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บทที่1
บทนา
ที่มาและความสาคัญของปั ญหา (Statements and significance of the problem)
การสร้ างพระพุทธรูปทรงเครื่ องอย่างจัก รพรรดิหรื อตามแบบเครื่ องทรงกษัตริ ย์ ซึ่ง
น่าจะมีต้นเค้ ามาจากการถวายเครื่องประดับทองแด่พระพุทธรูปทรงเครื่อง1 อาจเกิดขึ ้นครัง้ แรกใน
ศิลปะอิน เดี ยสมัย คุตปะ และนิ ย มอย่ างแพร่ ห ลายในศิลปะปาละ-เสนะ และส่งอิท ธิ พลมาใน
เอเชีย2 จึงทาให้ พบการสร้ างพระพุทธรูปเครื่ องในประเทศไทยที่เก่าสุดอาจมีมาตังแต่
้ สมัยลพบุรี
และอิทธิพลนี ้ยังส่งผลมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์
พระพุทธรูปทรงเครื่องที่พบในสมัยรัตนโกสินทร์ หรื อที่ปรากฏในเอกสารหมายรับสัง่
ในรัชกาลที่ 3 ที่จารึกลงในพระสุพรรณบัฏและบรรจุพระบรมธาตุ เรียกว่า “พระพุทธรูปทรงเครื่ อง
ต้ นอย่างพระมหาจักรพรรดิ”3 ส่วนใหญ่เป็ นพระพุทธรูปหล่อสาริ ด หุ้มด้ วยทองคา ส่วนเครื่ องทรง
นันเป็
้ นเครื่องทอง ลายลงยาราชาวดีประดับด้ วยเนาวรัตน์ อันประกอบด้ วย ชฎามงกุฎทรงสูง มี
กรรเจี ย รจร ครองจี วรห่มเฉี ย งพาดสังฆาฏิพระอังสาซ้ ายยาจรดพระนาภี ทรงกรองศอ อิน ธนู
ดอกไม้ ไหว สังวาลเป็ นดอกดาวกระจายไขว้ ทบั ทรวงทรงสี่เหลี่ยมเปี ยกปูนซ้ อนดอกกลม สวมทอง
กร แหวนรอบปะวะหล่า พาหุรัด สวมธามรงค์ทกุ นิ ้วพระหัตถ์ ทรงภูษาลายพุ่มแยกก้ านมีขอบเป็ น
ลายกรวยเชิงสลับประจายามก้ ามปู เจียระบาดและชายไหวชายแครง สุวรรณกระถอบและคาด
1

สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ, ตานานพุทธเจดีย์ (กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์ มติชน, 2545),

2

จตุพร วรวัชรพงศ์ , ”ที่มาพระพุทธรู ปทรงเครื่ องศิลปะขอมที่พบในประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์

133.
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), 1.
3

คณะกรรมการชาระประวัติศาสตร์ ไทยและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี,
”หมายรั บ สั่ง รั ช กาลที่ 3 ร.ศ 1193 เลขที่ 3 เรื่ อ ง ให้ ตัง้ การจารึ กพระนามพระพุท ธรู ป 6 ศอก ลงในพระ
สุพ รรณบั ฏ และบรรจุ พ ระบรมธาตุ , ” ประชุ ม หมายรั บ สั่ง ภาค 4 ตอนที่ 1 สมั ย รั ต นโกสิ น ทร์ รั ช กาล
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั จ.ศ. 1186-1203 (กรุงเทพฯ : สานักเลขาธิ การนายกรัฐมนตรี , 2536), 7475.
1

2

ปั น้ เหน่งที่มีหวั เป็ นรูปลายประจายาม ทรงทองพระบาทและฉลองพระบาทเชิงงอน และมิได้ ทา
การหล่อติ ด กับ องค์ พระพุท ธรู ป สามารถถอดออกได้ ซึ่ง อาจเป็ นลัก ษณะเดี ย วกับ การถวาย
เครื่องประดับทองแด่พระพุทธองค์ตามความเห็นของสมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดารง
ราชานุภาพ และนิยมสร้ างเป็ นพระพุทธรูปประทับยืนแบบสมภังค์ แสดงปางห้ ามสมุทรหรื ออภัย
มุทรา ยกพระหัตถ์สองข้ าง นิ ้วพระหัตถ์ทงสี
ั ้ ่ยาวเสมอกัน
พระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยรัตนโกสินทร์รุ่นแรกสร้ างขึ ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 คือพระพุทธ
จุลจักร และพระพุทธจัก รพรรดิ เข้ าใจว่าเป็ นการสร้ างที่สืบเนื่ องมาจากสืบอยุธยา คือเพื่ออุทิ ศ
ถวายพระราชกุศลแด่พระบรมมหากษัตริ ย์ใ นอดีตและพระบรมราชชนก ซึ่งจัดเป็ นพระพุทธรู ป
ทรงเครื่องชุดเริ่มแรกในสมัยรัตนโกสินทร์ และสร้ างจานวนมากในสมัยรัชกาลที่ 3 ส่วนใหญ่เพื่อ
อุทิ ศ เป็ นพระราชกุศ ล คติ ใ นการสร้ างพระพุ ท ธรู ป ทรงเครื่ อ งต้ นอย่ า งจั ก ร พรรดิ ในสมัย
รัตนโกสินทร์ยงั ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชดั จึงไม่ทราบว่าสร้ างขึ ้นตามคติใดเป็ นหลัก อาจเป็ นคติที่
สืบเนื่องมาจากสมัยอยุธยา ได้ แก่ คติปราบพระยาชมพูบดีในตานานชมพูบดี คติจักรวาทินหรื อ
พระเจ้ าจักรพรรดิราช คติพระศรีอาริยเมตไตรย 4 หรื อเพื่ออุทิศเป็ นพระราชกุศลและการสร้ างเป็ น
พระพุทธรูปเครื่องนัน้ มีการประดับตกแต่งด้ วยทองคาและอัญมณีอาจแสดงให้ เห็นถึงฐานะของ
ผู้สร้ างรวมทังการอุ
้
ทิศถวาย จึงเป็ นเรื่องของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์อย่างแท้ จริง 5
ปั จจุบนั พระพุทธรูปทรงเครื่องส่วนใหญ่ประดิษฐานภายในหอสุลาลัยพิมานหมู่หนึ่ ง
และอีกหมูห่ นึ่งประดิษฐานที่ฐานชุกชีของพระมหามณีรัตนปฎิมากร ภายในวัดพระศรี รัตนศาสดา
ราม ที่พบภายนอกพระบรมมหาราชวังมีจานวนน้ อย เช่น วัดนางนอง วัดเทพธิดาราม สันนิษฐาน
ว่าอาจเป็ นเจ้ านายสร้ างอุทิศถวาย หรือสร้ างในคติบางประการ
ดังที่ กล่าวมาถึงการสร้ างพระพุทธรู ปทรงเครื่ องนัน้ จะสร้ างโดยชนชัน้ สูงและผู้ที่ มี
ฐานะและความงามของพระพุท ธรู ปทรงเครื่ อง มิได้ อยู่เ พียงสัดส่วน รูป ทรงหรื อพระพักตร์ ของ
4

อ่านเพิ่มใน ศศี ยุกตะนันทน์, “คติการสร้ างพระพุทธรูปทรงเครื่องในสมัยอยุธยา” (วิทยานิพนธ์
ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี สมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532),
84-90.
5
ศักดิ์ชัย สายสิงห์ , “ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ ,” ใน เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 310334,
ภาควิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550, 34. (อัดสาเนา)

3

พระพุท ธรู ป เท่า นัน้ แต่เ ครื่ องทรงเป็ นประดับ ยังเป็ นอีก สิ่งหนึ่งที่ สาคัญ จึงเป็ นที่ น่า สนใจใน
การศึกษาว่าลักษณะรูปแบบและลวดลายของเครื่องทรงพระพุทธรูปทรงเครื่องในสมัยรัตนโกสินทร์
ที่มีการสร้ างอุทิศให้ แก่ พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่มียศที่ตา่ งกันมีผลต่อการถวาย
เครื่ องทรงหรื อไม่ และเครื่ องทรงในพระพุ ท ธรู ป ทรงเครื่ องกลุ่ ม ที่ ป ระดิ ษ ฐานอยู่ ใ น
พระบรมมหาราชวังสร้ างโดยพระมหากษัตริ ย์กับกลุ่มที่ อยู่นอกพระบรมหาราชวังมีการประดับ
เครื่ องทรงต่างกัน หรื อไม่ต่างกัน อย่ างไร รวมถึ งความน่า สนใจในเทคนิ คการผลิ ตเครื่ องทรง
พระพุทธรูปที่เป็ นการผลิตเช่นเดียวกับเครื่องประดับโลหะต่างๆ
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ของการศึกษา (Goal and Objective)
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างเครื่ องทรงพระพุทธรูปในพระบรมมหาราชวังและเครื่ อง
ทรงพระพุทธรูปทรงเครื่องในวัดนอกพระบรมมหาราชวัง
2. เพื่ อศึกษาเทคนิ คการผลิตเครื่ องประดับ ที่ น ามาผลิตเครื่ องทรงพระพุท ธรู ป
ทรงเครื่องทาให้ ลวดลายที่ออกมาแข็งกระด้ าง รวมถึงการนาเครื่ องทรงของกษัตริ ย์หรื อพระบรม
วงศานุวงศ์มาเป็ นเครื่องทรงพระพุทธรูปทรงเครื่องเพื่อแสดงถึงการแทนพระองค์
3. เพื่อศึกษาลวดลายในเครื่องทรงพระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ ที่แสดงความเหมือน
หรื อแตกต่างจากลวดลายเครื่ องทองในสมัยเดียวกัน รวมถึงลวดลายที่ได้ รับอิทธิพลจีนในสมัย
รัชกาลที่ 3 ที่ปรากฏในลวดลายเครื่องทรงพระพุทธรูปทรงเครื่อง
สมมุติฐานของการศึกษา (Hypothesis to tested)
ความแตกต่างของลวดลายเครื่ องทรงพระพุทธรูปในสมัยรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 3
อาจมาจากกระแสสังคมที่เปลี่ยน คือการเลียนแบบลวดลายเครื่ องทรงจากสมัยอยุธยาและการ
เปลี่ยนลวดลายใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 3 รวมทังกฎข้
้ อห้ ามเรื่องชนชันในการใช้
้
เครื่องประดับหรือการ
นุ่งผ้ า อาจนามาใช้ กบั การสร้ างเครื่องทรงพระพุทธรูปทรงเครื่อง
เทคนิคการผลิตเครื่องทองในการผูกต่อลวดลายในเครื่ องทรงพระพุทธรูปทรงเครื่ อง
และนามาสวมถวายภายหลังสามารถถอดได้ อาจเป็ นข้ อจากัดทาให้ พระพุทธรูปแลดูแข็งกระด้ าง
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มากการประดับลวดลายเครื่องทรงในตัวโดยการหล่อโลหะติดหรือปั น้ ติดกับองค์พระพุทธรูปทาให้
แลดูเบาและไม่แข็งกระด้ างมากนัก
ขอบเขตการศึกษา (Scope or delimitation of the study)
ศึกษาเฉพาะพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยรัตนโกสินทร์ที่พบในกรุงเทพมหานครและใน
พระบรมราชวังที่พบให้ เอกสารและได้ รับการอนุญาตให้ ถ่ายภาพได้ เท่านัน้
ศึกษาเฉพาะลวดลายและเทคนิคเครื่องทรงพระพุทธรูปทรงเครื่องที่ เปรียบเทียบได้ กบั
ลวดลายในเครื่องทองและเครื่องประดับอื่นๆที่มีภาพถ่ายและมีการจัดพิมพ์เผยแพร่
ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อทราบถึงความแต่งต่างของลวดลายเครื่ องทรงพระพุทธรูปทรงเครื่ องในสมัย
รัตนโกสินทร์ ที่แสดงถึงการพัฒนาลวดลายและการเปลี่ยนแปลงตามกระแสสังคม
2. เพื่อทราบถึงเทคนิคการผลิตเครื่ องทองที่ใช้ ผลิตเครื่ องทรงพระพุทธรูปทรงเครื่ อง
สมัยรัตนโกสินทร์
ขัน้ ตอนของการศึกษา (Process of the Study)
1. เก็บข้ อมูลเอกสาร
2. สารวจเก็บข้ อมูลภาคสนาม
3. ดาเนินการวิจยั
4. วิเคราะห์ สรุปผลการศึกษา

บทที่ 2
คติความเป็ นมาและรูปแบบพระพุทธรูปทรงเครื่ อง
ในสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น
คติการสร้ างพระพุทธรูปทรงเครื่ องในสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น
การสร้ างพระพุทธรูปทรงเครื่องมีข้อสันนิษฐานว่าเริ่มพบหลักฐานในราวพุทธศตวรรษ
ที่ 14 –17 ในศิลปะอินเดียแบบปาละ6 และมาปรากฏในศิลปะไทยตังแต่
้ ศิลปะเขมรในประเทศไทย
ล้ านนา อยุธยาและเรื่ อยมาถึ งในสมัยรัตนโกสินทร์ และสิ่งที่ ควบคู่มากับการสร้ างพระพุทธรู ป
ทรงเครื่อง คือคติการสร้ างซึ่งมีอยู่หลายแนวความคิด แต่เข้ าใจว่าในช่วงศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ มี
อิทธิพลทางความเชื่อและคติการสร้ างว่า เป็ นการสืบเนื่องต่อจากสมัยอยุธยาตอนปลายมาธนบุรี
และรัตนโกสินทร์ตอนต้ น ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1
และได้ เ ฟื่ องฟูในรัชสมัย พระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้ าเจ้ าอยู่หัว รัช กาลที่ 3 เป็ นรัช กาลที่ สร้ าง
พระพุทธรูปเครื่องจานวนมากโดยมีจารึ กในสุพรรณบัฏเรี ยกว่า “พระพุทธรู ปทรงเครื่ องต้นอย่าง
พระมหาจักรพรรดิ ” 7 ซึ่งอาจกล่าวโดยสรุปคติการสร้ างพระพุทธรูปทรงเครื่องในสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้ น แบ่งออกได้ ดงั นี ้
คติ อนาคตพุทธคือ พระศรีอาริยไตรย ซึ่งการสร้ างพระพุทธรูปทรงเครื่องตามคตินี ้พบ
มาตังแต่
้ สมัยอยุธยาจึงเข้ าใจว่ารัตนโกสินทร์ น่าจะได้ รับสืบเนื่องมา ในสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น
พบการสร้ างพระพุทธรูปทรงเครื่องในวัดนอกพระบรมหาราชวังตามคตินี ้ เช่นวัดพิชยญาติการาม
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นายจตุพร วรวัชรพงศ์,“ที่มาพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมที่พบในประเทศไทย” ( วิทยานิพนธ์

ปริญญาหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), 1.
7

คณะกรรมการชาระประวัติศาสตร์ ไทยและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี,
”หมายรั บ สั่ง รั ช กาลที่ 3 ร.ศ 1193 เลขที่ 3 เรื่ อ ง ให้ ตัง้ การจารึ กพระนามพระพุท ธรู ป 6 ศอก ลงในพระ
สุพ รรณบั ฏ และบรรจุ พ ระบรมธาตุ , ” ประชุ ม หมายรั บ สั่ง ภาค 4 ตอนที่ 1 สมั ย รั ต นโกสิ น ทร์ รั ช กาล
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั จ.ศ. 1186-1203 (กรุงเทพฯ : สานักเลขาธิ การนายกรัฐมนตรี , 2536), 7475.
5
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คติ พระราชาธิ ราช คือสร้ างขึน้ ตามคัมภีร์เ รื่ องชมพูบดีสูตร แต่งขึ ้นในคัมภีร์ท าง
ศาสนาพุทธลัทธิเถรวาท และเป็ นที่แผ่หลายในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และไม่ปรากฏใน
ศาสนาพุทธของอินเดีย ลังกา หรือดินแดนพุทธศาสนานิกายมหายานเลย
เนือ้ เรื่ องย่ อ พระพุท ธประวัติตอนพระสัมมาพุทธเจ้ าทรงปราบพระยามหาชมพูบ ดี
กล่าวถึงพระยาชมพูบดีกษัตริย์เมืองปั ญจา มีบญ
ุ ญาธิการที่ได้ สร้ างแต่ชาติปางก่อนมีอาวุธวิเศษคู่
กาย สามารถปราบกษัตริย์เมืองต่างๆถึง 101 เมืองให้ อยู่ใต้ พระราชอานาจ และต้ องการเมืองรา
ชคฤห์ พระเจ้ าพิมพิสารจึงไปทูลให้ พระพุทธเจ้ าช่วย พระพุทธเจ้ าทรงนิมิตพระวรกายของพระองค์
ให้ ปรากฏเป็ นพระเจ้ าราชาธิราช ทรงทาพระเวฬุวนั ให้ เป็ นเหมือนพระมหานคร และให้ พระอินทร์
เป็ นราชทูตไปเชิญเสด็จพระยามหาชมพูบดีมาเฝ้า เมื่อพระยามหาชมพูบดีทอดพระเนตรพระมหา
นครของพระเจ้ าราชาธิราชมัง่ คัง่ กว่าเมืองของตน และเมื่อเข้ าเฝ้าพระเจ้ าราชาธิราชและทรงสดับ
พระราชบริ พารประการต่างๆก็ยอมแพ้ ฤทธิ์พระเจ้ าราชาธิราช และเมื่อพระพุทธเจ้ าคลายฤทธิ์ พระ
ยามหาชมพูได้ สดับฟั งธรรมเทศนา จึงออกบรรพชาจนบรรลุเป็ นพระอรหันต์องค์หนึ่ง8
จากพระพุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้ าปราบพระยามหาชมพูบดี ในสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้ นได้ นาคตินี ้มาสร้ างงานทางด้ านศิลปกรรมด้ วยเช่นกันทังจิ
้ ตรกรรมฝาผนัง ในพระที่นั่งพุทธ
ไธสวรรย์ พระอุโบสถวัดนางนอง และที่สาคัญคือการสร้ างพระพุทธรูปทรงเครื่ องปางมารวิชัยเป็ น
พระประธานในพระอุโบสถวัดนางนอง ซึ่งจัดได้ ว่าเป็ นพระพุทธรูปทรงเครื่ องที่สร้ างตามคตินีใ้ น
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้ น และเป็ นการสร้ างพระพุทธรูปทรงเครื่องนอกเขตพระบรมมหาราชวัง
คติ พระพุท ธเจ้ าเป็ นจัก รพรรดิราช ซึ่ งมาจากคติ ความเชื่ อของพระพุท ธศาสนา
มหายานและเมื่อเขมรนาลัทธิเทวราชาของฮินดูมาใช้ ควบคูก่ บั การนับถือพระพุทธศาสนาจึงทาให้
เกิดลัทธิพทุ ธราชาขึ ้นคือการสร้ างพระพุทธเจ้ าผู้มีภาวะเหนือกว่ามนุษย์หรื อการที่กษัตริ ย์รวมกับ
เทพเจ้ า แต่เมื่อพระพุทธศาสนามีรูปเคารพที่เป็ นพระพุทธรูป จึงนาพระพุทธรูปมาใช้ แทนโดยการ
สร้ างพระพุทธรูปทรงเครื่องแบบจักรพรรดิมาใช้ และอาณาจักรอยุธยาได้ นาคติความเชื่อนี ้มาใช้ จึง
เป็ นคติที่สง่ ผลสืบมาให้ สมัยรัตนโกสินทร์ ต้น และส่วนใหญ่การนาคติจักรพรรดิราช มาสร้ างเป็ น
พระพุทธรูปทรงเครื่องพบมากในเขตพระบรมมหาราชวัง สร้ างโดยกษัตริย์หรือราชวงศ์ ไม่พบการ
8

ย่ อ ความจาก กรมพระยาดารงราชานุภ าพ, เรื่ องท้ า วมหาชมพู (พระนคร : โรงพิ ม พ์ โ สภณ
พรรฒธนากร, 2464),1-123.
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สร้ างพระพุทธรูปทรงเครื่องคตินี ้ ในชนชันสามั
้
ญชน การสร้ างพระพุทธรูปทรงเครื่ องตามคตินี ้ พบ
ในรัตนโกสินทร์ตงแต่
ั ้ สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 เป็ นการ
สร้ างเมื่ออุทิศถวายเป็ นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกและพระองค์เอง เมื่อถึงสมัย
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 3 การสร้ างพระพุทธรูปทรงเครื่ องตามคตินี ้ ได้ รับ
ความนิย มและมีก ารสร้ างจานวนหลายองค์เพื่ ออุทิ ศถวายเป็ นพระราชกุศลและฉลองพระองค์
ให้ แก่พระมหากษัตริ ย์ที่สวรรคตและพระบรมวงศานุวงศ์ที่สิ ้นชีพ รวมถึงได้ มีเอกสารปรากฏการ
เรียกพระพุทธรูปทรงเครื่องว่า “พระพุทธรูปเครื่องต้นอย่างจักรพรรดิ ราช”
จากคติที่ กล่าวมาข้ างต้ นถึงการสร้ างพระพุทธรูปทรงเครื่ องในสมัย รัตนโกสินทร์ ไม่
อาจปฏิเสธได้ วา่ ความงามนัน้ เกิดจากเครื่องทรง การใช้ วสั ดุที่เป็ นทองคาและการประดับอัญมณีที่
เป็ นของจริงลงไปเหล่านี ้อาจแสดงถึงฐานะของผู้สร้ าง รวมทัง้ การอุทิศถวายด้ วย จึงเป็ นเรื่ องของ
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์อย่างแท้ จริ ง 9 รวมถึงนอกจากเรื่ องของคติการสร้ างแล้ ว
ยังให้ ความสาคัญกับความงามของเครื่องทรง เครื่องประดับมากเป็ นพิเศษอีกด้ วย
หลักฐานการสร้ างพระพุทธรูปทรงเครื่ องในสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น
การสร้ างพระพุท ธรู ป ทรงเครื่ องในสมัย พระบาทสมเด็จ พระพุท ธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช รัชกาลที่ 1 นันมี
้ การสร้ างพระพุทธรูปทรงเครื่อง 2 องค์คือ พระพุทธจุลจักรและพระพุทธ
จักรพรรดิ (ภาพที่ 1-2) โดยโปรดเกล้ าฯให้ สร้ างพระพุทธจุลจักรขึ ้นเพื่ออุทิศเป็ นพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก และพระจักรพรรดิทรงสร้ างเพื่อบาเพ็ญพระราชกุศลในพระองค์10
มาปรากฏหลัก ฐานครั ง้ ส าคัญ ในการสร้ างในสมัย พระบาทสมเด็จ พระนั่ง เกล้ า
เจ้ าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 จากการโปรดเกล้ าฯ ให้ สร้ างพระพุทธรู ปทรงเครื่ องต้ นอย่ างพระมหา
จักรพรรดิ คือ พระพุทธรูปพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธรูปพระพุทธหล้ านภาลัย (ภาพที่
ศัก ดิ์ชัย สายสิง ห์ , “ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ , ” ใน รายงานวิ จัยพระพุทธรู ป ในประเทศไทย :
รู ป แบบ พัฒนาการและความเชื่ อ ของคนไทย, ภาควิช าประวัติศาสตร์ ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิ ท ยาลัย
ศิลปากร, 2551, 26. (อัดสาเนา)
10
หม่อมราชวงศ์ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, พระพุทธปฏิ มาในพระบรมมหาราชวัง (กรุ งเทพฯ : บริ ษัท
9

อมรินทร์ พริ ้นติ ้งกรุ๊พ จากัด, 2535), 9.
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3-4) มูลเหตุของการสร้ างพระพุทธรูปทรงเครื่ องทัง้ สององค์สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงปรารภถึงพระราชพงศาวดารของอยุธยาว่า สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ทรงหล่อ
พระศรีสรรเพชญ์ ห้ มุ ด้ วยทองคาแต่พระบาทถึงยอดรัศมี 8 วาใช้ ทองสัมฤทธิ์ประการหนึ่ง อีกทัง้
พระเจ้ าแผ่นดินสมัยหลังได้ ทรงหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระรามธิบดีที่ 1 ซึ่งเป็ นปฐมบรมราชาธิราช
ผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ ้นไว้ เป็ นที่นมัสการอีกประการหนึ่ง ด้ วยเหตุนี ้จึงทรงมีพระราชศรัทธาจะ
ทรงสร้ างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ห้ มุ ทองคาให้ เป็ นพระราชกุศลใหญ่ และเป็ นเกียรติยศบ้ าง โดย
ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้ เป็ นพระพุทธรูปฉลองพระองค์ของพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราชและพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัยแทนพระพุทธรูปพระศรี สรรเพชญ์
และพระบรมเชษฐบิดรที่สร้ างเมื่อครัง้ กรุงศรีอยุธยา11
จากการปรารภนี ย้ ังปรากฏประวัติการสร้ างพระพุท ธรู ปทัง้ สององค์ใ นหมายรับสั่ง
รั ช กาลที่ 3 จ.ศ. 1193 เรื่ อ ง “ให้ต ั้ง การจารึ ก พระนามพระพุ ท ธรู ป ๖ ศอก ลงในแผ่ น พระ
สุพรรณบัฏและพระบรมธาตุ” ความว่า “ด้วยพระยาบาเรอภักดิ์ รับโอการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯสัง่ ว่าทรงพระศรัทธาให้ สถาปนาการหล่อพระพุทธรูปสูง ๖ ศอก หุม้ ทองคา ทรงเครื่อง
ต้นอย่างพระมหาจักรพรรดิ ด้วยลายลงยาราชวดีประดับเนาวรัตน์ต่างๆ มีเพชร เป็ นต้น แต่ล้วนมี
ราคาเป็ นอันมาก ช่างกระทาสาเร็ จแล้วเชิ ญพระพุทธรู ปทัง้ ๒ พระองค์ เข้าประดิ ษฐานไว้ในพระ
อุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม ให้จารึ กพระสุพรรณบัฏ”
“พระพุทธรูปองค์ หนึ่งพระนามว่า พระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก ทรงถวายสมเด็จพระบรม
อัย กาเจ้าจัก รพรรดิ นาถบพิ ต ร์ ๑ พระองค์ พระพุท ธเลิ ศหล้าสุลาไลย ทรงพระราชอุทิ ศถวาย
สมเด็จพระบรมชนกนาถธรรมิ ราชบพิ ตร์ ๑ พระองค์ (รวม) ๒พระองค์ ...”12 และให้ บรรจุพระบรม
ธาตุ

11
12

หม่อมราชวงศ์ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง, 100.

คณะกรรมการชาระประวัติศาสตร์ ไทยและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี,
”หมายรั บ สั่ง รั ช กาลที่ 3 ร.ศ 1193 เลขที่ 3 เรื่ อ ง ให้ ตัง้ การจารึ กพระนามพระพุท ธรู ป 6 ศอก ลงในพระ
สุพ รรณบั ฏ และบรรจุ พ ระบรมธาตุ , ” ประชุ ม หมายรั บ สั่ง ภาค 4 ตอนที่ 1 สมั ย รั ต นโกสิ น ทร์ รั ช กาล
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั จ.ศ. 1186-1203, 74-75.
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นอกจากนีย้ ังมีพระพุทธรูปทรงเครื่ องอีกหมู่หนึ่งที่สาคัญรองลงมาประดับฐานที่มมุ
ฐานพระเบญจาของฐานชุก ชี พระพุท ธมหามณี รั ตนปฏิ มากรอี ก 10 องค์ ซึ่ งขนาดเล็ก กว่า
พระพุท ธรู ป พระพุท ธยอดฟ้าจุฬ าโลกและพระพุท ธรู ป พระพุท ธเลิศ หล้ านภาลัย กล่า วกัน ว่า
พระบาทสมเด็จ พระนั่ง เกล้ า เจ้ าอยู่ หัว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ สร้ างอุทิ ศ ถวายและ
พระราชทานสมเด็จ พระบูรพมหากษั ตริ ย าธิ ราชเจ้ า สมเด็จ พระบวรราชเจ้ า สมเด็จ พระบรม
ราชวงศ์และพระบรมราชวงศ์13 เพื่อเป็ นพระพุทธรูปฉลองพระองค์ จากหมายรับสัง่ และบันทึกการ
สร้ างพระพุทธรูปฉลองพระองค์หมูน่ ี ้ เข้ าใจว่าอาจจะสร้ างในช่วงเวลาใกล้ เคียงกันและเครื่ องทรง
พระพุทธรู ปในบางพระองค์ นนั ้ มีบันทึกว่าโปรดเกล้ าฯ ให้ ล อกทองคาหุ้มพระโกศของเจ้ าของ
พระพุทธรูปฉลองพระองค์ที่สร้ างไว้ ครัง้ ยังมีพระชนม์ มายุบหุ้มพระพุทธรูปและนาเครื่องทรงไปยุบ
ทาเป็ นเครื่องทรงแต่งองค์พระพุทธรูป14
รวมถึงยังพบหมายรับสัง่ ให้ ช่างขึ ้นประดับเครื่ องทรงพระพุทธรูปทองคาถมในหมาย
รับสัง่ เรื่อง “กาหนดการสมโภชพระพุทธรูปทองคาถมและมีพระธรรมเทศนาสังคายนาในพระราช
พิธีสารท” ความว่า “...อนึ่ง ให้หลวงนริ ทราถรณ์ ช่างทอง จัดแจงเครื่ องประดับพระพุทธรู ปฉลอง
พระองค์เข้าไปประดับจงพร้อม ณ พระที่นงั่ จักรพรรดิ พิมาน ณ วันเดื อน ๑๐ แรม ๑๓ ค่า เพลา
เช้า...” 15 และหมายรับสัง่ เรื่อง “พระราชพิ ธีฉลองพระพุทธรู ป ประจาพระองค์ สมเด็จพระศรี สุลา
ลัย ที่บนพระที่นงั่ ดุสิตมหาปราสาท” 16 แสดงถึงการให้ ช่างทองขึ ้นประดับเครื่องทรงพระพุทธรูป ซึ่ง
เนื ้อความกล่าว ให้ หลวงนรินทราถรณ์ช่างทองจัดเครื่องประดับพระพุทธรูปฉลองพระองค์ ซึ่งจาก
หม่อมราชวงศ์ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง, 102.
14
หม่อมราชวงศ์ แสงสรูย์ ลดาวัลย์ , “พระพุทธปฏิมากรฉลองพระองค์,” ใน ประเพณีในราชสานัก
(บางเรื่อง) (พระนคร : โรงพิมพ์ท่าพระจันทร์ , 2514), 83-86.
15
คณะกรรมการชาระประวัติศาสตร์ ไทยและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี,
”หมายรับสัง่ รัชกาลที่ 3 ร.ศ. 1193 เลขที่ 3 เรื่ องสมโภชพระพุทธรู ปทองคาถมและมีพระธรรมเทศนาสังคายนา
ในพระราชพิธีสารท,” ประชุมหมายรับสัง่ ภาค 4 ตอนที่ 1 สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้ า
เจ้ าอยู่หวั จ.ศ. 1186-1203, 59-64.
16
คณะกรรมการชาระประวัติศาสตร์ ไทยและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี,
”หมายรับสัง่ รัชกาลที่ 3 ร.ศ. 1193 เลขที่ 4 เรื่อง พระราชพิธีฉลองพระพุทธรูป ประจาพระองค์สมเด็จพระศรี
สุลาลัย ที่ บ นพระที่ นั่ง ดุ สิตมหาปราสาท,” ประชุม หมายรั บ สั่ง ภาค 4 ตอนที่ 1 สมั ยรั ตนโกสิน ทร์ รั ช กาล
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั จ.ศ. 1186-1203, 81-84.
13
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หมายรับสัง่ ให้ ช่างทองขึ ้นประดับเครื่องทรงนันแสดงให้
้
เห็นถึงการที่เครื่องทรงสามารถถอดออกได้
จากพระพุทธรูปทรงเครื่องกลุม่ พระบรมมหาราชวัง อย่างชัดเจน รวมถึงการสร้ างองค์พระพุทธรูป
และเครื่องทรงมาจากช่างคนละแขนงกันคือองค์พระพุทธรูปสร้ างจากช่างหล่อประติมากรรม แต่
เครื่ องทรงดับ มาจากฝ่ ายของช่างทองซึ่งอาจจะเป็ นช่างกลุ่มเดียวกับ ที่ผลิตเครื่ องประดับของ
พระมหากษั ต ริ ย์ ห รื อ ช่ า งทองหลวง จึ ง ท าให้ กรรมวิ ธี รู ป แบบและลวดลายของเครื่ อ งทรง
พระพุทธรูปทรงเครื่องเหมือนหรือใกล้ เคียงกับเครื่องประดับของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศา
นุวงศ์ หรื ออาจจะเป็ นไปได้ ว่าเครื่ องประดับ บางส่วนในพระพุทธรูปทรงเครื่ องกลุ่มพระพุทธรู ป
ฉลองพระองค์ อาจเป็ นเครื่องประดับที่เคยเป็ นสิ่งของที่พระมหากษัตริ ย์และพระบรมวงศานุวงศ์
เคยเป็ นเจ้ าของหรือมีการใช้ งานมาก่อนแล้ ว รวมทัง้ เครื่ องทรงพระพุทธรูปทรงเครื่ องในปั จจุบันที่
พบอาจมีการสร้ างเพิ่มหรือสับเปลี่ยนตามความงามเนื่องจากเครื่องทรงนันสามารถถอดได้
้

ภาพที่ 1 พระพุทธจักรพรรดิ
พระพุทธรูปทรงเครื่องต้ นอย่างพระมหาจักรพรรดิ สร้ างในรัชกาลที่1
ที่มา : หม่อมราชวงศ์ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ : บริ ษัท
อมรินทร์พริน้ ติ ้งกรุ๊พ จากัด, 2535), 29.
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ภาพที่ 2 พระพุทธจุลจักร
พระพุทธรูปทรงเครื่องต้ นอย่างพระมหาจักรพรรดิ สร้ างในรัชกาลที่ 1
ที่มา : หม่อมราชวงศ์ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ : บริ ษัท
อมรินทร์พริน้ ติ ้งกรุ๊พ จากัด, 2535), 26.

