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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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บทที ่1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ลญัจกร คือ ตราหรือเคร่ืองหมายหรือรูปลักษณ์ต่างๆ ซ่ึงสร้างข้ึนสําหรับใช้ตีหรือ
ประทบั1 หรือปิดผนึกบนเอกสาร เพื่อให้เป็นเคร่ืองหมายหรือสัญลกัษณ์แทนบุคคล ตาํแหน่ง หรือ
ประเทศ เพื่อแสดงการรับรองความถูกตอ้งและแสดงความสําคญัของเอกสารนั้นๆ ซ่ึงความหมาย
ในท่ีน้ี หมายถึงเอกสารหรือหนงัสือสาํคญัทางราชการ โดยจะแบ่งลกัษณะของตราลญัจกร ออกเป็น
ประเภท ดงัน้ี 

1. พระราชลญัจกร คือ พระตราท่ีพระมหากษตัริยท์รงใชส้ําหรับประทบัในเอกสารทั้ง
ท่ีเป็นเอกสารทางราชการ และเอกสารส่วนพระองค์2 

2. ตราลญัจกร คือ ตราท่ีเสนาบดี ขุนนางถือไว ้สําหรับประทบัในเอกสารทางราชการ  
ท่ีออกจากหน่วยงานท่ีตนเองควบคุมอาํนาจไว ้ถือเป็นตราประจาํตวัประจาํตาํแหน่ง 

ประเทศไทยเร่ิมมีการใชต้ราลญัจกรมาตั้งแต่เม่ือใดนั้น ไม่สามารถระบุได ้แต่ปรากฏ
อยู่ในหลกัฐานทางเอกสารสมยัอยุธยาว่ามีการใช้ตราลญัจกรเป็นตราประจาํตาํแหน่งของขุนนาง 
ในสมยันั้น ซ่ึงรายละเอียดจะกล่าวถึงในบทต่อไป ส่วนรูปแบบตราประทบันั้น ส่วนมากมกัปรากฏ
เป็นรูปกลม นอกจากนั้นมีการทาํเป็นรูปส่ีเหล่ียมหรือรูปวงรีอีกดว้ย การใชพ้ระตราและตราลญัจกร
ท่ีมีการพบหลกัฐานในประเทศไทยตั้งแต่สมยัอยุธยาดงักล่าวท่ียงัคงมีการสืบทอดประเพณีการใช้
มาจนถึงสมยัปัจจุบนั คือ พระราชลญัจกรประจาํแผ่นดินตราท่ีใช้ประทบักาํกบัพระปรมาภิไธย
พระมหากษตัริยห์รือกาํกบันามผูส้ําเร็จราชการแทนพระองค์ซ่ึงลงนามแทนในพระปรมาภิไธย
พระมหากษตัริย์3 ส่วนตราลญัจกรประจาํขนุนางนั้น ปัจจุบนัถูกแทนการใชง้านดว้ยลายเซ็นช่ือตาม
ประเพณีของตะวนัตกหมดแลว้ หนา้ท่ีการใชง้านสําหรับประทบัแทนลายเซ็นช่ือของผูมี้อาํนาจนั้น
จึงหมดไป และรูปของตราท่ี เคยใช้ในหน่วยงานกระทรวงกรมต่างๆได้ถูกนําไปใช้เป็น 
ตราสัญลกัษณ์ประจาํหน่วยงานนั้นๆ  

                                           
1 พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ฉบับ พ.ศ. 2542 (กรุงเทพ ฯ : ราชบณัฑิตยสถาน, 2542), 1002. 
2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, พระราชลัญจกร (กรุงเทพฯ : สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , 

2538), 13. 
3 เร่ืองเดียวกนั, 130.  
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ความสําคญัของตราลญัจกรนั้น นอกจากจะใช้สําหรับประทบัเพื่อแสดงความถูกตอ้งของ
เอกสารซ่ึงจดัอยู่ในงานบริหารราชการแผ่นดินแล้วยงัมีความสําคญัด้านอ่ืนอีก เช่น ความสําคญัท่ี
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการยุติธรรม ดงัปรากฏในพระราชกาํหนดเก่า ขอ้ 28 ตราข้ึนในแผน่ดินสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วับรมโกศ ระบุจ.ศ. 1101 (พ.ศ. 2282) ความตอนหน่ึงวา่  

 
 “.. .จะเอาสํานวนนั้ นผูก ให้โจทจําเลยหยิบเลบไว้  ให้ตระลาการปิดตรา 

ประจาํเลบไวด้ว้ย ถา้แลจะเอาโจทจาํเลยออกมาพิจารณาคดี สืบไปนั้น ฝ่ายโจทติดใจว่า
แปลกเลบ ฝ่ายจาํเลยว่าชอบดว้ยเลบ แลผูพิ้จารณาว่าชอบดว้ยดวงตราแลว้ อย่าให้ฟัง ให้ผู ้
พิจารณาตดัเลบแลดวงตราประจาํนั้นรักษาไวจ้งดี อย่าใหถุ้บต่อยเสีย แลว้ใหเ้ร่งพิจารณาว่า
กล่าวสืบไป ถึงวา่ฝ่ายโจทจาํเลยซ่ึงติดใจว่าแปลกเลบนั้นจะฟ้องร้องกล่าวโทษกะลาการ แล
ลกูความนั้นจะไดเ้อาเลบตราซ่ึงตดัออกไวน้ั้น ชนัสูตกบัดวงตราซ่ึงปิดตราประจาํเลบไวน้ั้น
..”.4  

 
คือเม่ือตระลาการสอบถามโจทยแ์ละจาํเลยพร้อมทั้งเขียนเป็นสํานวนไวแ้ลว้ จะตอ้งมีการ

ปิดตราประจาํตาํแหน่งของผูพ้ิจารณา พร้อมกนันั้นใหฝ่้ายโจทยแ์ละจาํเลยใชเ้ล็บกดลงบนวสัดุบางอยา่ง
ไวเ้ป็นหลกัฐาน5 

นอกจากน้ีตราลญัจกรยงัมีความสําคญัต่อการศึกษาทางดา้นศาสนาท่ีมีผลต่อการปกครอง
ของไทยในอดีตอีกด้วย เน่ืองจากภาพท่ีปรากฏอยู่บนตราลัญจกรนั้นเป็นเร่ืองราวเทพปกรณัมของ
ศาสนาพราหมณ์และพุทธ ความรู้เก่ียวกับภาพบนตราลัญจกรจะส่งผลให้เกิดความชัดเจนในเร่ือง
อิทธิพลของศาสนาท่ีมีต่อคติความเช่ือของคนในอดีต ซ่ึงท่ีผ่านมาการศึกษาวิเคราะห์รูปภาพท่ีปรากฏ
บนตราลญัจกรต่างๆ เหล่าน้ียงัมีไม่มากและเป็นท่ีมาของปัญหาสําคญัของการศึกษาในคร้ังน้ี จากการ
นาํเอารูปเคารพทางศาสนานั้นมาเป็นส่ือแสดงถึงพระราชอาํนาจของกษตัริยท่ี์กระจายมายงัหน่วยงาน
กรมกองต่างๆ และใชต้ราอนัมีภาพเก่ียวเน่ืองทางศาสนาบ่งบอกถึงอาํนาจหนา้ท่ีของหน่วยงานกรมกอง
นั้นๆ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงระบบบริหารราชการไทยก่อนหน้าท่ีจะรับเอารูปแบบการปกครองจาก
ตะวนัตกมาใช ้
 

                                           
4 ประมวลกฎหมาย รัชกาลที ่1จ.ศ. 1166 เล่ม 3,  (กรุงเทพฯ : เรือนแกว้การพิมพ,์ 2529), 211. 
5 จกัรฤทธ์ิ อุทโธ, “พระธรรมนูนวา่ดว้ยการใชต้รา,”  ศุภวฒัย์-ศุภวาร จุลพจิารณ์,  (กรุงเทพฯ : เฟ่ืองฟ้า,  

2547), 106.  
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การศึกษาและงานวิจยัเก่ียวกบัเร่ืองตราลญัจกรท่ีผ่านมา ได้แก่ การศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ประวติัของตราลญัจกรรวมถึงอธิบายภาพท่ีปรากฏบนตราลญัจกร เช่น ความรู้เร่ืองตราต่างๆ เล่ม 1 พระ
ราชลญัจกร โดย ส. พลายน้อย  เร่ือง พระราชลญัจกรและตราประจาํตวัประจาํตาํแหน่ง โดย พระยา
อนุมานราชธน  พระราชลญัจกร โดย สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  บนัทึกเร่ืองความรู้ต่างๆ โดย 
สมเด็จเจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ ์ประทาน พระยาอนุมานราชธน เป็นตน้ 

ส่วนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราประทบัอ่ืนนั้น จะเป็นการศึกษาบทบาทหน้าท่ีของการใช้
ตรา  เช่น “พระธรรมนูนว่าด้วยการใช้ตรา” ใน ศุภวฒัย ์– ศุภวาร จุลพิจารณ์ โดย จกัรฤทธ์ิ อุทโธ
“หนงัสือประทบัตรา” ใน ความยอกยอ้นของอดีต โดย ก่องแกว้ วีระประจกัษ์  “พระราชลญัจกรครุฑ
พ่าห์กาญจนาภิเษก” ใน วารสารราชบณัฑิตยสถาน ปีท่ี 20 ฉบบัท่ี 4 โดย ทรงสรรค์ นิลกาํแหง ซ่ึงท่ี
กล่าวมานั้นเป็นการศึกษาท่ีมุ่งเน้นไปถึงประวติัของตราลญัจกรแต่ละองค์ บทบาทหน้าท่ีการใช้งาน 
หรือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ี เ ก่ียวข้องกับตราลัญจกร เป็นต้น แต่การศึกษาภาพสลัก 
ท่ีปรากฏในตราลัญจกรนั้ น พบว่ายงัมีน้อยและเป็นการแทรกในประเด็นเสริมของตราลัญจกร 
บางองค ์ 

บนัทึกเร่ืองความรู้ต่างๆ ของสมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวดัติวงศ ์ประทานพระยาอนุมาน
ราชธน เม่ือปีพ.ศ. 2482 เป็นหลกัฐานทางการศึกษาคร้ังแรกท่ีมีการศึกษาถึงตราลญัจกร โดยท่ีพระยา
อนุมานราชธนไดส่้งสําเนาตราประทบัและขอประทานความรู้ รวมถึงขอ้คิดเห็นกบัสมเด็จเจา้ฟ้ากรม
พระยานริศรานุวดัติวงศ ์ซ่ึงส่ิงท่ีสมเด็จฯกรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์ทรงประทานคาํตอบกลบัไปนั้น
เป็นการอธิบายว่าตรานั้นๆ มีช่ือเรียกว่าอย่างไร ประวติัของตราท่ีทรงทราบข้อสันนิษฐานถึงการ
เรียกช่ือผดิของตราบางองค ์และหนา้ท่ีการใชง้านของตราแต่ละองค์6 

ปีพ.ศ. 2493 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้
พิมพห์นงัสือพระราชทานในงานพระศพสมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์ เร่ือง พระราชลญัจกร
และตราประจาํตวัประจาํตาํแหน่ง โดย พระยาอนุมานราชธน เป็นงานวิชาการท่ีกล่าวถึงการใชง้านของ
ตราลญัจกรแต่ละองค ์ประวติัของตราลญัจกรบางองค์7  

                                           
6 สมเด็จเจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์, บันทึกเร่ืองความรู้ต่างๆ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศฯ 

ทรงบันทกึประทานพระยาอนุมานราชธน เล่ม 3,  (พระนคร : สมาคมสงัคมศาสตร์, 2506), 165.  
7  พระยาอนุมานราชธน, พระราชลญัจกรและตราประจ าตัวประจ าต าแหน่ง, (ธนบุรี: อกัษรเพชรเกษม, 

2512), 65.   
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ความรู้เร่ืองตราต่างๆ เล่ม 1 พระราชลญัจกร โดย ส.พลายนอ้ย ตีพิมพเ์ม่ือปี พ.ศ. 2527 เป็น
งานวิชาการท่ีเป็นการรวบรวมรูปภาพและประวติัโดยสังเขปของพระราชลัญจกรต่างๆในสมัย
รัตนโกสินทร์8 

ในปีพ.ศ. 2538 สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดจ้ดัพิมพห์นงัสือ พระราชลญัจกร เน่ืองใน
วโรกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก เสด็จเถลิงถวลัราชสมบติั 50 ปี เป็นการรวบรวมประวติัและหนา้ท่ี
ของพระราชลญัจกรแต่ละองค์9 

ปีพ.ศ. 2537 บทความ “หนงัสือประทบัตรา” ใน ความยอกยอ้นของอดีต ของก่องแกว้ วีระ
ประจกัษ ์เป็นการศึกษาหนงัสือประทบัตราประเภทต่างๆทั้งท่ีใช้ในการติดต่อในราชการและหนงัสือ
ประทบัตาท่ีใหก้บัราษฎร แต่ไม่ใช่การศึกษาตวัตราประทบั10 

ปีพ.ศ. 2547 บทความ “พระธรรมนูญว่าด้วยการใช้ตรา” ใน ศุภวฒัย์ – ศุภวาร 
จุลพิจารณ์  ของจกัรฤทธ์ิ อุทโธ เป็นการศึกษาถึงพระธรรมนูญอนัเป็นกฎหมายโบราณ อยูใ่นกฎหมาย
ตราสามดวง ซ่ึงมีการกล่าวถึงตราประจาํตาํแหน่งของขุนนางต่างๆ หน้าท่ีการใช้งานของตราประจาํ
ตาํแหน่ง ค่าตั้งตราและธรรมเนียมการตั้งเจา้เมือง11  

จากการศึกษาท่ีผ่านมา จะเห็นไดว้่า เป็นการศึกษาถึงหน้าท่ีการใชง้านของตราลญัจกรแต่
ละองค ์ประวติัของตราลญัจกร หรือกฎหมายโบราณท่ีวา่ดว้ยการตั้งตราลญัจกรทั้งส้ิน แต่การศึกษาภาพ
ท่ีปรากฏอยูบ่นตราลญัจกรนั้นแทบไม่ปรากฏมีการศึกษา ซ่ึงภาพปรากฏในตราลญัจกรนั้น มีทั้งท่ีเป็น
รูปของเทพปกรณมัในศาสนาฮินดูและพุทธ สัตวหิ์มพานต ์เทวดาท่ียงัไม่สามารถระบุไดว้า่หมายถึงเทพ
เจา้องค์ใด และตราลญัจกรท่ีเป็นตวัอกัษร ซ่ึงผูศึ้กษามีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงความหมายของภา พ 
ความสัมพนัธ์ของความหมายกบัหน้าท่ีการใช้งานของตราลญัจกรและผูถื้อตรานั้นๆ เน่ืองจากส่ิงท่ี
ปรากฏบนตราลญัจกรนั้น คือการนาํเสนอพระราชอาํนาจของกษตัริยอ์อกมาเป็นภาพปรากฏให้เป็น
รูปธรรม เช่นรูปเทพเจา้ในศาสนาพราหมณ์ เร่ืองราวในศาสนาพุทธ รูปสัตวหิ์มพานต์ หรือแมก้ระทัง่
ตวัอกัษรมาเป็นตวัแทนแสดงถึงพระราชอาํนาจผา่นออกมาในรูปของภาพของตราลญัจกรนั้นๆ 

การศึกษาน้ี ผูศึ้กษาจะศึกษาตีความภาพปรากฏบนตราลญัจกร โดยการนาํเอาหลกัวิชาทาง
ประติมานวิทยาและอกัขระวิทยามาศึกษาวิเคราะห์ เน่ืองจากภาพท่ีปรากฏนั้นเป็นเร่ืองราวทางศาสนา

                                           
8 สมบติั พลายนอ้ย, ความรู้เร่ืองตราต่างๆ พระราชลญัจกร,  (กรุงเทพฯ : บาํรุงสาสน์, 2527). 
9 สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, พระราชลญัจกร, 1 – 250. 
10 ก่องแก้ว วีระประจักษ์, “หนังสือประทับตรา,” ความยอกย้อนของอดีต  : พิพิธนิพนธ์ 

เชิดชูเกยีรตพิลตรีหม่อมราชวงศ์ ศุภวฒัย์ เกษมศรี,  (กรุงเทพฯ :  ม.ป.ท., 2537),  149 -168. 
11 จกัรฤทธ์ิ อุทโธ, “พระธรรมนูนวา่ดว้ยการใชต้รา,” ศุภวฒัย์-ศุภวาร จุลพจิารณ์ ,  95 – 118. 
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พราหมณ์และศาสนาพุทธ และเป็นภาพปรากฏท่ีเป็นตวัอกัษร ซ่ึงจาํเป็นตอ้งอาศยัองค์ความรู้ทั้ง 2 
แขนงในการศึกษา นอกจากน้ี ผูศึ้กษายงัจะนาํเอาผลจากการศึกษาภาพสลกัตราลญัจกรแต่ละดวงมา
เปรียบเทียบกบัราชทินนามและอาํนาจหนา้ท่ีของขุนนางผูท่ี้ใชต้ราลญัจกรนั้น วา่มีความสอดคลอ้งกนั
หรือไม่ อยา่งไร ส่วนท่ีเป็นตราประจาํแผน่ดิน หรือ ตราประจาํรัชกาลนั้น จะศึกษาในกรณีท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการนาํเอาความคิดทางดา้นศาสนามาสร้างเป็นภาพปรากฏแทนพระราชอาํนาจหนา้ท่ีวา่มีการใชง้าน
ตราพระราชลญัจกรแต่ละองคอ์ยา่งไร 

 
ข้อสมมุติฐานเนือ้หาของภาพสลกับนตราลญัจกร 

เน่ืองจากในอดีตเท่าท่ีผ่านมา ยงัไม่มีการศึกษาวิเคราะห์ภาพสลกับนตราลญัจกรเป็นการ
เฉพาะ จึงทาํให้ผูศึ้กษายงัไม่มีขอ้สมมุติฐานอ่ืนมาศึกษาเปรียบเทียบไดใ้นชั้นตน้ การศึกษาท่ีผ่านมามี
เพียงการศึกษาประวติัของตราลญัจกรแต่ละองค์ ส่วนภาพท่ีปรากฏบนตราลญัจกรนั้นก็เป็นแต่การ
อธิบายภาพเท่านั้น ไม่ไดศึ้กษาถึงลกัษณะทางประติมานวิทยา ความหมายของภาพวา่สอดคลอ้งกนักบั
ตาํแหน่งหน้าท่ี หรือราชทินนามของผูท่ี้ถือตราหรือไม่อย่างไร ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงตั้งขอ้สมมุติฐานใน
การศึกษาภาพสลกับนตราลญัจกร ดงัน้ี 
 ลกัษณะทางประติมานวิทยาและตวัอกัษรท่ีปรากฏนั้น มีความสัมพนัธ์กนักบัราชทินนาม และ
ตาํแหน่งของขุนนางผูถื้อตรานั้นๆ ตวัอย่างเช่น ตราพระพิรุณข่ีนาค ของเจา้พระยาพลเทพฯ ซ่ึงเป็น
ตาํแหน่งเสนาบดีกรมนา เป็น 1 ใน 9 ตราท่ีพระยาพลเทพฯ ถือในรายการสมโภชพระราชลญัจกรและ
ตราตาํแหน่งเรียกช่ือรวมของตราทั้ง 9 ดวงวา่ “นพมุรธา”12 โดยพระวรุณนั้นอยูใ่นคติเร่ืองทิกปาละ(เทพ
ผูรั้กษาทิศ) ซ่ึงสืบเน่ืองมาจากความเช่ือดั้งเดิมของศาสนาพราหมณ์เดิม พระวรุณนั้นจะทรงมกรเป็น
พาหนะ13 แต่การท่ีปรากฏรูปพระวรุณข่ีนาคนั้นตรงกบัความเช่ือของเขมรซ่ึงพระวรุณทรงพาหนะได้
สองประเภท คือนาค กบัหงส์14 ทั้งหงส์และนาคมีความสัมพนัธ์กบันํ้ าซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความเก่ียวขอ้ง
กบัการเกษตรกรรมท่ีกรมนากาํกบัอยู ่ เป็นตน้ 
 
 
 
                                           

12 พระยาอนุมานราชธน, พระราชลญัจกรและตราประจ าตวัประจ าต าแหน่ง, 38.  
13  T. A. Gopinatha Rao. Element of Hindu Iconography Volume two Part 2, (Delhi : Motilal 

Banavsidass, 1997), 529. 
14  Vittorio Roveda. Images of the Gods, (Bangkok : River Books, 2005) , 187 – 191. 
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ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 การศึกษาภาพสลกับนตราลญัจกรสมยัอยุธยาถึงส้ินรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจา้อยูห่วั มีจุดมุ่งหมายดงัต่อไปน้ี คือ 
 1. ศึกษาการตีความภาพและท่ีมาของตราลญัจกร 
 2. ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งหนา้ท่ีราชทินนามของผูถื้อตราลญัจกรกบัภาพท่ีปรากฏบนตรา 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ทาํใหท้ราบถึงความสาํคญัของตราลญัจกร อนัเป็นหลกัฐานทางโบราณคดีอีกประเภทหน่ึง 
 2. ทาํใหท้ราบถึงท่ีมาการใชต้ราลญัจกรในประเทศไทย 
 3. ทาํให้ทราบถึงลกัษณะทางประติมานวิทยาท่ีปรากฏอยูบ่นตราลญัจกร และความหมายของ
สัญลกัษณ์ ตวัอกัษรอ่ืนท่ีปรากฏ 
 4. ทาํใหท้ราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งประติมานวิทยาบนตราลญัจกรกบัราชทินนามของผูถื้อ
ตรานั้นๆ และความสัมพนัธ์ของหนา้ท่ีตราพระราชลญัจกร 
  
ขอบเขตการศึกษา 
 ศึกษาท่ีมาและตีความภาพท่ีปรากฏบนตราลญัจกร โดยเร่ิมตั้งแต่ภาพประทบัตราลญัจกรและ
หลกัฐานทางเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งในสมยัอยุธยาจนถึงสมยัรัตนโกสินทร์เม่ือส้ินรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งหนา้ท่ีราชทินนามของผูถื้อตราลญัจกรกบัภาพท่ี
ปรากฏบนตรา ศึกษาการพฒันารูปแบบท่ีเปล่ียนไปของตราลญัจกร ซ่ึงภาพตราลญัจกรและหลกัฐาน
ทางประวติัศาสตร์ทุกช้ินท่ีใชใ้นการศึกษามีอายอุยูใ่นช่วงเวลาดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้  
 
ขั้นตอนการศึกษา 
 1. ขั้นรวบรวมขอ้มูล 

1.1 รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากเอกสารงานวจิยัท่ีผา่นมาแลว้ 
1.2 เก็บขอ้มูลรูปตราลญัจกรทุกองคห์รือดวงในช่วงอายสุมยัท่ีระบุในขอบเขต 
การศึกษา 
1.3 เก็บขอ้มูลทางดา้นเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราลญัจกร 

 2. ขั้นศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูล 
2.1 ศึกษาประวติั ท่ีมาของตราลญัจกรในประเทศไทย 
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2.2 ศึกษาตีความภาพบนตราลญัจกร 
2.3 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งหนา้ท่ีราชทินนามของผูถื้อตราลญัจกรกบัภาพท่ี 
ปรากฏบนตรา และความสัมพนัธ์ของหนา้ท่ีตราพระราชลญัจกร 

 3. ขั้นตอนการนาํเสนอรายงานท่ีสมบูรณ์ 
3.1 จดัพิมพแ์ละตรวจแกผ้ลการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ 

 
ระยะเวลาทีใ่ช้ในการศึกษา  

ประมาณ 3 ปี โดยจะเร่ิมงานวิจยัตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553 และเสร็จส้ินวิทยานิพนธ์ 
ภายในเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556  

 
แหล่งข้อมูล 

1. สาํนกัหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี 
2. สาํนกัหอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัศิลปากร 
3. หอ้งสมุด สาํนกัโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพ 
4. หอสมุดกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ 
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บทที ่2 
ประวตัิการใช้ตราประทบัในประเทศไทยก่อนพุทธศตวรรษที ่19 

 
1. ตราประทบัทีพ่บในประเทศไทยก่อนพุทธศตวรรษที ่19 

ตราประทบัเป็นหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีช้ีใหเ้ห็นถึงสภาพสังคมของมนุษยใ์นอดีตท่ีมี
การติดต่อส่ือสารกันและกัน เม่ือคนกลุ่มหน่ึงเป็นผูข้ายอีกกลุ่มหน่ึงเป็นผูซ้ื้อทั้งสองฝ่ายจึงคิด
ประดิษฐ์เคร่ืองมือเพื่อให้การซ้ือขายประสบความสําเร็จท่ีหมายถึง สินคา้เป็นชนิดท่ีสั่งซ้ือถูกตอ้ง 
สินค้าถูกส่งมาจากผู ้ขายถูกต้อง เป็นต้น หรือในเร่ืองการปกครองประเทศท่ีต้องการให้เกิด
ความสําเร็จในการบริหารและควบคุมบงัคบับญัชากลุ่มผูบ้ริหารก็หาวิธีการให้การสั่งงานของตน
ได้รับการยินยอมและปฏิบติัตาม การค้นพบวตัถุขนาดเล็กทาํมาจากหิน ดิน โลหะในบริเวณ
โบราณสถาน หรืออยู่ในการครอบครองขององค์กร/ส่วนบุคคล ท่ีส่วนมากมีรูปร่างทรงกลม รูป
กรวย หรือรูปเหล่ียมท่ีพื้นผิวด้านหน่ึง หรือสองถึงส่ีดา้นถูกสลกัให้เป็นลวดลายรูปต่างๆแต่เป็น
ภาพกลบัเหมือนภาพในกระจกเงาราบ ซ่ึงเม่ือนาํไปกดทบักบัวสัดุท่ีเป็นแผ่นราบ ไดแ้ก่ กระดาษ 
หรือ นุ่มเหนียวเม่ือเปียกและแขง็เม่ือแห้ง เช่น ดินเผา หินท่ีมีลกัษณะพรุน คร่ังท่ีถูกทาํให้ร้อน ฯลฯ 
จะทาํให้เกิดเป็นรอยกดทบัลายนูนตามวตัถุท่ีเป็นแม่แบบ(แม่พิมพ์)แต่เป็นภาพลวดลายปกติ แต่
เน่ืองจากลวดลายภาพท่ีมีนัยะทางสังคมแฝงอยู่ จึงนําไปสู่ประเด็นการศึกษาทางวิชาการด้าน
โบราณคดีว่าวตัถุเหล่าน้ีท่ีจะเรียกว่า ตราประทบั(Seals) และตราหรือรอยประทบั (Sealings) คือ
หลกัฐานเชิงอาํนาจสําคญัท่ีใช้ในการสร้างแบบความสัมพนัธ์ทางสังคม (social relationship) ของ
มนุษยใ์นสังคมสลบัซับซ้อน(complex society)นบัตั้งแต่สมยัเร่ิมแรกประวติัศาสตร์ของโลกและ
ประเทศไทย 

 
2. การศึกษาตราประทบัในประเทศไทย 

การศึกษาทางโบราณคดีและประวติัศาสตร์เพื่อหาความรู้เก่ียวกบัตราประทบัและการ
ประทบัตราในประเทศไทยก่อนพุทธศตวรรษท่ี 19 ท่ีผา่นมา สามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

1. การค้นพบวตัถุ ได้แก่ รายงานการขุดค้นโบราณวตัถุสมยัทวารวดีแห่งใหม่และ
รายงานการขดุคน้โบราณวตัถุสถาน ณ บา้นโคกไมเ้ดน อาํเภอพยุหะคีรี จงัหวดันครสวรรค ์ปี พ.ศ. 
2508 รายงานการสํารวจแหล่งโบราณคดิบา้นท่าแค ของหน่วยศิลปากรจงัหวดัลพบุรี ปีพ.ศ. 2522 
รายงานการสาํรวจแหล่งโบราณคดี จงัหวดัลพบุรี และจงัหวดัใกลเ้คียง เล่ม1-4 ปีพ.ศ. 2527 รายงาน
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การสํารวจแหล่งเมืองโบราณในเขตจงัหวดัลพบุรี ปีพ.ศ. 2529 รายงานการสํารวจแหล่ง
เมืองโบราณดงมะรุม ตาํบลดงมะรุม อาํเภอโคกสาํโรงจงัหวดัลพบุรี ปีพ.ศ. 2532 รายงานการขุดคน้และ
ขุดแต่งเมืองดงละคร อํา เภอเมือง จังหวัดนครนายก พ.ศ. 2536 รายงานการขุดค้นท่ีตําบล 
พระประโทน อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ปีพ.ศ. 2527 เป็นตน้ 

2. การวิเคราะห์วตัถุ คือ การศึกษาลกัษณะของวตัถุตราประทบัและรอยตราประทับ เช่น 
วสัดุท่ีใช้ในการทาํ ขนาด สี และรูปร่างของวตัถุ รวมทั้งรูปลวดลายบนพื้นผิววตัถุ เพื่อหาคาํอธิบายถึง
ความหมายและการจาํแนกรูปแบบตราประทบัและรอยตราประทบั ซ่ึงจะทาํให้ทราบถึงแหล่งท่ีมาของ
วตัถุเม่ือใชก้ารศึกษาวเิคราห์เชิงเปรียบเทียบ15 

3. การวิเคราะห์ลวดลายบนพื้นผิววตัถุ เป็นการศึกษาทางประติมานวิทยาเพื่ออธิบาย
ตีความลวดลายภาพท่ีปรากฏในตราประทบัหรือรอยประทบัโดยการเช่ือมโยงลกัษณะลวดลายภาพท่ี
ปรากฏบนพื้นของตราประทบัหรือรอยประทบันั้นๆ กบัเร่ืองราวทางศาสนา ประวติัศาสตร์ วิถีชีวิตของ
ผูค้นทีจะสะทอ้นถึงทศันคติ ความคิด ความเช่ือ และการดาํเนินชีวติท่ีไดรั้บอิทธิพลจากเร่ืองนั้นๆ ซ่ึงได้
เพิ่มคุณค่าแก่การศึกษาโบราณวตัถุในแง่การให้คาํบรรยายท่ีเน้นเร่ืองของสัญลักษณ์เคร่ืองหมาย 
(Symbol) และ สัญลกัษณ์ท่ีทาํให้ระลึกถึง (Emblem) หรือพูดง่ายๆคือการเป็นตวัแทน(represent) ท่ีจะ
นาํไปสู่ความรู้สึกของผูค้นในเวลานั้นซ่ึงไม่สามารถหาหลกัฐานมาอา้งอิงไดโ้ดยตรง 

อยา่งไรก็ตามแมจ้ะมีการกล่าวถึงการนาํตราประทบัใชใ้นประเทศไทยสมยัประวติัศาสตร์
เร่ิมแรกในผลงานการศึกษาหลายช้ินดงัท่ีกล่าวมาแต่ก็เป็นเพียงการอนุมาน หาไดมี้หลกัฐานท่ีแสดง
วตัถุประสงคข์องการการนาํตราประทบัใชอ้ยา่งแน่ชดั การศึกษาคน้ควา้หลกัฐานการนาํตราประทบัไป
ใชป้ระกอบการศึกษาวเิคราะห์ทางประติมานวทิยา จึงน่าจะเป็นวธีิการหน่ึงท่ีจะใหค้าํอธิบายเหตุผลของ
การมีตราประทบัน่าเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับทัว่ไปได ้
 
3. แหล่งทีพ่บตราประทบัหรือรอยประทบั 

ตราประทบัและรอยประทบัในสมยัประวติัศาสตร์เร่ิมแรกของประเทศไทยมาจากการแพร่
ขยายของวฒันธรรมอินเดียท่ีเขา้มาในดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้หมือนท่ีเกิดในเมืองออกแก้ว 

                                           
15 ผาสุข อินทราวุธ. “ร่องรอยวฒันธรรมอินเดียในเอเซียตะวนัออกเฉียงใต.้” ใน โบราณคดีและ

ประวัติศาสตร์ในประเทศไทย ฉบับคู่มือครูสังคมศึกษา, (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พร้ินติ้งแอนด์พบัลิชช่ิง, 2545), 117-
186. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ประเทศเวียดนาม16 แหล่งท่ีคน้พบไดแ้ก่เมืองโบราณภาคใต ้เช่นท่ี เขาศรีวิชยั อาํเภอพุนพิน จงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี แหล่งโบราณคดีเหมืองทอง บา้นทุ่งตึก อาํเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา แหล่งโบราณคดีควน
ลูกปัด อาํเภอคลองท่อม จงัหวดักระบ่ี17 ซ่ึงเป็นเมืองท่าหรือศูนยก์ลางการคา้ในอดีต และในภาคกลางท่ี
เมืองนครปฐมโบราณ จงัหวดันครปฐม เมืองซบัจาํปา เมืองพรหมทิน เมืองวงัไผ ่จงัหวดัลพบุรี เมืองจนั
เสน จงัหวดันครสวรรค์18. และท่ีเมืองอู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี19 
 
4. ลกัษณะของตราประทบัหรือตราดินเผารอยประทบั 

4.1 วสัดุทีท่ า  
จากการศึกษาตราประทับและรอยประทับ ท่ีพบในประเทศไทยในพิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ อู่ทอง อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี อาํเภอเมือง 
จงัหวดัสุพรรณบุรี พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ อาํเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี พิพิธภณัฑ์
จนัเสน ตาํบลจนัเสน อาํเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค์ พิพิธภณัฑสถานวดัคลองท่อม อาํเภอคลองท่อม 
จงัหวดักระบ่ี พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร และท่ีพบในเมืองดงละคร อาํเภอ
เมือง จงัหวดันครนายก ในวิทยานิพนธ์ของอนนัต์ กล่ินโพธ์ิกลบั เร่ืองความหมายและรูปแบบของตรา
ประทบัสมยัแรกเร่ิมประวติัศาสตร์ในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี
จาํนวน 110 ช้ิน เป็นตราประทบัจาํนวน 26 ช้ิน และรอยประทบัจาํนวน 84 ช้ินท่ีเป็นตราประทบัทาํจาก
งาชา้งจาํนวน 2 ช้ิน(จากพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรีจาํนวน 1 ช้ิน
และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ อาํเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี  จาํนวน 1 ช้ิน (ภาพท่ี1)  
ตราประทบัทาํจากหินจาํนวน 9 ช้ิน(จากพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ อาํเภอเมือง 
จงัหวดัลพบุรี จาํนวน 2 ช้ิน (ภาพท่ี2) และจากพิพิธภณัฑสถานวดัคลองท่อม อาํเภอคลองท่อม จงัหวดั
กระบ่ีจาํนวน 7 ช้ิน (ภาพท่ี3) 

                                           
16 อนนัต ์กล่ินโพธ์ิกลบั, “การศึกษาความหมายและรูปแบบของตราประทบัสมยัแรกเร่ิมประวติัศาสตร์

ในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี” (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาโบราณคดี
สมยัประวติัศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2547), 10. 

