๖ ศอก หุม้ทองค า ทรงเคร่ือง

ตน้อย่างพระมหาจกัรพรรดิ ดว้ยลายลงยาราชวดีประดบัเนาวรัตน์ต่างๆ มีเพชร เป็นต้น แต่ล้วนมี

ราคาเป็นอนัมาก ช่างกระท าส าเร็จแล้วเชิญพระพุทธรูปทัง้ ๒ พระองค์เข้าประดิษฐานไว้ในพระ

อโุบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ใหจ้ารึกพระสพุรรณบฏั”  

“พระพทุธรูปองค์หน่ึงพระนามว่า พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงถวายสมเด็จพระบรม

อยักาเจ้าจักรพรรดินาถบพิตร์ ๑ พระองค์ พระพุทธเลิศหล้าสุลาไลย ทรงพระราชอุทิศถวาย

สมเด็จพระบรมชนกนาถธรรมิราชบพิตร์ ๑ พระองค์ (รวม) ๒พระองค์...”12 และให้บรรจุพระบรม

ธาต ุ 

                                                             
11 หม่อมราชวงศ์ สริุยวฒุิ  สขุสวสัด์ิ,  พระพทุธปฏิมาในพระบรมมหาราชวงั, 100. 
12 คณะกรรมการช าระประวติัศาสตร์ไทยและจดัพิมพ์เอกสารทางประวติัศาสตร์และโบราณคดี,  

”หมายรับสั่ง รัชกาลที่ 3 ร.ศ 1193 เลขที่ 3 เร่ือง ให้ตัง้การจารึกพระนามพระพุทธรูป  6 ศอก ลงในพระ
สุพรรณบัฏและบรรจุพระบรมธาตุ, ”  ประชุมหมายรับสั่ง  ภาค 4 ตอนที่  1 สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาล
พระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั จ.ศ. 1186-1203, 74-75. 
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นอกจากนีย้ังมีพระพุทธรูปทรงเคร่ืองอีกหมู่หนึ่งท่ีส าคญัรองลงมาประดบัฐานท่ีมมุ

ฐานพระเบญจาของฐานชุกชีพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรอีก 10 องค์ซึ่งขนาดเล็กกว่า 

พระพุทธรูปพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธรูปพระพุทธเลิศหล้านภาลัย กล่าวกันว่า

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างอุทิศถวายและ

พระราชทานสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า สมเด็จพระบวรราชเจ้า สมเด็จพระบรม

ราชวงศ์และพระบรมราชวงศ์13 เพ่ือเป็นพระพทุธรูปฉลองพระองค์ จากหมายรับสัง่และบันทึกการ

สร้างพระพทุธรูปฉลองพระองค์หมูนี่ ้เข้าใจวา่อาจจะสร้างในช่วงเวลาใกล้เคียงกันและเคร่ืองทรง

พระพุทธรูปในบางพระองค์นัน้ มีบันทึกว่าโปรดเกล้าฯ ให้ลอกทองค าหุ้ มพระโกศของเจ้าของ

พระพทุธรูปฉลองพระองค์ท่ีสร้างไว้ครัง้ยงัมีพระชนม์ มายบุหุ้มพระพทุธรูปและน าเคร่ืองทรงไปยุบ

ท าเป็นเคร่ืองทรงแตง่องค์พระพทุธรูป14 

รวมถึงยงัพบหมายรับสัง่ให้ช่างขึน้ประดบัเคร่ืองทรงพระพุทธรูปทองค าถมในหมาย

รับสัง่ เร่ือง “ก าหนดการสมโภชพระพทุธรูปทองค าถมและมีพระธรรมเทศนาสงัคายนาในพระราช

พิธีสารท” ความวา่ “...อน่ึง ให้หลวงนริทราถรณ์ช่างทอง จัดแจงเคร่ืองประดบัพระพุทธรูปฉลอง

พระองค์เขา้ไปประดบัจงพร้อม ณ พระที่นัง่จกัรพรรดิพิมาน ณ วนัเดือน ๑๐ แรม ๑๓ ค ่า เพลา

เช้า...” 15 และหมายรับสัง่ เร่ือง “พระราชพิธีฉลองพระพุทธรูป ประจ าพระองค์สมเด็จพระศรีสุลา

ลยั ที่บนพระที่นัง่ดสิุตมหาปราสาท” 16 แสดงถึงการให้ช่างทองขึน้ประดบัเคร่ืองทรงพระพทุธรูป ซึ่ง

เนือ้ความกลา่ว ให้หลวงนรินทราถรณ์ช่างทองจดัเคร่ืองประดบัพระพุทธรูปฉลองพระองค์ ซึ่งจาก

                                                             
13 หม่อมราชวงศ์ สริุยวฒุิ  สขุสวัสด์ิ, พระพทุธปฏิมาในพระบรมมหาราชวงั, 102. 
14 หม่อมราชวงศ์ แสงสรูย์ ลดาวัลย์, “พระพทุธปฏิมากรฉลองพระองค์,” ใน ประเพณีในราชส านัก 

(บางเร่ือง) (พระนคร : โรงพิมพ์ท่าพระจนัทร์, 2514), 83-86. 
15 คณะกรรมการช าระประวติัศาสตร์ไทยและจดัพิมพ์เอกสารทางประวติัศาสตร์และโบราณคดี, 

”หมายรับสัง่ รัชกาลที่ 3 ร.ศ. 1193 เลขที่ 3 เร่ืองสมโภชพระพุทธรูปทองค าถมและมีพระธรรมเทศนาสงัคายนา
ในพระราชพิธีสารท,” ประชมุหมายรับสัง่ ภาค 4 ตอนที่ 1 สมยัรัตนโกสินทร์ รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หวั จ.ศ. 1186-1203, 59-64. 

16 คณะกรรมการช าระประวติัศาสตร์ไทยและจดัพิมพ์เอกสารทางประวติัศาสตร์และโบราณคดี, 
”หมายรับสัง่ รัชกาลที่ 3 ร.ศ. 1193 เลขที่ 4 เร่ือง พระราชพิธีฉลองพระพทุธรูป ประจ าพระองค์สมเด็จพระศรี 
สุลาลัย ที่บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท,” ประชุมหมายรับสั่ง ภาค 4 ตอนที่ 1 สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาล
พระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั จ.ศ. 1186-1203, 81-84. 
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หมายรับสัง่ให้ช่างทองขึน้ประดบัเคร่ืองทรงนัน้แสดงให้เห็นถึงการท่ีเคร่ืองทรงสามารถถอดออกได้

จากพระพทุธรูปทรงเคร่ืองกลุม่พระบรมมหาราชวงัอย่างชัดเจน รวมถึงการสร้างองค์พระพุทธรูป

และเคร่ืองทรงมาจากช่างคนละแขนงกันคือองค์พระพุทธรูปสร้างจากช่างหล่อประติมากรรม แต่

เคร่ืองทรงดบัมาจากฝ่ายของช่างทองซึ่งอาจจะเป็นช่างกลุ่มเดียวกับท่ีผลิตเคร่ืองประดับของ

พระมหากษัตริย์หรือช่างทองหลวง  จึงท าให้กรรมวิธีรูปแบบและลวดลายของเคร่ืองทรง

พระพทุธรูปทรงเคร่ืองเหมือนหรือใกล้เคียงกบัเคร่ืองประดบัของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศา

นุวงศ์ หรืออาจจะเป็นไปได้ว่าเคร่ืองประดบับางส่วนในพระพุทธรูปทรงเคร่ืองกลุ่มพระพุทธรูป

ฉลองพระองค์ อาจเป็นเคร่ืองประดบัท่ีเคยเป็นสิ่งของท่ีพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

เคยเป็นเจ้าของหรือมีการใช้งานมาก่อนแล้ว รวมทัง้เคร่ืองทรงพระพุทธรูปทรงเคร่ืองในปัจจุบันท่ี

พบอาจมีการสร้างเพ่ิมหรือสบัเปลี่ยนตามความงามเน่ืองจากเคร่ืองทรงนัน้สามารถถอดได้  

 

 

ภาพท่ี 1 พระพทุธจกัรพรรดิ  

 พระพทุธรูปทรงเคร่ืองต้นอย่างพระมหาจกัรพรรดิ สร้างในรัชกาลท่ี1 

ท่ีมา : หมอ่มราชวงศ์ สริุยวฒุิ สขุสวสัดิ์, พระพทุธปฏิมาในพระบรมมหาราชวงั (กรุงเทพฯ : บริษัท

อมรินทร์พริน้ติง้กรุ๊พ จ ากดั, 2535), 29. 
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ภาพท่ี 2 พระพทุธจลุจกัร 

 พระพทุธรูปทรงเคร่ืองต้นอย่างพระมหาจกัรพรรดิ สร้างในรัชกาลท่ี1 

ท่ีมา : หมอ่มราชวงศ์ สริุยวฒุิ สขุสวสัดิ์, พระพทุธปฏิมาในพระบรมมหาราชวงั (กรุงเทพฯ : บริษัท

อมรินทร์พริน้ติง้กรุ๊พ จ ากดั, 2535), 26. 

 

 

ภาพท่ี 3 พระพทุธรูปพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก  

 สร้างปี พ.ศ. 2386 สมัฤทธ์ิ หุ้มทองค า 

ท่ีมา : หมอ่มราชวงศ ์สริุยวฒุิ สขุสวสัดิ์, พระพทุธปฏิมาในพระบรมมหาราชวงั (กรุงเทพฯ : บริษัท

อมรินทร์พริน้ติง้กรุ๊พ จ ากดั, 2535), 121.  
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ภาพท่ี 4 พระพทุธรูปพระพทุธเลิศหล้านภาลยั  

 สร้างปี พ.ศ. 2386 สมัฤทธ์ิ หุ้มทองค า  

ท่ีมา : หมอ่มราชวงศ ์สริุยวฒิุ สขุสวสัดิ์, พระพทุธปฏิมาในพระบรมมหาราชวงั (กรุงเทพฯ : บริษัท

อมรินทร์พริน้ติง้กรุ๊พ จ ากดั, 2535), 125.  

 

รูปแบบพระพุทธรูปทรงเคร่ืองในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

พระพุทธรูปทรงเคร่ืองในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นหรือท่ีเรียกว่า “พระพุทธรูป

ทรงเคร่ืองต้นอย่างพระมหาจักรพรรดิ” ตามเอกสารระบุในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า

เจ้าอยู่หวันัน้  อาจกลา่วโดยรวมได้วา่ทัง้ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

รัชกาลท่ี 1และสมยัพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 3 รูปแบบคล้ายคลึงกันโดย

สว่นใหญ่เป็นพระพทุธรูปหล่อส าริด หุ้มด้วยทองค า ส่วนเคร่ืองทรงนัน้เป็นเคร่ืองทอง ลายลงยา

ราชาวดี ประดบัด้วยเนาวรัตน์ อย่างพระมหาจักรพรรดิมิได้ท าการหล่อติดกับองค์พระพุทธรูป

สามารถถอดออกได้ สร้างเป็นพระพุทธรูปประทับยืนแบบสมภงัค์ แสดงปางห้ามสมทุรหรืออภยั

มทุราสองพระหัตถ์นิว้พระหัตถ์ทัง้สี่ยาวเสมอกัน ซึ่งเป็นลกัษณะร่วมของพระพุทธรูปทรง เคร่ือง
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สมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น การแสดงเป็นปางห้ามสมทุรนีด้้วยมีพระราชประสงค์จะมิให้เกิดการ

วิวาทบาดหมางกนัระหวา่งพระราชวงศ์ รวมถึงพระพทุธรูปทรงเคร่ืองปางห้ามสมทุรได้ปรากฏเป็น

ท่ีนิยมมาแล้วแตค่รัง้กรุงศรีอยธุยา17 

ปัจจบุนัพระพทุธรูปทรงเคร่ืองส่วนใหญ่ประดิษฐานภายในหอสลุาลยัพิมานหมู่หนึ่ง 

(ภาพท่ี 5) และอีกหมูห่นึ่งประดิษฐานท่ีฐานชกุชีของพระมหามณีรัตนปฏิมากร ภายในวดัพระศรี

รัตนศาสดาราม (ภาพท่ี 6) ท่ีพบภายนอกพระบรมมหาราชวงัมีจ านวนน้อย เช่น พระประธานปาง

มารวิชยัในพระอโุบสถวดันางนองท่ีสร้างในคติพระพทุธเจ้าปางทรมานพระยามหาชมพู    วดัอนง

คาราม  วดัเทพธิดาราม มีพระพทุธรูปทรงเคร่ืองประดิษฐานในพระอโุบสถ สนันิษฐานว่าอาจเป็น

พระพทุธรูปทรงเคร่ืองท่ีสร้างอทิุศถวายโดยพระบรมวงศานุวงศ์หรือเจ้านายฝ่ายหน้า – เจ้านาย

ฝ่ายใน และพบพระพุทธรูปทรงเคร่ืองท่ีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 4 ทรง

โปรดเกล้าฯในถ่ายแบบมาจากพระพทุธนฤมิต ในพระบรมมหาราชวงั มาประดิษฐาน ณ ซุ้มหน้า

พระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามซึ่งถือเป็นวัดประจ ารัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

นภาลยั (ภาพท่ี 7) 

 

 

ภาพท่ี 5 พระพทุธรูปทรงเคร่ืองสว่นใหญ่ประดิษฐานภายในหอสลุาลยั 

 ท่ีมา : หม่อมราชวงศ์ แสงสรูย์ ลดาวัลย์, พระมหาปราสาทและพระราชมณเฑียรสถานใน

พระบรมมหาราชวงั (กรุงเทพฯ : ส านกัพระราชวงั, 2507), 22. 
                                                             

17 หม่อมราชวงศ์ สริุยวฒุิ  สขุสวสัด์ิ, พระพทุธปฏิมาในพระบรมมหาราชวงั, 103. 
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ภาพท่ี 6 พระพทุธรูปทรงเคร่ืองประดิษฐานท่ีฐานชกุชีของพระมหามณีรัตนปฏิมากร  

 ภายในวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

ท่ีมา : รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, พระพทุธปฏิมาสยาม (กรุงเทพฯ : มิวเซียมเพรส, 2553), 154. 

 

 

ภาพท่ี 7 พระพทุธรูปทรงเคร่ืองประดิษฐาน ณ ซุ้มหน้าพระอโุบสถ วดัอรุณราชวราราม  

 รัชกาลท่ี 4 โปรดเกล้าฯให้ถ่ายแบบมาจากพระพทุธนฤมติ 
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พระพุทธรูปทรงเคร่ืองในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

มหาราช รัชกาลท่ี 1  

ดงัท่ีทราบกนัแล้ววา่ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช รัชกาล

ท่ี 1 วา่มีการสร้างพระพทุธรูปทรงเคร่ืองขึน้ในสมยัรัตนโกสินทร์สององค์คือ พระพุทธจุลจักร และ

พระพุทธจักรพรรดิ จัดได้ว่าเป็นรุ่นแรกในการสร้าง  สร้างด้วยส าริดหุ้มทองค า เป็นพระพุทธรูป

ประทบัยืนแสดงปางห้ามสมทุรหรืออภยัมทุราสองพระหัตถ์ทัง้สององค์ เคร่ืองต้นหรือเคร่ืองทรง

อย่างจกัรพรรดิราชาธิราชเป็นทองค าลงยาราชาวดี ประดบัเนาวรัตน์ อนัประกอบด้วยเคร่ืองทรง

ดงันี ้ชฎามกฎุทรงสงูโดยเพ่ิมผ้าจีบเกีย้ว กระจังตาอ้อยเป็นชัน้ บัวเชิงบาตรและปลี กับทัง้มีกรร

เจียรจร ครองจีวรห่มเฉียงพาดสงัฆาฏิพระองัสาซ้ายยาจรดพระนาภี ตกแต่งด้วยลายก้านแยกต่อ

พุ่มข้าวบิณฑ์ ทรงกรองศอกลมปลายรอบเป็นลายพุ่มแหลม อินธนูประกอบด้วยลายดอกไม้ไหว 

สงัวาลเป็นดอกดาวกระจายไขว้ทับทรวงทรงสี่เหลี่ยมเปียกปูนซ้อนดอกกลม สวมทองกร แหวน

รอบปะวะหล ่า พาหรุัด สวมธ ามรงค์ทกุนิว้พระหตัถ์ ทรงภษูาลายพุ่มแยกก้านมีขอบเป็นลายกรวย

เชิงสลบัประจ ายามก้ามป ูเจียระบาดและชายไหวชายแครงประดิษฐ์เป็นลายกนกใบเทศหางโต

ซ้อนสามชัน้ สวุรรณกระถอบและคาดปัน้เหน่งท่ีมีหวัเป็นรูปลายประจ ายาม ทรงทองพระบาทและ

ฉลองพระบาทเชิงงอน  

ความแตกต่างระหว่างพระพุทธรูปทรงเคร่ือง รัชกาลท่ี 1 และรัชกาลท่ี 3 มีส่วนต่าง

เพียงเลก็น้อยทางลายละเอียด กล่าวคือ พระพักตร์พระพุทธรูปทรงเคร่ืองในสมยัรัชกาลท่ี  1 พะ

โอษฐ์ทรงแย้มสรวลกว้างกว่าเล็กน้อย ใกล้เคียงอยุธยาตอนปลาย พระกรรณยาวเกือบจรดพระ

องัสา และกณุฑลเป็นตุ้ม 

 

พระพุทธรูปทรงเคร่ืองในสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 

3  

ในสมยัพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 3 นี ้มีการสร้างพระพุทธรูป

ทรงเคร่ืองต้นอย่างจักรพรรดิราชเป็นจ านวนมากดังท่ีกล่าวมาแล้ว โดยลักษณะพระพุทธรูป

ทรงเคร่ืองและสัดส่วนใกล้เคียงกับพระพุทธรูปทรงเคร่ืองใน สมัยรัชกาลท่ี 1 หากแต่ลกัษณะ

รายละเอียดบางประการ เช่นการท าพระพกัตร์ “อย่างหุ่น” ตามแบบท่ีนิยมในรัชกาลนี ้และความ
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ประณีตของเคร่ืองต้นหรือเคร่ืองทรงลดน้อยลง อาจเป็นเพราะสาเหตเุช่นฝีมือการท าเคร่ืองทอง

ของช่างในสมยัรัชกาลนีไ้ม่ประณีตเท่าสมยัรัชกาลท่ี1 ซึ่งอาจเป็นช่างท่ีรอดสงครามมาจากสมยั

อยธุยา หรือในรัชกาลท่ี 3 อาจเป็นงานของช่างท่ีถกูฝึกเน่ืองจากต้องท าจ านวนหลายชุดและช่างผู้

มีประสบการณ์มีจ านวนไมเ่พียงพอ  

พระพทุธรูปทรงเคร่ืององค์ส าคญัได้แก่ พระพทุธนิฤมิต พระพทุธรังสฤษฏ์ พระพทุธรูป

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระพุทธรูปพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เป็นต้น เน่ืองจากการสร้าง

พระพทุธรูปทรงเคร่ืองในสมยัรัชกาลท่ี 3 นัน้เป็นการสร้างอทิุศถวายแด่ทัง้พระบรมวงศานุวงศ์ทัง้

ฝ่ายหน้าและฝ่ายใน จึงมีข้อแตกตา่งวา่การสร้างถวายแดฝ่่ายหน้านัน้พระพุทธรูปมกัครองจีวรห่ม

คลมุ สว่นการทรงอทิุศถวายแดพ่ระบรมวงศานวุงศ์ฝ่ายในพระพทุธรูปมกัครองจีวรห่มเฉียง18 

พระพทุธรูปสร้างด้วยส าริดหุ้มทองค า เป็นพระพทุธรูปประทบัยืนแสดงปางห้ามสมทุร 

ทรงเคร่ืองต้นหรือเคร่ืองทรงเป็นทองค า ลงยาหรือลงยาราชาวดี ประดบัเนาวรัตน์ อนัประกอบด้วย 

ชฎามกฎุทรงสงู ครองจีวรห่มเฉียงหรือห่มคลมุ บางพาดสงัฆาฏิพระองัสาซ้ายยาวจรดพระนาภี 

ตกแตง่ด้วยลายก้านแยก ทรงกรองศอกลมปลายรอบเป็นลายพุ่มแหลม อินธนูประดบัด้วยดอกไม้

ไหว สงัวาลมีทัง้เส้นเดียวและเส้นคู่ ท าเป็นลายดอกดาวกระจาย ดอกกลม และดอกเหลี่ยม ไขว้

ทบัทรวงทรงส่ีเหลี่ยมเปียกปนูซ้อนดอกกลม หรือแบบประจ ายามและแบบกลม สวมทองกร แหวน

รอบปะวะหล ่า พาหรุัด สวมธ ามรงค์ทกุนิว้พระหตัถ์ ทรงภษูาลายพุ่มแยกก้านมีขอบเป็นลายกรวย

เชิง เจียระบาดและชายไหวชายแครงประดิษฐ์เป็นลายกนกใบเทศทัง้ขนาดเล็กและใหญ่ซ้อนสาม

ชัน้ สวุรรณกระถอบยาวและสัน้บางองค์มีสายรัดบันพระองค์และคาดปัน้เหน่งท่ีมีหัวเป็นรูปลาย

ประจ ายามและกลม ทรงทองพระบาทและฉลองพระบาทเชิงงอน19 (ภาพท่ี 8) 

เคร่ืองทรงพระพทุธรูปทรงเคร่ืองในสมยัรัชกาลท่ี 3 ใกล้เคียงกบัในรัชกาลท่ี 1 มีสว่นท่ี

ตา่งกนัเลก็น้อยในความหลากหลายของลวดลายท่ีใช้ นิยมท าเป็นลายอยู่ในกลุ่มเดียวกันคือ ลาย

ใบเทศแบบลายประดิษฐ์ตา่งกนัในการน าลายมาเรียงประกอบ รวมทัง้การลงยาและ อญัมณีท่ีใช้

ประดบั 

                                                             
18 หม่อมราชวงศ์ สริุยวฒุิ  สขุสวสัด์ิ, พระพทุธปฏิมาในพระบรมมหาราชวงั, 103. 
19 ดตู าแหน่งเคร่ืองทรงพระพทุธรูปทรงเคร่ืองในภาพอธิบายท้ายเลม่. 
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นอกจากนีย้ังมีพระพุทธรูปเคร่ืองในกลุ่มพระบรมมหาราชวังบางองค์ท่ีมีผู้ ตัง้ข้อ

สนันิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปในช่วงคาบเก่ียวรัชกาลหรือสร้างก่อนรัชกาลท่ี 3 คือพระพุทธรูป

ฉลองพระองค์สมเดจ็พระบวรราชเจ้า มหาเสนานุรักษ์ พระพุทธรูปฉลองพระองค์สมเด็จฯเจ้าฟ้า 

กรมหลวงศรีสนุทรเทพ โดยให้การก าหนดสมยัจากรูปแบบเคร่ืองประดบัเช่น ทรงกุณฑลตุ้ม ชาย

ไหวชายแครงเป็นลายช่อหางโตใบเทศ มงกฎุแบบมีท้าย รวมถึงการกล่าวว่าพระพุทธรูปพระพุทธ

ยอดฟ้าจฬุาโลกสร้างใน รัชกาลท่ี 1 อีกด้วย20 

ในสมยัรัชกาลท่ี 3 นีน้อกจากพระพทุธรูปทรงเคร่ืองในกลุม่พระบรมมหาราชวงัแล้วยงั

พบกลุ่มนอกพระบรมมหาราชวงัอีกจ านวนหนึ่งด้วย ซึ่งสร้างตามคติท่ีต่างๆกันไปหรือรูปแบบ

เดียวกบัในวงัแตม่ิอาจระบคุติการสร้างท่ีชัดเจนได้ เช่น พระพุทธรูปทรงเคร่ืองวดัอนงคาราม วดั

เทพธิดาราม (ภาพท่ี 9-10) และสร้างคติพระพทุธเจ้าปราบพระยามหาชมพูบดีในพระประธานวดั

นางนอง (ภาพท่ี11) และวดัพิชยัญาติการามซึ่งสร้างตามคติพระอนาคตพทุธคือ พระศรีอาริยไตรย

อีกด้วย21 (ภาพท่ี12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20 พิชญา สุม่จินดา, ”พระพุทธรูปทรงเคร่ืองฉลองพระองค์ในพระบรมมหาราชวัง : ความรู้ที่ต้อง

เปลี่ยนแปลง ความขัดแย้งที่ต้องวิเคราะห์,” ใน ประวัติศาสตร์ศิลปะที่ต้องจารึก รวมบทความวิชาการด้าน
ประวติัศาสตร์ศิลปะเนื่องในโอกาสเกษียณอายรุาชการศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์ (กรุงเทพฯ : อมรินทร์ 
พริน้ติง้กรุ๊พ, 2550), 61. 

21 ศักด์ิชัย สายสิงห์, “ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์,” ใน รายงานวิจัยพระพุทธรูปในประเทศไทย : 
รูปแบบ พฒันาการและความเชื่อของคนไทย, 2551, 24. 
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ภาพท่ี 8 ลกัษณะเคร่ืองทรงสว่นบนในพระพทุธรูปทรงเคร่ือง 

ท่ีมา : หมอ่มราชวงศ ์สริุยวฒิุ สขุสวสัดิ์, พระพทุธปฏิมาในพระบรมมหาราชวงั (กรุงเทพฯ : บริษัท

อมรินทร์พริน้ติง้กรุ๊พ จ ากดั, 2535), 122.  

 

 

 

  

ชฎามงกุฎทรงสงู 

สงัฆาฏิยาวลายก้านแยก 

สงัวาลลายดอกเหล่ียม 

พาหรุัดลายดอก

ประกอบกระจงั 

ทบัทรวงเปียก

ปนู 

อินธนปูระดบัดอกไม้ไหว 
กรองศอกลมลายพุม่แหลม 
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ภาพท่ี 9 พระพทุธรูปทรงเคร่ืองประดิษฐานด้านข้างพระประธานในพระอโุบสถ วดัอนงคาราม  

ท่ีมา : ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, “ศิลปะสมยัรัตนโกสินทร์,” ใน รายงานวิจัยพระพุทธรูปในประเทศไทย : 

รูปแบบ พัฒนาการและความเช่ือของคนไทยภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2551, 22. (อดัส าเนา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10 พระพทุธรูปทรงเคร่ือง ประดิษฐานด้านข้างพระประธาน ในอโุบสถวดัเทพธิดาราม 
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ภาพท่ี 11 พระพทุธรูปทรงเคร่ือง พระประธานในอโุบสถวดันางนอง 

 

 

ภาพท่ี 12 พระศรีอาริยเมตไตรยวดัพิชยัญาติการามฯ 
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เคร่ืองทรง เคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดับในสมัยรัตนโกสินทร์ต้นท่ีเก่ียวเน่ืองกับเคร่ือง

ทรงพระพุทธรูปทรงเคร่ือง 

เคร่ืองทรงหรือท่ีเรียกว่าเคร่ืองต้นในพระพุทธรูปทรงเคร่ืองเป็นเคร่ืองประดบัท่ีสร้าง

ความงามให้แก่พระพุทธรูป รวมถึงเป็นเคร่ืองแสดงถึงการแทนพระพุทธองค์ในสถานะของพระ

จกัรพรรดิราช หรือเป็นพระพทุธรูปฉลองพระองค์ของกษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งลกัษณะ

ของเคร่ืองทรงในพระพทุธรูปทรงเคร่ืองนัน้ เป็นลกัษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกับเคร่ืองทรงของ

พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานวุงศ์ในระดบัชัน้ยศตา่งๆ เคร่ืองทรงและเคร่ืองประดบันัน้อาจ

เรียกเป็นเคร่ือง “ถนิมพิมพาภรณ์” ซึ่งเป็นศัพท์เฉพาะระบุในการเรียกเคร่ืองประดับท่ีตกแต่ง

ร่างกาย มีหลกัฐานท่ีปรากฏระบถุึงเคร่ืองทรงและเคร่ืองประดบัตา่งๆ ท่ีสามารถน ามาใช้ประกอบ

ในการศกึษาเปรียบเทียบเคร่ืองทรงพระพทุธรูปทรงเคร่ืองได้ดงันี  ้

 

เคร่ืองทรง เคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดับจากหลักฐานทางเอกสาร 

จากเอกสารท่ีปรากฏแสดงให้เห็นวา่การสวมใสเ่คร่ืองประดบัตามยศหรือบรรดาศกัดิ์ 

ในสมัยธนบุรีจนกระทั่งพระพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสถาปนากรุง

รัตนโกสินทร์ขึน้เป็นราชธานี เร่ือยมาจนถึงรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั ซึ่งจดัเป็น

ช่วงต้นแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ยังนิยมในการใช้เคร่ืองประดบัและการแต่งกายท่ีได้รับอิทธิพลสืบ

เน่ืองจากอยธุยาตอนปลาย เช่นเดียวกบัการปกครอง วรรณกรรมและศิลปกรรมต่างๆ จนถึงสมยั

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงช่วงท่ีมีการค้าขายและติดตอ่กบัชาติ

ตะวนัตกมากขึน้ท าให้เร่ืองของเคร่ืองทรงและการแตง่กายมีการเลียนแบบชาวตะวนัตกมากขึน้   

รวมถึงการออกแบบเคร่ืองประดบัด้วยเช่นกัน ดงันัน้ในการศึกษาเคร่ืองทรง   เคร่ือง

แตง่กายและเคร่ืองประดบัท่ีเก่ียวเน่ืองกับเคร่ืองทรงในพระพุทธรูปทรงเคร่ืองจึงจ ากัดอยู่ในช่วง

รัชกาลท่ี1-รัชกาลท่ี 3 เน่ืองจากรูปแบบอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยแต่ระเบียบและกฎ

ข้อบงัคบัยงัมิได้ท าการเปลี่ยนแปลงตามรสนิยมตะวนัตก 
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เคร่ืองทรงหรือเคร่ืองต้นในพระราชพธีิ และเคร่ืองประดับในพระบรมวงศานุวงศ์ 

 เคร่ืองประดบัท่ีพระมหากษัตริย์ทรงหรือท่ีเรียกวา่ เคร่ืองต้น มกัทรงใช้ในพระราชพิธี

ส าคญั เช่น พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีพระราชด าเนินเลียบพระนคร เสด็จพระราช

ด าเนินไปถวายพระมหากฐิน เป็นต้น ซึ่งเคร่ืองต้นหรือเคร่ืองทรงนีเ้ป็นหนึ่งในบรรดาเคร่ือง

ราชูปโภค ท่ีก าหนดไว้ในกฎมณเฑียรบาลตัง้แต่ครัง้กรุงศรีอยุธยาและใช้เร่ือยมาจนถึ งสมัย

รัตนโกสินทร์ เคร่ืองทรงพระองค์ชิน้ส าคญัประกอบด้วย  พระมหาพิชัยมงกุฎ เป็นหนึ่งในเคร่ือง

เบญจกกธุภณัฑ์ประเภทศิราภรณ์ พระชฎาห้ายอดหรือท่ีเรียกวา่พระชฎามหากฐิน พระสงัวาลพระ