ภาพที่ 3 พระพุทธรูปพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
สร้ างปี พ.ศ. 2386 สัมฤทธิ์ หุ้มทองคา
ที่มา : หม่อมราชวงศ์ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ : บริษัท
อมรินทร์พริน้ ติ ้งกรุ๊พ จากัด, 2535), 121.
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ภาพที่ 4 พระพุทธรูปพระพุทธเลิศหล้ านภาลัย
สร้ างปี พ.ศ. 2386 สัมฤทธิ์ หุ้มทองคา
ที่มา : หม่อมราชวงศ์ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ : บริษัท
อมรินทร์พริน้ ติ ้งกรุ๊พ จากัด, 2535), 125.
รูปแบบพระพุทธรูปทรงเครื่องในสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น
พระพุท ธรู ป ทรงเครื่ อ งในสมัย รั ต นโกสิ น ทร์ ตอนต้ น หรื อที่ เ รี ย กว่า “พระพุท ธรู ป
ทรงเครื่ องต้น อย่ างพระมหาจัก รพรรดิ ” ตามเอกสารระบุใ นสมัย พระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้ า
เจ้ าอยู่หวั นัน้ อาจกล่าวโดยรวมได้ วา่ ทังในสมั
้
ยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
รัชกาลที่ 1และสมัยพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้ าเจ้ าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 รูปแบบคล้ ายคลึงกันโดย
ส่วนใหญ่เป็ นพระพุทธรูปหล่อสาริ ด หุ้มด้ วยทองคา ส่วนเครื่ องทรงนัน้ เป็ นเครื่ องทอง ลายลงยา
ราชาวดี ประดับ ด้ วยเนาวรัตน์ อย่างพระมหาจักรพรรดิมิได้ ทาการหล่อติดกับองค์พระพุท ธรู ป
สามารถถอดออกได้ สร้ างเป็ นพระพุทธรูปประทับยืนแบบสมภังค์ แสดงปางห้ ามสมุทรหรื ออภัย
มุทราสองพระหัตถ์นิว้ พระหัตถ์ทงั ้ สี่ยาวเสมอกัน ซึ่งเป็ นลักษณะร่วมของพระพุทธรูปทรงเครื่ อง
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สมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น การแสดงเป็ นปางห้ ามสมุทรนีด้ ้ วยมีพระราชประสงค์จะมิให้ เกิดการ
วิวาทบาดหมางกันระหว่างพระราชวงศ์ รวมถึงพระพุทธรูปทรงเครื่องปางห้ ามสมุทรได้ ปรากฏเป็ น
ที่นิยมมาแล้ วแต่ครัง้ กรุงศรีอยุธยา17
ปั จจุบนั พระพุทธรูปทรงเครื่องส่วนใหญ่ประดิษฐานภายในหอสุลาลัยพิมานหมู่หนึ่ง
(ภาพที่ 5) และอีกหมูห่ นึ่งประดิษฐานที่ฐานชุกชีของพระมหามณีรัตนปฏิมากร ภายในวัดพระศรี
รัตนศาสดาราม (ภาพที่ 6) ที่พบภายนอกพระบรมมหาราชวังมีจานวนน้ อย เช่น พระประธานปาง
มารวิชยั ในพระอุโบสถวัดนางนองที่สร้ างในคติพระพุทธเจ้ าปางทรมานพระยามหาชมพู วัดอนง
คาราม วัดเทพธิดาราม มีพระพุทธรูปทรงเครื่องประดิษฐานในพระอุโบสถ สันนิษฐานว่าอาจเป็ น
พระพุทธรูปทรงเครื่ องที่สร้ างอุทิศถวายโดยพระบรมวงศานุวงศ์หรื อเจ้ านายฝ่ ายหน้ า – เจ้ านาย
ฝ่ ายใน และพบพระพุทธรูปทรงเครื่ องที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรง
โปรดเกล้ าฯในถ่ายแบบมาจากพระพุทธนฤมิต ในพระบรมมหาราชวัง มาประดิษฐาน ณ ซุ้มหน้ า
พระอุโบสถวัด อรุ ณ ราชวรารามซึ่งถื อเป็ นวัดประจ ารัช กาลพระบาทสมเด็จ พระพุท ธเลิศหล้ า
นภาลัย (ภาพที่ 7)

ภาพที่ 5 พระพุทธรูปทรงเครื่องส่วนใหญ่ประดิษฐานภายในหอสุลาลัย
ที่มา : หม่อมราชวงศ์ แสงสรู ย์ ลดาวัลย์ , พระมหาปราสาทและพระราชมณเฑี ย รสถานใน
พระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ : สานักพระราชวัง, 2507), 22.
17

หม่อมราชวงศ์ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง, 103.
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ภาพที่ 6 พระพุทธรูปทรงเครื่องประดิษฐานที่ฐานชุกชีของพระมหามณีรัตนปฏิมากร
ภายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ที่มา : รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, พระพุทธปฏิมาสยาม (กรุงเทพฯ : มิวเซียมเพรส, 2553), 154.

ภาพที่ 7 พระพุทธรูปทรงเครื่องประดิษฐาน ณ ซุ้มหน้ าพระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม
รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้ าฯให้ ถ่ายแบบมาจากพระพุทธนฤมิต
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พระพุ ทธรู ป ทรงเครื่ องในสมั ย พระบาทสมเด็จ พระพุ ทธยอดฟ้ าจุ ฬ าโลก
มหาราช รัชกาลที่ 1
ดังที่ทราบกันแล้ วว่าในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาล
ที่ 1 ว่ามีการสร้ างพระพุทธรูปทรงเครื่องขึ ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ สององค์คือ พระพุทธจุลจักร และ
พระพุทธจักรพรรดิ จัดได้ ว่าเป็ นรุ่นแรกในการสร้ าง สร้ างด้ วยสาริ ดหุ้มทองคา เป็ นพระพุทธรู ป
ประทับยืนแสดงปางห้ ามสมุทรหรื ออภัยมุทราสองพระหัตถ์ทงั ้ สององค์ เครื่ องต้ นหรื อเครื่ องทรง
อย่างจักรพรรดิราชาธิราชเป็ นทองคาลงยาราชาวดี ประดับเนาวรัตน์ อันประกอบด้ วยเครื่ องทรง
ดังนี ้ ชฎามกุฎทรงสูงโดยเพิ่มผ้ าจีบเกีย้ ว กระจังตาอ้ อยเป็ นชัน้ บัวเชิงบาตรและปลี กับทัง้ มีกรร
เจียรจร ครองจีวรห่มเฉียงพาดสังฆาฏิพระอังสาซ้ ายยาจรดพระนาภี ตกแต่งด้ วยลายก้ านแยกต่ อ
พุ่มข้ าวบิณฑ์ ทรงกรองศอกลมปลายรอบเป็ นลายพุ่มแหลม อินธนูประกอบด้ วยลายดอกไม้ ไหว
สังวาลเป็ นดอกดาวกระจายไขว้ ทับทรวงทรงสี่เหลี่ยมเปี ยกปูนซ้ อนดอกกลม สวมทองกร แหวน
รอบปะวะหล่า พาหุรัด สวมธามรงค์ทกุ นิ ้วพระหัตถ์ ทรงภูษาลายพุ่มแยกก้ านมีขอบเป็ นลายกรวย
เชิงสลับประจายามก้ ามปู เจียระบาดและชายไหวชายแครงประดิษฐ์ เป็ นลายกนกใบเทศหางโต
ซ้ อนสามชัน้ สุวรรณกระถอบและคาดปั น้ เหน่งที่มีหวั เป็ นรูปลายประจายาม ทรงทองพระบาทและ
ฉลองพระบาทเชิงงอน
ความแตกต่างระหว่างพระพุทธรูปทรงเครื่ อง รัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 3 มีส่วนต่าง
เพียงเล็กน้ อยทางลายละเอียด กล่าวคือ พระพักตร์ พระพุทธรูปทรงเครื่ องในสมัยรัชกาลที่ 1 พะ
โอษฐ์ ทรงแย้ มสรวลกว้ างกว่าเล็กน้ อย ใกล้ เคียงอยุธยาตอนปลาย พระกรรณยาวเกือบจรดพระ
อังสา และกุณฑลเป็ นตุ้ม
พระพุทธรูปทรงเครื่องในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้ าเจ้ าอยู่หัว รั ชกาลที่
3
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้ าเจ้ าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 นี ้ มีการสร้ างพระพุทธรูป
ทรงเครื่ องต้ น อย่ างจัก รพรรดิ ราชเป็ นจ านวนมากดังที่ ก ล่าวมาแล้ ว โดยลัก ษณะพระพุท ธรู ป
ทรงเครื่ องและสัดส่วนใกล้ เคี ย งกับ พระพุท ธรู ปทรงเครื่ องใน สมัย รัชกาลที่ 1 หากแต่ลกั ษณะ
รายละเอียดบางประการ เช่นการทาพระพักตร์ “อย่างหุ่น” ตามแบบที่นิยมในรัชกาลนี ้ และความ
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ประณีตของเครื่ องต้ นหรื อเครื่ องทรงลดน้ อยลง อาจเป็ นเพราะสาเหตุเช่นฝี มือการทาเครื่ องทอง
ของช่างในสมัยรัชกาลนีไ้ ม่ประณีตเท่าสมัยรัชกาลที่ 1 ซึ่งอาจเป็ นช่างที่รอดสงครามมาจากสมัย
อยุธยา หรือในรัชกาลที่ 3 อาจเป็ นงานของช่างที่ถกู ฝึ กเนื่องจากต้ องทาจานวนหลายชุดและช่างผู้
มีประสบการณ์มีจานวนไม่เพียงพอ
พระพุทธรูปทรงเครื่ององค์สาคัญได้ แก่ พระพุทธนิฤมิต พระพุทธรังสฤษฏ์ พระพุทธรูป
พระพุท ธยอดฟ้าจุฬาโลก พระพุท ธรู ป พระพุท ธเลิ ศหล้ า นภาลั ย เป็ นต้ น เนื่ องจากการสร้ าง
พระพุทธรูปทรงเครื่องในสมัยรัชกาลที่ 3 นันเป็
้ นการสร้ างอุทิศถวายแด่ทงั ้ พระบรมวงศานุวงศ์ทงั ้
ฝ่ ายหน้ าและฝ่ ายใน จึงมีข้อแตกต่างว่าการสร้ างถวายแด่ฝ่ายหน้ านันพระพุ
้
ทธรูปมักครองจีวรห่ม
คลุม ส่วนการทรงอุทิศถวายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในพระพุทธรูปมักครองจีวรห่มเฉียง18
พระพุทธรูปสร้ างด้ วยสาริดหุ้มทองคา เป็ นพระพุทธรูปประทับยืนแสดงปางห้ ามสมุทร
ทรงเครื่องต้ นหรือเครื่องทรงเป็ นทองคา ลงยาหรือลงยาราชาวดี ประดับเนาวรัตน์ อันประกอบด้ วย
ชฎามกุฎทรงสูง ครองจีวรห่มเฉียงหรื อห่มคลุม บางพาดสังฆาฏิพระอังสาซ้ ายยาวจรดพระนาภี
ตกแต่งด้ วยลายก้ านแยก ทรงกรองศอกลมปลายรอบเป็ นลายพุ่มแหลม อินธนูประดับด้ วยดอกไม้
ไหว สังวาลมีทงเส้
ั ้ นเดียวและเส้ นคู่ ทาเป็ นลายดอกดาวกระจาย ดอกกลม และดอกเหลี่ยม ไขว้
ทับทรวงทรงสี่เหลี่ยมเปี ยกปูนซ้ อนดอกกลม หรือแบบประจายามและแบบกลม สวมทองกร แหวน
รอบปะวะหล่า พาหุรัด สวมธามรงค์ทกุ นิ ้วพระหัตถ์ ทรงภูษาลายพุ่มแยกก้ านมีขอบเป็ นลายกรวย
เชิง เจียระบาดและชายไหวชายแครงประดิษฐ์ เป็ นลายกนกใบเทศทังขนาดเล็
้
กและใหญ่ซ้อนสาม
ชัน้ สุวรรณกระถอบยาวและสันบางองค์
้
มีสายรัดบันพระองค์และคาดปั น้ เหน่งที่มีหัวเป็ นรูปลาย
ประจายามและกลม ทรงทองพระบาทและฉลองพระบาทเชิงงอน19 (ภาพที่ 8)
เครื่องทรงพระพุทธรูปทรงเครื่องในสมัยรัชกาลที่ 3 ใกล้ เคียงกับในรัชกาลที่ 1 มีสว่ นที่
ต่างกันเล็กน้ อยในความหลากหลายของลวดลายที่ใช้ นิยมทาเป็ นลายอยู่ในกลุ่มเดียวกันคือ ลาย
ใบเทศแบบลายประดิษฐ์ ตา่ งกันในการนาลายมาเรียงประกอบ รวมทัง้ การลงยาและ อัญมณีที่ใช้
ประดับ

18

หม่อมราชวงศ์ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง, 103.
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ดูตาแหน่งเครื่องทรงพระพุทธรูปทรงเครื่องในภาพอธิบายท้ ายเล่ม .

17

นอกจากนี ย้ ังมีพระพุท ธรู ป เครื่ องในกลุ่มพระบรมมหาราชวังบางองค์ที่ มีผ้ ตู งั ้ ข้ อ
สันนิษฐานว่าเป็ นพระพุท ธรูปในช่วงคาบเกี่ยวรัช กาลหรื อสร้ างก่อนรัชกาลที่ 3 คือพระพุทธรู ป
ฉลองพระองค์สมเด็จพระบวรราชเจ้ า มหาเสนานุรัก ษ์ พระพุทธรูปฉลองพระองค์สมเด็จฯเจ้ าฟ้า
กรมหลวงศรีสนุ ทรเทพ โดยให้ การกาหนดสมัยจากรูปแบบเครื่ องประดับเช่น ทรงกุณฑลตุ้ม ชาย
ไหวชายแครงเป็ นลายช่อหางโตใบเทศ มงกุฎแบบมีท้าย รวมถึงการกล่าวว่าพระพุทธรูปพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกสร้ างใน รัชกาลที่ 1 อีกด้ วย20
ในสมัยรัชกาลที่ 3 นี ้นอกจากพระพุทธรูปทรงเครื่องในกลุม่ พระบรมมหาราชวังแล้ วยัง
พบกลุ่มนอกพระบรมมหาราชวังอีก จานวนหนึ่งด้ วย ซึ่งสร้ างตามคติที่ ต่างๆกันไปหรื อรูป แบบ
เดียวกับในวังแต่มิอาจระบุคติการสร้ างที่ชัดเจนได้ เช่น พระพุทธรูปทรงเครื่ องวัดอนงคาราม วัด
เทพธิดาราม (ภาพที่ 9-10) และสร้ างคติพระพุทธเจ้ าปราบพระยามหาชมพูบดีในพระประธานวัด
นางนอง (ภาพที่11) และวัดพิชยั ญาติการามซึ่งสร้ างตามคติพระอนาคตพุทธคือ พระศรีอาริยไตรย
อีกด้ วย21 (ภาพที่12)

20

พิชญา สุม่ จินดา, ”พระพุทธรู ปทรงเครื่ องฉลองพระองค์ ในพระบรมมหาราชวัง : ความรู้ ที่ต้อง
เปลี่ยนแปลง ความขัดแย้ ง ที่ ต้อ งวิ เ คราะห์ ,” ใน ประวัติศาสตร์ ศิลปะที่ ต้อ งจารึก รวมบทความวิช าการด้ า น
ประวัติศาสตร์ ศิลปะเนื่องในโอกาสเกษี ยณอายุราชการศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์ (กรุงเทพฯ : อมรินทร์
พริ ้นติ ้งกรุ๊พ, 2550), 61.
21
ศักดิ์ ชัย สายสิงห์ , “ศิลปะสมัยรัตนโกสิน ทร์ , ” ใน รายงานวิ จัยพระพุท ธรู ป ในประเทศไทย :
รูปแบบ พัฒนาการและความเชื่อของคนไทย, 2551, 24.
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ชฎามงกุฎทรงสูง

อินธนูประดับดอกไม้ ไหว

กรองศอกลมลายพุม่ แหลม

ทับทรวงเปี ยก
ปูน
พาหุรัดลายดอก
ประกอบกระจัง

สังวาลลายดอกเหลี่ยม

สังฆาฏิยาวลายก้ านแยก

ภาพที่ 8 ลักษณะเครื่องทรงส่วนบนในพระพุทธรูปทรงเครื่อง
ที่มา : หม่อมราชวงศ์ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ : บริษัท
อมรินทร์พริน้ ติ ้งกรุ๊พ จากัด, 2535), 122.
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ภาพที่ 9 พระพุทธรูปทรงเครื่องประดิษฐานด้ านข้ างพระประธานในพระอุโบสถ วัดอนงคาราม
ที่มา : ศักดิ์ชยั สายสิงห์, “ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ ,” ใน รายงานวิจัยพระพุทธรูปในประเทศไทย :
รู ป แบบ พัฒนาการและความเชื่ อของคนไทยภาควิช าประวัติศาสตร์ ศิ ลปะ คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551, 22. (อัดสาเนา)

ภาพที่ 10 พระพุทธรูปทรงเครื่อง ประดิษฐานด้ านข้ างพระประธาน ในอุโบสถวัดเทพธิดาราม

20

ภาพที่ 11 พระพุทธรูปทรงเครื่อง พระประธานในอุโบสถวัดนางนอง

ภาพที่ 12 พระศรีอาริยเมตไตรยวัดพิชยั ญาติการามฯ
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เครื่องทรง เครื่องแต่ งกายและเครื่องประดับในสมัยรัตนโกสินทร์ ต้นที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่อง
ทรงพระพุทธรูปทรงเครื่อง
เครื่องทรงหรื อที่เรี ยกว่าเครื่ องต้ นในพระพุทธรูปทรงเครื่ องเป็ นเครื่ องประดับที่สร้ าง
ความงามให้ แก่พระพุทธรูป รวมถึงเป็ นเครื่ องแสดงถึงการแทนพระพุทธองค์ในสถานะของพระ
จักรพรรดิราช หรือเป็ นพระพุทธรูปฉลองพระองค์ของกษัตริ ย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งลักษณะ
ของเครื่องทรงในพระพุทธรูปทรงเครื่องนัน้ เป็ นลักษณะเดียวกันหรื อคล้ ายคลึงกับเครื่ องทรงของ
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ในระดับชันยศต่
้
างๆ เครื่องทรงและเครื่ องประดับนัน้ อาจ
เรี ยกเป็ นเครื่ อง “ถนิ มพิ มพาภรณ์ ” ซึ่งเป็ นศัพท์เ ฉพาะระบุใ นการเรี ยกเครื่ องประดับที่ ตกแต่ง
ร่างกาย มีหลักฐานที่ปรากฏระบุถึงเครื่องทรงและเครื่องประดับต่างๆ ที่สามารถนามาใช้ ประกอบ
ในการศึกษาเปรียบเทียบเครื่องทรงพระพุทธรูปทรงเครื่องได้ ดงั นี ้
เครื่องทรง เครื่องแต่ งกายและเครื่องประดับจากหลักฐานทางเอกสาร
จากเอกสารที่ปรากฏแสดงให้ เห็นว่าการสวมใส่เครื่องประดับตามยศหรื อบรรดาศักดิ์
ในสมัย ธนบุรี จ นกระทั่งพระพระบาทสมเด็จ พระพุท ธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสถาปนากรุ ง
รัตนโกสินทร์ขึ ้นเป็ นราชธานี เรื่อยมาจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั ซึ่งจัดเป็ น
ช่วงต้ นแห่งกรุง รัตนโกสินทร์ ยังนิยมในการใช้ เครื่ องประดับและการแต่งกายที่ได้ รับอิทธิพลสืบ
เนื่องจากอยุธยาตอนปลาย เช่นเดียวกับการปกครอง วรรณกรรมและศิลปกรรมต่างๆ จนถึงสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงช่วงที่มีการค้ าขายและติดต่อกับชาติ
ตะวันตกมากขึ ้นทาให้ เรื่องของเครื่องทรงและการแต่งกายมีการเลียนแบบชาวตะวันตกมากขึ ้น
รวมถึงการออกแบบเครื่ องประดับด้ วยเช่นกัน ดังนัน้ ในการศึกษาเครื่ องทรง เครื่ อง
แต่งกายและเครื่ องประดับที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่ องทรงในพระพุทธรูปทรงเครื่ องจึงจากัดอยู่ในช่วง
รัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 3 เนื่องจากรูปแบบอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้ างเล็กน้ อยแต่ระเบียบและกฎ
ข้ อบังคับยังมิได้ ทาการเปลี่ยนแปลงตามรสนิยมตะวันตก
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เครื่องทรงหรือเครื่องต้ นในพระราชพิธี และเครื่องประดับในพระบรมวงศานุวงศ์
เครื่องประดับที่พระมหากษัตริย์ทรงหรือที่เรียกว่า เครื่องต้ น มักทรงใช้ ในพระราชพิธี
สาคัญ เช่น พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีพระราชดาเนินเลียบพระนคร เสด็จพระราช
ดาเนิ น ไปถวายพระมหากฐิ น เป็ นต้ น ซึ่งเครื่ องต้ น หรื อเครื่ องทรงนี เ้ ป็ นหนึ่งในบรรดาเครื่ อ ง
ราชูป โภค ที่ ก าหนดไว้ ใ นกฎมณเฑี ย รบาลตัง้ แต่ครัง้ กรุ งศรี อยุธยาและใช้ เ รื่ อ ยมาจนถึ งสมัย
รัตนโกสินทร์ เครื่ องทรงพระองค์ชิน้ สาคัญประกอบด้ วย พระมหาพิชัยมงกุฎ เป็ นหนึ่งในเครื่ อง
เบญจกกุธภัณฑ์ประเภทศิราภรณ์ พระชฎาห้ ายอดหรือที่เรียกว่าพระชฎามหากฐิ น พระสังวาลพระ
นพ พระมหาสังวาลนพรัตน พระธามรงค์วิเชียรจินดา พระธามรงค์รัตนวราวุธ22 นอกจากเครื่องทรง
ชิ ้นสาคัญที่กล่าวมาแล้ วยังมีเครื่องประดับชิ ้นอื่นๆอีกมาก เช่น กรองศอ ทับทรวง ตาบ พาหุรัดหรือ
ต้ นพระกร ทองพระกร ทองพระบาท ธามรงค์ ฯลฯ ซึ่งเครื่องทรงหรือเครื่องประดับเหล่านี ้เป็ นเครื่อง
ทรงที่ปรากฏในพระพุทธรูปทรงเครื่องเกือบทังหมด
้
และยังพบเอกสารที่เป็ นข้ อห้ ามให้ เครื่ องแต่ง
กายสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้ นอีกด้ วย
ข้ อห้ ามในการใช้ เครื่องประดับในข้ าราชการและคหบดี
การใช้ เครื่องประดับที่แบ่งชนชันในสั
้ งคม มีปรากฏหลังฐานในกฎหมายตราสามดวง
เป็ นพระราชกาหนด ห้ ามผู้แสดงโขน ละคร แต่งกายและสวมใส่เครื่ องประดับอย่างเครื่ องต้ นของ
พระมหากษัตริย์ในพระราชกาหนดใหม่ จ.ศ.๑๑๕๖(พ.ศ.๒๓๔๓) ข้ อ ๒๕ ความว่า
“เจ้าต่างกรมแลข้าทูละอองฯ ผูร้ ักษาเมือง ผูร้ ั้งกรมการ ช่างโขน ช่างละคอนทุกวันนี้
แต่งยืนเครื่องแต่งนางย่อมทามงกุฎฉะฎา ชายไหวชายแครง กรรเจี ยก ทัดดอกไม้ นุ่งโจงไว้หาง
หงษต้องหย่าง เครื ่ องต้นอยู่ ดูไม่ควรหนักหนา แต่นี้สืบไปเมื่อหน้า ถ้าผู้ใดช่างโขนละคอนห้าม
อย่าให้ทามงกุฎฉะฎาชา กรรเจี ยก ทัดดอกไม้ แลไหวชายแครงนุ่งโจงไว้หางหงษต้องอย่างเครื่ อง
ต้นเปนอันขาดทีเดียวแลกาหนดให้แต่งตัวยืนเครื่อง นุ่งผ้าตีปีกจี บโจงอย่างโขนก็ตาม แต่งตัวนาง
แต่รั ด เกล้า อย่ า ให้มีก รรเจี ย กจรดอกไม้ท ัด ถ้าผู้ใ ดมิ ฟั ง ยังท ามงกุฎ ฉะฎา ชายไหวชายแครง
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อ่านเพิ่ม กรมศิลปากร, ถนิมพิมพาภรณ์ (กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ ้นติ ้งกรุ๊พ, 2535), 157.
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กรรเจี ยก ทัดดอกไม้ นุ่งโจงไว้หางหงษต้องหย่าง ให้โขนให้ละครไปเล่นผิ ดกฎรับสัง่ ห้าม จับได้จะ
เอาตัวเป็ นโทษจงหนัก”23
หรื อ ในเรื่ อ งการแต่งกายของเจ้ านาย มีพ ระราชบัญ ญั ติห้ ามบุตรหลานขุน นาง
ข้ าราชการชัน้ ผู้น้ อยและราษฎรสวมใส่เครื่ องประดับลงยาราชวดีประดับเพชรพลอยมีลวดลาย
ประจายามและลวดลายกระจัง รวมทังทองรู
้
ปพรรณบางอย่างดังรายละเอียดดังนี ้พระราชบัญญัติ
จ.ศ. ๑๑๖๒ (พ.ศ. ๒๓๔๓) ข้ อ ๒๐ ความว่า “...หย่างทาเนี ยมแต่ก่อนสื บมาจะนุ่งผ้าสมปั กท้อง
นาก และใส่เสื้อครุยกรองคน ต้น ปลายแขน จะคาดราตคตหนามขนุนได้แต่มหาดไทย กลาโหม
จัตสุ ดมภ์ แลแต่งบุตรหลานขุนนางใหญ่ น้อย ได้ก็แต่เสมาแลจี้ภคั วจั่นจาหลักประดับพลอยแต่
เพียงนี้ แลทุกวันนี้ขา้ ราชการผูน้ อ้ ยนุ่งห่มมิ ได้ทาตามหย่างทาเนี ยมแต่ก่อน ผู้น้อยก็น่งุ สมปั กปูม
นากใส่เสื้อครุย กรองคอ มื อ สังเวี ยน สารฏ คาดราตคตหนามขนุน กั้นร่ มผ้าศรี ผึ้งตลอดไปจน
ตารวจเลว แลลูกค้าวานิ จกัน้ ร่ มผ้าสีผึ้งด้วย แต่งบุตรแลหลานเล่าผูกลูกปะวะหล่าจาหลักประดับ
พลอยแลจี้กุดนั ประดับพลอยถมยาราชาวะดี ใส่เกี้ยวมีกระจังประจายามเข้าหย่างต้องห้ามเกิ นบัน
ดาศักดิ ผิดอยู่
แต่นี้สืบไปเมื่อหน้า ให้ข้าราชการแลราษฎรทาตามหย่ างทาเนี ยมก่อน ครั้งนี้โปรด
เกล้าฯ ให้แต่ขนุ นางผูใ้ หญ่กนั้ ร่ มศรี ผึ้ง คาดราตคตหนามขุนน ห้ามอย่าให้ขา้ ราชการผูน้ อ้ ยใส่ครุย
กรองคอ สังเวียนสารฏ คาดราตคตหนามขนุน นุ่งสมปักท้องนากสายเขมขัดอย่าให้มีดอกประจา
ยาม กัน้ ร่มผ้าศรี ผึ้ง ใส่เสื้อได้แต่กรองปลายมือ จะแต่งบุตรแลหลาน ก็ให้ใส่ได้แต่จี้ เสมา ภัควจั่น
ประดับพลอยแดงเขี ยวแต่เท่านี ้ อย่าให้ประดับเพชรถมญาราชาวะดี ลูกปะวะหล่าเล่าให้ใส่แต่ลาย
แทงแลลายเกลี้ยง เกี้ย วอย่ าให้มีก ระจังประจ ายามสี่ทิ ศ แลอย่าใส่กระจับ ปิ้ ง พริ กเทศทองค า
กาไลทองคาใส่เท้า. อย่าให้ขา้ ราชการผูน้ อ้ ยและราษฎรกัน้ ร่มผ้าศรี ผึ้ง และกระทาให้ผิดด้วยหย่าง
ทาเนียมเกิ นบันดาศักดิ เปนอันขาดทีเดียว แลห้ามอย่าให้ช่างทองทัง้ ปวงรับจ้างแลทาจี้เสมา ภคว
จั่น ประดับ เพชรถมญาราชาวดี แลกระจับปิ้ งพริ ก เทศก าไลเท้าทองคา แลแหวนถมยาราชวดี

23

คุรุสภา, กฎหมายตราสามดวง เล่ม 5 พระราชกาหนดใหม่ (กรุ งเทพฯ : ศึกษาภัณฑ์ พาณิชย์ ,
2505), 738-739,
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ประดับพลอยห้ามมิ ให้ซื้อขายเปนอันขาดทีเดียว ถ้าข้าราชการผูน้ อ้ ยแลอณาประชาราษฎช่างทอง
กระทาให้ดว้ ยอย่างทาเนียมแต่ก่อน จะเอาตัวเปนโทษจงหนัก"24
ดังพระราชบัญญัติที่กล่าวมาแสดงให้ เห็นถึงการแต่งกายและการใช้ เครื่ องประดับนัน้
มีข้อห้ ามข้ อแต่ละชนชันมากมายทั
้
งการห้
้
ามใช้ ลวดลายประจายาม ห้ ามใช้ สีลงยาราชาวดี ใช้ ได้
เพียงสีลงยาได้ เฉพาะสีเขียว-แดง แลห้ ามประดับเพชร การนุ่งเครื่ องโขนละครห้ ามมิให้ น่งุ เครื่ อง
อย่างพระมหากษัตริย์ ทัง้ มงกุฎชฎา ทัดดอกไม้ ชายไหวชายแครง และการนุ่งผ้ าหางหงส์ ซึ่งเป็ น
แบบอย่างของกษัตริ ย์ ซึ่งข้ อห้ ามเหล่ามิ ได้ ปรากฏในเครื่ องทรงในพระพุทธรูป พร้ อมทัง้ ยังมีการ
โปรดเกล้ าฯให้ สร้ างเครื่องทรงแก่พระพุทธรูปโดยการเลียนแบบเครื่ องทรงของกษัตริ ย์ ในรัชกาลที่
1 กล่าวคือ เครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรื อพระแก้ วมรกต (ภาพที่ 13) ฤดูร้อน เพื่อ
เป็ นเครื่องพุทธบูชา25
เครื่องทรง เครื่องแต่ งกายและเครื่องประดับจากหลักฐานทางวัตถุ
เครื่ อ งทรงหรื อ เครื่ อ งประดั บ จากวัต ถุ จ ริ ง ที่ เ คยมี ก ารใช้ งานที่ เ หลื อ อยู่ แ ละ
ทาการศึกษาได้ นนั ้ จากภาพถ่ายและวัตถุในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นเครื่องประดับของเจ้ านาย
ชันสู
้ ง บางส่วนถูกเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์หรือได้ สง่ ต่อจากรุ่นสู้รุ่นของผู้ถือครอง ซึ่งในบ้ างครัง้ เมื่อ
ยุคสมัยเปลี่ยนความนิยมในรูปแบบตัวเรื อนความงามของเครื่ องประดับก็เปลี่ยนตามยุคสมัยแต่
คุณค่าในอัญมณีที่ใช้ ประดับยังคงอยู่
เข้ าใจว่าบางส่วนของเครื่องประดับที่เป็ นฝี มือช่างโบราณในช่วงต้ นรัตนโกสินทร์ได้ ถูก
นาไปเปลี่ยนแปลงขึ ้นเรือนใหม่ทาให้ พบวัตถุจริงในช่วงต้ นจานวนไม่มากนัก ดังนันจึ
้ งทาการศึกษา
เครื่ องทรง เครื่ องประดับของเจ้ านายที่สามารถนามาเที ยบเคียงกับเครื่ องทรงเครื่ องประดับใน
พระพุทธรูปได้ คือภาพถ่ายเก่าในพระราชพิธีสาคัญที่ มีการฉลองพระองค์อย่างเต็มยศหรื อโปรด
ประทานพระราชอนุญาตในนาเครื่องต้ นส่วนพระองค์มาเป็ นเครื่ องฉลองพระองค์แด่พระบรมวงศ์
24

ราชบัณฑิ ต ยสถาน, กฎหมายตราสามดวง ฉบับ ราชบัณฑิ ตยสถาน, เล่ม 1 (กรุ ง เทพฯ :
อมรินทร์ พริ ้นติ ้งแอนพับลิชชิ่ง จากัด, 2550), 1053-1055, 1072-1073.
25
ฉวีงาม มาเจริ ญและนุสมล สุขเสริ ม , พุทธมหามณีรัตนปฏิ มากร (กรุ งเทพฯ : อักษณสัมพันธ์ ,
2525), 165.
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เธอ เช่นในพระราชพิธีโสกันต์ของสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ เจ้ าฟ้าวไลอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรี
ราชสิริธร ทรงเครื่องต้ นอย่างขัตติยราชกุมารี อันประกอบด้ วย ทรงพระชฎา ฉลองพระองค์พระกร
น้ อยทับฉลองพระองค์ แขนยาวทรงกรองพระศอ ประดับนพพระอั งสาดอกไม้ ไหว สวมพาหุรัด
ประดับดอกไม้ ไหว ทรงทับทรวงและสังวาลไขว้ ทรงสนับเพลาเชิงงอน ทับด้ วยพระภูษาโจงเยียรบับ
หางหงส์ ประดับสุวรรณกระถอบ ข้ อพระบาทประดับทองและเครื่ องผูกข้ อพระบาทอื่นๆ 26 ซึ่งเป็ น
การทรงเครื่องขัตติยราชภูษิตาภรณ์ตามแบบโบราณราชประเพณี หรือการทรงเครื่องเต็มยศในพระ
ราชพิธีราชภิเษกของพระมหากษัตริย์ดงั ในภาพถ่ายเก่าที่มีการบันทึก (ภาพที่14-17)

ภาพที่ 13 เครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้ วมรกต ฤดูร้อน
ทองคาลงยาประดับอัญมณี พิพิธภัณฑ์วดั พระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวัง
ที่มา : พิชญา สุม่ จินดา, “พระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค์ในพระบรมมหาราชวัง: ความรู้ที่
ต้ องเปลี่ยนแปลง ความขัดแย้ งที่ต้องวิเคราะห์,” ใน ประวัติศาสตร์ศิลปะที่ต้องจารึก รวมบทความ
วิชาการด้ านประวัติศาสตร์ศิลปะเนื่องในโอกาสเกษี ยณอายุราชการศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ไกร
ฤกษ์ (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ ติ ้งกรุ๊พ, 2550), 140.
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สานักงานเสริ มสร้ างเอกลักษณ์ของชาติ, ราชพัสตราภรณ์ (กรุ งเทพฯ : อมรินทร์ พริ ้นติ ้งแอนด์
พับลิชชิ่ง, 2548), 39.
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ภาพที่ 14 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 4 ทรงเครื่องตามราชประเพณีโบราณ
ในงานพระราชพิธีราชาภิเษก พ.ศ. 2394
ที่มา : กรมศิลปากร, ประมวลภาพประวัติศาสตร์ไทยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์
(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2550), 20.