17 เร่ืองเดียวกนั,  2.  
18 พิเศษ เจียจนัทร์พงษ.์ “ตราดินเผาจากโคกจนัเสน.” ใน สังคมและวัฒนธรรมจันเสนเมืองแรกในลุ่ม

ลพบุรี-ป่าสัก : Chansen : A Social and Cultural History  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพเ์รือนแกว้การพิมพ,์ 2539), 168-189. 
19 อนนัต ์กล่ินโพธ์ิกลบั, “การศึกษาความหมายและรูปแบบของตราประทบัสมยัแรกเร่ิมประวติัศาสตร์

ในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี,”  2. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 1 ตราประทบังาชา้งพบท่ีเมืองอู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี  
ท่ีมา :  อนันต์ กล่ินโพธ์ิกลับ, “การศึกษาความหมายและรูปแบบของตราประทบัสมัยแรกเร่ิม
ประวติัศาสตร์ในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาโบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2547), 
143. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 ตราประทบัหินพบท่ีเมืองอู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี                                                                                     
ท่ีมา :  อนันต์ กล่ินโพธ์ิกลับ, “การศึกษาความหมายและรูปแบบของตราประทบัสมัยแรกเร่ิม
ประวติัศาสตร์ในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาโบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2547), 
146. 
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ภาพท่ี 3 ตราประทบัหิน พบท่ีควนลูกปัด อาํเภอคลองท่อม จงัหวดักระบ่ี 
ท่ีมา :  อนันต์ กล่ินโพธ์ิกลับ, “การศึกษาความหมายและรูปแบบของตราประทบัสมัยแรกเร่ิม
ประวติัศาสตร์ในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาโบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2547), 
178. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4 ตราประทบัหินกลุ่มแร่รัตนชาติท่ีเมืองดงละคร จงัหวดันครนายก      
ท่ีมา : กรมศิลปากร, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานหมายเลข 1-2 นอกสันคูเมืองดงละครด้านทิศ
เหนือ ต าบลดงละคร อ าเภอเมือง จังหวดันครนายก,  (ปราจีนบุรี : หน่วยศิลปากรท่ี 5 ปราจีนบุรี, 2533), 
อา้งถึงใน อนันต์ กล่ินโพธ์ิกลบั, “การศึกษาความหมายและรูปแบบของตราประทบัสมยัแรกเร่ิม
ประวติัศาสตร์ในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาโบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2547), 
191. 
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และทาํจากแร่รัตนชาติจาํนวน 2 ช้ิน (จากท่ีพบในเมืองดงละคร อาํเภอเมือง จงัหวดันครนายก (ภาพท่ี 4) 
ส่วนท่ีเหลือจาํนวน 13 ช้ินเป็นดินเผาทั้งหมดเผา  

4.2 รูปร่าง 
ตราประทบัมีรูปร่างเป็นทรงต่างๆ จากการศึกษาตราประทบัท่ีอนนัต ์กล่ินโพธ์ิกลบัพบใน 

7 แหล่ง เป็นรูปทรงกลมมากท่ีสุดถึง 12 ช้ิน (ภาพท่ี5) รองลงมาคือ รูปสีเหล่ียมจาํนวน 7 ช้ิน รูปทรง
กรวยจาํนวน 4 ช้ิน (ภาพท่ี6) และรูปวงรีจาํนวน 1 ช้ิน (ภาพท่ี7) ส่วนท่ีใชจ้บับา้งเป็นจุก บางช้ินเป็น
แท่ง บางช้ินทาํเป็นหวัแหวนพบท่ีพิพิธภณัฑสถานวดัคลองท่อม อาํเภอคลองท่อม จงัหวดักระบ่ีจาํนวน 
4 ช้ินจากทั้งหมด 10 ช้ินและท่ีเมืองดงละคร อาํเภอเมือง จงัหวดันครนายกซ่ึงมีจาํนวน  2 ช้ินเป็นหัว
แหวนทั้งหมด20 

ส่วนตราดินเผา หรือ รอยประทบัซ่ึงรับแรงกดจากตราประทบัเกือบทั้งหมดเป็นรูปกลม 
หรือ กลมแบน มีรูปทรงส่ีเหล่ียมและรูปกรวยบา้งแต่นอ้ยมาก 

4.3 ขนาด  
ตราประทบัท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดอยูใ่นพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง อาํเภออู่ทอง จงัหวดั

สุพรรณบุรีมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7.0 เซนติเมตร สูง 8.10 เซนติเมตร พบท่ีเมืองอู่ทอง จังหวดั
สุพรรณบุรี21 (ภาพท่ี8) อยา่งไรก็ตามขนาดของตราประทบัอ่ืนๆจะมีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 1-3 
เซนติเมตร ยิ่งท่ีเป็นหัวแหวนพบว่านอกจากมีขนาดประมาณหน่ึงเซนติเมตรเศษๆแล้ว มี 3 ช้ินจาก
จาํนวน 10 ช้ินท่ีมีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางนอ้ยกวา่ 1 เซนติเมตร22 

ส่วนตราดินเผาขนาดใหญ่ท่ีสุดมีขนาด 7.3 x 2.4 เซนติเมตร อยู่ในพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ อาํเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี  ซ่ึงขนาดของเส้นผา่ศูนยก์ลางของตราดินเผา
อยูร่ะหวา่ง 6 – 1 เซนติเมตร เล็กท่ีสุดมีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 1.7 เซนติเมตรอยูใ่นพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติแห่งเดียวกนักบัตราดินเผาท่ีใหญ่ท่ีสุด และหนาท่ีสุดสูง 5.8 เซนติเมตรอยูใ่นพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ อาํเภอเมือง จงัหวดัลพบุรีแต่โดยส่วนมากสูงระหวา่ง 3-2 เซนติเมตร23 

 
 
 

                                           
20 เร่ืองเดียวกนั, 94 – 191. 
21 เร่ืองเดียวกนั, 109. 
22 เร่ืองเดียวกนั, 173 – 182. 
23 เร่ืองเดียวกนั,  94 – 191. 

ภาพท่ี 2 ตราประทบัหินพบท่ี
เมืองอู่ทองจงัหวดัสุพรรณบุรี                                                                                     
ท่ีมา :  แหล่งเดิม                                           

ภาพท่ี 6 ตราประทบัดินเผา
รูปทรงกรวยพบท่ีเมืองอู่ทอง 
จงัหวดัสุพรรณบุรี                       
ท่ีมา : แหล่งเดิม. 
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ภาพท่ี 5 ตราดินเผารูปทรงกลมแบนพบท่ีเมืองดงมะรุม อาํเภอโคกสาํโรง จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ท่ีมา : อนันต์ กล่ินโพธ์ิกลับ, “การศึกษาความหมายและรูปแบบของตราประทับสมัยแรกเร่ิม
ประวติัศาสตร์ในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาโบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2547), 
112. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6 ตราประทบัดินเผารูปทรงกรวยพบท่ีเมืองอู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี                    
ท่ีมา : อนันต์ กล่ินโพธ์ิกลับ, “การศึกษาความหมายและรูปแบบของตราประทับสมัยแรกเร่ิม
ประวติัศาสตร์ในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาโบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2547), 
127. 
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ภาพท่ี 7 ตราประทบัดินเผารูปทรงกลมรีพบท่ี ควนลูกปัด อาํเภอคลองท่อม จงัหวดักระบ่ี 
ท่ีมา : อนันต์ กล่ินโพธ์ิกลับ, “การศึกษาความหมายและรูปแบบของตราประทับสมัยแรกเร่ิม
ประวติัศาสตร์ในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาโบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2547), 
175. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 8 ตราประทบัดินเผาขนาดใหญ่ท่ีสุด พบท่ีเมืองอู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ท่ีมา : อนันต์ กล่ินโพธ์ิกลับ, “การศึกษาความหมายและรูปแบบของตราประทับสมัยแรกเร่ิม
ประวติัศาสตร์ในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาโบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2547), 
109. 
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4.4 ลวดลาย 
ตราประทบัจะตอ้งมีลวดลายเช่นเดียวกับตราดินเผาท่ีเป็นรอยประทบัก็ตอ้งมีลวดลาย

ความรู้เก่ียวกบัการดูลวดลายพื้นผิวบนตราประทบัและตราดินเผาแต่ละช้ินพิจารณาไดต้ั้งแต่ จาํนวน
ดา้นท่ีมีลวดลาย (รวมดา้นขา้งดว้ย) กรอบภาพ และภาพต่างๆท่ีเห็นไดบ้นพื้นผวินั้น 

4.4.1 ด้าน 
ลวดลายบนตราประทบัและตราดินเผาในประเทศไทยนั้นมีอยูท่ ั้งดา้นเดียว สองดา้นส่ี

ดา้น และดา้นเดียวแต่มีลวดลายดา้นขา้งดว้ย ไม่มีชนิดท่ีมีภาพสามดา้น หรือ ภาพจากการประทบัตรา
ประทบัทรงกระบอก (Cylinder seals) ท่ีพบบริเวณตอนใตข้องเมโสโปเตเมียท่ีอูรัค (Uruk) และทาง
ตะวนัตกเฉียงใตข้องอิหร่านท่ีซูซาร์ (Susa) ช่วงก่อนคริสตกาล24 ในส่วนของตราประทบัเกือบทั้งหมดมี
ลวดลายดา้นเดียว มีเพียง 1 ช้ินเท่านั้นท่ีมีลวดลาย 2 ดา้นซ่ึงเป็นตราประทบัรูปส่ีเหล่ียม (ภาพท่ี 9) และ
มี 4 ช้ินท่ีมีรูร้อยเชือก25 

ส่วนตราดินเผาจากทั้งหมดจาํนวน 84 ช้ิน มีลวดลายดา้นเดียวมากท่ีสุดจาํนวน 71 ช้ิน 
มีลวดลายสองดา้นจาํนวน 7 ช้ิน (หน่ึงช้ินมีรูปร่างเป็นส่ีเหล่ียม อีก 6 ช้ิน เป็นรูปวงกลม) มีลวดลายส่ี
ดา้นจาํนวน 1 ช้ิน (รูปร่างเป็นส่ีเหล่ียม) และมีลวดลายดา้นเดียวแต่มีลายดา้นขา้งดว้ยจาํนวน 5 ช้ิน 

4.4.2 กรอบ 
ในแต่ละดา้นท่ีมีลวดลายของตราประทบัหรือตราดินเผามีทั้งท่ีมีกรอบ (ภาพท่ี10) และ

ไม่มีกรอบลอ้มรอบภาพ (ภาพท่ี 11) ชนิดท่ีไม่มีกรอบมีจาํนวนมากกวา่ชนิดมีกรอบมากกวา่คร่ึง26 รูป
เส้นของกรอบเกือบทั้งหมดเป็นเส้นโคง้ มีตราประทบัอนัหน่ึงท่ีกรอบเป็นลายขีดเรียงกนั27มีทั้งท่ีมี
กรอบรอบเดียวและสองรอบซ้อนกัน ส่วนกรอบจะเป็นรูปส่ีเหล่ียม รูปกลม หรือ รูปวงรีข้ึนอยู่กับ
ลกัษณะรูปร่างของตราประทบัหรือตราดินเผาซ่ึงส่วนมากเป็นรูปทรงกลม นอกจากเส้นกรอบแลว้ยงัมี
เส้นแบ่งรูปดว้ย 

4.4.3 ภาพ 
ภาพท่ีปรากฏบนพื้นผิวของตราประทบัและตราดินเผา หรือ รอยประทบัมีทั้งภาพคน 

สัตว ์พืช ส่ิงของ ตวัอกัษร ลายเส้น เคร่ืองหมาย อาวธุ ดวงดาว ยานพาหนะ และเทพเจา้ 
 

                                           
24 เร่ืองเดียวกนั, 26 – 37. 
25 เร่ืองเดียวกนั, 94 – 191. 
26 เร่ืองเดียวกนั, 94 – 191.  
27 เร่ืองเดียวกนั, 174. 
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ภาพท่ี 9 ตราประทบังาชา้งมีลวดลาย 2 ดา้นพบท่ีเมืองอู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี 
            ดา้นท่ี 1 เป็นรูป พระคเณศ 
            ดา้นท่ี 2 เป็นรูป สังข ์ปลาคู่ จามรคู่ ดอกบวั รวงขา้วและตรีศูลตราประทบัดินเผา 
ท่ีมา : อนันต์ กล่ินโพธ์ิกลับ, “การศึกษาความหมายและรูปแบบของตราประทับสมัยแรกเร่ิม
ประวติัศาสตร์ในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาโบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2547), 
143. 
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ภาพท่ี 10 ตราดินเผาแบบมีกรอบพบท่ีเมืองจนัเสน จงัหวดันครสวรรค ์
ท่ีมา : อนันต์ กล่ินโพธ์ิกลับ, “การศึกษาความหมายและรูปแบบของตราประทับสมัยแรกเร่ิม
ประวติัศาสตร์ในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาโบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2547), 
165. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 11 ตราดินเผาแบบไม่มีกรอบพบท่ีเมืองจนัเสน จงัหวดันครสวรรค ์
ท่ีมา : อนันต์ กล่ินโพธ์ิกลับ, “การศึกษาความหมายและรูปแบบของตราประทับสมัยแรกเร่ิม
ประวติัศาสตร์ในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาโบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2547), 
115. 
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ภาพท่ี 12 ตราดินเผา ภาพผูห้ญิงยนื พบท่ีเมืองอู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ท่ีมา : อนันต์ กล่ินโพธ์ิกลับ, “การศึกษาความหมายและรูปแบบของตราประทับสมัยแรกเร่ิม
ประวติัศาสตร์ในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาโบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2547), 
159. 

 
1. ภาพคน 
ในส่วนของตราประทบัมีภาพผูช้ายนัง่ชนัเข่าเช่นเดียวกบัตราดินเผา ในตราดินเผาพบภาพ

ผูห้ญิงหน่ึงคนบา้ง (ภาพท่ี12) สามคนบา้ง ภาพผูช้ายหน่ึงคนและสองคน และยงัพบภาพผูห้ญิงสองคน
ผูช้ายหน่ึงคนโดยมีผูช้ายอยูต่รงกลาง (ภาพท่ี13) บางภาพบอกไม่ไดว้า่เป็นผูห้ญิงผูช้าย ภาพคนยงับอก
ถึงกิริยาอาการดว้ย เช่น จบัแขนกนั(ผูช้ายกบัผูช้าย) หาบของ ถือคทา เป่าสังข ์ข่ีมา้ ยืนอุม้เด็ก (ผูห้ญิง) 
เล่นคลี (ผูช้าย) ยนื นัง่ชนัเข่า (ชาย) ข้ึนตน้ไม ้เตน้รํา นัง่ไขวห่า้ง(ผูห้ญิง) ถืออาวธุ ถือของ นัง่สมาธิ บาง
ภาพบ่งบอกถึงคุณลกัษณะเฉพาะตวั เช่น คนอว้น(ผูช้าย) และสถานะของบุคคลในภาพ เช่น นายและ
บ่าว คนชาติตะวนัตก และฤๅษี 

2. ภาพสัตว์  
ภาพสัตวมี์ทั้งภาพสัตวต์วัเดียว สัตวช์นิดเดียวกนัสองตวั สัตวต่์างชนิดในภาพเดียวกนั ภาพ

สิงโตหรือสิงห์พบมากท่ีสุด (ภาพท่ี14) ทั้งในตราประทบัและตราดินเผาส่วนมากแสดงกิริยานัง่ชนัเข่า 
นอกนั้นมีท่ากระโดด และไล่ช้าง ภาพววัท่ีมีโหนกและไม่มีโหนกอยู่ในท่าหมอบพบมากท่ีสุดในตรา
ดินเผา ภาพช้างในตราประทบัและตราดินเผาอยู่ในท่าเดิน ยืน และส่ายหวั มีภาพสัตวปี์ก ไดแ้ก่ นก ท่ี
ชดัเจนมากจนระบุไดว้่าเป็นนกแกว้  นกคาบกา้นดอก หงส์กางปีก (ภาพท่ี15)  และท่ีมีเหมือนกนัคือ
ภาพไก่แจ ้(ไก่ไทยปัจจุบนั) มีภาพท่ีปรากฏในตราดินเผาแต่ไม่มีในตราประทบัไดแ้ก่ กวาง ลิง และมา้ท่ี
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ทาํท่ายนืและกระโดด และภาพท่ีมีในตราประทบัแต่ไม่มีในตราดินเผาคือ กระต่าย ปลาคู่ นอกจากน้ียงั
ภาพครุฑซ่ึงเป็นสัตวใ์นหิมพานตป์รากฏในตราดินเผาดว้ย 

3. ภาพพชื 
มีภาพดอกบวัทั้งในตราดินเผาและตราประทบั และในตราประทบัมีภาพรวงข้าวและ

ดอกบวัในภาพเดียวกนั นอกจากน้ีมีรูปใบไม ้กา้นดอกเป็นภาพประดบัประกอบดว้ย 
4. ภาพส่ิงของ 
ภาพหมอ้นํ้ าในตราดินเผาพบมากท่ีสุดรองลงมาคือถุงเงินและถุงทอง และดุมลอ้ (ภาพท่ี

16)  ส่วนในตราประทบัพบภาพสังข์มากท่ีสุด ท่ีมีในตราดินเผาแต่ไม่มีในตราประทบัคือภาพดุมล้อ 
และภาพท่ีมีในตราประทบัแต่ไม่มีในตราดินเผาคือภาพสังข์และจามรคู่ซ่ึงสองภาพน้ีรวมอยู่ในภาพ
เดียวกัน มีท่ีน่าสังเกตคือ ภาพถุงเงินถุงทองจะมีภาพผูช้ายนั่ง(นั่งชันเข่า)อยู่ด้วย อันนําไปสู่การ
ตีความหมายวา่ผูช้ายในภาพคือทา้วกุเวร (ภาพท่ี 17)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 13 ตราดินเผาแบบมีกรอบ ภาพหญิงสอง ชายหน่ึง พบท่ีเมืองจนัเสน จงัหวดันครสวรรค์ 
ท่ีมา : อนันต์ กล่ินโพธ์ิกลับ, “การศึกษาความหมายและรูปแบบของตราประทับสมัยแรกเร่ิม
ประวติัศาสตร์ในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาโบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2547), 
159. 
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ภาพท่ี 14 ตราดินเผา ภาพสิงโต พบท่ีเมืองอู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ท่ีมา : อนันต์ กล่ินโพธ์ิกลับ, “การศึกษาความหมายและรูปแบบของตราประทับสมัยแรกเร่ิม
ประวติัศาสตร์ในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาโบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2547), 
101. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 15 ตราประทบัดินเผา ภาพหงส์กางปีก พบท่ีเมืองอู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ท่ีมา : อนันต์ กล่ินโพธ์ิกลับ, “การศึกษาความหมายและรูปแบบของตราประทับสมัยแรกเร่ิม
ประวติัศาสตร์ในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาโบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2547), 
144. 
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ภาพท่ี 16 ตราดินเผา ภาพดุมลอ้ พบท่ีเมืองอู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ท่ีมา : อนันต์ กล่ินโพธ์ิกลับ, “การศึกษาความหมายและรูปแบบของตราประทับสมัยแรกเร่ิม
ประวติัศาสตร์ในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาโบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2547), 
116. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 17 ตราดินเผา ภาพทา้วกุเวร พบท่ีเมืองอู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ท่ีมา : อนันต์ กล่ินโพธ์ิกลับ, “การศึกษาความหมายและรูปแบบของตราประทับสมัยแรกเร่ิม
ประวติัศาสตร์ในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาโบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2547), 
126. 
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ภาพท่ี 18 ตราดินเผา ภาพอกัษรปัลลวะและรูปปลา พบท่ีเมืองอู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ท่ีมา : อนันต์ กล่ินโพธ์ิกลับ, “การศึกษาความหมายและรูปแบบของตราประทับสมัยแรกเร่ิม
ประวติัศาสตร์ในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาโบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2547), 
126. 

 
5. ภาพตัวอกัษร 
ในตราดินเผาพบอกัษรปัลลวะ (ภาพท่ี 18) มากท่ีสุด รองลงมาคืออกัษรพราหมี  (ภาพท่ี 

19)  และมีอกัษรนาครีปรากฏหน่ึงช้ิน ส่วนในตราประทบั (ท่ีอยู่ในพิพิธภณัฑสถานวดัคลองท่อม 
อาํเภอคลองท่อม จงัหวดักระบ่ี) เป็นอกัษรพรหมีทั้งหมด28 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
28 เร่ืองเดียวกนั, 173 – 182. 
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ภาพท่ี 19 ตราประทบั ภาพอกัษรพราหมี พบท่ีควนลูกปัด อาํเภอคลองท่อม จงัหวดักระบ่ี 

ท่ีมา : อนันต์ กล่ินโพธ์ิกลับ, “การศึกษาความหมายและรูปแบบของตราประทับสมัยแรกเร่ิม
ประวติัศาสตร์ในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาโบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2547), 
176. 

 
6. ภาพลายเส้น 
ตราดินเผาบางช้ินเป็นภาพลายเส้น (ภาพท่ีไม่เป็นรูป) และในตราประทบัปรากฎภาพ 

วงกลม และหลุม 
7. ภาพเคร่ืองหมาย 
ทั้งตราดินเผาและตราประทบัมีภาพเคร่ืองหมายเหมือนกนัหมด คือ ภาพสวสัดิกะ ภาพศรี

วตัสะ (ภาพท่ี 20)  และภาพคลา้ยสัญลกัษณ์โอม ต่างกนัตรงท่ีในตราดินเผามีภาพสวสัดิกะมากกวา่ แต่
ในตราประทบัมีภาพศรีวตัสะมากกวา่ 

8. ภาพอาวุธ 
ภาพอาวธุท่ีพบและเห็นชดัเจน คือ ตรีศูล ซ่ึงปรากฏทั้งตราดินเผาและตราประทบั 
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ภาพท่ี 20 ตราประทบัดินเผา ภาพศรีวตัสะ พบท่ีเมืองอู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ท่ีมา : อนันต์ กล่ินโพธ์ิกลับ, “การศึกษาความหมายและรูปแบบของตราประทับสมัยแรกเร่ิม
ประวติัศาสตร์ในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาโบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2547), 
176. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 21 ตราดินเผา ภาพเรือใบ พบท่ีเมืองนครปฐมโบราณ จงัหวดันครปฐม 
ท่ีมา : อนันต์ กล่ินโพธ์ิกลับ, “การศึกษาความหมายและรูปแบบของตราประทับสมัยแรกเร่ิม
ประวติัศาสตร์ในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาโบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2547), 
176. 
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9. ภาพดวงดาว 
ในตราดินเผามีภาพดาว จนัทร์เส้ียว และดวงอาทิตย ์ส่วนในตราประทบัมีภาพจนัทร์เส้ียว  
10. ภาพยานพาหนะ 
ปรากฏในตราดินเผาเป็นภาพ เรือ และเรือใบ (ภาพท่ี21) 
11. ภาพเทพเจ้า 
ไม่ปรากฏในตราดินเผาแต่มีในตราประทบัคือภาพพระคเณศ ภาพศรีลกัษมียืนบนดอกไม ้

(ภาพท่ี 22) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 22 ตราประทบัดินเผา ภาพพระศรี-ลกัษมียนือยูบ่นดอกไมพ้บท่ีเมืองซบัจาํปา อาํเภอท่าหลวง 
              จงัหวดัลพบุรี 
ท่ีมา : อนันต์ กล่ินโพธ์ิกลับ, “การศึกษาความหมายและรูปแบบของตราประทับสมัยแรกเร่ิม
ประวติัศาสตร์ในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาโบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2547), 
176. 
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จากหลกัฐานท่ีกล่าวมาน้ีแสดงให้เห็นว่าตราประทบัท่ีมีลวดลายภาพสลกับนพื้นผิวตรา
เป็นส่ิงท่ีทาํข้ึนมาเพื่อใช้ในกิจการใดๆของสังคมขณะนั้น ภาพผูค้น ภาพสัตวบ์ก-สัตวน์ํ้ า ภาพส่ิงของ
เคร่ืองใช ้ภาพยานพาหนะบอกไดถึ้ง วิถีชีวิตประจาํวนั การประกอบการทางเศรษฐกิจ สภาพแวดลอ้ม
ของสังคม ผนวกกบั ภาพสัตวส์มมติ ตวัอกัษรศกัด์ิสิทธ์ิ รวมไปถึงภาพเทพเจา้ ยิ่งแสดงให้เห็นอย่าง
ชดัเจนว่ามีการนาํความรู้ความเขา้ใจเร่ืองศาสนามาใช้เป็นส่วนหน่ึงในชีวิตทางสังคม แต่ตราประทบั
เป็นของสําคญัท่ีผกูพนัความเช่ือถือศรัทธาระหวา่งประชาชนกบัประชาชน และผกูพนัเร่ืองของอาํนาจ
ระหว่างประชาชนและผูป้กครอง ตราประทบัจึงซ่อนพลงัอาํนาจไวใ้นตราเป็นภาพท่ีทาํให้เกิดความ
กลวัเกรงได ้ตราบท่ีอาํนาจยงัเป็นส่ิงจาํเป็นการใชเ้คร่ืองมือแสดงอาํนาจก็ยงัอยูต่่อไป ดว้ยเหตุน้ีการใช้
ตราประทับจึงมีอยู่ในสังคมไทยติดต่อกันมา เพียงแต่มีการปรับเปล่ียนรูปแบบให้เหมาะสมกับ
ประโยชน์ใช้สอยตามการเปล่ียนแปลงของสังคม จนกลายมาเป็นตน้แบบของการใช้ตราลญัจกรท่ีมี
บทบาทสําคญัในประวติัศาสตร์การบริหารการปกครองประเทศของไทย ซ่ึงเป็นปัญหาสําคญัของการ
ศึกษาวจิยัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที ่3 
ประวตัิตราลญัจกรในประเทศไทย 

สมัยอยุธยาจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 
 พระราชลญัจกร หรือ พระตราสําหรับใชป้ระทบัของพระเจา้แผน่ดิน และ พระลญัจกร 
หรือ ตราสาํหรับใชป้ระทบัสาํหรับขนุนางนั้น ถูกใชเ้น่ืองจากในอดีตไม่มีการเซ็นช่ือ จึงใชพ้ระราช
ลญัจกรหรือลญัจกรในการประทบัข้ึนใชป้ระจาํตวัประจาํตาํแหน่ง สมเด็จพระเจา้บรมวงศ์เธอ เจา้
ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศไ์ดท้รงสันนิษฐานถึงประวติัการใชพ้ระราชลญัจกรหรือตราลญัจกร 
ดงัน้ี  