นพ พระมหาสงัวาลนพรัตน พระธ ามรงค์วิเชียรจินดา พระธ ามรงค์รัตนวราวธุ22 นอกจากเคร่ืองทรง

ชิน้ส าคญัท่ีกลา่วมาแล้วยงัมีเคร่ืองประดบัชิน้อ่ืนๆอีกมาก เช่น กรองศอ ทบัทรวง ตาบ พาหรุัดหรือ

ต้นพระกร ทองพระกร ทองพระบาท ธ ามรงค์ ฯลฯ ซึ่งเคร่ืองทรงหรือเคร่ืองประดบัเหลา่นีเ้ป็นเคร่ือง

ทรงท่ีปรากฏในพระพทุธรูปทรงเคร่ืองเกือบทัง้หมด และยังพบเอกสารท่ีเป็นข้อห้ามให้เคร่ืองแต่ง

กายสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้นอีกด้วย 

 

ข้อห้ามในการใช้เคร่ืองประดับในข้าราชการและคหบดี 

 การใช้เคร่ืองประดบัท่ีแบ่งชนชัน้ในสงัคม มีปรากฏหลงัฐานในกฎหมายตราสามดวง

เป็นพระราชก าหนด ห้ามผู้แสดงโขน ละคร แตง่กายและสวมใส่เคร่ืองประดบัอย่างเคร่ืองต้นของ

พระมหากษัตริย์ในพระราชก าหนดใหม ่จ.ศ.๑๑๕๖(พ.ศ.๒๓๔๓) ข้อ ๒๕ ความวา่ 

“เจ้าต่างกรมแลขา้ทูละอองฯ ผูรั้กษาเมือง ผูร้ั้งกรมการ ช่างโขน ช่างละคอนทุกวนันี้ 

แต่งยืนเคร่ืองแต่งนางย่อมท ามงกุฎฉะฎา ชายไหวชายแครง กรรเจียก ทดัดอกไม้ นุ่งโจงไว้หาง

หงษตอ้งหย่าง  เคร่ืองต้นอยู่ ดูไม่ควรหนกัหนา แต่นี้สืบไปเม่ือหน้า ถ้าผู้ใดช่างโขนละคอนห้าม

อย่าใหท้ ามงกุฎฉะฎาชา กรรเจียก ทดัดอกไม ้แลไหวชายแครงนุ่งโจงไว้หางหงษต้องอย่างเคร่ือง

ตน้เปนอนัขาดทีเดียวแลก าหนดใหแ้ต่งตวัยืนเคร่ือง นุ่งผา้ตีปีกจีบโจงอย่างโขนก็ตาม แต่งตวันาง

แต่รัดเกล้าอย่าให้มีกรรเจียกจรดอกไม้ทัดถ้าผู้ใดมิฟังยังท ามงกุฎฉะฎา ชายไหวชายแครง 

                                                             
22 อ่านเพิ่ม กรมศิลปากร, ถนิมพิมพาภรณ์ (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้กรุ๊พ, 2535), 157. 
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กรรเจียก ทดัดอกไม ้นุ่งโจงไวห้างหงษตอ้งหย่าง  ใหโ้ขนใหล้ะครไปเล่นผิดกฎรับสัง่หา้ม จบัได้จะ

เอาตวัเป็นโทษจงหนกั”23  

หรือในเร่ืองการแต่งกายของเจ้านาย มีพระราชบัญญัติห้ามบุตรหลานขุนนาง 

ข้าราชการชัน้ผู้ น้อยและราษฎรสวมใส่เคร่ืองประดบัลงยาราชวดีประดับเพชรพลอยมีลวดลาย

ประจ ายามและลวดลายกระจงั รวมทัง้ทองรูปพรรณบางอย่างดงัรายละเอียดดงันีพ้ระราชบัญญัติ 

จ.ศ. ๑๑๖๒ (พ.ศ. ๒๓๔๓) ข้อ ๒๐ ความว่า “...หย่างท าเนียมแต่ก่อนสืบมาจะนุ่งผ้าสมปักท้อง

นาก และใส่เส้ือครุยกรองคน ตน้ ปลายแขน จะคาดราตคตหนามขนุนได้แต่มหาดไทย กลาโหม 

จตัสุดมภ์ แลแต่งบตุรหลานขุนนางใหญ่ น้อย ได้ก็แต่เสมาแลจ้ีภคัวจั่นจ าหลกัประดบัพลอยแต่

เพียงนี้ แลทกุวนันี้ขา้ราชการผูน้อ้ยนุ่งห่มมิได้ท าตามหย่างท าเนียมแต่ก่อน ผู้น้อยก็นุ่งสมปักปูม

นากใส่เส้ือครุยกรองคอ มือ สงัเวียน ส ารฏ คาดราตคตหนามขนุน กั้นร่มผ้าศรีผ้ึงตลอดไปจน

ต ารวจเลว แลลูกคา้วานิจกัน้ร่มผา้สีผ้ึงดว้ย แต่งบตุรแลหลานเล่าผูกลูกปะวะหล ่าจ าหลกัประดบั

พลอยแลจ้ีกุดนัประดบัพลอยถมยาราชาวะดี ใส่เก้ียวมีกระจงัประจ ายามเขา้หย่างตอ้งหา้มเกินบนั

ดาศกัดิผิดอยู่ 

แต่นี้สืบไปเม่ือหน้า ให้ข้าราชการแลราษฎรท าตามหย่างท าเนียมก่อน ครั้งนี้โปรด

เกลา้ฯ ใหแ้ต่ขนุนางผูใ้หญ่กัน้ร่มศรีผ้ึง คาดราตคตหนามขนุน หา้มอย่าใหข้า้ราชการผูน้อ้ยใส่ครุย

กรองคอ สงัเวียนส ารฏ คาดราตคตหนามขนนุ นุ่งสมปักทอ้งนากสายเขมขดัอย่าให้มีดอกประจ า

ยาม กัน้ร่มผา้ศรีผ้ึง ใส่เส้ือไดแ้ต่กรองปลายมือ จะแต่งบตุรแลหลาน ก็ใหใ้ส่ไดแ้ต่จ้ี เสมา ภคัวจั่น

ประดบัพลอยแดงเขียวแต่เท่านี้ อย่าใหป้ระดบัเพชรถมญาราชาวะดี ลูกปะวะหล ่าเล่าใหใ้ส่แต่ลาย

แทงแลลายเกล้ียง เก้ียวอย่าให้มีกระจังประจ ายามส่ีทิศ แลอย่าใส่กระจับป้ิง พริกเทศทองค า 

ก าไลทองค าใส่เทา้. อย่าใหข้า้ราชการผูน้อ้ยและราษฎรกัน้ร่มผา้ศรีผ้ึง และกระท าใหผิ้ดดว้ยหย่าง

ท าเนียมเกินบนัดาศกัดิเปนอนัขาดทีเดียว แลหา้มอย่าใหช่้างทองทัง้ปวงรับจ้างแลท าจ้ีเสมา ภคว

จั่นประดับเพชรถมญาราชาวดี แลกระจับป้ิงพริกเทศก าไลเท้าทองค า แลแหวนถมยาราชวดี

                                                             
23 ครุุสภา, กฎหมายตราสามดวง เล่ม 5 พระราชก าหนดใหม่ (กรุงเทพฯ : ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์, 

2505), 738-739, 
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ประดบัพลอยหา้มมิใหซ้ื้อขายเปนอนัขาดทีเดียว ถา้ขา้ราชการผูน้อ้ยแลอณาประชาราษฎช่างทอง

กระท าใหด้ว้ยอย่างท าเนียมแต่ก่อน จะเอาตวัเปนโทษจงหนกั"24 

ดงัพระราชบญัญัติท่ีกลา่วมาแสดงให้เห็นถึงการแตง่กายและการใช้เคร่ืองประดบันัน้ 

มีข้อห้ามข้อแตล่ะชนชัน้มากมายทัง้การห้ามใช้ลวดลายประจ ายาม ห้ามใช้สีลงยาราชาวดี ใช้ได้

เพียงสีลงยาได้เฉพาะสีเขียว-แดง แลห้ามประดบัเพชร การนุ่งเคร่ืองโขนละครห้ามมิให้นุ่งเคร่ือง

อย่างพระมหากษัตริย์ ทัง้ มงกฎุชฎา ทดัดอกไม้ ชายไหวชายแครง และการนุ่งผ้าหางหงส์ ซึ่งเป็น

แบบอย่างของกษัตริย์ ซึ่งข้อห้ามเหล่ามิได้ปรากฏในเคร่ืองทรงในพระพุทธรูป พร้อมทัง้ยังมีการ

โปรดเกล้าฯให้สร้างเคร่ืองทรงแก่พระพทุธรูปโดยการเลียนแบบเคร่ืองทรงของกษัตริย์ ในรัชกาลท่ี 

1 กลา่วคือ เคร่ืองทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกต (ภาพท่ี13) ฤดรู้อน เพ่ือ

เป็นเคร่ืองพทุธบชูา25 

 

เคร่ืองทรง เคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดับจากหลักฐานทางวัตถุ 

เคร่ืองทรงหรือเคร่ืองประดับจากวัตถุจ ริงท่ี เคยมีการใช้งานท่ี เหลืออยู่และ

ท าการศกึษาได้นัน้ จากภาพถ่ายและวตัถใุนพิพิธภณัฑ์ ซึ่งสว่นใหญ่เป็นเคร่ืองประดบัของเจ้านาย

ชัน้สงู บางสว่นถกูเก็บรักษาในพิพิธภณัฑ์หรือได้สง่ตอ่จากรุ่นสู้ รุ่นของผู้ ถือครอง ซึ่งในบ้างครัง้เมื่อ

ยคุสมยัเปลี่ยนความนิยมในรูปแบบตวัเรือนความงามของเคร่ืองประดบัก็เปลี่ยนตามยุคสมยัแต่

คณุคา่ในอญัมณีท่ีใช้ประดบัยงัคงอยู่   

เข้าใจวา่บางสว่นของเคร่ืองประดบัท่ีเป็นฝีมือช่างโบราณในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ได้ถูก

น าไปเปลี่ยนแปลงขึน้เรือนใหมท่ าให้พบวตัถจุริงในช่วงต้นจ านวนไมม่ากนกั ดงันัน้จึงท าการศกึษา

เคร่ืองทรง เคร่ืองประดบัของเจ้านายท่ีสามารถน ามาเทียบเคียงกับเคร่ืองทรงเคร่ืองประดบัใน

พระพทุธรูปได้คือภาพถ่ายเก่าในพระราชพิธีส าคญัท่ีมีการฉลองพระองค์อย่างเต็มยศหรือโปรด

ประทานพระราชอนญุาตในน าเคร่ืองต้นสว่นพระองค์มาเป็นเคร่ืองฉลองพระองค์แด่พระบรมวงศ์

                                                             
24 ราชบัณฑิตยสถาน, กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, เล่ม 1 (กรุงเทพฯ : 

อมรินทร์พริน้ติง้แอนพบัลชิช่ิง จ ากดั, 2550), 1053-1055, 1072-1073. 
25 ฉวีงาม มาเจริญและนุสมล สขุเสริม, พุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (กรุงเทพฯ : อักษณสมัพันธ์, 

2525), 165. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



25 
 

เธอ เช่นในพระราชพิธีโสกนัต์ของสมเดจ็พระบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าวไลอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรี

ราชสิริธร ทรงเคร่ืองต้นอย่างขตัติยราชกมุารี อนัประกอบด้วย ทรงพระชฎา ฉลองพระองค์พระกร

น้อยทับฉลองพระองค์แขนยาวทรงกรองพระศอ ประดับนพพระอังสาดอกไม้ไหว สวมพาหุรัด

ประดบัดอกไม้ไหว ทรงทบัทรวงและสงัวาลไขว้ทรงสนบัเพลาเชิงงอน ทบัด้วยพระภษูาโจงเยียรบบั

หางหงส์ ประดบัสวุรรณกระถอบ ข้อพระบาทประดบัทองและเคร่ืองผกูข้อพระบาทอ่ืนๆ26 ซึ่งเป็น

การทรงเคร่ืองขตัติยราชภษิูตาภรณ์ตามแบบโบราณราชประเพณี หรือการทรงเคร่ืองเตม็ยศในพระ

ราชพิธีราชภิเษกของพระมหากษัตริย์ดงัในภาพถ่ายเก่าท่ีมีการบนัทึก (ภาพท่ี14-17) 

 

 

ภาพท่ี 13 เคร่ืองทรงพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกต ฤดรู้อน  

   ทองค าลงยาประดบัอญัมณี พิพิธภณัฑ์วดัพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวงั  

ท่ีมา : พิชญา สุม่จินดา, “พระพทุธรูปทรงเคร่ืองฉลองพระองค์ในพระบรมมหาราชวงั: ความรู้ท่ี

ต้องเปลี่ยนแปลง ความขดัแย้งท่ีต้องวิเคราะห์,” ใน ประวตัิศาสตร์ศิลปะท่ีต้องจารึก รวมบทความ

วิชาการด้านประวตัิศาสตร์ศิลปะเน่ืองในโอกาสเกษียณอายรุาชการศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ไกร

ฤกษ์ (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้กรุ๊พ, 2550), 140. 

                                                             
26 ส านกังานเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของชาติ, ราชพสัตราภรณ์ (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์

พบัลชิช่ิง, 2548), 39. 
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ภาพท่ี 14 พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัรัชกาลท่ี 4 ทรงเคร่ืองตามราชประเพณีโบราณ 

  ในงานพระราชพิธีราชาภิเษก พ.ศ. 2394 

ท่ีมา : กรมศิลปากร, ประมวลภาพประวตัิศาสตร์ไทยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมยัรัตนโกสินทร์ 

(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2550), 20. 

 

 

ภาพท่ี 15 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัรัชกาลท่ี 5เคร่ืองทรงบรมขตัิยราชภษิูตาภรณ์ 

   ครัง้ประกอบบรมราชพิธีราชาภิเษก พ.ศ. 2416 

ท่ีมา : กรมศิลปากร, ประมวลภาพประวตัิศาสตร์ไทยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมยัรัตนโกสินทร์ 

(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2550), 30. 
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ภาพท่ี 16 สมเดจ็พระบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าวไลอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบรีุราชสิริธร  

   ทรงเคร่ืองต้นอย่างขตัติยราชกมุารี ในการสมโภชในพระราชพิธีโสกนัต์  

ท่ีมา : ส านักงานเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของชาติ, ราชพัสตราภรณ์ (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้

แอนด์พบัลิชช่ิง, 2548), 39. 

 

ภาพท่ี 17 สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์ เจ้าฟ้ามาลินีนพดารา กรมขนุศรี สชันาลยัสรุกญัญา  

   ฉลองพระองค์งานสมโภชในพระราชพิธีโสกนัต์  

ท่ีมา : ส านักงานเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของชาติ, ราชพัสตราภรณ์ (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้

แอนด์พบัลิชช่ิง, 2548), 41. 
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เคร่ืองทรง เคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดับจากหลักฐานทางจติรกรรม 

เคร่ืองทรงและเคร่ืองประดบัในงานจิตรกรรมสามารถน ามาใช้เป็นข้อมลูเปรียบเทียบ

กบัทรงเคร่ือง เคร่ืองประดบัพระพทุธรูปทรงเคร่ืองได้คือกลุม่จิตรกรรมตวัภาพพระ นาง เทพ เทวดา

ท่ีมีการเคร่ืองทรงเตม็ยศ ท่ีเป็นผลงานเชิงช่างในสมยัรัตนโกสินทร์ต้น ลกัษณะจิตรกรรมเป็นแบบ

ไทยประเพณี มีอิทธิพลจีน-ตะวนัตกยังเข้ามาไม่สมบูรณ์ สถานท่ี  ท่ีสามารถน าจิตรกรรมมา

เทียบเคียงได้คือ พระท่ีนั่งพุทธไธสวรรย์ วดัระฆังโฆสิตารามราชวรวิหาร วดัราชสิทธารามราช

วรวิหาร วดัดสุิดารามวรวิหาร วดัสวุรรณรามราชวรวิหาร27 วดัไชยทิศ ซึ่งเป็นจิตรกรรมสมยัรัชกาล

ท่ี1 และได้รับการบรูณปฏิสงัขรณ์ในสมยัรัชกาลท่ี 3 (ภาพท่ี18-25)  

เคร่ืองทรงท่ีพบในจิตรกรรมภาพ เทพ เทวดาตา่งๆ สว่นใหญ่ประกอบด้วย มงกฎุ  กรร

เจียรจร กรองศอ ทบัทรวง สงัวาล พาหรุัด ทองกร ทองข้อพระบาท ในสว่นผ้านุ่งเป็นการนุ่งผ้ายาว

สนบัเพลาสองชัน้ ประดบัชายไหวชายแครง ทัง้แบบมีสายรัดประคดและไม่มีสายรัดประคด บาง

องค์พบการชกัชายผ้า การทรงผ้าในงานจิตรกรรมท่ีใกล้เคียงกบัพระพทุธรูปทรงเคร่ืองมากท่ีสดุคือ

ภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีพระท่ีนัง่พทุไธสวรรย์ ผนงัท่ี 13 ซึ่งแสดงตอนพระพุทธเจ้าทรงทรมานพระ

ยามหาชมพหูรือท้าวชมพบูดี ในภาพปรากฏการทรงผ้าของพระพทุธเจ้าและท้าวมหาชมพูบดีเป็น

ผ้าพิมพ์ลายอย่างเจ้านายผู้หญิงหรือพวกฝ่ายในจะนุ่งผ้าจีบ28  ซึ่งเคร่ืองทรง เคร่ืองประดบัและ

การจดัระเบียบการสวมใสใ่นจิตรกรรมเป็นรูปแบบเดียวกบัพระพทุธรูปทรงเคร่ือง ตา่งกนัเพียงลาย

ละเอียดละข้อจ ากดัทางเทคนิคเท่านัน้  

คือการเขียนให้มิติและลวดลายได้น้อยกวา่ สว่นในพระพทุธรูปนัน้เป็นของเสมือนจริง

ให้มิติ การสมัผสัและ ลวดลายได้ แต่ไม่สามารถพลิว้ไหวและอ่อนช้อยได้อย่างในจิตรกรรม ซึ่ง

เข้าใจวา่รูปแบบการเขียนเคร่ืองทรงในจิตรกรรมอาจได้รับอิทธิพลเดียวกับเคร่ืองทรงพระพุทธรูป

ทรงเคร่ืองคือมาจากเคร่ืองทรงของกษัตริย์และเคร่ืองยศเจ้านายในระดบัตา่งๆ หรือเป็นแบบอย่าง

                                                             
27 วดัที่ได้กลา่วมาข้างต้นเป็นวดัที่มีการเขียนจิตกรรมในสมยัรัชกาลที่1 และปรากฏเอกสารถึงการ

บรูณะในสมยัรัชกาลที่ 3 ดใูน กรมศิลปกร, จิตรกรรมสมยัรัตนโกสนิทร์ รัชกาลที่1, ชดุที่ 001, เล่มที่ 5  (กรุงเทพฯ 
: บ.ประชาชน, 2537), 6-74. 

28 ณฏัฐภัทร จนัทวิช, ผ้าและการแต่งกายในสมัยโบราณจากจิตรกรรมฝาผนังบนพระที่นั่งพุทไธ
สวรรย์ พระราชวงับวรสถานมงคล (วงัหน้า) (กรุงเทพฯ : บ. อาทิตย์โพรดกัส์กรุ๊ปจ ากดั, 2545), 212. 
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ท่ีสืบทอดตอ่กนัมาและมีการประยกุต์เพ่ิมเติมตามความนิยมของสมยัหรือตามจิตนาการของช่าง

ผู้สร้างผลงาน 

 

 

ภาพท่ี 18 ทวารบาล บานหน้าตา่ง จากพระท่ีนัง่พทุธไธสวรรย์ : กรุงเทพฯ 

 

 

ภาพท่ี 19 เทวดา จากพระท่ีนัง่พทุธไธสวรรย์ : กรุงเทพฯ 
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ภาพท่ี 20 ทวารบาลบานหน้าตา่ง จากหอไตร วดัระฆงัโฆสิตารามราชวรวิหาร : กรุงเทพฯ 

 

 

ภาพท่ี 21 เทวดา จากหอไตร วดัระฆงัโฆสิตารามราชวรวิหาร : กรุงเทพฯ 
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ภาพท่ี 22 ภาพทวารบาลท่ีประตดู้านหน้าพระอโุบสถวดัราชสิทธาราม  

ท่ีมา : น ณ.ปากน า้ [นามแฝง], วดัราชสิทธาราม (กรุงเทพ : เมืองโบราณ, 2525), 96. 

 

 

ภาพท่ี 23 ภาพทวารบาลเทวดาบนบานหน้าตา่ง ในพระอโุบสถวดัดสุิดาราม 

ท่ีมา : น ณ.ปากน า้ [นามแฝง], วดัดสุิดาราม (กรุงเทพ : เมืองโบราณ, 2526), 83. 
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ภาพท่ี 24 ภาพทวารบาลเทวดาบนบานประตพูระอโุบสถวดัไชยทิศ 

 

 

ภาพท่ี 25 ภาพทวารบาลเทวดาบนบานประตดู้านหน้าพระอโุบสถวดัสวุรรณาราม  
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จากหลักฐานของเคร่ืองประดับและเคร่ืองแต่งกายท่ีกล่าวมาในข้างต้นทัง้ จาก

เอกสาร วตัถ ุภาพถ่ายและจิตรกรรม แสดงในเห็นได้ถึงท่ีมาและรูปแบบท่ีเก่ียวเน่ืองของเคร่ืองทรง

พระพุทธรูปทรงเคร่ืองทัง้รูปแบบการทรงท่ีปรากฏในพระมหากษัตริย์หรือในงานจิตรกรรมท่ี

สอดคล้องกับพระพุทธรูปทรงเคร่ือง รวมทัง้การใช้เทคนิคและรูปแบบของเคร่ืองประดบัท่ีพบใน

พระมหากษัตริย์ทัง้เทคนิคการลงยาสีราชาวดี การใช้ลวดลายประจ ายาม การนุ่งผ้าไว้หางหงส์ 

ชายไหวชายแครง ซึ่งสิ่งเหล่านีเ้ป็นข้อห้ามในสามัญชน แต่พบในพระพุทธรูป ซึ่งการสร้าง

พระพทุธรูปทรงเคร่ืองเห็นได้วา่ผู้สร้างต้องเป็นชนชัน้สงูเท่านัน้ เน่ืองจากสามญัชนไม่สามารถจ้าง

ช่างในผลิตเคร่ืองประดบัท่ีห้ามได้เพราะเป็นเร่ืองผิดกฎหมาย จากการศกึษาข้อมลูทัง้หมดในบทนี ้

ถึงท่ีมาและความเก่ียวเน่ืองในสว่นตา่งๆของพระพทุธรูปทรงเคร่ือง เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการศึกษา

วิเคราะห์เคร่ืองทรงและเคร่ืองประดบัพระพทุธรูปตอ่ไป 
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บทท่ี 3 

การศกึษาวเิคราะห์เคร่ืองทรงพระพุทธรูปทรงเคร่ือง 

ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

 

การศกึษาครัง้นีไ้ด้แบ่งพระพทุธรูปทรงเคร่ืองออกเป็น 2 กลุม่คือ 

1. พระพทุธรูปทรงเคร่ืองท่ีประดิษฐานในพระบรมมหาราชวงั 
2. พระพทุธรูปทรงเคร่ืองท่ีประดิษฐานในวดัตา่งๆ นอกเขตพระบรมมหาราชวงั 
ซึ่งศึกษาเฉพาะเคร่ืองทรงและเคร่ืองประดับพระพุทธรูปทรงเค ร่ืองในสมัย

รัตนโกสินทร์ตอนต้น ทัง้กรรมวิธีการผลิต  เทคนิค  และวสัดุในการผลิตเคร่ืองประดับทัง้กลุ่ม

พระพุทธรูปในพระบรมมหาราชวงั  กลุ่มนอกพระบรมมหาราชวงั รวมถึงลกัษณะของลวดลาย 

และข้อจ ากดัท่ีเกิดจากเทคนิคในการผลิตเคร่ืองประดบั  

 

พระพุทธรูปทรงเคร่ืองท่ีประดิษฐานในพระบรมมหาราชวัง29 

พระบรมมหาราชวงัเป็นแหลง่รวมศิลปกรรมท่ีเป็นเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็น

สถานท่ีท่ีพบการสร้างพระพทุธรูปทรงเคร่ืองจ านวนมาก ทัง้ท่ีมีขนาดใหญ่และขนาดเลก็  เข้าใจว่า

พระพุทธรูปทรงเคร่ืองขนาดเล็กนี ้อาจเป็นพระพุทธรูปต้นแบบของพระพุทธรูปทรงเคร่ืองขนาด

ใหญ่ก็เป็นได้  ซึ่งการสร้างพระพุทธรูปทรงเคร่ืองในพระบรมมหาราชวังท่ีส าคัญ  คือ ในสมัย

                                                             
29 การเรียกพระนามพระพทุธรูปทัง้หมดในพระบรมมหาราชวงันัน้อ้างอิงตาม หม่อมราชวงศ์  

สริุยวฒุิ  สขุสวสัด์ิ, พระพทุธปฏิมาในพระบรมมหาราชวงั (กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริน้ติง้กรุ๊พ จ ากัด, 2535)  
มิได้ใช้ข้อมลูใหม่ในการศกึษาของ พิชญา สุม่จินดา,”พระพทุธรูปทรงเคร่ืองฉลองพระองค์ในพระบรมมหาราชวัง: 
ความรู้ที่ต้องเปลี่ยนแปลง ความขัดแย้งที่ต้องวิเคราะห์,” ใน ประวัติศาสตร์ศิลปะที่ต้องจารึก รวมบทความ
วิชาการด้านประวติัศาสตร์ศิลปะเนื่องในโอกาสเกษียณอายรุาชการศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์ (กรุงเทพฯ 
: อมรินทร์พริน้ติง้กรุ๊พ, 2550) ในการเรียกพระนาม เนื่องจากการเรียกพระนามตามแบบ หม่อมราชวงศ์ สริุยวุฒิ 
สขุสวสัด์ิ นัน้เป็นที่นิยมแผ่หลายมากกว่า รวมถงึมิได้ท าการศึกษาการก าหนดอายุในการสร้างพระพุทธรูปแต่ละ
องค์ ท าการศกึษาเฉพาะรูปแบบ กรรมวิธีและลวดลายในเคร่ืองประดับในพระพุทธรูปขนาดใหญ่องค์ส าคัญบาง
องค์เท่านัน้. 
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พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช (รัชกาลท่ี 1) และพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า

เจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี 3) พระพทุธรูปทัง้หมดประดิษฐาน 2 แห่งคือ  

 

ภายในหอพระสุลาลัยพมิาน  

ในหมูพ่ระมหามณเฑียร ประกอบด้วย พระพทุธรูป 4 องค์ คือ พระพุทธจุลจักร (ดรููป

ท่ี1 ) พระพุทธจักรพรรดิ (ดรููปท่ี 2) พุทธศิลป์ในสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

มหาราช (รัชกาลท่ี 1) โดยโปรดเกล้าฯให้สร้างพระพทุธจลุจกัร ขึน้เพ่ืออทิุศถวายเป็นพระราชกุศล

แด่พระบรมมหาชนกและพระจักรพรรดิ โปรดเกล้าฯให้สร้างขึน้ เพ่ือบ าเพ็ญพระราชกุศลใน

พระองค์  และอีก 2 องค์คือ พระพทุธนฤมิต (พระพทุธนิรมิต) (ภาพท่ี 26) พระพุทธรังสฤษฏ์ (พระ

พทุธรังสรรค์) (ภาพท่ี 27) พทุธศิลป์สมยัพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 3) โดย

โปรดเกล้าฯให้สร้างพระพทุธนฤมิต ขึน้เพ่ืออทิุศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมมหาชนก และ

โปรดเกล้าฯให้สร้าง พระพุทธรังสฤษฏ์ ทรงสร้างขึน้เพ่ือบ าเพ็ญพระราชกุศลในพระองค์

เช่นเดียวกบัในรัชกาลท่ี 130  

 

ภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  

ประกอบด้วย พระพุทธรูปทรงเคร่ือง 12 องค์ คือ พระพุทธรูปพระพุทธยอดฟ้าจุฬา

โลก พระพุทธรูปพระพุทธเลิศหล้านภาลยั โปรดเกล้าฯให้สร้างเป็นพระพุทธรูปทรงเคร่ือง สงู 6 

ศอก เพ่ือเป็นพระราชกศุลใหญ่ เช่นเดียวกับพระพุทธรูปพระศรีสรรเพชญ์และพระเชษฐบิดรครัง้

กรุงศรีอยธุยา31   

พระพุทธรูปฉลองพระองค์  ปรากฏพระนามดังนี  ้พระพุทธรูปฉลองพระองค์

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  พระพุทธรูปฉลองพระองค์พระพุทธเลิศหล้านภาลัย  

พระพุทธรูปฉลองพระองค์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท  พระพุทธรูปฉลองพระองค์

                                                             
30 ศักด์ิชัย สายสิงห์, “ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์,” ใน รายงานวิจัยพระพุทธรูปในประเทศไทย : 

รูปแบบ พัฒนาการและความเชื่อของคนไทยภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2551, 16. (อดัส าเนา) 

31 หม่อมราชวงศ์ สริุยวฒุิ  สขุสวสัด์ิ, พระพทุธปฏิมาในพระบรมมหาราชวงั, 100. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



36 
 

สมเดจ็พระบวรราชเจ้ามหาเสนานรุักษ์  พระพทุธรูปฉลองพระองค์กรมพระราชวงับวรสถานพิมขุ  

พระพทุธรูปฉลองพระองค์สมเดจ็ฯ เจ้าฟ้ากรมสมเดจ็พระเทพสดุาวดี  พระพุทธรูปฉลองพระองค์

สมเดจ็ฯ เจ้าฟ้ากรมสมเดจ็พระศรีสดุารักษ์ พระพุทธรูปฉลองพระองค์กรมสมเด็จพระศรีสลุาลยั  

พระพทุธรูปฉลองพระองค์สมเดจ็ฯ เจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสนุทรเทพ  และพระพุทธรูปฉลองพระองค์

กรมหมื่นอปัสรสดุาเทพ  พระพทุธรูปทรงเคร่ืองทัง้หมดในพระอโุบสถวดัพระศรีรัตนศาสดารามทรง

สร้างในสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 332 

พระพทุธรูปทรงเคร่ืองต้นอย่างมหาจกัรพรรดิ ในกลุม่พระบรมมหาราชวงั ทัง้ในกลุม่ท่ี

สร้างใน รัชกาลท่ี 1 และรัชกาลท่ี 3 มีลกัษณะเป็น พระพุทธรูปยืนแบบสมภงัค์ แสดงปางห้าม

สมุทร ด้วยการยกหัตถ์ทัง้สองข้างตัง้ระดับพระอุระ พระพักตร์แบบนิยมตามสมัย ซึ่งถ้าเป็น

พระพทุธรูปท่ีสร้างในสมยัรัชกาลท่ี 1 พระพักตร์จะยาวคล้ายพระพุทธรูปสมยัอยุธยาตอนปลาย   

พระกรรณยาวเกือบจรดพระองัสา สว่นพระพกัตร์พระพุทธรูปในสมยัรัชกาลท่ี 3 มีพระพักตร์ตาม

แบบพระพทุธรูปท่ีนิยมตามสมยั คือ พระพกัตร์เป็นรูปไข ่น่ิงสงบหรือท่ีเรียกกนัวา่ “อย่างหุ่น” และ

พระพทุธรูปกลุม่พระบรมมหาราชวงัทัง้หมด เป็นพระพทุธรูปหลอ่สมัฤทธ์ิ หุ้มด้วยทองค า   

การครองจีวรในพระพุทธรูปฉลองพระองค์ การสร้างอุทิศถวายแด่ฝ่ายหน้านัน้ 

พระพุทธรูปมักครองจีวรห่มคลุม  ส่วนการทรงอุทิศถวายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ ฝ่ายใน 

พระพทุธรูปมกัครองจีวรห่มเฉียง33  และในพระพทุธรูปองค์ส าคญัท่ีพบจากบันทึกการสร้างพิเศษ

นัน้ ครองจีวรห่มเฉียง เคร่ืองทรง เคร่ืองประดับท าด้วยทองค า ลงยา และประดับอัญมณี

เช่นเดียวกบัฉลองพระองค์เคร่ืองต้นพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานวุงศ์ท่ีทรงในพระราชพิธี34 

 

                                                             
32 ศักด์ิชัย สายสิงห์, “ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์,” ใน รายงานวิจัยพระพุทธรูปในประเทศไทย : 

รูปแบบ พฒันาการและความเชื่อของคนไทย, 16 -17. 
33 หม่อมราชวงศ์ สริุยวฒุิ  สขุสวสัด์ิ, พระพทุธปฏิมาในพระบรมมหาราชวงั, 103. 
34 ดภูาพต าแหน่งเคร่ืองทรงในภาพอธิบายท้ายเลม่. 
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 ภาพท่ี 26 พระพทุธนฤมิต (พระพทุธนิรมิต)  

ท่ีมา : หมอ่มราชวงศ์ สริุยวฒุิ สขุสวสัดิ์, พระพทุธปฏิมาในพระบรมมหาราชวงั (กรุงเทพฯ : บริษัท

อมรินทร์พริน้ติง้กรุ๊พ จ ากดั, 2535), 115. 