ภาพที่ 15 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 5เครื่องทรงบรมขัติยราชภูษิตาภรณ์
ครัง้ ประกอบบรมราชพิธีราชาภิเษก พ.ศ. 2416
ที่มา : กรมศิลปากร, ประมวลภาพประวัติศาสตร์ไทยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์
(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2550), 30.
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ภาพที่ 16 สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ เจ้ าฟ้าวไลอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิริธร
ทรงเครื่องต้ นอย่างขัตติยราชกุมารี ในการสมโภชในพระราชพิธีโสกันต์
ที่มา : สานักงานเสริ มสร้ างเอกลักษณ์ของชาติ , ราชพัสตราภรณ์ (กรุงเทพฯ : อมริ นทร์ พริ น้ ติ ้ง
แอนด์พบั ลิชชิ่ง, 2548), 39.

ภาพที่ 17 สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์ เจ้ าฟ้ามาลินีนพดารา กรมขุนศรี สัชนาลัยสุรกัญญา
ฉลองพระองค์งานสมโภชในพระราชพิธีโสกันต์
ที่มา : สานักงานเสริ มสร้ างเอกลักษณ์ของชาติ , ราชพัสตราภรณ์ (กรุงเทพฯ : อมริ นทร์ พริ น้ ติ ้ง
แอนด์พบั ลิชชิ่ง, 2548), 41.
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เครื่องทรง เครื่องแต่ งกายและเครื่องประดับจากหลักฐานทางจิตรกรรม
เครื่องทรงและเครื่องประดับในงานจิตรกรรมสามารถนามาใช้ เป็ นข้ อมูลเปรี ยบเทียบ
กับทรงเครื่อง เครื่องประดับพระพุทธรูปทรงเครื่องได้ คือกลุม่ จิตรกรรมตัวภาพพระ นาง เทพ เทวดา
ที่มีการเครื่องทรงเต็มยศ ที่เป็ นผลงานเชิงช่างในสมัยรัตนโกสินทร์ ต้น ลักษณะจิตรกรรมเป็ นแบบ
ไทยประเพณี มีอิท ธิพลจี น -ตะวัน ตกยังเข้ ามาไม่สมบูรณ์ สถานที่ ที่ สามารถน าจิ ตรกรรมมา
เทีย บเคี ยงได้ คือ พระที่นั่งพุท ธไธสวรรย์ วัดระฆังโฆสิตารามราชวรวิห าร วัดราชสิทธารามราช
วรวิหาร วัดดุสิดารามวรวิหาร วัดสุวรรณรามราชวรวิหาร27 วัดไชยทิศ ซึ่งเป็ นจิตรกรรมสมัยรัชกาล
ที่1 และได้ รับการบูรณปฏิสงั ขรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 3 (ภาพที่18-25)
เครื่องทรงที่พบในจิตรกรรมภาพ เทพ เทวดาต่างๆ ส่วนใหญ่ประกอบด้ วย มงกุฎ กรร
เจียรจร กรองศอ ทับทรวง สังวาล พาหุรัด ทองกร ทองข้ อพระบาท ในส่วนผ้ านุ่งเป็ นการนุ่งผ้ ายาว
สนับเพลาสองชัน้ ประดับชายไหวชายแครง ทัง้ แบบมีสายรัดประคดและไม่มีสายรัดประคด บาง
องค์พบการชักชายผ้ า การทรงผ้ าในงานจิตรกรรมที่ใกล้ เคียงกับพระพุทธรูปทรงเครื่องมากที่สดุ คือ
ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่พระที่นงั่ พุทไธสวรรย์ ผนังที่ 13 ซึ่งแสดงตอนพระพุทธเจ้ าทรงทรมานพระ
ยามหาชมพูหรือท้ าวชมพูบดี ในภาพปรากฏการทรงผ้ าของพระพุทธเจ้ าและท้ าวมหาชมพูบดีเป็ น
ผ้ าพิมพ์ลายอย่างเจ้ านายผู้หญิ งหรื อพวกฝ่ ายในจะนุ่งผ้ าจีบ28 ซึ่งเครื่ องทรง เครื่ องประดับและ
การจัดระเบียบการสวมใส่ในจิตรกรรมเป็ นรูปแบบเดียวกับพระพุทธรูปทรงเครื่อง ต่างกันเพียงลาย
ละเอียดละข้ อจากัดทางเทคนิคเท่านัน้
คือการเขียนให้ มิติและลวดลายได้ น้อยกว่า ส่วนในพระพุทธรูปนันเป็
้ นของเสมือนจริ ง
ให้ มิติ การสัมผัสและ ลวดลายได้ แต่ไม่สามารถพลิ ้วไหวและอ่อนช้ อยได้ อย่างในจิตรกรรม ซึ่ง
เข้ าใจว่ารูปแบบการเขียนเครื่องทรงในจิตรกรรมอาจได้ รับอิทธิพลเดียวกับเครื่ องทรงพระพุทธรูป
ทรงเครื่องคือมาจากเครื่องทรงของกษัตริย์และเครื่องยศเจ้ านายในระดับต่างๆ หรื อเป็ นแบบอย่าง
27

วัดที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ นเป็ นวัดที่มีการเขียนจิตกรรมในสมัยรัชกาลที่ 1 และปรากฏเอกสารถึงการ
บูรณะในสมัยรัชกาลที่ 3 ดูใน กรมศิลปกร, จิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่1, ชุดที่ 001, เล่มที่ 5 (กรุ งเทพฯ
: บ.ประชาชน, 2537), 6-74.
28
ณัฏฐภัทร จันทวิช, ผ้ าและการแต่งกายในสมัยโบราณจากจิตรกรรมฝาผนังบนพระที่นั่งพุทไธ
สวรรย์ พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้ า) (กรุงเทพฯ : บ. อาทิตย์โพรดักส์กรุ๊ปจากัด, 2545), 212.

29

ที่สืบทอดต่อกันมาและมีการประยุกต์เพิ่มเติมตามความนิยมของสมัยหรื อตามจิตนาการของช่าง
ผู้สร้ างผลงาน

ภาพที่ 18 ทวารบาล บานหน้ าต่าง จากพระที่นงั่ พุทธไธสวรรย์ : กรุงเทพฯ

ภาพที่ 19 เทวดา จากพระที่นงั่ พุทธไธสวรรย์ : กรุงเทพฯ

30

ภาพที่ 20 ทวารบาลบานหน้ าต่าง จากหอไตร วัดระฆังโฆสิตารามราชวรวิหาร : กรุงเทพฯ

ภาพที่ 21 เทวดา จากหอไตร วัดระฆังโฆสิตารามราชวรวิหาร : กรุงเทพฯ

31

ภาพที่ 22 ภาพทวารบาลที่ประตูด้านหน้ าพระอุโบสถวัดราชสิทธาราม
ที่มา : น ณ.ปากน ้า [นามแฝง], วัดราชสิทธาราม (กรุงเทพ : เมืองโบราณ, 2525), 96.

ภาพที่ 23 ภาพทวารบาลเทวดาบนบานหน้ าต่าง ในพระอุโบสถวัดดุสิดาราม
ที่มา : น ณ.ปากน ้า [นามแฝง], วัดดุสิดาราม (กรุงเทพ : เมืองโบราณ, 2526), 83.

32

ภาพที่ 24 ภาพทวารบาลเทวดาบนบานประตูพระอุโบสถวัดไชยทิศ

ภาพที่ 25 ภาพทวารบาลเทวดาบนบานประตูด้านหน้ าพระอุโบสถวัดสุวรรณาราม

33

จากหลัก ฐานของเครื่ องประดับ และเครื่ องแต่ง กายที่ ก ล่าวมาในข้ างต้ น ทัง้ จาก
เอกสาร วัตถุ ภาพถ่ายและจิตรกรรม แสดงในเห็นได้ ถึงที่มาและรูปแบบที่เกี่ยวเนื่องของเครื่ องทรง
พระพุท ธรู ป ทรงเครื่ องทัง้ รู ป แบบการทรงที่ ป รากฏในพระมหากษั ตริ ย์ ห รื อในงานจิ ตรกรรมที่
สอดคล้ องกับพระพุทธรูปทรงเครื่ อง รวมทัง้ การใช้ เทคนิคและรูปแบบของเครื่ องประดับที่พบใน
พระมหากษัตริ ย์ทงั ้ เทคนิคการลงยาสีราชาวดี การใช้ ลวดลายประจายาม การนุ่งผ้ าไว้ หางหงส์
ชายไหวชายแครง ซึ่ งสิ่ งเหล่านี เ้ ป็ นข้ อ ห้ า มในสามัญ ชน แต่พบในพระพุท ธรู ป ซึ่ง การสร้ าง
พระพุทธรูปทรงเครื่องเห็นได้ วา่ ผู้สร้ างต้ องเป็ นชนชันสู
้ งเท่านัน้ เนื่องจากสามัญชนไม่สามารถจ้ าง
ช่างในผลิตเครื่องประดับที่ห้ามได้ เพราะเป็ นเรื่องผิดกฎหมาย จากการศึกษาข้ อมูลทังหมดในบทนี
้
้
ถึงที่มาและความเกี่ยวเนื่องในส่วนต่างๆของพระพุทธรูปทรงเครื่อง เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในการศึกษา
วิเคราะห์เครื่องทรงและเครื่องประดับพระพุทธรูปต่อไป

บทที่ 3
การศึกษาวิเคราะห์ เครื่ องทรงพระพุทธรูปทรงเครื่ อง
ในสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น
การศึกษาครัง้ นี ้ได้ แบ่งพระพุทธรูปทรงเครื่องออกเป็ น 2 กลุม่ คือ
1. พระพุทธรูปทรงเครื่องที่ประดิษฐานในพระบรมมหาราชวัง
2. พระพุทธรูปทรงเครื่องที่ประดิษฐานในวัดต่างๆ นอกเขตพระบรมมหาราชวัง
ซึ่ ง ศึ ก ษาเฉพาะเครื่ อ งทรงและเครื่ อ งประดับ พระพุ ท ธรู ป ทรงเครื่ อ งในสมั ย
รัตนโกสิน ทร์ ตอนต้ น ทัง้ กรรมวิธีก ารผลิต เทคนิค และวัสดุในการผลิตเครื่ องประดับทัง้ กลุ่ม
พระพุท ธรูปในพระบรมมหาราชวัง กลุ่มนอกพระบรมมหาราชวัง รวมถึงลักษณะของลวดลาย
และข้ อจากัดที่เกิดจากเทคนิคในการผลิตเครื่องประดับ
พระพุทธรูปทรงเครื่ องที่ประดิษฐานในพระบรมมหาราชวัง29
พระบรมมหาราชวังเป็ นแหล่งรวมศิลปกรรมที่เป็ นเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็ น
สถานที่ที่พบการสร้ างพระพุทธรูปทรงเครื่องจานวนมาก ทังที
้ ่มีขนาดใหญ่และขนาดเล็ก เข้ าใจว่า
พระพุทธรูปทรงเครื่ องขนาดเล็กนี ้ อาจเป็ นพระพุทธรูปต้ นแบบของพระพุทธรูปทรงเครื่ องขนาด
ใหญ่ ก็เ ป็ นได้ ซึ่งการสร้ างพระพุท ธรูป ทรงเครื่ องในพระบรมมหาราชวังที่สาคัญ คือ ในสมัย

29

การเรียกพระนามพระพุทธรูปทั ้งหมดในพระบรมมหาราชวังนั ้นอ้ างอิงตาม หม่อมราชวงศ์
สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ : บริ ษัทอมริ นทร์ พริ น้ ติ ้งกรุ๊ พ จากัด , 2535)
มิได้ ใช้ ข้อมูลใหม่ในการศึกษาของ พิชญา สุม่ จินดา,”พระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค์ในพระบรมมหาราชวัง :
ความรู้ ที่ ต้อ งเปลี่ยนแปลง ความขัดแย้ งที่ ต้องวิเ คราะห์ , ” ใน ประวัติศาสตร์ ศิลปะที่ ต้องจารึก รวมบทความ
วิชาการด้ านประวัติศาสตร์ ศิลปะเนื่องในโอกาสเกษี ยณอายุราชการศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์ (กรุ งเทพฯ
: อมรินทร์ พริ ้นติ ้งกรุ๊พ, 2550) ในการเรียกพระนาม เนื่องจากการเรียกพระนามตามแบบ หม่อมราชวงศ์ สุริยวุฒิ
สุขสวัสดิ์ นั ้นเป็ นที่นิยมแผ่หลายมากกว่า รวมถึงมิได้ ทาการศึกษาการกาหนดอายุในการสร้ างพระพุทธรู ปแต่ละ
องค์ ทาการศึกษาเฉพาะรูปแบบ กรรมวิธีและลวดลายในเครื่องประดับ ในพระพุทธรู ปขนาดใหญ่ องค์ สาคัญบาง
องค์เท่านั ้น.
34

35

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) และพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้ า
เจ้ าอยู่หวั (รัชกาลที่ 3) พระพุทธรูปทังหมดประดิ
้
ษฐาน 2 แห่งคือ
ภายในหอพระสุลาลัยพิมาน
ในหมูพ่ ระมหามณเฑียร ประกอบด้ วย พระพุทธรูป 4 องค์ คือ พระพุทธจุลจักร (ดูรูป
ที่1 ) พระพุทธจักรพรรดิ (ดูรูปที่ 2) พุทธศิลป์ในสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช (รัชกาลที่ 1) โดยโปรดเกล้ าฯให้ สร้ างพระพุทธจุลจักร ขึ ้นเพื่ออุทิศถวายเป็ นพระราชกุศล
แด่พระบรมมหาชนกและพระจัก รพรรดิ โปรดเกล้ า ฯให้ สร้ างขึน้ เพื่ อบ าเพ็ญ พระราชกุศลใน
พระองค์ และอีก 2 องค์คือ พระพุทธนฤมิต (พระพุทธนิรมิต) (ภาพที่ 26) พระพุทธรังสฤษฏ์ (พระ
พุทธรังสรรค์) (ภาพที่ 27) พุทธศิลป์สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้ าเจ้ าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) โดย
โปรดเกล้ าฯให้ สร้ างพระพุทธนฤมิต ขึ ้นเพื่ออุทิศถวายเป็ นพระราชกุศลแด่พระบรมมหาชนก และ
โปรดเกล้ าฯให้ สร้ าง พระพุท ธรั ง สฤษฏ์ ทรงสร้ างขึน้ เพื่ อ บ าเพ็ ญ พระราชกุศ ลในพระองค์
เช่นเดียวกับในรัชกาลที่ 130
ภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ประกอบด้ วย พระพุทธรูปทรงเครื่ อง 12 องค์ คือ พระพุท ธรูปพระพุท ธยอดฟ้าจุฬา
โลก พระพุทธรู ปพระพุทธเลิศ หล้ านภาลัย โปรดเกล้ าฯให้ สร้ างเป็ นพระพุท ธรูปทรงเครื่ อง สูง 6
ศอก เพื่อเป็ นพระราชกุศลใหญ่ เช่นเดียวกับพระพุทธรูปพระศรี สรรเพชญ์ และพระเชษฐบิดรครัง้
กรุงศรีอยุธยา31
พระพุ ท ธรู ป ฉลองพระองค์ ปรากฏพระนามดัง นี ้ พระพุ ท ธรู ป ฉลองพระองค์
พระบาทสมเด็จพระพุท ธยอดฟ้าจุฬาโลก พระพุทธรูปฉลองพระองค์พระพุทธเลิศหล้ านภาลัย
พระพุท ธรู ปฉลองพระองค์สมเด็จ พระบวรราชเจ้ ามหาสุรสิงหนาท พระพุท ธรู ปฉลองพระองค์
ศักดิ์ ชัย สายสิง ห์ , “ศิ ลปะสมัยรัตนโกสิน ทร์ , ” ใน รายงานวิจัยพระพุท ธรู ปในประเทศไทย :
รู ป แบบ พัฒ นาการและความเชื่ อ ของคนไทยภาควิ ชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิ ท ยาลัย
ศิลปากร, 2551, 16. (อัดสาเนา)
31
หม่อมราชวงศ์ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง, 100.
30

36

สมเด็จพระบวรราชเจ้ ามหาเสนานุรักษ์ พระพุทธรูปฉลองพระองค์กรมพระราชวังบวรสถานพิมขุ
พระพุทธรูปฉลองพระองค์สมเด็จฯ เจ้ าฟ้ากรมสมเด็จพระเทพสุดาวดี พระพุทธรูปฉลองพระองค์
สมเด็จฯ เจ้ าฟ้ากรมสมเด็จพระศรี สดุ ารักษ์ พระพุทธรูปฉลองพระองค์กรมสมเด็จพระศรี สลุ าลัย
พระพุทธรูปฉลองพระองค์สมเด็จฯ เจ้ าฟ้ากรมหลวงศรี สนุ ทรเทพ และพระพุทธรูปฉลองพระองค์
กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ พระพุทธรูปทรงเครื่องทังหมดในพระอุ
้
โบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรง
สร้ างในสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 332
พระพุทธรูปทรงเครื่องต้ นอย่างมหาจักรพรรดิ ในกลุม่ พระบรมมหาราชวัง ทังในกลุ
้
ม่ ที่
สร้ างใน รัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 3 มีลกั ษณะเป็ น พระพุทธรูปยืนแบบสมภังค์ แสดงปางห้ าม
สมุท ร ด้ วยการยกหัต ถ์ ทัง้ สองข้ างตัง้ ระดับ พระอุระ พระพัก ตร์ แบบนิ ย มตามสมัย ซึ่งถ้ าเป็ น
พระพุทธรูปที่สร้ างในสมัยรัชกาลที่ 1 พระพักตร์ จะยาวคล้ ายพระพุทธรูปสมัยอยุธยาตอนปลาย
พระกรรณยาวเกือบจรดพระอังสา ส่วนพระพักตร์พระพุทธรูปในสมัยรัชกาลที่ 3 มีพระพักตร์ ตาม
แบบพระพุทธรูปที่นิยมตามสมัย คือ พระพักตร์เป็ นรูปไข่ นิ่งสงบหรือที่เรียกกันว่า “อย่างหุ่น” และ
พระพุทธรูปกลุม่ พระบรมมหาราชวังทังหมด
้
เป็ นพระพุทธรูปหล่อสัมฤทธิ์ หุ้มด้ วยทองคา
การครองจี ว รในพระพุท ธรู ป ฉลองพระองค์ การสร้ างอุทิ ศ ถวายแด่ฝ่ ายหน้ า นัน้
พระพุท ธรู ป มัก ครองจี ว รห่ ม คลุม ส่ว นการทรงอุทิ ศ ถวายแด่ พ ระบรมวงศานุว งศ์ ฝ่ ายใน
พระพุทธรูปมักครองจีวรห่มเฉียง33 และในพระพุทธรูปองค์สาคัญที่พบจากบันทึกการสร้ างพิเศษ
นัน้ ครองจี ว รห่ ม เฉี ย ง เครื่ อ งทรง เครื่ อ งประดับ ท าด้ ว ยทองค า ลงยา และประดับ อัญ มณี
เช่นเดียวกับฉลองพระองค์เครื่องต้ นพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงในพระราชพิธี34

ศักดิ์ ชัย สายสิง ห์ , “ศิ ลปะสมัยรัตนโกสิน ทร์ , ” ใน รายงานวิจัยพระพุท ธรู ปในประเทศไทย :
รูปแบบ พัฒนาการและความเชื่อของคนไทย, 16 -17.
33
หม่อมราชวงศ์ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง, 103.
32

34

ดูภาพตาแหน่งเครื่องทรงในภาพอธิบายท้ ายเล่ม.
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ภาพที่ 26 พระพุทธนฤมิต (พระพุทธนิรมิต)
ที่มา : หม่อมราชวงศ์ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ : บริ ษัท
อมรินทร์พริน้ ติ ้งกรุ๊พ จากัด, 2535), 115.

ภาพที่ 27 พระพุทธรังสฤษฏ์ (พระพุทธรังสรรค์)
ที่มา : หม่อมราชวงศ์ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ : บริ ษัท
อมรินทร์พริน้ ติ ้งกรุ๊พ จากัด, 2535), 118.
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เครื่องทรง เครื่องประดับพระพุทธรูปทรงเครื่ อง ในพระบรมมหาราชวัง
การศึกษาเครื่องทรงพระพุทธรูปในพระบรมมหาราชวัง ได้ ทาการแบ่งกลุ่มออกเป็ น 3
กลุม่ เพื่อแสดงถึงความแตกต่างของเครื่ องทรงและลวดลาย ที่อาจเกิดจากความนิยมตามสภาพ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงในสมัยนัน้ รวมถึงกลุม่ ช่างที่อาจมีการพัฒนาหรื อผสมผสานรูปแบบใหม่เข้ า
มา โดยเริ่มจาก
กลุ่มเครื่องทรงพระพุทธรูปที่สร้ างในสมัยรั ชกาลที่ 1 ตามที่ปรากฏเอกสารระบุ
ชัดเจนถึงการสร้ างพระพุทธรูปทรงเครื่ อง คือ พระพุทธจักรพรรดิและพระพุทธจุลจักร สร้ างในปี
พ.ศ. 2325 - 235235 เครื่องทรงในสมัยนี ้ประกอบด้ วย มงกุฎ กรองศอ สังวาล ทองกร รองพระบาท
ฯลฯ เช่นเดียวกับเครื่องทรงต้ นของพระมหากษัตริย์ ซึ่งเครื่องทรงที่กล่าวได้ ว่าเป็ นลักษณะเฉพาะ
สามารถแยกพระพุท ธรูปทรงเครื่ องในรัชกาลที่ 1 ออกจากพระพุทธรูป ทรงเครื่ องในช่วงอื่นๆได้
นอกจากโครงสร้ างพระพักตร์แล้ ว เครื่องประดับ และลวดลายเป็ นอีกส่วนที่สาคัญ
ลัก ษณะเด่น มงกุฎมีท้ าย คือ ด้ านหลังของมงกุฎจะมีแผ่น ปิ ดท้ ายพระเศียร เป็ น
รูปแบบเดี ยวกับมงกุฎพระมหามณี รัตนปฏิมากร เครื่ องทรงฤดูร้อน ที่สร้ างในสมัยรัชกาลที่ 1
กุณฑล (ต่างหู) เป็ นลูกตุ้มห้ อยต่อจากพวงดอกไม้ ปั น้ เหน่ง (หัวเข็มขัด) ทรงสี่เหลี่ยมรูปว่าวขนาด
ใหญ่ ทับ ทรวงทรงเปี ยกปูน แนวนอนคล้ ายเป็ นลัก ษณะทับ ทรวงนาง อาจแสดงความหมาย
เดียวกับการทรงภูษายาวจีบหน้ านาง ซึ่งเป็ นเครื่องทรงทางราชประเพณีของพระมหากษัตริ ย์ ดังที่
ปรากฏในประติมากรรม พระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาล
ที่ 1 ภายในพระบรมมหาราชวัง (ภาพที่ 28 – 31)
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หม่อมราชวงศ์ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง, 26.
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ภาพที่ 28 มงกุฎมีท้ายในเครื่องทรงฤดูร้อน พระแก้ วมรกต
รูปแบบเดียวกับมงกุฎในพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยรัชกาลที่ 1
ที่มา : พิชญา สุ่มจินดา, “พระพุทธรูปทรงเครื่ องฉลองพระองค์ในพระบรมมหาราชวัง : ความรู้ที่
ต้ องเปลี่ยนแปลง ความขัดแย้ งที่ต้องวิเคราะห์,” ใน ประวัติศาสตร์ศิลปะที่ต้องจารึก รวมบทความ
วิชาการด้ านประวัติศาสตร์ศิลปะเนื่องในโอกาสเกษี ยณอายุราชการศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ไกร
ฤกษ์ (กรุงเทพฯ : อมริ นทร์พริน้ ติ ้งกรุ๊พ, 2550), 140.

ภาพที่ 29 กรรเจียกจร กุณฑลตุ้มต่อจากพวงดอกไม้ รูปแบบในรัชกาลที่ 1
ที่มา : พิชญา สุ่มจินดา, “พระพุทธรูปทรงเครื่ องฉลองพระองค์ในพระบรมมหาราชวัง : ความรู้ที่
ต้ องเปลี่ยนแปลง ความขัดแย้ งที่ต้องวิเคราะห์,” ใน ประวัติศาสตร์ศิลปะที่ต้องจารึก รวมบทความ
วิชาการด้ านประวัติศาสตร์ศิลปะเนื่องในโอกาสเกษี ยณอายุราชการศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ไกร
ฤกษ์ (กรุงเทพฯ : อมริ นทร์พริน้ ติ ้งกรุ๊พ, 2550), 127.
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ภาพที่ 30 ทับทรวงนางและปั น้ เหน่ง สี่เหลี่ยมรูปว่าว รูปแบบในรัชกาลที่ 1
ที่มา : หม่อมราชวงศ์ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ : บริ ษัท
อมรินทร์พริน้ ติ ้งกรุ๊พ จากัด, 2535), 118.

ภาพที่ 31 พระบรมรูปหล่อ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1
ในพระบรมมหาราชวัง ทรงภูษาจีบหน้ านางยาว
ที่มา: หม่อมราชวงศ์ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ :บริษัท
อมรินทร์พริน้ ติ ้งกรุ๊พ จากัด, 2535), 2.
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ลวดลายของเครื่ องทรง นิย มใช้ ลวดลาย ช่อหางโต ตามอย่างที่นิยมในสมัยอยุธยา
ตอนปลาย อาจเนื่องจากช่วงสมัยนี ้ ยังไม่มีการพัฒนาทางด้ านรูปแบบศิลปกรรมมากนัก เพราะ
เป็ นช่วงเริ่มยุค ย้ ายเมืองจากฝั่ งธนบุรีมายังฝั่ งพระนคร เทคนิคการหล่อทองหนากว่าในสมัยหลัง
เห็นได้ ชดั จาก ชายไหวชายแครง กนกเหน็บ (อินธนู) ที่ลอยออกมาจากเครื่ องทรงในส่วนอื่นๆ ซึ่ง
เทคนิคการหล่อหนานี ้ จะทาให้ เครื่ องทรงมีความแข็งแรง หักชารุดยาก แต่กลับทาให้ ลวดลายแลดู
หนาทึบ ช่องว่างน้ อย ขนาดใหญ่ไม่ออ่ นช้ อยนัก และยังต้ องใช้ ทองคาในการหล่อที่มีนา้ หนักมาก
ตามไปด้ วยเช่นกัน
รวมทังการประดั
้
บอัญมณีในรัชกาลที่ 1 จานวนไม่มากเช่นในสมัยรัชกาลที่ 3 แต่กลับ
นิยมการลงยาสีมากกว่า ซึ่งพบทังการลงยาสี
้
ที่ตวั ลวดลายและพืน้ หลัง โดยเฉพาะการลงยาสีฟ้า
หรือสีพลอยขี ้นกการเวก ที่เรี ยกว่า “ลงยาราชาวดี” 36 ซึ่งเป็ นสีที่นิยมในสมัยนี ้ เพราะเป็ นสีที่คิด
ผลิตได้ ใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 1และเป็ นสีที่ใช้ ได้ เฉพาะพระมหากษัตริย์และราชวงศ์เท่านัน้ ดังที่มีข้อ
ห้ ามในพระราชบัญญัติ จ.ศ. 116237
นอกจากพระจุลจักรและพระจักรพรรดิแล้ ว ยังพบพระพุทธรูปบ้ างองค์ที่มีพุทธศิลป์
แบบเดียวกับพระพุทธรูปทรงเครื่ องในรัชกาลที่ 138 ด้ วย คือพระพุทธรูปทรงเครื่ องฉลองพระองค์
สมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานพิมขุ และพระพุทธรูปฉลองพระองค์สมเด็จฯ เจ้ าฟ้ากรมหลวงศรี
สุนทรเทพ ทังลั
้ กษณะพระพักตร์และเครื่องทรง มงกุฎมีท้าย กุณฑลตุ้ม ชายไหวชายแครงเป็ นกนก
ช่อหางโต มีการลงยาราชาวดี39 ซึ่งแสดงให้ เห็นลักษณะเฉพาะของเครื่ องทรงพระพุทธรูปในสมัย
รัชกาลที่ 1 ดังที่กล่าวมาข้ างต้ น และได้ รับความนิยมในช่วงเวลานัน้ รวมทัง้ เป็ นแบบอย่ างให้ กับ
พัฒนาการเครื่องทรงพระพุทธรูปในสมัยต่อมา (ภาพที่ 32 -33)
36

สานักนายกรัฐมนตรี, เรื่องเครื่องเงินเครื่องทองและลายไทย (พระนคร : ม.ป.ท., 2486), 28.
37
ราชบั ณฑิ ต ยสถาน, กฎหมายตราสามดวง ฉบั บ ราชบัณฑิ ตยสถาน, เล่ม 1 (กรุ ง เทพฯ :
อมรินทร์ พริ ้นติ ้งแอนพับลิชชิ่ง จากัด, 2550),1053-1055,1072-1073.
38
ตามการศึกษาทางเอกสารของ พิชญา สุม่ จินดา ผนวก “ว่าด้ วยพระพุทธรู ปฉลองพระองค์ ” ใน
พิชญา สุม่ จินดา,”พระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค์ในพระบรมมหาราชวัง : ความรู้ ที่ต้องเปลี่ยนแปลง ความ
ขัดแย้ งที่ต้องวิเคราะห์,” ประวัติศาสตร์ ศิลปะที่ต้องจารึก รวมบทความวิชาการด้ านประวัติศาสตร์ ศิลปะเนื่องใน
โอกาสเกษี ยณอายุราชการศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์ (กรุงเทพ : อมรินทร์ พริ ้นติ ้งกรุ๊พ, 2550), 150.
39
อ่านคาอธิบาย ลงยา ลงยาราชวดีในภาคผนวกท้ ายเล่ม.
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ภาพที่ 32 ลวดลายช่อหางโต หนาทึบ ลงยาราชาวดีที่ตวั ลาย
บริเวณกระหนกชายไหว พระพุทธจักรพรรดิ รูปแบบรัชกาลที่ 1
ที่มา : พิชญา สุ่มจินดา, “พระพุทธรูปทรงเครื่ องฉลองพระองค์ในพระบรมมหาราชวัง : ความรู้ที่
ต้ องเปลี่ยนแปลง ความขัดแย้ งที่ต้องวิเคราะห์,” ใน ประวัติศาสตร์ศิลปะที่ต้องจารึก รวมบทความ
วิชาการด้ านประวัติศาสตร์ศิลปะเนื่องในโอกาสเกษี ยณอายุราชการศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ไกร
ฤกษ์ (กรุงเทพฯ : อมริ นทร์พริน้ ติ ้งกรุ๊พ, 2550), 126.
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ภาพที่ 33 พระพุทธรูปฉลองพระองค์สมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานพิมขุ
ลักษณะพุทธศิลป์และลวดลายเครื่องทรง รูปแบบรัชกาลที่ 1
ที่มา : หม่อมราชวงศ์ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ : บริ ษัท
อมรินทร์พริน้ ติ ้งกรุ๊พ จากัด, 2535), 138.
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กลุ่มทรงเครื่ องพระพุทธรู ปที่สร้ างในสมัยรั ชกาลที่ 3 การสร้ างพระพุทธรูปใน
สมัยนีม้ ีจานวนมากทัง้ พระพุทธรูปที่มีหมายรับสัง่ โปรดเกล้ าฯ ให้ สร้ างเป็ นกรณีพิเศษเพื่ออุทิ ศ
ถวาย ตลอดจนพระพุทธรูปฉลองพระองค์ ซึ่งในรัชกาลนี ้จัดว่ามีพฒ
ั นาการด้ านศิลปกรรมทุกแขนง
พร้ อมทังวั
้ ฒนธรรมนานาประเทศเข้ ามาร่วมกับศิลปกรรมแบบไทยประเพณี โดยเฉพาะความนิยม
นาศิลปะจีนเข้ ามาประยุกต์ จึงส่งอิทธิพลมายังพระพุทธรูปด้ วยเช่นกัน ปรากฏเป็ นลวดลายเครื่ อง
ทรงพระพุทธรูป ซึ่งพบทัง้ “ลายเทศ”40 และ “ลายอย่าง”41 เข้ าผสมกันได้ อย่างลงตัว
ความแตกต่างระหว่าง เครื่ องทรงพระพุทธรูปทรงเครื่ อง ที่สามารถแยกพระพุทธรูป
ทรงเครื่อง สมัยรัชกาลที่ 3 ออกจากสมัยอื่นๆ ได้ อย่างชัดเจน นอกจาก “พระพักตร์ อย่างหุ่น” หรื อ
พระพักตร์ออ่ นเยาว์42 หรือพระกรรณไม่ยาวจรดพระอังสาเช่นในพระพุทธรูปสมัยรัชกาลที่ 1
เครื่องทรงและเครื่องประดับเป็ นอีกประการหนึ่งที่สาคัญ อันประกอบด้ วย มงกุฎแบบ
ไม่มีท้าย (ไม่มีแผ่นปิ ดท้ ายเศียร) ซึ่งเป็ นรูปแบบเดียวกับงานจิตกรรมฝาผนังที่เขียนในรัชกาลนี ้
กุณฑล (ต่างหู) แบนราบกับกรรเจียกไม่เป็ นตุ้มเช่นในรัชกาลต้ น ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สดุ คือ พระ
พุทธเลิศหล้ านภาลัย ที่สร้ างแล้ วเสร็จใน พ.ศ. 2391 ซึ่งตรงกับสมัย พระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้ า
เจ้ าอยู่หวั 43 ปั น้ เหน่งนิยมทาขนาดเล็กลงมีความหลากหลายที่รูปแบบและลวดลายที่ประดับ พบ
ทังแบบกลมซ้
้
อนชัน้ แบบหกเหลี่ยม ทับทรวงนิยมทาเป็ นสี่เหลี่ยมรูปว่าวแบบเดียวกับปั น้ เหน่งใน
รัชกาลที่ 1 อาจเนื่องจาก ต้ องการให้ ทับทรวงมีขนาดใหญ่เพื่อปิ ดลอยต่อของสายสังวาล เพราะ
นิย มทรงสังวาลหลายสาย รวมทัง้ มีเ ฟื่ องห้ อยด้ านข้ าง และความหลากหลายนี ้ เป็ นลัก ษณะ
เดีย วกับ เครื่ องทรงที่ใ ช้ ในราชพิธี หรื อเครื่ องถนิมพิ มพาภรณ์ของราชวงศ์ เข้ าใจว่าบางส่วนใน