 “ตน้รากของตรา เห็นว่าอย่างเส้นชาดนั้นมาทางตะวนัออก ถา้จะว่าไปก็เป็นมาแต่
จีน จึงใช้ตราเปล่า เพราะจีนเขาไม่เซ็นช่ือ ส่วนตราคร่ังนั้นมาทางตะวนัตก มีทาง
อินเดียเป็นตน้ จึงมีคาํวา่ “มุทรา” อนัแปลว่า แหวนตรา แต่เขาจะเซ็นช่ือดว้ยหรือไม่
นั้นไม่ทราบแต่ฝร่ังนั้นเห็นเซ็นช่ือและประทบัตราคร่ังดว้ย ท่ีปิดตราดุนนั้นเป็น
สมยัใหม่ (ลางทีจะเป็นเก่าก็ได ้จึงมีคาํว่า “ปิดตรา”) แต่ก่อนเราใชป้ระทบัตราและ
เขียนช่ือบอกตาํแหน่งดว้ย แต่จะเป็นลายเซ็นใครก็ได ้ดัง่มีตวัอย่างในทอ้งตราของ
เก่า”29  

 
 วิธีการใช้ตราประทบัท่ีมาจากอินเดียดงัท่ีได้กล่าวไปในเบ้ืองตน้นั้น มีความแตกต่าง
จากวธีิการใชต้ราประทบัของจีน คือ จีนจะมีการใชต้ราประทบัท่ีมีลกัษณะเป็นแท่น กดประทบัรอย
ตราลงบนหมึกสีแดง มีลกัษณะลวดลายและขนาดหลากหลาย มกัประทบัดว้ยหมึกสีแดง อาจมีหมึก
สีม่วงหรือดาํบา้ง30 ซ่ึงลกัษณะการใชต้ราประทบัเช่นน้ีคลา้ยคลึงกบัการใชต้ราลญัจกรของไทย โดย
วฒันธรรมการใช้ตราลัญจกรของไทยนั้นมีพื้นฐานมาจากการติดต่อเจริญความสัมพนัธ์กับจีน 
เน่ืองจากจีนใชล้กัษณะทางการทูตท่ีเป็นรูปแบบ “บรรณาการ” หรือท่ีไทยเรียกวา่ “จ้ิมกอ้ง” จีนนั้น
ถือเป็นประเพณีท่ีเม่ือประเทศต่างๆจะนาํสินคา้ไปคา้ขายยงัประเทศจีน จะตอ้งมีการจดัเคร่ืองราช
บรรณาการพร้อมกบัพระราชสาส์นของกษตัริยป์ระเทศนั้นๆไปถวายแด่จกัรพรรดิจีน จีนจึงจะยอม

                                           
29 พระยาอนุมานราชธน, พระราชลัญจกรและตราประจ าตัวประจ าต าแหน่ง , (ธนบุรี : โรงพิมพ์

อกัษรเพชรเกษม, 2512),  1-2. 
30 Encyclopedia Britanica. 15 th ed, (Chicago : Encyclopedia Britanica inc, 1992), 246. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คา้ขายด้วยและอนุญาตให้ราษฎรทาํการซ้ือขายกับเรือสินค้าประเทศนั้นๆได้โดยไม่ผิดกฏหมาย31  
 พระราชสาส์นของไทยท่ีมีไปยงัราชสํานกัจีนนั้นมี 2 ประเภท คือ พระราชสาส์นคาํหับ 
และพระราชสาส์นสุพรรณบฏั สาเหตุท่ีตอ้งมีพระราชสาส์นคาํหับนั้น เพื่อท่ีทางราชสํานกัจีนจะได้
ตรวจสอบพระราชสาส์นคาํหบัว่าหมายเลขกบัหลกัฐานท่ีตนมีนั้นตรงกนัหรือไม่ เพื่อเป็นการป้องกนั
การแอบอา้งการส่งเคร่ืองราชบรรณาการเพื่อประโยชน์ทางการคา้ โดยคาํวา่ “คาํหบั” นั้น เป็นวิธีการสั่ง
เคล่ือนทพัของจีน โดยนาํไมไ้ผ่มาประทบัตราแลว้ผ่าซีกเป็นสองซีก ซีกหน่ึงผูถื้อคาํสั่งเก็บไว ้อีกซีก
หน่ึงส่งไปใหผู้รั้บคาํสั่ง หากนาํมาต่อกนัไดพ้อดีจึงจะเช่ือไดว้า่เป็นคาํสั่งท่ีแทจ้ริง32 จะเห็นไดว้า่จีนนั้น
มีการใหค้วามสาํคญัของการยนืยนัตวับุคคลดว้ยการใชต้ราประทบัอนัจะเป็นตน้แบบให้ไทยไดมี้การใช้
รูปแบบน้ีเช่นเดียวกนัตั้งแต่สมยัอยุธยาเป็นตน้มา แต่การทาํเป็นรูปปรากฏบนลายลญัจกรของไทยนั้น 
มกัมีการใชส้ัญลกัษณ์ทางศาสนาพราหมณ์เป็นส่วนมากในการระบุถึงอาํนาจของผูถื้อตราลญัจกรและ
การนาํตราลญัจกรต่างๆไปใช ้โดยมีหลกัฐานของการใชต้ราลญัจกรตามยคุสมยัต่างๆ ดงัน้ี 
 
1. สมัยอยุธยา 

1.1 หลกัฐานเอกสารฝ่ายไทย 
พระธรรมนูญ  
หลกัฐานเอกสารฝ่ายไทยท่ีแสดงถึงการใชต้ราลญัจกรนั้น มีมาตั้งแต่สมยัอยุธยาแลว้ โดย

หลกัฐานดงักล่าวคือ พระธรรมนูญ ซ่ึงปรากฏในกฎหมายตราสามดวงในสมยัรัตนโกสินทร์ จากหน้า
บานแพนก (คาํนาํ) ของกฎหมายพระธรรมนูญกล่าววา่กฎหมายฉบบัน้ีเป็นกฎหมายท่ีตราข้ึนในปี มหา
ศกัราช 1544 เดือนเชษฐมาส (เดือน 7 ตามจนัทรคติ) ตรงกบัปี พ.ศ. 2176 แผ่นดินสมเด็จพระเจ้า
ปราสาททอง แต่ข้ึนพระนามของพระเจา้ปราสาททองวา่ “พระบาทสมเดจเ์อกาทธรฐอิศวรบรมนารรถ
บรมบพิตรพระพุทธิเจา้อยูห่วั”33 มีทั้งหมด 15 มาตรา โดยตอนตน้เป็นการบญัญติัถึงกฏเกณฑ์ต่างๆ ใน
การพิจารณาคดีแต่ละประเภท ตลอดจนอาํนาจหนา้ท่ีของผูพ้ิพากษาและตระลาการ ส่วนตอนปลายเป็น

                                           
31 สมเด็จกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ, “อธิบายเบ้ืองตน้จดหมายเหตุจีนวา่ดว้ยกรุงสยามแต่โบราณ,”ใน 

ประชุมพงศาวดารฉบับหอสมุดแห่งชาต ิเล่ม 2, 2507, 349. 
32 นวรัตน์ ภกัดีคาํ, จนีใช้ไทยยมื, (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พร้ินติ้งแอนดพ์บัลิชช่ิง, 2553), 46 – 47.  
33 ราชบณัฑิตยสถาน, กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 1, (กรุงเทพฯ :อมรินทร์ 

พร้ินติ้งแอนดพ์บัลิชช่ิง, 2550), 107. 
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บทบญัญติัเก่ียวกับอาํนาจหน้าท่ีของข้าราชการทั้งฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนในการใช้ตราประจาํ
ตาํแหน่งปฏิบติัราชการตามอาํนาจหนา้ท่ี34 

เน้ือหาหลกัในกฎหมายพระธรรมนูญ กล่าวคือเร่ืองระบบพิจารณาคดีในสมยัอยุธยาและ
สมยัรัตนโกสินทร์ก่อนการปฏิรูปการศาลนั้น ไม่เหมือนกบัปัจจุบนัท่ีเม่ือเกิดคดีความฟ้องร้องกนัข้ึนเขา
จะไปประทบัฟ้องกนัท่ีศาลชั้นตน้ แต่ในอดีตเม่ือเกิดคดีความใดๆ ผูฟ้้องร้องจะตอ้งไปประทบัฟ้องท่ี
หน่วยงานของราชการตามแต่ประเภทของคดี เช่นคดีความท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่ีดินท่ีนาก็ตอ้งไปท่ีกรมนา
เพื่อประทบัฟ้อง แต่ถา้เป็นคดีความเก่ียวกบัภาษีอากรต่างๆ ก็ตอ้งไปท่ีกรมคลงั เป็นตน้ เม่ือหน่วยงานท่ี
ไปประทบัฟ้องรับเร่ืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ จะมีการเรียกคู่กรณีมาสืบสวน สุดทา้ยก็จะรวบรวมสํานวน
การสอบสวนไปท่ี ลูกขุน ณ ศาลหลวง เพื่อตดัสินระวางโทษต่างๆ  ถา้เทียบกบัปัจจุบนัคลา้ยกบัสํานกั
อยัการ 

นอกจากน้ี ส่วนตอนปลายของพระธรรมนูญท่ีมีบญัญติัให้ใช้ตราประจาํตาํแหน่งเพื่อ
ปฏิบติัราชการนั้น เพื่อเป็นการยืนยนัวา่เป็นสําเนาคาํสั่งของจริง โดยดวงตราเหล่าน้ีถือเป็นเคร่ืองหมาย
สําคญั ซ่ึงถูกแกะสลกัเป็นรูปต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทพเจา้ของศาสนาพราหมณ์ หรือเป็นรูปสัญลกัษณ์
ทางศาสนาพุทธบา้งเล็กนอ้ย รวมถึงรูปเทวดาและรูปเทพธิดาท่ีไม่สามารถระบุไดว้า่เป็นเทพองคใ์ด 

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับปลกี หมายเลข 2/ก104  
 พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบบัปลีก หมายเลข 2/ก104 ตน้ฉบบัของ หอพระสมุดว

ชิรญาณ (ชาํระใหม่) เป็นพระราชพงศาวดารฉบบัหน่ึงท่ีมีเน้ือความกล่าวถึงตราลญัจกรในสมยัอยุธยา 
กล่าวถึงสมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 2 พระราชทานตราพระครุฑพ่าห์ให้ขุนนางนาํไปอภิเษกเจา้พระยา
แพรกใหค้รองเมืองพระนครหลวง ดงัความในพระราชพงศาวดารวา่  
 

 “จึงพระบรมราชาธิราชเจา้ กมี็พระราชโองการวา่ พระยาทั้งหลายว่าน่ีชอบ แต่เยียวภาย
หนา้จะเกิดการวิวาท จึงพระยาทั้งหลาย ขอใหข้า้พเจา้ขุนศรีบาทเป็นขุนพล ใหขุ้นทรง
พระอินทร์เป็นพ่ีเล้ียงดุจเดียว ขุนราชศกัด์ิขุนไกรนารายณ์ไซร้ให้อยู่ตกัเตือน ขา้พเจา้
ทั้งหลายเห็นหาความกินแหนมิไดเ้ลย จึงสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจา้ ก็ตรัสบญัชา

                                           
34 ราชบณัฑิตยสถาน, กฎหมายตราสามดวง : พระท านูน , (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พร้ินติ้งแอนด์พบัลิช

ช่ิง, 2550), 5. 
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ตามทา้วพระยาทั้งหลาย แลว้ท่านให้ตราพระครุฑพ่าห์ ไปให้ทา้วพระยาทั้งหลายเอา
เจา้พระยาแพรกข้ึนเสวยราชยใ์นพระนครหลวง...”35   

 
หลักฐานช้ินน้ีถือเป็นคร้ังแรกท่ีมีการกล่าวถึงการใช้ตราครุฑพ่าห์ ซ่ึงเป็นตราประจาํ

แผ่นดินตั้งแต่ในสมยัอยุธยาจนถึงปัจจุบนั (ภาพท่ี23) โดยเหตุการณ์ในพระราชพงศาวดารฉบบัน้ีอยู่
ในช่วงรัชกาลเจา้สามพระยา 
       

                           
 
ภาพท่ี 23 พระราชลญัจกรครุฑพา่ห์ 
ท่ีมา : พระยาอนุมานราชธน, เร่ือง พระราชลัญจกรและตราประจ าตัวประจ าต าแหน่ง , (ธนบุรี :        
โรงพิมพอ์กัษรเพชรเกษม, 2512), รูปท่ี 2. 
 
 พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐ 
 พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบบัหลวงประเสริฐ มีความตอนหน่ึงกล่าววา่ ในปีพ.ศ. 2132 ขา้วมี
ราคาแพง ถึงราคาเกวยีนละ 10 ตาํลึง จึงตอ้งประทบัตราลญัจกรเพื่อเป็นเอกสารในการควบคุมราคา ดงั
ความในพระราชพงศาวดาร กล่าววา่ 

“ศกัราช 951 ฉลูศก (พ.ศ. 2132) ขา้วแพงเป็นเกวียนละสิบตาํลึง ปิดตราพรญานารายณ์
กาํชบั” 36 โดยเหตุการณ์ในพระราชพงศาวดารฉบบัน้ีอยูใ่นรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช พระ
ราชบิดาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ก่อนหนา้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชข้ึนครองราชย ์1 ปี 

                                           
35 วินัย พงศ์ศรีเพียร,บรรณาธิการ, ความยอกย้อนของประวัติศาสตร์, พิพิธนิพนธ์เชิดชูเกียรต ิ

ศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดศิ ดศิกลุ, (กรุงเทพฯ : รุ่งแสงการพิมพ,์ 2539),  188. 
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พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา 
พระราชพงศาวดาร ฉบบัพระราชหตัถเลขา มีความ 3 ตอนกล่าวถึงการใชต้ราพระราชสีห์

ตราบวัแกว้และตราคชสีห์ ดงัความท่ีกล่าวถึงตราพระราชสีห์ ดงัน้ี 
 

 “พระเจา้หงสาวดีทราบแลว้ตรัสถามพระยารามวา่ ทพักรุงศรีสัตนาคนหุตยกมาน้ีมาช่วย
เองหรือๆไปขอใหม้าช่วย พระยารามกราบทูลวา่สมเดจ็พระมหินทราธิราชสั่งขา้พเจา้ให้
มีศุภอกัษรข้ึนไปขอกองทพัลงมาช่วย พระเจา้หงสาวดีตรัสว่าซ่ึงทพักรุงศรีสัตนาคนหุต
ยกมาคร้ังน้ี คร้ันจะละใหม้าใกล ้ชาวพระนครจะแข็งมือข้ึน การท่ีจะเอาพระนครจะชา้
วนัไป จาํจะตีเสียให้แตกฉานแต่ไกล แลว้ให้สมเด็จพระมหาธรรมราชากบัพระยาราม 
เอาช่างท่ีมีฝีมือมาแกะตราให้เหมือนตราพระราชสีห์เสร็จแลว้จึงแต่งเป็นศุภอกัษรว่า
...”37  

 
ความตอนน้ีกล่าววา่ พระเจา้หงสาวดีให้สมเด็จพระมหาธรรมราชากบัพระยาราม แกะตรา

พระราชสีห์ปลอมและทาํศุภอกัษรปลอม เพื่อหลอกให้กองทพัลา้นช้างถอยทพักลบัไปความตอนท่ี
กล่าวถึงตราบวัแกว้  กล่าววา่ 
 

“ คร้ัน ณ วนัองัคาร ข้ึน 2 คํ่า เดือน 5 ปีจอ อฐัศก (พ.ศ. 2129) กรมการเมืองกุยบุรีบอกเขา้
มาว่า พระยาศรีไสยณรงค์ซ่ึงให้ไปร้ังเมืองตะนาวศรีเป็นกบฏ โกษาธิบดีกราบทูล
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัทรงพระมหากรุณายงัแคลงอยู่จึงโปรดใหมี้ตราแต่งขา้หลวง
ออกไปหา...”38  

 
ความตอนน้ีกล่าววา่ กรมการเมืองมาฟ้องวา่พระยาศรีไสยณรงคเ์ป็นกบฏ โกษาธิบดีกราบ

ทูลสมเด็จพระนเรศวร แต่ยงัทรงแคลงใจ จึงใหโ้กษาธิบดีมีหนงัสือประทบัตรา ซ่ึงในท่ีน้ีน่าจะหมายถึง
ประทบัตราบวัแกว้ อนัเป็นตราของโกษาธิบดีออกไปเพื่อใหพ้ระยาศรีไสยณรงคเ์ขา้มาเฝ้า 
  

                                                                                                                              
36 คณะกรรมการสมาคมวฒันธรรมไทย – กมัพูชา, พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐ 

ภาษาไทยเขมร, (กรุงเทพฯ : ครีเอท มายด,์ 2552), 150. 
37 กรมศิลปากร, พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตเลขา เล่ม 1, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์

แห่งประเทศไทย, 2534), 102 – 103. 
38 เร่ืองเดียวกนั, 153. 
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ความตอนท่ีกล่าวถึงตราคชสีห์ ปรากฏอยูใ่นรัชสมยัพระเพทราชา  กล่าววา่ 
  

“พระยารามเดโชเจา้เมืองนครสอดหนงัสือลบัออกไปถึงพระราชบงัสันฯ รู้กนักบัผูคิ้ดมิ
ชอบจดัแจงเรือรบไวใ้ห ้นดัหมายใหอ้อกมา แสร้งส่งตวักบฏใหห้นีไปพน้ คร้ันไล่เลียง
เป็นสัตย์แท้แลว้ ก็ให้จาํพระยาราชบงัสันเข้าห้าประการ แลว้บอกหนังสือเข้าไป ณ 
กรุงเทพมหานคร สมุหพระกลาโหมกราบทูลพระกรุณาโดยเหตุทั้งปวงให้ทราบส้ินทุก
ประการ พระบาทสมเด็จบรมบพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัวทั้ งสองพระองค์ตรัสทราบ
ประพฤติเหตุดงันั้น ก็ทรงพระพิโรธพระยาราชบงัสันยิ่งนกั ดาํรัสว่ามนัเป็นพวกอา้ย
กบฏ แลว้ใหมี้ตราตอบออกไปยงักองทพัวา่...” 39  

  
 ความตอนน้ีกล่าวว่า พระยาราชบงัสันได้ให้ความช่วยเหลือแก่พระยารามเดโชซ่ึงเป็นกบฏ 
สมุหพระกลาโหมจึงได้กราบทูลสมเด็จพระเพทราชา สมเด็จพระเพทราชาจึงโปรดให้สมุหพระ
กลาโหมมีตราออกไปยงักองทพัใหล้งโทษพระยาราชบงัสัน ซ่ึงตราในท่ีน้ีก็น่าจะเป็นตราพระคชสีห์ซ่ึง
เป็นตราของสมุหกลาโหมนัน่เอง 
 1.2 หลกัฐานเอกสารของชาวตะวนัตก 

จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ 
มองซิเออร์ เดอ ลาลูแบร์ เอกอคัรราชทูตผูมี้อาํนาจเต็มของพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ของฝร่ังเศส 

ไดเ้ขา้มายงักรุงศรีอยุธยาตั้งแต่วนัท่ี 27 กนัยายน ค.ศ. 1687 – 3 มกราคม ค.ศ. 1688 ตรงกบัในรัชสมยั
พระนารายณ์มหาราช ไดบ้นัทึกเร่ืองราวท่ีไดป้ระสบพบเจอในกรุงศรีอยุธยาออกเป็นหมวดหมู่ และได้
กล่าวถึงเร่ืองของตราลญัจกรในประเทศไทยในบทต่างๆ เช่น 

บทท่ีสิบ ว่าดว้ยพระราชลญัจกรและมหาอุปราช ลาลูแบร์กล่าวว่าในประเทศสยามไม่มี
เจา้กรมพระราชลญัจกร (Chan celier) ขุนนางแต่ละคนมีตราประจาํตาํแหน่งเป็นของตนเองซ่ึง
พระมหากษตัริยเ์ป็นผูพ้ระราชทานให้ พระมหากษตัริยก์็ทรงมีตราเป็นของตนเอง และเก็บตราไวเ้อง 
ลายตราไม่ไดลึ้กลงไปแต่นูนออกมา ถูตราดว้ยหมึกแดงชนิดหน่ึงและประทบัลงในแผ่นกระดาษโดย
พนกังานผูน้อ้ย แต่ขนุนางผูใ้หญ่ประทบัดว้ยตนเอง40  

                                           
39 กรมศิลปากร, พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตเลขา เล่ม 2, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์

แห่งประเทศไทย, 2534), 76 – 77. 
40 เดอะ ลาลูแบร์, จดหมายเหตุ ลา ลู แบร์  ราชอาณาจกัรสยาม,  (นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2548), 289. 



34 
 

 
 

บทท่ีสิบส่ี วา่ดว้ยธรรมเนียมในสํานกัสยามกบัรัฐประศาสโนบายของพระมหากษตัริย ์ใน
หัวขอ้ของอนัตรายในการรวมพระราชอาํนาจไวใ้นดวงลญัจกรว่า พระเจา้กรุงสยามมีความหวงแหน
พระราชลญัจกรของพระองค ์ไม่วางพระทยัใหใ้ครถือไวเ้ลย อาจเป็นเพราะเม่ือเวลาเกิดกบฏในเมืองจีน 
ใครชิงตราลญัจกรไดก้็สามารถตั้งตนเป็นใหญ่ได้41 ลาลูแบร์จึงคิดวา่ อนัตรายของพระมหากษตัริยไ์ทย
เกิดจากการรวบพระราชอาํนาจไวใ้นตราลญัจกรเท่านั้น เพื่อท่ีจะทรงใชสิ้ทธิขาดไดโ้ดยลาํพงัพระองค ์ 

นอกจากจดหมายเหตุฉบบัน้ีแลว้ มองซิเออร์ เดอ ลา ลูแบร์ยงักล่าวถึงการใชต้ราเม่ือคร้ังมา
ทาํหนงัสือสัญญาการคา้ระหว่างไทยกบัฝร่ังเศสฉบบัใหม่ โดยกล่าวว่า ”ขา้ราชการไทยมิเซ็นช่ือหรือ
ประทบัตราใดๆ ซ่ึงจะเป็นตวัหนงัสือหรือเป็นพิเศษไวเ้ลย ขา้ราชการเหล่านั้นไดป้ระทบัแต่ตราประจาํ
ตาํแหน่งไว ้ซ่ึงตราเหล่านั้นเป็นเพียงส่ิงท่ีพระเจา้แผน่ดินไดท้รงมอบไวใ้ห้ เป็นเคร่ืองมือสําหรับใชแ้ต่
เฉพาะในท่ีทาํการเท่านั้น”42 

จดหมายเหตุของบาทหลวงกย์ี ตาชารด์ คร้ังที ่2 
บาทหลวงกีย ์ตาชารด์ ชาวฝร่ังเศส ไดบ้นัทึกเร่ืองราวเม่ือคร้ังเดินทางมากรุงศรีอยุธยาคร้ัง

ท่ี 2 พ.ศ. 2230 – 2231 ตรงกบัรัชสมยัของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีความตอนหน่ึงกล่าวถึง
หนงัสือรับรองสิทธิในการสร้างโบสถ์และส่ิงปลูกสร้างของพวกนิกายเยซูอิต ในตอนทา้ยระบุวา่ “โดย
พระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั หนงัสือรับรองสิทธิน้ีประทบัพระราชลญัจกร ท่ี
ตรงต้นและตรงกลางหนังสือน้ี มีข้อความอยู่ด้วยกนั 25 บรรทดั เขียนลงบนกระดาษญ่ีปุ่น”43 ใน
เน้ือความไม่ไดบ้อกวา่เป็นตราอะไร แต่มีภาพปรากฏเป็นรูปตราประจาํตาํแหน่งใดตาํแหน่งหน่ึง ซ่ึงไม่
สามารถระบุไดว้า่เป็นตราอะไร  
 นอกจากน้ีในเน้ือความท่ีปรากฏในจดหมายเหตุฉบบัน้ี มีพระราชสาส์นกาํกบัของสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราชส่งถึงสมเด็จพระเจา้กรุงฝร่ังเศส เพื่อให้บาทหลวงตาชารด์กลบัไปเจรจาขอ้ราชการ
และคงไวซ่ึ้งสัมพนัธไมตรี44 ในตอนทา้ยของพระราชสาส์นกลบัปรากฏลงนามว่า “ฟอลคอล” และ
ประทบัตรามหาโองการซ่ึงเป็นตราประจาํพระมหากษตัริย ์(ภาพท่ี 24) และปรากฏรูปไมก้างเขนอยูบ่น
ยอดปราสาทซ่ึงจะกล่าวถึงในบทต่อไป 

                                           
41 เร่ืองเดียวกนั,  322. 
42 ยอร์ช เซเดส์, “วา่ดว้ยสัญญาคา้ขายระหวา่ประเทศสยามกบัประเทศฝร่ังเศสในแผ่นดินสมเด็จพระ

นารายณ์มหาราช,” ใน ประชุมพงศาวดาร เล่ม 20 (ประชุมพงศาวดารภาคที ่34 2510), 159. 
43 กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการเดนิทางคร้ังที ่2 ของบาทหลวงตาชารด์ ค.ศ 1687 – 1688, (กรุงเทพฯ : 

กรมศิลปากร, 2519), 189. 
44 เร่ืองเดียวกนั, 194 – 198. 



35 
 

 
 

 
 
ภาพท่ี 24  ตราลญัจกรมหาโองการของฟอลคอล  
ท่ีมา : กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการเดินทางคร้ังที ่2 ของบาทหลวงตาชารด์ ค.ศ 1687 – 1688, 
(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2519),  198. 

 
1.3 หลกัฐานจากจดหมายเหตุจีน 
พ.ศ. 1920 จดหมายเหตุจีนระบุว่าเม่ือแผ่นดินหงบู๊ปีท่ี 10 เตงจ๋ี ตรงกับปีมะเส็ง  

จุลศกัราช 739 ซูมัน่อ๋อง(หมายถึงผูค้รองเมืองสุพรรณ) ใหส่ี้จ๊ือช่ือเจ่ียวลกควานอิน(เจา้นครอินทร์) ลีจือ 
(โอรสผูจ้ะมารับตาํแหน่งรัชทายาท)ไปเฝ้าฯพระเจา้ไถ่โจ๊วฮ่องเตซ่ึ้งไดป้ระทานตราพระราชลญัจกรให้
มาถวายพระมหากษตัริยไ์ทย 1 ดวง เพื่อใช้เป็นตราประจาํพระองค์ ในดวงตรานั้นมีอกัษรจีนจารึกว่า 
“เสียมหลอก๊กอ๋องจืออ่ิน” แปลว่าพระราชลญัจกรของเสียมหลอก๊กอ๋องหรือพระมหากษตัริยไ์ทย45 
นบัตั้งแต่นั้นมา จีนไดเ้รียกนามกรุงสยามโดยตดัคาํวา่ “ฮก” ออกเสียงแต่เพียงวา่ “เสียมหลอ”  

พ.ศ. 1946 จดหมายเหตุจีนระบุวา่เม่ือแผน่ดินอยง้ลกั ปีท่ี 1 กุบบ้ี ตรงกบัปีมะแม จุลศกัราช 
765 ราชทูตเส้ียมหลอก๊กมาเจริญทางพระราชไมตรี พระเจา้เสงโจ๊วฮ่องเตรั้บสั่งให้เจา้พนกังานเอาตรา
ซ่ึงทาํดว้ยเงินชุบทองคาํ ยอดตราทาํเป็นรูปอูฐดวงหน่ึง (ตราโลโต) ประทานให้ราชทูตนาํไปให้ก๊กอ๋อง
เจียวหลกควานอินตอล่อทีลา้46 (เจา้นครอินทร์) 

                                           
45 กรมศิลปากร, จดหมายเหตุเร่ืองพระราชไมตรีในระหว่างกรุงสยามกบักรุงจนี, (ธนบุรี : โรงพิมพด์าํรง

ธรรม, 2511),  20. 
46 เร่ืองเดียวกนั, 24. 
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พ.ศ.2116 เม่ือแผน่ดินบว้นเละปีท่ี 1 กุ่ยอ้ิว ตรงกบัปีระกา จุลศกัราช 935 คร้ันฉ่ือจ๊ือ (บุตร
คนท่ี 2 คือสมเด็จพระมหาธรรมราชา) ของเสียมหล่อก๊กอ๋องข้ึนครองราชยส์มบติั ก็ให้ราชทูตนาํส่ิงของ
ในพื้นประเทศมาถวาย มีราชสาส์นขอความยกยอ่งกบัดวงตรา พระเจา้สินจงฮ่องเตก้็ประทานให้47  
 
2. สมัยกรุงธนบุรี 

 พระราชสาส์นไปเมืองจีนคร้ังกรุงธนบุรี ปีฉลู ตรีศก จุลศักราช 1143 (พ.ศ. 2324) 
ในพระราชสาส์นฉบบัน้ีมีการกล่าวถึงการประทบัตราลญัจกรเช่นเดียวกบัในสมยัอยุธยา 

โดยความปรากฏในหมายรับสั่งน้ี กล่าววา่   
 
“..คร้ัน ฤกษจ์ะไดจ้ารึกพระราชสาส์นแผ่นทองคาํและคาํหบักระดาษเหลือง ณ พระท่ี
นัง่สรรเพชญปราสาท กรมท่าหมายบอกจตุสดมภท์ั้ง ๓ พระไชยทนั พระคลงัใน พระ
คลงัสินคา้ พระคลงัวิเศษ ทูตทั้ง ๓ ท่องส่ือ ปันส่ือ นายสาํเภา ลา้ตา้ มาพร้อมกนัพระท่ี
นัง่สรรเพชญปราสาท 
ชาวพระมาลาเชิญหีบตราพระครุฑพ่าห ตรามงักรหก สําหรับตีประจาํคร่ัง ใส่พระ
เสล่ียง มีสัปทนแพรเหลือง 4 คนั แห่แต่โรงแสงในมายงัพระท่ีนัง่สรรเพชญปราสาท 
พระคลงัในเชิญหีบตราโลโตและชาดมาสาํหรับตีพระราชสาส์นคาํหบักระดาษเหลือง 
สนมเบิกผา้ขาวตราลา้วมาให้รองจารึกพระราชสาส์นแผ่นทองคาํพบัหน่ึง รองตีตรา
พระราชสาส์นคาํหับพบัหน่ึง มูลคร่ังประสมกาํยาน เป็นพนักงานอาลกัษณ์ ลุง้ กอร 
(กล่อง) เจียด ถุง นวม พนกังานพระคลงัวิเศษ  
เม่ือจารึกพระราชสาส์นประโคมป่ีพาทย ์ฆอ้งชยั แตรสงัข ์จารึกแลว้ พร้อมกนัเชิญพระ
ราชสาส์น กล่องทองเขา้ถุง ตีตราประจาํคร่ังปากถุงเจียด แลว้ใส่ลงในพระลุง้ใหญ่ ตี
ตราขุนศรีภูมิปรีชาชั้นนอก แล้วมอบให้กรมวงันอกซ่ึงรักษาพระท่ีนั่งสรรเพชญ
ปราสาทรักษาไว ้2-3 วนั..”48 
 
ตราพระครุฑพ่าห์ท่ีกล่าวถึงนั้นเป็นพระราชลญัจกรท่ีสืบเน่ืองมาตั้งแต่สมยัอยุธยา ส่วน

ตรามงักรหกสาํหรับตีประจาํคร่ังนั้น หลกัฐานก่อนหนา้น้ีไม่มีปรากฏ 
 

                                           
47 เร่ืองเดียวกนั, 37. 
48 กรมศิลปากร, กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, สัมพนัธภาพระหว่างไทย-จนี, (กรุงเทพฯ : กองจดหมายเหตุ

แห่งชาติ, 2521), 6. 
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ร่างพระราชสาส์นค าหับไปเมืองจีนคร้ังกรุงธนบุรี จุลศักราช 1143 พ.ศ. 2324 
ในพระราชสาส์นฉบบัน้ีมีความตอนหน่ึงกล่าวถึงการปิดตราพระราชลญัจกรไอยราพตอนั

เป็นตราประจาํแผน่ดิน (ภาพท่ี 25) กล่าววา่  
 
“ขอ้หน่ึงพระนครศรีอยุธยา ถวายส่ิงของนอกบรรณาการไปแต่ สมเด็จพระเจา้กรุงตา้
ฉิงผูย้ิ่งใหญ่โดยราชไมตรี เป็นส่ิงของ ฝาง 10,000 หาบ งาชา้ง 100 หาบ ดีบุก 300 หาบ 
นอรมาดหลกัหาบ 1 รัง 100 หาบ พริกไทย 3,00 หาบ ชา้งพลาย 1 ให้สมเด็จพระเจา้
กรุงตา้ฉิงผูย้ิ่งใหญ่ไวโ้ดยเข็ญใจ แต่ก่อนพระราชสาส์นคาํหับปิดตราโตโล คร้ังน้ีหา
โลโตมิได ้ปิดตราพระไอยราพตมาเป็นสาํคญั” 49 

 

 
ภาพท่ี 25  พระราชลญัจกรไอยราพต 
ท่ีมา : พระยาอนุมานราชธน, เร่ือง พระราชลัญจกรและตราประจ าตัวประจ าต าแหน่ง, (ธนบุรี :        
โรงพิมพอ์กัษรเพชรเกษม, 2512), รูปท่ี 10. 