 

ภาพท่ี 27 พระพทุธรังสฤษฏ์ (พระพทุธรังสรรค์)  

ท่ีมา : หมอ่มราชวงศ์ สริุยวฒิุ สขุสวสัดิ์, พระพทุธปฏิมาในพระบรมมหาราชวงั (กรุงเทพฯ : บริษัท

อมรินทร์พริน้ติง้กรุ๊พ จ ากดั, 2535), 118. 
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เคร่ืองทรง เคร่ืองประดับพระพุทธรูปทรงเคร่ือง ในพระบรมมหาราชวัง 

การศกึษาเคร่ืองทรงพระพทุธรูปในพระบรมมหาราชวงั ได้ท าการแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 

กลุม่ เพ่ือแสดงถึงความแตกตา่งของเคร่ืองทรงและลวดลาย ท่ีอาจเกิดจากความนิยมตามสภาพ

สงัคมท่ีเปลี่ยนแปลงในสมยันัน้ รวมถึงกลุม่ช่างท่ีอาจมีการพัฒนาหรือผสมผสานรูปแบบใหม่เข้า

มา โดยเร่ิมจาก 

กลุ่มเคร่ืองทรงพระพุทธรูปท่ีสร้างในสมัยรัชกาลท่ี 1 ตามท่ีปรากฏเอกสารระบุ

ชดัเจนถึงการสร้างพระพุทธรูปทรงเคร่ือง คือ พระพุทธจักรพรรดิและพระพุทธจุลจักร สร้างในปี 

พ.ศ. 2325 - 235235 เคร่ืองทรงในสมยันีป้ระกอบด้วย มงกฎุ กรองศอ สงัวาล ทองกร รองพระบาท 

ฯลฯ เช่นเดียวกบัเคร่ืองทรงต้นของพระมหากษัตริย์ ซึ่งเคร่ืองทรงท่ีกล่าวได้ว่าเป็นลกัษณะเฉพาะ 

สามารถแยกพระพุทธรูปทรงเคร่ืองในรัชกาลท่ี 1 ออกจากพระพุทธรูปทรงเคร่ืองในช่วงอ่ืนๆได้ 

นอกจากโครงสร้างพระพกัตร์แล้ว เคร่ืองประดบั และลวดลายเป็นอีกสว่นท่ีส าคญั  

ลกัษณะเด่น มงกุฎมีท้าย คือ ด้านหลงัของมงกุฎจะมีแผ่นปิดท้ายพระเศียร เป็น

รูปแบบเดียวกับมงกุฎพระมหามณีรัตนปฏิมากร เคร่ืองทรงฤดรู้อน  ท่ีสร้างในสมยัรัชกาลท่ี 1 

กณุฑล (ตา่งห)ู เป็นลกูตุ้มห้อยตอ่จากพวงดอกไม้ ปัน้เหน่ง (หวัเขม็ขดั) ทรงส่ีเหลี่ยมรูปว่าวขนาด

ใหญ่ ทับทรวงทรงเปียกปูนแนวนอนคล้ายเป็นลักษณะทับทรวงนาง อาจแสดงความหมาย

เดียวกบัการทรงภษูายาวจีบหน้านาง ซึ่งเป็นเคร่ืองทรงทางราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ ดงัท่ี

ปรากฏในประติมากรรม พระบรมรูปหลอ่พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช รัชกาล

ท่ี 1 ภายในพระบรมมหาราชวงั (ภาพท่ี 28 – 31) 

 

 

 

 

 

                                                             
35หม่อมราชวงศ์ สริุยวฒุิ  สขุสวสัด์ิ, พระพทุธปฏิมาในพระบรมมหาราชวงั, 26. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



39 
 

 

ภาพท่ี 28 มงกฎุมีท้ายในเคร่ืองทรงฤดรู้อน พระแก้วมรกต  

   รูปแบบเดียวกบัมงกฎุในพระพทุธรูปทรงเคร่ืองสมยัรัชกาลท่ี 1 

ท่ีมา : พิชญา สุ่มจินดา, “พระพุทธรูปทรงเคร่ืองฉลองพระองค์ในพระบรมมหาราชวงั : ความรู้ท่ี

ต้องเปลี่ยนแปลง ความขดัแย้งท่ีต้องวิเคราะห์,” ใน ประวตัิศาสตร์ศิลปะท่ีต้องจารึก รวมบทความ

วิชาการด้านประวตัิศาสตร์ศิลปะเน่ืองในโอกาสเกษียณอายุราชการศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ไกร

ฤกษ์ (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้กรุ๊พ, 2550), 140. 

 

ภาพท่ี 29 กรรเจียกจร กณุฑลตุ้มตอ่จากพวงดอกไม้ รูปแบบในรัชกาลท่ี 1 

ท่ีมา : พิชญา สุ่มจินดา, “พระพุทธรูปทรงเคร่ืองฉลองพระองค์ในพระบรมมหาราชวงั : ความรู้ท่ี

ต้องเปลี่ยนแปลง ความขดัแย้งท่ีต้องวิเคราะห์,” ใน ประวตัิศาสตร์ศิลปะท่ีต้องจารึก รวมบทความ

วิชาการด้านประวตัิศาสตร์ศิลปะเน่ืองในโอกาสเกษียณอายุราชการศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ไกร

ฤกษ์ (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้กรุ๊พ, 2550), 127. 
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ภาพท่ี 30 ทบัทรวงนางและปัน้เหน่ง ส่ีเหลี่ยมรูปวา่ว รูปแบบในรัชกาลท่ี 1 

ท่ีมา : หมอ่มราชวงศ์ สริุยวฒุิ สขุสวสัดิ์, พระพทุธปฏิมาในพระบรมมหาราชวงั (กรุงเทพฯ : บริษัท

อมรินทร์พริน้ติง้กรุ๊พ จ ากดั, 2535), 118. 

 

 

ภาพท่ี 31 พระบรมรูปหลอ่ พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก รัชกาลท่ี 1  

   ในพระบรมมหาราชวงั ทรงภษูาจีบหน้านางยาว  

ท่ีมา: หมอ่มราชวงศ ์สริุยวฒิุ สขุสวสัดิ์, พระพทุธปฏิมาในพระบรมมหาราชวงั (กรุงเทพฯ :บริษัท

อมรินทร์พริน้ติง้กรุ๊พ จ ากดั, 2535), 2. 
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ลวดลายของเคร่ืองทรง นิยมใช้ลวดลาย ช่อหางโต ตามอย่างท่ีนิยมในสมยัอยุธยา

ตอนปลาย อาจเน่ืองจากช่วงสมยันี ้ยังไม่มีการพัฒนาทางด้านรูปแบบศิลปกรรมมากนัก เพราะ

เป็นช่วงเร่ิมยคุ ย้ายเมืองจากฝ่ังธนบรีุมายงัฝ่ังพระนคร  เทคนิคการหล่อทองหนากว่าในสมยัหลงั 

เห็นได้ชดัจาก ชายไหวชายแครง กนกเหน็บ (อินธนู) ท่ีลอยออกมาจากเคร่ืองทรงในส่วนอ่ืนๆ ซึ่ง

เทคนิคการหลอ่หนานี ้จะท าให้เคร่ืองทรงมีความแขง็แรง หกัช ารุดยาก แตก่ลบัท าให้ลวดลายแลดู

หนาทึบ ช่องวา่งน้อย ขนาดใหญ่ไมอ่อ่นช้อยนกั และยังต้องใช้ทองค าในการหล่อท่ีมีน า้หนักมาก

ตามไปด้วยเช่นกนั 

 รวมทัง้การประดบัอญัมณีในรัชกาลท่ี 1 จ านวนไมม่ากเช่นในสมยัรัชกาลท่ี 3 แตก่ลบั

นิยมการลงยาสีมากกวา่ ซึ่งพบทัง้การลงยาสีท่ีตวัลวดลายและพืน้หลงั โดยเฉพาะการลงยาสีฟ้า 

หรือสีพลอยขีน้กการเวก ท่ีเรียกว่า “ลงยาราชาวดี” 36 ซึ่งเป็นสีท่ีนิยมในสมยันี ้เพราะเป็นสีท่ีคิด

ผลิตได้ใหมใ่นสมยัรัชกาลท่ี 1และเป็นสีท่ีใช้ได้เฉพาะพระมหากษัตริย์และราชวงศ์เท่านัน้ ดงัท่ีมีข้อ

ห้ามในพระราชบญัญัติ จ.ศ. 116237 

นอกจากพระจลุจกัรและพระจักรพรรดิแล้ว ยังพบพระพุทธรูปบ้างองค์ท่ีมีพุทธศิลป์

แบบเดียวกบัพระพทุธรูปทรงเคร่ืองในรัชกาลท่ี 138 ด้วย คือพระพุทธรูปทรงเคร่ืองฉลองพระองค์

สมเดจ็กรมพระราชวงับวรสถานพิมขุ และพระพทุธรูปฉลองพระองค์สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมหลวงศรี

สนุทรเทพ ทัง้ลกัษณะพระพกัตร์และเคร่ืองทรง มงกฎุมีท้าย กณุฑลตุ้ม ชายไหวชายแครงเป็นกนก

ช่อหางโต มีการลงยาราชาวดี39 ซึ่งแสดงให้เห็นลกัษณะเฉพาะของเคร่ืองทรงพระพุทธรูปในสมยั

รัชกาลท่ี 1 ดงัท่ีกลา่วมาข้างต้น และได้รับความนิยมในช่วงเวลานัน้  รวมทัง้เป็นแบบอย่างให้กับ

พฒันาการเคร่ืองทรงพระพทุธรูปในสมยัตอ่มา (ภาพท่ี 32 -33)  

                                                             
36 ส านกันายกรัฐมนตรี, เร่ืองเคร่ืองเงินเคร่ืองทองและลายไทย (พระนคร : ม.ป.ท., 2486), 28. 
37 ราชบัณฑิตยสถาน, กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน , เล่ม 1 (กรุงเทพฯ : 

อมรินทร์พริน้ติง้แอนพบัลชิช่ิง จ ากดั, 2550),1053-1055,1072-1073. 
38 ตามการศกึษาทางเอกสารของ พิชญา  สุม่จินดา ผนวก “ว่าด้วยพระพุทธรูปฉลองพระองค์” ใน 

พิชญา สุม่จินดา,”พระพทุธรูปทรงเคร่ืองฉลองพระองค์ในพระบรมมหาราชวัง : ความรู้ที่ต้องเปลี่ยนแปลง ความ
ขดัแย้งที่ต้องวิเคราะห์,” ประวติัศาสตร์ศิลปะที่ต้องจารึก รวมบทความวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะเนื่องใน
โอกาสเกษียณอายรุาชการศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์ (กรุงเทพ : อมรินทร์พริน้ติง้กรุ๊พ, 2550), 150. 

39 อ่านค าอธิบาย ลงยา ลงยาราชวดีในภาคผนวกท้ายเลม่. 
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ภาพท่ี 32 ลวดลายช่อหางโต หนาทึบ ลงยาราชาวดีท่ีตวัลาย  

   บริเวณกระหนกชายไหว พระพทุธจกัรพรรดิ รูปแบบรัชกาลท่ี 1 

ท่ีมา : พิชญา สุ่มจินดา, “พระพุทธรูปทรงเคร่ืองฉลองพระองค์ในพระบรมมหาราชวงั : ความรู้ท่ี

ต้องเปลี่ยนแปลง ความขดัแย้งท่ีต้องวิเคราะห์,” ใน ประวตัิศาสตร์ศิลปะท่ีต้องจารึก รวมบทความ

วิชาการด้านประวตัิศาสตร์ศิลปะเน่ืองในโอกาสเกษียณอายุราชการศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ไกร

ฤกษ์ (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้กรุ๊พ, 2550), 126. 
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ภาพท่ี 33 พระพทุธรูปฉลองพระองค์สมเดจ็กรมพระราชวงับวรสถานพิมขุ  

   ลกัษณะพทุธศิลป์และลวดลายเคร่ืองทรง รูปแบบรัชกาลท่ี 1 

ท่ีมา : หมอ่มราชวงศ์ สริุยวฒิุ สขุสวสัดิ์, พระพทุธปฏิมาในพระบรมมหาราชวงั (กรุงเทพฯ : บริษัท

อมรินทร์พริน้ติง้กรุ๊พ จ ากดั, 2535), 138. 
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กลุ่มทรงเคร่ืองพระพุทธรูปท่ีสร้างในสมัยรัชกาลท่ี 3 การสร้างพระพุทธรูปใน

สมยันีม้ีจ านวนมากทัง้พระพุทธรูปท่ีมีหมายรับสัง่ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเป็นกรณีพิเศษเพ่ืออทิุศ

ถวาย ตลอดจนพระพทุธรูปฉลองพระองค์ ซึ่งในรัชกาลนีจ้ดัวา่มีพฒันาการด้านศิลปกรรมทกุแขนง 

พร้อมทัง้วฒันธรรมนานาประเทศเข้ามาร่วมกบัศิลปกรรมแบบไทยประเพณี โดยเฉพาะความนิยม

น าศิลปะจีนเข้ามาประยกุต์ จึงสง่อิทธิพลมายงัพระพทุธรูปด้วยเช่นกนั ปรากฏเป็นลวดลายเคร่ือง

ทรงพระพทุธรูป ซึ่งพบทัง้ “ลายเทศ”40 และ “ลายอย่าง”41 เข้าผสมกนัได้อย่างลงตวั  

ความแตกต่างระหว่าง เคร่ืองทรงพระพุทธรูปทรงเคร่ือง ท่ีสามารถแยกพระพุทธรูป

ทรงเคร่ือง สมยัรัชกาลท่ี 3 ออกจากสมยัอื่นๆ ได้อย่างชดัเจน นอกจาก “พระพกัตร์ อย่างหุ่น” หรือ

พระพกัตร์ออ่นเยาว์42 หรือพระกรรณไมย่าวจรดพระองัสาเช่นในพระพทุธรูปสมยัรัชกาลท่ี 1  

เคร่ืองทรงและเคร่ืองประดบัเป็นอีกประการหนึ่งท่ีส าคญั อนัประกอบด้วย มงกุฎแบบ

ไมม่ีท้าย (ไม่มีแผ่นปิดท้ายเศียร) ซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับงานจิตกรรมฝาผนังท่ีเขียนในรัชกาลนี ้ 

กณุฑล (ตา่งห)ู แบนราบกบักรรเจียกไม่เป็นตุ้มเช่นในรัชกาลต้น ตวัอย่างท่ีชัดเจนท่ีสดุ คือ พระ

พทุธเลิศหล้านภาลยั ท่ีสร้างแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2391 ซึ่งตรงกับสมยัพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า

เจ้าอยู่หวั43  ปัน้เหน่งนิยมท าขนาดเลก็ลงมีความหลากหลายท่ีรูปแบบและลวดลายท่ีประดบั พบ

ทัง้แบบกลมซ้อนชัน้ แบบหกเหลี่ยม  ทบัทรวงนิยมท าเป็นสี่เหลี่ยมรูปวา่วแบบเดียวกบัปัน้เหน่งใน

รัชกาลท่ี 1 อาจเน่ืองจาก ต้องการให้ทับทรวงมีขนาดใหญ่เพ่ือปิดลอยต่อของสายสงัวาล เพราะ

นิยมทรงสังวาลหลายสาย รวมทัง้มีเฟ่ืองห้อยด้านข้าง และความหลากหลายนี ้เป็นลักษณะ

เดียวกับเคร่ืองทรงท่ีใช้ในราชพิธี หรือเคร่ืองถนิมพิมพาภรณ์ของราชวงศ์ เข้าใจว่าบางส่วนใน

                                                             
40 ใช้เรียกลวดลายที่ได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศ. สนัติ  เล็กสขุุม, ความสมัพันธ์ จีน-ไทย โยงใย

ในลวดลายประดบั (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2550), 22.  
41 ใช้เรียกลายตามกระบวนลายไทย. ณัฏฐภัทร จันทวิช, ผ้าพิมพ์ลายโบราณในพิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ (กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์, 2545), 119. 
42 สนัติ  เลก็สขุมุ, ข้อมลูกบัมมุมอง : ศิลปะรัตนโกสนิทร์ (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2548), 132. 
43 พิชญา สุ่มจินดา,”พระพุทธรูปทรงเคร่ืองฉลองพระองค์ในพระบรมมหาราชวัง : ความรู้ที่ต้อง

เปลี่ยนแปลง ความขัดแย้งที่ ต้องวิเคราะห์ ,” ประวัติศาสตร์ศิลปะที่ ต้องจารึก รวมบทความวิชาการด้าน
ประวติัศาสตร์ศิลปะเนื่องในโอกาสเกษียณอายรุาชการศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์, 2550, 60. 
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เคร่ืองทรงพระพทุธรูปอาจเป็นของเจ้านายท่ีมีการใช้งานอยู่จริง และเมื่อสร้างพระพุทธรูปฉลอง

พระองค์เอง จึงน ามาถวายเป็นเคร่ืองทรงเพ่ือเป็นการแสดงตนอย่างแท้จริง 

นอกจากนีย้งัไม่นิยมเคร่ืองประดบัท่ีลงยาสีจ านวนมาก แต่นิยมการประดบัอญัมณี

มากกว่า รวมทัง้การฉลลุวดลายโปร่งและบางกว่าในสมยัรัชกาลต้น อาจเน่ืองด้วยความนิยม

เปลี่ยนแปลงไป เช่น การฉลโุปร่ง การขึน้รูปบางท าให้ใช้ทองให้จ านวนน้อยกว่าและไม่หนักทึบ 

และท าให้ลวดลายคมสวย มากกว่าหล่อหนาเช่นในรัชกาลต้น  และการใช้อญัมณีจ านวนมาก  

อาจแสดงฐานะท่ีสงูได้มากกวา่การลงยาสี เพราะต้องใช้ทรัพย์ท่ีมากกว่า หรืออาจเป็นเร่ืองความ

สวยงามเน่ืองจากเมื่ออัญมณีกระทบแสงจะท าให้มีประกายระยิบระยับดงัเป็นพระพุทธรูปท่ี

ประทบับนสวรรค์ รวมทัง้ลวดลายประดบันิยมใช้ลายกระหนกสามตวัใบเทศ ซึ่งต่างจากในสมยั

รัชกาลท่ี 1 ท่ีนิยมลายช่อหางโต (ภาพท่ี 34 -37)  

 

 

ภาพท่ี 34 พระมหามงกฎุ พระพทุธรูปฉลองพระองค์สมเดจ็ฯเจ้าฟ้ากรมสมเดจ็พระเทพสดุาวดี  

   แบบเปิดท้ายเห็นเมด็พระศก พทุธศิลป์ในสมยัรัชกาลท่ี 3  

ท่ีมา : หมอ่มราชวงศ์ สริุยวฒิุ สขุสวสัดิ์, พระพทุธปฏิมาในพระบรมมหาราชวงั (กรุงเทพฯ : บริษัท

อมรินทร์พริน้ติง้กรุ๊พ จ ากดั, 2535), 142. 
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ภาพท่ี 35 กรรเจียกจรขวา พระพทุธรูปพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก กณุฑลแบนติดกรรเจียกจร 

ท่ีมา : พิชญา สุ่มจินดา, “พระพุทธรูปทรงเคร่ืองฉลองพระองค์ในพระบรมมหาราชวงั : ความรู้ท่ี

ต้องเปลี่ยนแปลง ความขดัแย้งท่ีต้องวิเคราะห์,” ใน ประวตัิศาสตร์ศิลปะท่ีต้องจารึก รวมบทความ

วิชาการด้านประวตัิศาสตร์ศิลปะเน่ืองในโอกาสเกษียณอายุราชการศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ไกร

ฤกษ์ (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้กรุ๊พ, 2550), 141. 

 

 

ภาพท่ี 36 ทบัทรวงขนาดใหญ่ ปัน้เหน่งแปดเหลี่ยมขนาดเลก็ ทรงสงัวาลหลายสาย  

   ให้ความส าคญักบัเคร่ืองทรงมาก พระพทุธรังสฤษฏ์ รูปแบบในรัชกาลท่ี 3 

ท่ีมา :  หมอ่มราชวงศ์ สริุยวฒิุ สขุสวสัดิ์, พระพทุธปฏิมาในพระบรมมหาราชวงั (กรุงเทพฯ : บริษัท

อมรินทร์พริน้ติง้กรุ๊พ จ ากดั, 2535), 119. 
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ภาพท่ี 37 ลวดลายกระหนกสามตวัใบเทศ ในชายไหว พระพทุธรังสฤษฏ์  

   ลายโปร่ง และไมล่งยาราชาวดี รูปแบบในรัชกาลท่ี 3  

ท่ีมา : พิชญา สุ่มจินดา, “พระพุทธรูปทรงเคร่ืองฉลองพระองค์ในพระบรมมหาราชวงั : ความรู้ท่ี

ต้องเปลี่ยนแปลง ความขดัแย้งท่ีต้องวิเคราะห์,” ใน ประวตัิศาสตร์ศิลปะท่ีต้องจารึก รวมบทความ

วิชาการด้านประวตัิศาสตร์ศิลปะเน่ืองในโอกาสเกษียณอายุราชการศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ไกร

ฤกษ์ (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้กรุ๊พ, 2550), 129. 

 

พระพุทธรูปทรงเคร่ืองในสมัยรัชกาลท่ี 3 นอกจากคงไว้ซึ่งเร่ืองคติการสร้างตาม

ประเพณีท่ีมีมาแตเ่ดิม คือการอทิุศถวายและเป็นพระพทุธรูปแทนพระองค์แล้ว ลกัษณะเคร่ืองทรง

ยงัแสดงให้เห็นความเปลี่ยนแปลงความนิยมในการประดบัเคร่ืองทรงท่ีมากขึน้ โดยเฉพาะการใช้

เคร่ืองทรงท่ีประดับเนาวรัตน์ท่ีเป็นของจริงในการตกแต่งเพ่ือความงาม 44 รวมทัง้ยังเป็นการ

ถ่ายทอดรูปแบบเคร่ืองทรงของกษัตริย์มายงังานพทุธศิลป์ หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นลกัษณะร่วมใน

งานศิลปกรรมสมยันี ้ 

 

                                                             
44 ศกัด์ิชยั สายสงิห์, “ศิลปะสมยัรัตนโกสนิทร์,” ใน รายงานวิจยัพระพทุธรูปในประเทศไทย : 

รูปแบบ พฒันาการและความเชื่อของคนไทย, 20. 
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กลุ่มทรงเคร่ืองพระพุทธรูปคาบเก่ียวท่ีสร้างระหว่างสมัยรัชกาลท่ี 1และ

รัชกาลท่ี 3 การก าหนดพระพทุธรูปกลุม่นี ้เป็นช่วงคาบเก่ียวในสมยัรัชกาลท่ี 1 และรัชกาลท่ี 3 นัน้ 

เน่ืองจากมิอาจระบชุดัเจนได้วา่ พระพทุธรูปกลุม่นีส้ร้างขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 2 เพราะไมพ่บเอกสาร

ท่ีระบถุึงการสร้าง หรือพระพทุธรูปทรงเคร่ืองท่ีเป็นแบบอย่างท่ีกลา่วถึงการสร้างในการศกึษาครัง้นี ้

พร้อมทัง้รูปแบบ สดัสว่นหรือเคร่ืองทรงไมไ่ด้มีความแตกตา่งจากพระพทุธรูปกลุม่อ่ืน เป็นเพียงการ

ผสมผสานของรูปแบบทัง้รัชกาลท่ี 1 และรัชกาลท่ี 3 คือ ทรงมงกุฎมีท้าย มีการลงยาสีฟ้า (ลงยา

ราชาวดี) แตไ่มท่กุชิน้ สว่นของเคร่ืองทรง ลวดลายโปร่งแตเ่ป็นลายกลุม่ช่อหางโต เช่นในรัชกาลท่ี 

1 พระพกัตร์เป็นพทุธลกัษณะคล้ายในสมยัรัชกาลท่ี 3 หรืออีกกรณีคือพระพักตร์ สดัส่วนเป็นพุทธ

ลกัษณะในสมยัต้น แตเ่คร่ืองทรงไมพ่บการลงยาหรือลงยาสีน้อย และใช้เพียงสีเขียวและสีแดง ใช้

ลวดลายประดบัเป็นกระหนกสามตวัใบเทศ เช่นเดียวกบัสมยัรัชกาลท่ี 3 (ภาพท่ี 38 -39) 

 

 

ภาพท่ี 38 ลวดลายช่องหางโต ลงยาราชาวดี ลายแน่นทึบเช่นเดียวกบัลกัษณะรัชกาลท่ี 1  

   ชายไหว พระพทุธรูปฉลองพระองค์สมเดจ็พระบวรราชเจ้าเสนานรุักษ์ ในช่วงคาบเก่ียว 

ท่ีมา : พิชญา  สุม่จินดา, “พระพทุธรูปทรงเคร่ืองฉลองพระองค์ในพระบรมมหาราชวงั : ความรู้ท่ี

ต้องเปลี่ยนแปลง ความขดัแย้งท่ีต้องวิเคราะห์,” ใน ประวตัิศาสตร์ศิลปะท่ีต้องจารึก รวมบทความ

วิชาการด้านประวตัิศาสตร์ศิลปะเน่ืองในโอกาสเกษียณอายุราชการศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ไกร

ฤกษ์ (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้กรุ๊พ, 2550), 135. 
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ภาพท่ี 39 พระพทุธรูปฉลองพระองค์สมเดจ็พระบวรราชเจ้ามหาสรุสิงหนาท พทุธลกัษณะ 

   ใกล้เคียงรัชกาลท่ี 3 แตล่วดลายการประดบัเคร่ืองทรงใกล้เคียงรัชกาลท่ี 1 

ท่ีมา : พิชญา สุ่มจินดา, “พระพุทธรูปทรงเคร่ืองฉลองพระองค์ในพระบรมมหาราชวงั : ความรู้ท่ี

ต้องเปลี่ยนแปลง ความขดัแย้งท่ีต้องวิเคราะห์,” ใน ประวตัิศาสตร์ศิลปะท่ีต้องจารึก รวมบทความ

วิชาการด้านประวตัิศาสตร์ศิลปะเน่ืองในโอกาสเกษียณอายุราชการศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ไกร

ฤกษ์ (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้กรุ๊พ, 2550), 131. 