40

ใช้ เรียกลวดลายที่ได้ รับอิทธิพลจากต่างประเทศ. สันติ เล็กสุขุม, ความสัมพันธ์ จีน -ไทย โยงใย
ในลวดลายประดับ (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2550), 22.
41
ใช้ เรียกลายตามกระบวนลายไทย. ณัฏฐภัทร จันทวิช, ผ้ าพิมพ์ ลายโบราณในพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ (กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์, 2545), 119.
42
สันติ เล็กสุขมุ , ข้ อมูลกับมุมมอง : ศิลปะรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2548), 132.
43
พิชญา สุ่มจินดา,”พระพุทธรู ปทรงเครื่ องฉลองพระองค์ ในพระบรมมหาราชวัง : ความรู้ ที่ต้อง
เปลี่ ยนแปลง ความขั ดแย้ ง ที่ ต้อ งวิ เ คราะห์ , ” ประวั ติศาสตร์ ศิล ปะที่ ต้อ งจารึ ก รวมบทความวิ ช าการด้ า น
ประวัติศาสตร์ ศิลปะเนื่องในโอกาสเกษี ยณอายุราชการศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์ , 2550, 60.
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เครื่องทรงพระพุทธรูปอาจเป็ นของเจ้ านายที่มีการใช้ งานอยู่จริ ง และเมื่อสร้ างพระพุทธรูปฉลอง
พระองค์เอง จึงนามาถวายเป็ นเครื่องทรงเพื่อเป็ นการแสดงตนอย่างแท้ จริง
นอกจากนี ้ยังไม่นิยมเครื่ องประดับที่ลงยาสีจานวนมาก แต่นิยมการประดับอัญมณี
มากกว่า รวมทัง้ การฉลุลวดลายโปร่งและบางกว่าในสมัย รัช กาลต้ น อาจเนื่องด้ วยความนิ ย ม
เปลี่ยนแปลงไป เช่น การฉลุโปร่ง การขึ ้นรูปบางทาให้ ใช้ ทองให้ จานวนน้ อยกว่าและไม่หนักทึบ
และท าให้ ลวดลายคมสวย มากกว่าหล่อหนาเช่น ในรัช กาลต้ น และการใช้ อญ
ั มณี จานวนมาก
อาจแสดงฐานะที่สงู ได้ มากกว่าการลงยาสี เพราะต้ องใช้ ทรัพย์ที่มากกว่า หรื ออาจเป็ นเรื่ องความ
สวยงามเนื่ องจากเมื่ออัญ มณี ก ระทบแสงจะท าให้ มีป ระกายระยิบ ระยับ ดังเป็ นพระพุท ธรู ป ที่
ประทับบนสวรรค์ รวมทังลวดลายประดั
้
บนิยมใช้ ลายกระหนกสามตัวใบเทศ ซึ่งต่างจากในสมัย
รัชกาลที่ 1 ที่นิยมลายช่อหางโต (ภาพที่ 34 -37)

ภาพที่ 34 พระมหามงกุฎ พระพุทธรูปฉลองพระองค์สมเด็จฯเจ้ าฟ้ากรมสมเด็จพระเทพสุดาวดี
แบบเปิ ดท้ ายเห็นเม็ดพระศก พุทธศิลป์ในสมัยรัชกาลที่ 3
ที่มา : หม่อมราชวงศ์ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ : บริ ษัท
อมรินทร์พริน้ ติ ้งกรุ๊พ จากัด, 2535), 142.
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ภาพที่ 35 กรรเจียกจรขวา พระพุทธรูปพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก กุณฑลแบนติดกรรเจียกจร
ที่มา : พิชญา สุ่มจินดา, “พระพุทธรูปทรงเครื่ องฉลองพระองค์ในพระบรมมหาราชวัง : ความรู้ที่
ต้ องเปลี่ยนแปลง ความขัดแย้ งที่ต้องวิเคราะห์,” ใน ประวัติศาสตร์ศิลปะที่ต้องจารึก รวมบทความ
วิชาการด้ านประวัติศาสตร์ศิลปะเนื่องในโอกาสเกษี ยณอายุราชการศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ไกร
ฤกษ์ (กรุงเทพฯ : อมริ นทร์พริน้ ติ ้งกรุ๊พ, 2550), 141.

ภาพที่ 36 ทับทรวงขนาดใหญ่ ปั น้ เหน่งแปดเหลี่ยมขนาดเล็ก ทรงสังวาลหลายสาย
ให้ ความสาคัญกับเครื่องทรงมาก พระพุทธรังสฤษฏ์ รูปแบบในรัชกาลที่ 3
ที่มา : หม่อมราชวงศ์ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ : บริษัท
อมรินทร์พริน้ ติ ้งกรุ๊พ จากัด, 2535), 119.
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ภาพที่ 37 ลวดลายกระหนกสามตัวใบเทศ ในชายไหว พระพุทธรังสฤษฏ์
ลายโปร่ง และไม่ลงยาราชาวดี รูปแบบในรัชกาลที่ 3
ที่มา : พิชญา สุ่มจินดา, “พระพุทธรูปทรงเครื่ องฉลองพระองค์ในพระบรมมหาราชวัง : ความรู้ที่
ต้ องเปลี่ยนแปลง ความขัดแย้ งที่ต้องวิเคราะห์,” ใน ประวัติศาสตร์ศิลปะที่ต้องจารึก รวมบทความ
วิชาการด้ านประวัติศาสตร์ศิลปะเนื่องในโอกาสเกษี ยณอายุราชการศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ไกร
ฤกษ์ (กรุงเทพฯ : อมริ นทร์พริน้ ติ ้งกรุ๊พ, 2550), 129.
พระพุท ธรู ป ทรงเครื่ องในสมัย รัช กาลที่ 3 นอกจากคงไว้ ซึ่งเรื่ องคติก ารสร้ างตาม
ประเพณีที่มีมาแต่เดิม คือการอุทิศถวายและเป็ นพระพุทธรูปแทนพระองค์แล้ ว ลักษณะเครื่ องทรง
ยังแสดงให้ เห็นความเปลี่ยนแปลงความนิยมในการประดับเครื่ องทรงที่มากขึ ้น โดยเฉพาะการใช้
เครื่ องทรงที่ ป ระดับ เนาวรั ต น์ ที่ เ ป็ นของจริ งในการตกแต่งเพื่ อความงาม 44 รวมทัง้ ยังเป็ นการ
ถ่ายทอดรูปแบบเครื่องทรงของกษัตริย์มายังงานพุทธศิลป์ หรืออาจเรี ยกได้ ว่าเป็ นลักษณะร่วมใน
งานศิลปกรรมสมัยนี ้

ศักดิ์ชยั สายสิงห์, “ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ ,” ใน รายงานวิจยั พระพุทธรูปในประเทศไทย :
รูปแบบ พัฒนาการและความเชื่อของคนไทย, 20.
44

48

กลุ่ ม ทรงเครื่ องพระพุ ทธรู ป คาบเกี่ ย วที่ ส ร้ างระหว่ า งสมั ย รั ชกาลที่ 1และ
รัชกาลที่ 3 การกาหนดพระพุทธรูปกลุม่ นี ้ เป็ นช่วงคาบเกี่ยวในสมัยรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 3 นัน้
เนื่องจากมิอาจระบุชดั เจนได้ วา่ พระพุทธรูปกลุม่ นี ้สร้ างขึ ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 เพราะไม่พบเอกสาร
ที่ระบุถึงการสร้ าง หรือพระพุทธรูปทรงเครื่องที่เป็ นแบบอย่างที่กล่าวถึงการสร้ างในการศึกษาครัง้ นี ้
พร้ อมทังรู้ ปแบบ สัดส่วนหรือเครื่องทรงไม่ได้ มีความแตกต่างจากพระพุทธรูปกลุม่ อื่น เป็ นเพียงการ
ผสมผสานของรูปแบบทังรั
้ ชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 3 คือ ทรงมงกุฎมีท้าย มีการลงยาสีฟ้า (ลงยา
ราชาวดี) แต่ไม่ทกุ ชิ ้น ส่วนของเครื่องทรง ลวดลายโปร่งแต่เป็ นลายกลุม่ ช่อหางโต เช่นในรัชกาลที่
1 พระพักตร์เป็ นพุทธลักษณะคล้ ายในสมัยรัชกาลที่ 3 หรืออีกกรณีคือพระพักตร์ สัดส่วนเป็ นพุทธ
ลักษณะในสมัยต้ น แต่เครื่องทรงไม่พบการลงยาหรือลงยาสีน้อย และใช้ เพียงสีเขียวและสีแดง ใช้
ลวดลายประดับเป็ นกระหนกสามตัวใบเทศ เช่นเดียวกับสมัยรัชกาลที่ 3 (ภาพที่ 38 -39)

ภาพที่ 38 ลวดลายช่องหางโต ลงยาราชาวดี ลายแน่นทึบเช่นเดียวกับลักษณะรัชกาลที่ 1
ชายไหว พระพุทธรูปฉลองพระองค์สมเด็จพระบวรราชเจ้ าเสนานุรักษ์ ในช่วงคาบเกี่ยว
ที่มา : พิชญา สุม่ จินดา, “พระพุทธรูปทรงเครื่ องฉลองพระองค์ในพระบรมมหาราชวัง : ความรู้ที่
ต้ องเปลี่ยนแปลง ความขัดแย้ งที่ต้องวิเคราะห์,” ใน ประวัติศาสตร์ศิลปะที่ต้องจารึก รวมบทความ
วิชาการด้ านประวัติศาสตร์ศิลปะเนื่องในโอกาสเกษี ยณอายุราชการศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ไกร
ฤกษ์ (กรุงเทพฯ : อมริ นทร์พริน้ ติ ้งกรุ๊พ, 2550), 135.
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ภาพที่ 39 พระพุทธรูปฉลองพระองค์สมเด็จพระบวรราชเจ้ ามหาสุรสิงหนาท พุทธลักษณะ
ใกล้ เคียงรัชกาลที่ 3 แต่ลวดลายการประดับเครื่องทรงใกล้ เคียงรัชกาลที่ 1
ที่มา : พิชญา สุ่มจินดา, “พระพุทธรูปทรงเครื่ องฉลองพระองค์ในพระบรมมหาราชวัง : ความรู้ที่
ต้ องเปลี่ยนแปลง ความขัดแย้ งที่ต้องวิเคราะห์,” ใน ประวัติศาสตร์ศิลปะที่ต้องจารึก รวมบทความ
วิชาการด้ านประวัติศาสตร์ศิลปะเนื่องในโอกาสเกษี ยณอายุราชการศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ไกร
ฤกษ์ (กรุงเทพฯ : อมริ นทร์พริน้ ติ ้งกรุ๊พ, 2550), 131.
จากลักษณะที่ปรากฏจึงไม่สามารถกาหนดได้ ว่าสร้ างในสมัยใด ทาให้ ผ้ ศู ึกษาตังข้
้ อ
สันนิษฐานว่า พระพุทธรูปทรงเครื่องในกลุม่ นี ้ อาจเป็ นกลุม่ ที่มีการสร้ างไม่ต่อเนื่อง คืออาจเป็ นได้
ว่า มีการสร้ างองค์พระพุทธรูปไว้ ก่อน แต่ไม่ได้ รับการทรงเครื่อง อาจเนื่องมาจากผู้สร้ างถึงแก่กรรม
ต่อมาเมื่อสมัยหลังสายสกุลรุ่นหลังได้ ทรงเครื่ องให้ แด่พระพุทธรูปที่สร้ างไว้ จึงแล้ วเสร็จ หรื ออีก
ประการคือสายสกุลผู้สืบเชือ้ สายสร้ างพระพุทธรูปและนาเครื่ องประดับตามยศตาแหน่งที่ได้ รับ
โปรดเกล้ าของบรรพบุรุษมาทรงเครื่ องแก่พระพุทธรูป เพื่อเป็ นตัวแทนแด่บรรพบุรุษ จึงทาให้ เกิด
ความหลากหลายดังรูปแบบที่ปรากฏ รวมทังเครื
้ ่องทรง เครื่องประดับในพระพุทธรู ปสามารถออก
ได้ จึงอาจมีการสลับสับเปลี่ยนชุดของเครื่ องประดับในภายหลังก็เป็ นได้ เพื่อในชุดเดียวกันแลดู
สวยงามหรืออาจมีการเพิ่มเติมเครื่องประดับจากของเดิมที่มีอยู่
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ข้ อ จ ากั ด กรรมวิ ธี เ ทคนิ ค การผลิ ต เครื่ องประดั บ และเครื่ องทรง พระพุ ท ธรู ป ใน
พระบรมมหาราชวัง
เนื่องจากเครื่องทรงในพระพุทธรูปทุกชิ ้นขึ ้นเรือนด้ วยทองคาและประดับอัญมณีทาให้
กรรมวิธีการผลิตเป็ นไปตามแบบของการผลิตเครื่ องทองโบราณ ที่แยกออกมาเป็ นงานช่างอีก
แขนงหนึ่ ง มิ ใ ช่ เ ป็ นเพี ย งการขึน้ รู ป ปั ้น หล่อ อย่ า งเช่ น พระพุ ท ธรู ป ทั่ว ไป จึ ง ต้ อ งใช้ ความ
ละเอียดอ่อนมาก และการผลิตเครื่ องทองยังมีข้อจากัดในเรื่ องของขนาด การเชื่อมต่อในจุดต่างๆ
เพื่อให้ เครื่องประดับมีขนาดใหญ่ รวมทังการเจาะ
้
หรือเว้ นพื ้นที่เพื่อประดับอัญมณี
เครื่องทรงแต่ละชิ ้นมีขนาดใหญ่ทาให้ การเว้ นช่องสาหรับประดับอัญมณีต้องมีขนาด
ใหญ่ตามลาดับ อัญมณีที่นามาใช้ ประดับก็มีขนาดใหญ่เช่นเดียวกัน เมื่อมารวมกันในหลายจุด
และจานวนเครื่องทรงที่นามาใช้ ประดับ มีหลายส่วนตังแต่
้ พระเศียรจรดพระบาท ทาให้ เครื่ องทรง
แลดูแข็งกระด้ านตามไปด้ วย รวมถึงการเชื่อมข้ อต่อต่างๆ และการทาขอเกี่ยวจัดเป็ นอีกส่วนหนึ่งที่
ทาให้ เครื่ องทรงแลดูแข็งกระด้ าน เพราะเมื่อเครื่ องประดับมีขนาดใหญ่ขอเกี่ ยวและข้ อต่อที่ท า
หน้ าที่ยึดเกาะจึงต้ องขนาดใหญ่ตาม ซึ่งในบางครัง้ ขอเกี่ยวไม่สามารถรับนา้ หนักได้ เพียงพอ ต้ อง
ใช้ การมัดด้ วยลวดทองเหลืองหรือลวดทองกับองค์พระพุทธรูป เช่นบริ เวณกรรเจียกจร ภูษาทรง
(ภาพที่ 40)
จุดรวมของขอเกี่ยวในการยึดเครื่ องทรง ที่เห็นได้ ชัดและสาคัญ 2 ส่วน คือ ส่วนล่าง
ของพระพุทธรูปทรงเครื่ องนัน้ ปั น้ เหน่งนิยมทาขนาดใหญ่เพื่อปิ ดรอยต่อของรัดประคดด้ านหน้ า
ตลอดจนเทคนิคการทาเครื่องประดับ อาจเป็ นจุดใช้ รวมขอเกี่ยวต่างๆ ของสายรับประคด ชายไหว
ชายแครง เจียรบาดและสุวรรณกระถอบ เนื่องจากอยู่ตรงกลางและเป็ นจุดที่สามารถทับชัน้ กันได้
มากที่สดุ ส่วนบน คือ จุดกลางอก บริ เวณทับทรวงที่มีขนาดใหญ่เนื่องจากเป็ นจุดรวมในการยึด
สังวาลที่มาจากสี่ด้ าน และสายเฟื่ องระย้ าที่ห้ อยด้ านข้ างและน าไปเกี่ ยวกับ ตาบข้ าง ตาบหลัง
(ภาพที่ 41 -42)
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ภาพที่ 40 แสดงลวดมัดบริเวณกรรเจียกจรกับพระกรรณ เพื่อช่วยยึดรับน ้าหนัก
ที่มา : หม่อมราชวงศ์ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ : บริ ษัท
อมรินทร์พริน้ ติ ้งกรุ๊พ จากัด, 2535), 29.

52

ภาพที่ 41 จุดรวมขอเกี่ยวด้ านล่าง แสดงการทับซ้ อนของ ชายไหวชายแครง สุวรรณกระถอบ
ที่อยู่ในปั น้ เหน่ง และภูษาทรง ฉลุลายบางที่นามาประดับภายหลังโดยไม่กรุพื ้นหลัง
ที่มา : พิชญา สุ่มจินดา, “พระพุทธรูปทรงเครื่ องฉลองพระองค์ในพระบรมมหาราชวัง : ความรู้ที่
ต้ องเปลี่ยนแปลง ความขัดแย้ งที่ต้องวิเคราะห์,” ใน ประวัติศาสตร์ศิลปะที่ต้องจารึก รวมบทความ
วิชาการด้ านประวัติศาสตร์ศิลปะเนื่องในโอกาสเกษี ยณอายุราชการศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ไกร
ฤกษ์ (กรุงเทพฯ : อมริ นทร์พริน้ ติ ้งกรุ๊พ, 2550), 136.
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ภาพที่ 42 จุดรวมขอเกี่ยวด้ านบน แสดงสังวาลหลายสายที่อยู่ใต้ ทบั ทรวงขนาดใหญ่
และการทาสังวาลเป็ นดอกลอยต่อกันเพื่อให้ สงั วาลสามารถโค้ งตามองค์พระพุทธรูป
ที่มา : หม่อมราชวงศ์ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ : บริ ษัท
อมรินทร์พริน้ ติ ้งกรุ๊พ จากัด, 2535), 122.
เครื่องทรงพระพุทธรูปทรงเครื่องในรัตนโกสินทร์ ยังไม่นิยมทาทับทรวงโค้ งครึ่งวงกลม
และสังวาลห่างอาจเป็ นเพราะข้ อจากัดทางเทคนิคในงานเครื่องทอง ที่การทาทองคาเป็ นลายดอก
ต่อกัน โดยมีห่วงขนาดเล็ก เป็ นตัวเชื่อมทาให้ เกิ ดความอ่อนไหวไม่คงรูปแข็ง เนื่องจากเป็ นการ
นามาประกอบ และใช้ ในภายหลังรวมทังสามารถถอดเปลี
้
่ยนได้ ซึ่งต่างจากการเขียนจิตรกรรมที่
สามารถใช้ เส้ นเขียนให้ เป็ นเช่นใดก็ได้ ตามแต่ความต้ องการให้ เกิดความงาม เช่นเดียวกับงาน
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ประติมากรรมพระพุทธรูปทรงเครื่องในอยุธยาที่พบว่าทาเครื่องทรงติดกับองค์พระ จึงสามารถปั น้
หล่อ หรือติดลายเครื่องประดับจัดรูปได้ ตามต้ องการ
นอกจากนี ้ ภูษาทรงของพระพุทธรูปทรงเครื่อง เป็ นลักษณะการนาลวดลายมาหุ้มใน
ภายหลัง โดยเชื่ อมต่อด้ วยลายก้ านแยก แต่การยึ ดกับองค์พระพุท ธรู ป นัน้ ใช้ ก ารผูก ด้ วยลวด
ทองเหลืองหรือเส้ นลวดทอง ซึ่งในเครื่องราชพัชตราภรณ์เป็ นลวดลายที่เกิดจากการสอดเส้ นทอง
ไปในขันตอนการทอผ้
้
า หรือเป็ นลวดลายที่เกิดจากการพิมพ์ผ้า ซึ่งเป็ นอีกหนึ่งในข้ อจากัดที่ทาให้
เครื่องทรงพระพุทธรูปต่างจากเครื่องทรงของจริง รวมถึงวิธีการนาลวดลายจากการฉลุโลหะมาหุ้ม
ในภายหลังยังทาให้ เครื่องทรงพระพุทธรูปแลดูแข็งกระด้ างไม่พลิ ้วไหว
การเจียระไนอัญมณีนิยมเป็ นหลังเต่า เครื่องทรงของพระพุทธรูปแต่ละองค์ใช้ อญ
ั มณี
แตกต่า งกัน แต่อัญ มณี ที่ ใ ช้ เป็ นชุด หรื อ สี เ ดี ย วกัน ทัง้ หมด เช่ น พระพุท ธรู ป ฉลองพระองค์
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ใช้ เป็ นทับทิม และพลอยสีแดงทัง้ หมด หรื อแบบใช้ อญ
ั
มณีหลายชนิด หลากสีในพระพุทธรูปฉลองพระองค์สมเด็จฯเจ้ าฟ้าพระศรีสดุ ารักษ์
ซึ่งเป็ นการแสดงถึ ง พระพุท ธรูป ทรงเครื่ องแต่ละองค์มีวตั ถุประสงค์ของการสร้ าง
เครื่องทรงแตกต่างกัน อาจด้ วยความประสงค์ของผู้สร้ างพระพุทธรูปฉลองพระองค์นนั ้ ๆ หรื อจาก
การเปลี่ ย นแปลงรู ป เรื อ นของเก่ า และน าเพี ย งอัญ มณี ม าใช้ ประดับ เครื่ อ งทรงพระพุท ธรู ป
ทรงเครื่อง หรือนาเครื่ องประดับเดิมของพระองค์ผ้ สู ร้ างพระพุทธรูปฉลองพระองค์ มาทรงเครื่ อง
ให้ แก่พระพุทธรูป นอกจากนี ้อาจเป็ นเครื่องทรงพระราชทาน ที่ได้ รับจากบรรดาศักดิ์ตามตาแหน่ง
ของผู้สร้ างก็เป็ นได้ 45
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ดูใ นกรรมวิธี ผลิตเครื่ องทอง (ทองรู ปพรรณ) และภาพลายเขียนบอกตาแหน่ งเครื่ องทรงใน
ภาคผนวกท้ ายเล่ม.
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พระพุทธรูปทรงเครื่ องที่ประดิษฐานนอกเขตพระบรมมหาราชวัง
พระพุ ทธรู ป ทรงเครื่ องที่พ บในวั ด นอกเขตพระบรมมหาราชวั งที่ ทาการศึ ก ษาครั ้ง นี ้
ประกอบด้ วย วัด นางนอง วัด พิ ช ยญาติก ารามฯ วัดเทพธิ ดาราม วัดอนงคาราม และวัดอรุ ณ
ราชวราราม วัดนอกพระบรมมหาราชวังเหล่านี ้ เป็ นวัดที่สร้ างและอุปถัมภ์โดย เจ้ านายและพระ
บรมวงศานุวงศ์ ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงการสร้ างพระพุทธรูปทรงเครื่องยังจากัดอยู่ในชนชันสู
้ ง แม้ ว่าจะ
อยู่นอกเขตพระบรมมหาราชวังก็ตาม
พระพุทธรูปทรงเครื่องแต่ละแห่ง สร้ างตามคติการสร้ างที่ตา่ งกันไป มีเทคนิค กรรมวิธี
การสร้ าง และการผลิตเครื่องทรงที่ตา่ งกันเช่นกัน เนื่องด้ วยเหตุผลหลากหลายประการ อาทิ กลุ่ม
ช่างผู้สร้ าง วัสดุที่นามาผลิต เทคนิควิธี และความเชี่ยวชาญที่ตา่ งกัน โดยแยกทาการศึกษาได้ ดงั นี ้
พระพุทธรูปทรงเครื่อง วัดนางนอง46 พระประธานภายในพระอุโบสถวัดนางนอง
พระนามว่า “พระพุทธมหาจักรพรรดิ” เป็ นพระพุทธรูปสาริ ด ปิ ดทองคาเปลว ประดิษฐานอยู่บน
ฐานชุกชีปัน้ ลาย ปิ ดทองคาเปลวและประดับกระจกสี ทังหมดเป็
้
นงานในสมัยรัชกาลที่ 347
เป็ นพระพุทธรูปทรงเครื่องอย่างจักรพรรดิราช สร้ างตามคติ พระราชาธิราชปราบท้ าว
มหาชมพูบดี เนื่องจากพบการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง เรื่ องชมพูบดีสตู ร ภายในพระอุโบสถคู่
กับพระประธานทรงเครื่ อง ซึ่งพุทธลักษณะของพระประธานนัน้ เป็ นพระพุทธรูปนั่งปางมารวิชัย
ทรงเครื่องต้ นอย่างกษัตริย์อนั ประกอบด้ วย พระมหามงกุฎ กรองศอ พาหุรัด สังวาล ทับทรวง สาย
รัดพระองค์ ปั น้ เหน่ง ทองกร ทองข้ อพระบาท และสนับแข้ ง เครื่ องประดับทัง้ หมดมีการตกแต่ง
ลวดลายอย่างสวยงาม พร้ อมทังเป็
้ นเครื่องประดับที่สามารถถอดออกได้ เช่นเดียวกับพระพุทธรูป
ทรงเครื่องกลุม่ ที่ประดิษฐานในพระบรมมหาราชวัง

46

วัดนางนอง ไม่ปรากฏหลังฐานในการเริ่ มสร้ าง แต่ได้ รับการบูรณปฏิ สงั ขรณ์ ครัง้ ใหญ่ ในสมัย
รัชกาลที่ 3 และสถาปั ตยกรรมทั ้งหมดเป็ นแบบราชนิยมในรัชกาลที่ 3 อ้ างอิงจาก พินิจ รัตนกุลและคณะเรี ยบ
เรียง, พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร (นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550), 783.
47
เรื่องเดียวกัน, 787.
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นอกจากนี ้ยังพบการกล่าวถึงพระพุทธรูปทรงเครื่อง ซึ่งเป็ นพระประธานที่ประดิษฐาน
ภายในพระอุโบสถวัดนางนอง ในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3 ฉบับพระยาทิพา
กรวงศ์ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั “...โปรดให้หล่อพระพุทธรูปที่ใหญ่ไว้ในพระ
อุโบสถวัดสุทศั น์ ๑ วัดเฉลิ มพระเกี ยรติ ๑ วัดราชนัดดา ๑ วัดปริ นายก ๑ พระทรงเครื่ องวัดนาง
นอง ๑...”48
ลักษณะเครื่องทรง เป็ นเครื่องทรงอย่างจักรพรรดิ เนื่องจากคติในการเนรมิตกายของ
พระพุท ธเจ้ า แต่มีก ารครองจี วร สังฆาฏิพาดด้ านหน้ ายาวจรดพระนาภี และด้ านหลังยาวสุด
พระองค์ ซึ่ งสังฆาฏิ นี แ้ สดงให้ เ ห็น ถึ ง ความเป็ นสงฆ์ มี ก ารประดับ ลวดลายรัก ร้ อย และทรง
เครื่องประดับ อาทิ มงกุฎทรงสูงยอดแหลมประดับกรรเจียรจร กุณฑล กรองศอ สังวาลไขว้ เฟื่ อง
ระย้ า ทับทรวง พาหุรัดพร้ อมกนกเหน็บ (หรืออินธนู) ทองกร ทองพระบาท สนับแข้ ง ภูษาทรงเรี ยบ
ไม่มีลาย ลวดลายประดับเครื่องทรงทังหมดเป็
้
นชุดเดียวกัน คือลายประกอบจากกระจัง ตามแบบ
นิ ย ม แต่ไ ม่ล ะเอี ย ดอ่อ น และลวดลายไม่แน่ น เช่น เดี ย วกับ เครื่ อ งทรงพุท ธรู ป ทรงเครื่ องใน
พระบรมมหาราชวัง แต่มีขอเกี่ยวในจุดเดียวกันคือ ทับทรวง ซึ่งเมื่อเป็ นพระพุทธรูปนั่งจึงไม่มีจุด
รวมขอเกี่ยวด้ านล่าง
ลวดลายเครื่องประดับมีขนาดใหญ่ อาจเพื่อความเด่นชัด และเหมาะแก่พระประธาน
ที่มีขนาดใหญ่ เมื่อลวดลายใหญ่ทาให้ เกิดช่องว่างที่สมดุลกว่าลวดลายขนาดเล็ก จึงดูไม่แน่นทึบ
จนเกิ นไป และลวดลายสังวาลยังเป็ นลายดอกไม้ เ หลี่ย มหรื อลายประจายาม และการประดับ
เครื่ อ งทรงทุก ชิ น้ เป็ นไปตามระเบี ย บเช่ น เดีย วกับ พระพุท ธรู ป กลุ่ม พระบรมมหาราชวัง แต่มี
ลวดลายที่หยาบกว่า และวัสดุที่ใช้ เป็ นโลหะหรือดีบกุ หล่อเป็ นชิ ้นนามาลงรักปิ ดทองไม่ได้ เป็ นการ
ผลิตด้ วยเครื่องทองเช่นให้ พระบรมมหาราชวัง
เข้ าใจว่าเครื่องทรงที่ถอดได้ ของพระประธานนัน้ ได้ รับอิทธิพลต่อมาจากศิลปกรรม
สมัยอยุธยาตอนปลาย และเพิ่มเติมในช่วงสมัย รัตนโกสินทร์ ตอนต้ น รวมทัง้ เครื่ องทรงยังมีการ
ออกแบบการสร้ างเพื่อให้ เหมาะสมกับพระพุทธรูป มิได้ เป็ นการนาเครื่ องประดับที่เคยผ่านการใช้
งาน หรื อ รั บ พระราชฐาน มาถวายเป็ นเครื่ อ งพุท ธบูช า สัน นิ ฐ านว่า อาจสร้ างขึน้ พร้ อมกับ
48

เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี (ขา บุนนาค),พระราชพงศาวดารกรุ งรัตนโกสินทร์ รัชกาล
ที่ 3, เล่ม 2 (พระนคร : คุรุสภา, 2504), 173.
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พระพุทธรูปในครัง้ ที่บรู ณะในรัชกาลที่ 3 ปั จจุบนั เครื่องทรงมีความชารุดอยู่หลายแห่ง เช่น ข้ อต่ อ
และขอเกี่ย วหลุด เนื่ องจากการผุพังของโลหะบริ เ วณขอเกี่ ย ว เพราะต้ องรับ น า้ หนักมาก จาก
เครื่องประดับขนาดใหญ่ พระพุทธรูปทรงเครื่องวัดนางนองนี ้ ถือว่าเป็ นประติมากรรมชิน้ เอก หนึ่ง
ในสมัย รัช กาลที่ 3 โดยมีประวัติ กล่าวคือ ได้ มีการนามงกุฎของพระพุทธรู ปที่ วัดนางนองไป
ประดิษฐาน บนยอดของตรี ศลู พระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม ภายหลัง จึงได้ มีการถวายคืนใน
รัชกาลที่ 349
นอกจากนีย้ ังมีหมายรับสัง่ โปรดเกล้ าฯ ให้ สร้ างพระมหามงกุฎ พระประธานวัดนาง
นองใหม่แทนของเดิมที่นาไปประดิษฐานบนยอดตรี ศลู พระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม ความว่า
“...ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ช่างหล่อๆ เปลี่ยนพระมหามงกุฎพระประธานวัดนางนอง บัดนี้ได้
เปลี่ยนแล้วลงรักที่แล้ว กาหนดจะได้ปิดทอง ณ วันขึ้น ๘ ค่า เดือน ๑๐ เพลาเช้า นัน้ ให้ช่างรักมา
ปิ ดทองพระมหามงกุฎ...”50 จากหมายรับสัง่ แสดงให้ เห็นว่า พระมหามงกุฎพระประธานวัดนาง
นององค์ปัจจุบนั นี ้ใช้ เทคนิคการหล่อโลหะและนามาลงรักปิ ดทอง มิใช่การหล่อด้ วยทองคาหรือหุ้ม
ด้ วยทองคาที่ทากันในพระบรมมหาราชวัง รวมทัง้ ใช้ การประดับกระจกแทนการประดับอัญมณี
การลงรักปิ ดทองนี ้ทาให้ เกิดการชารุด หลุดลอกของทองคาเปลวได้ มาก และง่ายกว่าการหุ้มหรื อ
หล่อด้ วยทองคา จึงจาเป็ นต้ องได้ รับการบูรณะซ่อมแซมต่อมาอยู่เสมอ
จากพุทธลักษณะพระพุทธรูปทรงเครื่อง วัดนางนอง ถึงแม้ จะเป็ นการสร้ างตามแบบ
พระพุทธรูปทรงเครื่องอย่างจักรพรรดิราชเช่นเดียวกับพระพุทธรูปในพระบรมมหาราชวัง แต่ก็เป็ น
การสร้ างตามเรื่องของคติชมพูบดีสตู ร เป็ นตอนหนึ่งในพุทธประวัติของพระพุทธเจ้ า ต่างจากใน
พระบรมมหาราชวังที่สร้ างเพื่ออุทิศถวายเป็ นพระราชกุศล หรื อเป็ นพระพุทธรูปฉลองพระองค์ ซึ่ง
แสดงให้ เ ห็ น ถึ งการน าพุท ธศาสนารวมเข้ า กับ คติค วามเชื่ อ เรื่ องเทวราชาของพราหมณ์ ใ น
อาณาจัก รเขมร มาเป็ นพุท ธราชา ที่ เ ผยแผ่ม ายัง อยุธ ยาและส่ง ผ่า นอิท ธิ พ ลจนมาถึ ง สมัย
รัตนโกสินทร์ รวมทังความแตกต่
้
างในเทคนิคการสร้ างเครื่ องทรงจากเครื่ องทอง (ทองรูปพรรณ)
49