 
 
 
 

                                           
49 เร่ืองเดียวกนั, 118. 
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หมายรับส่ังให้เจ้าพนักงานเชิญพระราชโองการออกไปพระราชทานมอบเมืองให้เจ้านคร
เป็นพระเจ้านครศรีธรรมราช 

หลกัฐานสําคญัท่ีแสดงว่าสมยักรุงธนบุรีมีพระราชลญัจกร (พระครุฑพ่าห์) ใช้ในราชการ
แผ่นดินช้ินน้ี กล่าวถึงการท่ีพระเจ้าตากสินทรงแต่งตั้งหลวงสิทธินายเวรมหาดเล็กดาํรงตาํแหน่ง
เจา้พระยานครศรีธรรมราชสถาปนายศอยา่งเจา้ประเทศราชพ.ศ. 2319 ความตอนหน่ึงระบุถึงการจดัพิธี
จารึกและเชิญพระสุพรรณบฏัพร้อมพระราชโองการไปเมืองนครศรีธรรมราชวา่ ไดมี้การเชิญพระครุฑ
พา่ห์แห่ออกไปพร้อมกบัพระราชโองการและเชิญกลบัพระนครดว้ย50 
 
3. สมัยรัตนโกสินทร์ 

สมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ยงัมีการปฏิบติัธรรมเนียมการติดต่อกบัจีนคือการประทบัตรา
โลโต (ภาพท่ี 26) ในพระราชสาส์นท่ีมีไปถึงพระเจา้กรุงจีน และยงัมีการประทบัตราโลโตในพระราช
สาส์นท่ีมีไปถึงเวยีดนามดว้ย ดงัปรากฏหลกัฐานการเชิญพระราชสาส์นถวายพระเจา้กรุงเวียดนามพ.ศ.
2354ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั51 

ตราโลโตในสมยัรัตนโกสินทร์ไม่ไดท้าํดว้ยเงินเหมือนก่อนแต่ทาํดว้ยหยกสีตองอ่อน มี
ลักษณะเป็นแท่นส่ีเหล่ียม ท่ีจบัด้านบนตราแกะเป็นรูปอูฐหมอบเหมือนเดิม ด้านใต้ฐานแกะเป็น
ตวัอกัษรจีนส่ีเหล่ียมส่ีตวัอ่านวา่ “เส้ียมโหล ก๊ก อ๋อง”52 หมายความวา่ “กษตัริยแ์ห่งประเทศสยาม” 

ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์นอกจากพบตราโลโตแลว้ยงัพบหลกัฐานการใชพ้ระราชลญัจกร
พระครุฑพา่ห์และพระราชลญัจกรพระไอยราพตประทบัพระราชสาส์นคาํหบัท่ีส่งไปถวายพระเจา้กรุง
จีนเหมือนสมยักรุงธนบุรีดว้ย 

ส่วนพระราชสาส์นหรือเอกสารท่ีติดต่อกบัประเทศตะวนัตกในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ 
ส่วนใหญ่ประทบัแต่ตราประจาํตาํแหน่งเสนาบดีหรือขา้ราชการท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งโดยไม่มีการลงช่ือ
กาํกบั เม่ือจะเปล่ียนแปลงตราท่ีใชอ้ยูจึ่งแจง้ใหฝ่้ายท่ีรับทราบถึงเหตุผล เอกสารท่ีสาํคญัมาก เช่น สัญญา
ระหวา่งประเทศจึงจะประทบัพระราชลญัจกรสําหรับแผน่ดิน ดงัปรากฏในสนธิสัญญาเบอร์นีท่ีไทยทาํ
กบัองักฤษซ่ึงเป็นสัญญาทางไมตรีและการคา้โดยสมบูรณ์ฉบบัแรกในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ 

                                           
50 สํานักนายกรัฐมนตรี, ประชุมหมายรับส่ัง ภาคที่ 1 สมัยกรุงธนบุรี, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพส์ํานัก

นายกรัฐมนตรี, 2523.) 19 – 21. 
51 มูลนิธิพระบรมรานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั, จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๒ จ.ศ. 

๑๑๗๓. (กรุงเทพฯ : มูลนิธิพระบรมรานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลา้นภาลยั, 2514), 126,  
52  สมบติั  พลายนอ้ย, ความรู้เร่ืองตราต่างๆ พระราชลญัจกร, (กรุงเทพฯ : บาํรุงสาส์น, 2527), 5. 
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ภาพท่ี 26 ตราโลโต 
ท่ีมา : สํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, พระราชลัญจกร, (กรุงเทพฯ : สํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 
2538), 6. 

 
3.1 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  
พ.ศ.2327 ปรากฏในพระราชสาส์นไปเมืองจีนคร้ังรัชกาลท่ี 1 กรุงรัตนโกสินทร์ ในส่วน

ของพระราชสาส์นคาํหับ โปรดเกลา้ให้พระยาสวสัดิสุนทรเป็นราชทูตเชิญพระราชสาส์นและเคร่ือง
ราชบรรณาการไปเจริญพระราชไมตรีกบัพระเจา้กรุงจีนท่ีปักก่ิง ปรากฏวา่หาตราโลโตไม่ไดจึ้งใชต้รา
พระไอยราพตประทบัพระราชสาส์นคาํหบัแทน ดงัความในพระราชสาส์นคาํหบัอกัษรจีนวา่ “พระราช
สาส์นคาํหบัปิดตราโลโต คร้ังน้ีหาตราโลโตมิได ้ปิดตราพระไอยราพตมา เป็นสําคญั พระราชสาส์น ณ 
วนัศุกร์ เดือน 7 ข้ึน 10 คํ่า จุลศกัราช 1146 ปีมะโรง ฉศกฯ” 53 

พ.ศ.2329 เม่ือปีมะเมีย อฐัศก จุลศกัราช 1148 โปรดเกลา้ใหพ้ระยาสวสัดิสุนทรเป็นราชทูต
เชิญพระราชสาส์นไปปักก่ิงเป็นคร้ังท่ี 2 ปรากฏว่าหาตราโลโตไม่ไดจึ้งใช้ตราพระไอยราพตแทน
เหมือนคร้ังแรก54 

พ.ศ.2329 ในจดหมายเหตุจีนกล่าวว่ากษตัริยส์ยามส่งเคร่ืองบรรณาการไปถวายและขอ
พระราชทานตราตั้ง55 

                                           
53กรมศิลปากร, พระราชสาส์นในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระราชทานไปยังประเทศ

จนี กบั ประวตัวิดัเศวตฉัตร, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพเ์อกการพิมพ,์ 2505), 10. 
54 เร่ืองเดียวกนั, 14. 
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พ.ศ.2333 มีการส่งพระราชสาส์นและเคร่ืองราชบรรณาการไปจีนอีกคร้ัง ปรากฏมีตรา
โลโต และตรามงักรหกใช ้พร้อมตราครุฑพ่าห์ ตราพนมศก56ประทบัและปิดผนึกพระราชสาส์นคาํหบั
อกัษรจีน การเชิญพระราชสาส์นคร้ังน้ีมีการจดัพิธีจารึกบนแผ่นสุพรรณบฎัเป็นพิธีหลวงโดยจดัข้ึนท่ี
พระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

3.2 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลศิหล้านภาลยั 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยัทรงได้ช้างเผือก 3 เชือกในเวลาใกล้เคียงกนั 

ไดแ้ก่ พระยาเศวตรกุญชร จากเมืองโพธิสัตว์ (พ.ศ.2355) พระยาเศวตรไอยราจากเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ.
2359) และพระยาเศวตรคชลกัษณ์จากเมืองน่าน(พ.ศ. 2360) พสกนิกรจึงให้พระสมญัญาภิไธยวา่ พระ
เจา้ชา้งเผือก การไดช้า้งเผือกถือเป็นพระเกียรติยศอยา่งยิ่งและเป็นสิริมงคล โปรดเกลา้ฯให้ทาํรูปชา้งสี
ขาวอยู่ในวงจกัรสีขาวกลางธงแดง มีความหมายว่า พระเจ้าแผ่นดินผูมี้ช้างเผือก หรือ ธงช้าง และ
สันนิษฐานว่าเป็นท่ีมาของ พระราชลญัจกรไตรสารเศวตรซ่ึงเป็นพระราชลญัจกรประจาํพระองค์ท่ี
สร้างข้ึนเพื่อเฉลิมพระเกียรติท่ีไดช้า้งเผือกมาสู่พระบารมี 3 ชา้ง57 ตราน้ีปรากฏประทบัในกระดาษปลิว
สอดไวใ้นสัญญาการคา้กบัต่างประเทศ (ภาพท่ี 27) 

 
 
 

                                                                                                                              
55สาํนกันายกรัฐมนตรี, ความสัมพนัธ์ทางการทูตระหว่างไทย – จีน พ.ศ. 1825 – 2395, (กรุงเทพฯ :โรง

พิมพส์าํนกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2523,  41. 
56 กรมศิลปากร. กองจดหมายเหตุแห่งชาติ. สัมพนัธภาพระหว่างไทย-จนี, (กรุงเทพฯ : กองจดหมายเหตุ

แห่งชาติ, 2521), 45. 
57 พระยาอนุมานราชธน, พระราชลญัจกรและตราประจ าตวัประจ าต าแหน่ง,  13. 
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ภาพท่ี 27 พระราชลญัจกรไตรสารเศวตร 
ท่ีมา : พระยาอนุมานราชธน, เร่ือง พระราชลัญจกรและตราประจ าตัวประจ าต าแหน่ง , (ธนบุรี :        
โรงพิมพอ์กัษรเพชรเกษม, 2512), รูปท่ี 15. 

 
พ.ศ.2353 โปรดเกลา้ฯใหพ้ระยาสวสัดิสุนทรอภยัเป็นราชทูตเชิญพระราชสาส์นและเคร่ือง

ราชบรรณการไปเจริญพระราชไมตรีกบัพระเจา้เกียเขง้ท่ีปักก่ิง เพื่อแจง้เร่ืองพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จสวรรคต และทูลให้ทราบวา่ไทยเปล่ียนรัชกาลใหม่ ปรากฏความในพระ
ราชสาส์น 2 ฉบบัในฉบบัท่ีแจง้การสวรรคตระบุวา่ “ขอเอาตราโลโตซ่ึงสมเด็จพระเจา้กรุงตา้ฉ้ิงผูใ้หญ่
หองไปไวแ้ต่ก่อนปิดมาเป็นสาํคญั”58 

พ.ศ.2354 โปรดเกลา้ฯใหค้ณะทูตเชิญพระราชสาส์นไปถวายพระเจา้กรุงเวียดนามเพื่อขอบ
พระทัยท่ีส่งพระราชสาส์นกราบบังคมทูลแสดงความเสียพระทัยในการเสด็จสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและทรงส่งส่ิงของมาถวายบงัคมพระบรมศพ รวมทั้ง
ร่วมงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพแต่คณะทูตมาไม่ทนั การส่งพระราชสาส์นน้ีโปรดเกลา้ให้จดัพิธี
จารึกพระราชสาส์น ณ หอพระมณเฑียรธรรมในกระดาษฝร่ัง 4 แผ่น เป็นอักษร 7 บรรทัด และ

                                           
58 กรมศิลปากร, กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, สัมพนัธภาพระหว่างไทย-จนี, 70 - 74. 
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ประทบัตราโลโตปิดประจาํศก และมีการใชต้รามงักรคาบแกว้ประจาํต่อ ตราไอยราพต และตรามงักร
หก ปิดงบคร่ังประจาํปากถุงพระราชสาส์นหน่ึงดวง และปิดท่ีกน้ถุง ปากถุงพานแวน่ฟ้าขา้งละดวง59 

พ.ศ.2355 โปรดเกลา้ฯใหพ้ระยาสวสัดิสุนทรอภยัเป็นราชทูตเชิญพระราชสาส์นและเคร่ือง
ราชบรรณการไปจีนเพื่อเจริญพระราชไมตรีและขอบพระทยัพระเจา้เกียเขง้ท่ีทรง “มอบตราโลโตให้
ใช”้ ดงัความในพระราชสาส์นสุพรรณบฎั วนัจนัทร์ เดือน 8 หลงั ข้ึน 5 ค ํ่า จุลศกัราช 1174 ปีวอก จตัวา
ศก การประทบัตราพระราชลญัจกรและตราต่างๆมีวิธีการเหมือนรัชกาลก่อนๆ คือ ปิดตราโลโตประจาํ
ผนึกพระราชสาส์นคาํหบัอกัษรจีน แลว้ปิดตรามงักรหก ตราครุฑพ่าห์ประจาํคร่ังท่ีปากถุง และมีพิธีแห่
พระราชสาส์นเชิญตราโลโตออกสมโภชเป็นมงคลดว้ย60 

3.3 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พ.ศ.2368 โปรดเกล้าฯให้พระราชสวสัดิสุนทรอภยัเป็นราชทูตเชิญพระราชสาส์นและ

เคร่ืองราชบรรณการไปเจริญพระราชไมตรีกับพระเจ้าเต้ากวงท่ีปักก่ิง เพื่อแจ้งเร่ืองการเสด็จข้ึน
ครองราชยส์มบติั ความในพระราชสาส์นมีวา่ “ไดมี้การประทบัตราโลโตออกมา”61 เป็นสําคญั เจ็ดเดือน
ต่อมาราชทูตกลบัมาพร้อมพระราชสาส์นและเคร่ืองราชบรรณการจากพระเจา้เตา้กวงเป็นการตอบพระ
ราชไมตรี 

พ.ศ.2370 โปรดเกลา้ฯให้พระสวสัดิสุนทรอภยัเป็นราชทูตเชิญพระราชสาส์นและเคร่ือง
ราชบรรณการไปเจริญพระราชไมตรีกบัพระเจา้เตา้กวง จดหมายเหตุของจีนระบุวา่มีการประทบัตรา
โลโตท่ีพระราชสาส์นคาํหับอกัษรจีนบนกระดาษเหลือง และปิดตราพระครุฑพ่าห์ ตรามงักรหกและ
ตราพระเหราพต 

พ.ศ.2371 โปรดเกลา้ฯให้พระสวสัดิสุนทรอภยัเป็นราชทูตเชิญพระราชสาส์นและเคร่ือง
ราชบรรณการไปเจริญพระราชไมตรีกบัพระเจา้เตา้กวง จดหมายเหตุของจีนระบุวา่มีการประทบัตราปิด
ตราพระครุฑพา่ห์และ ตรามงักรหก62 

                                           
59 มูลนิธิพระบรมรานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั, จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๒ จ.ศ. 

๑๑๗๓, 126,  
60 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 81 – 82. 
61 เจา้พระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3 เล่ม 1, (กรุงเทพฯ : องคก์าร

คา้ของคุรุสภา, 2506), 28 - 29.  
62 กรมศิลปากร, กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, สัมพนัธภาพระหว่างไทย-จนี, 122. 
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พ.ศ.2380 โปรดเกลา้ฯให้พระสวสัดิสุนทรอภยัเป็นราชทูตเชิญพระราชสาส์นและเคร่ือง
ราชบรรณการไปเจริญพระราชไมตรีกบัพระเจา้เตา้กวง จดหมายเหตุของจีนระบุวา่มีการ “ปิดตราครุฑ
พา่ห์ ตรามงักรหก ประจาํคร่ัง” และ “ตราโลโตประจาํผนึก”63 

3.4 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวเร่ิมมีการจดัระบบหมวดหมู่และวิธีการใช้

พระราชลญัจกรแต่ละองคใ์หเ้ป็นระเบียบแบบแผนข้ึนโดยโปรดเกลา้ฯให้ประกาศพระบรมราชโองการ
เก่ียวกบัพระราชลญัจกร และจดัสร้างพระราชลญัจกรอีกหลายองคเ์พื่อใหเ้หมาะสมแก่กาลสมยั ดงัน้ี 

1.  พระราชลญัจกรประจ าพระองค์ 
 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจา้อยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้ใช้รูปเคร่ืองหมายประจาํ
พระองคซ่ึ์งประดิษฐ์ข้ึนจากพระนามาภิไธย “มงกุฎ” คือ ลวดลายตราเป็นรูปพระมหาพิชยัมงกุฎขนาบ
ขา้งดว้ยฉตัรทั้ง 2 ขา้ง มี 2 ขนาด เรียกวา่ อาร์มรัชกาลท่ี 4 องคใ์หญ่ และ อาร์มรัชกาลท่ี 4 องคน์อ้ย64 

2. พระราชลญัจกรส าหรับแผ่นดิน 
แบ่งออกเป็น 
2.1 พระราชลญัจกรไอยราพต ปรับปรุงรูปลกัษณะจากของเดิมท่ีใช้มาแต่สมยัโบราณ 

สร้างข้ึนใหม่ 3 องค ์เรียกวา่ พระราชลญัจกรไอยราพตองคใ์หญ่ พระราชลญัจกรไอยราพตองคก์ลาง  
และ พระราชลญัจกรไอยราพตองคน์อ้ย 

2.2 พระราชลญัจกรพระบรมราชโองการ โปรดเกลา้ฯให้สร้างข้ึนแทนพระราชลญัจกร
มหาโองการเดิมของพระเจา้แผ่นดินสมยัโบราณจาํนวน 2 องค์ คือ พระราชลญัจกรพระบรมราช
โองการองคใ์หญ่ (ภาพท่ี 28) และ พระราชลญัจกรพระบรมราชโองการองคน์อ้ย 

                                           
63 เร่ืองเดียวกนั, 143. 
64 สมบติั  พลายนอ้ย, ความรู้เร่ืองตราต่างๆ พระราชลญัจกร, 26. 
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ภาพท่ี 28 พระราชลญัจกรพระบรมราชโองการ (องคใ์หญ่)       
ท่ีมา : พระยาอนุมานราชธน, เร่ือง พระราชลัญจกรและตราประจ าตัวประจ าต าแหน่ง, (ธนบุรี :        
โรงพิมพอ์กัษรเพชรเกษม, 2512), รูปท่ี 16 
 

2.3 พระราชลญัจกรสยามโลกคัราช (ภาพท่ี28) โปรดเกลา้ฯให้สร้างข้ึนดว้ยทองคาํ เป็นรูป
ส่ีเหล่ียม มีรูปช้างหมอบอยู่บนหลังตราเป็นท่ีจบั เรียกสามญัว่า ตราช้างหมอบ ช่ือพระราชลญัจกร 
“สยามโลกคัราช” นั้นเทียบลอ้ไดก้บั “เส้ียมโหลก๊กอ๋อง”ท่ีอยูใ่ตต้ราโลโต ส่วนรูปชา้งแทนรูปอูฐ และ
ดวงตรายงัมีอกัษรขอม 4 บรรทดั แปลไดว้่า “ใบประทบัตราน้ีของอคัรราชาโลกสยามผูป้กครองสั่ง
สอนบรรพชนในแวน่แควน้” 65 
  

                                           
65 พระยาอนุมานราชธน , พระราชลญัจกรและตราประจ าตวัประจ าต าแหน่ง,  20. 
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ภาพท่ี 29 พระราชลญัจกรสยามโลกคัราช  
ท่ีมา : พระยาอนุมานราชธน, เร่ือง พระราชลัญจกรและตราประจ าตัวประจ าต าแหน่ง , (ธนบุรี :        
โรงพิมพอ์กัษรเพชรเกษม, 2512), รูปท่ี 19 
  

2.4  พระราชลญัจกรนามกรุง (ภาพท่ี 30) โปรดเกลา้ฯใหส้ร้างข้ึน 2 องค ์องคใ์หญ่และองค์
เล็ก ทาํดว้ยทองคาํ มีรูปชา้งยนือยูบ่นหลงัตรา ลายตราเป็นตวัอกัษรขอม อ่านวา่ “กรุงเทพมหานครอมร
รัตนโกสินทร มหินทรายชุฌิยาบรมราชธานี”66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
66 เร่ืองเดียวกนั,  21. 
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ภาพท่ี 29 พระราชลญัจกรนามกรุง 
ท่ีมา : พระยาอนุมานราชธน, เร่ือง พระราชลัญจกรและตราประจ าตัวประจ าต าแหน่ง , (ธนบุรี :        
โรงพิมพอ์กัษรเพชรเกษม, 2512), รูปท่ี 18. 

 
2.5 พระราชลญัจกรจกัรรถ (ภาพท่ี 31) เป็นพระราชลญัจกรโบราณ โปรดเกลา้ฯให้สร้าง

ข้ึนใหม่ ดว้ยไม่โปรดเพราะตราเก่ามีตวัอกัษรจีนว่า อ๊วง อยู่ใตอุ้ณาโลมในดอกบวั ซ่ึงพระยาอนุมาน
ราชธนไดส้ันนิษฐานวา่ จะกลายมาเป็นตราพระราชลญัจกรอุณาโลมในกลีบบวั67 (ภาพท่ี 31) 
 

 
 
ภาพท่ี 31 พระราชลญัจกรจกัรรถ 
ท่ีมา : พระยาอนุมานราชธน, เร่ือง พระราชลัญจกรและตราประจ าตัวประจ าต าแหน่ง , (ธนบุรี :        
โรงพิมพอ์กัษรเพชรเกษม, 2512), รูปท่ี 20 
  

                                           
67 เร่ืองเดียวกนั,  22 – 23. 
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ภาพท่ี 32 พระราชลญัจกรอุณาโลมในกลีบบวั 
ท่ีมา : พระยาอนุมานราชธน, เร่ือง พระราชลัญจกรและตราประจ าตัวประจ าต าแหน่ง , (ธนบุรี :        
โรงพิมพอ์กัษรเพชรเกษม, 2512), รูปท่ี 21 

 
พ.ศ. 2401 มีประกาศเร่ือง “ประกาศเตือนสติในคาํวา่ปิดตรา” ใหใ้ชค้าํท่ีถูกตอ้งสําหรับการ 

“ทาํตราใหเ้ป็นสาํคญั” ใหเ้รียกวา่ “ตีตรา” หรือ “ประทบัตรา” ไม่ควรใชค้าํวา่ “ปิดตรา”68 
ปีเดียวกนัมีประกาศ “ประกาศว่าดว้ยถ้อยคาํท่ีเรียกใบบอกแลทอ้งตรา” โปรดเกล้าฯให้

เรียก หนงัสือพระบรมราชโองการ และ หนงัสือราชการทั้งปวงท่ีมีไปยงัหัวเมืองประเทศราชท่ีเป็นเจา้
วา่ “ศุภอกัษร” และหากเป็นเจา้พระยาใหใ้ชว้า่ “ทอ้งตรา”  ถา้เป็นหนงัสือถึงหวัเมืองถือนํ้ าพิพฒัน์สัตยา 
เรียกว่า “ทอ้งตรา” ถา้เป็นหนงัสือของขุนนางระดบัล่างลงมาให้เรียกวา่ “หนงัสือ” ห้ามเรียกหนงัสือท่ี
ออกจากกรุงเทพฯไปยงัหวัเมืองวา่ ใบบอก หรือ หนงัสือบอก เป็นอนัขาด ยกเวน้สมเด็จพระเจา้อยูห่ัว
เสด็จไปประทบันอกพระนครจึงเรียกหนงัสือท่ีเสนาบดีส่งออกไปวางเวรกรมท่าให้กราบบงัคมทูลพระ
กรุณาวา่ ใบบอก หรือ หนงัสือบอก ในทางเดียวกนัหนงัสือท่ีมาเมืองประเทศราชท่ีเป็นเมืองใหญ่วางเวร
มหาดไทยก็ใหเ้รียกวา่ “ศุภอกัษร” ถา้มาจากเมืองประเทศราชท่ีเป็นเมืองเล็ก หรือ หวัเมืองถือนํ้ าพิพฒัน์
สัตยา หรือ หนงัสือจากแม่ทพันายกองท่ีไปราชการหวัเมืองให้เรียกวา่ ใบบอก หรือ หนงัสือบอก ห้าม
ไม่ใหเ้รียกวา่ ทอ้งตรา หรือ ตรา เป็นอนัขาด69 

                                           
68 “ประกาศเตือนสติในคาํวา่ปิดตรา,” ใน รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เร่ือง ประชุมประกาศตราประชุมประกาศในรัชกาลที ่4, (กรุงเทพฯ : องคก์ารคา้คุรุสภา, 2548),  203. 
69 “ประกาศวา่ดว้ยคาํรียกใบบอกแลทอ้งตรา,” ใน เร่ืองเดียวกนั, 203 - 204. 
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3.5 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พร้อมไปกับการปฏิรูปการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวมีการจดัระเบียบงานสารบรรณการปรับปรุงการประทบัรับรองเอกสารสําคญัท่ี
นาํไปสู่การปรับปรุงเปล่ียนแปลงระเบียบวิธีการใช้พระราชลญัจกรท่ีมีอยู่เดิมและสร้างข้ึนใหม่ให้มี
ระเบียบแบบแผนมากข้ึน โดยมีการตรากฎหมายบงัคบัใช้เป็นหลกัปฏิบติัและจดัตั้งหน่วยงานให้มี
หนา้ท่ีดูแลรับผดิชอบโดยเฉพาะ คือ กรมมุรธาธร (พ.ศ.2431) ต่อมาเปล่ียนเป็นกระทรวงมุรธาธร (พ.ศ.
2435) และไดโ้อนราชการกรมอาลกัษณ์มาอยูใ่นความรับผิดชอบของกระทรวงมุรธาธร มีหนา้ท่ีจดัทาํ
และรักษาพระราชลญัจกร ดาํเนินการเก่ียวกบัการพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ การรักษาทะเบียน
ฐานนัดร และการรักษาพระราชกาํหนดกฎหมายและหนงัสือราชการของพระมหากษตัริย ์

พ.ศ. 2417 โปรดเกลา้ฯให้ตราพระราชกาํหนดไม่มีช่ือในราชกิจจานุเบกษาเก่ียวกบัการ
พระราชทานกองกาํลงัทหารปืนเล็กสําหรับรักษาพระราชวงับวรสถานมงคล พระราชกาํหนดน้ีระบุแต่
วนัเดือนปีท่ีประกาศและพระราชลญัจกรท่ีใช้ประทบัรับรองเป็นสําคญัไว ้ในส่วนตน้พระราชกาํหนด 
คือ ประทบัพระราชลญัจกรพระบรมราชโองการสาํหรับแผน่ดินกบัพระราชลญัจกรประจาํแผน่ดินคู่กนั 
อยู่ถดัลงมาขา้งล่างดา้นซ้ายและดา้นขวาตามลาํดบั ถดัลงมาจากนั้นจึงเป็นตาํแหน่งท่ีพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัทรงลงพระปรมาภิไธย ส่วยตอนทา้ยของพระราชกาํหนดโปรดเกลา้ฯให้กรมพระราชวงั
สถานมงคล อคัรมหาเสนาบดี และเสนาบดีท่ีเก่ียวขอ้งประทบัตราตาํแหน่งไวเ้ป็นสําคญั70 คือตราพระ
นารายณ์ทรงปืนประจาํตาํแหน่งสมเด็จกรมพระราชวงัสถานมงคล ตราพระมหามาลาประจาํตาํแหน่ง
สมเด็จเจา้ฟ้ามหามาลา กรมพระยาปราบปรปักษ์ ตราพระสุริยมณฑล (ภาพท่ี 33) ประจาํตวัสมเด็จ
เจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ตราพระราชสีห์ (ภาพท่ี 34) ประจาํตาํแหน่งเจา้พระยาภูธราภยัท่ีสมุห
นายก ตราพระคชสีห์ (ภาพท่ี35) ประจาํตาํแหน่งเจา้พระยาสุรวงศไ์วยวฒัน์ท่ีสมุหกลาโหม และตราบวั
แกว้ (ภาพท่ี 36) ประจาํตาํแหน่งเจา้พระยาภาณุวงษท่ี์โกษาธิบดี 

 
 

                                           
70  “พระราชกาํหนด ประกาศ ณ วนัท่ี 5 เดือน 3 แรม 5 ค ํ่า ปีจอ ฉศก,” ราชกิจานุเบกษา เล่มที่ 1 (วนั

อาทิตย ์เดือน 3 แรม 8 ค ํ่า ปีจอ ฉศก 1236), 42 - 43. 
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ภาพท่ี 33 ตราพระสุริยมณฑลใหญ่ 
ท่ีมา : พระยาอนุมานราชธน, เร่ือง พระราชลัญจกรและตราประจ าตัวประจ าต าแหน่ง , (ธนบุรี :        
โรงพิมพอ์กัษรเพชรเกษม, 2512), รูปท่ี 28. 

  

 
 

ภาพท่ี 34 ตราพระราชสีห์ 
ท่ีมา : พระยาอนุมานราชธน, เร่ือง พระราชลัญจกรและตราประจ าตัวประจ าต าแหน่ง , (ธนบุรี : โรง
พิมพอ์กัษรเพชรเกษม, 2512), รูปท่ี 26. 
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ภาพท่ี 35 ตราพระคชสีห์ 
ท่ีมา : พระยาอนุมานราชธน, เร่ือง พระราชลัญจกรและตราประจ าตัวประจ าต าแหน่ง , (ธนบุรี :        
โรงพิมพอ์กัษรเพชรเกษม, 2512), รูปท่ี 27. 

