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การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ท่ีปรากฏบนตราลญัจกร 
สมยัอยธุยาถึงส้ินรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั เพื่อให้ทราบถึงความหมายของภาพ 
ความสัมพนัธ์ของความหมายกบัหน้าท่ีการใช้งานของตราลญัจกรและผูถื้อตรานั้นๆ เน่ืองจากส่ิงท่ี
ปรากฏบนตราลญัจกรนั้น เป็นการนาํเอาพระราชอาํนาจของกษตัริย์มาทาํให้เป็นรูปธรรม โดยการ
นาํเอารูปเทพเจา้ในศาสนาพราหมณ์มาเป็นสัญลกัษณ์ 

ตราพระราชลญัจกรและตราลญัจกรท่ีนาํมาศึกษาในงานวิจยัช้ินน้ีมีทั้งส้ิน 23 ดวง ปรากฏ
วา่อิทธิพลทางท่ีปรากฏในตราลญัจกรนั้น ตราท่ีเป็นของพระมหากษตัริยห์รือตราของเสนาบดีท่ีสําคญั
เท่านั้นจึงจะเป็นตราท่ีเป็นใชรู้ปปรากฏเป็นอิทธิพลจากศาสนาทั้งศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ การ
วิจยัแสดงให้เห็นถึงเร่ืองราว คติความเช่ือทางศาสนาพราหมณ์ท่ีมีการปรับเปล่ียน แตกต่างจากตน้เคา้
ทางความคิดของศาสนาพราหมณ์ คือ อินเดีย มีความเช่ือมโยงกบัอิทธิพลทางศาสนาพราหมณ์ท่ีไทยนั้น
รับมาจากเขมร แลว้ไทยนั้นก็มีการปรับเปล่ียนเป็นรูปแบบ เป็นคติท่ีแตกต่างอยา่งน่าสนใจ  

นอกจากน้ียงัแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างสังคมและอาํนาจทางการปกครองไทย ท่ีมีการ
ปรับเปล่ียนตั้งแต่สมยัอยุธยาเร่ือยมา จนถึงการปฏิรูปการปกครองในสมยัรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั จากการท่ีไทยรับเอาตราลญัจกรโลโตจากจีนมาใช ้มาถึงรัชสมยัพระเจา้ปราสาท
ทองท่ีมีการเขียนพระธรรมนูญข้ึนมา เพื่อจาํแนกอาํนาจหนา้ท่ีการใชเ้พื่อให้เกิดบทบญัญติัท่ีชดัเจนใน
การใชต้ราลญัจกรเป็นคร้ังแรก จนกระทัง่สมยัรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัท่ีเร่ิมมีการ
จดัระบบหมวดหมู่และวิธีการใช้พระราชลัญจกรแต่ละองค์ให้เป็นระเบียบแบบแผนข้ึน มีการจัด
ระเบียบงานสารบรรณการปรับปรุงการประทับรับรองเอกสารสําคัญท่ีนําไปสู่การปรับปรุง
เปล่ียนแปลงระเบียบวิธีการใชพ้ระราชลญัจกรท่ีมีอยูเ่ดิม และสร้างข้ึนใหม่ให้มีระเบียบแบบแผนมาก
ข้ึน ควบคู่ไปกบัการปฏิรูปการจดัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน 
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This research aims to study the influences of Hinduism on official seals from the 

Ayutthaya Period to the Reign of King Rama V of Bangkok, to enhance the understanding of the 
meanings of the images on the seals and the relationship between such meanings and the officers who 
held them.  The images on the seals were the visual representations and materialization of the royal 
power.    

23 royal and official seals have been studied in this research.  It is discovered that only 
seals of kings and important high officials would be the ones expressing influences of Hinduism and 
Buddhism. The ideas of Hinduism shown in these seals differed from those from Indian Hinduism 
because these Thai seals also received influences from Khmer Hinduism and had their own Thai 
characteristics.   