 

จากลกัษณะท่ีปรากฏจึงไมส่ามารถก าหนดได้ว่าสร้างในสมยัใด ท าให้ผู้ศึกษาตัง้ข้อ

สนันิษฐานวา่ พระพทุธรูปทรงเคร่ืองในกลุม่นี ้อาจเป็นกลุม่ท่ีมีการสร้างไม่ต่อเน่ือง คืออาจเป็นได้

วา่ มีการสร้างองค์พระพทุธรูปไว้ก่อน แตไ่มไ่ด้รับการทรงเคร่ือง อาจเน่ืองมาจากผู้สร้างถึงแก่กรรม 

ต่อมาเมื่อสมยัหลงัสายสกุลรุ่นหลงัได้ทรงเคร่ืองให้แด่พระพุทธรูปท่ีสร้างไว้จึงแล้วเสร็จ หรืออีก

ประการคือสายสกุลผู้สืบเชือ้สายสร้างพระพุทธรูปและน าเคร่ืองประดบัตามยศต าแหน่งท่ีได้รับ

โปรดเกล้าของบรรพบรุุษมาทรงเคร่ืองแก่พระพุทธรูป เพ่ือเป็นตวัแทนแด่บรรพบุรุษ จึงท าให้เกิด

ความหลากหลายดงัรูปแบบท่ีปรากฏ รวมทัง้เคร่ืองทรง เคร่ืองประดบัในพระพุทธรูปสามารถออก

ได้ จึงอาจมีการสลบัสบัเปลี่ยนชุดของเคร่ืองประดบัในภายหลงัก็เป็นได้ เพ่ือในชุดเดียวกันแลดู

สวยงามหรืออาจมีการเพ่ิมเติมเคร่ืองประดบัจากของเดิมท่ีมีอยู่ 
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ข้อจ ากัด กรรมวิธีเทคนิคการผลิตเคร่ืองประดับและเคร่ืองทรง พระพุทธรูปใน

พระบรมมหาราชวัง 

เน่ืองจากเคร่ืองทรงในพระพทุธรูปทกุชิน้ขึน้เรือนด้วยทองค าและประดบัอญัมณีท าให้

กรรมวิธีการผลิตเป็นไปตามแบบของการผลิตเคร่ืองทองโบราณ ท่ีแยกออกมาเป็นงานช่างอีก

แขนงหนึ่ง  มิใช่เป็นเพียงการขึน้ รูป ปั ้น หล่ออย่างเช่นพระพุทธรูปทั่วไป จึงต้องใช้ความ

ละเอียดออ่นมาก และการผลิตเคร่ืองทองยงัมีข้อจ ากดัในเร่ืองของขนาด การเช่ือมต่อในจุดต่างๆ

เพ่ือให้เคร่ืองประดบัมีขนาดใหญ่ รวมทัง้การเจาะ หรือเว้นพืน้ท่ีเพ่ือประดบัอญัมณี  

เคร่ืองทรงแตล่ะชิน้มีขนาดใหญ่ท าให้ การเว้นช่องส าหรับประดบัอญัมณีต้องมีขนาด

ใหญ่ตามล าดบั อญัมณีท่ีน ามาใช้ประดบัก็มีขนาดใหญ่เช่นเดียวกัน เมื่อมารวมกันในหลายจุด

และจ านวนเคร่ืองทรงท่ีน ามาใช้ประดบั มีหลายสว่นตัง้แตพ่ระเศียรจรดพระบาท ท าให้เคร่ืองทรง

แลดแูขง็กระด้านตามไปด้วย รวมถึงการเช่ือมข้อตอ่ตา่งๆ และการท าขอเก่ียวจดัเป็นอีกสว่นหนึ่งท่ี

ท าให้เคร่ืองทรงแลดูแข็งกระด้าน เพราะเมื่อเค ร่ืองประดบัมีขนาดใหญ่ขอเก่ียวและข้อต่อท่ีท า

หน้าท่ียึดเกาะจึงต้องขนาดใหญ่ตาม ซึ่งในบางครัง้ขอเก่ียวไม่สามารถรับน า้หนักได้เพียงพอ ต้อง

ใช้การมดัด้วยลวดทองเหลืองหรือลวดทองกับองค์พระพุทธรูป  เช่นบริเวณกรรเจียกจร ภษูาทรง  

(ภาพท่ี 40)  

จดุรวมของขอเก่ียวในการยึดเคร่ืองทรง ท่ีเห็นได้ชัดและส าคญั 2 ส่วน คือ ส่วนล่าง

ของพระพทุธรูปทรงเคร่ืองนัน้ ปัน้เหน่งนิยมท าขนาดใหญ่เพ่ือปิดรอยต่อของรัดประคดด้านหน้า 

ตลอดจนเทคนิคการท าเคร่ืองประดบั อาจเป็นจดุใช้รวมขอเก่ียวตา่งๆ ของสายรับประคด ชายไหว

ชายแครง เจียรบาดและสวุรรณกระถอบ เน่ืองจากอยู่ตรงกลางและเป็นจุดท่ีสามารถทับชัน้กันได้

มากท่ีสดุ สว่นบน คือ จุดกลางอก บริเวณทับทรวงท่ีมีขนาดใหญ่เน่ืองจากเป็นจุดรวมในการยึด

สงัวาลท่ีมาจากสี่ด้าน และสายเฟ่ืองระย้าท่ีห้อยด้านข้างและน าไปเก่ียวกับตาบข้าง ตาบหลัง 

(ภาพท่ี 41 -42)  
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ภาพท่ี 40 แสดงลวดมดับริเวณกรรเจียกจรกบัพระกรรณ เพ่ือช่วยยึดรับน า้หนกั  

ท่ีมา : หมอ่มราชวงศ์ สริุยวฒิุ สขุสวสัดิ์, พระพทุธปฏิมาในพระบรมมหาราชวงั (กรุงเทพฯ : บริษัท

อมรินทร์พริน้ติง้กรุ๊พ จ ากดั, 2535), 29. 
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ภาพท่ี 41 จดุรวมขอเก่ียวด้านลา่ง แสดงการทบัซ้อนของ ชายไหวชายแครง สวุรรณกระถอบ 

   ท่ีอยู่ในปัน้เหน่ง และภษูาทรง ฉลลุายบางท่ีน ามาประดบัภายหลงัโดยไมก่รุพืน้หลงั 

ท่ีมา : พิชญา สุ่มจินดา, “พระพุทธรูปทรงเคร่ืองฉลองพระองค์ในพระบรมมหาราชวงั : ความรู้ท่ี

ต้องเปลี่ยนแปลง ความขดัแย้งท่ีต้องวิเคราะห์,” ใน ประวตัิศาสตร์ศิลปะท่ีต้องจารึก รวมบทความ

วิชาการด้านประวตัิศาสตร์ศิลปะเน่ืองในโอกาสเกษียณอายุราชการศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ไกร

ฤกษ์ (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้กรุ๊พ, 2550), 136. 
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ภาพท่ี 42 จดุรวมขอเก่ียวด้านบน แสดงสงัวาลหลายสายท่ีอยู่ใต้ทบัทรวงขนาดใหญ่  

   และการท าสงัวาลเป็นดอกลอยตอ่กนัเพ่ือให้สงัวาลสามารถโค้งตามองค์พระพทุธรูป 

ท่ีมา : หมอ่มราชวงศ์ สริุยวฒิุ สขุสวสัดิ์, พระพทุธปฏิมาในพระบรมมหาราชวงั (กรุงเทพฯ : บริษัท

อมรินทร์พริน้ติง้กรุ๊พ จ ากดั, 2535), 122. 

 

เคร่ืองทรงพระพทุธรูปทรงเคร่ืองในรัตนโกสินทร์ ยงัไมนิ่ยมท าทบัทรวงโค้งคร่ึงวงกลม

และสงัวาลห่างอาจเป็นเพราะข้อจ ากดัทางเทคนิคในงานเคร่ืองทอง ท่ีการท าทองค าเป็นลายดอก

ต่อกัน โดยมีห่วงขนาดเล็กเป็นตัวเช่ือมท าให้เกิดความอ่อนไหวไม่คงรูปแข็ง เน่ืองจากเป็นการ

น ามาประกอบ และใช้ในภายหลงัรวมทัง้สามารถถอดเปลี่ยนได้ ซึ่งต่างจากการเขียนจิตรกรรมท่ี

สามารถใช้เส้นเขียนให้เป็นเช่นใดก็ได้ตามแต่ความต้องการให้เกิดความงาม  เช่นเดียวกับงาน
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ประติมากรรมพระพทุธรูปทรงเคร่ืองในอยธุยาท่ีพบวา่ท าเคร่ืองทรงติดกับองค์พระ จึงสามารถปัน้ 

หลอ่ หรือติดลายเคร่ืองประดบัจดัรูปได้ตามต้องการ  

นอกจากนี ้ภษูาทรงของพระพทุธรูปทรงเคร่ือง เป็นลกัษณะการน าลวดลายมาหุ้มใน

ภายหลัง โดยเช่ือมต่อด้วยลายก้านแยก แต่การยึดกับองค์พระพุทธรูปนัน้ใช้การผกูด้วยลวด

ทองเหลืองหรือเส้นลวดทอง ซึ่งในเคร่ืองราชพัชตราภรณ์เป็นลวดลายท่ีเกิดจากการสอดเส้นทอง

ไปในขัน้ตอนการทอผ้า หรือเป็นลวดลายท่ีเกิดจากการพิมพ์ผ้า ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในข้อจ ากัดท่ีท าให้

เคร่ืองทรงพระพทุธรูปตา่งจากเคร่ืองทรงของจริง รวมถึงวิธีการน าลวดลายจากการฉลโุลหะมาหุ้ม

ในภายหลงัยงัท าให้เคร่ืองทรงพระพทุธรูปแลดแูขง็กระด้างไมพ่ลิว้ไหว  

การเจียระไนอญัมณีนิยมเป็นหลงัเตา่ เคร่ืองทรงของพระพทุธรูปแตล่ะองค์ใช้อญัมณี

แตกต่างกัน แต่อัญมณีท่ีใช้เป็นชุดหรือสีเดียวกันทัง้หมด เช่น พระพุทธรูปฉลองพระองค์ 

พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก ใช้เป็นทับทิม และพลอยสีแดงทัง้หมด หรือแบบใช้อญั

มณีหลายชนิด หลากสีในพระพทุธรูปฉลองพระองค์สมเดจ็ฯเจ้าฟ้าพระศรีสดุารักษ์   

ซึ่งเป็นการแสดงถึง พระพุทธรูปทรงเคร่ืองแต่ละองค์มีวตัถุประสงค์ของการสร้าง

เคร่ืองทรงแตกตา่งกนั อาจด้วยความประสงค์ของผู้สร้างพระพุทธรูปฉลองพระองค์นัน้ๆ หรือจาก

การเปลี่ยนแปลงรูปเรือนของเก่า และน าเพียงอัญมณีมาใช้ประดับเคร่ืองทรงพระพุทธรูป

ทรงเคร่ือง หรือน าเคร่ืองประดบัเดิมของพระองค์ผู้สร้างพระพุทธรูปฉลองพระองค์ มาทรงเคร่ือง

ให้แก่พระพทุธรูป นอกจากนีอ้าจเป็นเคร่ืองทรงพระราชทาน ท่ีได้รับจากบรรดาศกัดิ์ตามต าแหน่ง

ของผู้สร้างก็เป็นได้45 

 

 

 

 

 

 

                                                             
45 ดูในกรรมวิธีผลิตเคร่ืองทอง (ทองรูปพรรณ) และภาพลายเขียนบอกต าแหน่งเคร่ืองทรงใน

ภาคผนวกท้ายเลม่. 
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พระพุทธรูปทรงเคร่ืองท่ีประดิษฐานนอกเขตพระบรมมหาราชวัง 

  

พระพุทธรูปทรงเคร่ืองท่ีพบในวัดนอกเขตพระบรมมหาราชวังท่ีท าการศึกษาครั้งนี ้

ประกอบด้วย วัดนางนอง วัดพิชยญาติการามฯ วัดเทพธิดาราม วัดอนงคาราม และวัดอรุณ

ราชวราราม วดันอกพระบรมมหาราชวงัเหล่านี ้เป็นวดัท่ีสร้างและอปุถัมภ์โดย เจ้านายและพระ

บรมวงศานวุงศ์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการสร้างพระพทุธรูปทรงเคร่ืองยงัจ ากดัอยู่ในชนชัน้สงู แม้ว่าจะ

อยู่นอกเขตพระบรมมหาราชวงัก็ตาม  

 พระพทุธรูปทรงเคร่ืองแตล่ะแห่ง สร้างตามคติการสร้างท่ีตา่งกนัไป มีเทคนิค กรรมวิธี

การสร้าง และการผลิตเคร่ืองทรงท่ีตา่งกนัเช่นกนั เน่ืองด้วยเหตผุลหลากหลายประการ อาทิ กลุ่ม

ช่างผู้สร้าง วสัดท่ีุน ามาผลิต เทคนิควิธี และความเช่ียวชาญท่ีตา่งกนั โดยแยกท าการศกึษาได้ดงันี  ้

 

พระพุทธรูปทรงเคร่ือง วัดนางนอง46 พระประธานภายในพระอโุบสถวดันางนอง 

พระนามวา่ “พระพทุธมหาจักรพรรดิ” เป็นพระพุทธรูปส าริด ปิดทองค าเปลว ประดิษฐานอยู่บน

ฐานชกุชีปัน้ลาย ปิดทองค าเปลวและประดบักระจกสี ทัง้หมดเป็นงานในสมยัรัชกาลท่ี 347   

เป็นพระพทุธรูปทรงเคร่ืองอย่างจกัรพรรดิราช สร้างตามคติ พระราชาธิราชปราบท้าว

มหาชมพบูดี เน่ืองจากพบการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง เร่ืองชมพูบดีสตูร ภายในพระอโุบสถคู่

กับพระประธานทรงเคร่ือง ซึ่งพุทธลกัษณะของพระประธานนัน้เป็นพระพุทธรูปนั่งปางมารวิชัย 

ทรงเคร่ืองต้นอย่างกษัตริย์อนัประกอบด้วย พระมหามงกฎุ กรองศอ พาหรุัด สงัวาล ทับทรวง สาย

รัดพระองค์ ปัน้เหน่ง ทองกร ทองข้อพระบาท และสนับแข้ง เคร่ืองประดับทัง้หมดมีการตกแต่ง

ลวดลายอย่างสวยงาม  พร้อมทัง้เป็นเคร่ืองประดบัท่ีสามารถถอดออกได้ เช่นเดียวกับพระพุทธรูป

ทรงเคร่ืองกลุม่ท่ีประดิษฐานในพระบรมมหาราชวงั 

                                                             
46 วัดนางนอง ไม่ปรากฏหลงัฐานในการเร่ิมสร้าง แต่ได้รับการบูรณปฏิสงัขรณ์ครัง้ใหญ่ในสมัย

รัชกาลที่ 3 และสถาปัตยกรรมทัง้หมดเป็นแบบราชนิยมในรัชกาลที่ 3 อ้างอิงจาก พินิจ รัตนกุลและคณะเรียบ
เรียง, พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร (นครปฐม : มหาวิทยาลยัมหิดล, 2550), 783. 

47 เร่ืองเดียวกนั, 787. 
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นอกจากนีย้งัพบการกลา่วถึงพระพทุธรูปทรงเคร่ือง ซึ่งเป็นพระประธานท่ีประดิษฐาน

ภายในพระอโุบสถวดันางนอง ในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 3 ฉบบัพระยาทิพา

กรวงศ์ กลา่ววา่ พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั “...โปรดใหห้ล่อพระพทุธรูปที่ใหญ่ไวใ้นพระ

อโุบสถวดัสทุศัน์ ๑ วดัเฉลิมพระเกียรติ ๑ วดัราชนดัดา ๑ วดัปรินายก ๑ พระทรงเคร่ืองวดันาง

นอง ๑...”48  

ลกัษณะเคร่ืองทรง เป็นเคร่ืองทรงอย่างจกัรพรรดิ เน่ืองจากคติในการเนรมิตกายของ

พระพุทธเจ้า แต่มีการครองจีวร สังฆาฏิพาดด้านหน้ายาวจรดพระนาภี และด้านหลงัยาวสุด

พระองค์ ซึ่งสังฆาฏินีแ้สดงให้เห็นถึงความเป็นสงฆ์ มีการประดับลวดลายรักร้อย และทรง

เคร่ืองประดบั อาทิ มงกฎุทรงสงูยอดแหลมประดบักรรเจียรจร กุณฑล กรองศอ สงัวาลไขว้ เฟ่ือง

ระย้า ทบัทรวง พาหรุัดพร้อมกนกเหน็บ (หรืออินธน)ู ทองกร ทองพระบาท สนบัแข้ง ภษูาทรงเรียบ

ไมม่ีลาย ลวดลายประดบัเคร่ืองทรงทัง้หมดเป็นชดุเดียวกนั คือลายประกอบจากกระจัง ตามแบบ

นิยม แต่ไม่ละเอียดอ่อน และลวดลายไม่แน่น เช่นเดียวกับเคร่ืองทรงพุทธรูปทรงเคร่ืองใน

พระบรมมหาราชวงั แตม่ีขอเก่ียวในจุดเดียวกันคือ ทับทรวง ซึ่งเมื่อเป็นพระพุทธรูปนั่งจึงไม่มีจุด

รวมขอเก่ียวด้านลา่ง 

ลวดลายเคร่ืองประดบัมีขนาดใหญ่ อาจเพ่ือความเดน่ชดั และเหมาะแก่พระประธาน

ท่ีมีขนาดใหญ่ เมื่อลวดลายใหญ่ท าให้เกิดช่องวา่งท่ีสมดลุกว่าลวดลายขนาดเล็ก จึงดไูม่แน่นทึบ

จนเกินไป และลวดลายสงัวาลยังเป็นลายดอกไม้เหลี่ยมหรือลายประจ ายาม และการประดับ

เคร่ืองทรงทุกชิน้เป็นไปตามระเบียบเช่นเดียวกับพระพุทธรูปกลุ่มพระบรมมหาราชวัง แต่มี

ลวดลายท่ีหยาบกวา่ และวสัดท่ีุใช้เป็นโลหะหรือดีบกุหลอ่เป็นชิน้น ามาลงรักปิดทองไม่ได้เป็นการ

ผลิตด้วยเคร่ืองทองเช่นให้พระบรมมหาราชวงั  

 เข้าใจวา่เคร่ืองทรงท่ีถอดได้ของพระประธานนัน้ ได้รับอิทธิพลต่อมาจากศิลปกรรม

สมยัอยุธยาตอนปลาย และเพ่ิมเติมในช่วงสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น รวมทัง้เคร่ืองทรงยังมีกา ร

ออกแบบการสร้างเพ่ือให้เหมาะสมกบัพระพทุธรูป มิได้เป็นการน าเคร่ืองประดบัท่ีเคยผ่านการใช้

งาน หรือรับพระราชฐาน มาถวายเป็นเคร่ืองพุทธบูชา สันนิฐานว่า อาจสร้างขึน้พร้อมกับ
                                                             

48 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี (ข า บนุนาค),พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาล
ที่ 3, เลม่ 2 (พระนคร : ครุุสภา, 2504), 173. 
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พระพทุธรูปในครัง้ท่ีบรูณะในรัชกาลท่ี 3 ปัจจบุนัเคร่ืองทรงมีความช ารุดอยู่หลายแห่ง เช่น ข้อต่อ

และขอเก่ียวหลุด เน่ืองจากการผุพังของโลหะบริเวณขอเก่ียว เพราะต้องรับน า้หนักมาก จาก

เคร่ืองประดบัขนาดใหญ่ พระพทุธรูปทรงเคร่ืองวดันางนองนี ้ถือวา่เป็นประติมากรรมชิน้เอก หนึ่ง

ในสมัยรัชกาลท่ี 3 โดยมีประวตัิ กล่าวคือ ได้มีการน ามงกุฎของพระพุทธรูปท่ีวัดนางนองไป

ประดิษฐาน บนยอดของตรีศลูพระปรางค์ วดัอรุณราชวราราม ภายหลังจึงได้มีการถวายคืนใน

รัชกาลท่ี 349  

นอกจากนีย้ังมีหมายรับสัง่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระมหามงกุฎ พระประธานวดันาง

นองใหมแ่ทนของเดิมท่ีน าไปประดิษฐานบนยอดตรีศลูพระปรางค์ วดัอรุณราชวราราม  ความว่า 

“...ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหช่้างหล่อๆ เปล่ียนพระมหามงกุฎพระประธานวดันางนอง บดันี้ได้

เปล่ียนแลว้ลงรักที่แลว้ ก าหนดจะไดปิ้ดทอง ณ วนัข้ึน ๘ ค ่า เดือน ๑๐ เพลาเช้า นัน้ใหช่้างรักมา

ปิดทองพระมหามงกุฎ...”50 จากหมายรับสัง่แสดงให้เห็นว่า พระมหามงกุฎพระประธานวดันาง

นององค์ปัจจบุนันี ้ใช้เทคนิคการหลอ่โลหะและน ามาลงรักปิดทอง มิใช่การหลอ่ด้วยทองค าหรือหุ้ม

ด้วยทองค าท่ีท ากันในพระบรมมหาราชวงั รวมทัง้ใช้การประดบักระจกแทนการประดบัอญัมณี 

การลงรักปิดทองนีท้ าให้เกิดการช ารุด หลดุลอกของทองค าเปลวได้มาก และง่ายกว่าการหุ้มหรือ

หลอ่ด้วยทองค า จึงจ าเป็นต้องได้รับการบรูณะซ่อมแซมตอ่มาอยู่เสมอ 

จากพทุธลกัษณะพระพทุธรูปทรงเคร่ือง วดันางนอง ถึงแม้จะเป็นการสร้างตามแบบ

พระพทุธรูปทรงเคร่ืองอย่างจกัรพรรดิราชเช่นเดียวกบัพระพทุธรูปในพระบรมมหาราชวงั แต่ก็เป็น

การสร้างตามเร่ืองของคติชมพูบดีสตูร เป็นตอนหนึ่งในพุทธประวตัิของพระพุทธเจ้า ต่างจากใน

พระบรมมหาราชวงัท่ีสร้างเพ่ืออทิุศถวายเป็นพระราชกุศล หรือเป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์ ซึ่ง

แสดงให้เห็นถึงการน าพุทธศาสนารวมเข้ากับคติความเช่ือ  เร่ืองเทวราชาของพราหมณ์ใน

อาณาจักรเขมร มาเป็นพุทธราชา ท่ีเผยแผ่มายังอยุธยาและส่งผ่านอิทธิพลจนมาถึงสมัย

รัตนโกสินทร์  รวมทัง้ความแตกต่างในเทคนิคการสร้างเคร่ืองทรงจากเคร่ืองทอง (ทองรูปพรรณ) 

                                                             
49 พินิจ รัตนกลุและคณะเรียบเรียง, พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร, 787. 
50 คณะกรรมการช าระประวติัศาสตร์ไทยและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี, ”

หมายรับสัง่ รัชกาลที่ 3 ร.ศ 1205 เลขที่ 6 เร่ือง ปิดทองพระมหามงกุฎพระประธานวัดนางนอง,” ประชุมหมาย
รับสัง่ ภาค 4 ตอนที่ 2 สมยัรัตนโกสนิทร์ รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั จ.ศ. 1203 – 1205, 192. 
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มาเป็นเพียงการลงรักปิดทอง แตย่งัแสดงความเป็นจักรพรรดิด้วยลกัษณะพระพุทธรูปทรงเคร่ือง

เช่นเดียวกนั ถึงแม้จะสร้างเป็นปางท่ีต่างกนัก็ตาม (ภาพท่ี 43 - 46)  

 

 

ภาพท่ี 43 พระพทุธรูปทรงเคร่ือง ปางมารวิชยั พระประธานภายในพระอโุบสถวดันางนอง  

   สร้างตามคติ ชมพบูดีสตูร ซึ่งสอดคล้องกนัจิตรกรรมฝาผนงั  
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ภาพท่ี 44 ด้านหลงัองค์พระ แสดงสงัฆาฏิท่ีพาดจากด้านหน้ามาด้านหลงัจรดพระท่ีนัง่  

   และสงัวาลท่ีขอเก่ียวช ารุด หลดุออกจากตาบหลงั 

 

 

ภาพท่ี 45 พระมหามงกฎุ กรรเจียกจรมีสายคล้อง หลอ่โลหะลงรักปิดทอง 

   แทนพระมหามงกฎุองค์เดิมของพระประธานวดันางนอง ท่ีโปรดเกล้าฯให้น าไปประดบั 

   บนยอดตรีศลู พระปรางค์ วดัอรุณราชวราราม 
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ภาพท่ี 46 เคร่ืองทรงด้านหน้าประกอบด้วย สงัวาล ทบัทรวง สายเฟ่ือง กรองศอ และสายสงัฆาฏิ 

     ลวดลายขนาดใหญ่เป็นลายชดุเดียวกนั 

 

พระพุทธรูปทรงเคร่ืองวัดพชัิยญาติการาม51 การสร้างพระพุทธรูปนัน้สนันิษฐาน

ว่าสร้างในสมัยรัชกาลท่ี 3 หลกัฐานการสร้างพระพุทธรูปองค์นี ้ไม่ปรากฏชัดเจน แต่ปรากฏ

หลกัฐานการสร้างวดั วา่สร้างโดย พระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) ครัง้ด ารงยศเป็นพระ

ศรีพิพฒัน์รัตนราชโกษา จางวางกรมพระคลงัค้า52 เข้าใจว่าพระพุทธรูปทรงเคร่ือง น่าจะสร้างขึน้

ในระยะเวลาเดียวกบัการสร้างวดั 

เช่ือว่าพระพุทธรูปทรงเคร่ืององค์นี ้สร้างในคติพระศรีอาริยเมตไตรย เน่ืองจากเป็น 

ปางสมาธินัง่ขดัสมาธิราบทรงเคร่ือง ประดิษฐานปรางค์ด้านขวา หนัพระพกัตร์ไปปรางค์ประธานท่ี

ประดิษฐานพระอดีตพุทธเจ้า 4 พระองค์ ปรางค์ซ้ายมีรอยพระพุทธบาทสี่รอย จึงตีความว่า

                                                             
51 วดัพิชยัญาติการาม เป็นชื่อที่พระราชฐานในรัชกาลที่ 4 ชื่อเดิม คือ วัดพระยาญาติการาม หรือ 

วดัพระญาติทาราม เป็นชื่อที่ โปรดเกล้า โดย พระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั  อ้างอิงจาก โครงการอนุรักษ์
มรดกทางศาสนา, “วดัพิชยัญาติการาม” เอกสารทางวิชาการ 5/2534, 2. 

52 เร่ืองเดียวกนั. 
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พระพทุธรูปทัง้สี่องค์ ในปรางค์ประธานและพระพทุธบาท คืออดีตพทุธเจ้าท่ีตรัสรู้แล้วในภทัรกัปป์ 

และพระพทุธรูปทรงเคร่ืองท่ีประดิษฐานในปรางค์ขวา น่าจะหมายถึงพระศรีอริยเมตไตรย53 

พระศรีอริยเมตไตรย แสดงเป็นพระพทุธรูปทรงเคร่ืองอย่างจกัรพรรดิ หรืออาจเรียกได้

วา่ เป็นเคร่ืองทรงอย่างเทวดา เน่ืองจากตามคติท่ีกลา่วถึงพระศรีอารย์ เป็นพระโพธิสตัว์ท่ีทรงหลดุ

พ้น ประทบับนสวรรค์ชัน้ดสุิต เพ่ือรอเสดจ็ลงมาเป็นพระพทุธเจ้าพระองค์ตอ่ไปในอนาคต จึงน่าจะ

ต้องการแสดงเป็นเคร่ืองทรงเทวดามากกว่ากษัตริย์ พระพักตร์มีรูปแบบเดียวกับพระพุทธเจ้า 4 

พระองค์ เข้าใจว่าสร้างพร้อมกัน จากช่างกลุ่มเดียวกันและสามารถเทียบได้กับพระพุทธรูป

ทรงเคร่ืองสมยัเดียวกนั เช่นพระประธานวดันางนอง54  

ลกัษณะเคร่ืองทรง เป็นเคร่ืองทรงท่ีไม่สามารถถอดออกได้ เข้าใจว่าเป็นการติดลาย

ประดับแบบบาง อาจด้วยการใช้  “รักสมุก”55 กดพิมพ์เป็นลวดลายแล้วน ามาติดเช่นในอดีต 

ลวดลายท่ีได้จากเทคนิคนีจ้ะบาง คมชดั และละเอียดกวา่การปัน้ ซึ่งเทคนิคนีพ้บในการสร้างเคร่ือง

ทรงพระพทุธรูปในสมยัอยธุยามาและส่งมาในรัตนโกสินทร์ แต่ปัจจุบันมีการซ่อมแซม อาจมีการ

ปรับเปลี่ยนวสัดใุหมใ่นการซ่อมแซมและลงรักปิดทองค าเปลวทบั   

ทรงครองจีวรห่มเฉียง เห็นได้จากชายสงัฆาฏิประดบัลวดลายทบับนสงัวาลไขว้ ถึงจะ

เจาะทะลชุ่องแขนทัง้สองข้าง รวมทัง้สวมมงกุฎยอดแหลมประดบักรรเจียกจรท่ีสามารถถอดได้  

กรองศอกลมรอบนอกเป็นกระจังตวัใหญ่เรียงต่อกัน  พาหุรัดไม่มีกนกเหน็บ (หรืออินธนู) เช่น

พระพทุธรูปองค์อ่ืนๆ ทองกร ทองข้อพระบาทเป็นก าไลกลมลายรักร้อยขอบบนล่างประดบักระจัง

ตรงหนัปลายออก รัดประคดแถบใหญ่ ผ้าคาดเอวท าเป็นชายผ้าสองชัน้ซึ่งเป็นลกัษณะลวดลาย

และระเบียบเดียวกนัพระพทุธรูปทรงเคร่ืองท่ีอ่ืนๆ ในสมยัเดียวกัน สวมธ ามรงค์ และสบงท่ีแสดง

ลวดลายผ้ายกดอก หรือก้านแยกดอกลอย ซึ่งนิยมในรัชกาลท่ี 3 ไม่ประดบัอญัมณี พบเพียงการ

ประดับกระจกสีในกลางลวดลายกระจังในต าแหน่งเดียวกันเคร่ืองทรงพระพุทธรูปใน

                                                             
53 ศักด์ิชัย สายสิงห์, “ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์,” ใน  รายงานวิจัยพระพุทธรูปในประเทศไทย : 

รูปแบบ พฒันาการและความเชื่อของคนไทย, 24. 
54 พินิจ รัตนกลุและคณะเรียบเรียง, พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร, 439-440. 
55 อ่านค าอธิบายภาคผนวกท้ายเลม่. 
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พระบรมมหาราชวงัประดบัอญัมณี อาจเน่ืองด้วยเป็นพระพุทธรูปท่ีสร้างนอกพระบรมมหาราชวงั 

โดยขนุนาง จึงไมส่ามารถตกแตง่ให้งามเท่าในพระราชวงัได้ 

การท่ีสร้างพระศรีอริยเมตไตรยเป็นพระพทุธรูปทรงเคร่ืองมิได้ปรากฏบ่อยครัง้ในสมยั

รัตนโกสินทร์ เน่ืองจากนิยมท าเป็นพระพทุธไมม่ีอษุณีษะ ท าปางมารวิชยั และถือตาลปัตร นิยมท า

จีวรเป็นลวดลายดอก แตบ่างครัง้เกิดความสบัสนระหวา่งพระมาลยักบัพระศรีอริยเมตไตรย เข้าใจ

วา่ผู้สร้างพระพทุธรูปมีความประสงค์ให้เกิดความแตกต่างอย่างชัดเจน จึงสร้างเป็นพระพุทธรูป

ทรงเคร่ือง เพ่ือความสวยงาม และสอดคล้องกบัการประทบับนสวรรค์ในสถานะของเทวดา เพ่ือรอ

ลงมาตรัสรู้ อาจท าให้เคร่ืองทรงตา่งจากพระพทุธรูปท่ีสร้างตามคติอ่ืนไป (ภาพท่ี 47 - 49)  

 

 

ภาพท่ี 47 พระศรีอริยเมตไตร ตามคติพระพทุธเจ้าห้าพระองค์ แสดงเป็นพระพทุธรูปทรงเคร่ือง 

   ในพระปรางค์ทิศตะวนัออก วดัพิชยัญาติการาม 
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ภาพท่ี 48 ภษูาทรงลวดลายดอกลอย ทองกรเป็นชดุเรียงติดกนั พร้อมทองข้อพระบาท 

เคร่ืองประดบัใช้เทคนิคการประดบัลาย ไมส่ามารถถอดออกได้  

การท าภษูาลายดอก เป็นท่ีนิยมในรัชกาลท่ี 3 

 

 

ภาพท่ี 49 มงกฎุยอดแบบไมม่ีท้าย แตม่ิใช่มหาพิชยัมงกฎุ พร้อมกรรเจียกจร โลหะถอดออกได้ 
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พระพุทธรูปทรงเคร่ืองวัดเทพธิดาราม56 พระพุทธรูปทรงเคร่ือง 2 องค์ ซ้ายและ

ขวาพระประธานในพระวิหาร วดัเทพธิดาราม เป็นพระพุทธรูปมีความอ่อนช้อนสวยงามเหมือน

นางฟ้า ทรงเคร่ืองต้นอย่างพระมหาจักรพรรดิ และการประดิษฐานเป็นคู่ ลกัษณะเดียวกันกับ

พระพทุธรูปทรงเคร่ืองในพระบรมมหาราชวงั โดยเฉพาะคู ่พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธ

เลิศหล้านภาลยั57 

พระพุทธรูปภายในวิหารแห่งนี ้เข้าใจว่าสร้างขึน้ตามคติเดียวกับพระพุทธรูป

ทรงเคร่ืองในพระบรมมหาราชวงั อาจเป็นพระพทุธรูปท่ีสร้างอทิุศถวายแดก่รมหมื่นอปัสรสดุา หรือ

เป็นการจ าลองแบบจากพระพทุธรูปฉลองพระองค์กรมหมื่นอปัสรสดุาเทพจากพระบรมมหาราชวงั

มาไว้ยงัวดันี ้เพ่ือเป็นการแทนพระองค์ (พระพุทธรูปฉลองพระองค์) เน่ืองจากวดัได้รับการสร้าง

และอปุถมัภ์โดยพระองค์ หรืออาจเป็นพระพทุธรูปแทนพระองค์ของเจ้านายองค์อ่ืนท่ีต้องการสร้าง

พระพุทธรูปไว้ เพ่ือเป็นอนุสรณ์แห่งตนเอง ซึ่งถ้าเป็นเช่นนัน้ผู้ ท่ีสร้างพระพุทธรูปอาจเป็นหญิง 

เน่ืองจากพระพทุธรูปและศิลปกรรมทัง้หมดภายในวดั มีความงดงามต่างจากแห่งอ่ืนๆ เน่ืองด้วย

เป็นวดัท่ีสร้างเพ่ือเจ้านายฝ่ายหญิง58 จึงท าให้เข้าใจวา่ฝ่ายในอาจจะร่วมบริจาคทรัพย์ในการสร้าง

เป็นสว่นใหญ่ 

พทุธลกัษณะพระพทุธรูปทรงเคร่ืองทัง้ 2 องค์ เหมือนกันคือ เป็นพระพุทธรูปยืน ยก

พระหตัถ์ 2 ข้างขึน้แสดงปางห้ามสมทุร ทรงมงกฎุยอดสงูประดบักรรเจียรจร กรองศอ สงัวาลไหว้

หนึ่งคูป่ระดบัทบัทรวง พาหรุัดพร้อมกนกเหน็บ ทองกร อบุะคล้องข้อพระหัตถ์ทัง้สองข้าง ไม่สวม

ธ ามรงค์ สงัฆาฏิฉลลุาย ภษูาทรงยาวจีบหน้านางลายพุ่ม ทรงสวุรรณกระถอบ ชายไหวชายแครง 

ทองพระบาทและรองพระบาท ประดิษฐานบนฐานบัว ซึ่งการทรงเคร่ืองของพระพุทธรูป  2 องค์นี ้

เป็นลกัษณะเดียวกบัในพระบรมมหาราชวงัทกุประการ  

                                                             
56 วดัเทพธิดาราม เดิมช่ือวดัพระยาไกรสวนหลวง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวสถาปนา

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้า กรมหมื่นอัปสรสดุาเทพ เมื่อปี พ.ศ. 2379 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2382 อ้างอิงจาก 
พินิจ รัตนกลุและคณะเรียบเรียง, พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร, 583. 