 
 
    

 
 
ภาพท่ี 36 ตราบวัแกว้ 
ท่ีมา : พระยาอนุมานราชธน, เร่ือง พระราชลัญจกรและตราประจ าตัวประจ าต าแหน่ง , (ธนบุรี :        
โรงพิมพอ์กัษรเพชรเกษม, 2512), รูปท่ี 32. 
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พ.ศ. 2432 โปรดเกลา้ฯใหต้รา “พระราชบญัญติัใชต้ราแผน่ดิน รัตนโกสินทร์ศก 108” จาก
ความในพระราชปรารภแสดงใหเ้ห็นวา่ตั้งแต่ทรงครองราชย ์(พ.ศ.2411-2432) มีการใชพ้ระราชลญัจกร
หลายองค์ ท่ียงัใช้ในราชการขณะนั้น คือ พระราชลญัจกรไอยราพตและพระครุฑพ่าห์ ยงัมีพระราช
ลญัจกรพิเศษเป็นเคร่ืองหมายสาํหรับพระบรมวงศานุวงศท่ี์ปกตรองรัฐสีมาอาณาจกัร คือ รูปจกัร รูปตรี 
และมีพระราชสัญลกัษณ์ประจาํรัชกาลท่ีทรงเรียกวา่ พระราชลญัจกรประจาํรัชกาลท่ีปรากฏอยูใ่นเงิน
พดดว้งและใบปกคมัภีร์ใบลานตั้งแต่รัชกาลท่ี 1 ถึงรัชกาลท่ี 4 และมีการสร้างใหม่ในรัชสมยัพระองค์
อีกหลายองค ์รวมแลว้ก่อนมีพระราชบญัญติัน้ี มีการใชพ้ระราชลญัจกรดงัน้ี 

1. พระราชลญัจกรประจาํรัชกาลเป็นรูปพระจุลมงกุฎ (พระเก้ียว) 
2. พระราชลญัจกรประจาํแผน่ดินองคใ์หญ่และองคน์อ้ย เป็นรูปเคร่ืองขตัติยราชอิสริยยศ 

รูปลายของพระราชลญัจกรประจาํพระองค ์ประจาํพระบรมวงศานุวงศ ์และสําหรับแผ่นดิน ตลอดจน
ตราตาํแหน่งสาํคญัทางราชการ 

3. พระราชลญัจกรพระบรมราชโองการ 
เน่ืองจากพระราชลัญจกรถือเป็นของสูง ประกอบกับการท่ีสังคมในช่วงเวลานั้ นเร่ิม

ปรับเปล่ียนไปตามกระแสวฒันธรรมตะวนัตก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัจึงโปรดเกลา้ฯ
ให้ตรา “พระราชบญัญติัใช้ตราแผ่นดิน รัตนโกสินทร์ศก 108” เพื่อกาํหนดหลกัเกณฑ์การใช้พระราช
ลญัจกรทั้งภาครัฐและเอกชน ใหเ้ป็นแบบแผนดงัน้ี 

1. ให้เสนาบดีว่าการกรมวงั(กระทรวงวงั)เป็นเจา้พนกังานรักษาการใช้ตราแผ่นดิน กรม
หรือกระทรวงหรือขา้ราชการใดประสงคจ์ะใชต้ราแผน่ดินสาํหรับงานราชการหรือเป็นเคร่ืองประดบัยศ 
เป็นท่ีหมายแห่งหมู่คณะในราชการทั้งทหารและพลเรือน และผูท่ี้ไดรั้บพระราชทานตราตั้งเป็นนายช่าง
หลวงท่ีประสงคจ์ะใชต้ราแผน่ดินเป็นเกียรติยศ ให้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตผา่นเสนาบดีวา่
การกรมวงั ซ่ึงจะจดทะเบียนทาํบญัชีผูข้ออนุญาตและรูปตราแผน่ดินท่ีจะใชไ้วใ้หถู้กตอ้งตามแบบแผน 

2. หา้มมิใหผู้ใ้ดนาํตราท่ีเป็นรูปพระราชลญัจกรพระบรมราชโองการไปใชเ้ป็นเคร่ืองหมาย
ประดบัยศเป็นเด็ดขาด 

3. หา้มมิใหผู้ใ้ดใชต้ราพระราชลญัจกรสําหรับพระบรมวงศานุวงศว์งศเ์ป็นรูปจกัรก็ดี จกัร
กั บ ต รี ศู ล ไ ข ว้กั น ก็ ดี  แ ล ะ พ ร ะ ร า ช ลั ญ จ ก ร ป ร ะ จํ า พ ร ะ อ ง ค์ ทั้ ง ห้ า รั ช ก า ล  ย ก เ ว้น แ ต่ 
พระบรมวงศานุวงศว์งศท่ี์เน่ืองอยูใ่นรัชกาลนั้น โดยจะตอ้งขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตก่อน 

4. พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหใ้ชต้ราพระราชลญัจกรประจาํแผน่ดินองคใ์หญ่และ
องค์น้อยสําหรับการในราชการและผูท่ี้ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเป็นการพิเศษเท่านั้น 
หา้มมิใหเ้อกชนนาํไปใชเ้ด็ดขาด 
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5.ห้ามมิให้ผูใ้ดนาํรูปลายพระราชลญัจกรไอยราพตสําหรับแผ่นดินและพระราชลญัจกร
ประจาํเคร่ืองราชอิสริยยศจุลจอมเกลา้ชา้งเผอืกและมงกุฎไทยไปใชท้าํลวดลายในเคร่ืองภาชนะหรือตรา
เคร่ืองหมายการคา้ของสินคา้ใดเด็ดขาด หากผูไ้ดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยยศทั้งสามตระกูล
ดงักล่าวประสงคจ์ะนาํลายพระราชลญัจกรประจาํเคร่ืองราชอิสริยยศท่ีตนไดรั้บพระราชทานไปใชเ้ป็น
ตราประจาํตวั จะตอ้งขออนุญาตต่อเสนาบดีกรมวงัก่อน 

6. ห้ามมิให้ผูใ้ดนาํดวงตราท่ีเป็นเคร่ืองหมายพระราชลญัจกรสําหรับแผ่นดินก็ดี สําหรับ
พระราชวงศ์ก็ดี พระราชลัญจกรประจาํพระองค์พระมหากษัตริย์ทั้ ง 5 รัชกาลก็ดี อักษรย่อพระ
ปรมาภิไธย ส.พ.ป.ม.จ.5. หรือ จ.ป.ร.ก็ดี ไปใช้ประทบัหรือเป็นเคร่ืองหมายท่ีเคร่ืองภาชนะใช้สอย
ส่วนตวัเป็นอนัขาด ยกเวน้แต่เป็นของพระราชทานใหแ้ละของหลวงสาํหรับใชใ้นราชการ 

7. ให้เจ้าพนักงานกรมศุลกากรตรวจตราบรรดาสินค้าท่ีพ่อค้าบรรทุกเข้ามาขายใน
กรุงเทพฯและหัวเมือง หากส่ิงใดใชต้ราแผน่ดินใดๆเป็นเคร่ืองหมายการคา้และเป็นของท่ีไม่ไดส้ั่งเขา้
มาใชใ้นราชการให้เจา้พนกังานยึดสินคา้นั้นและให้ทาํลายตราเคร่ืองหมายท่ีมีรูปดงักล่าวก่อนท่ีจะให้
เจา้ของผูบ้รรทุกสินคา้มานั้นรับสินคา้คืนกลบัไป ยกเวน้แต่เจา้ของสินคา้ไดรั้บพระราชทานพระบรมรา
ชานุญาตเป็นกรณีพิเศษ 

8. หากพ่อคา้วานิชท่ีตั้งห้างร้านคา้ขายประสงค์จะใช้รูปหมายลายตราแผ่นดินท่ีสินคา้ 
ท่ีสั่งเขา้มาขาย เพื่อการเคารพนบัถือก็ดี หรือเพื่อเป็นเกียริยศก็ดี ให้ขออนุญาตต่อเจา้พนกังานศุลกากร
ก่อน โดยส่งตวัอย่างตราแผ่นดินท่ีจะใช้ให้กรมศุลกากรแจง้ขออนุญาตจากกรมวงัก่อนจึงจะใช้ตรา
แผน่ดินไดต้ามประสงค ์

9. ให้เจา้กรมกองตระเวณซ้ายขวาสังกดักรมพระนครบาลและกรมการผูใ้หญ่ในหวัเมือง
ต่างๆคอยระวงัตรวจตราตามพื้นท่ีและห้างร้านทั้งปวงมิให้มีการซ้ือขายสินคา้ท่ีมีตราแผ่นดินซ่ึงไม่ใช่
เป็นเคร่ืองใชส้าํหรับราชการซ่ึงเจา้พนกังานอนุญาตให้จดัทาํหรืออนุญาตให้ตั้งร้านคา้สําหรับกระทรวง 
หากพบสินคา้ท่ีไม่ได้รับอนุญาต หรือเป็นของใช้ราชการ หรือของพระราชทานให้สั่งการให้เจา้ของ
สินคา้ทาํลายตราแผน่ดินท่ีสินคา้นั้นเสีย ไม่ใหมี้การซ้ือขายหรือใชส้อยสืบไป71 

พ.ศ. 2435 ในจดหมายเหตุพระราชกิจรายวนั เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน ร.ศ. 111 มีความวา่ 
“จึงมีพระราชดาํรัสดว้ยกรมหม่ืนสมมตอมรพนัธ์ วา่เร่ืองจะเปล่ียนพระราชลญัจกรอุณาโลมใหม่ พระ
ธรรมวงษห์น่ึงพอจะเปล่ียนได้” โดยพระราชลญัจกรอุณาโลมในกลีบบวัองคใ์หม่น้ี ใชเ้ป็นตราสําหรับ
เรือนเลข72 

                                           
71 “พระราชบญัญติัใชต้ราแผน่ดิน,” ราชกจิานุเบกษา เล่มที ่6 (28 เมษษยน ร.ศ.108), 27 – 28. 
72 สมบติั  พลายนอ้ย, ความรู้เร่ืองตราต่างๆ พระราชลญัจกร, 48 - 49. 
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พ.ศ. 2437 โปรดเกลา้ฯพระราชทานตราประจาํตาํแหน่งเสนาบดีกระทรวงต่างๆรวมทั้ง
ตาํแหน่งเทียบเท่าเสนาบดีท่ีทรงพระกรุณาแต่งตั้งโปรดเกลา้ฯตั้งข้ึนใหม่และยงัไม่มีตราประจาํ73 โดย
ส่วนใหญ่เป็นรูปเทพเจา้หรือสัญลกัษณ์ทางศาสนาพราหมณ์มาใชใ้นการผกูลาย 

พ.ศ. 2438 ในวาระครบ 10,00 วนัของการครองราชย ์โปรดเกลา้ฯให้จดัพระราชพิธีบาํเพญ็
พระราชกุศลสมโภชประทบัตราพระราชลญัจกรซ่ึงเป็นส่ิงสําคญัในแผน่ดิน ณ พระท่ีนัง่อนนัตสมาคม
เป็นเวลา 3 วนั ตั้งแต่วนัท่ี 27-29  มีนาคม พ.ศ.2438 โดยใหผู้ท่ี้ถือตราตาํแหน่งสําคญัในราชการแผน่ดิน
นาํดวงตรามาร่วมฉลองโดยเสด็จพระราชกุศลในคร้ังน้ีดว้ย โปรดให้เชิญพระราชลญัจกร ตราตาํแหน่ง 
และพดัรองซ่ึงปักเป็นรูปพระราชลญัจกรและตราตาํแหน่งประดิษฐานบนโต๊ะลายคราม จดัอุณาโลม
ตามลายประทบัตราพระราชลญัจกรและตราตาํแหน่งนั้นๆ และยงัโปรดเกลา้ฯพระราชทานสุพรรณบฎั 
หิรัญบฎั สัญญาบัตร คาํประกาศ และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ พร้อมด้วยคาํประกาศนียบัตรกํากับ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์แก่พระบรมวงศานุวงศ ์ขา้ราชการ พระสงฆส์มณศกัด์ิ ซ่ึงถือวา่เป็นเอกสารสําคญั
ท่ีประทบัและตราตาํแหน่งพระราชลญัจกรต่างๆ74 

พ.ศ.2446 ในปีรัตนโกสินทร์ศก 122 เป็นปีท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรง
ครองราชยค์รบ 35 ปีไดโ้ปรดเกลา้ฯใหต้รา “พระราชบญัญติัพระราชลญัจกรรัตนโกสินทร์ศก 122” ข้ึน
ใหมี้ผลประกาศใชต้ั้งแต่วนัท่ี 16 พฤศจิกายน ร.ศ.122 ซ่ึงตรงกบัวนับรมราชาภิเษกบรรจบครบ 35 ปี 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเจา้อยู่หวัมีพระราชดาํริเห็นสมควรท่ีจะจดัระเบียบวิธีใช้พระ
ราชลญัจกรทั้งท่ีมีอยูเ่ก่าและท่ีโปรดเกลา้ฯใหส้ร้างข้ึนใหม่ใหเ้หมาะสมกบัราชการแผน่ดิน ดงัน้ี 

“..มาตรา 1 พระราชลญัจกรมหาโองการประจาํชาดองคก์ลาง สาํหรับประทบัประกาศใหญ่
อยู่เบ้ืองซ้าย พระราชลัญจกรไอยราพตใหญ่ประทบัประกาศพระราชบัญญติัทั้งปวงและใบกาํกับ
สุพรรณบฎั หิรัญบฎัและประกาศนียบตัรนพรัตนราชวราภรณ์อยู่เบ้ืองซ้าย พระราชลญัจกรไอยราพ
ตองคก์ลางประทบัสัญญาบตัรอยูเ่บ้ืองซา้ยพระราชลญัจกรพระครุฑพา่ห์ 

มาตรา 2 พระราชลญัจกรพระครุฑพ่าห์ประจาํชาดองคก์ลางสําหรับประทบัประกาศใหญ่
อยู่เบ้ืองขวา พระราชลัญจกรไอยราพตใหญ่ประทับประกาศพระราชบญัญติัทั้งปวงและใบกาํกับ
สุพรรณบฎั หิรัญบฎัและประกาศนียบตัรนพรัตนราชวราภรณ์อยู่เบ้ืองขวา พระราชลญัจกรไอยราพ
ตองคก์ลางประทบัสัญญาบตัรอยูเ่บ้ืองขวาพระราชลญัจกรมหาโองการ 

มาตรา 3 พระราชลญัจกรไอยราพตองค์ใหญ่ สําหรับประทบัประกาศใหญ่อยู่หว่างกลาง
พระราชลญัจกรมหาโองการและพระครุฑพ่าห์ พระราชลญัจกรไอยราพตองค์กลางสําหรับประทบั

                                           
73 “ประกาศตราสาํหรับตาํแหน่ง,” ราชกจิานุเบกษา เล่มที ่11 (27 มกราคม ร.ศ. 113), 357-358. 
74 “การสมโภชพระราชลญัจกร,” ราชกจิานุเบกษา เล่ม 13 (5 เมษายน ร.ศ.115), 1-8. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



54 
 

 
 

ประกาศพระราชบญัญติัทั้งปวงและใบกาํกบัสุพรรณบฎั หิรัญบฎั และประกาศนียบตัรนพรัตนราชวรา
ภรณ์อยูใ่นหวา่งกลางพระราชลญัจกรมหาโองการและพระครุฑพา่ห์ 

มาตรา 4 พระราชลัญจกรมหาโองการองค์ใหญ่ประจาํชาด สําหรับประทบัสัญญาบตัร
ทหารและสัญญาบตัรตาํแหน่งและหนังสือพระราชทานท่ีในหว่างกลางองค์เดียว องค์น้อยสําหรับ
ประทบัพระราชทานพระบรมราชานุญาเคร่ืองสรรพาวธุและสาํเนาหนงัสือและการท่ีไม่สาํคญั 

มาตรา 5 พระราชลญัจกรสยามโลกคัราช สําหรับประทบัวิสุงคามสีมาในหวา่งกลางองค์
เดียว 

มาตรา 6 พระราชลญัจกรนามกรุงองค์ใหญ่ สําหรับประทบัใบถวายเสนาสนะและใบ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตขา้ราชการกราบถวายบงัคมลาบวชในหวา่งกลางองคเ์ดียว 

มาตรา 7 พระราชลญัจกรจกัรรถ สําหรับประทบัเรือนเลขในหนงัสือซ่ึงประทบัพระราช
ลญัจกรมหาโองการและพระบรมราชโองการ 

มาตรา 8 พระราชลญัจกรอุณาโลมในกลีบบวัพระธํามรงค์ สําหรับประทบัเรือนเลขใน
หนงัสือซ่ึงไม่ไดป้ระทบัพระราชลญัจกรมหาโองการและพระบรมราชโองการ 

มาตรา 9 พระราชลญัจกรประจาํแผ่นดิน สําหรับประทบักาํกบัพระบรมราชนามาภิไธย
ทัว่ไป 

มาตรา 10 พระราชลัญจกรประจาํพระองค์ใหญ่ สําหรับประทบักาํกับพระบรมราช
นามาภิไธยในประกาศนียบตัรสําหรับเหรียญรัตนาภรณ์ และราชการในพระองค์ องค์เล็กสําหรับ
ประทบัพระราชทานพระบรมราชานุญาตเคร่ืองสรรพาวุธและประจาํพระบรมราชนามาภิไธยใน
ใบอนุญาตทูลลาบวชและราชการส่วนพระองค ์

ม าตรา  11 พ ระ รา ช ลัญจก รสํ า ห รับ เค ร่ื อง รา ช อิส ริย า ภรณ์ ซ่ึ ง ส ร้า ง ข้ึ นป ระ จํา
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์นั้นใหค้งใชอ้ยูต่ามเดิม 

มาตรา 12 ราชการพิเศษนอกจากท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัน้ี แล้วแต่ทรงพระกรุณา
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระทบัพระราชลญัจกรองคใ์ด75 

จากหลักฐานท่ีกล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ตั้ งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว มีการใช้ตราลญัจกรในกิจการการบริหารปกครองของไทย
สืบเน่ืองกันมาโดยตลอดโดยคงวิธีการใช้ท่ีบัญญัติไว้ในพระธรรมนูญในสมัยอยุธยา ในสมัย
รัตนโกสินทร์มีการจดัสร้างตราลญัจกรเพิ่มข้ึนตามการปรับเปล่ียนหนา้ท่ีและการจดัระเบียบการใชใ้ห้

                                           
75 “พระราชบญัญติัพระราชลญัจกร รัตนโกสินทร์ศก 130,“ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 28 (6 พฤศจิกายน ร.

ศ. 130), 303 – 304. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เป็นระบบ และสะดวกต่อการใชม้ากยิ่งข้ึน ตราลญัจกรท่ีใช้ในกิจการท่ีสําคญัจะแกะสลกัเป็นภาพเทพ
เจา้และภาพสัญลกัษณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคติความเช่ือในศาสนาพราหมณ์เหมือนกนัทุกยุคสมยั จึงทาํให้เช่ือ
ไดว้า่ ตราลญัจกรและการใชต้ราลญัจกรของไทยนั้นไดรั้บอิทธิพลคติความเช่ือจากศาสนาพราหมณ์ ซ่ึง
จะไดว้เิคราะห์ในรายละเอียดในบทต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที ่4 
การวเิคราะห์อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ทีป่รากฏบนตราลญัจกร 
สมัยอยุธยาจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 
ในบทน้ีจะทาํการศึกษาวเิคราะห์อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ท่ีปรากฏบนตราลญัจกร

สมยัอยธุยา จนถึงรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั โดยจะกล่าวถึงความสําคญัทาง
หน้าท่ีของตราลัญจกร ระบบสัญลักษณ์ทางศาสนาพราหมณ์ท่ีมีการใช้ในภาพบนตรา การ
เปล่ียนแปลงระบบสัญลกัษณ์ในตรา และความสัมพนัธ์ระหวา่งภาพเทพเจา้บนตรากบัอาํนาจการใช้
งานของตรานั้นๆ  

ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงตราลญัจกรท่ีมีอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ปรากฏอยู่ในภาพ บาง
ภาพเป็นเร่ืองราวท่ีอยู่ในพระพุทธศาสนา ซ่ึงจะอธิบายให้เห็นถึงความผสมผสานกันระหว่าง
ความคิดทางศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ซ่ึงผสมผสานรวมกนัอนัเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีเกิดข้ึน
ในประเทศไทย โดยจะอธิบายแยกเป็นแต่ละตรา ดงัน้ี 
 
1. พระราชลญัจกรมหาโองการ 
 

 
 
ภาพท่ี 37 พระราชลญัจกรมหาโองการในสมยัรัตนโกสินทร์ 
ท่ีมา : สมบติั พลายนอ้ย, ความรู้เร่ืองตราต่างๆ พระราชลัญจกร, (กรุงเทพฯ : บาํรุงสาสน์, 2527), 
34. 
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1.1 ความส าคัญตามหน้าที่ 
ตราพระราชลญัจกรมหาโองการนั้น ในสมยัอยธุยายงัไม่มีการกล่าวถึงในพระธรรมนูญซ่ึง

อยู่ในกฎหมายตามสามดวงดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว แต่ได้พบหลักฐานช้ินหน่ึง คือภาพตราลัญจกรท่ี
ประทบัโดยออกญาวิไชยเยนทร์ (คอนสแตนติน ฟอลคอน) ในจดหมายเหตุการณ์เดินทางคร้ังท่ี 2 ของ
บาทหลวงตาชารด์ ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยตอนตน้ของพระราชสาส์นนั้นเป็นการ
กล่าวถึงจดหมายจาก “สมเด็จพระเจา้กรุงเทพพระมหานคร ผูใ้หญ่ (SOM DET PRA TCHAO CRUNG 
THEP PRAMHAA NA CON PUJAI) เถิง สมเด็จพระเจา้กรุงฝร่ังเศสและนาวาร์ ผูใ้หญ่ (A SOM DET 
PRA TCHAO CRUNG FRANCA E NAVARRA PUJAI) แต่กลบัลงทา้ยดว้ยการลงนามของฟอล
คอน76 พร้อมด้วยประทับตราลัญจกรซ่ึงมีความคล้ายคลึงกับตราลัญจกรมหาโองการในสมัย
รัตนโกสินทร์มาก แต่ต่างกันท่ีส่วนยอดของบุษบกนั้นทาํเป็นรูปไม้กางเขนซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของ
ศาสนาคริสต ์มีฉตัรขนาบบุษบกทั้งสองขา้ง ส่วนในซุ้มนั้นมีรูปสัญลกัษณ์รูปอุณาโลมอยูเ่บ้ืองบน ขา้ง
ใตเ้ป็นรูปพาลจนัทร์ ใตพ้าลจนัทร์รวมกนัแลว้ไดภ้าพดงัน้ี  “         ” อ่านวา่มะ – อะ – อุ (โอม) อนั
เป็นนามยอ่ของพระเป็นเจา้ 3 องค์ในศาสนาพราหมณ์ คือ มะ หมายถึงพระพรหม, อะ หมายถึง พระ
วิษณุ และ อุ หมายถึง พระศิวะ ซ่ึงตรงกบัลกัษณะพระราชลญัจกรมหาโองการในสมยัรัตนโกสินทร์ 
(ภาพท่ี 37) ก่อนท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัจะโปรดเกลา้ฯใหส้ร้างพระราชลญัจกรมหา
โองการประจาํชาดองคใ์หม่ท่ีสัญลกัษณ์อุณาโลมตรงกลางนั้น เปล่ียนเป็นรูปเปลวไฟแลว้77 ส่วนบนท่ี
เป็นยอดไมก้างเขนนั้น สันนิษฐานว่าเป็นความคิดของฟอลคอน ท่ีไดด้ดัแปลงยอดของบุษบกเป็นไม้
กางเขน อนัแสดงให้เห็นถึงสัญลกัษณ์ทางศาสนาคริสต์ อยูเ่หนือสัญลกัษณ์ของศาสนาพราหมณ์ซ่ึงใช้
แทนสัญลกัษณ์ของกษตัริยห์รือราชบลัลงักส์ยาม 

1.2 ระบบสัญลกัษณ์ทางศาสนาพราหมณ์ในภาพบนตราลญัจกร 
ในตราพระราชลญัจกรมหาโองการนั้น ในภาพประกอบไปดว้ยสัญลกัษณ์ 2 ภาพประกอบ

เขา้ดว้ยกนัเป็นตราพระราชลญัจกร คือ บุษบกและอุณาโลม  
บุษบก ตามท่ีปรากฏในพจนานุกรมศพัทศิ์ลปกรรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน อธิบายคาํว่า

บุษบก ดงัน้ี “อาคารไมห้รือโลหะ มกัทาํเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสรูปหลายเหล่ียม หรือรูปทรงกลม ดา้นขา้ง
โปร่ง มีส่วนประกอบท่ีสําคญั 3 ส่วนคือ ส่วนยอด ส่วนกลาง และส่วนฐาน ส่วนยอดทาํเป็นแบบต่างๆ
หลายแบบ เช่น ยอดปราสาท ยอดปรางค ์ยอดมงกุฎ แต่ละแบบมีลกัษณะแตกต่างกนั เช่น บุษบกยอด

                                           
76 กรมศิลปากร,  จดหมายเหตุการเดนิทางคร้ังที ่2 ของบาทหลวงตาชารด์ ค.ศ 1687 – 1688, (กรุงเทพฯ 

: กรมศิลปากร, 2519), 194 - 198. 
77 สมบติั  พลายนอ้ย, ความรู้เร่ืองตราต่างๆ พระราชลญัจกร, (กรุงเทพฯ : บาํรุงสาส์น, 2527), 33 - 34. 

http://th.wikisource.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Ongkan_-_001.jpg
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ปราสาททาํเป็นหลงัคาซ้อนหลายชั้นลดหลัน่กนัอยูใ่นทรงจอมแห ส่วนกลางโปร่ง มีเสารับส่วนยอด 4 
เสาหรือมากกว่านั้น ส่วนฐานทาํเป็นทรงสูงตามรูปทรงของบุษบก...78” ดว้ยเหตุน้ีบุษบกจึงถูกใช้เป็น
สัญลกัษณ์มงคล สัญลกัษณ์ของพระมหากษตัริยไ์ดด้ว้ยอนัหมายถึงเรือนฐานนัดรสูง 

อุณาโลม ท่ีปรากฏในบุษบกนั้น จากการศึกษาพบว่า รูปของสัญลกัษณ์น้ีได้พบอยู่ท่ีชฎา
มงกุฎของพระศิวะศิลปะเขมร เช่น ภาพสลกัพระศิวะท่ีหน้าบนัในปราสาทตาพรม (ภาพท่ี 38) และ
ประติมากรรมพระศิวะศิลปะเขมร สมยันครวดั ปัจจุบนัอยูท่ี่พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร (ภาพท่ี 
39) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 38 หนา้บนัรูปพระศิวะท่ีปราสาทตาพรม 
 

 
 

 
 
 
 

 
ภาพท่ี 39 ประติมากรรมพระศิวพบท่ีกู่พระโกนา ศิลปะเขมร สมยันครวดั  
ท่ีมา : ดิษพงศ ์เนตรลอ้มวงศ ์

 

                                           
78 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน อกัษร ซ – ฮ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน,(กรุงเทพฯ : 

ด่านสุทธาการพิมพ,์ 2550), 502. 
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1.3 การเปลีย่นแปลงระบบสัญลกัษณ์ในตราลญัจกร 
ส่วนตราลญัจกรมหาโองการในสมยัรัตนโกสินทร์นั้น พระราชลญัจกรมหาโองการองค์

ใหญ่นั้นยงัคงรูปแบบตรามหาโองการสมยัอยธุยาอยู ่แต่เม่ือรัชกาลท่ี 5 ประกาศใชพ้ระราชลญัจกรมหา
โองการองค์กลางตามมาตรา 1 ของพระราชบญัญติัพระราชลญัจกร รัตนโกสินทร์ศก 13079 แลว้นั้น 
ลกัษณะของเคร่ืองหมายอุณาโลมท่ีอยูใ่นบุษบกนั้นไดเ้ปล่ียนไปกลายเป็นรูปเปลวไฟ        (ภาพท่ี 40)  
ซ่ึงในท่ีน้ีมีผูส้ันนิษฐานวา่ เป็นผลจากการเปล่ียนตาท่ี 3 ของพระศิวะ โดยแทนเคร่ืองหมายโอมนั้น เป็น
ขนหว่างคิ้วของพระพุทธเจา้ (อุณาโลม)80 โดยในกรณีน้ี ผูศึ้กษาสันนิษฐานว่า อาจเป็นการคงรูปแบบ
ของอิทธิพลทางศาสนาพราหมณ์ เน่ืองจากพระศิวะนั้นก็มีสถานะเป็นไฟ เป็นแสงสว่างเช่นเดียวกนั 
ตามความเช่ือทางศาสนาพราหมณ์ท่ีไทยรับจากเขมรมา ยกตวัอย่างเช่น ในจารึกปราสาทพนมบายงั 
พ.ศ. 1147 และ 1167 มีการกล่าวว่าพระอิศวรทรงเป็นแสงสวา่งภายใน (อานฺตรํฺชฺโยติ)81 เป็นตน้ 
รวมถึงไดป้รากฏรูปเปลวไฟในตาํแหน่งชฎามงกุฎของเทวรูปพระอิศวรท่ีกาํแพงเพชร (ภาพท่ี 41) ท่ี
ฐานระบุมหาศกัราช 1432 (พ.ศ. 2053) ตรงกบัรัชสมยัสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 ปัจจุบนัจดัแสดงท่ี
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ กาํแพงเพชร82 แสดงให้เห็นวา่การใชส้ัญลกัษณ์รูปไฟเป็นสัญลกัษณ์ของพระ
ศิวะนั้น มีมาตั้งแต่สมยัอยุธยาแล้ว และยงัคงสืบมาจนถึงการใช้สัญลกัษณ์อุณาโลมในตราพระราช
ลญัจกรมหาโองการสมยัรัตนโกสินทร์สมยัรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัท่ีเป็นรูป
เปลวไฟ 

จากขอ้มูลดงักล่าวสามารถวิเคราะห์ไดว้า่ ในสมยัอยุธยาถึงสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้นั้น 
สัญลกัษณ์ของอุณาโลมท่ีปรากฏในบุษบกนั้น แสดงให้เห็นถึงการรวมกนัของพระเป็นเจา้ 3 องค์ใน
ศาสนาพราหมณ์ ไดแ้ก่พระศิวะ พระวิษณุ และพระพรหม ต่อมาในสมยัรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลา้เจา้อยู่หัว ไดมี้การสร้างพระราชลญัจกรอุณาโลมในกลีบบวั โดยจะเห็นไดว้่า สัญลกัษณ์รูป
อุณาโลมนั้นได้มีการปรับเปล่ียนเป็นรูปเปลวไฟแลว้ จนถึงรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจา้อยูห่วั ไดมี้การปรับเปล่ียนสัญลกัษณ์อุณาโลมในพระราชลญัจกรมหาโองการให้เป็นรูปเปลวไฟ จึง

                                           
79 “พระราชบญัญติัพระราชลญัจกร รัตนโกสินทรศก 130, “ ราชกจิจานุเบกษา 28 (6 พศฤจิกายน  

ร.ศ. 130). 303. 
80 พระยาอนุมานราชธน ,พระราชลัญจกรและตราประจ าตัวประจ าต าแหน่ง, (ธนบุรี : โรงพิมพอ์กัษร

เพชรเกษม, 2512),  4 - 5. 
81 หม่อมเจา้สุภทัรดิศ ดิศกลุ, ทรงเรียบเรียงจากบทความของนายกมเลศวร ภตัตาจารย,์ ศาสนาพราหมณ์

ในอาณาจกัรขอม, (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พร้ินติ้งแอนดพ์บัลิชช่ิง, 2547),  53 – 54.  
82 สาํนกันายกรัฐมนตรี, ประชุมศิลาจารึกภาคที ่1, (กรุงเทพฯ : สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2521), 144. 