พินิจ รัตนกุลและคณะเรียบเรียง, พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร, 787.
คณะกรรมการชาระประวัติศาสตร์ ไทยและจัดพิมพ์ เอกสารทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี , ”
หมายรับสัง่ รัชกาลที่ 3 ร.ศ 1205 เลขที่ 6 เรื่ อง ปิ ดทองพระมหามงกุฎพระประธานวัดนางนอง,” ประชุมหมาย
รับสัง่ ภาค 4 ตอนที่ 2 สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั จ.ศ. 1203 – 1205, 192.
50
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มาเป็ นเพียงการลงรักปิ ดทอง แต่ยงั แสดงความเป็ นจักรพรรดิด้ว ยลักษณะพระพุทธรูปทรงเครื่ อง
เช่นเดียวกัน ถึงแม้ จะสร้ างเป็ นปางที่ต่างกันก็ตาม (ภาพที่ 43 - 46)

ภาพที่ 43 พระพุทธรูปทรงเครื่อง ปางมารวิชยั พระประธานภายในพระอุโบสถวัดนางนอง
สร้ างตามคติ ชมพูบดีสตู ร ซึ่งสอดคล้ องกันจิตรกรรมฝาผนัง
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ภาพที่ 44 ด้ านหลังองค์พระ แสดงสังฆาฏิที่พาดจากด้ านหน้ ามาด้ านหลังจรดพระที่นงั่
และสังวาลที่ขอเกี่ยวชารุด หลุดออกจากตาบหลัง

ภาพที่ 45 พระมหามงกุฎ กรรเจียกจรมีสายคล้ อง หล่อโลหะลงรักปิ ดทอง
แทนพระมหามงกุฎองค์เดิมของพระประธานวัดนางนอง ที่โปรดเกล้ าฯให้ นาไปประดับ
บนยอดตรีศลู พระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม
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ภาพที่ 46 เครื่องทรงด้ านหน้ าประกอบด้ วย สังวาล ทับทรวง สายเฟื่ อง กรองศอ และสายสังฆาฏิ
ลวดลายขนาดใหญ่เป็ นลายชุดเดียวกัน
พระพุทธรูปทรงเครื่องวัดพิชัยญาติการาม51 การสร้ างพระพุทธรูปนัน้ สันนิษฐาน
ว่าสร้ างในสมัย รัช กาลที่ 3 หลัก ฐานการสร้ างพระพุท ธรู ป องค์นี ้ ไม่ป รากฏชัดเจน แต่ป รากฏ
หลักฐานการสร้ างวัด ว่าสร้ างโดย พระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) ครัง้ ดารงยศเป็ นพระ
ศรีพิพฒ
ั น์รัตนราชโกษา จางวางกรมพระคลังค้ า52 เข้ าใจว่าพระพุทธรูปทรงเครื่ อง น่าจะสร้ างขึ ้น
ในระยะเวลาเดียวกับการสร้ างวัด
เชื่อว่าพระพุทธรูปทรงเครื่ ององค์นี ้ สร้ างในคติพระศรี อาริ ยเมตไตรย เนื่องจากเป็ น
ปางสมาธินงั่ ขัดสมาธิราบทรงเครื่อง ประดิษฐานปรางค์ด้านขวา หันพระพักตร์ไปปรางค์ประธานที่
ประดิษ ฐานพระอดี ต พุท ธเจ้ า 4 พระองค์ ปรางค์ซ้ ายมีรอยพระพุท ธบาทสี่รอย จึงตีความว่า

51

วัดพิชยั ญาติการาม เป็ นชื่อที่พระราชฐานในรัชกาลที่ 4 ชื่อเดิม คือ วัดพระยาญาติการาม หรื อ
วัดพระญาติทาราม เป็ นชื่อที่ โปรดเกล้ า โดย พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั อ้ างอิงจาก โครงการอนุรักษ์
มรดกทางศาสนา, “วัดพิชยั ญาติการาม” เอกสารทางวิชาการ 5/2534, 2.
52
เรื่องเดียวกัน.
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พระพุทธรูปทังสี
้ ่องค์ ในปรางค์ประธานและพระพุทธบาท คืออดีตพุทธเจ้ าที่ตรัสรู้แล้ วในภัทรกัปป์
และพระพุทธรูปทรงเครื่องที่ประดิษฐานในปรางค์ขวา น่าจะหมายถึงพระศรีอริยเมตไตรย53
พระศรีอริยเมตไตรย แสดงเป็ นพระพุทธรูปทรงเครื่องอย่างจักรพรรดิ หรืออาจเรี ยกได้
ว่า เป็ นเครื่องทรงอย่างเทวดา เนื่องจากตามคติที่กล่าวถึงพระศรีอารย์ เป็ นพระโพธิสตั ว์ที่ทรงหลุด
พ้ น ประทับบนสวรรค์ชนดุ
ั ้ สิต เพื่อรอเสด็จลงมาเป็ นพระพุทธเจ้ าพระองค์ตอ่ ไปในอนาคต จึงน่าจะ
ต้ องการแสดงเป็ นเครื่ องทรงเทวดามากกว่ากษัตริ ย์ พระพักตร์ มีรูปแบบเดียวกับพระพุทธเจ้ า 4
พระองค์ เข้ าใจว่าสร้ างพร้ อมกัน จากช่างกลุ่มเดีย วกัน และสามารถเที ย บได้ กับ พระพุท ธรู ป
ทรงเครื่องสมัยเดียวกัน เช่นพระประธานวัดนางนอง54
ลักษณะเครื่องทรง เป็ นเครื่ องทรงที่ไม่สามารถถอดออกได้ เข้ าใจว่าเป็ นการติดลาย
ประดับ แบบบาง อาจด้ วยการใช้ “รัก สมุก ”55 กดพิ มพ์ เป็ นลวดลายแล้ วนามาติด เช่น ในอดีต
ลวดลายที่ได้ จากเทคนิคนี ้จะบาง คมชัด และละเอียดกว่าการปั น้ ซึ่งเทคนิคนี ้พบในการสร้ างเครื่อง
ทรงพระพุทธรูปในสมัยอยุธยามาและส่งมาในรัตนโกสินทร์ แต่ปัจจุบันมีการซ่อมแซม อาจมีการ
ปรับเปลี่ยนวัสดุใหม่ในการซ่อมแซมและลงรักปิ ดทองคาเปลวทับ
ทรงครองจีวรห่มเฉียง เห็นได้ จากชายสังฆาฏิประดับลวดลายทับบนสังวาลไขว้ ถึงจะ
เจาะทะลุช่องแขนทัง้ สองข้ าง รวมทัง้ สวมมงกุฎยอดแหลมประดับกรรเจียกจรที่สามารถถอดได้
กรองศอกลมรอบนอกเป็ นกระจังตัวใหญ่เ รี ย งต่อกัน พาหุรัดไม่มีกนกเหน็บ (หรื ออิน ธนู) เช่น
พระพุทธรูปองค์อื่นๆ ทองกร ทองข้ อพระบาทเป็ นกาไลกลมลายรักร้ อยขอบบนล่างประดับกระจัง
ตรงหันปลายออก รัดประคดแถบใหญ่ ผ้ าคาดเอวทาเป็ นชายผ้ าสองชัน้ ซึ่งเป็ นลักษณะลวดลาย
และระเบียบเดียวกันพระพุทธรูปทรงเครื่ องที่อื่นๆ ในสมัยเดียวกัน สวมธามรงค์ และสบงที่แสดง
ลวดลายผ้ ายกดอก หรือก้ านแยกดอกลอย ซึ่งนิยมในรั ชกาลที่ 3 ไม่ประดับอัญมณี พบเพียงการ
ประดับ กระจกสี ใ นกลางลวดลายกระจั ง ในต าแหน่ ง เดี ย วกั น เครื่ อ งทรงพระพุ ท ธรู ป ใน

ศักดิ์ ชัย สายสิงห์ , “ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ ,” ใน รายงานวิ จัยพระพุทธรู ปในประเทศไทย :
รูปแบบ พัฒนาการและความเชื่อของคนไทย, 24.
54
พินิจ รัตนกุลและคณะเรียบเรียง, พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร, 439-440.
55
อ่านคาอธิบายภาคผนวกท้ ายเล่ม.
53
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พระบรมมหาราชวังประดับอัญมณี อาจเนื่องด้ วยเป็ นพระพุทธรูปที่สร้ างนอกพระบรมมหาราชวัง
โดยขุนนาง จึงไม่สามารถตกแต่งให้ งามเท่าในพระราชวังได้
การที่สร้ างพระศรีอริยเมตไตรยเป็ นพระพุทธรูปทรงเครื่องมิได้ ปรากฏบ่อยครัง้ ในสมัย
รัตนโกสินทร์ เนื่องจากนิยมทาเป็ นพระพุทธไม่มีอษุ ณีษะ ทาปางมารวิชยั และถือตาลปั ตร นิยมทา
จีวรเป็ นลวดลายดอก แต่บางครัง้ เกิดความสับสนระหว่างพระมาลัยกับพระศรีอริยเมตไตรย เข้ าใจ
ว่าผู้สร้ างพระพุทธรูปมีความประสงค์ให้ เกิดความแตกต่างอย่างชัดเจน จึงสร้ างเป็ นพระพุทธรูป
ทรงเครื่อง เพื่อความสวยงาม และสอดคล้ องกับการประทับบนสวรรค์ในสถานะของเทวดา เพื่อรอ
ลงมาตรัสรู้ อาจทาให้ เครื่องทรงต่างจากพระพุทธรูปที่สร้ างตามคติอื่นไป (ภาพที่ 47 - 49)

ภาพที่ 47 พระศรีอริยเมตไตร ตามคติพระพุทธเจ้ าห้ าพระองค์ แสดงเป็ นพระพุทธรูปทรงเครื่อง
ในพระปรางค์ทิศตะวันออก วัดพิชยั ญาติการาม
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ภาพที่ 48 ภูษาทรงลวดลายดอกลอย ทองกรเป็ นชุดเรียงติดกัน พร้ อมทองข้ อพระบาท
เครื่องประดับใช้ เทคนิคการประดับลาย ไม่สามารถถอดออกได้
การทาภูษาลายดอก เป็ นที่นิยมในรัชกาลที่ 3

ภาพที่ 49 มงกุฎยอดแบบไม่มีท้าย แต่มิใช่มหาพิชยั มงกุฎ พร้ อมกรรเจียกจร โลหะถอดออกได้
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พระพุทธรู ปทรงเครื่ องวัดเทพธิดาราม56 พระพุทธรูปทรงเครื่ อง 2 องค์ ซ้ ายและ
ขวาพระประธานในพระวิหาร วัดเทพธิดาราม เป็ นพระพุทธรูปมีความอ่อนช้ อนสวยงามเหมือน
นางฟ้า ทรงเครื่ องต้ นอย่างพระมหาจักรพรรดิ และการประดิษฐานเป็ นคู่ ลักษณะเดีย วกันกับ
พระพุทธรูปทรงเครื่องในพระบรมมหาราชวัง โดยเฉพาะคู่ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธ
เลิศหล้ านภาลัย57
พระพุท ธรู ป ภายในวิ ห ารแห่ ง นี ้ เข้ า ใจว่า สร้ างขึ น้ ตามคติ เ ดี ย วกับ พระพุท ธรู ป
ทรงเครื่องในพระบรมมหาราชวัง อาจเป็ นพระพุทธรูปที่สร้ างอุทิศถวายแด่กรมหมื่นอัปสรสุดา หรือ
เป็ นการจาลองแบบจากพระพุทธรูปฉลองพระองค์กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพจากพระบรมมหาราชวัง
มาไว้ ยงั วัดนี ้ เพื่อเป็ นการแทนพระองค์ (พระพุทธรูปฉลองพระองค์ ) เนื่องจากวัดได้ รับการสร้ าง
และอุปถัมภ์โดยพระองค์ หรืออาจเป็ นพระพุทธรูปแทนพระองค์ของเจ้ านายองค์อื่นที่ต้องการสร้ าง
พระพุทธรู ปไว้ เพื่ อเป็ นอนุสรณ์ แห่งตนเอง ซึ่งถ้ าเป็ นเช่น นัน้ ผู้ที่สร้ างพระพุทธรู ปอาจเป็ นหญิ ง
เนื่องจากพระพุทธรูปและศิลปกรรมทังหมดภายในวั
้
ด มีความงดงามต่างจากแห่งอื่นๆ เนื่องด้ วย
เป็ นวัดที่สร้ างเพื่อเจ้ านายฝ่ ายหญิง58 จึงทาให้ เข้ าใจว่าฝ่ ายในอาจจะร่วมบริจาคทรัพย์ในการสร้ าง
เป็ นส่วนใหญ่
พุทธลักษณะพระพุทธรูปทรงเครื่ องทัง้ 2 องค์ เหมือนกันคือ เป็ นพระพุทธรูป ยืน ยก
พระหัตถ์ 2 ข้ างขึ ้นแสดงปางห้ ามสมุทร ทรงมงกุฎยอดสูงประดับกรรเจียรจร กรองศอ สังวาลไหว้
หนึ่งคูป่ ระดับทับทรวง พาหุรัดพร้ อมกนกเหน็บ ทองกร อุบะคล้ องข้ อพระหัตถ์ทงั ้ สองข้ าง ไม่สวม
ธามรงค์ สังฆาฏิฉลุลาย ภูษาทรงยาวจีบหน้ านางลายพุ่ม ทรงสุวรรณกระถอบ ชายไหวชายแครง
ทองพระบาทและรองพระบาท ประดิษฐานบนฐานบัว ซึ่งการทรงเครื่ องของพระพุทธรูป 2 องค์นี ้
เป็ นลักษณะเดียวกับในพระบรมมหาราชวังทุกประการ

56

วัดเทพธิดาราม เดิมชื่อวัดพระยาไกรสวนหลวง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้ าเจ้ าอยู่หัวสถาปนา
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้ า กรมหมื่น อัปสรสุดาเทพ เมื่อปี พ.ศ. 2379 แล้ วเสร็ จในปี พ.ศ. 2382 อ้ างอิงจาก
พินิจ รัตนกุลและคณะเรียบเรียง, พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร, 583.
57
ศักดิ์ ชัย สายสิง ห์ , “ศิ ลปะสมัยรัตนโกสิน ทร์ , ” ใน รายงานวิจัยพระพุท ธรู ปในประเทศไทย :
รูปแบบ พัฒนาการและความเชื่อของคนไทย, 22.
58
พินิจ รัตนกุลคณะเรียบเรียง, พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร, 590 – 591.
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ความละเอียดอ่อนทางลวดลายนัน้ แตกต่างกัน โดยใช้ พืน้ ฐานทางลวดลายเดียวกัน
แต่ใช้ วสั ดุที่แตกต่างกัน พระพุทธรูปทัง้ 2 องค์นี ้ เป็ นพระพุทธรูปโลหะ ลงรักปิ ดทองไม่ได้ ใช้ การหุ้ม
ทองคา เครื่องประดับเป็ นงานหล่อโลหะอาจใช้ ตะกัว่ หรือดีบกุ เนื่องจากเป็ นโลหะที่เมื่อนามาหล่อ
ขึ ้นรูปแล้ วสามารถดัดโค้ งงอได้ เช่นเดียวกับคุณสมบัติของทองคา นามาฉลุและปิ ดทอง ประดับ
กระจกสีแทนอัญมณี พร้ อมกรุกระจกด้ านในสบง การลงรั กปิ ดทองคา ทาให้ เกิดการชารุดได้ ง่าย
กว่าการหุ้มทอง การนาลายฉลุผ้าภูษาทับโดยการใช้ ลวดยึดลอยต่อด้ านหลัง ทองกรเป็ นประกบให้
ชิดกันเห็นรอยต่อ หรือชายแครงด้ านหลังพบรอยการเชื่อมโลหะเป็ นเส้ นเพื่อเสริมความแข็งแรงของ
กระหนก ไม่พบการลงยาสี
การสร้ างพระพุทธรูปทรงเครื่องวัดเทพธิดาราม ถึงแม้ ว่าจะเป็ นด้ วยตามคติเดียวกับ
ในพระบรมมหาราชวัง และเจ้ านายเป็ นผู้สร้ างยังพบความแตกต่างด้ านเทคนิค และกรรมวิธีการ
ผลิตเครื่องทรงทัง้ การลงรักปิ ดทอง มิใช่การหุ้มทอง รวมทัง้ ความละเอียดอ่อน ความประณีตใน
การผลิตเครื่องทรง วัสดุที่นามาใช้ มีคณ
ุ ภาพด้ อยกว่าในพระบรมมหาราชวัง อาจเนื่องด้ วยฝี มือช่าง
และการหาวัสดุเป็ นเรื่องยาก และวัดแห่งนี ้ มิได้ อยู่ในเขตพระราชวัง ได้ รับเพียงการอุปถัมภ์จาก
ราชวงศ์เท่านัน้ ซึ่งการสร้ างพระพุทธรูปหุ้มทองและประดับเครื่องทรงมากมายนัน้ ต้ องใช้ ทรัพย์ใน
จานวนมาก จึงจาเป็ นต้ องลดคุณภาพของวัสดุและใช้ วิธีอื่นทดแทน แต่ยงั คงรูปแบบเดิมไว้ แต่การ
สร้ างยังคงอยู่ในกลุม่ ชนชันสู
้ งเช่นเดิม (ภาพที่ 50 - 52)

ภาพที่ 50 พระพุทธรูปทรงเครื่องอย่างจักรพรรดิราช ประดิษฐานขนาบคูพ่ ระประธานในบุษบก
ภายในวิหาร วัดเทพธิดาราม
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ภาพที่ 51 พระพุทธรูปทรงเครื่อง เครื่องทรงเป็ นโลหะหล่อลงรักปิ ดทอง
เช่นเดียวกับองค์พระ ทาให้ ชารุดได้ ง่าย
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ภาพที่ 52 ภูษาทรงนาลายฉลุพ่มุ มาประดับภายหลัง ลักษณะเดียวกับพระพุทธรูป
ในพระบรมมหาราชวัง และกรุกระจกสีด้านใน แต่ใช้ การลงรักปิ ดทองลวดลาย
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พระพุทธรูปทรงเครื่องวัดอนงคาราม59 พระพุทธรูปมี 2 องค์ประดิษฐานอยู่ทงสอง
ั้
ข้ างของพระประธานในพระอุโบสถ ซึ่งเป็ นลักษณะเดียวกับวัดเทพธิดารามเนื่องจากพระประธาน
ในวิหารวัดเทพธิดารามพระประธานประดิษฐานในบุษบก และมีพระพุทธรูปขนาบเช่นเดียวกัน
รวมถึงน่าจะสร้ างจากคติความเชื่อเดียวกันที่ได้ รับมาจากในพระบรมมหาราชวัง
อาจเป็ นการแสดงให้ เห็ น ว่า เป็ นวัด ที่ ส ร้ างโดยผู้หญิ ง ท าให้ มี ก ารตกแต่ง ด้ ว ย
ประติมากรรมที่ ต่างจากที่วดั อื่น พระพุท ธรูปทรงเครื่ องยืนคู่นี ้ ยกหัตถ์ 2 ข้ างท าปางห้ ามสมุท ร
หล่อด้ วยโลหะ ปิ ดทอง เป็ นพระพุทธรูปทรงเครื่องอย่างจักรพรรดิราช ซึ่งเป็ นรูปแบบที่ได้ รับความ
นิยมอย่างมากในสมัยรัชกาลที่ 3 สร้ างเพื่อเป็ นประเพณีในการอุทิศส่วนพระราชกุศลให้ กับพระ
บูรพมหากษัตริย์และเจ้ านาย60
ลักษณะทรงเครื่องทรงพระพุทธรูปทัง้ 2 เหมือนกัน เข้ าใจว่าหล่อจากแหล่งเดียวกัน
เครื่องทรงไม่สามารถถอดออกได้ ครองจีวรห่มคลุม มีลาดลายที่ขอบด้ านนอก มงกุฎทรงสูงประดับ
กรรเจียรจร กุณฑลกลม กรองศอเป็ นสายเล็กลักษณะคล้ ายพวงดอกไม้ ทับทรวง สร้ อยสังวาลเป็ น
การจัด ระเบีย บและรู ป แบบเดี ยวกับเทวดาในจิตรกรรมฝาผนังสมัย รัตนโกสินทร์ ตอนต้ น และ
พระพุทธรูปทรงเครื่องในอยุธยาตอนปลาย มีพาหุรัด 2 คู่ อยู่ต้นพระพาหาคูห่ นึ่งและเหนือพระกัป
ประอีกคูห่ นึ่ง ไม่พบกนกเหน็บ (อินธนู) ทรงกุณฑลตุ้มแบบสมัยต้ น สวมธามรงค์ครบทุกนิว้ ภูษา
ทรงจีบหน้ านางยาว พร้ อมชายไหวและชายแครงเป็ นกระหนกเปลว สุวรรณกระถอบ สวมทองกร
ทองพระบาท และพระบาทเชิงงอน ซึ่งลักษณะโดยรวมของพระพุทธรูปทรงเครื่ องคู่นี ้ ไม่ว่าจะเป็ น
เครื่องทรงและพระพักตร์ มีความคล้ ายคลึงกับพระพุทธรูปทรงเครื่องในสมัยอยุธยาตอนปลาย เห็น
ได้ จากการทาสายสังวาลห่าง สายสร้ อยทับทรวงโค้ ง ลวดลายประดับขอบจีวร ซึ่งอาจจะเป็ นไปได้
ว่า พระพุทธรูปทรงเครื่องคูน่ ี ้ สร้ างโดยช่างที่อยู่นอกวัง และยังไม่ได้ รับการพัฒนาทางด้ านรูปแบบ
เคยพบเห็นเฉพาะสิ่งเก่ าเดิม จึงนามาสร้ างงาน หรื ออาจเป็ นการอัญ เชิญ ของเก่ าในวัดอื่น มา
ประดิษฐาน (ภาพที่ 53 - 54)
59

วัดอนงคาราม เป็ นวัดที่สร้ างโดยท่านผู้หญิ งน้ อยในสมเด็จเจ้ าพระยาพิชั ยญาติ (ทัต บุนนาค)
ในรัชกาลที่ 3 ปี พ.ศ. 2393 เดิมชื่อวัดน้ อยขาแถม ต่อมาในรัชกาลที่ 4 พระราชทานนามใหม่ว่า “วัดอนงคาราม”
อ้ างอิงจาก พินิจ รัตนกุลและคณะเรียบเรียง, พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร, 446.
60
เรื่องเดียวกัน, 448.
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ภาพที่ 53 พระพุทธรูปเครื่องทรง ครอบจีวรห่มคุม ประดิษฐาน 2 ข้ างบุษบกพระประธาน
ภายในพระอุโบสถ วัดอนงคาราม กรุงเทพฯ
ที่มา : ศักดิช์ ยั สายสิงห์, “ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ ,” ใน รายงานวิจัยพระพุทธรูปในประเทศไทย :
รู ป แบบ พัฒนาการและความเชื่ อของคนไทยภาควิช าประวัติศาสตร์ ศิ ลปะ คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551, 22. (อัดสาเนา)
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ภาพที่ 54 พระพักตร์ กุณฑลตุ้ม รูปแบบใกล้ เคียงอยุธยาและพุทธศิลป์รัชกาลที่ 1
ที่มา : ศักดิช์ ยั สายสิงห์, “ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ ,” ใน รายงานวิจยั พระพุทธรูปในประเทศไทย :
รูปแบบ พัฒนาการและความเชื่อของคนไทยภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551, 22. (อัดสาเนา)
ลวดลายเครื่องทรงนันไม่
้ ชดั เจนนัก เป็ นเพียงลวดลายพื น้ ฐาน คือลายประกอบกระจัง
เป็ นส่ว นใหญ่ ซึ่งลัก ษณะลวดลายไม่ละเอีย ดอ่อน แน่น ทึ บ แข็ง กระด้ า ง และไม่ป รากฏการ
ประดับอัญมณีหรือการประดับกระจก เป็ นเพียงการปิ ดทองทึบทังหมด
้
การทาลวดลายเครื่ องทรง
นี ้อาจใช้ การหล่อจากโลหะและนามาประดับทับติดกันองค์พระพุทธรูป หรืออาจเป็ นการปั น้ หล่อมา
พร้ อมกับองค์พระพุทธรูป การใช้ ทงั ้ 2 วิธีนี ้ทาให้ ลวดลายที่ปรากฏไม่คมชัด ลายตื ้นเมื่อนามาลงรัก
ปิ ดทอง เนื่องจากความหนาของการทาพื ้นรักที่ใช้ ในการปิ ดทองมีสว่ นทาให้ ลวดลายหายไป (ภาพ
ที่ 55 - 56)
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ภาพที่ 55 สังวาลหางไม่ชิดกันใกล้ เคียงอยุธยาตอนปลายและในจิตกรรมรัตนโกสินทร์ตอนต้ น
ที่มา : ศักดิช์ ยั สายสิงห์, “ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ ,” ใน รายงานวิจัยพระพุทธรูปในประเทศไทย :
รู ป แบบ พัฒนาการและความเชื่ อของคนไทยภาควิช าประวัติศาสตร์ ศิ ลปะ คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551, 22. (อัดสาเนา)

ภาพที่ 56 ลวดลายทึบ และไม่คมชัด เครื่องทรงไม่สามารถถอกออกได้
เกิดจากเทคนิคการหล่อและลงรักปิ ดทอง
ที่มา : ศักดิ์ชยั สายสิงห์, “ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ ” ใน รายงานวิจัยพระพุทธรูปในประเทศไทย :
รู ป แบบ พัฒนาการและความเชื่ อของคนไทยภาควิช าประวัติศาสตร์ ศิ ลปะ คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551, 22. (อัดสาเนา)
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พระพุทธรูปทรงเครื่องวัดอนงคารามนี ้ เข้ าใจว่าเป็ นพระพุทธรูปที่สร้ างตามคติที่ได้ รับ
จากพระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกับพระพุทธรูปทรงเครื่ องวัดเทพธิดาราม คือเป็ นพระพุทธรูปที่
สร้ างเพื่ออุทิศถวายเพื่อเป็ นพระพุทธรูปฉลองพระมหากษัตริย์หรือเจ้ านายพระองค์ใดพระองค์หนึ่ง
เพื่อให้ ผ้ คู นได้ เคารพบูชา เนื่องจากไม่สามารถเข้ าไปสะการะบูชาในพระบรมมหาราชวังได้ แต่ยัง
จากัดการสร้ างอยู่ในชนชันสู
้ งเช่นเดิม และยังเป็ นพระพุทธรูปทรงเครื่ องสมัยรัตนโกสินทร์ ที่คล้ าย
อยุธยาตอนปลายมากอีกกลุม่ หนึ่ง แต่งานช่างไม่ละเอียดอย่างในสมัยอยุธยา อาจเป็ นการสร้ าง
เลียนแบบจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยอยุธยาขนาดเล็กที่เหลืออยู่ และช่างฝี มือไม่ละเอียดอ่อน
พอ รวมถึงการใช้ กรรมวิธีและเทคนิ คทาเครื่ องทรงที่ต่างออกไปจากพระบรมมหาราชวัง ทาให้
ลักษณะงานต่างกันไปและแสดงความหลายหลายของเทคนิคในการทดแทนของภูมิปัญญาช่าง
ไทยตามกระแสสังคมที่นิยม
พระพุทธรูปทรงเครื่องวัดอรุ ณราชวราราม61 การสร้ างพระพุทธรูปทรงเครื่ องต้ น
พระพุทธรูปฉลองพระองค์พระบรมชนกนาถ ประดิษฐานที่มขุ หน้ าพระอุโบสถ โปรดเกล้ าฯให้ สร้ าง
โดย พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้ า เจ้ าอยู่หัว แต่สิ น้ รั ช กาลเสี ย ก่ อ นจึ ง แล้ ว เสร็ จ ในรั ช กาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั เมื่อ พ.ศ. 2426 โดยให้ ถ่ายแบบมาจากพระพุทธนฤมิต
จากพระราชดาริ ว่า “พระองค์ได้ เสร็ จดารงสิริราชสมบัติ โดยผาสุขศิริสวัสดีมาถึ ง 5432 วัน คิด
คานวณได้ เท่ากับวันในรัชกาลที่ 2 ซึ่งสมเด็จอัยกาธิราช” 62 (ภาพที่ 57)

61

เป็ นวัดที่มีมาตั ้งแต่ในสมัยอยุธยาชื่อวัดมะกอกและต่อมาในสมัยธนบุรีเปลี่ยนเป็ นวัดแจ้ งและ
เรื่อยมาต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ ได้ รับการบูรณะครัง้ ในในสมัยรัชกาลที่ 2 ในปี พ.ศ. 2363 จึงมีการสมโภชน์
ครั ้งใหญ่ได้ รับพระราชฐานนามใหม่ว่า “วัดอรุ ณราชวราราม” ซึ่งจัดเป็ นวัดประจารัชกาลที่ 2 อ้ างอิงจาก พินิจ
รัตนกุลและคณะเรียบเรียง, พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร, 155-157.
62
คัดลอกจากจารึกฐานล่างพระพุทธรูปทรงเครื่องในบุษบก วันอรุณราชวราราม.
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ภาพที่ 57 จารึกการสร้ างพระพุทธรูปทรงเครื่อง ในบุษบกหน้ าพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม
โดยพระพุท ธรู ป สูง 4 ศอก 2 นิ ว้ พุท ธลัก ษณะเป็ นตามแบบพระพุท ธนฤมิต คื อ
พระพุทธรู ป ทรงเครื่ องต้ น อย่ างจัก รพรรดิ ประทับ ยื น ปางห้ ามสมุท ร สองหัตถ์ย กขึน้ เสมอกัน
ลักษณะเครื่องทรงเข้ าใจว่าถอดได้ บ้างส่วน เช่น ทับทรง สังวาล กนกเหน็บ (อินธนู) ปั น้ เหน่ง อาจ
เนื่องจากเป็ นเครื่องทรงชิ ้นนอก การทาลอยตัวย่อมสวยงามกว่าทาติดกับองค์และยังทาให้ สะดวก
ต่อการหล่อโลหะ และทาชายไหว ชายแครง ติดเป็ นชิน้ เดียวกัน ภูษาลายติดกับองค์พระพุทธรูป
เช่นเดียวกัน มหาพิชยั มงกุฎ กรองศอ สังฆาฏิ ทองกร ทองพระบาทและรองพระบาท ปิ ดทองและ
ประดับกระจก ไม่ตกแต่งอัญมณี แต่สดั ส่วนและลวดลายไม่งดงามเท่าพระพุทธนฤมิตองค์จริง
อาจเป็ นเพราะฝี มือช่างเป็ นสมัยหลังแล้ วที่หนั มานิยมลวดลาย และงานแบบตะวันตก
มากว่า จึงทาให้ ไม่ถนัดลวดลายและเทคนิคอย่างเดิม รวมทังเครื
้ ่องทรงนันเป็
้ นงานหล่อโลหะ และ
ลงรักปิ ดทอง คุณสมบัติการยืดหยุ่นของโลหะไม่ดีเท่าเครื่ องทรงที่ทาจากทองคา (ทองรูปพรรณ)
จึงจาเป็ นให้ ต้องทาลวดลายหนาขึ ้นกว่าเก่า เพื่อไม่ให้ เกิดการแตกหัก ทาให้ เครื่ องทรงแลดูหนา
และหนัก ซึ่งรู ปลัก ษณะของพระพุทธรูปทรงเครื่ องที่ถ่ายแบบองค์นี ้ เข้ าใจว่าไม่สามารถน ามา
เทียบกับพระพุทธนฤมิตองค์ต้นแบบได้ ทัง้ เทคนิคและความงาม อาจนาเพียงพระนามและพุทธ
ลักษณะพระพุทธรูปทรงเครื่องเท่านัน้ ที่เป็ นต้ นแบบในการสร้ าง มิใช่สกุลช่างหรื อฝี มือช่างที่สร้ าง
ให้ เหมือนองค์ต้นแบบ
แต่เป็ นลักษณะที่ ใกล้ เคียงกับพระพุทธรูปทรงเครื่ องพระประธานในพระอุโบสถวัด
ปทุมคงคา ที่สร้ างในรัชกาลที่ 4 ได้ แต่เป็ นการแสดงให้ เห็นถึงความนิยมในการสร้ างพระพุทธรูป
ทรงเครื่องที่มีอย่างต่อเนื่องจากรุ่นสูร่ ุ่น รวมทังความหลากหลายของเทคนิ
้
คในการผลิตเครื่ องทรง
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พระพุทธรูป ตามแต่ความสามารถของช่างในแต่ละยุคสมัยที่มีการดัดแปลงนาวัสดุทดแทน และ
ทันสมัยเข้ ามาประยุกต์ใช้ กบั งานศิลปกรรมไทยมากขึ ้น (ภาพที่ 58 - 61)

ภาพที่ 58 พระพุทธรูปทรงเครื่อง ถ่ายอย่างจากพระพุทธนฤมิต โปรดเกล้ าฯ ให้ นามาประดิษฐาน
ณ บุษบกหน้ าพระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม
ในรัชกาลที่ 4 แล้ วเสร็จในรัชกาลที่ 5
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ภาพที่ 59 สังวาล ทับทรวง เฟื่ องข้ าง กนกเหน็บ (อินธนู) สามารถถอดได้
เนื่องจากสะดวกต่อการหล่อและความสวยงาม