57 ศักด์ิชัย สายสิงห์, “ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์,” ใน รายงานวิจัยพระพุทธรูปในประเทศไทย : 
รูปแบบ พฒันาการและความเชื่อของคนไทย, 22. 

58 พินิจ รัตนกลุคณะเรียบเรียง, พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร, 590 – 591. 
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ความละเอียดออ่นทางลวดลายนัน้แตกต่างกัน โดยใช้พืน้ฐานทางลวดลายเดียวกัน

แตใ่ช้วสัดท่ีุแตกตา่งกนั พระพทุธรูปทัง้ 2 องค์นี ้เป็นพระพทุธรูปโลหะ ลงรักปิดทองไมไ่ด้ใช้การหุ้ม

ทองค า เคร่ืองประดบัเป็นงานหลอ่โลหะอาจใช้ ตะกัว่หรือดีบกุ เน่ืองจากเป็นโลหะท่ีเมื่อน ามาหล่อ

ขึน้รูปแล้วสามารถดดัโค้งงอได้เช่นเดียวกับคณุสมบัติของทองค า น ามาฉลแุละปิดทอง ประดับ

กระจกสีแทนอญัมณี พร้อมกรุกระจกด้านในสบง การลงรักปิดทองค า ท าให้เกิดการช ารุดได้ง่าย

กวา่การหุ้มทอง การน าลายฉลผุ้าภษูาทบัโดยการใช้ลวดยึดลอยตอ่ด้านหลงั ทองกรเป็นประกบให้

ชิดกนัเห็นรอยตอ่ หรือชายแครงด้านหลงัพบรอยการเช่ือมโลหะเป็นเส้นเพ่ือเสริมความแขง็แรงของ

กระหนก ไมพ่บการลงยาสี  

การสร้างพระพทุธรูปทรงเคร่ืองวดัเทพธิดาราม ถึงแม้ว่าจะเป็นด้วยตามคติเดียวกับ

ในพระบรมมหาราชวงั และเจ้านายเป็นผู้สร้างยังพบความแตกต่างด้านเทคนิค และกรรมวิธีการ

ผลิตเคร่ืองทรงทัง้การลงรักปิดทอง มิใช่การหุ้มทอง รวมทัง้ความละเอียดอ่อน ความประณีตใน

การผลิตเคร่ืองทรง วสัดท่ีุน ามาใช้มีคณุภาพด้อยกวา่ในพระบรมมหาราชวงั อาจเน่ืองด้วยฝีมือช่าง

และการหาวสัดเุป็นเร่ืองยาก และวดัแห่งนี ้มิได้อยู่ในเขตพระราชวงั ได้รับเพียงการอปุถัมภ์จาก

ราชวงศ์เท่านัน้ ซึ่งการสร้างพระพทุธรูปหุ้มทองและประดบัเคร่ืองทรงมากมายนัน้  ต้องใช้ทรัพย์ใน

จ านวนมาก จึงจ าเป็นต้องลดคณุภาพของวสัดแุละใช้วิธีอ่ืนทดแทน แตย่งัคงรูปแบบเดิมไว้ แตก่าร

สร้างยงัคงอยู่ในกลุม่ชนชัน้สงูเช่นเดิม (ภาพท่ี 50 - 52)  

 

ภาพท่ี 50 พระพทุธรูปทรงเคร่ืองอย่างจกัรพรรดิราช ประดิษฐานขนาบคูพ่ระประธานในบษุบก 

   ภายในวิหาร วดัเทพธิดาราม 
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ภาพท่ี 51 พระพทุธรูปทรงเคร่ือง เคร่ืองทรงเป็นโลหะหลอ่ลงรักปิดทอง 

   เช่นเดียวกบัองค์พระ ท าให้ช ารุดได้ง่าย 
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ภาพท่ี 52 ภษูาทรงน าลายฉลพุุ่มมาประดบัภายหลงั ลกัษณะเดียวกบัพระพทุธรูป 

   ในพระบรมมหาราชวงั และกรุกระจกสีด้านใน แตใ่ช้การลงรักปิดทองลวดลาย 
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พระพุทธรูปทรงเคร่ืองวัดอนงคาราม59 พระพทุธรูปมี 2 องค์ประดิษฐานอยู่ทัง้สอง

ข้างของพระประธานในพระอโุบสถ ซึ่งเป็นลกัษณะเดียวกบัวดัเทพธิดารามเน่ืองจากพระประธาน

ในวิหารวดัเทพธิดารามพระประธานประดิษฐานในบุษบก และมีพระพุทธรูปขนาบเช่นเดียวกัน 

รวมถึงน่าจะสร้างจากคติความเช่ือเดียวกนัท่ีได้รับมาจากในพระบรมมหาราชวงั 

อาจเป็นการแสดงให้เห็นว่าเป็นวัดท่ีสร้างโดยผู้ หญิง ท าให้มีการตกแต่งด้วย

ประติมากรรมท่ีต่างจากท่ีวดัอ่ืน พระพุทธรูปทรงเคร่ืองยืนคู่นี ้ยกหัตถ์ 2 ข้างท าปางห้ามสมทุร 

หลอ่ด้วยโลหะ ปิดทอง เป็นพระพทุธรูปทรงเคร่ืองอย่างจกัรพรรดิราช ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีได้รับความ

นิยมอย่างมากในสมยัรัชกาลท่ี 3 สร้างเพ่ือเป็นประเพณีในการอทิุศส่วนพระราชกุศลให้กับพระ

บรูพมหากษัตริย์และเจ้านาย60  

ลกัษณะทรงเคร่ืองทรงพระพุทธรูปทัง้ 2 เหมือนกัน เข้าใจว่าหล่อจากแหล่งเดียวกัน 

เคร่ืองทรงไมส่ามารถถอดออกได้ ครองจีวรห่มคลมุ มีลาดลายท่ีขอบด้านนอก มงกฎุทรงสงูประดบั

กรรเจียรจร กณุฑลกลม กรองศอเป็นสายเลก็ลกัษณะคล้ายพวงดอกไม้ ทบัทรวง สร้อยสงัวาลเป็น

การจัดระเบียบและรูปแบบเดียวกับเทวดาในจิตรกรรมฝาผนังสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น และ

พระพทุธรูปทรงเคร่ืองในอยธุยาตอนปลาย มีพาหรุัด 2 คู ่อยู่ต้นพระพาหาคูห่นึ่งและเหนือพระกัป

ประอีกคูห่นึ่ง ไมพ่บกนกเหน็บ (อินธน)ู ทรงกณุฑลตุ้มแบบสมยัต้น สวมธ ามรงค์ครบทุกนิว้ ภษูา

ทรงจีบหน้านางยาว พร้อมชายไหวและชายแครงเป็นกระหนกเปลว สวุรรณกระถอบ สวมทองกร 

ทองพระบาท และพระบาทเชิงงอน ซึ่งลกัษณะโดยรวมของพระพทุธรูปทรงเคร่ืองคู่นี ้ไม่ว่าจะเป็น

เคร่ืองทรงและพระพกัตร์ มีความคล้ายคลงึกบัพระพทุธรูปทรงเคร่ืองในสมยัอยธุยาตอนปลาย เห็น

ได้จากการท าสายสงัวาลห่าง สายสร้อยทบัทรวงโค้ง ลวดลายประดบัขอบจีวร ซึ่งอาจจะเป็นไปได้

วา่ พระพทุธรูปทรงเคร่ืองคูนี่ ้สร้างโดยช่างท่ีอยู่นอกวงั และยงัไมไ่ด้รับการพัฒนาทางด้านรูปแบบ 

เคยพบเห็นเฉพาะสิ่งเก่าเดิม จึงน ามาสร้างงาน หรืออาจเป็นการอญัเชิญของเก่าในวดัอ่ืนมา

ประดิษฐาน (ภาพท่ี 53 - 54)  

                                                             
59 วดัอนงคาราม เป็นวัดที่สร้างโดยท่านผู้หญิงน้อยในสมเด็จเจ้าพระยาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) 

ในรัชกาลที่ 3 ปี พ.ศ. 2393 เดิมช่ือวดัน้อยข าแถม ต่อมาในรัชกาลที่ 4 พระราชทานนามใหม่ว่า “วัดอนงคาราม” 
อ้างอิงจาก พินิจ รัตนกลุและคณะเรียบเรียง, พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร, 446. 

60 เร่ืองเดียวกนั, 448. 
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ภาพท่ี 53 พระพทุธรูปเคร่ืองทรง ครอบจีวรห่มคมุ ประดิษฐาน 2 ข้างบษุบกพระประธาน 

   ภายในพระอโุบสถ วดัอนงคาราม กรุงเทพฯ  

ท่ีมา : ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, “ศิลปะสมยัรัตนโกสินทร์,” ใน รายงานวิจัยพระพุทธรูปในประเทศไทย : 

รูปแบบ พัฒนาการและความเช่ือของคนไทยภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2551, 22. (อดัส าเนา) 
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ภาพท่ี 54 พระพกัตร์ กณุฑลตุ้ม รูปแบบใกล้เคยีงอยธุยาและพทุธศิลป์รชักาลท่ี 1   

ท่ีมา : ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, “ศิลปะสมยัรัตนโกสินทร์,” ใน รายงานวิจยัพระพทุธรูปในประเทศไทย : 

รูปแบบ พฒันาการและความเช่ือของคนไทยภาควิชาประวตัิศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2551, 22. (อดัส าเนา) 

 

ลวดลายเคร่ืองทรงนัน้ไมช่ดัเจนนกั เป็นเพียงลวดลายพืน้ฐาน คือลายประกอบกระจงั

เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งลักษณะลวดลายไม่ละเอียดอ่อน แน่นทึบ แข็งกระด้าง และไม่ปรากฏการ

ประดบัอญัมณีหรือการประดบักระจก เป็นเพียงการปิดทองทึบทัง้หมด การท าลวดลายเคร่ืองทรง

นีอ้าจใช้การหลอ่จากโลหะและน ามาประดบัทบัติดกนัองค์พระพทุธรูป หรืออาจเป็นการปัน้หลอ่มา

พร้อมกบัองค์พระพทุธรูป การใช้ทัง้ 2 วิธีนีท้ าให้ลวดลายท่ีปรากฏไมค่มชดั ลายตืน้เมื่อน ามาลงรัก

ปิดทอง เน่ืองจากความหนาของการท าพืน้รักท่ีใช้ในการปิดทองมีสว่นท าให้ลวดลายหายไป (ภาพ

ท่ี 55 - 56)  
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ภาพท่ี 55 สงัวาลหางไมชิ่ดกนัใกล้เคียงอยธุยาตอนปลายและในจิตกรรมรัตนโกสินทร์ตอนต้น   

ท่ีมา : ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, “ศิลปะสมยัรัตนโกสินทร์,” ใน รายงานวิจัยพระพุทธรูปในประเทศไทย : 

รูปแบบ พัฒนาการและความเช่ือของคนไทยภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2551, 22. (อดัส าเนา) 

  

 

ภาพท่ี 56 ลวดลายทึบ และไมค่มชดั เคร่ืองทรงไมส่ามารถถอกออกได้   

   เกิดจากเทคนิคการหลอ่และลงรักปิดทอง 

ท่ีมา : ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, “ศิลปะสมยัรัตนโกสินทร์” ใน รายงานวิจัยพระพุทธรูปในประเทศไทย : 

รูปแบบ พัฒนาการและความเช่ือของคนไทยภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2551, 22. (อดัส าเนา) 
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พระพทุธรูปทรงเคร่ืองวดัอนงคารามนี ้เข้าใจวา่เป็นพระพทุธรูปท่ีสร้างตามคติท่ีได้รับ

จากพระบรมมหาราชวงัเช่นเดียวกับพระพุทธรูปทรงเคร่ืองวดัเทพธิดาราม คือเป็นพระพุทธรูปท่ี

สร้างเพ่ืออทิุศถวายเพ่ือเป็นพระพทุธรูปฉลองพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายพระองค์ใดพระองค์หนึ่ง 

เพ่ือให้ผู้คนได้เคารพบชูา เน่ืองจากไมส่ามารถเข้าไปสะการะบูชาในพระบรมมหาราชวงัได้  แต่ยัง

จ ากดัการสร้างอยู่ในชนชัน้สงูเช่นเดิม และยงัเป็นพระพทุธรูปทรงเคร่ืองสมยัรัตนโกสินทร์ท่ีคล้าย

อยธุยาตอนปลายมากอีกกลุม่หนึ่ง แต่งานช่างไม่ละเอียดอย่างในสมยัอยุธยา อาจเป็นการสร้าง

เลียนแบบจากพระพทุธรูปทรงเคร่ืองสมยัอยธุยาขนาดเลก็ท่ีเหลืออยู่ และช่างฝีมือไม่ละเอียดอ่อน

พอ รวมถึงการใช้กรรมวิธีและเทคนิคท าเคร่ืองทรงท่ีต่างออกไปจากพระบรมมหาราชวงั ท าให้

ลกัษณะงานตา่งกนัไปและแสดงความหลายหลายของเทคนิคในการทดแทนของภมูิปัญญาช่าง

ไทยตามกระแสสงัคมท่ีนิยม  

 

พระพุทธรูปทรงเคร่ืองวัดอรุณราชวราราม61 การสร้างพระพุทธรูปทรงเคร่ืองต้น 

พระพทุธรูปฉลองพระองค์พระบรมชนกนาถ ประดิษฐานท่ีมขุหน้าพระอโุบสถ โปรดเกล้าฯให้สร้าง

โดย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่สิน้รัชกาลเสียก่อนจึงแล้วเสร็จในรัชกาล

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เมื่อ พ.ศ. 2426 โดยให้ถ่ายแบบมาจากพระพทุธนฤมิต 

จากพระราชด าริว่า “พระองค์ได้เสร็จด ารงสิริราชสมบัติโดยผาสขุศิริสวสัดีมาถึง 5432 วัน คิด

ค านวณได้เท่ากบัวนัในรัชกาลท่ี 2 ซึ่งสมเดจ็อยักาธิราช” 62 (ภาพท่ี 57) 

 

 

 

 

                                                             
61 เป็นวดัที่มีมาตัง้แต่ในสมัยอยุธยาชื่อวัดมะกอกและต่อมาในสมัยธนบุรีเปลี่ยนเป็นวัดแจ้งและ

เร่ือยมาต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ได้รับการบูรณะครัง้ในในสมัยรัชกาลที่ 2 ในปี พ.ศ. 2363 จึงมีการสมโภชน์
ครัง้ใหญ่ได้รับพระราชฐานนามใหม่ว่า “วัดอรุณราชวราราม” ซึ่งจัดเป็นวัดประจ ารัชกาลที่ 2  อ้างอิงจาก พินิจ 
รัตนกลุและคณะเรียบเรียง, พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร, 155-157. 

62 คดัลอกจากจารึกฐานลา่งพระพทุธรูปทรงเคร่ืองในบษุบก วนัอรุณราชวราราม. 
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ภาพท่ี 57 จารึกการสร้างพระพทุธรูปทรงเคร่ือง ในบษุบกหน้าพระอโุบสถวดัอรุณราชวราราม 

 

โดยพระพุทธรูปสูง 4 ศอก 2 นิว้ พุทธลักษณะเป็นตามแบบพระพุทธนฤมิต คือ

พระพุทธรูปทรงเคร่ืองต้นอย่างจักรพรรดิ ประทับยืน ปางห้ามสมทุร สองหัตถ์ยกขึน้เสมอกัน 

ลกัษณะเคร่ืองทรงเข้าใจวา่ถอดได้บ้างสว่น เช่น ทบัทรง สงัวาล กนกเหน็บ (อินธนู) ปัน้เหน่ง อาจ

เน่ืองจากเป็นเคร่ืองทรงชิน้นอก การท าลอยตวัย่อมสวยงามกวา่ท าติดกบัองค์และยังท าให้สะดวก

ตอ่การหลอ่โลหะ และท าชายไหว ชายแครง ติดเป็นชิน้เดียวกัน ภษูาลายติดกับองค์พระพุทธรูป

เช่นเดียวกนั มหาพิชยัมงกฎุ กรองศอ สงัฆาฏิ ทองกร ทองพระบาทและรองพระบาท ปิดทองและ

ประดบักระจก ไมต่กแตง่อญัมณี แตส่ดัสว่นและลวดลายไมง่ดงามเท่าพระพทุธนฤมิตองค์จริง  

อาจเป็นเพราะฝีมือช่างเป็นสมยัหลงัแล้วท่ีหนัมานิยมลวดลาย และงานแบบตะวนัตก

มากวา่ จึงท าให้ไมถ่นดัลวดลายและเทคนิคอย่างเดิม รวมทัง้เคร่ืองทรงนัน้เป็นงานหลอ่โลหะ และ

ลงรักปิดทอง คณุสมบตัิการยืดหยุ่นของโลหะไม่ดีเท่าเคร่ืองทรงท่ีท าจากทองค า (ทองรูปพรรณ) 

จึงจ าเป็นให้ต้องท าลวดลายหนาขึน้กว่าเก่า เพ่ือไม่ให้เกิดการแตกหัก ท าให้เคร่ืองทรงแลดหูนา

และหนัก ซึ่งรูปลกัษณะของพระพุทธรูปทรงเคร่ืองท่ีถ่ายแบบองค์นี ้เข้าใจว่าไม่สามารถน ามา

เทียบกบัพระพทุธนฤมิตองค์ต้นแบบได้ ทัง้เทคนิคและความงาม อาจน าเพียงพระนามและพุทธ

ลกัษณะพระพทุธรูปทรงเคร่ืองเท่านัน้ ท่ีเป็นต้นแบบในการสร้าง มิใช่สกุลช่างหรือฝีมือช่างท่ีสร้าง

ให้เหมือนองค์ต้นแบบ 

แต่เป็นลักษณะท่ีใกล้เคียงกับพระพุทธรูปทรงเคร่ืองพระประธานในพระอุโบสถวัด

ปทมุคงคา ท่ีสร้างในรัชกาลท่ี 4 ได้ แตเ่ป็นการแสดงให้เห็นถึงความนิยมในการสร้างพระพุทธรูป

ทรงเคร่ืองท่ีมีอย่างตอ่เน่ืองจากรุ่นสูรุ่่น รวมทัง้ความหลากหลายของเทคนิคในการผลิตเคร่ืองทรง
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พระพทุธรูป ตามแตค่วามสามารถของช่างในแต่ละยุคสมยัท่ีมีการดดัแปลงน าวสัดทุดแทน และ

ทนัสมยัเข้ามาประยกุต์ใช้กบังานศิลปกรรมไทยมากขึน้ (ภาพท่ี 58 - 61)  

 

 

ภาพท่ี 58 พระพทุธรูปทรงเคร่ือง ถ่ายอย่างจากพระพทุธนฤมิต โปรดเกล้าฯ ให้น ามาประดิษฐาน 

   ณ บษุบกหน้าพระอโุบสถ วดัอรุณราชวราราม  

   ในรัชกาลท่ี 4 แล้วเสร็จในรัชกาลท่ี 5 
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ภาพท่ี 59 สงัวาล ทบัทรวง เฟ่ืองข้าง กนกเหน็บ (อินธน)ู สามารถถอดได้   

   เน่ืองจากสะดวกตอ่การหลอ่และความสวยงาม 

 

 

ภาพท่ี 60 ด้านหน้า ภษูาทรงยาวจีบหน้านาง ชายไหวชายแครงสวุรรณกระถอบ  

   ลวดลายและความงามตา่งจากพระพทุธนฤมิต 
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ภาพท่ี 61 ด้านข้าง ภษูาทรงแสดงลวดลายท่ีมาพร้อมการหลอ่องค์พระพทุธรูป  

   ชายไหวชายแครงด้านหน้าท่ีเป็นคนละชิน้กนัภษูาทรง 

 

ข้อจ ากัด กรรมวธีิ เทคนิคการผลิตเคร่ืองประดับและเคร่ืองทรง ในพระพุทธรูปกลุ่มนอก

พระบรมมหาราชวัง  

ในกลุม่นีม้ีความหลากหลายทางเทคนิค กรรมวิธีการผลิตเคร่ืองทรงมากกว่ากลุ่มใน

พระบรมมหาราชวงัท่ีท าเพียงวิธีการเดียวทัง้หมด คือการผลิตจากทองค า  (ทองรูปพรรณ) เป็น

เคร่ืองทรง และน ามาทรงเคร่ืองในภายหลงั แตใ่นกลุม่นีม้ีหลากหลายวิธี ทัง้การหล่อเคร่ืองทรงติด

กบัองค์พระพทุธรูป การถอดได้เฉพาะบ้างส่วน ท่ีไม่สามารถหล่อพร้อมพระพุทธรูปได้ เน่ืองจาก

อาจท าให้เกิดการช ารุดได้ง่าย และไมส่ะดวกในการผลิตจึงจ าเป็นต้องแยกเป็นชิน้ส่วนเพ่ือความ

สะดวก แตก่ลบัท าให้เคร่ืองทรงมีมิติมากขึน้  การปัน้ปนูท่ีให้ความคงทนแตไ่มล่ะเอียดออ่นมากนกั 

หรือการพิมพ์ลวดลายด้วย “รักสมกุ” ท าให้ลวดลายสวยงามแตไ่มค่งทนเท่าท่ีควร และการหลอ่นัน้

ยงัเสริมความแขง็แรงให้เคร่ืองทรงด้วยการเช่ือมโลหะด้านหลงัของชายไหว เมื่อต้องการหล่อบาง
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เพ่ือความงาม หรือการใช้ลวดมดัเพ่ือยึดรอยต่อ ซึ่งเป็นลกัษณะเดียวกับท่ีพบในพระพุทธรูปใน

พระบรมมหาราชวงั แตไ่มม่ีความประณีตเท่าและเห็นชดักวา่ (ภาพท่ี 62 – 63)  

 

 

 ภาพท่ี 62 การเช่ือมโลหะด้านหลงัชายไหวเพ่ือความแขง็แรง 

 

 

ภาพท่ี 63 การใช้ลวดยึดบริเวณพาหรุัด 
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ตลอดจนนิยมใช้การลงรักปิดทอง ประดบักระจกมากกวา่การหุ้มทองค า หรือการหลอ่

ด้วยทองค า (ทองรูปพรรณ) ประดบัอญัมณี อาจเน่ืองจากการท าเป็นเคร่ืองทอง ดงัท่ีปรากฏในราช

วงั เป็นเร่ืองต้องห้ามของสามญัชน หรือต้องใช้ทนุทรัพย์สงูเกินกวา่ท่ีบคุคลทั่วไปจะสามารถท าได้ 

และด้วยความหลากหลายของกรรมวิธีการผลิตกลบัเป็นเสน่ห์ให้พระพุทธรูปทรงเคร่ืองกลุ่มนีดู้

น่าสนใจ และมีความงามเฉพาะตน รูปแบบพระพทุธรูปเคร่ืองทรงแตล่ะแห่ง จึงมีความแตกตา่งกนั

ทางคติการสร้าง สง่ผลให้ลกัษณะทางพทุธศิลป์ตา่งกนั ดงัท่ีปรากฏทัง้พระพทุธรูปประทับนั่ง พระ

พทุธประทบัรูปยืน และความแตกตา่งทางลวดลายและเคร่ืองทรงเน่ืองจากสร้างจากคติท่ีแตกต่าง

อีกเช่นเดียวกนั  

ความเช่ียวชาญ ความสามารถ กลุ่มช่างท่ีสร้างงานของแต่ละแห่ง แสดงให้เห็นถึง

ความนิยมในการสร้างพระพุทธรูปทรงเคร่ืองไม่ได้จ ากัดแต่เฉพาะกลุ่มในพระบรมมหาราชวัง 

ถึงแม้บางสว่นจะได้รับอิทธิพลมาจากในพระบรมมหาราชวงั ถ่ายทอดความนิยมมายงักลุ่มสามญั

ชนโดยผา่นจากชนชัน้สงู เจ้านายฝ่ายหน้า หรือฝ่ายในตา่งๆ ท่ีน ามาสร้าง ตลอดจนประชาชนผู้มี

ศรัทธา แม้วา่ความงามวิจิตรจะมิอาจเทียบพระพทุธรูปทรงเคร่ืองในพระบรมมหาราชวงัก็ตาม แต่

ยงัคงไว้ซึ่งความงามและจิตศรัทธาของผู้สร้างเพ่ือสืบตอ่พระพทุธศาสนา 

 

การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่าง เคร่ืองทรงและกรรมวิธีการสร้าง  เคร่ืองทรง

พระพุทธรูปทรงเคร่ืองกลุ่มในพระบรมมหาราชวัง และกลุ่มนอกพระบรมมหาราชวัง  

ลกัษณะเคร่ืองทรงพระพุทธรูปทัง้ 2 กลุ่มเป็นการจัดระเบียบ ต าแหน่ง เดียวกันใน

เคร่ืองทรงชิน้ส าคญั และมีการเพ่ิมเติมตกแต่งต่างกันในจุดรายละเอียดเล็กน้อย แต่พระพุทธรูป

กลุม่พระบรมมหาราชวงันัน้นิยมท าขนาด สดัสว่นขององค์พระพุทธรูปใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะใน

กลุม่พระพทุธรูปฉลองพระองค์ ซึ่งแสดงในเห็นถึงกลุ่มผู้สร้าง ช่างฝีมือและช่วงเวลาท่ีใกล้เคียงกัน

ในท าใช้รูปแบบต่างๆเหมือนกัน ตามความนิยมในช่วงระยะเวลานัน้ รวมถึงการผลิตอาจท าขึน้

พร้อมๆ กัน โดยการถอดแบบท าพิมพ์ จากของเดิมท่ีมีการสร้างอย่างต่อเน่ือง ท าให้รูปแบบนัน้

ออกมาเหมือนกนั  

ซึ่งตา่งจากพระพทุธรูปทรงเคร่ืองกลุม่นอกพระบรมมหาราชวงั ท่ีทัง้รูปแบบของเคร่ือง

ทรง และองค์พระพุทธรูปของแต่ละแห่งมีความหลากหลาก ทัง้ท่ีเข้าใจว่าเป็นการสร้างขึน้โดยมี
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พระพทุธรูปกลุม่ในพระบรมมหาราชวงัเป็นแมแ่บบ แต่ได้มีการดดัแปลงในเกิดความหลากหลาย 

อาจเน่ืองจากไม่สามารถเลียนแบบได้โดยสมบรูณ์ หรือสร้างขึน้เพ่ือรองรับคติท่ีต่างจากกลุ่ม

พระบรมมหาราชวงัท าให้เกิดการสร้างพระพทุธรูปทรงเคร่ืองในปางตา่งๆ มากขึน้   

กลุ่มช่างเป็นอีกประการหนึ่งท่ีสร้างความแตกต่าง คือความถนัดของช่างผู้สร้าง ท่ี

ส่งผลท าให้เทคนิคในการสร้างมีการปรับเปลี่ยนทัง้วสัด ุเทคนิค และวิธีการ  กล่าวคือ ในกลุ่ม

พระพุทธรูปในพระบรมมหาราชวงั มีการแยกการสร้างพระพุทธรูปทรงเคร่ืองออกเป็นส่วนๆ คือ 

การขึน้รูปและการหลอ่พระพทุธรูปเป็นฝีมือของช่างกลุม่หนึ่ง แต่การสร้างเคร่ืองทรงเป็นฝีมือของ

ช่างอีกกลุม่หนึ่ง ซึ่งมีผู้ควบคมุตา่งกนัหรือท่ีเรียกกนัวา่ กรมช่างในราชส านกั ท าในผลงานท่ีออกมา

นัน้บ้างครัง้แลดูแปลกแยก เช่นเคร่ืองทรงท่ีท าจากทองบางชิน้มีขนาดใหญ่เกินไป เมื่อน ามา

ประดบัในพระพทุธรูป หรือความแขง็กระด้างท่ีเกิดจากการดดัให้โค้งตามองค์พระพทุธรูปไมไ่ด้  

รวมทัง้เคร่ืองทรงยังมีการประดบัตกแต่งด้วยอญัมณีและการลงยาสี ซึ่งพบเฉพาะ

พระพทุธรูปกลุม่พระบรมมหาราชวงั ไมป่รากฏในกลุม่นอกพระบรมมหาราชวงั อาจเน่ืองจากวสัดุ