 

http://th.wikisource.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Unalom_-_001.jpg
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เป็นการเปล่ียนจากสัญลกัษณ์ของพระเป็นเจา้ 3 องคข์องศาสนาพราหมณ์ มาเป็นสัญลกัษณ์แทนพระ
ศิวะพระองคเ์ดียวในตราพระราชลญัจกรองคน้ี์นบัแต่นั้น 

 
 
ภาพท่ี 40 พระราชลญัจกรมหาโองการ 
ท่ีมา : สมบติั พลายนอ้ย, ความรู้เร่ืองตราต่างๆ พระราชลญัจกร,  (กรุงเทพฯ : บาํรุงสาสน์, 2527), 34. 

 

 
 

ภาพท่ี 41 ประติมากรรมพระศิวะ ปัจจุบนัอยูท่ี่ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ กาํแพงเพชร 
ท่ีมา : พสัวสิีริ เปรมกุลนนัท ์
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พระราชลญัจกรมหาโองการนั้น เป็นพระราชลญัจกรสําหรับพระมหากษตัริยท่ี์ถูกแทนดว้ย
สัญลกัษณ์ของพระศิวะซ่ึงเป็น 1 ใน 3 เทพเจา้สูงสุดของศาสนาพราหมณ์ อนัสามารถแทนองค์
พระมหากษตัริยไ์ทยไดใ้นฐานะสมมุติเทพของเทพท่ียิ่งใหญ่ ดงัจะเห็นไดจ้าก การให้ความสําคญักบั
พระศิวะในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมยัหลงั พราหมณ์ในพิธีจะต้องอ่าน”เวทสรรเสริญเปิดศิวา
ลยัไกลาส”ก่อนท่ีจะถวายมหาพิไชยมงกุฎให้พระมหากษตัริยท์รงสวม83  อนัเป็นการแสดงให้เห็นว่า
พระศิวะลงมาจากเขาไกรลาสมาเป็นพระมหากษตัริย ์รวมทั้งยงัปรากฏพระนามของพระศิวะในพระ
นามของพระมหากษตัริยต์ั้งแต่สมยัอยุธยา เช่น พระนามของพระเจ้าปราสาททองท่ีปรากฏในพระ
ธรรมนูญในกฎหมายตราสามดวง กล่าวพระนามว่า “พระบาทสมเดจเ์อกาทธรฐอิศวรบรมนารรถบรม
บพิตรพระพุทธิเจา้อยูห่วัว84” ซ่ึงหมายถึงพระศิวะนัน่เอง 

1.4  ความสัมพนัธ์ระหว่างภาพเทพเจ้าบนตรากบัอ านาจการใช้งานของตราลญัจกร 
พระราชลญัจกรมหาโองการนั้นเอาไวป้ระทบัสําหรับประทบัประกาศใหญ่อยู่เบ้ืองซ้าย 

พระราชลัญจกรไอยราพตใหญ่ ประทับประกาศพระราชบัญญัติทั้ งปวงและใบกํากับสุพรรณบัฎ 
หิรัญบฎัและประกาศนียบตัรนพรัตนราชวราภรณ์อยู่เบ้ืองซ้ายพระราชลัญจกรไอยราพตองค์กลาง 
ประทบัสัญญาบตัรอยูเ่บ้ืองซ้ายพระราชลญัจกรพระครุฑพ่าห์85 ตามมาตรา 1 ของพระราชบญัญติัพระ
ราชลญัจกร รัตนโกสินทร์ศก 13086  
 
 
 
 
 

                                           
83 กรมหม่ืนพิทยลาภพฤฒิยากร, พระวรวงศเ์ธอ, พระราชพธีิราชาภิเษกสมรส พระราชพธีิบรม

ราชาภิเษก และพระราชพธีิเฉลมิพระราชมณเฑียร พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช สยามนิทราธิ
ราช พ.ศ. 2493 และเร่ืองบรมราชาภิเษก, (พระนคร : โรงพิมพก์รมสรรพสามิต, 2514), 55. 

84ราชบณัฑิตยสถาน, กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 1, (กรุงเทพฯ :อมรินทร์ พร้ิน
ติ้งแอนดพ์บัลิชช่ิง, 2550), 107. 

85 สุพรรณบฏั หมายถึงแผน่ทองคาํท่ีจารึกช่ือหรือพระราชสาส์น, หิรัญบฏั หมายถึง แผน่เงินจารึกราช
ทินนาม สาํหรับพระราชทานแก่พระสงฆห์รือขนุนางผูใ้หญ่, สญัญาบตัร หมายถึง ใบตั้งยศหรือบรรดาศกัด์ิซ่ึงพระเจา้
แผน่ดินทรงตั้ง ดู พจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตยสถาน, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพศู์นยก์ลางทหารราบ, 2517). 

86 “พระราชบญัญติัพระราชลญัจกร รัตนโกสินทรศก 130, “ ราชกจิจานุเบกษา 28 (6 พศฤจิกายน ร.ศ. 
130), 303. 
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2. พระราชลญัจกรพระครุฑพ่าห์ 

 
(ก)                                                     (ข) 

ภาพท่ี 42  พระราชลญัจกรครุฑพา่ห์ 
ท่ีมา : (ก) พระยาอนุมานราชธน , เร่ือง พระราชลัญจกรและตราประจ าตัวประจ าต าแหน่ง,             
(ธนบุรี : โรงพิมพอ์กัษรเพชรเกษม, 2512), รูปท่ี 2. 
ท่ีมา : (ข) สมบติั พลายนอ้ย, ความรู้เร่ืองตราต่างๆ พระราชลัญจกร, (กรุงเทพฯ : บาํรุงสาสน์, 2527), 
23. 
 2.1 ความส าคัญของหน้าที่ 

ตราพระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์นั้ น   ในสมัยอยุธยาย ังไม่ มีการกล่าวถึงใน 
พระธรรมนูญซ่ึงอยู่ในกฎหมายตามสามดวงดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว แต่มีการกล่าวถึงในพระราช
พงศาวดารสมยัอยุธยา 2 ฉบบั คือ พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบบัปลีก หมายเลข 2/ก104 
ตน้ฉบบัของหอพระสมุดวชิรญาณ (ชาํระใหม่) กล่าววา่ “จึงพระบรมราชาธิราชเจา้ ก็มีพระราชโองการ
ว่า พระยาทั้งหลายว่าน่ีชอบ แต่เยียวภายหน้าจะเกิดการวิวาท จึงพระยาทั้งหลาย ขอให้ขา้พเจา้ขุนศรี
บาทเป็นขนุพล ใหข้นุทรงพระอินทร์เป็นพี่เล้ียงดุจเดียว ขุนราชศกัด์ิขุนไกรนารายณ์ไซร้ให้อยูต่กัเตือน 
ข้ า พ เ จ้ า ทั้ ง ห ล า ย เ ห็ น ห า ค ว า ม กิ น แ ห น มิ ไ ด้ เ ล ย  จึ ง ส ม เ ด็ จ พ ร ะ บ ร ม ร า ช า ธิ ร า ช เ จ้ า 
ก็ตรัสบญัชาตามท้าวพระยาทั้งหลาย แล้วท่านให้ตราพระครุฑพ่าห์ ไปให้ท้าวพระยาทั้งหลายเอา
เจา้พระยาแพรกข้ึนเสวยราชยใ์นพระนครหลวง...”87 โดยเหตุการณ์น้ีอยูใ่นรัชกาลเจา้สามพระยา และ
อีกฉบบั คือ พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบบัหลวงประเสริฐ กล่าววา่ “ ศกัราช 951 ฉลูศก (พ.ศ. 2132) 

                                           
87 วนิยั พงศศ์รีเพียร, บรรณาธิการ, ความยอกย้อนของประวตัศิาสตร์, พพิธินิพนธ์เชิดชูเกยีรต ิ

ศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดศิ ดศิกลุ, (กรุงเทพฯ : รุ่งแสงการพิมพ,์ 2539), 188. 
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ขา้วแพงเป็นเกวยีนละสิบตาํลึง ปิดตราพรญานารายณ์กาํชบั88” โดยเหตุการณ์น้ีอยูใ่นรัชกาลสมเด็จพระ
มหาธรรมราชาธิราช จะเห็นได้ว่า ในพระราชพงศาวดารฉบบัหลวงประเสริฐนั้น ใช้คาํว่า “พรญา
นารายณ์” แทนท่ีจะใช้คาํว่า “ครุฑพ่าห์” สันนิษฐานว่าเป็นการเรียกตามภาพท่ีปรากฏ คือ มีรูปพระ
นารายณ์อยู่จริงๆ เร่ืองน้ีสมเด็จฯเจ้าฟ้า กรมพระนริศรานุวดัติวงศ์ ทรงอธิบายไวว้่าว่าควรเรียกช่ือ
นารายณ์ทรงครุฑเช่นเดียวกนั89  
 ในสมยัรัตนโกสินทร์นั้น พระราชลญัจกรพระครุฑพ่าห์องค์เดิมนั้นมีรูปพระนารายณ์อยู่ดว้ย 
(ภาพท่ี 42ก) ภายหลงัในรัชสมยัพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั โปรดให้สมเด็จเจา้ฟ้าฯ กรมพระยานริศรานุ
วดัติวงศ ์ทรงเขียนถวายใหม่ และทรงพระราชดาํริวา่ ไม่ควรมีนารายณ์ ควรจะมีแต่ครุฑ จึงจะเหมาะสม
กบัช่ือพระราชลญัจกรพระครุฑพ่าห์90  ต่อมาตราพระราชลญัจกรครุฑพ่าห์จึงเหลือแต่เพียงครุฑอย่าง
เดียวโดยตดัพระวษิณุออกไป (ภาพท่ี 42ข) และไม่ไดท้าํใหน้ยัยะคติความเช่ือหายไป 

2.2 ระบบสัญลกัษณ์ทางศาสนาพราหมณ์ในภาพบนตราลญัจกร 
การแสดงภาพในพระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์นั้ น ทั้ ง ท่ี เป็นนารายณ์ทรงครุฑ 

ในระยะแรก จนลดเหลือเพียงแต่ครุฑ เป็นการนาํเอาความเช่ือเร่ืองพระวิษณุเป็นสัญลกัษณ์แทนองค์
พระมหากษตัริย์ของไทยตั้งแต่สมยัอยุธยา ตวัอย่างท่ีเด่นชัดคือพระนามของสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช ท่ีนาํเอาช่ือพระวิษณุมาเป็นพระนามกษตัริย ์ในคติความเช่ือศาสนาพราหมณ์ พระวิษณุและ
ครุฑนั้นมีความสัมพนัธ์กนัหลายกรณี ยกตวัอยา่งเช่น พระวิษณุในสมยัพระเวทนั้นจดัอยู่ในกลุ่มเทพ
แห่งแสงอาทิตย ์มีหนา้ท่ีสําคญัคือการกา้วพระบาท 3 กา้ว เพื่อทาํให้เกิดความแตกต่างของเวลา91 ส่วน
ครุฑท่ีเป็นพาหนะของพระวิษณุนั้น ก็เป็นสัญลกัษณ์ของแสงอาทิตยเ์ช่นกนัตามความเช่ือของอินเดีย
โบราณ92 สาํหรับการท่ีครุฑไดเ้ป็นพาหนะของพระวษิณุนั้น บางตาํนานกล่าวไวว้า่ ขณะท่ีครุฑกาํลงับิน
ไปดวงจนัทร์เพื่อเอานํ้ าอมฤตมาให้นาค ระหวา่งทางเกิดความหิวจึงถามหาอาหารกบักสัยปะผูเ้ป็นพ่อ 
กสัยปะจึงช้ีไปท่ีทะเลสาบแห่งหน่ึง ครุฑจบัเต่ากบัช้างข้ึนไปบนตน้ไมเ้พื่อหวงัจะกิน แต่ตน้ไมท้าน
นํ้าหนกัไม่ไหวจึงตกลงมาทบัฤาษีจาํนวนหน่ึงเสียชีวิต ดว้ยความรู้สึกผิดจึงไปภูเขาลูกหน่ึงเพื่อกินสัตว์

                                           
88 คณะกรรมการสมาคมวฒันธรรมไทย – กมัพชูา, พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบบัหลวงประเสริฐ 

ภาษาไทยเขมร, (กรุงเทพฯ : ครีเอท มายด,์ 2552), 150. 
89สมเด็จเจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวติัวงศ,์ “บนัทึกความรู้ต่างๆ,”  ศิลปากร 13 , 3 (ก.ย. 2512) :  34. 
90 พระยาอนุมานราชธน , พระราชลญัจกรและตราประจ าตวัประจ าต าแหน่ง,  6. 
91 Kalapana S. Desai, Iconography of Visnu in Northern India} upto the Mediaeval Period, (New 

Delhi Abhinav: Publications, 1973), 1. 
92 Susan L. Huntington, The Art of Ancient india : Buddhist, Hindu , Jain, (New York : 

Wheatherhill, 1985), 196. 
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ทั้ง 2 เม่ือครุฑไปถึงดวงจนัทร์เทพเจา้ทั้งหลายออกมาสู้รบดว้ย แต่ไม่มีใครสู้ครุฑได ้จึงมีขอ้ตกลงว่า
ครุฑตอ้งมอบดวงจนัทร์คืนและครุฑจะตอ้งเป็นพาหนะของพระวิษณุ ไดค้วามเป็นอมตะ รวมถึงมีท่ี
ประทบัของตนเองเหนือพระวษิณุ93  

2.3  ความสัมพนัธ์ระหว่างภาพเทพเจ้าบนตรากบัอ านาจการใช้งานของตราลญักร 
ตราพระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์นั้ น สําหรับประทับประกาศใหญ่อยู่เ บ้ืองขวา            

พระราชลญัจกรไอยราพตใหญ่ ประทบัประกาศพระราชบญัญติั ใบกาํกบัสุพรรณบฎั หิรัญบฎัและ
ประกาศนียบตัรนพรัตนราชวราภรณ์อยู่เบ้ืองขวาพระราชลญัจกรไอยราพตองค์กลาง ประทบัสัญญา
บตัรอยู่เบ้ืองขวาพระราชลัญจกรมหาโองการ ตามมาตรา  ของพระราชบญัญติัพระราชลัญจกร 
รัตนโกสินทร์ศก 13094  และยงัคงใชเ้ป็นตราแผน่ดินมาจนถึงปัจจุบนั 
 
3. พระราชลญัจกรไอยราพต 
 

 
 
ภาพท่ี 43 พระราชลญัจกรไอยราพต  
ท่ีมา : สมบติั พลายนอ้ย, ความรู้เร่ืองตราต่างๆ พระราชลญัจกร, (กรุงเทพฯ : บาํรุงสาสน์, 2527), 39. 

 

                                           
93 หม่อมราชวงศสุ์ริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ, ปราสาทเขาพระวหิาร : ศาสนบรรพตทีโ่ดดเด่นทีสุ่ดในภาคพืน้

เอเชียอาคเนย์, (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2536), 455 – 456. 
94 “พระราชบญัญติัพระราชลญัจกร รัตนโกสินทร์ศก 130, “ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 28 (6 พฤศจิกายน ร.

ศ. 130), 303. 
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3.1  ความส าคัญทางหน้าที ่ 
ตราพระราชลญัจกรไอยราพตนั้น (ภาพท่ี 43) ไม่ปรากฏหลกัฐานในสมยัอยุธยา แต่ปรากฏ

อยู่ในหลกัฐานสมยักรุงธนบุรีคือร่างพระราชสาส์นคาํหับไปเมืองจีนคร้ังกรุงธนบุรี จุลศกัราช 1143 
พ.ศ. 2324 ความตอนหน่ึงกล่าวถึงการปิดตราพระราชลญัจกรไอยราพตเป็นตราประจาํแผน่ดิน วา่  

 
“ขอ้หน่ึงพระนครศรีอยุธยา ถวายส่ิงของนอกบรรณาการไปแต่ สมเด็จพระเจา้กรุงตา้
ฉิงผูย้ิ่งใหญ่โดยราชไมตรี เป็นส่ิงของ ฝาง 10,000 หาบ งาชา้ง 100 หาบ ดีบุก 300 หาบ 
นอรมาดหลกัหาบ 1 รัง 100 หาบ พริกไทย 3,00 หาบ ชา้งพลาย 1 ให้สมเด็จพระเจา้
กรุงตา้ฉิงผูย้ิ่งใหญ่ไวโ้ดยเข็ญใจ แต่ก่อนพระราชสาส์นคาํหับปิดตราโตโล คร้ังน้ีหา
โลโตมิได ้ปิดตราพระไอยราพตมาเป็นสาํคญั”95  
 
เป็นหลกัฐานแสดงใหเ้ห็นวา่ พระราชลญัจกรไอยราพตนั้น ไดมี้การใชม้าตั้งแต่สมยัอยุธยา

แล้ว หลงัจากท่ีกรุงศรีอยุธยาเสียราชธานีให้กบัพม่าและสร้างกรุงธนบุรีเป็นราชธานีใหม่น่าจะเป็น
สาเหตุสาํคญัท่ีทาํให้เขา้ใจไดว้า่ตราโลโตท่ีพระเจา้กรุงจีนมอบให้ไทยนั้นสูญหายไป แต่เม่ือตอ้งติดต่อ
จีนและตอ้งประทบัตราแผ่นดินกาํกบัในพระราชสาสน์คาํหับ พระเจา้กรุงธนบุรีจึงประทบัตราพระ
ไอยราพต ซ่ึงในร่างพระราชสาสน์ก็ไม่ได้กล่าวว่าตราพระไอยราพตเป็นตราใหม่ หรือ ตราใช้แทน 
ดงันั้นจึงเช่ือไดว้า่ตราพระไอยราพตเป็นตราท่ีอยุธยาเคยใชใ้นการติดต่อกบัพระเจา้กรุงจีน เม่ือไม่มีตรา
พระราชทานโลโตก็ประทบัแต่เพียงตราพระไอยราพต 

3.2 ระบบสัญลกัษณ์ทางศาสนาพราหมณ์ในภาพบนตราลญัจกร 
ตราของพระราชลัญจกรไอยราพตนั้น เป็นภาพพระอินทร์ทรงช้างเอราวณั  การท่ีพระ

อินทร์ทรงชา้งเอราวณันั้นไดม้าจดัอยูใ่นกลุ่มเทพเจา้ท่ียิ่งใหญ่เทียบเคียงกบัพระศิวะและพระวิษณุดงัท่ี
กล่าวมาแลว้นั้น สืบเน่ืองจากในช่วงแรกพระอินทร์เป็นเทพประจาํศาสนาพราหมณ์มาก่อนท่ีจะมาเป็น
เทวดาในศาสนาพุทธ กล่าวคือ พระอินทร์ หรือ ทา้วสักกะ จดัวา่เป็นเทพองคส์ําคญัในยุคพระเวท (ราว 
1,000 ปี ก่อนค.ศ.) เป็นเทพแห่งสวรรค์คอยควบคุมลมฟ้าอากาศ มีสายฟ้าเป็นอาวุธ และไดรั้บการยก
ย่องเป็นเทพเจา้แห่งสงคราม ต่อมาในยุคปุราณะ (ราวพุทธศตวรรษท่ี 7 – 12) ซ่ึงเป็นยุคท่ีศาสนา
พราหมณ์เจริญรุ่งเรืองนั้น พระอินทร์ไดถู้กลดบทบาทลงเป็นเทพชั้นรอง มีฐานะตํ่ากวา่พระศิวะ พระ
วิษณุ และพระพรหม ซ่ึงเป็นเทพสูงสุดของศาสนาพราหมณ์ในขณะนั้น คือเป็นเพียงเทพประจาํทิศ

                                           
95กรมศิลปากร, กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, สัมพนัธภาพระหว่างไทย-จนี, (กรุงเทพฯ : กองจดหมายเหตุ

แห่งชาติ, 2521), 118. 
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ตะวนัออก มีพาหนะคือ ช้างเอราวณั โดยพระอินทร์จะประทบัอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซ่ึงแปลว่า 
จาํนวน 33 อนัหมายถึง เทวดาชั้นผูใ้หญ่จาํนวน 33 องค ์ท่ีสถิตอยูบ่นสวรรคช์ั้นดาวดึงส์ซ่ึงตั้งอยูบ่นเขา
พระสุเมรุ โดยมีพระอินทร์เป็นหวัหนา้96 

ต่อมาพระอินทร์ไดถู้กดึงเขา้มาใชใ้นศาสนาพุทธ โดยเขา้มามีบทบาทในฐานะบริวารหรือ
ผูช่้วย (โยมอุปัฏฐาก) ของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ในศาสนาพุทธ กล่าวกนัวา่ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพื่อลดช่องวา่ง
ระหวา่งศาสนาพราหมณ์กบัศาสนาพุทธโดยการผนวกเอาเทพเจา้ในศาสนาพราหมณ์บางองค ์เช่น พระ
อินทร์ และพระพรหม เขา้มาเป็นบริวารศาสดาในศาสนาพุทธ เช่นเดียวกบัการนาํเร่ืองนรก – สวรรค ์
ของศาสนาพราหมณ์เขา้มาสอดแทรกไวใ้นพุทธศาสนาเพื่อให้ดูสอดคล้องกบัศาสนาพราหมณ์ เพื่อ
ความอยูร่อดของพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย โดยการผนวกเอาเทพเจา้ในศาสนาพราหมณ์บางองค ์
เช่น พระอินทร์ และพระพรหม เขา้มาเป็นบริวาร หรือโยมอุปปัฏฐากของพระพุทธเจา้ และยงัไดน้าํ
เร่ืองราวเก่ียวกับนรก – สวรรค์ ของศาสนาพราหมณ์เข้ามาสอดแทรกไวใ้นพุทธศาสนาเพื่อให้ดู
สอดคลอ้งกบัศาสนาพราหมณ์ เพื่อความอยูร่อดของพุทธศาสนาในประเทศอินเดียอีกดว้ย 

ในท่ีสุดชาวพุทธนิกายเถรวาทและนิกายมหายานก็ยอมรับนับถือเทพเจ้าในศาสนา
พราหมณ์ โดยเฉพาะพระอินทร์  ซ่ึงได้เขา้มามีส่วนร่วมในพุทธประวติัหลายตอน ดงัปรากฏอยู่ใน
พระไตรปิฎกฉบบัภาษาบาลี (ฝ่ายเถรวาท) และในพุทธประวติัของฝ่ายมหายานท่ีเขียนข้ึนเป็นภาษา
สันสกฤต เช่น ลลิตวิสตระ เป็นตน้97 จนทาํให้เร่ืองการนบัถือพระอินทร์นั้นเป็นเร่ืองยากท่ีจะแยกออก
วา่เป็นเทพเจา้ในศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาพุทธ 

นอกจากน้ีพระอินทร์ยงัคงเก่ียวขอ้งกบัพระราชพิธีของพระมหากษตัริยไ์ทยดว้ย คือพระ
ราชพิธีอินทราภิเษก ทาํข้ึนในวาระโอกาสท่ีกษตัริย์ประกาศพระองค์เป็นพระจกัรพรรดิ โดยมีการ
ประกอบพิธีคร้ังสุดท้ายคือในรัชกาลพระเจ้าปราสาททอง โดยปรากฏอยู่ในกฎมณเฑียรบาลของ
กฎหมายตราสามดวง มีรายละเอียดของพระราชพิธีดงัน้ี  

 
“ตั้งเขาพระสุเมรุสูงเส้น 5 วา ในกลางสนามนั้นพระอินโทร (พระอินทร์) นัง่บนพระ
สุเมรุ อิสินธรยุคุนธร(ช่ือเขาท่ีลอ้มรอบพระสุเมรุ)สูงเส้นหน่ึง กรวิกสูง 15 วา เขาไกร
ลาศสูง 10 วา ฉตัรทองชั้นใน ฉัตรนาคชั้นกลาง ฉัตรเงินชั้นนอก แลนอกนั้นราชวติั
ฉตัรเบญจรงค ์(ฉตัร 5 สี) ใตฉ้ตัรรูปเทพดายืน นอกฉตัรราชวติัร้ัวไก่ (ร้ัวท่ีเป็นตาราง) 
ฉัตรกระดานรูปยกัษ์คนธรรพ ์รากษสยืนตีนพระสุเมรุ รูปคชสีห์ราชสีห์สิงโตกิเลน

                                           
 

96
 ศานติ ภกัดีคาํ, พระอนิทร์, (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พร้ินติง้แอนดพ์บัลิชช่ิง, 2556), 25 – 31. 

97 ผาสุข อินทราวธุ, “ดาวดึงส์ : สวรรคข์องศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาพทุธ?,” ด ารงวชิาการ 3, 5 
(มกราคม – มิถุนายน 2547) : 102 - 104. 
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เลียงผาชา้งโคกระบือแลเสือหมี มีรูปเทพดานัง่ทุกเขา ไกรลาศรูปอิศวรเป็นเจา้แลนางอุ
มาภควดี ยอดพระสุเมรุรูปพระอินทร์ รูปอสูร(จิตราสูร หัวหนา้อสูร อดีตเป็นเทวดา
แลว้ด่ืมสุราเมามายจึงตกสวรรค)์อยู่กลางพระสุเมรุ รูปพระนารายณ์บรรทมสินในตีน
พระสุเมรุ นาค 7 เศียรเก้ียว (รัด) พระสุเมรุ นอกสนามอสูรยืน นอกกาํแพงโรงรําระทา 
(หอสูงรูปส่ีเหล่ียม หลงัคาทรงยอดเก้ียวประดบัดอกไมไ้ฟ) ดอกไม ้มหาดไทยบาํเรอ
สนองพระโอษฐ ์ตาํรวจเลก็ (เดก็) เป็นรูป (แต่งกายเป็น) อสูร 100 มหาดเลก็เป็นเทพดา 
100 เป็นพาลีสุครีพมหาชมภูแลบริวารพานร 103 ชกันาคดึกดาํบรรพ ์อสูรชกัหวัเทพดา
ชกัหางพานรอยู่ปลายหาง พระสุเมรุเหล่ียมหน่ึงทอง เหล่ียมหน่ึงนาค เหล่ียมหน่ึงแกว้ 
เหล่ียมหน่ึงเงิน เขายคุนธรทอง อิสินธรนาก กรวิกเงิน ไกรลาศเงิน รอบสนามขา้งนอก 
ตั้งชา้งมา้จตุรงคพล นา 10,000 ใส่ศิรเพศห่มเส้ือแพรเคารพ นา 5,000 ใส่หมวกทองห่ม
เส้ือนุ่งแพรจาํรวจ นา 3,000 หมวกแพรเทศห่มเส้ือนุ่งแพร นา 2,400 ลงมาถึงนา 1,200 
ถือดอกไมเ้งินดอกไมท้องตามตาํแหน่ง ขา้วตอกดอกไมถ้วายบงัคม พราหมณาจารย
โยคีโภคีอาดาลตบะศิวะนัง่ในราชวติั”98  

  
พิธีอินทราภิเษกน้ี ส่ิงท่ีน่าสนใจประการหน่ึง คือ การเพิ่มฉากกวนเกษียรสมุทรเขา้มาอยูใ่น

พิธีการอภิเษกกษตัริย ์ซ่ึงฉากกวนเกษียรสมุทรนั้นไม่ไดมี้ความเก่ียวขอ้งกบัการอภิเษกกษตัริยเ์ลย โดย
ท่ีมานั้น อาจมาจากเขมร ในจารึกท่ีปราสาทพระโคและท่ีปราสาทบากองของเขมร กล่าวว่า พระเจา้
อินทรวรมนัไดรั้บการอภิเษกดว้ยพระราชพิธีเดียวกนักบัท่ีพระอินทร์ไดรั้บการอภิเษกจากพระพรหม
ให้ครอบครองอาณาจกัรของเทวดา โดยปรากฏช่ือของพิธีน้ีวา่ “ไอทรมหาภิเษก” มีกล่าวไวใ้นไอต
เรยพราหมณะและไตตติรียพราหมณะ แต่การเพิ่มฉากกวนเกษียรสมุทรนั้น มณีป่ิน พรหมสุทธิรักษ ์ได้
ทาํการศึกษาไวแ้ละเพิ่มขอ้สันนิษฐานวา่ เขมรเติมฉากการกวนเกษียรสมุทรข้ึนมา รวมถึงยอร์ช เซเดส์
ไดก้ล่าววา่การรบชนะทาํให้กษตัริยไ์ดท้รัพยส์มบติัมาก เปรียบไดก้บัการกวนเกษียรสมุทรท่ีทาํให้เกิด
ส่ิงวเิศษต่างๆ ข้ึน99 
 รวมถึงฉากการกวนเกษียรสมุทรในพิธีอินทราภิเษกนั้น มีการเพิ่มเอาพวกวานรซ่ึงเป็นสมุน
ของพระรามไปช่วยเทวดากวนเกษียรสมุทรดว้ย ซ่ึงไม่ปรากฏอยู่ในปุราณะเล่มต่างๆเลย แต่การท่ีมี
วานรอยู่ในฉากกวนเกษียรสมุทรน้ี ปรากฏอยู่ในภาพสลกัท่ีระเบียงคดปราสาทนครวดัทางด้านทิศ

                                           
98 ราชบณัฑิตยสถาน, กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 2, (กรุงเทพฯ :อมรินทร์ พร้ิน

ติ้งแอนดพ์บัลิชช่ิง, 2550), 202. 
99 มณีป่ิน พรหมสุทธิรักษ,์ “ชกันาคดึกดาํบรรพแ์ละพระราชพิธีอินทราภิเษก,” ใน ศรีชไมยาจารย์, วนิยั 