ภาพที่ 60 ด้ านหน้ า ภูษาทรงยาวจีบหน้ านาง ชายไหวชายแครงสุวรรณกระถอบ
ลวดลายและความงามต่างจากพระพุทธนฤมิต
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ภาพที่ 61 ด้ านข้ าง ภูษาทรงแสดงลวดลายที่มาพร้ อมการหล่อองค์พระพุทธรูป
ชายไหวชายแครงด้ านหน้ าที่เป็ นคนละชิ ้นกันภูษาทรง
ข้ อจากัด กรรมวิธี เทคนิคการผลิตเครื่ องประดับและเครื่ องทรง ในพระพุทธรู ปกลุ่ มนอก
พระบรมมหาราชวัง
ในกลุม่ นี ้มีความหลากหลายทางเทคนิค กรรมวิธีการผลิตเครื่ องทรงมากกว่ากลุ่มใน
พระบรมมหาราชวังที่ทาเพียงวิธีการเดียวทัง้ หมด คือการผลิตจากทองคา (ทองรูปพรรณ) เป็ น
เครื่องทรง และนามาทรงเครื่องในภายหลัง แต่ในกลุม่ นี ้มีหลากหลายวิธี ทังการหล่
้
อเครื่ องทรงติด
กับองค์พระพุทธรูป การถอดได้ เฉพาะบ้ างส่วน ที่ไม่ สามารถหล่อพร้ อมพระพุทธรูปได้ เนื่องจาก
อาจทาให้ เกิดการชารุดได้ ง่าย และไม่สะดวกในการผลิตจึงจาเป็ นต้ องแยกเป็ นชิน้ ส่วนเพื่อความ
สะดวก แต่กลับทาให้ เครื่องทรงมีมิติมากขึ ้น การปั น้ ปูนที่ให้ ความคงทนแต่ไม่ละเอียดอ่อนมากนัก
หรือการพิมพ์ลวดลายด้ วย “รักสมุก” ทาให้ ลวดลายสวยงามแต่ไม่คงทนเท่าที่ควร และการหล่อนัน้
ยังเสริมความแข็งแรงให้ เครื่องทรงด้ วยการเชื่อมโลหะด้ านหลังของชายไหว เมื่อต้ องการหล่อบาง
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เพื่อความงาม หรื อการใช้ ลวดมัดเพื่อยึดรอยต่อ ซึ่งเป็ นลักษณะเดียวกับที่พบในพระพุทธรูปใน
พระบรมมหาราชวัง แต่ไม่มีความประณีตเท่าและเห็นชัดกว่า (ภาพที่ 62 – 63)

ภาพที่ 62 การเชื่อมโลหะด้ านหลังชายไหวเพื่อความแข็งแรง

ภาพที่ 63 การใช้ ลวดยึดบริเวณพาหุรัด
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ตลอดจนนิยมใช้ การลงรักปิ ดทอง ประดับกระจกมากกว่าการหุ้มทองคา หรือการหล่อ
ด้ วยทองคา (ทองรูปพรรณ) ประดับอัญมณี อาจเนื่องจากการทาเป็ นเครื่องทอง ดังที่ปรากฏในราช
วัง เป็ นเรื่องต้ องห้ ามของสามัญชน หรือต้ องใช้ ทนุ ทรัพย์สงู เกินกว่าที่บคุ คลทั่วไปจะสามารถทาได้
และด้ วยความหลากหลายของกรรมวิธีการผลิตกลับเป็ นเสน่ห์ให้ พระพุทธรูปทรงเครื่ องกลุ่มนีด้ ู
น่าสนใจ และมีความงามเฉพาะตน รูปแบบพระพุทธรูปเครื่องทรงแต่ละแห่ง จึงมีความแตกต่างกัน
ทางคติการสร้ าง ส่งผลให้ ลกั ษณะทางพุทธศิลป์ต่างกัน ดังที่ปรากฏทังพระพุ
้
ทธรูปประทับนั่ง พระ
พุทธประทับรูปยืน และความแตกต่างทางลวดลายและเครื่องทรงเนื่องจากสร้ างจากคติที่แตกต่าง
อีกเช่นเดียวกัน
ความเชี่ ยวชาญ ความสามารถ กลุ่มช่างที่สร้ างงานของแต่ละแห่ง แสดงให้ เห็นถึ ง
ความนิย มในการสร้ างพระพุท ธรู ปทรงเครื่ องไม่ได้ จากัดแต่เ ฉพาะกลุ่มในพระบรมมหาราชวัง
ถึงแม้ บางส่วนจะได้ รับอิทธิพลมาจากในพระบรมมหาราชวัง ถ่ายทอดความนิยมมายังกลุ่มสามัญ
ชนโดยผ่านจากชนชันสู
้ ง เจ้ านายฝ่ ายหน้ า หรื อฝ่ ายในต่างๆ ที่นามาสร้ าง ตลอดจนประชาชนผู้มี
ศรัทธา แม้ วา่ ความงามวิจิตรจะมิอาจเทียบพระพุทธรูปทรงเครื่องในพระบรมมหาราชวังก็ตาม แต่
ยังคงไว้ ซึ่งความงามและจิตศรัทธาของผู้สร้ างเพื่อสืบต่อพระพุทธศาสนา
การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า ง เครื่ องทรงและกรรมวิธีก ารสร้ าง เครื่ องทรง
พระพุทธรูปทรงเครื่องกลุ่มในพระบรมมหาราชวัง และกลุ่มนอกพระบรมมหาราชวัง
ลักษณะเครื่ องทรงพระพุทธรูปทัง้ 2 กลุ่มเป็ นการจัดระเบียบ ตาแหน่ง เดียวกันใน
เครื่องทรงชิ ้นสาคัญ และมีการเพิ่มเติมตกแต่งต่างกันในจุดรายละเอียดเล็กน้ อย แต่พระพุทธรูป
กลุม่ พระบรมมหาราชวังนันนิ
้ ยมทาขนาด สัดส่วนขององค์พระพุทธรูปใกล้ เคียงกัน โดยเฉพาะใน
กลุม่ พระพุทธรูปฉลองพระองค์ ซึ่งแสดงในเห็นถึงกลุ่มผู้สร้ าง ช่างฝี มือและช่วงเวลาที่ใกล้ เคียงกัน
ในทาใช้ รูปแบบต่างๆเหมือนกัน ตามความนิยมในช่วงระยะเวลานัน้ รวมถึงการผลิตอาจทาขึน้
พร้ อมๆ กัน โดยการถอดแบบทาพิมพ์ จากของเดิมที่มีการสร้ างอย่างต่อเนื่อง ทาให้ รูปแบบนัน้
ออกมาเหมือนกัน
ซึ่งต่างจากพระพุทธรูปทรงเครื่ องกลุม่ นอกพระบรมมหาราชวัง ที่ทงรู
ั ้ ปแบบของเครื่ อง
ทรง และองค์พระพุทธรูปของแต่ละแห่งมีความหลากหลาก ทัง้ ที่เข้ าใจว่าเป็ นการสร้ างขึ ้นโดยมี
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พระพุทธรูปกลุม่ ในพระบรมมหาราชวังเป็ นแม่แบบ แต่ได้ มีการดัดแปลงในเกิดความหลากหลาย
อาจเนื่องจากไม่สามารถเลีย นแบบได้ โดยสมบรู ณ์ หรื อสร้ างขึน้ เพื่ อรองรับ คติที่ ต่างจากกลุ่ม
พระบรมมหาราชวังทาให้ เกิดการสร้ างพระพุทธรูปทรงเครื่องในปางต่างๆ มากขึ ้น
กลุ่มช่างเป็ นอีกประการหนึ่งที่สร้ างความแตกต่าง คือความถนัดของช่างผู้สร้ าง ที่
ส่งผลทาให้ เ ทคนิคในการสร้ างมีการปรับเปลี่ย นทัง้ วัสดุ เทคนิค และวิ ธีการ กล่าวคือ ในกลุ่ม
พระพุทธรูปในพระบรมมหาราชวัง มีการแยกการสร้ างพระพุทธรูปทรงเครื่ องออกเป็ นส่วนๆ คือ
การขึ ้นรูปและการหล่อพระพุทธรูปเป็ นฝี มือของช่างกลุม่ หนึ่ง แต่การสร้ างเครื่ องทรงเป็ นฝี มือของ
ช่างอีกกลุม่ หนึ่ง ซึ่งมีผ้ คู วบคุมต่างกันหรือที่เรียกกันว่า กรมช่างในราชสานัก ทาในผลงานที่ออกมา
นัน้ บ้ างครัง้ แลดูแปลกแยก เช่น เครื่ องทรงที่ ท าจากทองบางชิ น้ มีขนาดใหญ่ เ กิ นไป เมื่อน ามา
ประดับในพระพุทธรูป หรือความแข็งกระด้ างที่เกิดจากการดัดให้ โค้ งตามองค์พระพุทธรูปไม่ได้
รวมทัง้ เครื่ องทรงยังมีการประดับตกแต่งด้ วยอัญมณีและการลงยาสี ซึ่งพบเฉพาะ
พระพุทธรูปกลุม่ พระบรมมหาราชวัง ไม่ปรากฏในกลุม่ นอกพระบรมมหาราชวัง อาจเนื่องจากวัสดุ
ที่ใช้ นนั ้ หายาก ทาให้ สิ่งที่ดีที่สดุ ส่งเข้ าไปแต่ในวัง หรื อช่างกลุ่มนอกพระบรมมหาราชวังนัน้ ไม่มี
ความถนัดในการตกแต่งด้ วยอัญมณีและการลงยาสีก็เป็ นได้ หรื อการประดับอัญมณีและลงยาสี
นันเป็
้ นเทคนิคเฉพาะของเครื่องทอง (ทองรูปพรรณ)
แต่กลับมีความถนัดในวิธีอื่นๆ เช่น การแกะประดับลวดลาย การปั น้ การหล่อหรื อเท
พิมพ์ มากกว่า เนื่องจากกระบวนการทาเครื่องทองนัน้ ต้ องใช้ ความชานาญเฉพาะทางอย่างแท้ จริง
ลวดลายเครื่ องทรงเป็ นลวดลายที่ใกล้ เคียงกันทัง้ 2 กลุ่ม คือกลุ่มลายใบเทศ ทัง้ ลายกระจังและ
ลายดอกต่างๆ รวมทังการผู
้
กลาย ซึ่งเป็ นลวดลายที่นิยมในสมัยนัน้ แต่กลุม่ ในพระบรมมหาราชวัง
จะมีค วามประณี ต มากกว่าเนื่ องจากเป็ นช่างหลวงและเป็ นงานเครื่ อ งทอง ส่วนในกลุ่มนอก
พระบรมมหาราชวังลวดลายจะไม่ละเอียดอ่อนเท่ า แต่เป็ นลวดลายที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็ นการ
แสดงออกของกลุม่ ช่างในแต่ละแห่งได้ อย่างดี
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รู ป แบบความแตกต่ างของทรงเครื่ องในถนิม พิม พาภรณ์ จิต รกรรมและพระพุทธรู ป
ทรงเครื่อง
รู ป แบบทรงเครื่ อ งและเครื่ อ งประดับ ที่ พ บในสมัย รั ต นโกสิ น ทร์ ทัง้ ในจิ ตรกรรม
ประติมากรรม หรือในข้ าวของเครื่องใช้ ของผู้คนในสมัยนัน้ มีลกั ษณะใกล้ เคียงกัน อาจเรี ยกได้ ว่า
เป็ นรูปแบบร่วมกันทางศิลปกรรมที่ปรากฏอยู่ทกุ แขนง แต่อย่างไรก็ดียงั มีความแตกต่างให้ เห็นถึง
การรับรูปแบบข้ อจากัดทางเทคนิคและการใช้ ประโยชน์มากมาย รวมถึงความสวยงามในศิลปะแต่
ละชนิดที่ตา่ งกัน ขอจาแนกความแตกต่างของเครื่องทรงเป็ นส่วน ดังนี ้
มงกุ ฎ ในราชพิ ธี (ถนิ มพิ มพาภรณ์ ) บางครัง้ ยังประดับ ด้ วยดอกไม้ ไหว เหนื อชัน้
กระจังโดยรอบ พร้ อมทังสายรั
้
ดคางต่อจากมงกุฎเมื่อป้องกันการหลุด อาจเนื่องจากการใช้ งานจริง
มีก ารเคลื่อนไหวร่ างกาย ซึ่งต่างจากพระพุท ธรู ปทรงเครื่ อง ที่ เ ป็ นประติมากรรมหุ่น แข็ง จึงไม่
ปรากฏสายรัดในลักษณะนี ้ และยังนิยมทากรรเจียกจรติดกับตัวมงกุฎ เพื่อสะดวกในการสวมใส่
ส่วนพระพุทธรูปทรงเครื่องนัน้ นิยมทามงกุฎกับกรรเจียกจรแยกกันเป็ นคนละชิน้ อาจเพื่อให้ เกิด
ความสวยงาม และความง่ายในการประดับ เครื่ องทรง นอกจากนี ย้ ังพบว่าในจิ ตรกรรมสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้ นนัน้ การเขียนมงกุฎยังนิยมเขียนเป็ นแบบมาลามีเกีย้ วหนึ่งถึงสองชัน้ ทาเป็ น
ยอดแหลมและปลายสะบัดเล็กน้ อย (ภาพที่ 64 - 65)
อาจเนื่องจากเป็ นการเขีย นที่ต้องการท าให้ ดูอ่อนช้ อยและสวยงาม รวมทัง้ รับ กับ
องค์ประกอบของภาพที่เขียนเทวดาหันข้ าง และนิยมการประดับยอดมงกุฎด้ วยกระหนกตัวเล็ก
สะบัดปลายทางด้ านข้ างตัวหนึ่ง อาจเป็ นการแสดงแทน “พระยี่ก่า” 63 ซึ่งเป็ นลักษณะของดอกไม้
ทอง หรื อใบสนประดับอัญมณี ที่รัชกาลที่ 1 โปรดให้ สร้ างขึ ้น เพื่อประดับมงกุฎ ครัง้ ที่สร้ างพระ
มหาพิชยั มงกุฎองค์หนึ่งในเครื่องราชเบญจกกุธภัณฑ์ประเภทศิราภรณ์ 64
ผู้ศกึ ษาเข้ าใจว่า พระยี่ก่า อาจเป็ นเครื่องประดับที่สามารถถอดออกจากองค์มงกุฎได้
และอาจมีหลากหลายรูปแบบ เพื่อเลือกใช้ ตกแต่งมงกุฎและชฎา เนื่องจากการประดับด้ วย พระ
63

พระยี่ ก่า คือ เครื่ องประดับที่ใ ช้ ตกแต่ งมงกุฎ ชฎา และพระมาลาคล้ า ยการใช้ ขนนกประดับ
หมวก มีหลายแบบทั ้งทาเป็ น รูปดอกไม้ ใบสนหรือลายกนกตัวเล็กๆ
64
กรมศิลปากร, ถนิมพิมพาภรณ์, 157.
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ยี่ก่า บางครัง้ ยังพบว่าใช้ ประดับบนยอดพระชฎามหากฐิ น และพระชฎาห้ ายอดด้ วย ซึ่งอาจเป็ น
การแสดงให้ เห็นถึงความนิยมหรื อการเริ่ มต้ นนาเข้ ามาใช้ เครื่ องประดับชิน้ นีใ้ นสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้ น เนื่องจากผู้ศกึ ษายังไม่พบเครื่องทอง และเครื่ องประดับลักษณะนี ้ ในภาพจิตรกรรมสมัย
อยุธยาตอนปลาย ทัง้ ที่ วดั ใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี หรื อวัดเกาะแก้ วสุท ธาราม ที่เป็ น
ภาพเขียนมงกุฎของเทวดาไม่ปรากฏการประดับกนกปลายสะบัดที่ยอดมงกุฎ และการประดับพระ
ยี่ก่าเช่นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้ น
ไม่ป รากฏการประดับ พระยี่ก่ า ในมงกุฎของพระพุทธรูปทรงเครื่ อง อาจเนื่ องด้ ว ย
มงกุฎเป็ นชันลดหลั
้
น่ กันและเป็ นยอดแหลม จึงไม่มีพื ้นที่ในการประดับ นอกจากนี ้ยังพบจิตรกรรม
ที่เขียนมงกุฎเป็ นยอดเกีย้ วสองชัน้ และมีป ลีย อดแหลม คือภาพทวารบาลวัดดุสิดาราม ซึ่งเป็ น
รูปแบบที่คล้ ายกับ มงกุฎในพระพุทธรูปทรงเครื่ องและพระมหาพิ ชัยมงกุฎของพระมหากษัตริ ย์
อาจเป็ นจิตรกรรมที่เขียนขึ ้นในช่วงเวลาเดียวกับการสร้ างพระพุทธรูปทรงเครื่ องก็เป็ นได้ (ดูภาพที่
34, 45)

ภาพที่ 64 มงกุฎในจิตรกรรมประดับพระยี่ก่ายอดแหลม ในทวารบาลเทวดาบนบานประตู
ด้ านหน้ าพระอุโบสถวัดสุวรรณาราม
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ภาพที่ 65 พระชฎา 5 ยอด ประดับพระ ยี่ก่า กรรเจียกจร มีสายรัดพระหนุ
สวมในพระราชพิธีโสกันต์
ที่มา : สานักงานเสริ มสร้ างเอกลักษณ์ของชาติ , ราชพัสตราภรณ์ (กรุงเทพฯ : อมริ น ทร์ พริ น้ ติง้
แอนด์พบั ลิชชิ่ง, 2548), 41.
กรองศอและอินธนู (กนกเหน็บ)65 กรองศอพระพุทธรูปทรงเครื่องทาเป็ นแผงกรอง
ศอ กลมมีกระจังตัวใหญ่คล้ อยกลีบบัวเรียงติดกันโดยรอบ ลักษณะของกรองศอพระพุทธรูปเครื่ อง
ทรง เป็ นรูปแบบเดียวกันกับกรองศอในจิตรกรรม ที่ศึกษาพบความแตกต่างกันเพียงลายละเอียด
กล่าวคือเป็ นแผงกลมหนาใช้ ลายเส้ นคู่ขนาบรักร้ อย ตรงกลางมีประจายาม และมีกระจังตาอ้ อย
ต่อจากแผงกลม โดยกระจังตาอ้ อยตัวใหญ่ เรี ย งชิดติดกันหรื อมีจังหวะห่างบ้ างเล็กน้ อย ความ
แตกต่า งนี เ้ กิ ด ขึน้ จากเทคนิ ค การเขีย นที่ ไม่สามารถใส่ละเอี ย ดของลวดลายให้ เท่ าวัตถุจ ริ ง
เนื่องจากขนาดและมิติของงาน
ส่วนกรองศอที่เป็ นเครื่องถนิมพิมพาภรณ์ มักทาเป็ นกรองศอนวม คือเป็ นกรองศอที่ใช้
ผ้ าเป็ นพื ้น และเย็บติดประดับตกแต่งด้ วยเครื่องทองเป็ นลวดลายและระเบียบเดียวกับกรองศอของ
65

กนกเหน็บ คือกระหนกอินธนูเป็ นช่อกระหนก ใช้ ประดับต้ นพระพาหาเหนือพาหุรัดทั ้ง 2 ข้ างใน
พระพุทธรูปทรงเครื่องอย่างมหาจักรพรรดิ ปรากฏมาตั ้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ (ดูตาแหน่งเครื่ อง
ทรงในภาพอธิบายท้ ายเล่ม).
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พระพุทธรูปทรงเครื่องแตกต่างกันที่วสั ดุ อาจเนื่องจากการใช้ ประโยชน์ที่ต่างกัน จากการใช้ งาน
จริงต้ องมีการเคลื่อนไหว จึงจาเป็ นต้ องใช้ วสั ดุที่สะดวกในการเคลื่อ นไหวและนา้ หนักเบา เช่น ผ้ า
ต่างจากในพระพุทธรูปที่ต้องการเพียงความสวยงามจากเครื่องทองเท่านัน้
บนพระอังสาทัง้ สองข้ างของเครื่ องถนิ มพิ มพาภรณ์ มีดอกไม้ ไหวประดับ ซึ่งการ
ประดับดอกไม้ ไหวที่องั สาและกลึงติดกับกรองศอ ไม่พบในพระพุทธรูปทรงเครื่ อง แต่ปรากฏใน
จิตรกรรม โดยพระอังสาทังสองข้
้
างมีอินธนูตอ่ ออกมาจากรองศอ มักใช้ ลายกระหนกเป็ นอินธนู ซึ่ง
การต่อกันของกรองศอและอินธนู อาจเป็ นลักษณะเดียวกับการประดับดอกไม้ ไหวที่พระอังสาใน
เครื่องถนิมพิมพาภรณ์
ส่วนการประดับอินธนู (กนกเหน็บ) ในพระพุทธรูปทรงเครื่อง มักเป็ นการประดับอินธนู
ขึ ้นมาจากหลังพระพาหาด้ านในเหนือพาหุรัด หรือเสียบติดกับพาหุรัดเป็ นลายช่อหางโต หรื อกนก
สามตัว ตามแต่สมัยนิยม และยาวสูงมาปิ ดพระอังสา แทนการต่อจากกรองศอเช่นในจิตรกรรม
เนื่องจากอาจเป็ นเพราะการนามาทาเป็ นงานรูปแบบสามมิติอย่างในงานประติมากรรม หรื อการ
ทาเครื่ องประดับที่ ถอดได้ นนั ้ มีข้อจากัดในเรื่ องของเทคนิคการสร้ าง การยึ ดเกาะที่ต่างจากงาน
จิตรกรรมที่เป็ นภาพสองมิติ อีกทังยั
้ งพบพระพุทธรูปบางองค์ ที่มีการเสียบประดับดอกไม้ ไหว หรื อ
ดอกไม้ เพชรไว้ ที่เดียวกับอินธนู ซึ่งเมื่อมองจากทางด้ านหน้ าแล้ วพบว่า อยู่ในตาแหน่งเดียวกับการ
ประดับ ดอกไม้ ไหวที่พระอังสาในเครื่ องถนิมพิมพาภรณ์ อาจเป็ นการประดับ เพื่ อให้ เหมือนกับ
เครื่องทรงในราชพิธีมากที่สดุ ตลอดจนความสวยงามที่ปรากฏ (ภาพที่ 66 – 68)
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ภาพที่ 66 อินธนู หรือกนกเหน็บในพระพุทธรูปอยู่เหนือพาหุรัด
ในพระพุทธรูปฉลองพระองค์กรมพระราชวังบรมสถานพิมขุ
ที่มา : หม่อมราชวงศ์ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ : บริ ษัท
อมรินทร์พริน้ ติ ้งกรุ๊พ จากัด, 2535), 139.

ภาพที่ 67 กรองศอนวมในราชพิธี กลึงอัญมณีประดับบนผ้า พระอังสาทัง้ 2 ข้ าง
กลึงดอกไม้ เพชรในตาแหน่งเดียวกันอินธนูในจิตรกรรม
ที่มา : สานักงานเสริมสร้ างเอกลักษณ์ของชาติ, ราชพัสตราภรณ์ (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ ติ ้ง
แอนด์พบั ลิชชิ่ง, 2548), 45.
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ภาพที่ 68 กรองศอและอินธนูในจิตรกรรม กรองศอแผงกลม เช่นเดียวกับพระพุทธรูปและอินธนู
ต่อจากกรองศอ จากทวารบาลเทวดาบนบาน หน้ าต่าง พระอุโบสถวัดไชยทิศ
ทองกร ในพระพุทธรูปทรงเครื่อง จัดได้ ว่าไม่มีรูปแบบหรื อระเบียบกาหนดไว้ อาจ
ขึ ้นอยู่กบั ความสวยงาม หรืออาจเป็ นเครื่องประดับที่ได้ พระราชทานมาเฉพาะพระพุทธรูปองค์นนั ้
พร้ อมทัง้ ยังมีก ารสวมเครื่ องผูก ข้ อมือ ปะวะหล่า โดยมีห ลากหลายรูป แบบ ส่วนใหญ่เป็ นแบบ
เดียวกับเครื่องถนิมพิมพาภรณ์ที่ใช้ ในราชสานัก คือ แบบเรือนนพเก้ า เป็ นตัวเรือนทองประดับอัญ
มณีเรียงเป็ นแถวเก้ าสี แบบกาไลวงเป็ นลักษณะเป็ นวงโค้ งมนทองเป็ นลวดลายดอกไม้ สี่กลีบเรียง
รอบ หรือดอกประจายาม กรุพื ้นลงยาสีกลีบดอก มีทงประดั
ั้
บอัญมณี และแบบลงยาสีเขียวสีแดง
ซึ่งเป็ นลักษณะร่วมกัน อาจตังข้
้ อสันนิษฐานได้ ว่า ผลิตมากจากฝี มือของช่างหลวงแห่งเดียวกัน
(ภาพที่ 69)
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ภาพที่ 69 ทองกร สวมถึงข้ อศอก พร้ อมด้ วยกาไลนพเก้ าและกาไลวงเล็ก ลายเดียวกันเป็ นชุด
ในพระพุทธรังสฤษฏ์
ที่มา : หม่อมราชวงศ์ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ : บริษัท
อมรินทร์พริน้ ติ ้งกรุ๊พ จากัด, 2535), 122.
การสวมทองกรและเครื่องผูกอื่นๆ ในพระพุทธรูปกลุ่มพระบรมมหาราชวัง นิยมสวม
เรียงจากข้ อพระกร คือ สายสร้ อย ปะวะหล่า ทองกร และลาดับสุดท้ ายทาเป็ นแถวกระจังรอบปิ ด
พบในพระพุทธรูปทุกองค์ อาจเพื่อความสวยงามและเป็ นการบังคับให้ ทองกรทุกวงเรียงติดกัน
ลักษณะทองกรในพระพุทธรูปทรงเครื่องนัน้ ใกล้ เคียงกับทองกรในเครื่ องถนิมพิมพา
ภรณ์ที่ใช้ ในราชพิธี กล่าวคือ ทองกรมีหลายรูปแบบ ที่นิยมเช่นเดียวกัน คือ ทองกรที่เป็ นเรื อนทอง
ประดับด้ วยอัญมณี นพเก้ า ปะวะหล่า และนิย มสวมจ านวนมากๆ เรี ย งต่อกัน เช่นเดียวกับ ใน
พระพุทธรูป แต่บางครัง้ พบรูปแบบทองกรที่มากกว่าในพระพุทธรูป อาทิเช่น การทาเป็ นเกลีย ว
หมุนวนเป็ นพญานาค ลายพิกลุ กาไลกลม เป็ นต้ น (ภาพที่ 70)
ส่วนการเขียนทองกรในจิตรกรรมนิยมการเขียนเป็ นปล้ องๆ สองถึงสามชัน้ ซ้ อนกัน
โดยปล้ องบนสุดจะมีลายกระจังต่อเป็ นช่วงๆ และสูงเกือบถึงข้ อศอก แต่ละปล้ องมักใช้ เส้ นคู่ และ
ลายกลมเรียงต่อกันคล้ ายลายลูกประคา (ภาพที่ 71)
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ลักษณะเช่นนี ้ เมื่อนามาเทียบกับทองกรในเครื่องทรงพระพุทธรูปทรงเครื่ อง กล่าวได้
ว่ามีลกั ษณะใกล้ เคียงกัน จะแตกต่างกันเพียง ทองกรที่เป็ นเครื่องทอง ทาลวดลายและประดับอัญ
มณีได้ มากกว่า และการสวมในพระพุทธรูปมักสวมติดกันไม่มีระยะห่างเช่นในงานจิตรกรรม อาจ
เนื่องจากในภาพจิตรกรรมต้ องการให้ เกิดจังหวะที่สวยงาม และให้ เห็นว่าเป็ นการสวมหลายชิน้ ถ้ า
เขีย นในลัก ษณะติ ด กัน อาจมองว่าเป็ นการสวมเพี ย งชิ น้ เดีย วที่ มีขนาดใหญ่ รวมถึ งจะท าให้
เครื่องประดับชิ ้นนัน้ ดูแน่นและหนักเกินไปกว่าความเป็ นจริง ส่วนการทาเป็ นลายกลมเรี ยงต่อกัน
คล้ ายลายลูกประคาอาจเป็ นการเขียนตามรูปแบบการสวมปะวะหล่าคูก่ บั ทองกรก็ได้

ภาพที่ 70 ทองกรในราชพิธี สวมทังแบบก
้
าไลและเครื่องผูกต่างๆ สูงถึงข้ อศอก
เช่นเดียวกับในพระพุทธรูปทรงเครื่อง
ที่มา : สานัก งานเสริ มสร้ างเอกลักษณ์ของชาติ , ราชพัสตราภรณ์ (กรุงเทพฯ : อมริ นทร์ พริ น้ ติง้
แอนด์พบั ลิชชิ่ง, 2548), 42.
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ภาพที่ 71 ทองกรในจิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้ น จากทวารบาลเทวดาบนบานประตู
พระอุโบสถวัดสุวรรณราม กรุงเทพฯ
ทองข้ อพระบาท ในพระพุทธรูปทรงเครื่ อง รูปแบบและลวดลายเหมือนกับทองกร
แต่จะสวมเพียงคูเ่ ดียวเท่านัน้ ไม่สวมในจานวนมากเช่นทองกร (ภาพที่ 72) อาจเนื่องจากภูษาทรง
เป็ นผ้ านุ่งยาวทาให้ มีพื ้นที่น้อย หากสวมหลายคู่จะไม่สวยงาม ลักษณะการสวมและรูปแบบของ
ทองข้ อพระบาทในพระพุทธรูปนัน้ ใกล้ เคียงกับในภาพจิตรกรรม คือสวมทองข้ อพระบาทเพียงคู่
เดียว และมีกระจังขนาบรอบบนและล่างเป็ นลวดลายของทองข้ อพระบาท (ภาพที่ 73)
ซึ่งต่างจากการทรงเครื่ องในราชพิธี (ถนิมพิมพาภรณ์ ) ทองข้ อพระบาท นิ ยมสวม
จานวนมาก แต่น้อยกว่าทองกร รวมทังยั
้ งมีทองข้ อพระบาทหลายรูปแบบเช่นเดียวกันทองกร คือ
สวมปะวะหล่า ทองพระบาท กาไลข้ อพระบาท มีทงั ้ แบบหัวบัว แบบหมุนเกลียว และแบบเรี ยบ
เกลี ้ยง ฯลฯ (ภาพที่ 74) อาจเนื่องจากการทรงภูษาโจงกระเบน ทาให้ สามารถสวมทองข้ อพระบาท
ขึ ้นมาสูงได้ ต่างจากในพระพุทธรูปทรงเครื่องที่เป็ นภูษาทรงยาว จึงเป็ นข้ อจากัดหนึ่ง ที่ทาให้ เครื่อง
ทรงพระพุทธรูปแตกต่างจากเครื่องทรงที่มีการใช้ งานจริ ง และสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตลอดเวลา
ตามยุคสมัยความนิยม
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ภาพที่ 72 ทองข้ อพระบาทและรองพระบาทในพระพุทธนฤมิต
ที่มา : พิริยะ ไกรฤกษ์ , ลักษณะไทย เล่ม 1 พระพุทธปฏิมา อัตลักษณ์พุทธศิลป์ไทย (กรุงเทพฯ :
อมรินทร์พริน้ ติ ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง, 2551), 97.

ภาพที่ 73 ทองข้ อพระบาทในจิตรกรรมเป็ นลักษณะเดียวกับพระพุทธรูปทรงเครื่อง
และไม่สวมรองพระบาท จากทวารบาลเทวดาบนบานประตู พระอุโบสถ
วัดสุวรรณราม กรุงเทพฯ

90

ภาพที่ 74 รองพระบาทและทองข้ อพระบาทที่สวมในราชพิธี นิยมสวมทองข้ อพระบาทจานวนมาก
และหลายแบบเช่นเดียวกับทองกร
ที่มา : สานักงานเสริมสร้ างเอกลักษณ์ของชาติ, ราชพัสตราภรณ์ (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ ติ ้ง
แอนด์พบั ลิชชิ่ง, 2548), 42.
ทับทรวง สังวาล ในพระพุทธรูปทรงเครื่อง นิยมใช้ ทับทรวงเป็ นตาบขนาดใหญ่เป็ น
สี่เหลี่ยมเปี ยกปูน ประดับตรงกลางอก ทับอยู่บนลอยตัดของสายสังวาลที่ไขว้ ทบั กัน โดยไม่ปรากฏ
สายสร้ อยของทับทรวง เป็ นเพียงตาบขนาดใหญ่ที่ใช้ เป็ นจุดรวมขอเกี่ยวตรงกลางยึดสายสังวาล
และเฟื่ องระย้ าทางด้ านหน้ า ส่ว นด้ านหลังและด้ านข้ างของพระพุทธรูป พบว่ามีการทาตาบยึ ด
ระหว่างกลางสังวาลเช่นกัน แต่เป็ นตาบขนาดเล็กกว่าทับทรวง พบทังแบบท
้
าซ้ อนสองชันและสาม
้
ชัน้ เพื่อความงามและเป็ นการเพิ่มขนาดให้ ดใู หญ่ขึ ้น
ลักษณะสังวาลแยกเป็ นดอก ทัง้ ดอกเหลี่ยมและดอกกลม (ภาพที่ 75) นามาเรี ยงต่อ
กันโดยใช้ ห่วงหรือข้ อยึดแต่ละดอกให้ ติดกันจนเป็ นสาย เพื่อทาให้ สงั วาลไม่แข็งกระด้ างสามารถ
โค้ งไปตามส่วนต่างๆของพระพุทธรูปได้ ส่วนสายเฟื่ องห้ อย มีทงั ้ แบบเป็ นแผงและแบบเป็ นเส้ น
เรียง (ภาพที่ 76) อาจเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของการยึดเครื่องประดับของด้ านหน้ าและด้ านหลังเข้ า
ด้ วยกันและเพื่อความงาม
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ทับทรวงและสังวาลในพระพุทธรูปทรงเครื่ องนีใ้ กล้ เคียงกับเครื่ องถนิมพิมพาภรณ์ ที่
ใช้ ในราชพิธีทกุ ประการ แต่ในเครื่องทรงที่มีการใช้ จริ งนัน้ จะมีขนาดเล็ก ไม่ใหญ่เช่นในเครื่ องทรง
พระพุทธรูป เนื่องจากการสัง่ ทาตัวเรือนเครื่องประดับนัน้ อาจเป็ นขนาดเฉพาะบุคคลที่ใช้ สวมใส่ให้
เกิ ด ความพอดี แ ละสวยงาม รู ป แบบทับ ทรวงมี ห ลากหลายรู ป แบบมากกว่า ในพระพุท ธรู ป
ทรงเครื่อง คือพบทับทรวงแบบฉลุโปร่งและแบบทรงกลมขนาดเล็ก รวมทังสั
้ งวาลมักสวมหลายเส้ น
หรือเป็ นลักษณะสังวาลร้ อยด้ วยลูกประคาทอง (ภาพที่ 77) เรี ยงแผ่แทนสังวาลลายดอกแต่ยังมี
ตาบเกี่ยวอยู่ด้านข้ างเช่นเดิม อาจจัดได้ ว่ารูปแบบมีผลต่อการผลิตเครื่ องทรงพระพุทธรูปเพราะ
เป็ นงานร่วมสมัย ซึ่งน่าจะผลิตจากช่างกลุ่มเดียวกัน และเป็ นเครื่ องประดับชัน้ สูง ที่ไม่ปรากฏใน
เครื่องประดับที่สามัญชนสามารถใช้ ได้

ภาพที่ 75 ทับทรวงทรงเปี ยกปูนซ้ อนชันขนาดใหญ่
้
สังวาลดอกไม้ เหลี่ยม ใช้ ข้อต่อ
ประดับเฟื่ องแบบแผง ในพระพุทธรูปพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
ที่มา : หม่อมราชวงศ์ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ : บริ ษัท
อมรินทร์พริน้ ติ ้งกรุ๊พ จากัด, 2535), 121.