Moreover, the studies of these seals revealed the social and political structures of Thai 
kingdoms that changed through time until the major administrative reorganization in the Reign of 
King Rama V when the Thai Kingdom adopted “Loto” seals from China.  In the Reign of King Prasat 
Thong of Ayutthaya, a regulation of the usage of the seals was written for the first time.  In the Reign 
of King Rama IV of Bangkok, categorization of seals was initiated, creating a more organized nature 
of their usage.  A major organization of official documents in the Reign of King Rama V led to the 
improvement of the organization of old seals and new seals being created.  This change was related to 
the reorganization of the administrative system of the country.     
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วิทยานิพนธ์เล่มน้ีสําเร็จได้ เน่ืองจากผู ้เขียนได้รับแรงสนับสนุน แรงเก้ือหนุน ขอ
เสนอแนะ และความช่วยเหลือจากหลายฝ่าย 

ขอขอบพระคุณพอ่ แม่ พี่สาว ท่ีใหก้าํลงัใจ อดทน อุดหนุนมาอยา่งสมํ่าเสมอ 
ขอขอบพระคุณศ.ดร.ม.ร.ว. สุริยวุฒิ สุขสวสัด์ิ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีกรุณาให้

คาํแนะนาํ ช่วยเหลือแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆของลูกศิษยค์นน้ีดว้ยความเมตตา 
ขอขอบพระคุณรศ. เสนอ นิลเดช และ ผศ.ดร. จิรัสสา คชาชีวะ ท่ีกรุณาให้คาํแนะนาํอนัมี

ประโยชน์ต่อผูเ้ขียน 
ขอขอบคุณอาจารยทุ์กท่านในคณะโบราณคดีทั้งในอดีตและปัจจุบนัท่ีประสิทธ์ิประสาท

วชิา จนทาํใหผู้เ้ขียนมีความรู้ประดบัตนมาจนถึงทุกวนัน้ี 
ขอกราบขอบพระทยัและกราบขอบคุณสมเด็จฯกรมพระยานริศรานุวดัติวงศ ์และ พระยา

อนุมานราชธน องคป์ฐมแห่งการคน้ควา้ทางวชิาการในเร่ืองตราลญัจกร  
ขอขอบคุณพี่ เพื่อน น้อง โบราณคดี ไดแ้ก่ คุณปฏิพฒัน์ พุ่มพงษ์แพทย ์คุณดิษพงศ ์เนตร

ลอ้มวงศ ์ ผศ.ดร.ศานติ ภกัดีคาํ  ผศ.ดร. รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง ผศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี อาจารยก์รรณิการ์ 
สุธีรัตนาภิรมย ์ดร.วณัณสาส์น นุ่นสุข อาจารยพ์อพล สุกใส  คุณยุทธนาวรากร แสงอร่าม  อาจารยพ์สัวี
สิริ เปรมกุลนนัท ์ คุณอตัถสิทธ์ิ สุขขาํ คุณวรวรรษ เศรษฐธนสิน คุณอภิรดี พิชิตวิทยา รวมถึงทุกท่านท่ี
ไม่ไดเ้อ่ยนามและบางท่านท่ีไม่ประสงคจ์ะออกนาม 

ขอขอบคุณคุณดนัย พานิชสมัย  คุณบวร กิตติวรวิทย์กุล และคุณศักด์ิชัย ไชยภกัดี ท่ี
ช่วยเหลือ กดดนั ออกกุศโลบายใหผู้เ้ขียนมีกาํลงัใจในการทาํงาน 

ขอขอบคุณนกัศึกษาร่วมรุ่นปริญญาโททุกคนท่ีร่วมแบ่งปันทั้งความสุข ทุกข์ ขอ้มูลทาง
วชิาการอนัเป็นประโยชน์ตลอดช่วงเวลาของการศึกษา 

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีมีส่วนทั้งทางตรงและทางออ้มกบัวิทยานิพนธ์เล่มน้ีท่ีไม่ไดเ้อ่ยนาม 
ผูเ้ขียนขอขอบคุณดว้ยความสาํนึก 
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