พงศศ์รีเพียร, บรรณาธิการ, (กรุงเทพฯ : เฟ่ืองฟ้า พร้ินติ้ง, 2546), 116, 118. 
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ตะวนัออกปีกทิศใต ้เป็นหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นถึงการรับอิทธิพลทางความคิดทางศาสนาพราหมณ์ใน
สมยัอยุธยาว่ารับมาจากวฒันธรรมเขมร และการท่ีพระอินทร์อยู่เหนือเขาพระสุเมรุประกอบกบัช่ือ 
“พระราชพิธีอินทราภิเษก” นั้น ก็เป็นการสะทอ้นให้เห็นถึงความสําคญัของพระอินทร์ในฐานะกษตัริย์
แห่งสวรรคก์บัการเป็นกษตัริยไ์ทย 
  ส่วนช้างสามเศียรท่ีปรากฏในตราพระราชลญัจกรไอยราพตนั้น หมายถึงช้างเอราวณัซ่ึงเป็น
พาหนะของพระอินทร์ ในคมัภีร์โลกศาสตร์ของศาสนาพราหมณ์ตลอดจนศาสนาพุทธนั้น ไดก้ล่าวถึง
ชา้งเอราวณัวา่มี 33 เศียร ดงัเช่นท่ีปรากฏความในไตรภูมิพระร่วง ดงัน้ี  
 

“พระสุเมรุราชนั้นยงัมีชา้งตวัหน่ึงช่ือวา่ไอยราพต แลวา่ชา้งตวันั้นมิใช่สตัวเ์ดรัจฉาน อนัว่า
เมืองฟ้าโพน้บ่มีสตัวดิ์รัจฉานตวันอ้ยก็ดี ตวัใหญ่ก็ดี หาบ่มิได ้เทียรย่อมเทพยดาส้ินไส้ แล
วา่ยงัมีเทพยดาองคห์น่ึงช่ือไอยราพณัเทวบุตร ผิเม่ือพระอินทร์เจา้แลมีท่ีเสร็จไปเหลน้แห่ง
ใดๆ กดี็ แล ธ จะใคร่ข่ีชา้งไป  เหลน้จิงไอยราวณัเทพบุตรก็นิฤมิตตวัเป็นชา้งเผือกตวัหน่ึง
ใหญ่นกั โดยสูงได ้1,200,000 วา แลมีหวัได ้33 หวั...”100  

 
ดว้ยเหตุน้ีในตราพระราชลญัจกรไอยราพตดวงเก่านั้นมีทั้งรูปพระอินทร์ทรงชา้งเอราวณั 

33 เศียร (ภาพท่ี 44) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคมัภีร์โลกศาสตร์ของศาสนาพุทธท่ีวา่ชา้งเอราวณัมีเศียรทั้งส้ิน 33 
เศียร ต่อมาคติในการวาดภาพช้างเอราวณัของไทยนิยมวาดเพียงภาพเศียรช้างเอราวณัเพียง 3 เศียร 
ดงันั้นพระราชลญัจกรไอยราพตท่ีทาํข้ึนในสมยัต่อมาจึงทาํเป็นภาพพระอินทร์ทรงชา้งเอราวณั 3 เศียร 
และต่อมาไดมี้การปรับภาพพระอินทร์เป็นภาพอุณาโลมอยู่ในบุษบกแทนพระอินทร์ สัญลกัษณ์อุณา
โลมนั้นถือเป็นสัญลกัษณ์ของกษตัริยห์รือของหลวง101    ดงันั้นพระราชลญัจกรไอยราพตจึงใชเ้ป็นพระ
ราชลญัจกรแทนองคพ์ระมหากษตัริย ์

3.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างภาพเทพเจ้าบนตรากบัอ านาจการใช้งานของตราลญัจกร 
สาํหรับการใชง้านของพระราชลญัจกรไอยราพตนั้น ตามมาตรา 3 ของพระราชบญัญติัพระ

ราชลญัจกรรัตนโกสินทร์ศก 122 กล่าววา่ พระราชลญัจกรไอยราพตองคใ์หญ่ สําหรับประทบัประกาศ
ใหญ่อยู่หว่าง กลางพระราชลญัจกรมหาโองการและพระราชลญัจกรพระครุฑพ่าห์ พระราชลญัจกร
ไอยราพตองค์กลางสําหรับประทบัประกาศพระราชบญัญติัและใบกาํกบัสุพรรณบฎั หิรัญบฎั และ

                                           
100 พญาลิไท, ไตรภูมกิถาหรือไตรภูมพิระร่วง, (กรุงเทพฯ : องคก์ารคา้คุรุสภา, 2535), 194. 
101สมเด็จเจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวติัวงศ,์ “บนัทึกความรู้ต่างๆ,” 33. 
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ประกาศนียบตัรนพรัตนราช วราภรณ์อยูห่ว่างกลางพระราชลญัจกรมหาโองการและพระราชลญัจกร
พระครุฑพา่ห์ 102 
 

 
 
ภาพท่ี 44 พระราชลญัจกรไอยราพต องคเ์ก่า มีเศียรชา้งเอราวณั 33 เศียร 
ท่ีมา : สมบติั พลายนอ้ย, ความรู้เร่ืองตราต่างๆ พระราชลญัจกร,  (กรุงเทพฯ : บาํรุงสาสน์, 2527), 37. 
 
4.  พระราชลญัจกรพระลกัษณ์ทรงหนุมาน 
 

 
 
ภาพท่ี 45 พระราชลญัจกรพระลกัษณ์ทรงหนุมาน 
ท่ีมา : สมบติั พลายนอ้ย, ความรู้เร่ืองตราต่างๆ พระราชลญัจกร,  (กรุงเทพฯ : บาํรุงสาสน์, 2527), 53. 
 

                                           
102“พระราชบญัญติัพระราชลญัจกร รัตนโกสินทร์ศก 130, “ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 28 (6 พฤศจิกายน ร.

ศ. 130), 303. 
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4.1  ความส าคัญทางหน้าที่ 
ตราพระราชลญัจกรพระลกัษณ์ทรงหนุมาน (ภาพท่ี 45) เป็นพระราชลญัจกรของวงัหน้า

ของเก่า103 ในรูปเป็นภาพเทวดาแผลงศรประทบับนบ่าหนุมานท่ีมี 4 กร สมเด็จเจา้ฟ้าฯกรมพระนริศรานุ
วดัติวงศ์เคยกล่าวไวว้่า อาจไม่ใช่เป็นพระลกัษณ์ท่ีทรงหนุมาน แต่เป็นพระรามท่ีทรงหนุมาน การใช้
พระราชลญัจกรดวงน้ีเป็นพระราชลญัจกรของวงัหนา้ซ่ึงเป็นพระเจา้แผน่ดินองคท่ี์ 2 เม่ือเป็นเช่นน้ีอาจ
เป็นการทาํให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัวไม่พอพระราชหฤทยั จนเปล่ียนตราวงัหน้าใหม่
เป็นตราพระนารายณ์ทรงปืนลอ้ และยงัทาํองครู์ปทรงรีเป็นพระนารายณ์ทรงปืนแท่น104 

4.2 ระบบสัญลกัษณ์ทางศาสนาพราหมณ์ทีป่รากฏในตราลัญจกร  
ตราพระราชลญัจกรพระลกัษณ์ทรงหนุมานนั้น เป็นภาพบุคคลอยู่บนหลงัวานรซ่ึงน่าจะ

ไดแ้ก่หนุมาน อยา่งไรก็ตามเม่ือวเิคราะห์จากมหากาพยร์ามยณะฉบบัของวาลมีกิ บุคคลท่ีอยูบ่นหลงัหนุ
มานตามท่ีปรากฏในยุทธกาณฑ์ กล่าววา่ พระรามไดท้รงประทบัอยูบ่นหลงัหนุมานในการทาํศึกกบัรา
วณะ105 (ทศกัณฐ์) คร้ังแรก สอดคล้องกับท่ีปรากฏในภาพสลักท่ีระเบียงปราสาทนครวดัด้านทิศ
ตะวนัตกปีกทิศเหนือ (ภาพท่ี 46) ซ่ึง Vittorio Roveda เคยกล่าววา่หนุมานเป็นพาหนะของพระราม106

ดัง นั้ น  ภ า พ บุ ค ค ล อ ยู่ บ น ห ลัง ห นุ ม า น ท่ี ป ร า ก ฏ อ ยู่ ใ น พ ร ะ ร า ช ลัญ จ ก ร พ ร ะ ลัก ษ ณ์ ท ร ง 
หนุมานนั้นในความเป็นจริง น่าจะเป็นพระรามทรงหนุมาน  
 

                                           
103 สมเด็จเจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวติัวงศ,์ บันทกึความรู้ต่างๆ เล่ม 3, (กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช, 

2521), 22. 
104 เร่ืองเดียวกนั, 21 - 40. 
105 Arya, Ravi Prakash, Ramayana of Valmiki : Sanskrit text with English translation volume 3, 

(delhi : himanshu printers, 2002), 156. 
106 Roveda, Vittorio, Images of the Gods, (Bangkok : River Books, 2005), 139. 
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ภาพท่ี 46 พระรามทรงหนุมาน ภาพสลกัท่ีระเบียงคดปราสาทนครวดั 
 
อย่างไรก็ตาม เม่ือมีการนําพระราชลัญจกรดวงน้ีไปใช้เป็นพระราชลัญจกรประจํา 

วงัหนา้ จึงทาํใหมี้การเรียกพระราชลญัจกรน้ีวา่พระลกัษณ์ทรงหนุมาน เน่ืองจากตามคติของไทย ถือวา่
พระลกัษณ์เป็นสัญลกัษณ์ของกรมพระราชวงับวรสถานมงคล หรือ วงัหนา้ ดงัท่ีสมเด็จเจา้ฟ้ากรมพระ
ยานริศรานุวดัติวงศท์รงไดอ้ธิบายวา่ เป็นตราพระราชลญัจกรของวงัหนา้107 
 อย่างไรก็ ดี  ในเ ร่ืองรามเกียรต์ิของไทยมีฉากหน่ึงท่ีหนุมานอาสาเป็นพาหนะให้กับ 
พระลกัษณ์ในตอนสู้กบัมูลพลัม หนุมานเห็นว่าพระลกัษณ์อยู่ต ํ่ากว่ายกัษ์ไม่สมเกียรติ จึงอาสาเป็น
พาหนะให้พระลกัษณ์ แลว้ร่ายพระเวทให้ตนเองนั้นสูงเท่ารถของมูลพลมั แล้วเชิญพระลกัษณ์เสด็จ
ประทบับนบ่า ซ่ึงในท่ีน้ี สมบติั พลายนอ้ยไดแ้สดงความเห็นดว้ยกบัการเรียกช่ือพระราชลญัจกรน้ีว่า
เป็นตราพระลกัษณ์ทรงหนุมาน เม่ือเทียบเคียงกบัการท่ีธงของวงัหลวงคือครุฑพ่าห์ และธงของวงัหนา้
คือหนุมาน108  
 ในเร่ืองน้ีผูว้จิยัมีความเห็นวา่ เป็นความคลาดเคล่ือนทางคติท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย โดยตน้เคา้
ทางประติมานวิทยานั้น หนุมานเป็นพาหนะของพระราม จากหลกัฐานทางศิลปกรรมเขมร ตามท่ี

                                           
107 สมเด็จเจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวติัวงศ,์ “บนัทึกความรู้ต่างๆ เล่ม 3,”  22. 
108 สมบติั พลายนอ้ย, “ตราท่ีมาจากรามเกียรต์ิ,”  ศิลปวฒันธรรม 29, 2 (ธนัวาคม 2550) : 43. 
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ปรากฏในภาพสลกัผนงันครวดั เม่ือมีการนาํเร่ืองรามายณะเขา้มาในไทย ไดเ้กิดการผกูเร่ืองข้ึนใหม่จน
ไดมี้การนาํเอาคติดั้งเดิมนั้นมาสร้างใหเ้กิดรายละเอียดของเร่ืองราวข้ึนใหม่ เปล่ียนตวัละครจากพระราม
เป็นพระลกัษณ์ท่ีเป็นผูท้รงหนุมาน จนทาํให้เกิดการเรียกพระราชลญัจกรตราน้ีวา่ “พระลกัษณ์ทรงหนุ
มาน” (อนัหมายถึงกษตัริยผ์ูเ้ป็นนอ้ง) แทนท่ีจะเป็น “พระรามทรงหนุมาน” ส่วนตราพระนารายณ์ทรง
ปืนล้อและพระนารายณ์ทรงปืนบนแท่นนั้นไม่สามารถบอกในเร่ืองของคติทางศาสนาพราหมณ์ได ้
เน่ืองจากพระวษิณุนั้นไม่ไดมี้ความเก่ียวขอ้งกบัปืน 
 
5.  ตราพระราชสีห์ 
 5.1  ความส าคัญทางหน้าที่ 

ตราพระราชสีห์นั้น (ภาพท่ี 47) ในพระธรรมนูญสมยัอยุธยากล่าวไวว้า่ตราพระราชสีห์นั้น
ถือโดยเจา้พญาจกักรีศรีองครักษสมุหะนายกอคัมหาเสนาธิบดีอไภยพิรีบรากรมพาหุ109 (ซ่ึงก็คือสมุหนา
ยก) ดูแลหัวเมืองเหนือ นอกจากน้ีในสมยัน้ียงัมีการกล่าวถึงราชสีห์ในรายละเอียดของพระราชพิธี
อินทราภิเษก ในกฎมณเฑียรบาลของกฎหมายตราสามดวงว่ามีการประดบัรูปราชสีห์อยู่ท่ีตีนเขาพระ
สุเมรุซ่ึงเป็นพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ ในคมัภีร์ของศาสนาพุทธ คือ มิลินทปัญหา ส่วนอนุมาน
ปัญหา สีห วรรคท่ีห้า มีการกล่าวรายละเอียดของสัตว์ชนิดน้ีอยู่ ความว่าเม่ือพระเจ้ามิลินท์ถาม         
พระนาคเสนวา่ ตอ้งถือเอาองคเ์จ็ดประการของราชสีห์เป็นอยา่งไร พระนาคเสนจึงไดต้อบลกัษณะเจ็ด
ประการของราชสีห์โดยเปรียบเทียบกบัโยคาวจรผูป้ระกอบไปดว้ยความเพียรเจ็ดประการดว้ยเช่นกนั 
ดงัน้ี 

1. สะอาดหมดจดไม่มวัหมอง 
2. มีเคร่ืองเท่ียวไปดว้ยเทา้ทั้งส่ี โยคาวจรผูป้ระกอบไปดว้ยความเพียรมีอิทธิบาทส่ีเป็น

เคร่ืองเท่ียวไปเช่นเดียวกนั 
3. เป็นสัตวท่ี์มีผมงาม โยคาวจรผูป้ระกอบไปดว้ยความเพียรมีศีลงามเช่นเดียวกนั 
4. ไม่นอบนอ้มสัตวใ์ดๆ แมเ้พราะตอ้งเสียชีวิต โยคาวจรผูป้ระกอบไปดว้ยความเพียรก็ไม่

นอบนอ้มต่อใครแมต้อ้งเสียจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และย 
5. หาอาหารไปโดยลาํดบั พบปะอาหารท่ีใดก็กินเสียจนอ่ิมในท่ีนั้น ไม่เลือกวา่ดี หรือไม่ดี

กินไดท้ั้งนั้น โยคาวจรผูป้ระกอบไปดว้ยความเพียรก็ไม่เลือกบริโภคดว้ยเช่นกนั 
6.ไม่มีการสะสมอาหาร  

                                           
109 ราชบณัฑิตยสถาน, กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 1, (กรุงเทพฯ :อมรินทร์ พร้ิน

ติ้งแอนดพ์บัลิชช่ิง, 2550), 112. 
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7. หาอาหารไม่ไดก้็ไม่ด้ินรน ไดก้็ไม่ทะเยอทะยาน และไม่กินจนเกินตอ้งการ110 
 

 
ภาพท่ี 47 ตราราชสีห์ 
ท่ีมา : กรมศิลปากร, ตราประจ าจังหวดั, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2542), 31. 
 

ลกัษณะของราชสีห์ท่ีปรากฏอยูใ่นตราลญัจกรนั้น ปรากฏอยูใ่นไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา ใน
ส่วนท่ีว่าด้วยสัตวใ์นป่าหิมพานต์ เร่ืองราชสีห์ 4 จาํพวก โดยตรงกบัเกสรสีโหหรือไกรสรสีหราช 
(ราชสีห์ท่ีกินเน้ือเป็นอาหาร) อธิบายว่า ตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงหางนั้น มีลายยาวๆสามลายผ่านไปตาม
ลาํตวัเป็นลายทบตลบเขา้ไปเป็นพื้นทอ้ง วนเป็นก้นหอย เป็นทกัษิณาวรรตอยู่ระหว่างขาหน้าและขา
หลงั111 ซ่ึงตรงกบัรายละเอียดของราชสีห์ท่ีปรากฏในตราลญัจกร ส่วนรายละเอียดท่ีมีการกล่าวในมิลิ
นทปัญหานั้นซ่ึงเป็นคมัภีร์ทางศาสนานั้น ก็เป็นการเปรียบเทียบทางศาสนา ไม่ใช่รายละเอียดของ
ลกัษณะรูปร่างของราชสีห์ อีกทั้งยงัปรากฏภาพราชสีห์ลกัษณะเดียวกนัน้ี อาทิเช่นภาพราชสีห์ท่ีเป็น
พาหนะของพระอาทิตยอ์ยูใ่นตาํราภาพเทวรูปและเทวดานพเคราะห์ ไดแ้ก่ สมุดภาพพระเทวรูป เทวดา
นพเคราะ เทวดาโภไทยธิบาท เลขท่ี 31 (ภาพท่ี 48) พระสมุทรูปพระไสยสารท เลขท่ี 33 (ภาพท่ี 49)  
พระเทวรูปเลขท่ี 69 (ภาพท่ี 50) เป็นตน้ 
 

                                           
110 มลินิทปัญหา, (กรุงเทพฯ : มหามกฎุราชวทิยาลยั,  2547),  500 – 501. 
111 พระยาธรรมปรีชา, วรรณกรรมสมยัรัตนโกสินทร์เล่ม 2, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2535), 136 – 

137. 
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ภาพท่ี 48 พระอาทิตยท์รงราชสีห์จากสมุดภาพเทวดาโภไทยธิบาท เลขท่ี 31  
ท่ีมา : กรมศิลปากร, กองหอสมุดแห่งชาติ, ต าราภาพเทวรูปและเทวดานพเคราะห์, (กรุงเทพฯ : ไอเดีย 
สแควร์, 2535), 15. 
 

 
 

ภาพท่ี 49 พระอาทิตยท์รงราชสีห์จากสมุดภาพพระสมุทรูปพระไสยสารท เลขท่ี 33  
ท่ีมา : กรมศิลปากร, กองหอสมุดแห่งชาติ, ต าราภาพเทวรูปและเทวดานพเคราะห์, (กรุงเทพฯ : ไอเดีย 
สแควร์, 2535),142. 
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ภาพท่ี 50 พระอาทิตยท์รงราชสีห์จากสมุดภาพพระเทวรูป เลขท่ี 69  
ท่ีมา : กรมศิลปากร, กองหอสมุดแห่งชาติ, ต าราภาพเทวรูปและเทวดานพเคราะห์, (กรุงเทพฯ : ไอเดีย 
สแควร์, 2535),165. 

 
5.2  ความสัมพนัธ์ระหว่างภาพเทพเจ้าบนตรากบัอ านาจการใช้งาน  
การใชง้านของตราราชสีห์นั้น นอกจากจะใชส้ําหรับสมุหนายกแลว้ เจา้พญาจกักรีศรีองค

รักษสมุหะนายกอคัมหาเสนาธิบดีอไภยพิรีบรากรมพาหุ ผูถื้อตราราชสีห์ยงัถือตราจกัรสําหรับไปลง
พระราชอาญาประหารชีวติกรมการเมืองและผูต้อ้งโทษถึงตาย โดยตอ้งใชส้ามตรามาประทบัในเอกสาร 
คือ ตราราชสีห์ ตราคชสีห์ ตราบวัแกว้ ถึงจะสามารถประทบัตราจกัรเพื่อประหารชีวิตได ้นอกจากจะ
เป็นการประทบัรับรองทั้งสามตราพร้อมกนัของกฎหมายตราสามดวง ภายหลงัรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ตราราชสีห์ไดถู้กใชโ้ดยกรมมหาดไทย มีเจา้พระยาภูธราภยั เป็นผูถื้อตราราชสี
ใหญ่ ส่วนตราพระราชสีห์น้อย พระยามหาอํามาตย์เ ป็นผู ้ถือ 112และต่อมาก็ เ ป็นตราประจํา
กระทรวงมหาดไทย 

ส่วนรูปราชสีห์บนตราลญัจกรกบัอาํนาจหน้าท่ีของตราลญัจกรนั้น ผูว้ิจยัมีความเห็นว่ามี
ความสัมพนัธ์กนั เน่ืองจากราชสีห์นั้นมีความหมายว่า “ผูเ้ป็นใหญ่ในป่า” ซ่ึงแสดงถึงอาํนาจ นอกจาก

                                           
112 รัชนี ทรัพยว์จิิตร, ผูเ้รียบเรียง, ประชุมประกาศตราประจ าต าแหน่งในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระ

จุลจอมเกล้า, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2546), 251. 



76 
 

 
 

เป็นสัตวหิ์มพานต ์หรือพาหนะเทพเจา้ สอดคลอ้งกบัอาํนาจของตราราชสีห์ท่ีมีอาํนาจในการใชง้านมาก
ท่ีสุดในกระทรวงท่ีสาํคญัมาก คือ กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงมีบทบาทมากในการปกครอง 
  
6.  ตราคชสีห์ 

 
 

ภาพท่ี 51 ตราคชสีห์ 
ท่ีมา : กรมศิลปากร, ตราประจ าจังหวดั, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2542), 31. 

 
6.1  ความส าคัญทางหน้าที่ 
ในพระธรรมนูญสมยัอยุธยากล่าวว่าตราพระคชสีห์นั้ น (ภาพท่ี 51) ถือโดยพญามหา

เสนาธิบดีวริิยภกัดีบดินสุรินทฤาไชยอไภยพิรีบรากรมภาหุสมุหะพระกลาโหม ดูแลหวัเมืองฝ่ายใต ้ใน
ภาพนั้นเป็นรูปคลา้ยราชสีห์แต่มีงวงคลา้ยกบัชา้ง นอกจากน้ียงัมีการกล่าวถึงตวัคชสีห์ในรายละเอียด
ของพระราชพิธีอินทราภิเษก อยู่ในสถานะเดียวกนักบัราชสีห์ คือเป็นสัตวป์ระดบัเขาพระสุเมรุ ใน
คมัภีร์ทั้งศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ไม่ไดมี้การกล่าวถึงรายละเอียดของสัตวต์วัน้ีเลย แต่ปรากฏ
ในสาส์นสมเด็จ ฉบบัวนัท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2484 สมเด็จฯเจา้ฟ้า กรมพระยานริศรานุวดัติวงศก์ล่าว
วา่คชสีห์มีมาแลว้ในอินเดียและคาํวา่ “คชสีห์” ก็เป็นการตั้งใจจะยกยอ่งชา้งใหเ้ก่งเหมือนราชสีห์113 
 ส่วนในประเทศไทยพบรูปปรากฏในศิลปะร่วมแบบเขมร เช่น ท่ีปราสาทพนมรุ้งมี
ประติมากรรมรูปคชสีห์ลอยตวั (ภาพท่ี 52) ศ.ดร.มรว.สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิไดก้าํหนดอายุวา่เป็นศิลปะช่วง

                                           
113 สมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพและสมเด็จฯกรมพระยานริศรานุวดัติวงศ,์ , สาส์นสมเดจ็ เล่ม 

24, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุ์รุสภา, 2505), 27. 
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ก่อนศิลปะแบบบายนท่ีไดรั้บอิทธิพลศิลปะจามแบบถปัมามมา114 และรูปทา้วกุเวรทรงคชสีห์บนแท่ง
ศิลาทรายรูปลูกบาศก์ (ภาพท่ี 53) แสดงให้เห็นวา่ความคิดเร่ืองคชสีห์ของไทยมาจากเขมรพร้อมกบัคติ
ความเช่ือของศาสนาพราหมณ์ อาจกล่าวไดอี้กอย่างหน่ึงว่าคติความเช่ือของศาสนาพราหมณ์ของไทย
เอารูปแบบความคิดมาจากเขมร  
        หลกัฐานความคิดเร่ืองคชสีห์ของไทย นอกจากลายในตราของลญัจกร รายละเอียดในงานพระ
ราชพิธีอินทราภิเษก และสัตวป์ระดบังานพระเมรุแลว้ ยงัพบภาพคชสีห์ในสมุดไทยดาํภาพสัตวหิ์ม
พานต ์(ภาพท่ี 54) อีกดว้ย  

6.2  ความสัมพนัธ์ระหว่างภาพเทพเจ้าบนตรากบัอ านาจการใช้งาน 
ตราคชสีห์นั้นถูกใช้โดยสมุหกลาโหม คุมหัวเมืองฝ่ายใต้และทางทหาร รวมถึงการใช้

ตราคชสีห์นั้นควบคู่กบัตราราชสีห์และตราบวัแกว้ คชสีห์เป็นสัตวผ์สมระหว่างสิงห์กบัช้าง สิงห์เป็น
สัตวศ์กัด์ิสิทธ์ิท่ีแสดงถึงอาํนาจ ส่วนชา้งมีหนา้ท่ีในการรบ เม่ือรวมกนัจึงหมายถึงพลงัอาํนาจในการรบ 
ซ่ึงเป็นอาํนาจทางทหารจึงสอดคลอ้งเขา้กนัไดก้บัหนา้ท่ีทางการทหารหรือกลาโหม ในสมยัอยุธยา ใน
สมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดต้ั้งกรมพระกระลาโหม สมเด็จเจา้พระยาศรีสุริยวงศเ์ป็น
ผู ้ถือตราคชสีห์  ส่วนตราคชสีห์น้อยผู ้ถือ คือ พระยามนตรีสุ ริยวงศ์115 และเป็นตราประจํา
กระทรวงกลาโหมสืบมาจนถึงปัจจุบนั 

 
 
ภาพท่ี 52 ประติมากรรมรูปคชสีห์ลอยตวั  
ท่ีมา : ผศ.ดร. รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง 

                                           
114  หม่อมราชวงศสุ์ริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ,  ปราสาทเขาพนมรุ้ง : ศาสนบรรพตที่งดงามที่สุดในประเทศไทย, 

(กรุงเทพฯ : มติชน, 2535),  212 – 214. 
115 รัชนี ทรัพยว์ิจิตร, ผูเ้รียบเรียง, ประชุมประกาศตราประจ าต าแหน่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้า, 248. 
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ภาพท่ี 53 รูปทา้วกุเวรทรงคชสีห์บนแท่งศิลาทรายรูปลูกบาศก ์ 
ท่ีมา : ผศ.ดร. รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง 
 

 
 
ภาพท่ี 54 ภาพคชสีห์จากสมุดไทยดาํ 
ท่ีมา : สํานกันายกรัฐมนตรี คณะกรรมการพิจารณาและจดัพิมพเ์อกสารทางประวติัศาสตร์ , ภาพสัตว์
หิมพานต์ จากสมุดไทยด าของหอสมุดแห่งชาติ, (กรุงเทพฯ : สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2525), 33. 
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7.  ตราบัวแก้ว 
7.1  ความส าคัญทางหน้าที่ 
ตราบวัแกว้นั้น (ภาพท่ี 36) มีหลกัฐานตามความในพระธรรมนูญสมยัอยธุยาวา่ เป็นของเจา้

พญาธรรมราชเดชชาติอมาตยานุชิดพิพิทวรวงษภกัตยาธิเบศวะราธิบดี ศรีรัตนราชโกษาธิบดีอไภยพิริย
บรากรมภาหุ เป็นตราประจาํของกรมคลงั เอาไวใ้ชส้าํหรับประทบัตราคดีความท่ีเก่ียวกบัการคลงั อากร 
ตั้งเจา้เมือง ปลดั รองปลดัท่ีข้ึนอยูก่บัโกษาธิบดี  รวมถึงคดีความท่ีเก่ียวขอ้งกบัต่างประเทศ116 มีการพบ
ตราลญัจกรท่ีถูกประทบัแลว้ในสมยัอยธุยา เป็นตราประทบัของเจา้พระยาศรีราชมีมิตรจิตร (โกษาปาน) 
ปัจจุบนัถูกเก็บรักษาไวท่ี้หอสมุดคณะมิสซงัต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส117 (ภาพท่ี 55) ถือ
วา่เป็นหลกัฐานเอกสารสมยัอยธุยาท่ีมีการประทบัตราลญัจกรเอาไวอ้ยา่งชดัเจนชุดหน่ึง 
 

 
 
ภาพท่ี 55 ตราบวัแกว้ของโกษาปาน 
ท่ีมา : ปรีดี พิศภูมิวิถี, ประชุมจดหมายเหตุออกพระวิสุทสุนทร (โกษาปาน), (กรุงเทพฯ : สถาบนั
พิพิธภณัฑก์ารเรียนรู้แห่งชาติ, 2555), 205. 