92

ภาพที่ 76 เฟื่ องแบบเส้ นเล็กเป็ นเม็ดประคา 3 เส้ นเรียง ในพระพุทธรังสฤษฏ์
ที่มา : หม่อมราชวงศ์ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ : บริ ษัท
อมรินทร์พริน้ ติ ้งกรุ๊พ จากัด, 2535), 120.

ภาพที่ 77 ทับทรวงฉลุโปร่ง ทรงเปี ยกปูน สังวาลข้ อต่อดอกไม้ ประดับเฟื่ อง เครื่องทรงในราชพิธี
ที่มา : สานักงานเสริ มสร้ างเอกลัก ษณ์ของชาติ , ราชพัสตราภรณ์ (กรุงเทพฯ : อมริ นทร์ พริ น้ ติง้
แอนด์พบั ลิชชิ่ง, 2548),37.
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ส่วนในภาพจิตรกรรมพบว่าระเบียบของสังวาลและสร้ อยทับทรวงทัง้ หมดล้ วนเป็ น
รูปแบบเดียวกัน ต่างกันเพียงลายละเอียดของลวดลายเส้ นสังวาล เส้ นสร้ อยทับทรวง ตาบด้ านข้ าง
ตัวทัง้ สองด้ านของสังวาล คื อ ทาเป็ นแบบไม่มีตาบ ในตัวภาพพระ-นาง ที่มีขนาดเล็ก ใช้ เ ป็ น
ลักษณะคล้ ายเส้ นสร้ อยไข่ปลาหรือดอกกลม และพบลักษณะที่หายเข้ าไปในชายผ้ านุ่งด้ วย หรื อ
ในการเขียนจิตรกรรมภาพขนาดใหญ่ ที่มีการใส่ลายละเอียดได้ มากกว่า พบการตกแต่งของช่าง
หลายรูปแบบ แต่อยู่ในโครงสร้ างเดียวกัน เช่นทาเป็ นนกคาบสายสังวาลทัง้ สองข้ างในทวารบาล
วัดไชยทิศ และภายในพระที่นงั่ พุทไธสวรรย์ ยังทาสายสังวาลของเหล่าเทวดาให้ เป็ นช่อกระหนก
สะบัด ปลิวขึน้ เหนื อแขน และอ้ อมไปด้ านหลัง เช่น เดีย วกัน ทวารบาลวัดระฆังโฆสิตาราม วัด
สุวรรณราม ซึ่งทาสายสังวาลตรงส่วนตาบข้ างเป็ นลายช่อกนกเช่นกัน จะแต่งต่างกันเพียงลักษณะ
การพลิ ้วไหวของกนกตามความถนัดของช่าง ตลอดจนข้ อจากัดในช่องว่างของพืน้ ที่ด้วย แต่ยังคง
อยู่ในระเบียบการจัดองค์ประกอบเดียวกัน
ยังมีลกั ษณะของสังวาลที่เป็ นการต่อลงมาเป็ นพวงคล้ ายท่อนมาลัยด้ วยในสังวาลของ
ทวารบาลวัดราชสิทธาราม และในส่วนด้ านหน้ าของสังวาลในจิตรกรรมแสดงให้ เห็นสายสังวาลที่
ห่างกัน ไม่ชิดติดกัน หรือไขว้ เป็ นกากบาท อย่างที่ปรากฏในพระพุทธรูปทรงเครื่ อง อาจจะเป็ นไป
ได้ วา่ สังวาลที่เห็นในจิตรกรรมนัน้ ต้ องการแสดงให้ เห็นว่าเป็ นเพียงสร้ อยเส้ นยาวเส้ นเดียวและใช้
วิธีการคล้ องได้ หลายแบบ ทังปล่
้ อยชายออกมาในเป็ นกนกทังสองข้
้
าง (ภาพที่ 78) หรื อการใช้ ขอ
เพื่อเกี่ยวก็ได้ ทับทรวงที่พบในงานจิตรกรรม นิยมเขียนเป็ นสายสร้ อยโค้ งครึ่งวงกลมมีตาบหรื อจี ้
ขนาดไม่ใหญ่นักอยู่ตรงกลางต่อลงมาจากกรองศอ ทับอยู่เหนือสังวาลแต่ยังมองเห็นว่าสังวาล
ไม่ได้ ชิดกัน ซึ่งลักษณะการเขียนจิตรกรรมสร้ อยทับทรวงโค้ งครึ่งวงกลมและสายสังวาลห่างกัน
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ภาพที่ 78 สังวาลและทับทรวงในจิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ต้น จากทวารบาลเทวดา
บนบานประตู พระอุโบสถวัดสุวรรณราม กรุงเทพฯ
ธามรงค์ อุบะคล้ องข้ อพระหัตถ์ ในพระพุทธรูปทรงเครื่อง การสวมธามรงค์ครบทุก
นิ ้ว เป็ นการสวมธามรงค์ที่ใช้ ในราชพิธี เห็นได้ จากภาพถ่ายเก่าในพระราชพิธีราชภิเษก และพระ
ราชพิธีโสกันต์ หัวธามรงค์ที่ประดับพลอยมาทางด้ านหน้ ามือ ซึ่งต่างจากการสวมใส่จริง คือการหัน
หัวธามรงค์ออกทางหลังมือ ซึ่งอาจเป็ นเพราะต้ องการให้ เกิดความสวยงาม ลักษณะของธามรงค์ที่
สวมแต่ละนิ ้วมักใช้ อญ
ั มณีสีไม่ซา้ กัน อาจเป็ นความเชื่อเดียวกับการสวมแหวนนพเก้ าเพื่อความ
เป็ นสิริมงคล
การสวมแหวนลักษณะนี ้ เป็ นแบบเดียวกันทัง้ ในพระพุท ธรูป ทรงเครื่ องและในราช
สานักเมื่อใช้ ในงานราชประเพณีสาคัญ รวมทังกลางพระหั
้
ตถ์ยงั ประดับอัญมณีเป็ นรูปดอกไม้ อาจ
เป็ นสัญลักษณ์ธรรมจักรในสถานะของพระพุทธองค์
นอกจากนี ย้ ังปรากฏการคล้ องอุบะที่ ข้อพระหัตถ์ทัง้ สองข้ าง เป็ นอุบะทองประดับ
เพชรเป็ นส่วนใหญ่ มี 2 ลักษณะ คือ แบบพุ่ม และแบบแผ่นแผ่คล้ ายพัด ซึ่งการประดับอุบะคล้ อง

95

ข้ อพระหัตถ์ มิได้ ปรากฏในพระพุทธรูปทรงเครื่องทุกองค์ ประดับส่วนใหญ่เฉพาะในพระพุทธรูปยืน
ปางห้ ามสมุทร ซึ่งอุบะนี ้ อาจเป็ นลักษณะเดียวกับการคล้ องพวงมาลัยดอกไม้ สดเพื่อเป็ นเครื่ อง
พุทธบูชา หรือเพื่อความสวยงามก็เป็ นได้ (ภาพที่ 79 - 82)

ภาพที่ 79 ธามรงค์ในพระพุทธรูปทรงเครื่องสวมครบทุกนิ ้ว และประดับดอกไม้ เพชรกลางพระหัตถ์
ที่มา : หม่อมราชวงศ์ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ : บริษัท
อมรินทร์พริน้ ติ ้งกรุ๊พ จากัด, 2535), 114.

ภาพที่ 80 ธามรงค์ในราชพิธีสวมครบทุกนิ ้ว เช่นเดียวกับพระพุทธรูป
ที่มา : สานัก งานเสริ มสร้ างเอกลักษณ์ ของชาติ , ราชพัสตราภรณ์ (กรุงเทพฯ : อมริ นทร์ พริ น้ ติง้
แอนด์พบั ลิชชิ่ง, 2548), 35.
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ภาพที่ 81 อุบะแบบ พุ่มคล้ องข้ อพระกร
ที่มา : หม่อมราชวงศ์ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ : บริ ษัท
อมรินทร์พริน้ ติ ้งกรุ๊พ จากัด, 2535), 29.

ภาพที่ 82 อุบะแบบ แบนแผ่เป็ นพัดคล้ องข้ อพระกร
ที่มา : หม่อมราชวงศ์ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ : บริ ษัท
อมรินทร์พริน้ ติ ้งกรุ๊พ จากัด, 2535), 115.
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สายรัดพระองค์ (รั ดประคด) ชายผ้ า ในพระพุทธรูป อาจเรี ยกว่า สายรัดประคด
มักทาเป็ นแถบขนาดใหญ่รอบบันพระองค์ และใช้ ปัน้ เหน่งทับตรงกลางด้ านหน้ าโดยมิได้ ทาเป็ นชิ ้น
เดียวกัน
ลวดลายสายรัดบันพระองค์นิยมทาเป็ นลายดอกไม้ กลม ดาวกระจาย บางครัง้ พบการ
ทาก้ านเถ้ า อยู่ในกรอบของเส้ นประกบบนและล่าง ซึ่งสายรัดบันพระองค์ในเครื่องถนิมพิมพาภรณ์
ที่ ใ ช้ ในราชส านัก นั น้ มัก เป็ นเส้ นตรง ท าจากงานทองหรื อ ผ้ า ประกอบ พร้ อมหั ว ปั ้น เหน่ ง
เช่นเดียวกับเข็มขัดทัว่ ไป ไม่ได้ ทาเหมือนกับสายรัดพระองค์ในพระพุทธรูปที่ทาเป็ นแถบขนาดใหญ่
แต่ลกั ษณะนี ้พบในการเขียนจิตรกรรม รัดประคดและปั น้ เหน่งนัน้ มักเขียนเป็ นแถบ
ทองขนาดใหญ่รัดบันองค์
้
มีกระจังรวนเรียงที่แถวต่อจากแถบ และปั น้ เหน่งมีขนาดเล็ก โดยเขียน
รวมอยู่ในแถบรัดบันองค์
้ แถบใหญ่ อาจเนื่องจากเมื่อนาสายรัดพระองค์ที่เป็ นแถวใหญ่คล้ องต่า ไป
ใช้ จริง อาจจะทาให้ การนุ่งภูษาทรงที่ต้องมีการเคลื่อนไหวหลุดได้ ง่าย จึงไม่เป็ นที่นิยม แต่เมื่อเป็ น
เพียงการประดับตกแต่ง ทาให้ แลดูสวยงามมากกว่า และด้ านล่างต่อจากรัดพระองค์มีการทาชาย
ผ้ าเรียงซ้ อนกันโดยรอบองค์ 2-3 ชัน้ การทาชายผ้ านี ้พบทังในจิ
้ ตรกรรม และเครื่องถนิมพิมพาภรณ์
ซึ่งลักษณะของชายผ้ าเหมือนกันทังหมด
้
แตกต่างกันที่การใช้ วสั ดุและการให้ สีสนั ซึ่งวิธีการสวม
เหมือนกัน คือการผูกไว้ ใต้ สายรัดบันพระองค์
้
เก็บสายผูกไว้ ด้านหน้ าใต้ ปัน้ เหน่ง (ภาพที่ 83 - 85)

ภาพที่ 83 ปั น้ เหน่งลวดลายดอกไม้ กลมและรัดพระองค์ลายดอกไม้ คล้ องต่าด้ านล่างเป็ นชายผ้ า
ในพระพุทธรังสฤษฏ์ รัชกาลที่ 3
ที่มา : หม่อมราชวงศ์ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ : บริ ษัท
อมรินทร์พริน้ ติ ้งกรุ๊พ จากัด, 2535), 119.
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ภาพที่ 84 ปั น้ เหน่งกลม สายรัดพระองค์เช่นเดียวกับเข็มขัด ชายผ้ า
จากเครื่องทรงในราชพิธีโสกันต์
ที่มา : สานักงานเสริมสร้ างเอกลักษณ์ของชาติ, ราชพัสตราภรณ์ (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ ติ ้ง
แอนด์พบั ลิชชิ่ง, 2548), 40.

ภาพที่ 85 ปั น้ เหน่ง สายรัดพระองค์ ชายผ้ าและสุวรรณกระถอบในจิตรกรรมรัตนโกสินทร์ต้น
จากทวารบาลเทวดาบนบานหน้ าต่าง พระอุโบสถวัดไชยทิศ
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เจี ย ระบาดชายไหว ชายแครง 66 (ห้ อยด้ า นหน้ า สองข้ า งซ้ า ยและขวา) ใน
พระพุทธรูปทรงเครื่อง นิยมทาเจียระบาดชายไหวแยกชิน้ กับชายแครงทัง้ สองข้ าง โดยชายแครง
ซ้ อนทับอยู่ใต้ ชายไหว เข้ าใจว่าใช้ ลกั ษณะการยึดติดด้ วยข้ อเกี่ยวไว้ ลักษณะของชายไหวทาปลาย
ล่างแหลมเป็ นกลีบบัวและมีลวดลายเต็มพื ้นที่
ลัก ษณะชายแครงจะแยกออกเป็ นซ้ ายและขวาของชายไหว ท าเป็ นลวดลายช่ อ
กระหนกใหญ่ สลับเล็กสามชัน้ พร้ อมทังมี
้ กาบกระหนกหุ้ม ลายคล้ ายชายผ้ าคาดเอว ลักษณะของ
กระหนกเป็ นแผ่นตัวเรือนทองหล่อแข็ง เข้ าใจว่าบางครัง้ อาจใช้ โลหะขดด้ ามลวดลายด้ านหลังเพื่อ
ความแข็งแรง และในเครื่องทรงพระพุทธรูปที่สร้ างให้ รัชกาลที่ 3 มักมีการฉลุส่วนของชายแครงที่
เป็ นกระหนกให้ เป็ นลวดลายโปร่งไม่ทึบ (ภาพที่ 86)
ลักษณะการแยกกันของชายไหวและชายแครงในพระพุทธรูปเป็ นลักษณะที่ต่างกับ
เครื่องถนิมพิมพาภรณ์ที่ใช้ ในราชพิธี คือ ในเครื่องทรงที่ใช้ มกั ทาชายไหวรวมกับชายแครง แต่แยก
เป็ นสองส่วน คือ แต่ละข้ างจะมีทงั ้ ชายไหวและชายแครง เห็นได้ จากชายด้ านล่างทาเป็ นชายผ้ า
พลิ ้ว เข้ าใจว่าน่าจะแทนชายไหว ส่วนด้ านบนรอบนอกทาเป็ นกระหนกซ้ อนชัน้ เช่นเดียวกับใน
พระพุทธรูป ที่ทาชายแครงเป็ นกระหนกซ้ อนชัน้ และการประดับตกแต่ง นอกจากนี ้ตาแหน่งในการ
ทรงยังเป็ นลักษณะเดียวกับในพระพุทธรูป แต่มีขนาดเล็กกว่า ซึ่งการทาเป็ นสองชิ ้นและขนาดเล็ก
อาจเพื่อสะดวกในการเคลื่อนไหวร่างกาย รวมทัง้ นา้ หนักอาจจะน้ อยกว่าในพระพุทธรูปอีกด้ วย
(ภาพที่ 87)
จิตรกรรมภาพทวารบาลบนบานหน้ าต่างในพระอุโบสถวัดดุสิดาราม และทวารบาล
บานหน้ าต่างพระที่ นั่งพุทไธสวรรย์ เขียนชายไหวชายแครงประดับด้ วยช่อกระหนกทองเป็ นชัน้
(ภาพที่ 88) ซึ่งใกล้ เคียงกับชายไหวชายแครงในเครื่องทรงพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้ นมากที่สดุ นอกจากนัน้ นิยมเขียนเป็ นชายผ้ าสะบัดเช่นเดียวกับที่พบให้ เครื่ องถนิมพิมพา
ภรณ์
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ภาพที่ 86 ชายไหว ชายแครงในพระพุทธทรงเครื่อง เป็ นช่อกระหนกใบเทศ
ตามแบบลวดลายนิยมในสมัย
ที่มา : หม่อมราชวงศ์ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ : บริ ษัท
อมรินทร์พริน้ ติ ้งกรุ๊พ จากัด, 2535), 145.

ภาพที่ 87 ชายไหว ชายแครงแยกเป็ นสองชิ ้นเพื่อการเคลื่อนไหวที่สะดวก จากเครื่องทรงในราชพิธี
ที่มา : สานักงานเสริ มสร้ างเอกลักษณ์ของชาติ , ราชพัสตราภรณ์ (กรุงเทพฯ : อมริ นทร์ พริ น้ ติ ้ง
แอนด์พบั ลิชชิ่ง, 2548), 35.
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ภาพที่ 88 ชายไหว ชายแครงในจิตรกรรมรัตนโกสินทร์ตอนต้ น กนกทองซ้ อนชัน้
เหมือนในพระพุทธรูปทรงเครื่อง จากพระที่นงั่ พุทไธสวรรย์ กรุงเทพฯ
สุวรรณกระถอบ67 เป็ นเครื่องทรงที่ประดับอยู่ตรงกลาง ด้ านล่างปั น้ เหน่ง ทับหน้ า
นางยาวลงมาถึงพระชานุ ซ้ อนสามชัน้ เป็ นรูปใบโพธิ์คว่าเรี ยงต่อกันหรื อ เป็ นลักษณะลายกระจัง
รวนตัวใหญ่เรียงต่อกัน จากใหญ่ไปจนถึงชัน้ สุดท้ ายเรี ยงแหลม แต่ละชัน้ มีการซ้ อนลายเป็ นชัน้ ๆ
อีกครัง้ (ภาพที่ 89)
สุวรรณกระถอบในพระพุทธรูป มักมีขนาดใหญ่ เมื่อนามาเปรียบเทียบกับเครื่ องถนิม
พิมพาภรณ์ และในจิตรกรรม กล่าวคือ รูปแบบสุวรรณกระถอบในเครื่ องถนิมพิมพาภรณ์ที่ใช้ ใน
ราชพิธีนนั ้ มีขนาดเล็กกว่าของพระพุทธรูป อาจเนื่องด้ วยขนาดของพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่กว่า
บุคคลจริง ทาให้ มีการสร้ างเครื่องทรงให้ มีขนาดใหญ่กว่าการใช้ งานจริ ง รวมถึงสุวรรณกระถอบที่
ใช้ งานจริง มีความอ่อนหวาน และไม่แข็งกระด้ างอย่างในพระพุทธรูป อาจเนื่องจากมีขนาดเล็ก
รวมทังข้
้ อต่อหักงอได้ ทกุ ชันที
้ ่ประดับ เพื่อการเคลื่อนไหวร่างกาย นอกจากนีย้ ังมีการประดับตุ้งติ ้ง
เพชรด้ านปลายรอบนอกของกระจัง มีทงั ้ ที่ประดับเฉพาะชัน้ ล่างและแบบที่ประดับตุ้งติ ้งเพชรทุก
ชัน้ (ภาพที่ 90) ซึ่งการประดับ ตุ้งติง้ นีไ้ ม่พบในพระพุทธรูป ส่วนในจิ ตรกรรมการเขียนสุวรรณ
67
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กระถอบ มักเป็ นการเขียนต่อจากแถบรัดบันพระองค์
้
ด้ านหน้ าเขียนเป็ นลักษณะลายทองคล้ ายใบ
โพธิ์หนึ่งถึงสองชันสั
้ นๆ
้ ซึ่งเป็ นลักษณะเดียวกับที่พบในพระพุทธรูป (ดูภาพที่ 87)

ภาพที่ 89 สุวรรณกระถอบในพระพุทธรูปทรงเครื่องเป็ นใบโพธิ์คว่าซ้ อนกันเป็ นชันๆ
้
และชายผ้ าซ้ อนชัน้ ลวดลายแน่นแลดูแข็งกระด้ าง ประดับอัญมณี ลงยาสี
ที่มา : หม่อมราชวงศ์ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ : บริ ษัท
อมรินทร์พริน้ ติ ้งกรุ๊พ จากัด, 2535), 117.
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ภาพที่ 90 สุวรรณกระถอบจากเครื่องทรงในราชพิธี ซ้ อนกันเป็ นชันๆ
้ ปลายขอบประดับตุ้งติ ้งเพชร
แต่ละชันใช้
้ ข้อต่อหักงอได้ ตามการเคลื่อนไหว ของร่างกายแลดูน่มุ นวลกว่า
ในพระพุทธรูป
ที่มา : สานักงานเสริมสร้ างเอกลักษณ์ของชาติ, ราชพัสตราภรณ์ (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ ติ ้ง
แอนด์พบั ลิชชิ่ง, 2548), 39.
ภูษาทรงหรื อผ้ านุ่ง ในพระพุทธรูปทรงเครื่องเป็ นการทรงภูษาแบบผ้ านุ่งยาวจีบหน้ า
นางเช่นเดียวกับการนุ่งผ้ าของตัวนางในโขนละคร ในจิตรกรรมหรื อผ้ านุ่งของสตรี ในสมัยโบราณ
หรื ออาจเทียบได้ กับสบงของพระสงฆ์ ซึ่งอาจเป็ นไปได้ ว่า การทรงภูษาลักษณะนี ้ อาจเป็ นตาม
แบบประเพณีนิยมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้ น เนื่องจากรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬ าโลกมหาราช รั ช กาลที่ 1 พระบาทสมเด็จ พระพุท ธเลิ ศ หล้ านภาลัย รั ช กาลที่ 2 และ
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้ าเจ้ าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ที่ประดิษฐานในพระบรมมหาราชวัง ได้ แสดง
การทรงภูษาเป็ นผ้ านุ่งยาวจีบหน้ านาง คาดสายรัดบันพระองค์
้
ประดับปั น้ เหน่งตรงกลาง
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รวมทังพบในจิ
้
ตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้ น ในพระที่นงั่ พุทไธสวรรย์ ผนัง
ที่ 13 ซึ่งแสดงตอนพระพุทธเจ้ าทรมานพระยามหาชมพูหรือท้ าวชมพูบดี ในภาพปรากฏการทรงผ้ า
ของพระพุทะเจ้ าและท้ าวมหาชมพูบดีเป็ นผ้ าพิมพ์ลายอย่างเจ้ านายผู้หญิ งหรื อพวกฝ่ ายในจะนุ่ง
ผ้ าจีบ68
ในขณะเดี ยวกันการทรงภูษ าจีบ ไม่ป รากฏในจิตรกรรมที่เป็ นภาพเทวดา ทวาบาล
ต่างๆในจิตรกรรม เนื่องจากในภาพเทวดาและตัวพระ นิยมการเขียนเป็ นการทรงภูษา 2 ชัน้ คือ
ทรงสนับเพลาแล้ วนุ่งโจงกระเบนไว้ ห างหงส์ หรื อทรงสนับเพลาซ้ อนกันสองชัน้ ซึ่งเป็ นลักษณะ
เดียวกับที่ปรากฏในการทรงพัสตราภรณ์ในราชสานัก และการทรงภูษาในลักษณะนี ้ ไม่ปรากฏใน
พระพุทธรูปทรงเครื่อง อาจเนื่องจากต้ องการในภูษาทรงของพระพุทธรูปทรงเครื่ องเหมือนกับผ้ า
สบงของพระสงฆ์ในมากที่สดุ (ภาพที่ 91 - 94)

ภาพที่ 91 ภูษายาวจีบหน้ านางพื ้นประดับลวดลายก้ านแยกดอกลอย ทับด้ วยชายไหวชายแครง
และสุวรรณกระถอบ
ที่มา : หม่อมราชวงศ์ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ : บริ ษัท
อมรินทร์พริน้ ติ ้งกรุ๊พ จากัด, 2535),153.
68

ณัฏฐภัทร จันทวิช, ผ้ าและการแต่งกายในสมัยโบราณจากจิตรกรรมฝาผนังบนพระที่นั่งพุทไธ
สวรรย์ พระราชวังบวรสถานมงคล(วังหน้ า), 212.
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ภาพที่ 92 ภูษาทรงในราชพิธีโสกันต์ เป็ นโจงกระเบนไว้ หางหงส์ ทับสนับเพลาด้ านใน
ที่มา : สานักงานเสริ มสร้ างเอกลักษณ์ของชาติ , ราชพัสตราภรณ์ (กรุงเทพฯ : อมริ นทร์ พริ น้ ติ ้ง
แอนด์พบั ลิชชิ่ง, 2548), 40.

ภาพที่ 93 ภูษาทรงในราชพิธีราชภิเษก รัชกาลที่ 5 เป็ นโจงกระเบน ทับสนับเพลาด้ านใน
ที่มา : กรมศิลปากร, ประมวลภาพประวัติศาสตร์ไทยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์
(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2550),30.
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ภาพที่ 94 ภูษาทรงในจิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้ น เขียนเป็ นการนุ่งสนับเพลาสองชัน้
จากทวารบาลเทวดาบนบานหน้ าต่าง พระอุโบสถวัดไชยทิศ
รองพระบาท ในพระพุทธรูปทรงเครื่ อง ลักษณะรองพระบาทเป็ นรองพระบาทเชิง
งอนเหมือนในเครื่ องทรงของพระมหากษั ตริ ย์ ซึ่งรองพระบาทจัดเป็ นหนึ่งในเครื่ องราชเบญจ
กกุธภัณฑ์เช่นเดียวกับพระมหาพิชยั มงกุฎ และรองพระบาทเชิงงอนที่ใช้ ทรงในเครื่ องถนิมพิมพา
ภรณ์มีสองลักษณะ คือ แบบทึบ โดยใส่สวมไม่มีลายฉลุโปร่งเป็ นเท้ า มีทงท
ั ้ าจากทอง โลหะหรือผ้ า
ปั กประดับอัญมณีห้ มุ ไปถือส้ นเท้ าด้ านหลัง และแบบโปร่ง คือ มีการฉลุลายนิยมสวมถุงเท้ าก่อน
สวมรองพระบาทเชิงงอน เนื่องจากจะเปิ ดให้ เห็นเท้ าด้ านใน มักทาจากทองหรื อโลหะประดับอัญ
มณี
การสวมรองพระบาทในพระพุทธรูปนัน้ มักพบแบบทึบมีทงแบบเปิ
ั้
ดส้ นเท้ าและปิ ดส้ น
เท้ า แต่ไม่พบรองพระบาทเชิ งงอนแบบโปร่ ง อาจเนื่ องด้ วยต้ องการให้ เ หมือนรองพระบาทที่
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พระมหากษัต ริ ย์ ใช้ ในราชพิ ธีห ลวงอย่างเป็ นทางการมากกว่า ซึ่งการประดับลวดลายและการ
ประดับอัญมณีนนใกล้
ั ้ เคียงกับรองพระบาทของพระมหากษัตริย์ (ดูภาพที่ 72)
ส่วนในจิต รกรรมไม่นิ ย มเขีย นภาพตัวพระ-นาง และเทวดาสวมรองพระบาท อาจ
เนื่องจากเป็ นการแสดงความเคารพในสถานที่ศกั ดิสิทธิ์ หรื อการอยู่ภายในอาคาร จึงไม่สวมรอง
พระบาทเป็ นเครื่องแต่งกาย (ดูภาพที่ 73)
จากเครื่ องทรงทัง้ หมดในศิล ปกรรมหลากหลายแขนงที่ศึก ษา ทาให้ เข้ าใจว่า
ความแตกต่างทัง้ หมด น่าจะเกิ ดจากกรรมวิธีการผลิตผลงานที่ เป็ นข้ อจ ากัดของรู ปแบบ ที่ ไม่
สามารถทาตามกันได้ ทงหมด
ั้
เพียงแต่ยึดหลักใหญ่ไว้ เช่น ประดับในจิตรกรรม ประติมากรรม และ
บุคคลที่ต้องการแสดงสถานะสูงกว่าธรรมดา ตลอดจนระเบียบตาแหน่งของเครื่ องทรง เป็ นไปให้
ทิศทางเดียวกัน ส่วนเทคนิคนันเป็
้ นเรื่องเฉพาะของลักษณะงานทาให้ เกิดความแตกต่าง เช่น
การเขีย นในจิ ต รกรรมสามารถท าได้ อ่อนช้ อย งดงาม พลิว้ สะบัดได้ ดังใจ แต่ไ ม่
สามารถให้ ความละเอียดได้ ดังที่ปรากฏในประติมากรรมหรือเครื่องประดับต่างๆ เป็ นผลทาให้ ต้อง
มีการลดทอน ส่วนสาคัญๆ และความงามบางอย่างลง อีกทังสามารถมองได้
้
เพียงด้ านเดียวเพราะ
เป็ นงาน 2 มิติ
ในประติมากรรมสามารถสร้ างเครื่ องทรงให้ สวยงาม ทางลวดลายและรูปทรงได้ แต่
เกิดความแข็งกระด้ าน เนื่องจากเทคนิคการหล่อ ทาให้ เกิดความแตกต่างไปจากศิลปกรรมอื่นๆ
ในเครื่ องถนิ มพิ มพาภรณ์ อาจเรี ย กได้ ว่าเป็ นแบบอย่ างให้ กับ ศิลปกรรม แต่ด้วย
ข้ อจากัด เรื่องการใช้ ประโยชน์ ส่งผลให้ ผลงานที่ออกมาแตกต่างออกไปอีกรูปแบบหนึ่ง
นอกจากนี ้เครื่องทรงและเครื่องประดับ อาจมิได้ เป็ นเพียงประดับให้ เกิดความสวยงาม
เพียงอย่างเดียว แต่ยงั ทาเพื่อบอกฐานะหรื อชนชัน้ วรรณะต่ างๆ ตามยศศักดิ์หรื อตาแหน่ง สุดแต่
ความเหมาะสม เช่น พระเจ้ าแผ่นดินทรงมงกุฎเป็ นเครื่องประดับสาคัญ พราหมณ์ผ้ ปู ระกอบพิธี มี
สังวาล ที่เรียกว่า สายธุรา เป็ นต้ น
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ลวดลายที่ใช้ ในเครื่องประดับเครื่องทรง
ลวดลายที่ นิย มในสมัย รัตนโกสิน ทร์ ตอนต้ น ทัง้ ในจิ ตรกรรม สถาปั ตยกรรม และ
ประติมากรรม ตลอดจนลวดลายในเครื่องเงิน และเครื่องทองที่ใช้ ในสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ นนัน้
ใกล้ เคียงกับลวดลายสมัยอยุธยาตอนปลาย จะต่างกันเพียง ช่องลายห่าง ความเสรี ในการเขียน
ลวดลายที่มีมากกว่า ซึ่งในขณะที่สมัยรัตนโกสินทร์ ลวดลายละเอียด ช่องลายถี่ และลวดลายเป็ น
ระเบียบ ตังแต่
้ สมัยรัช กาลที่ 2 นิยมลวดลายกระหนกเทศ แต่ในรัชกาลที่ 3 นิยมทาลายดอก
พุดตาน มากกว่าเนื่องจากได้ รับอิท ธิจากจีน 69 ส่งผลต่อการประดิษ ฐ์ ลวดลายนี ้ โดยปรากฏใน
เครื่องทรงพระพุทธรูปทรงเครื่อง
การศึก ษาลวดลายเครื่ อ งทรงพระพุท ธรู ป ทรงเครื่ อ ง พบลวดลายในกลุ่ม ลาย
ประดิษฐ์ เป็ นลายใบเทศและกระหนกใบเทศ ซึ่งลักษณะของลายใบเทศนัน้ กล่าวคือ ลายที่อาจ
เป็ น ชื่อเฉพาะของใบไม้ ที่ประดิษฐ์ จาก ใบฝ้ายเทศ ใบพุดตาน หรื ออาจมาจากดอกบัว เพราะ
ลักษณะเส้ นรอบนอก และจังหวะการหยักบากเหมือนกับดอกบัว จึงมีชื่อเรียกในลวดลายบางแบบ
ว่า “ใบเทศดอกบัว ”70 ซึ่งส่วนใหญ่ ลายใบเทศ เป็ นลวดลายชนิ ดที่ ช่างเรี ย กกัน ว่า “ลายเทศ
พุดตาน” นิยมทากันให้ สมัยรัชกาลที่ 371
การผูกลวดลายเครื่องประดับและเครื่องทรงเป็ นลวดลายประดิษฐ์ พรรณพฤกษา อาจ
เป็ นจากการเลียนแบบธรรมชาติ เนื่องด้ วยในอดีตการประดับตกแต่งร่างกายมักใช้ ใบไม้ ดอกไม้
มาผูก ร้ อยเป็ นเครื่ องประดับ เช่ น มวยผมใช้ ม าลัย รัด ทัด ดอกไม้ แซมอุบ ะ เมื่อ มีก ารพัฒนา
เครื่องประดับ เครื่องในการตกแต่งร่างกาย จึงนาลวดลายเหล่านี ้มาดัดแปลงใช้
การทาลวดลายนัน้ นิยมใช้ ลายแม่ลายมาประกอบ โดยเน้ นการนาลายกระจังมาต่อ
กัน มีการผูกลายเป็ นกระหนก หรือเป็ นช่อดอกเพียงไม่กี่จดุ คือ ในส่วนของชายแครง ภูษาทรงที่ใช้
เป็ นลายพุ่มข้ าวบิณฑ์ ซึ่งทาเป็ นลายซ ้าๆ กันทังหมด
้
อาจเนื่องจากเป็ นลายที่สามารถเชื่อมต่อลาย
69