ท่ีใช้นัน้หายาก ท าให้สิ่งท่ีดีท่ีสดุส่งเข้าไปแต่ในวงั หรือช่างกลุ่มนอกพระบรมมหาราชวงันัน้ไม่มี

ความถนดัในการตกแตง่ด้วยอญัมณีและการลงยาสีก็เป็นได้ หรือการประดับอญัมณีและลงยาสี

นัน้เป็นเทคนิคเฉพาะของเคร่ืองทอง (ทองรูปพรรณ)  

แตก่ลบัมีความถนดัในวิธีอ่ืนๆ เช่น การแกะประดบัลวดลาย การปัน้ การหล่อหรือเท

พิมพ์ มากกวา่ เน่ืองจากกระบวนการท าเคร่ืองทองนัน้ ต้องใช้ความช านาญเฉพาะทางอย่างแท้จริง 

ลวดลายเคร่ืองทรงเป็นลวดลายท่ีใกล้เคียงกันทัง้ 2 กลุ่ม คือกลุ่มลายใบเทศ ทัง้ลายกระจังและ

ลายดอกตา่งๆ รวมทัง้การผกูลาย ซึ่งเป็นลวดลายท่ีนิยมในสมยันัน้ แตก่ลุม่ในพระบรมมหาราชวงั

จะมีความประณีตมากกว่าเน่ืองจากเป็นช่างหลวงและเป็นงานเคร่ืองทอง ส่วนในกลุ่มนอก

พระบรมมหาราชวงัลวดลายจะไมล่ะเอียดอ่อนเท่า แต่เป็นลวดลายท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากเป็นการ

แสดงออกของกลุม่ช่างในแตล่ะแห่งได้อย่างดี  
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รูปแบบความแตกต่างของทรงเคร่ืองในถนิมพิมพาภรณ์ จิตรกรรมและพระพุทธรูป

ทรงเคร่ือง 

รูปแบบทรงเคร่ืองและเคร่ืองประดับท่ีพบในสมัยรัตนโกสินทร์ ทัง้ในจิตรกรรม 

ประติมากรรม หรือในข้าวของเคร่ืองใช้ของผู้คนในสมยันัน้ มีลกัษณะใกล้เคียงกัน อาจเรียกได้ว่า

เป็นรูปแบบร่วมกนัทางศิลปกรรมท่ีปรากฏอยู่ทกุแขนง  แตอ่ย่างไรก็ดียงัมีความแตกตา่งให้เห็นถึง

การรับรูปแบบข้อจ ากดัทางเทคนิคและการใช้ประโยชน์มากมาย รวมถึงความสวยงามในศิลปะแต่

ละชนิดท่ีตา่งกนั ขอจ าแนกความแตกตา่งของเคร่ืองทรงเป็นสว่น ดงันี ้ 

 

มงกุฎ ในราชพิธี (ถนิมพิมพาภรณ์) บางครัง้ยังประดบัด้วยดอกไม้ไหว เหนือชัน้

กระจงัโดยรอบ พร้อมทัง้สายรัดคางตอ่จากมงกฎุเมื่อป้องกนัการหลดุ อาจเน่ืองจากการใช้งานจริง 

มีการเคลื่อนไหวร่างกาย ซึ่งต่างจากพระพุทธรูปทรงเคร่ือง ท่ีเป็นประติมากรรมหุ่นแข็ง จึงไม่

ปรากฏสายรัดในลกัษณะนี ้และยงันิยมท ากรรเจียกจรติดกับตวัมงกุฎ เพ่ือสะดวกในการสวมใส่

สว่นพระพทุธรูปทรงเคร่ืองนัน้ นิยมท ามงกุฎกับกรรเจียกจรแยกกันเป็นคนละชิน้ อาจเพ่ือให้เกิด

ความสวยงาม และความง่ายในการประดับเคร่ืองทรง นอกจากนีย้ังพบว่าในจิตรกรรมสมัย

รัตนโกสินทร์ตอนต้นนัน้ การเขียนมงกฎุยงันิยมเขียนเป็นแบบมาลามีเกีย้วหนึ่งถึงสองชัน้ ท าเป็น

ยอดแหลมและปลายสะบดัเลก็น้อย (ภาพท่ี 64 - 65) 

อาจเน่ืองจากเป็นการเขียนท่ีต้องการท าให้ดูอ่อนช้อยและสวยงาม รวมทัง้รับกับ

องค์ประกอบของภาพท่ีเขียนเทวดาหันข้าง และนิยมการประดบัยอดมงกุฎด้วยกระหนกตวัเล็ก

สะบดัปลายทางด้านข้างตวัหนึ่ง อาจเป็นการแสดงแทน “พระย่ีก่า” 63 ซึ่งเป็นลกัษณะของดอกไม้

ทอง หรือใบสนประดบัอญัมณี ท่ีรัชกาลท่ี 1 โปรดให้สร้างขึน้ เพ่ือประดบัมงกุฎ ครัง้ท่ีสร้างพระ

มหาพิชยัมงกฎุองค์หนึ่งในเคร่ืองราชเบญจกกธุภณัฑ์ประเภทศิราภรณ์64  

ผู้ศกึษาเข้าใจวา่ พระย่ีก่า อาจเป็นเคร่ืองประดบัท่ีสามารถถอดออกจากองค์มงกุฎได้

และอาจมีหลากหลายรูปแบบ เพ่ือเลือกใช้ตกแต่งมงกุฎและชฎา เน่ืองจากการประดบัด้วย พระ

                                                             
63 พระย่ีก่า คือเคร่ืองประดับที่ใช้ตกแต่งมงกุฎ ชฎา และพระมาลาคล้ายการใช้ขนนกประดับ

หมวก มีหลายแบบทัง้ท าเป็น รูปดอกไม้ ใบสนหรือลายกนกตวัเลก็ๆ 
64 กรมศิลปากร, ถนิมพิมพาภรณ์, 157. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



81 
 

ย่ีก่า บางครัง้ยงัพบวา่ใช้ประดบับนยอดพระชฎามหากฐิน และพระชฎาห้ายอดด้วย  ซึ่งอาจเป็น

การแสดงให้เห็นถึงความนิยมหรือการเร่ิมต้นน าเข้ามาใช้เคร่ืองประดบัชิน้นีใ้นสมยัรัตนโกสินทร์

ตอนต้น เน่ืองจากผู้ศกึษายงัไมพ่บเคร่ืองทอง และเคร่ืองประดบัลกัษณะนี ้ในภาพจิตรกรรมสมยั

อยุธยาตอนปลาย ทัง้ท่ีวดัใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี หรือวดัเกาะแก้วสทุธาราม ท่ีเป็น

ภาพเขียนมงกฎุของเทวดาไมป่รากฏการประดบักนกปลายสะบดัท่ียอดมงกฎุ และการประดบัพระ

ย่ีก่าเช่นในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น  

ไม่ปรากฏการประดับ พระย่ีก่า ในมงกุฎของพระพุทธรูปทรงเคร่ือง อาจเน่ืองด้วย

มงกฎุเป็นชัน้ลดหลัน่กนัและเป็นยอดแหลม จึงไมม่ีพืน้ท่ีในการประดบั  นอกจากนีย้งัพบจิตรกรรม

ท่ีเขียนมงกุฎเป็นยอดเกีย้วสองชัน้และมีปลียอดแหลม คือภาพทวารบาลวดัดสุิดาราม ซึ่งเป็น

รูปแบบท่ีคล้ายกับมงกุฎในพระพุทธรูปทรงเคร่ืองและพระมหาพิชัยมงกุฎของพระมหากษัตริย์ 

อาจเป็นจิตรกรรมท่ีเขียนขึน้ในช่วงเวลาเดียวกบัการสร้างพระพทุธรูปทรงเคร่ืองก็เป็นได้ (ดภูาพท่ี 

34, 45)  

 

ภาพท่ี 64 มงกฎุในจิตรกรรมประดบัพระย่ีก่ายอดแหลม ในทวารบาลเทวดาบนบานประต ู

   ด้านหน้าพระอโุบสถวดัสวุรรณาราม  
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ภาพท่ี 65 พระชฎา 5 ยอด ประดบัพระ ย่ีก่า กรรเจียกจร มีสายรัดพระหน ุ 

   สวมในพระราชพิธีโสกนัต์ 

ท่ีมา : ส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, ราชพัสตราภรณ์ (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้

แอนด์พบัลิชช่ิง, 2548), 41. 

 

กรองศอและอนิธนู (กนกเหน็บ)65 กรองศอพระพทุธรูปทรงเคร่ืองท าเป็นแผงกรอง

ศอ กลมมีกระจงัตวัใหญ่คล้อยกลีบบวัเรียงติดกนัโดยรอบ ลกัษณะของกรองศอพระพทุธรูปเคร่ือง

ทรง เป็นรูปแบบเดียวกนักบักรองศอในจิตรกรรม ท่ีศึกษาพบความแตกต่างกันเพียงลายละเอียด 

กลา่วคือเป็นแผงกลมหนาใช้ลายเส้นคู่ขนาบรักร้อย ตรงกลางมีประจ ายาม และมีกระจังตาอ้อย

ต่อจากแผงกลม โดยกระจังตาอ้อยตวัใหญ่เรียงชิดติดกันหรือมีจังหวะห่างบ้างเล็กน้อย ความ

แตกต่างนีเ้กิดขึน้จากเทคนิคการเขียนท่ีไม่สามารถใส่ละเอียดของลวดลายให้เท่าวัตถุจริง 

เน่ืองจากขนาดและมิติของงาน 

สว่นกรองศอท่ีเป็นเคร่ืองถนิมพิมพาภรณ์ มกัท าเป็นกรองศอนวม คือเป็นกรองศอท่ีใช้

ผ้าเป็นพืน้ และเย็บติดประดบัตกแตง่ด้วยเคร่ืองทองเป็นลวดลายและระเบียบเดียวกบักรองศอของ

                                                             
65 กนกเหน็บ คือกระหนกอินธนเูป็นช่อกระหนก ใช้ประดบัต้นพระพาหาเหนือพาหุรัดทัง้ 2  ข้างใน

พระพทุธรูปทรงเคร่ืองอย่างมหาจกัรพรรดิ ปรากฏมาตัง้แต่สมยัอยธุยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ (ดูต าแหน่งเคร่ือง
ทรงในภาพอธิบายท้ายเลม่). 
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พระพทุธรูปทรงเคร่ืองแตกต่างกันท่ีวสัด ุอาจเน่ืองจากการใช้ประโยชน์ท่ีต่างกัน จากการใช้งาน

จริงต้องมีการเคลื่อนไหว จึงจ าเป็นต้องใช้วสัดท่ีุสะดวกในการเคลื่อนไหวและน า้หนักเบา เช่น ผ้า 

ตา่งจากในพระพทุธรูปท่ีต้องการเพียงความสวยงามจากเคร่ืองทองเท่านัน้ 

บนพระอังสาทัง้สองข้างของเคร่ืองถนิมพิมพาภรณ์มีดอกไม้ไหวประดบั  ซึ่งการ

ประดบัดอกไม้ไหวท่ีองัสาและกลึงติดกับกรองศอ ไม่พบในพระพุทธรูปทรงเคร่ือง แต่ปรากฏใน

จิตรกรรม โดยพระองัสาทัง้สองข้างมีอินธนตูอ่ออกมาจากรองศอ มกัใช้ลายกระหนกเป็นอินธนู ซึ่ง

การตอ่กนัของกรองศอและอินธน ูอาจเป็นลกัษณะเดียวกับการประดบัดอกไม้ไหวท่ีพระองัสาใน

เคร่ืองถนิมพิมพาภรณ์   

สว่นการประดบัอินธน ู(กนกเหน็บ) ในพระพทุธรูปทรงเคร่ือง มกัเป็นการประดบัอินธนู

ขึน้มาจากหลงัพระพาหาด้านในเหนือพาหรุัด หรือเสียบติดกบัพาหรุัดเป็นลายช่อหางโต หรือกนก

สามตวั ตามแต่สมยันิยม และยาวสงูมาปิดพระองัสา แทนการต่อจากกรองศอเช่นในจิตรกรรม 

เน่ืองจากอาจเป็นเพราะการน ามาท าเป็นงานรูปแบบสามมิติอย่างในงานประติมากรรม หรือการ

ท าเคร่ืองประดบัท่ีถอดได้นัน้มีข้อจ ากัดในเร่ืองของเทคนิคการสร้าง การยึดเกาะท่ีต่างจากงาน

จิตรกรรมท่ีเป็นภาพสองมิติ อีกทัง้ยงัพบพระพทุธรูปบางองค์ ท่ีมีการเสียบประดบัดอกไม้ไหว หรือ

ดอกไม้เพชรไว้ท่ีเดียวกบัอินธน ูซึ่งเมื่อมองจากทางด้านหน้าแล้วพบวา่ อยู่ในต าแหน่งเดียวกบัการ

ประดบัดอกไม้ไหวท่ีพระองัสาในเคร่ืองถนิมพิมพาภรณ์ อาจเป็นการประดบัเพ่ือให้เหมือนกับ

เคร่ืองทรงในราชพิธีมากท่ีสดุ ตลอดจนความสวยงามท่ีปรากฏ (ภาพท่ี 66 – 68) 
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ภาพท่ี 66 อินธน ูหรือกนกเหน็บในพระพทุธรูปอยู่เหนือพาหรุัด  

   ในพระพทุธรูปฉลองพระองค์กรมพระราชวงับรมสถานพิมขุ  

ท่ีมา : หมอ่มราชวงศ์ สริุยวฒิุ สขุสวสัดิ์, พระพทุธปฏิมาในพระบรมมหาราชวงั (กรุงเทพฯ : บริษัท

อมรินทร์พริน้ติง้กรุ๊พ จ ากดั, 2535), 139. 

 

 

ภาพท่ี 67 กรองศอนวมในราชพิธี กลงึอญัมณีประดบับนผ้า พระองัสาทัง้ 2 ข้าง  

   กลงึดอกไม้เพชรในต าแหน่งเดียวกนัอินธนใูนจิตรกรรม 

ท่ีมา : ส านกังานเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของชาติ, ราชพสัตราภรณ์ (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้

แอนด์พบัลิชช่ิง, 2548), 45. 
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ภาพท่ี 68 กรองศอและอินธนใูนจิตรกรรม กรองศอแผงกลม เช่นเดียวกบัพระพทุธรูปและอินธน ู

   ตอ่จากกรองศอ จากทวารบาลเทวดาบนบาน หน้าตา่ง พระอโุบสถวดัไชยทิศ 

 

ทองกร ในพระพทุธรูปทรงเคร่ือง จัดได้ว่าไม่มีรูปแบบหรือระเบียบก าหนดไว้   อาจ

ขึน้อยู่กบัความสวยงาม หรืออาจเป็นเคร่ืองประดบัท่ีได้พระราชทานมาเฉพาะพระพุทธรูปองค์นัน้ 

พร้อมทัง้ยังมีการสวมเคร่ืองผกูข้อมือ ปะวะหล ่า โดยมีหลากหลายรูปแบบ ส่วนใหญ่เป็นแบบ

เดียวกบัเคร่ืองถนิมพิมพาภรณ์ท่ีใช้ในราชส านกั คือ แบบเรือนนพเก้า เป็นตวัเรือนทองประดบัอญั

มณีเรียงเป็นแถวเก้าสี  แบบก าไลวงเป็นลกัษณะเป็นวงโค้งมนทองเป็นลวดลายดอกไม้สี่กลีบเรียง

รอบ หรือดอกประจ ายาม กรุพืน้ลงยาสีกลีบดอก มีทัง้ประดบัอญัมณี และแบบลงยาสีเขียวสีแดง 

ซึ่งเป็นลกัษณะร่วมกัน อาจตัง้ข้อสนันิษฐานได้ว่า ผลิตมากจากฝีมือของช่างหลวงแห่งเดียวกัน  

(ภาพท่ี 69)  
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ภาพท่ี 69 ทองกร สวมถึงข้อศอก พร้อมด้วยก าไลนพเก้าและก าไลวงเลก็ ลายเดียวกนัเป็นชดุ  

   ในพระพทุธรังสฤษฏ์   

ท่ีมา : หมอ่มราชวงศ ์สริุยวฒิุ สขุสวสัดิ์, พระพทุธปฏิมาในพระบรมมหาราชวงั (กรุงเทพฯ : บริษัท

อมรินทร์พริน้ติง้กรุ๊พ จ ากดั, 2535), 122. 

 

การสวมทองกรและเคร่ืองผกูอื่นๆ ในพระพุทธรูปกลุ่มพระบรมมหาราชวงั นิยมสวม 

เรียงจากข้อพระกร คือ สายสร้อย ปะวะหล ่า ทองกร และล าดบัสดุท้ายท าเป็นแถวกระจังรอบปิด 

พบในพระพทุธรูปทกุองค์ อาจเพ่ือความสวยงามและเป็นการบงัคบัให้ทองกรทกุวงเรียงติดกนั  

ลกัษณะทองกรในพระพทุธรูปทรงเคร่ืองนัน้ ใกล้เคียงกับทองกรในเคร่ืองถนิมพิมพา

ภรณ์ท่ีใช้ในราชพิธี กลา่วคือ ทองกรมีหลายรูปแบบ ท่ีนิยมเช่นเดียวกนั คือ ทองกรท่ีเป็นเรือนทอง

ประดับด้วยอัญมณีนพเก้า ปะวะหล ่า และนิยมสวมจ านวนมากๆ  เรียงต่อกัน เช่นเดียวกับใน

พระพุทธรูป แต่บางครัง้พบรูปแบบทองกรท่ีมากกว่าในพระพุทธรูป อาทิเช่น การท าเป็นเกลียว

หมนุวนเป็นพญานาค ลายพิกลุ ก าไลกลม เป็นต้น (ภาพท่ี 70)   

ส่วนการเขียนทองกรในจิตรกรรมนิยมการเขียนเป็นปล้องๆ สองถึงสามชัน้ซ้อนกัน 

โดยปล้องบนสดุจะมีลายกระจงัตอ่เป็นช่วงๆ และสงูเกือบถึงข้อศอก แต่ละปล้องมกัใช้เส้นคู่และ

ลายกลมเรียงตอ่กนัคล้ายลายลกูประค า (ภาพท่ี 71) 
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ลกัษณะเช่นนี ้เมื่อน ามาเทียบกบัทองกรในเคร่ืองทรงพระพทุธรูปทรงเคร่ือง กล่าวได้

วา่มีลกัษณะใกล้เคียงกนั จะแตกตา่งกนัเพียง ทองกรท่ีเป็นเคร่ืองทอง ท าลวดลายและประดบัอญั

มณีได้มากกวา่ และการสวมในพระพทุธรูปมกัสวมติดกนัไมม่ีระยะห่างเช่นในงานจิตรกรรม อาจ

เน่ืองจากในภาพจิตรกรรมต้องการให้เกิดจงัหวะท่ีสวยงาม และให้เห็นวา่เป็นการสวมหลายชิน้ถ้า

เขียนในลักษณะติดกัน อาจมองว่าเป็นการสวมเพียงชิน้เดียวท่ีมีขนาดใหญ่รวมถึงจะท าให้

เคร่ืองประดบัชิน้นัน้ ดแูน่นและหนกัเกินไปกวา่ความเป็นจริง สว่นการท าเป็นลายกลมเรียงต่อกัน

คล้ายลายลกูประค าอาจเป็นการเขียนตามรูปแบบการสวมปะวะหล ่าคูก่บัทองกรก็ได้  

 

 

ภาพท่ี 70 ทองกรในราชพิธี สวมทัง้แบบก าไลและเคร่ืองผกูตา่งๆ สงูถึงข้อศอก 

   เช่นเดียวกบัในพระพทุธรูปทรงเคร่ือง 

 ท่ีมา : ส านักงานเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของชาติ, ราชพัสตราภรณ์ (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้

แอนด์พบัลิชช่ิง, 2548), 42. 
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ภาพท่ี 71 ทองกรในจิตรกรรมสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น จากทวารบาลเทวดาบนบานประต ู

   พระอโุบสถวดัสวุรรณราม กรุงเทพฯ 

 

ทองข้อพระบาท ในพระพุทธรูปทรงเคร่ือง รูปแบบและลวดลายเหมือนกับทองกร 

แตจ่ะสวมเพียงคูเ่ดียวเท่านัน้ ไมส่วมในจ านวนมากเช่นทองกร (ภาพท่ี 72) อาจเน่ืองจากภษูาทรง

เป็นผ้านุ่งยาวท าให้มีพืน้ท่ีน้อย หากสวมหลายคู่จะไม่สวยงาม ลกัษณะการสวมและรูปแบบของ

ทองข้อพระบาทในพระพทุธรูปนัน้ ใกล้เคียงกับในภาพจิตรกรรม คือสวมทองข้อพระบาทเพียงคู่

เดียว และมีกระจงัขนาบรอบบนและลา่งเป็นลวดลายของทองข้อพระบาท (ภาพท่ี 73)   

ซึ่งต่างจากการทรงเคร่ืองในราชพิธี (ถนิมพิมพาภรณ์) ทองข้อพระบาท นิยมสวม

จ านวนมาก แตน้่อยกวา่ทองกร รวมทัง้ยงัมีทองข้อพระบาทหลายรูปแบบเช่นเดียวกันทองกร คือ 

สวมปะวะหล ่า ทองพระบาท ก าไลข้อพระบาท มีทัง้แบบหัวบัว แบบหมนุเกลียว และแบบเรียบ

เกลีย้ง ฯลฯ (ภาพท่ี 74) อาจเน่ืองจากการทรงภษูาโจงกระเบน ท าให้สามารถสวมทองข้อพระบาท

ขึน้มาสงูได้ ตา่งจากในพระพทุธรูปทรงเคร่ืองท่ีเป็นภษูาทรงยาว จึงเป็นข้อจ ากดัหนึ่งท่ีท าให้เคร่ือง

ทรงพระพทุธรูปแตกตา่งจากเคร่ืองทรงท่ีมีการใช้งานจริง และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา

ตามยคุสมยัความนิยม 
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ภาพท่ี 72 ทองข้อพระบาทและรองพระบาทในพระพทุธนฤมิต  

ท่ีมา : พิริยะ ไกรฤกษ์, ลกัษณะไทย เล่ม 1 พระพุทธปฏิมา อตัลกัษณ์พุทธศิลป์ไทย (กรุงเทพฯ : 

อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชช่ิง, 2551), 97. 

 

 

ภาพท่ี 73 ทองข้อพระบาทในจิตรกรรมเป็นลกัษณะเดียวกบัพระพทุธรูปทรงเคร่ือง  

   และไมส่วมรองพระบาท จากทวารบาลเทวดาบนบานประต ูพระอโุบสถ 

   วดัสวุรรณราม กรุงเทพฯ 
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ภาพท่ี 74 รองพระบาทและทองข้อพระบาทท่ีสวมในราชพิธี นิยมสวมทองข้อพระบาทจ านวนมาก 

   และหลายแบบเช่นเดียวกบัทองกร 

ท่ีมา : ส านกังานเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของชาติ, ราชพสัตราภรณ์ (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้

แอนด์พบัลิชช่ิง, 2548), 42. 

 

ทับทรวง สังวาล ในพระพทุธรูปทรงเคร่ือง นิยมใช้ ทบัทรวงเป็นตาบขนาดใหญ่เป็น

สี่เหลี่ยมเปียกปนู ประดบัตรงกลางอก ทบัอยู่บนลอยตดัของสายสงัวาลท่ีไขว้ทบักนั โดยไมป่รากฏ

สายสร้อยของทบัทรวง เป็นเพียงตาบขนาดใหญ่ท่ีใช้เป็นจุดรวมขอเก่ียวตรงกลางยึดสายสงัวาล

และเฟ่ืองระย้าทางด้านหน้า ส่วนด้านหลงัและด้านข้างของพระพุทธรูป พบว่ามีการท าตาบยึด

ระหวา่งกลางสงัวาลเช่นกนั แตเ่ป็นตาบขนาดเลก็กวา่ทบัทรวง พบทัง้แบบท าซ้อนสองชัน้และสาม

ชัน้ เพ่ือความงามและเป็นการเพ่ิมขนาดให้ดใูหญ่ขึน้ 

ลกัษณะสงัวาลแยกเป็นดอก ทัง้ดอกเหลี่ยมและดอกกลม (ภาพท่ี75) น ามาเรียงต่อ

กนัโดยใช้ห่วงหรือข้อยึดแตล่ะดอกให้ติดกันจนเป็นสาย เพ่ือท าให้สงัวาลไม่แข็งกระด้างสามารถ

โค้งไปตามส่วนต่างๆของพระพุทธรูปได้ ส่วนสายเฟ่ืองห้อย มีทัง้แบบเป็นแผงและแบบเป็นเส้น

เรียง (ภาพท่ี 76) อาจเพ่ือเพ่ิมความแขง็แรงของการยึดเคร่ืองประดบัของด้านหน้าและด้านหลงัเข้า

ด้วยกนัและเพ่ือความงาม 
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ทบัทรวงและสงัวาลในพระพทุธรูปทรงเคร่ืองนีใ้กล้เคียงกับเคร่ืองถนิมพิมพาภรณ์ ท่ี

ใช้ในราชพิธีทกุประการ แตใ่นเคร่ืองทรงท่ีมีการใช้จริงนัน้จะมีขนาดเล็กไม่ใหญ่เช่นในเคร่ืองทรง

พระพทุธรูป เน่ืองจากการสัง่ท าตวัเรือนเคร่ืองประดบันัน้ อาจเป็นขนาดเฉพาะบคุคลท่ีใช้สวมใสใ่ห้

เกิดความพอดีและสวยงาม รูปแบบทับทรวงมีหลากหลายรูปแบบมากกว่าในพระพุทธรูป

ทรงเคร่ือง คือพบทบัทรวงแบบฉลโุปร่งและแบบทรงกลมขนาดเลก็ รวมทัง้สงัวาลมกัสวมหลายเส้น

หรือเป็นลกัษณะสงัวาลร้อยด้วยลกูประค าทอง (ภาพท่ี 77) เรียงแผ่แทนสงัวาลลายดอกแต่ยังมี

ตาบเก่ียวอยู่ด้านข้างเช่นเดิม อาจจัดได้ว่ารูปแบบมีผลต่อการผลิตเคร่ืองทรงพระพุทธรูปเพราะ

เป็นงานร่วมสมยั ซึ่งน่าจะผลิตจากช่างกลุ่มเดียวกัน และเป็นเคร่ืองประดบัชัน้สงู ท่ีไม่ปรากฏใน

เคร่ืองประดบัท่ีสามญัชนสามารถใช้ได้ 

 

 

ภาพท่ี 75 ทบัทรวงทรงเปียกปนูซ้อนชัน้ขนาดใหญ่ สงัวาลดอกไม้เหลี่ยม ใช้ข้อตอ่  

   ประดบัเฟ่ืองแบบแผง ในพระพทุธรูปพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก  

ท่ีมา : หมอ่มราชวงศ์ สริุยวฒิุ สขุสวสัดิ์, พระพทุธปฏิมาในพระบรมมหาราชวงั (กรุงเทพฯ : บริษัท

อมรินทร์พริน้ติง้กรุ๊พ จ ากดั, 2535), 121. 
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ภาพท่ี 76 เฟ่ืองแบบเส้นเลก็เป็นเมด็ประค า 3 เส้นเรียง ในพระพทุธรังสฤษฏ์ 

ท่ีมา : หมอ่มราชวงศ์ สริุยวฒิุ สขุสวสัดิ์, พระพทุธปฏิมาในพระบรมมหาราชวงั (กรุงเทพฯ : บริษัท

อมรินทร์พริน้ติง้กรุ๊พ จ ากดั, 2535), 120. 

 

 

ภาพท่ี 77 ทบัทรวงฉลโุปร่ง ทรงเปียกปนู สงัวาลข้อตอ่ดอกไม้ ประดบัเฟ่ือง เคร่ืองทรงในราชพิธี  

ท่ีมา : ส านักงานเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของชาติ , ราชพัสตราภรณ์ (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้

แอนด์พบัลิชช่ิง, 2548),37. 
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ส่วนในภาพจิตรกรรมพบว่าระเบียบของสงัวาลและสร้อยทับทรวงทัง้หมดล้วนเป็น

รูปแบบเดียวกนั ตา่งกนัเพียงลายละเอียดของลวดลายเส้นสงัวาล เส้นสร้อยทบัทรวง ตาบด้านข้าง

ตวัทัง้สองด้านของสังวาล คือ ท าเป็นแบบไม่มีตาบ ในตัวภาพพระ-นาง ท่ีมีขนาดเล็กใช้เป็น

ลกัษณะคล้ายเส้นสร้อยไขป่ลาหรือดอกกลม และพบลกัษณะท่ีหายเข้าไปในชายผ้านุ่งด้วย หรือ

ในการเขียนจิตรกรรมภาพขนาดใหญ่ ท่ีมีการใส่ลายละเอียดได้มากกว่า พบการตกแต่งของช่าง

หลายรูปแบบ แตอ่ยู่ในโครงสร้างเดียวกัน เช่นท าเป็นนกคาบสายสงัวาลทัง้สองข้างในทวารบาล 

วดัไชยทิศ  และภายในพระท่ีนัง่พทุไธสวรรย์ ยงัท าสายสงัวาลของเหล่าเทวดาให้เป็นช่อกระหนก

สะบัดปลิวขึน้เหนือแขน และอ้อมไปด้านหลัง เช่นเดียวกันทวารบาลวัดระฆังโฆสิตาราม วัด

สวุรรณราม ซึ่งท าสายสงัวาลตรงสว่นตาบข้างเป็นลายช่อกนกเช่นกนั จะแตง่ตา่งกนัเพียงลกัษณะ

การพลิว้ไหวของกนกตามความถนดัของช่าง ตลอดจนข้อจ ากัดในช่องว่างของพืน้ท่ีด้วย แต่ยังคง

อยู่ในระเบียบการจดัองค์ประกอบเดียวกนั  

ยงัมีลกัษณะของสงัวาลท่ีเป็นการตอ่ลงมาเป็นพวงคล้ายท่อนมาลยัด้วยในสงัวาลของ

ทวารบาลวดัราชสิทธาราม และในสว่นด้านหน้าของสงัวาลในจิตรกรรมแสดงให้เห็นสายสงัวาลท่ี

ห่างกนั ไมชิ่ดติดกนั หรือไขว้เป็นกากบาท อย่างท่ีปรากฏในพระพุทธรูปทรงเคร่ือง อาจจะเป็นไป

ได้วา่ สงัวาลท่ีเห็นในจิตรกรรมนัน้ ต้องการแสดงให้เห็นวา่เป็นเพียงสร้อยเส้นยาวเส้นเดียวและใช้

วิธีการคล้องได้หลายแบบ ทัง้ปลอ่ยชายออกมาในเป็นกนกทัง้สองข้าง (ภาพท่ี 78)  หรือการใช้ขอ

เพ่ือเก่ียวก็ได้ ทบัทรวงท่ีพบในงานจิตรกรรม นิยมเขียนเป็นสายสร้อยโค้งคร่ึงวงกลมมีตาบหรือจี ้

ขนาดไม่ใหญ่นักอยู่ตรงกลางต่อลงมาจากกรองศอ ทับอยู่เหนือสังวาลแต่ยังมองเห็นว่าสงัวาล 

ไมไ่ด้ชิดกนั ซึ่งลกัษณะการเขียนจิตรกรรมสร้อยทบัทรวงโค้งคร่ึงวงกลมและสายสงัวาลห่างกนั  
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ภาพท่ี 78 สงัวาลและทบัทรวงในจิตรกรรมสมยัรตันโกสนิทร์ต้น จากทวารบาลเทวดา 

   บนบานประต ูพระอโุบสถวดัสวุรรณราม กรุงเทพฯ 

 

ธ ามรงค์ อุบะคล้องข้อพระหัตถ์ ในพระพทุธรูปทรงเคร่ือง การสวมธ ามรงค์ครบทุก

นิว้ เป็นการสวมธ ามรงค์ท่ีใช้ในราชพิธี เห็นได้จากภาพถ่ายเก่าในพระราชพิธีราชภิเษก และพระ

ราชพิธีโสกนัต์ หวัธ ามรงค์ท่ีประดบัพลอยมาทางด้านหน้ามือ ซึ่งตา่งจากการสวมใสจ่ริง คือการหนั

หวัธ ามรงค์ออกทางหลงัมือ ซึ่งอาจเป็นเพราะต้องการให้เกิดความสวยงาม ลกัษณะของธ ามรงค์ท่ี

สวมแตล่ะนิว้มกัใช้อญัมณีสีไม่ซ า้กัน อาจเป็นความเช่ือเดียวกับการสวมแหวนนพเก้าเพ่ือความ

เป็นสิริมงคล  

การสวมแหวนลกัษณะนี ้เป็นแบบเดียวกันทัง้ในพระพุทธรูปทรงเคร่ืองและในราช

ส านกัเมื่อใช้ในงานราชประเพณีส าคญั รวมทัง้กลางพระหตัถ์ยงัประดบัอญัมณีเป็นรูปดอกไม้ อาจ

เป็นสญัลกัษณ์ธรรมจกัรในสถานะของพระพทุธองค์ 

 นอกจากนีย้ังปรากฏการคล้องอุบะท่ีข้อพระหัตถ์ทัง้สองข้าง เป็นอุบะทองประดับ

เพชรเป็นสว่นใหญ่ มี 2 ลกัษณะ คือ แบบพุ่ม และแบบแผน่แผค่ล้ายพัด ซึ่งการประดบัอบุะคล้อง
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ข้อพระหตัถ์ มิได้ปรากฏในพระพทุธรูปทรงเคร่ืองทกุองค์ ประดบัสว่นใหญ่เฉพาะในพระพทุธรูปยืน

ปางห้ามสมทุร ซึ่งอบุะนี ้อาจเป็นลกัษณะเดียวกับการคล้องพวงมาลยัดอกไม้สดเพ่ือเป็นเคร่ือง

พทุธบชูา หรือเพ่ือความสวยงามก็เป็นได้ (ภาพท่ี 79 - 82)  

 

ภาพท่ี 79 ธ ามรงค์ในพระพทุธรูปทรงเคร่ืองสวมครบทกุนิว้ และประดบัดอกไม้เพชรกลางพระหตัถ์ 

 ท่ีมา : หมอ่มราชวงศ์ สริุยวฒิุ สขุสวสัดิ์, พระพทุธปฏิมาในพระบรมมหาราชวงั (กรุงเทพฯ : บริษัท

อมรินทร์พริน้ติง้กรุ๊พ จ ากดั, 2535), 114. 

 

 

ภาพท่ี 80 ธ ามรงค์ในราชพิธีสวมครบทกุนิว้ เช่นเดียวกบัพระพทุธรูป 

ท่ีมา : ส านักงานเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของชาติ, ราชพัสตราภรณ์ (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้

แอนด์พบัลิชช่ิง, 2548), 35. 
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ภาพท่ี 81 อบุะแบบ พุ่มคล้องข้อพระกร 

ท่ีมา : หมอ่มราชวงศ์ สริุยวฒิุ สขุสวสัดิ์, พระพทุธปฏิมาในพระบรมมหาราชวงั (กรุงเทพฯ : บริษัท

อมรินทร์พริน้ติง้กรุ๊พ จ ากดั, 2535), 29. 

 

 

ภาพท่ี 82 อบุะแบบ แบนแผเ่ป็นพดัคล้องข้อพระกร 

ท่ีมา : หมอ่มราชวงศ์ สริุยวฒิุ สขุสวสัดิ์, พระพทุธปฏิมาในพระบรมมหาราชวงั (กรุงเทพฯ : บริษัท

อมรินทร์พริน้ติง้กรุ๊พ จ ากดั, 2535), 115. 
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สายรัดพระองค์ (รัดประคด) ชายผ้า ในพระพุทธรูป อาจเรียกว่า สายรัดประคด 

มกัท าเป็นแถบขนาดใหญ่รอบบนัพระองค์ และใช้ปัน้เหน่งทบัตรงกลางด้านหน้าโดยมิได้ท าเป็นชิน้

เดียวกนั  

ลวดลายสายรัดบนัพระองค์นิยมท าเป็นลายดอกไม้กลม ดาวกระจาย บางครัง้พบการ

ท าก้านเถ้า อยู่ในกรอบของเส้นประกบบนและลา่ง ซึ่งสายรัดบนัพระองค์ในเคร่ืองถนิมพิมพาภรณ์

ท่ีใช้ในราชส านักนัน้ มักเป็นเส้นตรง ท าจากงานทองหรือผ้าประกอบ พร้อมหัวปั ้นเหน่ง 

เช่นเดียวกบัเขม็ขดัทัว่ไป ไมไ่ด้ท าเหมือนกบัสายรัดพระองค์ในพระพทุธรูปท่ีท าเป็นแถบขนาดใหญ่  

แตล่กัษณะนีพ้บในการเขียนจิตรกรรม รัดประคดและปัน้เหน่งนัน้ มกัเขียนเป็นแถบ

ทองขนาดใหญ่รัดบัน้องค์ มีกระจงัรวนเรียงท่ีแถวตอ่จากแถบ และปัน้เหน่งมีขนาดเล็ก โดยเขียน

รวมอยู่ในแถบรัดบัน้องค์แถบใหญ่  อาจเน่ืองจากเมื่อน าสายรัดพระองค์ท่ีเป็นแถวใหญ่คล้องต ่าไป

ใช้จริง อาจจะท าให้การนุ่งภษูาทรงท่ีต้องมีการเคลื่อนไหวหลดุได้ง่าย จึงไมเ่ป็นท่ีนิยม แต่เมื่อเป็น

เพียงการประดบัตกแตง่ ท าให้แลดสูวยงามมากกวา่ และด้านลา่งตอ่จากรัดพระองค์มีการท าชาย

ผ้าเรียงซ้อนกนัโดยรอบองค์ 2-3 ชัน้ การท าชายผ้านีพ้บทัง้ในจิตรกรรม และเคร่ืองถนิมพิมพาภรณ์ 

ซึ่งลกัษณะของชายผ้าเหมือนกนัทัง้หมด แตกต่างกันท่ีการใช้วสัดแุละการให้สีสนั ซึ่งวิธีการสวม

เหมือนกนั คือการผกูไว้ใต้สายรัดบัน้พระองค์เก็บสายผกูไว้ด้านหน้าใต้ปัน้เหน่ง (ภาพท่ี 83 - 85)  

 

ภาพท่ี 83 ปัน้เหน่งลวดลายดอกไม้กลมและรัดพระองค์ลายดอกไม้ คล้องต ่าด้านลา่งเป็นชายผ้า 

   ในพระพทุธรังสฤษฏ์ รัชกาลท่ี 3 

ท่ีมา : หมอ่มราชวงศ์ สริุยวฒิุ สขุสวสัดิ์, พระพทุธปฏิมาในพระบรมมหาราชวงั (กรุงเทพฯ : บริษัท

อมรินทร์พริน้ติง้กรุ๊พ จ ากดั, 2535), 119. 
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ภาพท่ี 84 ปัน้เหน่งกลม สายรัดพระองค์เช่นเดียวกบัเขม็ขดั ชายผ้า  

   จากเคร่ืองทรงในราชพิธีโสกนัต์  

ท่ีมา : ส านกังานเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของชาติ, ราชพสัตราภรณ์ (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้

แอนด์พบัลิชช่ิง, 2548), 40. 

 

 

ภาพท่ี 85 ปัน้เหน่ง สายรัดพระองค์ ชายผ้าและสวุรรณกระถอบในจิตรกรรมรัตนโกสินทร์ต้น  

   จากทวารบาลเทวดาบนบานหน้าตา่ง พระอโุบสถวดัไชยทิศ 
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เจียระบาดชายไหว ชายแครง66 (ห้อยด้านหน้าสองข้างซ้ายและขวา) ใน

พระพทุธรูปทรงเคร่ือง นิยมท าเจียระบาดชายไหวแยกชิน้กับชายแครงทัง้สองข้าง โดยชายแครง 

ซ้อนทบัอยู่ใต้ชายไหว เข้าใจวา่ใช้ลกัษณะการยึดติดด้วยข้อเก่ียวไว้ ลกัษณะของชายไหวท าปลาย

ลา่งแหลมเป็นกลีบบวัและมีลวดลายเตม็พืน้ท่ี  

ลักษณะชายแครงจะแยกออกเป็นซ้ายและขวาของชายไหว ท าเป็นลวดลายช่อ

กระหนกใหญ่ สลบัเลก็สามชัน้ พร้อมทัง้มีกาบกระหนกหุ้ม ลายคล้ายชายผ้าคาดเอว ลกัษณะของ

กระหนกเป็นแผน่ตวัเรือนทองหลอ่แขง็ เข้าใจวา่บางครัง้อาจใช้โลหะขดด้ามลวดลายด้านหลงัเพ่ือ

ความแขง็แรง และในเคร่ืองทรงพระพทุธรูปท่ีสร้างให้รัชกาลท่ี 3 มกัมีการฉลสุ่วนของชายแครงท่ี

เป็นกระหนกให้เป็นลวดลายโปร่งไมท่ึบ (ภาพท่ี 86)  

ลกัษณะการแยกกันของชายไหวและชายแครงในพระพุทธรูปเป็นลกัษณะท่ีต่างกับ 

เคร่ืองถนิมพิมพาภรณ์ท่ีใช้ในราชพิธี คือ ในเคร่ืองทรงท่ีใช้มกัท าชายไหวรวมกบัชายแครง แต่แยก

เป็นสองสว่น คือ แตล่ะข้างจะมีทัง้ชายไหวและชายแครง เห็นได้จากชายด้านล่างท าเป็นชายผ้า

พลิว้ เข้าใจว่าน่าจะแทนชายไหว ส่วนด้านบนรอบนอกท าเป็นกระหนกซ้อนชัน้ เช่นเดียวกับใน

พระพทุธรูป ท่ีท าชายแครงเป็นกระหนกซ้อนชัน้ และการประดบัตกแตง่ นอกจากนีต้ าแหน่งในการ

ทรงยงัเป็นลกัษณะเดียวกบัในพระพทุธรูป แตม่ีขนาดเลก็กวา่ ซึ่งการท าเป็นสองชิน้และขนาดเล็ก

อาจเพ่ือสะดวกในการเคลื่อนไหวร่างกาย รวมทัง้น า้หนักอาจจะน้อยกว่าในพระพุทธรูปอีกด้วย 

(ภาพท่ี 87)  

จิตรกรรมภาพทวารบาลบนบานหน้าต่างในพระอโุบสถวดัดสุิดาราม และทวารบาล

บานหน้าต่างพระท่ีนั่งพุทไธสวรรย์ เขียนชายไหวชายแครงประดบัด้วยช่อกระหนกทองเป็นชัน้  

(ภาพท่ี 88) ซึ่งใกล้เคียงกบัชายไหวชายแครงในเคร่ืองทรงพระพทุธรูปทรงเคร่ืองสมยัรัตนโกสินทร์

ตอนต้นมากท่ีสดุ นอกจากนัน้นิยมเขียนเป็นชายผ้าสะบัดเช่นเดียวกับท่ีพบให้เคร่ืองถนิมพิมพา

ภรณ์ 

  

 

                                                             
66 เป็นเคร่ืองทรงที่พบเฉพาะให้พระพทุธรูปยืนเท่านัน้. 
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ภาพท่ี 86 ชายไหว ชายแครงในพระพทุธทรงเคร่ือง เป็นช่อกระหนกใบเทศ 

   ตามแบบลวดลายนิยมในสมยั 

ท่ีมา : หมอ่มราชวงศ์ สริุยวฒิุ สขุสวสัดิ์, พระพทุธปฏิมาในพระบรมมหาราชวงั (กรุงเทพฯ : บริษัท

อมรินทร์พริน้ติง้กรุ๊พ จ ากดั, 2535), 145. 

 

 

ภาพท่ี 87 ชายไหว ชายแครงแยกเป็นสองชิน้เพ่ือการเคลื่อนไหวท่ีสะดวก จากเคร่ืองทรงในราชพิธี  

ท่ีมา : ส านักงานเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของชาติ, ราชพัสตราภรณ์ (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้

แอนด์พบัลิชช่ิง, 2548), 35. 
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ภาพท่ี 88 ชายไหว ชายแครงในจิตรกรรมรัตนโกสินทร์ตอนต้น กนกทองซ้อนชัน้ 

   เหมือนในพระพทุธรูปทรงเคร่ือง จากพระท่ีนัง่พทุไธสวรรย์ กรุงเทพฯ 

 

สุวรรณกระถอบ67  เป็นเคร่ืองทรงท่ีประดบัอยู่ตรงกลาง ด้านล่างปัน้เหน่ง ทับหน้า

นางยาวลงมาถึงพระชาน ุซ้อนสามชัน้ เป็นรูปใบโพธ์ิคว ่าเรียงต่อกันหรือ เป็นลกัษณะลายกระจัง

รวนตวัใหญ่เรียงตอ่กนั จากใหญ่ไปจนถึงชัน้สดุท้ายเรียงแหลม แต่ละชัน้มีการซ้อนลายเป็นชัน้ๆ 

อีกครัง้ (ภาพท่ี 89)  

สวุรรณกระถอบในพระพทุธรูป มกัมีขนาดใหญ่ เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับเคร่ืองถนิม

พิมพาภรณ์ และในจิตรกรรม กล่าวคือ รูปแบบสวุรรณกระถอบในเคร่ืองถนิมพิมพาภรณ์ท่ีใช้ใน

ราชพิธีนัน้ มีขนาดเลก็กวา่ของพระพทุธรูป อาจเน่ืองด้วยขนาดของพระพทุธรูปท่ีมีขนาดใหญ่กว่า

บคุคลจริง ท าให้มีการสร้างเคร่ืองทรงให้มีขนาดใหญ่กวา่การใช้งานจริง รวมถึงสวุรรณกระถอบท่ี

ใช้งานจริง มีความออ่นหวาน และไม่แข็งกระด้างอย่างในพระพุทธรูป  อาจเน่ืองจากมีขนาดเล็ก 

รวมทัง้ข้อตอ่หกังอได้ทกุชัน้ท่ีประดบั เพ่ือการเคลื่อนไหวร่างกาย นอกจากนีย้ังมีการประดบัตุ้งติง้

เพชรด้านปลายรอบนอกของกระจงั มีทัง้ท่ีประดบัเฉพาะชัน้ล่างและแบบท่ีประดบัตุ้งติง้เพชรทุก

ชัน้ (ภาพท่ี 90) ซึ่งการประดบัตุ้ งติง้นีไ้ม่พบในพระพุทธรูป ส่วนในจิตรกรรมการเขียนสุวรรณ

                                                             
67 เป็นเคร่ืองทรงที่พบเฉพาะให้พระพทุธรูปยืนเท่านัน้. 
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กระถอบ มกัเป็นการเขียนตอ่จากแถบรัดบัน้พระองค์ ด้านหน้าเขียนเป็นลกัษณะลายทองคล้ายใบ

โพธ์ิหนึ่งถึงสองชัน้สัน้ๆ ซึ่งเป็นลกัษณะเดียวกบัท่ีพบในพระพทุธรูป (ดภูาพท่ี 87)  

 

 

ภาพท่ี 89 สวุรรณกระถอบในพระพทุธรูปทรงเคร่ืองเป็นใบโพธ์ิคว ่าซ้อนกนัเป็นชัน้ๆ 

   และชายผ้าซ้อนชัน้ ลวดลายแน่นแลดแูขง็กระด้าง ประดบัอญัมณี ลงยาสี  

ท่ีมา : หมอ่มราชวงศ์ สริุยวฒุิ สขุสวสัดิ์, พระพทุธปฏิมาในพระบรมมหาราชวงั (กรุงเทพฯ : บริษัท

อมรินทร์พริน้ติง้กรุ๊พ จ ากดั, 2535), 117. 
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ภาพท่ี 90 สวุรรณกระถอบจากเคร่ืองทรงในราชพิธี ซ้อนกนัเป็นชัน้ๆ ปลายขอบประดบัตุ้งติง้เพชร 

   แตล่ะชัน้ใช้ข้อตอ่หกังอได้ตามการเคลื่อนไหว ของร่างกายแลดนูุ่มนวลกวา่ 

   ในพระพทุธรูป  

ท่ีมา : ส านกังานเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของชาติ, ราชพสัตราภรณ์ (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้

แอนด์พบัลิชช่ิง, 2548), 39. 

 

ภูษาทรงหรือผ้านุ่ง ในพระพทุธรูปทรงเคร่ืองเป็นการทรงภษูาแบบผ้านุ่งยาวจีบหน้า

นางเช่นเดียวกบัการนุ่งผ้าของตวันางในโขนละคร ในจิตรกรรมหรือผ้านุ่งของสตรีในสมยัโบราณ 

หรืออาจเทียบได้กับสบงของพระสงฆ์ ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า การทรงภษูาลกัษณะนี ้อาจเป็นตาม

แบบประเพณีนิยมในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น เน่ืองจากรูปหลอ่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า

จุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลท่ี 2 และ

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 3 ท่ีประดิษฐานในพระบรมมหาราชวงั ได้แสดง

การทรงภษูาเป็นผ้านุ่งยาวจีบหน้านาง คาดสายรัดบัน้พระองค์ประดบัปัน้เหน่งตรงกลาง  
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รวมทัง้พบในจิตรกรรมฝาผนงัสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในพระท่ีนัง่พทุไธสวรรย์ ผนัง

ท่ี 13 ซึ่งแสดงตอนพระพทุธเจ้าทรมานพระยามหาชมพหูรือท้าวชมพบูดี ในภาพปรากฏการทรงผ้า

ของพระพทุะเจ้าและท้าวมหาชมพบูดีเป็นผ้าพิมพ์ลายอย่างเจ้านายผู้หญิงหรือพวกฝ่ายในจะนุ่ง

ผ้าจีบ68  

ในขณะเดียวกันการทรงภษูาจีบ ไม่ปรากฏในจิตรกรรมท่ีเป็นภาพเทวดา ทวาบาล

ตา่งๆในจิตรกรรม เน่ืองจากในภาพเทวดาและตวัพระ นิยมการเขียนเป็นการทรงภษูา 2 ชัน้ คือ 

ทรงสนับเพลาแล้วนุ่งโจงกระเบนไว้หางหงส์ หรือทรงสนับเพลาซ้อนกันสองชัน้ ซึ่งเป็นลกัษณะ

เดียวกบัท่ีปรากฏในการทรงพสัตราภรณ์ในราชส านกั และการทรงภษูาในลกัษณะนี ้ไม่ปรากฏใน

พระพทุธรูปทรงเคร่ือง อาจเน่ืองจากต้องการในภษูาทรงของพระพุทธรูปทรงเคร่ืองเหมือนกับผ้า

สบงของพระสงฆ์ในมากท่ีสดุ (ภาพท่ี 91 - 94)  

 

 

ภาพท่ี 91 ภษูายาวจีบหน้านางพืน้ประดบัลวดลายก้านแยกดอกลอย ทบัด้วยชายไหวชายแครง 

   และสวุรรณกระถอบ 

ท่ีมา : หมอ่มราชวงศ์ สริุยวฒิุ สขุสวสัดิ์, พระพทุธปฏิมาในพระบรมมหาราชวงั (กรุงเทพฯ : บริษัท

อมรินทร์พริน้ติง้กรุ๊พ จ ากดั, 2535),153. 

                                                             
68 ณฏัฐภัทร จนัทวิช, ผ้าและการแต่งกายในสมัยโบราณจากจิตรกรรมฝาผนังบนพระที่นั่งพุทไธ

สวรรย์ พระราชวงับวรสถานมงคล(วงัหน้า), 212. 
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ภาพท่ี 92 ภษูาทรงในราชพิธีโสกนัต์ เป็นโจงกระเบนไว้หางหงส์ ทบัสนบัเพลาด้านใน  

ท่ีมา : ส านักงานเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของชาติ, ราชพัสตราภรณ์ (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ติง้

แอนด์พบัลิชช่ิง, 2548), 40. 

 

 

ภาพท่ี 93 ภษูาทรงในราชพิธีราชภิเษก รัชกาลท่ี 5 เป็นโจงกระเบน ทบัสนบัเพลาด้านใน  

ท่ีมา : กรมศิลปากร, ประมวลภาพประวตัิศาสตร์ไทยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมยัรัตนโกสินทร์ 

(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2550),30. 
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ภาพท่ี 94 ภษูาทรงในจิตรกรรมสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น เขียนเป็นการนุ่งสนบัเพลาสองชัน้  

   จากทวารบาลเทวดาบนบานหน้าตา่ง พระอโุบสถวดัไชยทิศ  

 

รองพระบาท ในพระพุทธรูปทรงเคร่ือง ลกัษณะรองพระบาทเป็นรองพระบาทเชิง

งอนเหมือนในเคร่ืองทรงของพระมหากษัตริย์ ซึ่งรองพระบาทจัดเป็นหนึ่งในเคร่ืองราชเบญจ

กกธุภณัฑ์เช่นเดียวกบัพระมหาพิชยัมงกฎุ และรองพระบาทเชิงงอนท่ีใช้ทรงในเคร่ืองถนิมพิมพา

ภรณ์มีสองลกัษณะ คือ แบบทึบ โดยใสส่วมไมม่ีลายฉลโุปร่งเป็นเท้า มีทัง้ท าจากทอง โลหะหรือผ้า

ปักประดบัอญัมณีหุ้มไปถือส้นเท้าด้านหลงั และแบบโปร่ง คือ มีการฉลลุายนิยมสวมถุงเท้าก่อน

สวมรองพระบาทเชิงงอน เน่ืองจากจะเปิดให้เห็นเท้าด้านใน มกัท าจากทองหรือโลหะประดบัอญั

มณี  

การสวมรองพระบาทในพระพทุธรูปนัน้ มกัพบแบบทึบมีทัง้แบบเปิดส้นเท้าและปิดส้น

เท้า แต่ไม่พบรองพระบาทเชิงงอนแบบโปร่ง อาจเน่ืองด้วยต้องการให้เหมือนรองพระบาทท่ี
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พระมหากษัตริย์ใช้ในราชพิธีหลวงอย่างเป็นทางการมากกว่า ซึ่งการประดับลวดลายและการ

ประดบัอญัมณีนัน้ใกล้เคียงกบัรองพระบาทของพระมหากษัตริย์ (ดภูาพท่ี 72) 

ส่วนในจิตรกรรมไม่นิยมเขียนภาพตวัพระ-นาง และเทวดาสวมรองพระบาท อาจ

เน่ืองจากเป็นการแสดงความเคารพในสถานท่ีศกัดิสิทธ์ิ หรือการอยู่ภายในอาคาร จึงไม่สวมรอง

พระบาทเป็นเคร่ืองแตง่กาย (ดภูาพท่ี 73) 

จากเคร่ืองทรงทัง้หมดในศิลปกรรมหลากหลายแขนงท่ีศึกษา  ท าให้เข้าใจว่า

ความแตกต่างทัง้หมด น่าจะเกิดจากกรรมวิธีการผลิตผลงานท่ีเป็นข้อจ ากัดของรูปแบบ ท่ีไม่

สามารถท าตามกนัได้ทัง้หมด เพียงแตย่ึดหลกัใหญ่ไว้ เช่น ประดบัในจิตรกรรม ประติมากรรม และ

บคุคลท่ีต้องการแสดงสถานะสงูกวา่ธรรมดา ตลอดจนระเบียบต าแหน่งของเคร่ืองทรง เป็นไปให้

ทิศทางเดียวกนั สว่นเทคนิคนัน้เป็นเร่ืองเฉพาะของลกัษณะงานท าให้เกิดความแตกตา่ง เช่น 

การเขียนในจิตรกรรมสามารถท าได้อ่อนช้อย งดงาม พลิว้สะบัดได้ดังใจ แต่ไม่

สามารถให้ความละเอียดได้ ดงัท่ีปรากฏในประติมากรรมหรือเคร่ืองประดบัตา่งๆ เป็นผลท าให้ต้อง

มีการลดทอน สว่นส าคญัๆ และความงามบางอย่างลง อีกทัง้สามารถมองได้เพียงด้านเดียวเพราะ

เป็นงาน 2 มิติ 

ในประติมากรรมสามารถสร้างเคร่ืองทรงให้สวยงาม ทางลวดลายและรูปทรงได้ แต่

เกิดความแขง็กระด้าน เน่ืองจากเทคนิคการหลอ่ ท าให้เกิดความแตกตา่งไปจากศิลปกรรมอ่ืนๆ 

ในเคร่ืองถนิมพิมพาภรณ์ อาจเรียกได้ว่าเป็นแบบอย่างให้กับศิลปกรรม แต่ด้วย

ข้อจ ากดั เร่ืองการใช้ประโยชน์ สง่ผลให้ผลงานท่ีออกมาแตกตา่งออกไปอีกรูปแบบหนึ่ง 

นอกจากนีเ้คร่ืองทรงและเคร่ืองประดบั อาจมิได้เป็นเพียงประดบัให้เกิดความสวยงาม

เพียงอย่างเดียว แตย่งัท าเพ่ือบอกฐานะหรือชนชัน้วรรณะต่างๆ ตามยศศกัดิ์หรือต าแหน่ง สดุแต่

ความเหมาะสม เช่น พระเจ้าแผน่ดินทรงมงกฎุเป็นเคร่ืองประดบัส าคญั พราหมณ์ผู้ประกอบพิธี มี

สงัวาล ท่ีเรียกวา่ สายธรุ า เป็นต้น 
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ลวดลายที่ใช้ในเคร่ืองประดับเคร่ืองทรง 

ลวดลายท่ีนิยมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ทัง้ในจิตรกรรม สถาปัตยกรรม และ

ประติมากรรม ตลอดจนลวดลายในเคร่ืองเงิน และเคร่ืองทองท่ีใช้ในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้นนัน้

ใกล้เคียงกบัลวดลายสมยัอยธุยาตอนปลาย จะต่างกันเพียง ช่องลายห่าง ความเสรีในการเขียน

ลวดลายท่ีมีมากกวา่ ซึ่งในขณะท่ีสมยัรัตนโกสินทร์ ลวดลายละเอียด ช่องลายถ่ี และลวดลายเป็น

ระเบียบ  ตัง้แต่สมยัรัชกาลท่ี 2 นิยมลวดลายกระหนกเทศ แต่ในรัชกาลท่ี 3 นิยมท าลายดอก

พุดตาน มากกว่าเน่ืองจากได้รับอิทธิจากจีน 69 ส่งผลต่อการประดิษฐ์ลวดลายนี ้โดยปรากฏใน

เคร่ืองทรงพระพทุธรูปทรงเคร่ือง 

 การศึกษาลวดลายเคร่ืองทรงพระพุทธรูปทรงเคร่ือง พบลวดลายในกลุ่ม ลาย

ประดิษฐ์เป็นลายใบเทศและกระหนกใบเทศ ซึ่งลกัษณะของลายใบเทศนัน้ กล่าวคือ ลายท่ีอาจ

เป็น ช่ือเฉพาะของใบไม้ท่ีประดิษฐ์จาก ใบฝ้ายเทศ ใบพุดตาน หรืออาจมาจากดอกบัว เพราะ

ลกัษณะเส้นรอบนอก และจงัหวะการหยักบากเหมือนกบัดอกบวั จึงมีช่ือเรียกในลวดลายบางแบบ

ว่า “ใบเทศดอกบัว”70 ซึ่งส่วนใหญ่ลายใบเทศ เป็นลวดลายชนิดท่ีช่างเรียกกันว่า “ลายเทศ

พดุตาน” นิยมท ากนัให้สมยัรัชกาลท่ี 371  

การผกูลวดลายเคร่ืองประดบัและเคร่ืองทรงเป็นลวดลายประดิษฐ์พรรณพฤกษา อาจ

เป็นจากการเลียนแบบธรรมชาติ เน่ืองด้วยในอดีตการประดบัตกแต่งร่างกายมกัใช้ใบไม้ ดอกไม้ 

มาผูกร้อยเป็นเคร่ืองประดับ เช่น มวยผมใช้มาลัยรัด ทัดดอกไม้แซมอุบะ เมื่อมีการพัฒนา

เคร่ืองประดบั เคร่ืองในการตกแตง่ร่างกาย จึงน าลวดลายเหลา่นีม้าดดัแปลงใช้ 

การท าลวดลายนัน้ นิยมใช้ลายแมล่ายมาประกอบ โดยเน้นการน าลายกระจังมาต่อ

กนั มีการผกูลายเป็นกระหนก หรือเป็นช่อดอกเพียงไมก่ี่จดุ คือ ในสว่นของชายแครง ภษูาทรงท่ีใช้

เป็นลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ซึ่งท าเป็นลายซ า้ๆ กนัทัง้หมด อาจเน่ืองจากเป็นลายท่ีสามารถเช่ือมตอ่ลาย
                                                             

69 แน่งน้อย ปัญจพรรค์, เคร่ืองเงินในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : ดวงกลม, 2534), 27. 
70 ค าว่า ใบเทศ,ลายเทศ อาจเป็นลวดลายที่มีการดัดแปลงลายเลียนแบบธรรมชาติจาก ใบฝ้าย

เทศหรือใบพดุตาน เรียกชื่อลายว่า ใบเทศ  หรือหมายถงึ ลายที่มาจากชาวต่างประเทศด้วยค าว่าเทศ นัน้ต่อท้าย
ค าใดหมายถงึไม่ใช่ของไทย เป็นของต่างประเทศหรือต่างถ่ินมาใช้ในงานศิลปกรรมไทย ที่เรียกว่า “อย่างเทศ” 
หรือ “นอกอย่าง”  จาก ปฏิพทัธ์  ดาระดาษ,ลายไทย ภาพไทย1 (กรุงเทพฯ : พี.เอ.ลฟีวิ่งจ ากดั, 2538), 100. 