แน่งน้ อย ปั ญจพรรค์, เครื่องเงินในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : ดวงกลม, 2534), 27.
70
คาว่า ใบเทศ,ลายเทศ อาจเป็ นลวดลายที่มีการดัดแปลงลายเลียนแบบธรรมชาติจาก ใบฝ้ าย
เทศหรือใบพุดตาน เรียกชื่อลายว่า ใบเทศ หรือหมายถึง ลายที่มาจากชาวต่างประเทศด้ วยคาว่าเทศ นั ้นต่อท้ าย
คาใดหมายถึงไม่ใช่ของไทย เป็ นของต่างประเทศหรื อต่างถิ่นมาใช้ ในงานศิลปกรรมไทย ที่เรี ยกว่า “อย่างเทศ”
หรือ “นอกอย่าง” จาก ปฏิพทั ธ์ ดาระดาษ,ลายไทย ภาพไทย1 (กรุงเทพฯ : พี.เอ.ลีฟวิ่งจากัด, 2538), 100.
71
กรมพระยา ดารงราชานุภาพ, สาส์นสมเด็จ (กรุงเทพฯ : องค์การค้ าคุรุสภา, 2505), 16 : 90.
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ทางเทคนิค ได้ เ ป็ นแผงขนาดใหญ่ รวมทัง้ ยังเป็ นลวดลายที่ นิ ย มทาเป็ นลายผ้ าที่ ใ ช้ ใ นสมัย นัน้
สามารถเห็นได้ จากผ้ าโบราณที่มีการเก็บรักษาไว้ ในพิพิธภัณฑ์พระนคร และในจิตรกรรมในสมัย
เดียวกัน นอกจากนี ้ยังมีการผูกลายก้ านแยกต่อดอกในส่วนที่เป็ นลายแถวหรื อลายหน้ ากระดาน
เช่น แนวสังฆาฏิ สายรัดบันพระองค์
การผูกลายใบเทศในเครื่องทรงพระพุทธรูปนิยมการผูกลายเป็ นพุ่มคล้ ายใบโพธิ์ เช่นที่
สุวรรณกระถอบ ปลายกรองศอ ซึ่งลายนัน้ มักท าเป็ นตัวลายขนาบเส้ นร่ อง หรื อเส้ น ไข่ป ลาถ้ า
ต้ องการในลายมีขนาดใหญ่ขึ ้น
ส่วนของปั น้ เหน่ง ทับทรวง นิยมทาเป็ นลายประจายาม ทัง้ ทรงเหลี่ยมเปี ยกปูนด้ าน
เท่าหรือปลายแหลมและแบบกลม สังวาลเป็ นลายดอกลอยทังดอกกลมและดอกแหลมเรี
้
ยงต่อกัน
โดยใช้ ห่วงเป็ นตัวเชื่ อม ชายไหวและชายแครงนิ ย มท าเป็ นกระหนกซ้ อนเรี ย งต่อกัน ลัก ษณะ
กระหนกเป็ นกระหนกสามตัวแบบใบเทศ ดูคล้ ายกับลายช่อหางโตในสมัยอยุธยา ทองพระกรและ
ทองพระบาทนิ ยมทาเป็ นลายดอกไม้ สี่ก ลีบหรื อ ลายแถวเส้ น ตรงสลับ ไข่ป ลาตรงกลางท าร่ อง
ประดับพลอยหรือลงยา อาจมีลายกระจังเรียงเป็ นแถวขนาบบนล่าง
ลักษณะการซ้ อนชัน้ ของลายเป็ นไปตามแบบเทคนิคการทาเครื่ องทอง งานปั น้ ติด
ลายและการหล่อ ตรงกลางของใบเทศหรือดอกทุกดอกเจาะร่องเพื่อประดับอัญมณี ลงยาในเครื่อง
ทอง หรื อประดับกระจกสี การนาลายใบเทศมาใช้ ในการทาเครื่ องทรงพระพุทธรูปทรงเครื่ องใน
สมัย รัตนโกสิน ทร์ อาจมาจากการที่ต้องทาเครื่ องทรงทัง้ หมดเป็ นทองหรื อโลหะ ซึ่งต้ องมีก าร
เชื่อมต่อของลายในจุดต่างๆ การทาเป็ นลายใบเทศที่มีหยักและก้ านต่อในลวดลายอาจสะดวกต่อ
การเชื่อมทอง และท าให้ เ นี ยนไม่เห็ น รอยต่อได้ ง่ายกว่าลายอื่นๆ รวมถึ งความถนัดและความ
ชานาญของช่าง ตลอดจนระยะเวลาในการทางาน เพราะสามารถทาเป็ นงานแยกชิน้ และนามา
ประกอบกัน ซึ่งอาจทาโดยช่างหลายคนได้ (ภาพที่ 95 – 97)
นอกจากนีย้ ังเกิด จาก ความเหมาะสมของลายที่สามารถ ต่อลาย และออกลายได้
สวยงามในทุกส่วนไม่ขดั ตา การทาลวดลายใบเทศนันมิ
้ ได้ พบเฉพาะในเครื่ องประดับพระพุทธรูป
ทรงเครื่องเท่าใน แต่ลวดลายในลักษณะนี ้ยังพบการนามาทาเป็ นลวดลายหน้ าบันในสมัยรัชกาลที่
3 เช่นหน้ าบันอุโบสถวัดราชนัดดา รวมถึงลวดลายที่ฐานพระพุทธรูปและฐานชุกชีในสมัยนัน้ ด้ วย
ซึ่งเป็ นการแสดงให้ เห็นถึงความนิยมในลวดลายลักษณะนี ้ในสมัยรัตนโกสินทร์ได้ อย่างชัดเจน
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ภาพที่ 95 ลายใบเทศที่ใช้ เป็ นแม่แบบในการผูกลาย
ที่มา : ปฏิพทั ธ์ ดาระดาษ, ลายไทย ภาพไทย1 (กรุงเทพฯ : พี.เอ.ลีฟวิ่งจากัด, 2538),100.
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ภาพที่ 96 ลักษณะลายประจายามแบบต่างๆที่ใช้ ประกอบในเครื่องทรง
ที่มา : ปฏิพทั ธ์ ดาระดาษ, ลายไทย ภาพไทย1 (กรุงเทพฯ : พี.เอ.ลีฟวิ่งจากัด, 2538),101.

ภาพที่ 97 ลักษณะลายก้ านแยกต่อดอกแบบต่างๆที่ใช้ ประกอบในเครื่องทรง
ที่มา : ปฏิพทั ธ์ ดาระดาษ, ลายไทย ภาพไทย1 (กรุงเทพฯ : พี.เอ.ลีฟวิ่งจากัด, 2538),101.

บทที่ 4
สรุปผลการศึกษา
พระพุทธรูปในสมัยรัตนโกสินทร์ สร้ างตามความเชื่อเดิมที่พบในอดีต คือการสร้ างเพื่อ
อุทิศถวายเป็ นพระราชกุศลหรื อเป็ นพระพุทธรูปฉลองพระองค์ (แทนพระองค์เ มื่อสวรรคตหรื อ
สิ ้นพระชนม์) คตินีพ้ บในพระบรมมหาราชวังเป็ นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็ นเรื่ องของพระมหากษัตริ ย์และ
พระบรมวงศานุวงศ์
ส่วนกลุ่มนอกพระบรมมหาราชวังนัน้ พบว่ามีคติอื่นๆผสมผสาน เช่น คติเรื่ องพระ
ราชาธิราชปราบท้ าวมหาชมพู (ชมพูบดีสตู ร) ในพระประธานวัดนางนอง คติพระศรี อารย์ (พระศรี
อริยเมตไตร) อนาคตพุทธศาสนา ในวัดพิชัยญาติการาม ตลอดจนที่อื่นๆ ที่อาจใช้ คติเดียวกับใน
พระบรมมหาราชวังเนื่องจาก ลักษณะของพระพุทธรูปเป็ นแบบเดียวกันและประดิษฐานในวัดที่
สร้ างและบูรณะโดยพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ นอกจากนี ใ้ นสมัยรัตนโกสินทร์ อาจ
ไม่ได้ ยึดติดกันการสร้ างพระพุทธรูปทรงเครื่องตามคติเพียงประการเดียวเป็ นสาคัญ
แต่อ าจให้ ความส าคัญ กับ เรื่ อ งความสวยงามในการประดับ ตกแต่ง เครื่ อ งทรง
พระพุทธรูปเพิ่มมากขึ ้น ซึ่งเป็ นเครื่องแสดงถึงฐานะของผู้สร้ าง รวมทังความนิ
้
ยมในความสวยงาม
ของลวดลายที่มิได้ จากัดอยู่เฉพาะเครื่ องทรงในพระพุทธรูปทรงเครื่ องเท่านัน้ แต่ยังพบการสร้ าง
พระพุทธรูปครองจีวรลายดอก ซึ่งเป็ นรูปแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3 รวมทัง้ ยังพบหลักฐานถึง
การเรียกพระพุทธรูปทรงเครื่องว่า “พระพุทธรูปทรงเครื่องต้ นอย่างพระมหาจักรพรรดิ” ในจารึกพระ
สุพรรณบัฏทองคา
ลักษณะพระพุทธรูปทรงเครื่องและเครื่ องทรง แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่
1. กลุม่ พระพุทธรูปทรงเครื่องในพระบรมมหาราชวังนันเป็
้ นพระพุทธรูปยืนแสดงปาง
ห้ ามสมุทรทังหมด
้
องค์พระพุทธรูปหุ้มทอง เครื่องทรงเป็ นเครื่ องทองประดับอัญมณีเหมือนเครื่ อง
ทรงที่ใช้ ในงานราชพิธีหลวงต่างๆ มีความวิจิตรงดงามตามลักษณะฝี มือช่างหลวง มีการกล่าวถึง
การสร้ างที่มีหลักฐานชัดเจน
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เทคนิคการสร้ าง องค์พระพุทธรูปและเครื่องทรง เป็ นรูปแบบเดียวกันทังหมด
้
แสดงให้
เห็นถึงการสร้ างจากที่เดียวกัน การลอกแบบ ของช่างกลุม่ เดียวกัน เครื่องทรงนันสามารถถอดออก
้
ได้ และลักษณะเครื่องทรงใกล้ เคียงกันทุกประการ ต่างกันเพียงลวดลายเล็กน้ อย การประดับอัญ
มณี และลงยาสี ซึ่งการลงยาราชาวดีนนพบในเครื
ั้
่องทรงพระพุทธรูปที่สร้ างในรัชกาลที่ 1 หรื อช่วง
ต้ นในการสร้ างเท่านัน้
การจัดระเบียบเครื่องทรงเป็ นลักษณะเช่นเดียวกัน หากแตกต่างกันที่ปริมาณของการ
ประดับ กล่าวคือ กลุม่ พระพุทธรูปฉลองพระองค์จะมีเครื่ องทรงน้ อยกว่า พระพุทธรูปกลุ่มที่มี เหตุ
หมายรับ สัง่ ในการสร้ าง และการประดับ เครื่ องทรงนัน้ มีความเป็ นเอกลัก ษณ์ เ ฉพาะองค์ อาจ
เนื่องจากเครื่องทรงนันเป็
้ นเครื่องทรงหรือเครื่องประดับเดิมของผู้สร้ างก็เป็ นได้
2. กลุ่มนอกพระบรมมหาราชวัง นอกจากความแตกต่างในการสร้ างพระพุทธรู ป
ทรงเครื่องแต่ละองค์ในเรื่องของคติแล้ ว เทคนิคการสร้ างยังมีความแตกต่างกัน พบทัง้ เทคนิคการ
หล่อโลหะและนามาประดับเครื่ องทรงให้ ภายหลัง ซึ่งสามารถถอดเครื่ องทรงได้ เทคนิคการหล่อ
โลหะทังองค์
้ พระพุทธรูปและเครื่องทรงไปพร้ อมกัน โดยเครื่ องทรงไม่สามารถถอดออกได้ การปั น้
ปูนและประดับลวดลายไปพร้ อมกับการปั น้
รวมทังนิ
้ ยมการปิ ดทอง ประดับกระจก ตกแต่งองค์พระพุทธรูปทรงเครื่ อง ไม่พบการ
หุ้ มทอง การประดั บ อั ญ มณี และการลงยาสี เ ช่ น เดี ย วกั บ พระพุ ท ธรู ป ทรงเครื่ องกลุ่ ม
พระบรมมหาราชวัง อาจเนื่องจากการหุ้มทองและประดับอัญมณีนนั ้ มีราคาสูงจึงถูกจากัดอยู่ใน
กลุม่ พระบรมมหาราชวังเท่านัน้
ลักษณะเครื่องทรงและเทคนิคการทาเครื่องทรงของแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน พบ
ทังการหล่
้
อหรือการฉลุแล้ วนามาประดับ การติดลวดลาย การปั น้ ติด เป็ นต้ น รวมทัง้ ลักษณะองค์
พระพุทธรูปที่ตา่ งกันพบทังพระพุ
้
ทธรูปนั่ง ปางสมาธิและมารวิชัย ซึ่งมีปัจจัยเชื่อมโยงมาจากคติ
การสร้ าง ที่พบมากคือ พระพุทธรูปปางห้ ามสมุทร ส่วนพระพุทธรูปนัง่ พบไม่มากนัก
พระพุทธรูปยืนแสดงปางห้ ามสมุทร เช่นเดียวกับพระพุทธรูปกลุม่ พระบรมมหาราชวัง
ซึ่งแสดงถึงความหลากหลายของกลุ่มช่างที่สร้ างผลงานและใช้ เทคนิคในการสร้ างแตกต่างกัน
ออกไปตามความถนัด ซึ่งแสดงถึง พัฒนาการของการสร้ างสรรค์นอกพระราชวัง โดยส่วนใหญ่
พระพุทธรูปทรงเครื่องจะเป็ นพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์สร้ างขึ ้นทังสิ
้ ้น
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ความแตกต่ าง ในการสร้ างเครื่องทรงในพระพุทธรูปทรงเครื่องทัง้ 2 กลุ่มนัน้ มีความ
แตกต่างกัน ทางเทคนิค ลวดลาย การประดับตกแต่ง ซึ่งเข้ าใจว่ากลุ่มพระพุทธรูปทรงเครื่ องนอก
พระบรมมหาราชวังนัน้ อาจสร้ างโดยเจ้ านายหรือพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องจากวัดที่พบการสร้ าง
พระพุทธรูปทรงเครื่องนัน้ ส่วนใหญ่เป็ นวัดขนาดใหญ่ที่ได้ รับการอุปถัมภ์โดยพระมหากษัตริ ย์หรื อ
ราชวงศ์ทงสิ
ั ้ ้น
การสร้ างพระพุทธรูปทรงเครื่องนันมิ
้ ได้ เกิดจากอิทธิพลที่มีมาแต่เดิม หรื อแรงศรั ทธา
ในพระพุทธศาสนาแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่ในสมัยรัตนโกสินทร์ยงั ให้ ความสาคัญกับเรื่องความ
งดงามในการตกแต่งเครื่องทรงพระพุทธรูป จนบางครัง้ มากจนเกินงาม ซึ่งอาจเป็ นนัย ถึงการแสดง
ฐานะทางสังคมและความมัง่ คัง่ ของผู้สร้ างด้ วยเช่นกัน
ข้ อเสนอแนะในการศึ ก ษา จากการศึก ษาพบว่า มี พระพุท ธรู ป ที่ อยู่ค าบเกี่ ย ว
ระหว่างช่วงสมัยจนไม่สามารถระบุได้ แน่ชัดว่าสร้ างขึ ้นในสมัยใด ซึ่งบางครัง้ มีการกล่าวอ้ างว่า
เป็ นพระพุทธรูปทรงเครื่องที่สร้ างขึ ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งหากวิเคราะห์จากเครื่องทรง การประดับ
ตกแต่ง พระพัก ตร์ และสัด ส่วนขององค์พระแล้ ว แสดงให้ เ ห็น ความคล้ ายคลึงกับ พระพุท ธรู ป
ทรงเครื่องที่สร้ างขึ ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 ซึ่งเป็ นประเด็นที่น่าสนใจศึกษาต่อยอดเรื่องการกาหนดอายุ
หรือค้ นหาเอกสารการสร้ างที่ชดั เจนต่อไป
ปั ญหาในการศึ ก ษา การศึก ษาพระพุท ธรู ป ในพระบรมมหาราชวัง เพื่ อ น ามา
เปรี ย บเที ย บและวิเ คราะห์ ท างด้ านรู ป แบบศิลปะ ในลายละเอีย ดเป็ นไปได้ ย าก เนื่ องจากไม่
สามารถเข้ าชมหรื อศึกษาชิน้ งานได้ ในระยะใกล้ ตลอดจนไม่สามารถถ่ายภาพได้ ดังนัน้ ภาพที่
นามาศึกษาจึงเป็ นเพียงภาพถ่ายจากหนังสือ หรือเอกสารที่มีการตีพิมพ์โดยราชการเท่านัน้ ทาให้
ศึกษาทาได้ ยากในการเปรียบเทียบ ลวดลายและเทคนิคต่างๆ
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พระพุทธรูปฉลองพระองค์
ความหมายของพระพุทธรูปฉลองพระองค์คือ พระพุทธรู ปที่ สร้ างไว้ แทนตัวบุคคล
ประเพณีการหล่อพระเท่าพระองค์ มีมาแต่โบราณ บรรดาเจ้ านายขุนนางและราษฎรที่มีฐานะเป็ น
ที่นบั ถือของคนทังหลาย
้
นิยมหล่อพระเท่าพระองค์หรือเท่าตัวไว้ ให้ บตุ รหลาน และผู้ที่เคารพนับถือ
ได้ บชู าเป็ นเครื่องระลึกถึงเมื่อเจ้ าของล่วงลับไปแล้ ว และปรกติมกั หล่อเป็ นพระพุทธรูปปางต่างๆ
อย่างธรรมดา1 มิได้ หล่อเป็ นพระพุทธรูปทรงเครื่องต้ นอย่างกษัตริย์ เช่นที่พบในพระบรมมหาราชวัง
พระพุ ท ธรู ป เท่ า พระองค์ จ ริ ง ของพระมหากษั ต ริ ย์ แ ละพระบรมราชวงศ์ เป็ น
พระพุทธรูปทรงเครื่องต้ นประดับเนาวรัตน์ในพระอิริยาบถยืน ยกพระหัตถ์ทงั ้ สองเสมอพระอุระตัง้
ฝ่ าพระหัตถ์เป็ นกิริยาห้ าม ซึ่งเรียกว่าปางห้ ามสมุทร
วิธีก ารสร้ างพระพุท ธรู ป ฉลองพระองค์ โดยพระมหากษั ตริ ย์ ใ นสมัย รัตนโกสิน ทร์
แบ่ งเป็ น สองวิธี คื อ วิธีแรก เมื่อพระมหากษั ตริ ย์ห รื อเจ้ านาย สวรรคตหรื อสิ ้นพระชนม์ลง จะ
อัญเชิญพระพุทธรูปฉลองพระองค์ที่สร้ างไว้ มาดัดแปลงใหม่เป็ นพระพุทธรูปทรงเครื่อง โดยใช้ ทอง
จากพระโกศมาหุ้ม และนาเครื่องทรงของพระศพมาทาเป็ นเครื่องทรงพระพุทธรูป
วิธี ที่ ส อง หากเจ้ านายมิไ ด้ ส ร้ างพระพุท ธรู ป ไว้ จะมี ก ารสร้ างใหม่ และด้ ว ยเป็ น
พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ พระพุทธรูปที่สร้ างจึงทาเป็ นพระพุทธรูปทรงเครื่ อง เพื่อ
แสดงถึงสถานะยามเมื่อมีพระชนม์อยู่2
ทองรูปพรรณและการผลิต
ทองรู ป พรรณ คื อ ค าใช้ เรี ย ก ทองค าที่ น ามาแปรรู ป ท าส าเร็ จ เป็ น เครื่ อ งใช้
เครื่องประดับ เช่น พาน ตลับ แหวน กาไล สร้ อย ฯลฯ โดยมีกรรมวิธีการผลิตหลากหลาย เพื่อให้ ได้
รูปแบบผลงานสวยงาม และการใช้ ประโยชน์ที่ต่างกันไป ในครัง้ นี ้ ทาการอธิบายเฉพาะเทคนิ ค
เครื่องทองและโลหะ ที่เกี่ยวข้ องกับการผลิตเครื่องทรงพระพุทธรูปทรงเครื่อง อันประกอบด้ วย

1

แสงสูรย์ ลดาวัลย์, หม่อมราชวงศ์ “พระพุทธปฏิมากรฉลองพระองค์” ใน ประเพณีในราชสานัก (บาง
เรื่อง) (พระนคร : โรงพิมพ์ท่าพระจันทร์ , 2514), 83.
2
รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่ งเรือง, พระพุทธปฏิมาสยาม (กรุงเทพฯ : มิวเซียมเพรส, 2553), 155.
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การหุ้ม คือ การตีทองเป็ นแผ่นบางๆ แล้ วนามาหุ้มคลุมวัตถุที่ต้องการให้ หมด ทาให้ ดู
ว่าวัตถุนนั ้ ทาด้ วยทองทังหมด
้
ซึ่งวิธีนี ้พบในฝั กดาบ ด้ ามมีด และการหุ้มพระพุทธรูป
การปิ ด คือ การตี การรีดทองให้ บางที่สดุ เรี ยกกันว่า แผ่นทองคาเปลว แล้ วนาแผ่น
ทองไปปิ ดบนรักหรือเคมีอื่น ที่ใช้ ในการปิ ดทองซึ่งทาเตรียมไว้ บนผิววัตถุที่ต้องการ เช่น บานประตู
หน้ าต่าง ช่อฟ้า ใบระกา หรือพระพุทธรูป ฯลฯ นิยมเรี ยกว่า การลงรักปิ ดทอง วิธีนีท้ าให้ วตั ถุแลดู
คล้ ายการทาด้ วยทองทังหมดหรื
้
อการหุ้มทอง แต่เกิดการชารุดได้ ง่ายกว่า เนื่องจากการสัมผัสและ
กาลเวลา อย่างไรก็ดีกลับได้ รับความนิยมมาก เนื่องจากราคาการผลิตต่า ซึ่งเป็ นเหตุผลหลังในการ
พบกรรมวิธีนี ้ ในการประดับตกแต่งพระพุทธรูปทรงเครื่องนอกพระบรมมหาราชวัง และช่างฝี มือหา
ได้ ง่ายกว่าการหุ้มทอง รวมทังความสะดวก
้
รวดเร็วเมื่อต้ องสร้ างผลงานหลายแห่งและจานวนมาก
การตี เป็ นการนาทองที่หลอม ไปตีให้ บางลงถ้ าเป็ นแท่งเหลี่ยมจะตีให้ ขนาดเล็กลง
เพื่อสะดวกในการขึ ้นรูป ในการแกะสลักลวดลาย ฉลุ หรื อรี ดเป็ นเส้ น การตีบางครัง้ เรี ยกว่า “การ
บุ” หรือ “การเคาะ” ซึ่งเป็ นการตีเพื่อขึ ้นรูปตามแบบ ที่ช่างออกแบบลวดลายในงานนัน้ นอกจากนี ้
ยังมีการบุตามแบบพิมพ์อีก เช่น บุลกู ประดับ สร้ อยข้ อมือ กาไล จัดว่าการตีเป็ นขันตอนการเตรี
้
ยม
ชิ ้นส่วนก่อนนาไปประกอบในการทาเครื่องทอง
การดุน คือ การทาให้ แผ่นทองหรือโลหะบาง เป็ นรอยลอยนูนขึ ้นมาตามแบบ คล้ าย
กับ “การปั ม้ ” กรรมวิธีโดยนาแผ่นทองวางทาบลงบนแบบ แล้ วใช้ ค้อนค่อยๆ เคาะไปตามแผ่นทอง
ให้ เกิดลายตามแบบ เช่น การดุนลายสายรัดพระองค์ในพระพุทธรูปทรงเครื่องก่อนลงยาสีสว่ นพื ้น
การฉลุ คือ วิธีที่ช่างฉลุลวดลายตามแบบที่กาหนด เป็ นการตัดส่วนที่ไม่ต้องการออก
เช่น ที่พบในทับทรวง ลายภูษาทรงในพระพุทธรูป โดยเหลือไว้ เฉพาะตัวลวดลายไม่มีพื ้น แต่ลายไม่
ขาดออกจากกัน
กะไหล่ หรื อ กาไหล่ หมายถึง การเคลือบโลหะด้ วยเงินหรื อทอง โดยใช้ ป รอทท า
ความร้ อน แล้ วปิ ดทองลงไป ขัดถูให้ ติดแน่น หรือใช้ วิธีหลอมทองให้ เหลวแล้ วนาไปถมขัดถูลงบน
ชิ ้นงาน ให้ ติดแน่น วิธีนี ้จะได้ ชิ ้นงานที่คงทน ราคาถูก แต่ทาได้ เพียงกับเครื่องโลหะเท่านัน้ ต่างจาก
การปิ ดทองที่ใช้ ได้ ในทุกพืน้ ผิว
การฝั ง เป็ นขันตอนการประดั
้
บอัญมณีลงในทองรูปพรรณ โดยการขุดเนือ้ ทองออก
หรือทองช่องไว้ สาหรับประดับอัญมณี แล้ วจึงฝั งอัญมณีลงในรอยนัน้ หลังจากนัน้ จึงตกแต่งขอบที่
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ยึดอีก ครัง้ เพื่อความแข็งแรง วิธีนีเ้ ป็ นที่นิยมของช่าง เนื่องจากท าให้ ก ารประดับดูกลมกลืนกับ
ชิน้ งานและสวยงาม ซึ่งเป็ นวิธีที่ใช้ ประดับอัญมณีใน ตาบ ทับทรวง แหวน ต่างหู ฯลฯ และใน
พระพุทธรูปทรงเครื่อง พบการใช้ วิธีนี ้เป็ นส่วนใหญ่
การเกาะ เป็ นการประดับอัญมณี โดยการวางอัญมณีบนเรื อนแล้ วใช้ ทองทาเป็ นขอ
เกาะกับอัญมณี หรือที่เรียกกันว่า “หนามเตย” ซึ่งเป็ นวิธีที่ทาให้ เกิดความชารุดได้ ยากและแข็งแรง
แต่ไม่สวยงามเท่า เทคนิคการฝั งอัญมณี
การลงยา เป็ นการประดับเครื่องใช้ และเครื่องประดับที่ทาด้ วยทอง ด้ วยการประดับสี
ต่างลงไปตามร่องที่แกะขึ ้นเป็ นลวดลายตามที่กาหนด อาจเป็ นการประดับด้ วยการถมตัวยาสีตา่ งๆ
วิธีนี ้น่าจะเป็ นการใช้ แทนการประดับฝั งอัญมณีหรื อใช้ ร่วมกัน เนื่องจากอัญมณีหายากและราคา
สูง ช่างจึงหันมาคิดเทคนิคการลงยาแทน โดยการนาหินสีหรือแก้ วสีมาป่ นละเอียด ใส่ในบริ เวณที่
ต้ องการให้ เกิดสี และให้ ความร้ อนผสมเคมีหลอมละลายให้ ติดชิ ้นงาน และเชื่อว่าไทยได้ รับอิทธิพล
เทคนิค ลงยามาจากจี น เพราะจี นท าลงยามาก่ อนไทย เนื่ องจากมีกระบวนการในการลงยาที่
เหมือนกัน3
จากตารา พระเครื่ องต้ น ระบุว่าเครื่ องต้ นที่เป็ นเครื่ องประดับของพระเจ้ าแผ่นดิน 9
อย่าง มี 2 อย่างที่ลงยาราชาวดี คือ ทองพระกรลงยาราชาวดี ประดับอัญมณี และฉลองพระบาท
ลงยาราชวดี เป็ นหลักฐานว่าเครื่องทองที่ลงยาราชาวดี จะใช้ ได้ เฉพาะพระเจ้ าแผ่นดินเท่านัน้
การลงยาราชาวดี คือ การลงยาสีฟ้า เป็ นสีลงยาที่ตา่ งออกไปจากเดิม ซึ่งมีเพียงสองสี
คือสีแดงกับสีเขียวเท่านัน้ ที่พบสองสี อาจเป็ นไปได้ วา่ หินสีหรือแก้ วสี สองสีนี ้หาได้ ง่าย โดยการลง
ยาสีของไทยจะใช้ เส้ นลวดขดเป็ นลายแล้ วลงยาตามลายนัน้ ต่อมาได้ พฒ
ั นามาเป็ นการขุดลงไปใน
เนื อ้ วัต ถุแล้ วลงยาไปตามร่ องเส้ น ที่ ขุดไว้ การลงยาราชาวดี (ลายสีฟ้ า) นิ ย มมากในรัช กาล
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช4

3

วรรณรัตน์ ตั ้งเจริ ญ, การออกแบบเครื่องประดับสมัยอยุธยา (กรุงเทพฯ : สันติศิริการพิมพ์, 2545),

4

คุรุสภา, เครื่องทองรัตนโกสินทร์ (กรุ งเทพฯ : สตาร์ ปริ ้นท์ จากัด, 2542), 312.
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รักสมุก
สามารถแยกเป็ น 2 คาคือ “ยางรัก” และ “ผงสมุก”
-

ยางรัก ได้ จาก ต้ นรัก (Lacquer Tree)5 นา้ ยางเกิดจาก

การกีดเช่นเดียวกับยางพารา สามารถนาน ้ายางมาทาบนผิววัตถุแล้ วปิ ดด้ วย
ทองคา (รักน ้าเกลี ้ยง) นามาทาแทนกาวเพื่อประดับกระจก ประดับมุก (เทือก
รัก) หรือนามาผสมทาพื ้นผิวในงานศิลปกรรม
-

ผงสมุก ได้ จ าก เผาใบตองแห้ ง ใบมะพร้ าว ใบตาล

เป็ นต้ น โดยเผาให้ เป็ นเผาถ่านห้ ามเป็ นขี ้เถ้ า เป็ นจึงนามาเป็ นส่วนผสมใน
การทาพื ้นวัตถุ หรือเคี่ยวเพื่อนามา ตีลวดลายประดับ
รัก สมุก สาหรับ ใช้ เ ป็ นวัตถุดิบ ใช้ ในการประดับ ลวดลาย เรี ย กว่า “รัก ตีลาย” เมื่อ
นามาใช้ กดพิมพ์ จากแม่พิมพ์หินสบู่เป็ นลวดลาย หรื อปั น้ เป็ นลวดลายเพื่อนามาประดับตกแต่ง
โดยส่วนใหญ่นิยมใช้ กบั งานที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก และต้ องการความละเอียด เช่น เครื่ องศิรา
ภรณ์ เครื่องทรงพระพุทธรูป จากนันจึ
้ งนามาลงรักปิ ดทองคาอีกครัง้ ผลงานที่ได้ จะดูคล้ ายกับทา
ด้ วยทองคามาก จึงเป็ นที่นิยม เนื่องจากราคาไม่สงู มากนัก เทคนิคนี ้มีมาแต่ครัง้ โบราณในภาคพื ้น
วัฒนธรรมเอเชี ย ในประเทศไทยปั จ จุบัน ช่างผู้ช านาญการมีน้ อย อาจเนื่ องจากมีก ารใช้ วัสดุ
ทดแทนมากขึ ้น และยางรักมักมีพิษ ทาให้ ช่างเกิดการแพ้ จึงยากในการที่จากสืบสานกรรมวิธีการ
ทา
ส่วนผสมในการทา รักสมุก (รักตีลาย) ประกอบด้ วย ยางรัก ผงสมุก น ้ามันยางอย่างดี
ปูนแดง ชันสน และอุปกรณ์ในการผสม
วิธีผสม นาผงสมุกใส่ภาชนะยางรัก ใช้ พายกวนจนเหนียวเข้ ากัน ใส่นา้ มันยาง ตังไฟ
้
อ่อนเคี่ยวไม่ให้ ติดก้ นภาชนะ เติมปูนแดง ชันสน เพื่อให้ แข็งตัวและยึดหยุ่น จากนัน้ ทดสอบด้ วย
การหยดลงน ้า บีบนวดดูคณ
ุ ภาพ ถ้ านิ่มไปให้ เพิ่มปูนแดง ถ้ าแข็งไปให้ เพิ่มน ้ามันยาง

5

กรมศิลปกร, สัมมนาวิชาการ ศึกษายางรักเพื่อการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาไทย อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชวดี (กรุงเทพ : อมรินทร์ ติ ้งแอนพับลิชชิ่ง จากัด, 2551),
12.
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แต่อย่างไรก็ดีการผสมนัน้ ขึน้ อยู่กับความชานาญ เนื่องจากไม่มีสตู รเป็ นมาตรฐาน
รวมทัง้ วิธีการของช่างแต่ละกลุ่มต่างกันไป อาจเนื่องจากการนามาใช้ งานที่ต่างกัน ทาให้ มีการ
ปรับเปลี่ยนทางกรรมวิธี

ภาพที่ 98 ภาพอธิบาย เครื่องทรงพระพุทธรูปทรงเครื่อง
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ประวัติผ้ ูวจิ ัย
ชื่อ-นามสกุล

นางสาวกุมารี ทองเผือก

ที่อยู่ปัจจุบัน

437/498 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขต
บางกอกน้ อย กรุงเทพมหานคร 10700
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