71 กรมพระยา ด ารงราชานภุาพ, สาส์นสมเด็จ (กรุงเทพฯ : องค์การค้าครุุสภา, 2505), 16 : 90. 
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ทางเทคนิคได้เป็นแผงขนาดใหญ่ รวมทัง้ยังเป็นลวดลายท่ีนิยมท าเป็นลายผ้าท่ีใช้ในสมัยนัน้ 

สามารถเห็นได้จากผ้าโบราณท่ีมีการเก็บรักษาไว้ในพิพิธภณัฑ์พระนคร และในจิตรกรรมในสมยั

เดียวกนั นอกจากนีย้งัมีการผกูลายก้านแยกต่อดอกในส่วนท่ีเป็นลายแถวหรือลายหน้ากระดาน 

เช่น แนวสงัฆาฏิ สายรัดบนัพระองค์ 

การผกูลายใบเทศในเคร่ืองทรงพระพทุธรูปนิยมการผกูลายเป็นพุ่มคล้ายใบโพธ์ิ เช่นท่ี

สวุรรณกระถอบ ปลายกรองศอ ซึ่งลายนัน้มักท าเป็นตัวลายขนาบเส้นร่อง หรือเส้นไข่ปลาถ้า

ต้องการในลายมีขนาดใหญ่ขึน้  

สว่นของปัน้เหน่ง ทบัทรวง นิยมท าเป็นลายประจ ายาม ทัง้ทรงเหลี่ยมเปียกปูนด้าน

เท่าหรือปลายแหลมและแบบกลม สงัวาลเป็นลายดอกลอยทัง้ดอกกลมและดอกแหลมเรียงต่อกัน  

โดยใช้ห่วงเป็นตัวเช่ือม ชายไหวและชายแครงนิยมท าเป็นกระหนกซ้อนเรียงต่อกัน ลักษณะ

กระหนกเป็นกระหนกสามตวัแบบใบเทศ ดคูล้ายกบัลายช่อหางโตในสมยัอยุธยา ทองพระกรและ

ทองพระบาทนิยมท าเป็นลายดอกไม้สี่กลีบหรือ ลายแถวเส้นตรงสลบัไข่ปลาตรงกลางท าร่อง

ประดบัพลอยหรือลงยา อาจมีลายกระจงัเรียงเป็นแถวขนาบบนลา่ง   

ลกัษณะการซ้อนชัน้ของลายเป็นไปตามแบบเทคนิคการท าเคร่ืองทอง งานปัน้ ติด

ลายและการหลอ่ ตรงกลางของใบเทศหรือดอกทกุดอกเจาะร่องเพ่ือประดบัอญัมณี ลงยาในเคร่ือง

ทอง หรือประดบักระจกสี การน าลายใบเทศมาใช้ในการท าเคร่ืองทรงพระพุทธรูปทรงเคร่ืองใน

สมัยรัตนโกสินทร์ อาจมาจากการท่ีต้องท าเคร่ืองทรงทัง้หมดเป็นทองหรือโลหะ ซึ่งต้องมีการ

เช่ือมตอ่ของลายในจดุตา่งๆ การท าเป็นลายใบเทศท่ีมีหยกัและก้านตอ่ในลวดลายอาจสะดวกต่อ

การเช่ือมทอง และท าให้เนียนไม่เห็นรอยต่อได้ง่ายกว่าลายอ่ืนๆ รวมถึงความถนัดและความ

ช านาญของช่าง ตลอดจนระยะเวลาในการท างาน เพราะสามารถท าเป็นงานแยกชิน้และน ามา

ประกอบกนั ซึ่งอาจท าโดยช่างหลายคนได้ (ภาพท่ี 95 – 97) 

นอกจากนีย้ังเกิดจาก ความเหมาะสมของลายท่ีสามารถ ต่อลาย และออกลายได้

สวยงามในทกุสว่นไมข่ดัตา การท าลวดลายใบเทศนัน้มิได้พบเฉพาะในเคร่ืองประดบัพระพุทธรูป

ทรงเคร่ืองเท่าใน แตล่วดลายในลกัษณะนีย้งัพบการน ามาท าเป็นลวดลายหน้าบนัในสมยัรัชกาลท่ี 

3 เช่นหน้าบนัอโุบสถวดัราชนดัดา รวมถึงลวดลายท่ีฐานพระพุทธรูปและฐานชุกชีในสมยันัน้ด้วย 

ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความนิยมในลวดลายลกัษณะนีใ้นสมยัรัตนโกสินทร์ได้อย่างชดัเจน  
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ภาพท่ี 95 ลายใบเทศท่ีใช้เป็นแมแ่บบในการผกูลาย 

ท่ีมา : ปฏิพทัธ์ ดาระดาษ, ลายไทย ภาพไทย1 (กรุงเทพฯ : พี.เอ.ลีฟว่ิงจ ากดั, 2538),100. 
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ภาพท่ี 96 ลกัษณะลายประจ ายามแบบตา่งๆท่ีใช้ประกอบในเคร่ืองทรง 

ท่ีมา : ปฏิพทัธ์ ดาระดาษ, ลายไทย ภาพไทย1 (กรุงเทพฯ : พี.เอ.ลีฟว่ิงจ ากดั, 2538),101. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 97 ลกัษณะลายก้านแยกตอ่ดอกแบบตา่งๆท่ีใช้ประกอบในเคร่ืองทรง 

ท่ีมา : ปฏิพทัธ์ ดาระดาษ, ลายไทย ภาพไทย1 (กรุงเทพฯ : พี.เอ.ลีฟว่ิงจ ากดั, 2538),101. 
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บทท่ี 4 

สรุปผลการศกึษา 

 

พระพทุธรูปในสมยัรัตนโกสินทร์ สร้างตามความเช่ือเดิมท่ีพบในอดีต คือการสร้างเพ่ือ

อทิุศถวายเป็นพระราชกุศลหรือเป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์  (แทนพระองค์เมื่อสวรรคตหรือ

สิน้พระชนม์) คตินีพ้บในพระบรมมหาราชวงัเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นเร่ืองของพระมหากษัตริย์และ

พระบรมวงศานวุงศ์   

ส่วนกลุ่มนอกพระบรมมหาราชวังนัน้พบว่ามีคติอ่ืนๆผสมผสาน เช่น คติเร่ืองพระ

ราชาธิราชปราบท้าวมหาชมพ ู(ชมพบูดีสตูร) ในพระประธานวดันางนอง คติพระศรีอารย์ (พระศรี

อริยเมตไตร) อนาคตพทุธศาสนา ในวดัพิชัยญาติการาม ตลอดจนท่ีอ่ืนๆ ท่ีอาจใช้คติเดียวกับใน

พระบรมมหาราชวงัเน่ืองจาก ลกัษณะของพระพุทธรูปเป็นแบบเดียวกันและประดิษฐานในวดัท่ี

สร้างและบรูณะโดยพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานวุงศ์ นอกจากนีใ้นสมยัรัตนโกสินทร์ อาจ

ไมไ่ด้ยึดติดกนัการสร้างพระพทุธรูปทรงเคร่ืองตามคติเพียงประการเดียวเป็นส าคญั  

แต่อาจให้ความส าคัญกับเร่ืองความสวยงามในการประดับตกแต่งเคร่ืองทรง

พระพทุธรูปเพ่ิมมากขึน้ ซึ่งเป็นเคร่ืองแสดงถึงฐานะของผู้สร้าง รวมทัง้ความนิยมในความสวยงาม

ของลวดลายท่ีมิได้จ ากดัอยู่เฉพาะเคร่ืองทรงในพระพุทธรูปทรงเคร่ืองเท่านัน้ แต่ยังพบการสร้าง

พระพทุธรูปครองจีวรลายดอก ซึ่งเป็นรูปแบบพระราชนิยมในรัชกาลท่ี 3 รวมทัง้ยังพบหลกัฐานถึง

การเรียกพระพทุธรูปทรงเคร่ืองวา่ “พระพทุธรูปทรงเคร่ืองต้นอย่างพระมหาจกัรพรรดิ” ในจารึกพระ

สพุรรณบฏัทองค า 

 

ลักษณะพระพุทธรูปทรงเคร่ืองและเคร่ืองทรง แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ 

1. กลุม่พระพทุธรูปทรงเคร่ืองในพระบรมมหาราชวงันัน้เป็นพระพุทธรูปยืนแสดงปาง

ห้ามสมทุรทัง้หมด องค์พระพทุธรูปหุ้มทอง เคร่ืองทรงเป็นเคร่ืองทองประดบัอญัมณีเหมือนเคร่ือง

ทรงท่ีใช้ในงานราชพิธีหลวงตา่งๆ มีความวิจิตรงดงามตามลกัษณะฝีมือช่างหลวง มีการกล่าวถึง

การสร้างท่ีมีหลกัฐานชดัเจน  
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เทคนิคการสร้าง องค์พระพทุธรูปและเคร่ืองทรง เป็นรูปแบบเดียวกนัทัง้หมด แสดงให้

เห็นถึงการสร้างจากท่ีเดียวกนั การลอกแบบ ของช่างกลุม่เดียวกนั เคร่ืองทรงนัน้สามารถถอดออก

ได้ และลกัษณะเคร่ืองทรงใกล้เคียงกนัทกุประการ ตา่งกันเพียงลวดลายเล็กน้อย การประดบัอญั

มณี และลงยาสี ซึ่งการลงยาราชาวดีนัน้พบในเคร่ืองทรงพระพทุธรูปท่ีสร้างในรัชกาลท่ี 1 หรือช่วง

ต้นในการสร้างเท่านัน้  

การจดัระเบียบเคร่ืองทรงเป็นลกัษณะเช่นเดียวกนั หากแตกตา่งกนัท่ีปริมาณของการ

ประดบั กลา่วคือ กลุม่พระพทุธรูปฉลองพระองค์จะมีเคร่ืองทรงน้อยกว่า พระพุทธรูปกลุ่มท่ีมี เหตุ

หมายรับสัง่ในการสร้าง และการประดบัเคร่ืองทรงนัน้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะองค์ อาจ

เน่ืองจากเคร่ืองทรงนัน้เป็นเคร่ืองทรงหรือเคร่ืองประดบัเดิมของผู้สร้างก็เป็นได้ 

2. กลุ่มนอกพระบรมมหาราชวงั นอกจากความแตกต่างในการสร้างพระพุทธรูป

ทรงเคร่ืองแตล่ะองค์ในเร่ืองของคติแล้ว เทคนิคการสร้างยังมีความแตกต่างกัน พบทัง้เทคนิคการ

หลอ่โลหะและน ามาประดบัเคร่ืองทรงให้ภายหลงั ซึ่งสามารถถอดเคร่ืองทรงได้ เทคนิคการหล่อ

โลหะทัง้องค์พระพทุธรูปและเคร่ืองทรงไปพร้อมกนั โดยเคร่ืองทรงไม่สามารถถอดออกได้ การปัน้

ปนูและประดบัลวดลายไปพร้อมกบัการปัน้  

รวมทัง้นิยมการปิดทอง ประดบักระจก ตกแต่งองค์พระพุทธรูปทรงเคร่ือง ไม่พบการ

หุ้ มทอง  การประดับอัญมณี และการลงยาสี เช่น เดียวกับพระพุทธรูปทรงเคร่ืองกลุ่ม

พระบรมมหาราชวงั อาจเน่ืองจากการหุ้มทองและประดบัอญัมณีนัน้ มีราคาสงูจึงถูกจ ากัดอยู่ใน

กลุม่พระบรมมหาราชวงัเท่านัน้  

ลกัษณะเคร่ืองทรงและเทคนิคการท าเคร่ืองทรงของแตล่ะแห่งมีความแตกตา่งกัน พบ

ทัง้การหลอ่หรือการฉลแุล้วน ามาประดบั การติดลวดลาย การปัน้ติด เป็นต้น รวมทัง้ลกัษณะองค์

พระพทุธรูปท่ีตา่งกนัพบทัง้พระพทุธรูปนั่ง ปางสมาธิและมารวิชัย ซึ่งมีปัจจัยเช่ือมโยงมาจากคติ

การสร้าง ท่ีพบมากคือ พระพทุธรูปปางห้ามสมทุร สว่นพระพทุธรูปนัง่พบไมม่ากนกั 

 พระพทุธรูปยืนแสดงปางห้ามสมทุร เช่นเดียวกบัพระพทุธรูปกลุม่พระบรมมหาราชวงั 

ซึ่งแสดงถึงความหลากหลายของกลุ่มช่างท่ีสร้างผลงานและใช้เทคนิคในการสร้างแตกต่างกัน

ออกไปตามความถนัด ซึ่งแสดงถึงพัฒนาการของการสร้างสรรค์นอกพระราชวงั โดยส่วนใหญ่

พระพทุธรูปทรงเคร่ืองจะเป็นพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานวุงศ์สร้างขึน้ทัง้สิน้  
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ความแตกต่าง ในการสร้างเคร่ืองทรงในพระพทุธรูปทรงเคร่ืองทัง้ 2 กลุ่มนัน้ มีความ

แตกตา่งกนั ทางเทคนิค ลวดลาย การประดบัตกแต่ง ซึ่งเข้าใจว่ากลุ่มพระพุทธรูปทรงเคร่ืองนอก

พระบรมมหาราชวงันัน้ อาจสร้างโดยเจ้านายหรือพระบรมวงศานุวงศ์ เน่ืองจากวดัท่ีพบการสร้าง

พระพทุธรูปทรงเคร่ืองนัน้ สว่นใหญ่เป็นวดัขนาดใหญ่ท่ีได้รับการอปุถมัภ์โดยพระมหากษัตริย์หรือ

ราชวงศ์ทัง้สิน้  

การสร้างพระพทุธรูปทรงเคร่ืองนัน้มิได้เกิดจากอิทธิพลท่ีมีมาแต่เดิม หรือแรงศรัทธา

ในพระพทุธศาสนาแตเ่พียงอย่างเดียว หากแตใ่นสมยัรัตนโกสินทร์ยงัให้ความส าคญักบัเร่ืองความ

งดงามในการตกแตง่เคร่ืองทรงพระพทุธรูป จนบางครัง้มากจนเกินงาม ซึ่งอาจเป็นนยั ถึงการแสดง

ฐานะทางสงัคมและความมัง่คัง่ของผู้สร้างด้วยเช่นกนั 

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษา จากการศึกษาพบว่า มีพระพุทธรูปท่ีอยู่คาบเก่ียว

ระหวา่งช่วงสมยัจนไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าสร้างขึน้ในสมยัใด ซึ่งบางครัง้ มีการกล่าวอ้างว่า

เป็นพระพทุธรูปทรงเคร่ืองท่ีสร้างขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 3 ซึ่งหากวิเคราะห์จากเคร่ืองทรง การประดบั

ตกแต่ง พระพักตร์และสัดส่วนขององค์พระแล้ว แสดงให้เห็นความคล้ายคลึงกับพระพุทธรูป

ทรงเคร่ืองท่ีสร้างขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 1 ซึ่งเป็นประเดน็ท่ีน่าสนใจศกึษาตอ่ยอดเร่ืองการก าหนดอายุ

หรือค้นหาเอกสารการสร้างท่ีชดัเจนตอ่ไป  

 

ปัญหาในการศึกษา  การศึกษาพระพุทธรูปในพระบรมมหาราชวังเพ่ือน ามา

เปรียบเทียบและวิเคราะห์ทางด้านรูปแบบศิลปะ ในลายละเอียดเป็นไปได้ยาก เน่ืองจากไม่

สามารถเข้าชมหรือศึกษาชิน้งานได้ในระยะใกล้ ตลอดจนไม่สามารถถ่ายภาพได้ ดังนัน้ภาพท่ี

น ามาศกึษาจึงเป็นเพียงภาพถ่ายจากหนงัสือ หรือเอกสารท่ีมีการตีพิมพ์โดยราชการเท่านัน้ ท าให้

ศกึษาท าได้ยากในการเปรียบเทียบ ลวดลายและเทคนิคตา่งๆ 
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พระพุทธรูปฉลองพระองค์  

ความหมายของพระพุทธรูปฉลองพระองค์คือ พระพุทธรูปท่ีสร้างไว้แทนตัวบุคคล 

ประเพณีการหลอ่พระเท่าพระองค์ มีมาแตโ่บราณ บรรดาเจ้านายขนุนางและราษฎรท่ีมีฐานะเป็น

ท่ีนบัถือของคนทัง้หลาย นิยมหลอ่พระเท่าพระองค์หรือเท่าตวัไว้ให้บตุรหลาน และผู้ ท่ีเคารพนับถือ

ได้บชูาเป็นเคร่ืองระลกึถึงเมื่อเจ้าของล่วงลบัไปแล้ว และปรกติมกัหล่อเป็นพระพุทธรูปปางต่างๆ 

อย่างธรรมดา1 มิได้หลอ่เป็นพระพทุธรูปทรงเคร่ืองต้นอย่างกษัตริย์ เช่นท่ีพบในพระบรมมหาราชวงั  

พระพุทธรูปเท่าพระองค์จริงของพระมหากษัตริย์และพระบรมราชวงศ์  เ ป็น

พระพทุธรูปทรงเคร่ืองต้นประดบัเนาวรัตน์ในพระอิริยาบถยืน ยกพระหตัถ์ทัง้สองเสมอพระอรุะตัง้

ฝ่าพระหตัถ์เป็นกิริยาห้าม ซึ่งเรียกวา่ปางห้ามสมทุร 

วิธีการสร้างพระพุทธรูปฉลองพระองค์ โดยพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ 

แบ่งเป็น สองวิธี คือ วิธีแรก เมื่อพระมหากษัตริย์หรือเจ้านาย สวรรคตหรือสิน้พระชนม์ลง จะ

อญัเชิญพระพทุธรูปฉลองพระองค์ท่ีสร้างไว้ มาดดัแปลงใหมเ่ป็นพระพทุธรูปทรงเคร่ือง โดยใช้ทอง

จากพระโกศมาหุ้ม และน าเคร่ืองทรงของพระศพมาท าเป็นเคร่ืองทรงพระพทุธรูป 

วิธีท่ีสอง หากเจ้านายมิได้สร้างพระพุทธรูปไว้ จะมีการสร้างใหม่ และด้วยเป็น

พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานวุงศ์ พระพทุธรูปท่ีสร้างจึงท าเป็นพระพุทธรูปทรงเคร่ือง เพ่ือ

แสดงถึงสถานะยามเมื่อมีพระชนม์อยู่2 

 

ทองรูปพรรณและการผลิต  

ทองรูปพรรณ คือ ค าใช้เ รียก ทองค าท่ีน ามาแปรรูปท าส าเ ร็จเป็น เคร่ืองใช้ 

เคร่ืองประดบั เช่น พาน ตลบั แหวน ก าไล สร้อย ฯลฯ โดยมีกรรมวิธีการผลิตหลากหลาย เพ่ือให้ได้

รูปแบบผลงานสวยงาม และการใช้ประโยชน์ท่ีต่างกันไป ในครัง้นี ้ท าการอธิบายเฉพาะเทคนิค

เคร่ืองทองและโลหะ ท่ีเก่ียวข้องกบัการผลิตเคร่ืองทรงพระพทุธรูปทรงเคร่ือง อนัประกอบด้วย  

                                                             
1 แสงสรูย์ ลดาวัลย์, หม่อมราชวงศ์ “พระพทุธปฏิมากรฉลองพระองค์” ใน ประเพณีในราชส านกั (บาง

เร่ือง) (พระนคร : โรงพิมพ์ท่าพระจนัทร์, 2514), 83. 
2รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, พระพทุธปฏิมาสยาม (กรุงเทพฯ : มิวเซียมเพรส, 2553), 155. 
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การหุ้ม คือ การตีทองเป็นแผน่บางๆ แล้วน ามาหุ้มคลมุวตัถท่ีุต้องการให้หมด ท าให้ดู

วา่วตัถนุัน้ ท าด้วยทองทัง้หมด ซึ่งวิธีนีพ้บในฝักดาบ ด้ามมีด และการหุ้มพระพทุธรูป  

การปิด คือ การตี การรีดทองให้บางท่ีสดุ เรียกกันว่า แผ่นทองค าเปลว แล้วน าแผ่น

ทองไปปิดบนรักหรือเคมีอ่ืน ท่ีใช้ในการปิดทองซึ่งทาเตรียมไว้บนผิววตัถท่ีุต้องการ เช่น บานประต ู

หน้าตา่ง ช่อฟ้า ใบระกา หรือพระพทุธรูป ฯลฯ นิยมเรียกว่า การลงรักปิดทอง วิธีนีท้ าให้วตัถุแลดู

คล้ายการท าด้วยทองทัง้หมดหรือการหุ้มทอง แตเ่กิดการช ารุดได้ง่ายกวา่ เน่ืองจากการสมัผสัและ

กาลเวลา อย่างไรก็ดีกลบัได้รับความนิยมมาก เน่ืองจากราคาการผลิตต ่า ซึ่งเป็นเหตผุลหลงัในการ

พบกรรมวิธีนี ้ในการประดบัตกแตง่พระพทุธรูปทรงเคร่ืองนอกพระบรมมหาราชวงั และช่างฝีมือหา

ได้ง่ายกวา่การหุ้มทอง รวมทัง้ความสะดวก รวดเร็วเมื่อต้องสร้างผลงานหลายแห่งและจ านวนมาก 

การตี เป็นการน าทองท่ีหลอม ไปตีให้บางลงถ้าเป็นแท่งเหลี่ยมจะตีให้ขนาดเล็กลง

เพ่ือสะดวกในการขึน้รูป ในการแกะสลกัลวดลาย ฉล ุหรือรีดเป็นเส้น การตีบางครัง้เรียกว่า “การ

บ”ุ หรือ “การเคาะ” ซึ่งเป็นการตีเพ่ือขึน้รูปตามแบบ ท่ีช่างออกแบบลวดลายในงานนัน้ นอกจากนี ้

ยงัมีการบตุามแบบพิมพ์อีก เช่น บลุกูประดบั สร้อยข้อมือ ก าไล จดัวา่การตีเป็นขัน้ตอนการเตรียม

ชิน้สว่นก่อนน าไปประกอบในการท าเคร่ืองทอง 

การดุน คือ การท าให้แผน่ทองหรือโลหะบาง เป็นรอยลอยนูนขึน้มาตามแบบ คล้าย

กบั “การปัม้”  กรรมวิธีโดยน าแผน่ทองวางทาบลงบนแบบ แล้วใช้ค้อนคอ่ยๆ เคาะไปตามแผ่นทอง

ให้เกิดลายตามแบบ เช่น การดนุลายสายรัดพระองค์ในพระพทุธรูปทรงเคร่ืองก่อนลงยาสีสว่นพืน้ 

การฉลุ คือ วิธีท่ีช่างฉลลุวดลายตามแบบท่ีก าหนด เป็นการตดัส่วนท่ีไม่ต้องการออก 

เช่น ท่ีพบในทบัทรวง ลายภษูาทรงในพระพทุธรูป โดยเหลือไว้เฉพาะตวัลวดลายไมม่ีพืน้ แตล่ายไม่

ขาดออกจากกนั  

กะไหล่ หรือ กาไหล่ หมายถึง การเคลือบโลหะด้วยเงินหรือทอง โดยใช้ปรอทท า

ความร้อน แล้วปิดทองลงไป ขดัถใูห้ติดแน่น หรือใช้วิธีหลอมทองให้เหลวแล้วน าไปถมขดัถูลงบน

ชิน้งาน ให้ติดแน่น วิธีนีจ้ะได้ชิน้งานท่ีคงทน ราคาถกู แตท่ าได้เพียงกบัเคร่ืองโลหะเท่านัน้ ตา่งจาก

การปิดทองท่ีใช้ได้ในทกุพืน้ผิว 

การฝัง เป็นขัน้ตอนการประดบัอญัมณีลงในทองรูปพรรณ โดยการขดุเนือ้ทองออก 

หรือทองช่องไว้ส าหรับประดบัอญัมณี แล้วจึงฝังอญัมณีลงในรอยนัน้ หลงัจากนัน้จึงตกแต่งขอบท่ี
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ยึดอีกครัง้ เพ่ือความแข็งแรง วิธีนีเ้ป็นท่ีนิยมของช่าง เน่ืองจากท าให้การประดบัดูกลมกลืนกับ

ชิน้งานและสวยงาม ซึ่งเป็นวิธีท่ีใช้ประดับอัญมณีใน ตาบ ทับทรวง แหวน ต่างหู ฯลฯ และใน

พระพทุธรูปทรงเคร่ือง พบการใช้วิธีนีเ้ป็นสว่นใหญ่  

การเกาะ เป็นการประดบัอญัมณี โดยการวางอญัมณีบนเรือนแล้วใช้ทองท าเป็นขอ

เกาะกบัอญัมณี หรือท่ีเรียกกนัวา่ “หนามเตย” ซึ่งเป็นวิธีท่ีท าให้เกิดความช ารุดได้ยากและแข็งแรง 

แตไ่มส่วยงามเท่า เทคนิคการฝังอญัมณี 

การลงยา เป็นการประดบัเคร่ืองใช้และเคร่ืองประดบัท่ีท าด้วยทอง ด้วยการประดบัสี

ตา่งลงไปตามร่องท่ีแกะขึน้เป็นลวดลายตามท่ีก าหนด อาจเป็นการประดบัด้วยการถมตวัยาสีตา่งๆ  

วิธีนีน้่าจะเป็นการใช้แทนการประดบัฝังอญัมณีหรือใช้ร่วมกัน เน่ืองจากอญัมณีหายากและราคา

สงู  ช่างจึงหนัมาคิดเทคนิคการลงยาแทน โดยการน าหินสีหรือแก้วสีมาป่นละเอียด ใส่ในบริเวณท่ี

ต้องการให้เกิดสี และให้ความร้อนผสมเคมีหลอมละลายให้ติดชิน้งาน และเช่ือวา่ไทยได้รับอิทธิพล

เทคนิคลงยามาจากจีน เพราะจีนท าลงยามาก่อนไทย เน่ืองจากมีกระบวนการในการลงยาท่ี

เหมือนกนั3 

จากต ารา พระเคร่ืองต้น ระบุว่าเคร่ืองต้นท่ีเป็นเคร่ืองประดบัของพระเจ้าแผ่นดิน 9 

อย่าง มี 2 อย่างท่ีลงยาราชาวดี คือ ทองพระกรลงยาราชาวดี ประดบัอญัมณี และฉลองพระบาท

ลงยาราชวดี เป็นหลกัฐานวา่เคร่ืองทองท่ีลงยาราชาวดี จะใช้ได้เฉพาะพระเจ้าแผน่ดินเท่านัน้  

การลงยาราชาวดี คือ การลงยาสีฟ้า เป็นสีลงยาท่ีตา่งออกไปจากเดิม ซึ่งมีเพียงสองสี 

คือสีแดงกบัสีเขียวเท่านัน้ ท่ีพบสองสี อาจเป็นไปได้วา่หินสีหรือแก้วสี สองสีนีห้าได้ง่าย โดยการลง

ยาสีของไทยจะใช้เส้นลวดขดเป็นลายแล้วลงยาตามลายนัน้ ตอ่มาได้พฒันามาเป็นการขดุลงไปใน

เนือ้วัตถุแล้วลงยาไปตามร่องเส้นท่ีขุดไว้ การลงยาราชาวดี (ลายสีฟ้า) นิยมมากในรัชกาล

พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช4 

 

 

                                                             
3 วรรณรัตน์ ตัง้เจริญ, การออกแบบเคร่ืองประดบัสมยัอยธุยา (กรุงเทพฯ : สนัติศิริการพิมพ์, 2545), 

144. 
4 ครุุสภา, เคร่ืองทองรัตนโกสนิทร์ (กรุงเทพฯ : สตาร์ปริน้ท์ จ ากดั, 2542), 312. 
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รักสมุก 

สามารถแยกเป็น 2 ค าคือ “ยางรัก” และ “ผงสมกุ”  

- ยางรัก ได้จาก ต้นรัก (Lacquer Tree)5 น า้ยางเกิดจาก

การกีดเช่นเดียวกบัยางพารา สามารถน าน า้ยางมาทาบนผิววตัถแุล้วปิดด้วย

ทองค า (รักน า้เกลีย้ง) น ามาทาแทนกาวเพ่ือประดบักระจก ประดบัมกุ (เทือก

รัก) หรือน ามาผสมท าพืน้ผิวในงานศิลปกรรม  

- ผงสมุก  ได้จาก เผาใบตองแห้ง ใบมะพร้าว ใบตาล 

เป็นต้น โดยเผาให้เป็นเผาถ่านห้ามเป็นขีเ้ถ้า เป็นจึงน ามาเป็นส่วนผสมใน

การท าพืน้วตัถ ุหรือเคี่ยวเพ่ือน ามา ตีลวดลายประดบั  

รักสมุก ส าหรับใช้เป็นวัตถุดิบใช้ในการประดับลวดลาย เรียกว่า “รักตีลาย” เมื่อ

น ามาใช้กดพิมพ์ จากแม่พิมพ์หินสบู่เป็นลวดลาย หรือปัน้เป็นลวดลายเพ่ือน ามาประดบัตกแต่ง 

โดยสว่นใหญ่นิยมใช้กบังานท่ีมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก และต้องการความละเอียด เช่น เคร่ืองศิรา

ภรณ์  เคร่ืองทรงพระพทุธรูป จากนัน้จึงน ามาลงรักปิดทองค าอีกครัง้ ผลงานท่ีได้จะดคูล้ายกับท า

ด้วยทองค ามาก จึงเป็นท่ีนิยม เน่ืองจากราคาไมส่งูมากนกั  เทคนิคนีม้ีมาแตค่รัง้โบราณในภาคพืน้

วฒันธรรมเอเชีย ในประเทศไทยปัจจุบันช่างผู้ช านาญการมีน้อย อาจเน่ืองจากมีการใช้วัสดุ

ทดแทนมากขึน้ และยางรักมกัมีพิษ ท าให้ช่างเกิดการแพ้ จึงยากในการท่ีจากสืบสานกรรมวิธีการ

ท า  

สว่นผสมในการท า รักสมกุ (รักตีลาย) ประกอบด้วย ยางรัก ผงสมกุ น า้มนัยางอย่างดี 

ปนูแดง ชนัสน และอปุกรณ์ในการผสม 

วิธีผสม น าผงสมกุใสภ่าชนะยางรัก ใช้พายกวนจนเหนียวเข้ากัน ใส่น า้มนัยาง ตัง้ไฟ

ออ่นเคี่ยวไมใ่ห้ติดก้นภาชนะ เติมปูนแดง ชันสน เพ่ือให้แข็งตวัและยึดหยุ่น จากนัน้ทดสอบด้วย

การหยดลงน า้ บีบนวดดคูณุภาพ ถ้าน่ิมไปให้เพ่ิมปนูแดง ถ้าแขง็ไปให้เพ่ิมน า้มนัยาง 

                                                             
5 กรมศิลปกร, สมัมนาวิชาการ ศึกษายางรักเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย อนัเนื่องมาจาก

พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชวดี (กรุงเทพ : อมรินทร์ติง้แอนพบัลิชช่ิง จ ากดั, 2551), 
12. 
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แต่อย่างไรก็ดีการผสมนัน้ขึน้อยู่กับความช านาญ เน่ืองจากไม่มีสตูรเป็นมาตรฐาน 

รวมทัง้วิธีการของช่างแต่ละกลุ่มต่างกันไป อาจเน่ืองจากการน ามาใช้งานท่ีต่างกัน ท าให้มีการ

ปรับเปลี่ยนทางกรรมวิธี 

ภาพท่ี 98 ภาพอธิบาย เคร่ืองทรงพระพทุธรูปทรงเคร่ือง 
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