 
 

                                           
116 ราชบณัฑิตยสถาน, กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 1, 113 - 114. 
117 ปรีดี พิศภูมิวถีิ,  ประชุมจดหมายเหตุออกพระวสุิทสุนทร (โกษาปาน), (กรุงเทพฯ : สถาบนั

พิพิธภณัฑก์ารเรียนรู้แห่งชาติ, 2555), 199. 
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7.2  ระบบสัญลักษณ์ทางศาสนาพราหมณ์และการเปลี่ยนแปลงระบบสัญลักษณ์ในตรา
ลญัจกร 

ตราบวัแกว้นั้นเป็นรูปของเทพเจา้ท่ีไม่สามารถระบุเพศไดป้ระทบันั่งขดัสมาธิอยู่บนบงั
ลงัก ์พระหตัถ์ขา้งขวาถือดอกบวั ส่วนพระหตัถ์ขา้งซ้ายถือวตัถุบางอยา่งในระดบับั้นพระองคใ์นระดบั
อก โดยเทพเจา้ในศาสนาพราหมณ์ท่ีมีการถือดอกบวัท่ีพระกรทั้งสองขา้งซ่ึงมีความคลา้ยคลึงกนัทาง
ประติมานวทิยานั้น มีอยู ่2 องค ์คือ พระสุริยะ กบั คช – ลกัษมีหรือพระลกัษมี ขอ้สันนิษฐานของผูว้ิจยั 
คือเป็นรูปของพระลกัษมี (ภาพท่ี 56) โดยไดต้ดัเอาส่วนประกอบอ่ืนคือช้างสองเชือกขนาบขา้งออก
เหลือแต่เพียงเทพีลกัษมีประทบันัง่ขดัสมาธิถือดอกบวัพระหตัถ์เดียว ส่วนอีกพระหตัถ์อาจเป็นความ
คลาดเคล่ือนทางคติไปแลว้  

โดยเทพีลกัษมีนั้นเป็นชายาของพระวษิณุ ไดรั้บความเคารพวา่เป็นเทพีแห่งความงาม ความ
อุดมสมบูรณ์ โชคลาภ ซ่ึงผูต้อ้งการความร่ํารวย โชคลาภตอ้งบูชาเทพีลกัษมี118 ดงันั้นการนาํเอารูปเทพี
ลกัษมีมาเป็นสัญลกัษณ์ของตราบวัแกว้ซ่ึงเป็นตราของกรมคลงัอนัเก่ียวขอ้งกบัการคา้ขาย ความร่ํารวย
ของรัฐจึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความคิดความเช่ือของผูค้นท่ีมีต่อเร่ืองเทพีลักษมีในคติศาสนา
พราหมณ์ปรากฏอยูสื่บเน่ืองมา 

 

 
ภาพท่ี 53 คช – ลกัษมี หนา้บนัปราสาทบนัทายสรี 
 

                                           
118 ผาสุข อินทราวธุ. “เคร่ืองรางสาํหรับพอ่คา้”,ใน  ปัจจุบันของโบราณคดไีทย, (คณะโบราณคดี : 

มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2528), 53. 
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  เร่ืองคติของพระลกัษมีน้ียงัเป็นภาพปรากฏในเคร่ืองรางแผน่ดินเผาสมยัทวารวดี อายุราว
พุทธศตวรรษท่ี 14 – 15 พบตามเมืองโบราณแนวชายฝ่ังทะเลเดิมซ่ึงบางช้ินเป็นภาพคู่กบัรูปทา้วกุเวรซ่ึง
เป็นเทพเจา้แห่งความมัง่คัง่อีกด้วย  นอกจากน้ีในตาํนานเมืองนครศรีธรรมราช มีการกล่าวถึง ”พระ
รามาธิบดี” กษตัริยแ์ห่งกรุงศรีอยุธยา ติดต่อกบั ”พระรามาธิราช” เจา้เมืองรามราชของอินเดีย โดย
พระองคไ์ดส่้งเทวรูปพระศรีลกัษมี, พระบรมหงส์ (พระพรหม) และชิงชา้ทองแดง พร้อมดว้ยพราหมณ์
มาถวายแด่กษตัริยอ์ยุธยาพระองค์นั้น119   และจากสมุดภาพเทวรูปและเทวดานพเคราะห์บางเล่มก็
ปรากฏภาพพระลกัษมีถือดอกบวั เช่น ตาํราภาพเทวรูป เล่มท่ี 32 (ภาพท่ี 57) พระสมุทรูปพระไสยสาตร 
เลขท่ี 33 (ภาพท่ี 58) เป็นตน้ จากภาพแมว้า่พระลกัษมีจะอยูใ่นอิริยาบถยืนแต่พระหตัถ์ขา้งหน่ึงยงัคงถือ
ดอกบวัเป็นสัญลกัษณ์ ดงันั้นภาพบุคคลนัง่ถือดอกบวัในมือขา้งขวาและมือมือขา้งซ้ายถือวตัถุบางอยา่ง
ท่ีปรากฏในตราตราบวัแกว้นั้นจึงน่าจะเป็นคติของพระลกัษมี โดยท่ีเม่ือเวลาผา่นอาจทาํให้เกิดการเลือน
หายของช่ือทางประติมานวทิยาและเรียกช่ือตามภาพท่ีเห็น คือ เทพีถือดอกบวั วา่ “ตราบวัแกว้”  

ปัจจุบนัตราบวัแกว้ยงัคงเป็นตราประจาํของกระทรวงการต่างประเทศ ท่ีแมว้่าโครงสร้าง
อาํนาจหน้าท่ีของหน่วยงานเปล่ียนแปลงไปจากสมยัอยุธยาและสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ แต่ภาพ
สัญลกัษณ์เทพีถือดอกบวัยงับ่งบอกถึงความมัง่คัง่ อนัเน่ืองมาจากการค้าและกิจการท่ีเก่ียวข้องกับ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ  

 
ภาพท่ี 57 พระลกัษมี จากตาํราภาพเทวรูป เล่มท่ี 32 
ท่ีมา : กรมศิลปากร กองหอสมุดแห่งชาติ, ต าราภาพเทวรูปและเทวดานพเคราะห์, (กรุงเทพฯ : ไอเดีย 
สแควร์, 2535), 59. 

                                           
119 เร่ืองเดียวกนั, 57. 
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ภาพท่ี 58 พระลกัษมี จากพระสมุทรูปพระไสยสาตร เลขท่ี 33 
ท่ีมา : กรมศิลปากร กองหอสมุดแห่งชาติ, ต าราภาพเทวรูปและเทวดานพเคราะห์, (กรุงเทพฯ : ไอเดีย 
สแควร์, 2535), 125. 
 
8.  ตราพระยมทรงสิงห์120 
 

            
 
ภาพท่ี 59 ตราพระยมข่ีสิงห์ 
ท่ีมา : พระยาอนุมานราชธน, เร่ือง พระราชลัญจกรและตราประจ าตัวประจ าต าแหน่ง , (ธนบุรี : โรง
พิมพอ์กัษรเพชรเกษม, 2512), รูปท่ี 23. 
                                           

120 ในพระธรรมนูญหรือหลกัฐานเอกสารทางราชการอ่ืนๆในสมยัรัตนโกสินทร์มีการเรียกอิริยาบถของ
เทพเจา้ท่ีประทบับนพาหนะวา่ “ข่ี” ในงานวจิยัช้ินน้ี ผูว้จิยัขอใชค้าํวา่ “ทรง” แทนเพ่ือใหง่้ายต่อความเขา้ใจ และ
ความถูกตอ้งของภาษาตามยคุสมยั  
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8.1  ความส าคัญทางหน้าที่ 
ตราพระยมทรงสิงห์ (ภาพท่ี 59) เป็นอีกตราหน่ึงท่ีปรากฏเป็นหลกัฐานสมยัอยุธยาในพระ

ธรรมนูญวา่ เป็นของพญายมราชอินทราธิบดีศรีโลกากรทนัทราธรกรมพระนครบาลอไภยพิรีบรากรม
พาหุ121 คาํวา่ “ทนัทราธร” ท่ีปรากฏในช่ือตาํแหน่งของพระยมราชนั้นคือ ผูถื้อกระบองหรือคฑา พระยา
ยมราชทาํหนา้ท่ีกรมพระนคร โดยตราพระยมทรงสิงห์นั้นเอาไวใ้ชส้ําหรับคดีความโจรผูร้้ายท่ีมีโทษถึง
ตาย 

8.2  ระบบสัญลักษณ์ทางศาสนาพราหมณ์และการเปลี่ยนแปลงระบบสัญลักษณ์ในตรา
ลญัจกร 

ตามคติศาสนาพราหมณ์พระยมคือเทพเจา้แห่งความตายมีเชือก สามง่าม หรือคฑาเป็น
อาวุธ ส่วนพาหนะนั้น พระยมทรงกระบือเป็นพาหนะ หรือนั่งอยู่บนสิงห์อาสนะ122ในคติศาสนา
พราหมณ์ของเขมร พระยมทรงกระบือเป็นพาหนะและในมือถือกระบองเป็นอาวุธ ดังปรากฏบน
ประติมากรรมภาพแกะสลกัฉากนรกท่ีระเบียงคดปราสาทนครวดั (ภาพท่ี 60 ) คติเร่ืองพระยมในตรา
พระยมทรงสิงห์นั้นท่ีสืบเน่ืองมาจนถึงสมยัรัตนโกสินทร์เป็นรูปพระยมถืออาวุธบางอยา่ง อาจเป็นพระ
ขรรค ์ เน่ืองจากเทพเจา้ในศาสนาพราหมณ์หลายองค์เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงคติในประเทศไทยแลว้ 
อาวุธท่ีถือในมือมกัเปล่ียนเป็นพระขรรคไ์ดเ้สมอ แต่การท่ีมีคาํว่า “ทนัทราธร” ท่ีแปลวา่ผูถื้อกระบอง
หรือคฑานั้น แสดงให้เห็นถึงการสืบเน่ืองจากลกัษณะทางประติมานวิทยาของพระยมไดเ้ช่นเดียวกนั 
ภาพพระยมทรงสิงห์ท่ีปรากฏในตราลญัจกรนั้น อาจเกิดข้ึนจากการท่ีคติความเช่ือท่ีไดมี้การปรับเปล่ียน
ในไทย เป็นความรู้ทางประติมานวิทยาของพระยมท่ีเกิดข้ึนในสมยัอยุธยาจนถึงสมยัรัตนโกสินทร์ ท่ี
ยงัคงสืบเน่ืองจากองคค์วามรู้เก่าจากวฒันธรรมเขมร รวมถึงการประทบันัง่อยูบ่นสิงห์หรือสิงห์อาสนะ 
ส่วนในเร่ืองความหมายของพระยมยงัคงเป็นเทพแห่งความตาย มีหนา้ท่ีตดัสินคดีความผูค้นเม่ือตายไป
แลว้123  

 

                                           
121ราชบณัฑิตยสถาน, กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 1, 114. 
122 Rao, T. A. Gopinatha, Elemento f Hindu Iconography Volume two Part 2, (Delhi : Motilal 

Banavsidass), 1968, 526. 
123Ibid, 525. 
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ภาพท่ี 60 พระยมทรงกระบือ ภาพสลกัระเบียงคดนครวดั 

 
8.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างภาพเทพเจ้าบนตรากบัอ านาจการใช้งาน 
อย่างไรก็ตามความรู้ความเช่ือเร่ืองพระยมเป็นเทพแห่งความตาย มีหน้าท่ีตดัสินคดีความ

ผูค้นเม่ือตายไปแลว้ยงัคงดาํรงอยู่และถูกนาํไปใช้เป็นสัญลกัษณ์ของการลงทณัฑ์ ในสมยัอยุธยาการ
ลงโทษผูก้ระทาํผดิกฎหมายบา้นเมืองเป็นหนา้ท่ีของเจา้เมืองหวัเมืองต่างๆและหน่วยงาน ในส่วนกลาง
เป็นหนา้ท่ีของ กรมพระนครบาล ในสมยัรัชกาลท่ี5 โปรดเกลา้ฯจดัตั้งกรมนกัโทษสังกดักระทรวงนคร
บาล ต่อมาในสมัย รัชกาล ท่ี  6 จึ ง เ ป็นกรมราชทัณฑ์   ต่อมากรมราชทัณฑ์ถูกย้ายมาสังกัด
กระทรวงมหาดไทยและยา้ยกลบัไปสังกดักระทรวงยุติธรรมในพ.ศ.2545 แมว้่าจะมีการปรับเปล่ียน
โครงสร้างการบริหารราชการเพื่อความเหมาะสมในการบริหารปกครองประเทศ ตราประจาํของกรม
ราชทณัฑก์็ยงัคงใช ้ตราพระยมข่ีสิงห์ อนัเป็นสัญลกัษณ์ ของเทพผูมี้หนา้ท่ีลงโทษ 

 
9.  ตราเทพดาทรงนนธิการ  

9.1 ความส าคัญทางหน้าที ่
ต ร า เ ท พ ด า ท ร ง น น ธิ ก า ร  ข อ ง เ จ้า พ ญ า ธ ร ม า ธิ บ ดี วิ ริ ย ภัก ดี บ ดิ น ท ร เ ด โ ช ไ ช ย  

มไหยสุริยาธิบดีรัตนมลเทียรบาลอคัมหาเสนาธิบดีอไภพิริยบรากรมภาหุ 124 (กรมวงั) ตราลญัจกรน้ี
ผูว้จิยัไม่สามารถหาภาพหนงัสือท่ีมีตราประทบัตราลญัจกรเทพดาทรงนนธิการปรากฏอยู ่แต่ไดพ้บภาพ

                                           
124 ราชบณัฑิตยสถาน, กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 1, 114. 
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ตราลญัจกรน้ีอยูท่ี่หนา้บนัวดัเบญจมบพิตร125 (ภาพท่ี 61) และฝาบาตรประดบัมุก สร้างในสมยัรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั สร้างข้ึนถวายแด่พระท่ีมีสมณะศกัด์ิสูงในโอกาสเฉลิมฉลอง
การข้ึนครองราชยค์ร้ังท่ี 2 ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั126 (ภาพท่ี 62) เป็นรูปเทพเจา้มี
สองพระกร พระหตัถข์วาถือพระขรรค ์ประทบัอยูบ่นยกัษ ์ 

 

 
 
ภาพท่ี 61 ตราเทพดาทรงนนธิการ หนา้บนัวดัเบญจมบพิตร 

 

                                           
125 หนา้บนัของพระอุโบสถวดัเบญจมบพิตรดุสิตวนารามนั้นออกแบบโดยพระเจา้บรมวงศ์เธอกรม

หม่ืนวรวฒัน์ศุภากร เป็นการนาํตราประจาํกระทรวงต่างๆในสมยัรัชกาลท่ี 5 เป็นหนา้บนัทั้ง 10 ดา้น เรียงตามลาํดบั
โดยเร่ิมจากทอศใตมุ้ขตะวนัออกเวียนขวาไปดงัน้ี 1. ตราราชสีห์ ประจาํกระทรวงมหาดไทย 2. ตราพระยมทรงสิงห์ 
ประจาํกระทรวงนครบาล 3. ตราสุริยมณฑล ประจาํกระทรวงพระคลงัมหาสมบัติ 4. ตราพระเพลิงทรงระมาด ประจาํ
กระทรวงธรรมการ 5. ตราบวัแกว้ ประจาํกระทรวงการต่างประเทศ 6. ตราพระพิรุณทรงนาค ประจาํกระทรวงเกษ
ตราธิการ 7. ตราพระรามทรงรถ ประจาํกระทรวงโยธาธิการ 8. ตราจนัทรมณฑล ประจาํกระทรวงยติุธรรม 9. ตราเทพ
ดาทรงนนทธิการ แบบเดิมก่อนมีการปรับปรุงเป็นตรามหาเทพทรงนนทิการ 10. ตราคชสีห์ ประจาํกระทรวงกลาโหม 
ดูท่ี ชาตรี ประกิตนนทการ, การเมอืงและสังคมในศิลปะสถาปัตยกรรม : สยามสมยัไทยประยุกต์ชาตนิิยม, (กรุงเทพฯ: 
สาํนกัพิมพม์ติชน, 2547), 198. 

126 MaQuail, Lisa, Treasures of two nations : Thai Royal gifts to the United States of America, (Washington, D.C. : 
Asian Cultural History Program. Smithsonian Institute, 1997),  74. 
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ภาพท่ี 62 ตราเทพดาทรงนนธิการ ฝาบาตรประดบัมุกสมยัรัชกาลท่ี 5 
ท่ีมา : วดับวรนิเวศวหิาร 

 
9.2 ระบบสัญลักษณ์ทางศาสนาพราหมณ์และการเปลี่ยนแปลงระบบสัญลักษณ์ในตรา

ลญัจกร 

หา ก พิ จ า ร ณ า จ า ก ภ า พ ข อ ง ต ร า ลัญ จ ก ร เ ท พ ด า ท ร ง น นธิ ก า ร นั้ น  ลัก ษ ณ ะ ท า ง 
ประติมานวิทยาของเทพเจา้องค์น้ี คือ นิรฤติ  ซ่ึงมีพาหนะเป็นรากษส มีอาวุธคือไมท้ณัฑ์ (ในลกัษณะ
ดอกบวั) ในความเช่ือของเขมร127 ซ่ึงจะต่างจากของอินเดียท่ีนิรฤติจะทรงสิงห์หรือคนเป็นพาหนะ128แต่
การท่ีระบุในพระธรรมนูญโดยใชค้าํวา่ ”เทพดาทรงนนธิการ” สามารถตีความไดว้า่เทพองคท่ี์อยูใ่นตรา
ลญัจกรนั้นเป็นพระศิวะ ซ่ึงมีโคนนทิเป็นพาหนะ แต่ดงัท่ีปรากฏในภาพนั้น นนธิการท่ีเป็นพาหนะของ
พระศิวะไม่ไดเ้ป็นโค แต่เป็นยกัษ ์

ช่ือนนทิเกศวรนั้นเป็นภาคของโคนนทิซ่ึงปรากฏรูปเป็นคนไม่ใช่ววั ในคมัภีร์วิษณุธรร
โมตตระกล่าววา่ นนทิเกศวรมี 3 ตา ส่ีแขน และห่มหนงัเสือ129 แต่ไม่พบคตินนทิเกศวร(โคนนทิภาคท่ี
เป็นมนุษย)์ ขณะท่ีเป็นพาหนะใหพ้ระศิวะในงานศิลปกรรมของวฒันธรรมเขมรและไทยเลย  

ในวฒันธรรมเขมรนั้น มีการสร้างรูปทวารบาลทางทิศตะวนัออกของเทวาลยัพระอิศวร 
จารึกบางหลกั เช่นท่ีปราสาทกอกโป ได้กล่าวถึงการสร้างรูปนนทิและมหากาลซ่ึงไม่เคยมีช่ือน้ีตาม
แบบอินเดียเลยโดยทวารบาลท่ีอยูท่ี่ดา้นขวาประตูทางเขา้ศาสนสถานมีลกัษณะเป็นผูแ้สดงความเมตตา

                                           
127 หม่อมราชวงศสุ์ริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ, ปราสาทเขาพระวหิาร : ศาสนบรรพตทีโ่ดดเด่นทีสุ่ดในภาคพืน้

เอชียอาคเนย์, 544. 
128 Rao, T. A. Gopinatha, Elemento f Hindu Iconography Volume two Part 2, 528. 
129 Ibid, 459. 
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กรุณา สวมศิราภรณ์และตุม้หูตามแบบเทพ ถือตรีศูล คือ นนธิการ ส่วนทวารบาลท่ีอยู่ทางดา้นซ้ายมี
ลกัษณะโหดร้าย สวมศิราภรณ์และตุม้หูแบบอสูร ถือตระบอง คือ มหากาล130 

ส่วนในไทยนั้น ปรากฏคาํว่า “นนธิการ” ในอนิรุทธคาํฉนัท์  วรรณคดีสมยัอยุธยา ตอนท่ี
พระกฤษณะและเหล่าเทพเจา้ยกทพัไปปราบพระเจา้กรุงพาณ เพื่อแกแ้คน้แทนพระอนิรุทธ มีความว่า
ดงัน้ี 

   
  “ ในกษณนั้นจึงพระอี  ศวรเจา้เรียบพี 
 ริยภูตปีศาจนานา 
   เทพฤาษีสิทธิพิทยา  ธรครุฑคณา 
 อเนกอึงอมัพร 
   ต่างต่างเขจรภูธร  คือดารากร 
 ประดบัประดาษดวงจนัทร์ 
   พระรัศมีฉายฉนั  คือเดือนดว้ยพนั 
 ตรวนัดว้ยหม่ืนรัศมี 
   พระเสดจ็พฤษภพระศรี  ใสสงัขรูจี 
 จาํรูญจาํรัสจกัรพาฬ 
   หวัหนา้พระนนทิการ   ทกัษิณฝงูมาร 
 ยกัษภูติปีศาจ 
   โดยประจิมรากษสชาต์ิ                 อุตระยพุราช 
 พระขนัทกมุารพิไชย 
    วิฆเนศวรวิฆนประไลย  ถืออาวธุไกร 
 กาํลงักาํเลาะแสนสาร 
   ยอ่มพวกพลหมู่แมนมาร ยอ่มหาญเหลือหาญ 
 ประยทุธชิงเร็วราญ...”131 
 

แปลความไดว้า่ ”พระนนทิการ” เป็นหวัหน้าของฝงูมารยกัษ์ภูติปีศาจ อยูใ่นหมู่เทพท่ีราย
ล้อมพระศิวะ โดยพระนนทิการนั้นเป็นคนละส่วนกบั ”พฤษภ” หรือโคท่ีพระศิวะทรงอยู่ในวรรค

                                           
130 สุภทัรดิศ ดิศกลุ, ม.จ., ประตมิากรรมขอม, (กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ,์ 2515), 79. 
131 กรมศิลปากร, อนิรุทธค าฉันท์ พร้อมด้วยบันทกึสอบทานและหมายเหตุ, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 

2522), 83. 
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ดา้นบน บุคคลทั้งสองจึงสันนิษฐานไดว้่าเป็นคนละคนกนั และเน่ืองดว้ยการท่ี “พระนนทิการ” เป็น
หวัหนา้ของยกัษน์ั้น จึงทาํให้รูปยกัษ์ในตราลญัจกรเทพดาทรงนนธิการท่ีปรากฏนั้นเป็นรูปยกัษ ์และ
เทวดาท่ีข่ีอยูบ่นยกัษห์รือนนธิการนั้น คือ พระศิวะซ่ึงพระนนทิการเป็นหน่ึงในเทพท่ีรายลอ้มพระศิวะ
เป็นพาหนะให้ผูเ้ป็นใหญ่เหนือตนประทบัทรงอยู่บนบ่า ซ่ึงไม่ต้องบอกช่ือของเทพเจ้าท่ีมีอาํนาจ
เหนือนนธิการแลว้วา่เป็นพระศิวะ อาจเป็นเหตุผลเน่ืองดว้ยการเป็นท่ีทราบกนัโดยทัว่ไป 

 

 
 

ภาพท่ี 63 ตรามหาเทพทรงนนธิการ  
ท่ีมา : พระยาอนุมานราชธน, พระราชลัญจกรและตราประจ าตัวประจ าต าแหน่ง, (ธนบุรี : โรงพิมพ์
อกัษรเพชรเกษม, 2512), รูปท่ี 22. 
 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงตราเทพดาทรงนนธิการมาเป็นรูปพระศิวะทรงโคนนธิ (ภาพท่ี63) 
ส่วนการอธิบายการนาํเอาภาพพระศิวะทรงโคนนทิมาเป็นตราของเสนาบดีวงันั้น สมเด็จเจา้ฟ้า กรม
พระยานริศรานุวดัติวงศไ์ดท้รงอธิบายความเอาไวว้า่ ในหนงัสือนารายณ์สิบปางฝ่ายไทย พระนารายณ์
จะฆ่าพระเจา้กรุงพานแต่พระอิศวรขอไว ้แล้วเอาไปเป็นนนทิเฝ้าประตูไกรลาส132 หมายถึง การเฝ้า
ประตูเขาไกรลาสซ่ึงเป็นท่ีประทบัของพระศิวะเทพเจา้ท่ีมีอาํนาจสูงสุดตามคติศาสนาพราหมณ์นั้น เม่ือ
ไทยนาํมาใช้เป็นตราลญัจกรแสดงสัญลกัษณ์อาํนาจหน้าท่ีการบริหารงานกรมวงั ไดแ้ก่   หน้าท่ีดูแล
ความสงบเรียบร้อยของวงัซ่ึงเป็นเสาหลักในการบริหารราชการแผ่นดินในระบบราชาธิปไตย ท่ี
พระมหากษตัริยมี์อาํนาจสูงสุดประดุจเทพเจา้ และการท่ีพระมหากษตัริยเ์ปรียบพระองคไ์ดเ้ป็นพระศิวะ
นั้น การรักษาเขาไกรลาสของพระนนธิการนั้น คือ การรักษาท่ีอยูข่องพระเจา้แผน่ดินนัน่เอง จึงทาํให้
ตราเทพดาทรงนนธิการนั้นสอดคลอ้งกนัในเร่ืองของคติและหนา้ท่ีการใชง้านของตรา 
  
 
                                           

132 พระยาอนุมานราชธน, พระราชลญัจกรและตราประจ าตวัประจ าต าแหน่ง,  27 – 28. 
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10.   ตราพระยาพลเทพ 
พระธรรมนูญในกฎหมายตราสามดวงกล่าวไว้ว่า  พญาเสนาธิบดีศรีไชยนพรัตน 

กระเสดตราธิบดี อไภยพิรียบรากรมภาหุ (กรมนา) นั้น พระยาพลเทพซ่ึงเป็นเสนาบดีกรมนาถือเอาไว ้9 
ดวง133 ซ่ึงถือว่าเป็นเสนาบดีท่ีถือตรามากท่ีสุด ในรายการสมโภชพระราชลัญจกรและตราประจาํ
ตาํแหน่งในสมยัรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวเรียกช่ือรวมตราทั้ง 9 ดวงน้ีว่า “นพ
มุรธา”134  ในท่ีน่ีจะอธิบายตรานพมุรธาเฉพาะตราท่ีไดรั้บอิทธิพลทางศาสนาพราหมณ์ท่ีสามารถระบุ
ลกัษณะทางประติมานวทิยาได ้ดงัน้ี  

10.1  ตราพระไพสพราชทรงเคร่ืองยนืบนแท่น  
ตราพระไพสพราชทรงเคร่ืองยนืบนแท่นนั้น ใชใ้นการพระราชทานท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้างท่ี

พระมหากษตัริยท์รงพระราชทานอุทิศผลประโยชน์แก่วดัหรือศาสนา (สําหรับกลัปนา) ในปัจจุบนัน้ีไม่
เหลือหลกัฐานแลว้ เน่ืองจากเปล่ียนตราดวงน้ีเป็นตราโคอุศุภราชในสมยัรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั135 

ในส่วนของพระไพสพ หรือไพศพนั้น ในเอกสารสมยัอยุธยานั้นหาไม่พบ แต่ไดพ้บใน
ไตรภูมิพระร่วง แต่งโดยพญาลิไทยในสมยัสุโขทยั กล่าวในช่วงอธิบายดาวดึงษาสวรรค ์ดงัน้ี 
 

“ถดันั้นพญาเทพยดาตนหน่ึงช่ือว่าทา้วไพศรพณ์มหาราช เป็นพญาแก่ฝูงยกัษแ์ล
เทพยดาทั้ งหลายฝ่ายอุดรทิศเถิงกําแพงจักรวาลเ บ้ืองอุดรทิศพระสุเมรุราชแล 
เคร่ืองประดบันิตวัพระไพศรพณ์นั้นแลบริวารทั้งหลาย เทียรย่อมทองเน้ือสุก ฝูงยกัษ์
ทั้งหลายนั้นบา้งถือคอ้นถือสาก แลจามรีเทียรย่อมทองคาํบ่มิรู้ข่ีร้อยลา้น แลยกัษฝ์งูนั้นมี
หนา้อนัพึงกลวั แลทา้วไพศรพณ์มหาราชจิงข้ึนมาเหลืองตวัหน่ึง ดูงามดัง่ทอง จิงไปขบั
พลเถงกาํแพงจกัรวาลเบ้ืองอุดรทิศ”136  

 

                                           
133 ตราทั้ง 9 ดวงน้ี ประกอบดว้ย 1. ตราพิทธยาธรถือดอกจงกลนี 2. ตราพระไสพราชทรงเคร่ืองยนืบน

แท่น 3. ตราพระพิรุณทรงนาคทรงเคร่ืองยนืหลงันาคราช 4. ตราเทพยดุาทรงเคร่ืองยนืบนแท่นถือเสน้เชือก 5. ตราเท
นกัคลีองัคนัรูปพราหมณ์ทรงเคร่ืองแบกไถ 6. ตราเทพยดุาทรงเคร่ืองถือไมก้ะตกัยนืบนแท่น 7. ตราเทพยดุาทรงเคร่ือง
นัง่ในบุษบกหลงัหงส์ 8. ตราพระกาลทรงเคร่ืองทรงนาคราช 9. ตราดอกจงกลนี ดู  ราชบณัฑิตยสถาน, กฎหมายตรา
สามดวง : พระท านูน, (กรุงเทพฯ :อมรินทร์พร้ินติ้งแอนดพ์บัลิชช่ิง, 2550), 137 - 138. 

134 “พระราชลญัจกรแลตราตาํแหน่งท่ีไดส้มโภช,  ราชกจิจานุเบกษา เล่มที ่35 (5 เมษายน  ร.ศ. 115),. 7. 
135 พระยาอนุมานราชธน, พระราชลญัจกรและตราประจ าตวัประจ าต าแหน่ง, 138. 
136 พญาลิไท, ไตรภูมกิถาหรือไตรภูมพิระร่วง,  193 - 194. 
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อธิบายความว่า ในสวรรค์ชั้นดาวดึงษน์ั้น มีพระไพศรพณ์เป็นใหญ่ในหมู่ยกัษแ์ละเทวดา
ในทิศอุดรถึงกาํแพงจกัรวาลจากเขาพระสุเมรุ  

ส่วนหลกัฐานสมยัรัตนโกสินทร์นั้น ในไตรภูมิโลกวนิิจฉยักถา มีการกล่าวถึงทา้วเวสสุวณั
มหาราชซ่ึงเป็นใหญ่ในหมู่ยกัษ์137 เช่นเดียวกนักบัพระไพศรพณ์มหาราชท่ีมีการกล่าวในไตรภูมิกถา ใน
ขอ้ความเดียวกนัแต่เรียกช่ือต่างกนั  นอกจากนั้นคาํวา่ไวศรวรณะในภาษาสันสกฤตนั้น สามารถเป็นคาํ
วา่ “ไพศรพณะ” ไดเ้ช่นเดียวกนั จึงทาํให้เช่ือไดว้า่พระไพสพราชท่ีปรากฏบนตราลญัจกรนั้น คือ ทา้ว
เวสสุวรรณ 

ในความเช่ือทางศาสนาพราหมณ์ ทา้วเวสสุวณัณอยูใ่นพรหมณ์พงศ ์ในมหากาพยร์ามยณะ
เป็นนดัดาของปุลศัตย์ะ เม่ือปรากฏอยูใ่นมหากาพยม์หาภารตยุทธเป็นโอรสพระปุลศัตย์ะ138 ส่วนในคติ
ความเช่ือของพุทธนั้น ทา้วเวสสุวณัณหรือพระไพสพนอกจากจะเป็นทา้วจตุโลกบาลผูเ้ป็นใหญ่ในหมู่
ยกัษแ์ลว้พระองค์ยงัมีความใกลชิ้ดกบัพระพระพุทธเจา้ดว้ย ดงัความตอนหน่ึงในไตรภูมิโลกวินิจฉยก
ถา กล่าวถึงทา้วเวสสุวณัณทูลขอใหพ้ระพุทธองครั์บอาฏานาฏิยปริตร139 

10.1.1 การเปลีย่นแปลงระบบสัญลกัษณ์ในตราลญัจกร 
ลกัษณะของพระไพสพท่ีปรากฏอยู่ในตราลญัจกรนั้นมีความต่างจากลกัษณะทางประติ

มานวิทยาทั้งทางศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ เน่ืองจากนอกเหนือจากการเป็นใหญ่ในหมู่ยกัษ ์
รากษสแล้วนั้น ยงัเป็นเทพแห่งความร่ํารวยอีกด้วย ดงัจะเห็นได้จากลกัษณะท่ีมีรูปร่างอว้น แต่พระ
ไพสพนั้นมีลกัษณะผอม (ดงัจะเห็นภาพพระไพสพในตราเทพยุดาทรงเคร่ืองนัง่บนบุษบกหลงัหงส์ 
เทพเจา้ในตรานั้นเป็นพระไพสพเช่นเดียวกนัในการอธิบายต่อไป) ซ่ึงอาจเป็นเร่ืองของความคล่ีคลาย
ทางคติ หรืออาจเป็นเหตุจากช่างไทยผูส้ร้างนั้น ไม่คุน้กบัการท่ีเทพเจา้หรือเทวดาจะมีรูปร่างอว้น ดงัจะ
เห็นไดจ้ากการศิลปกรรมทางศาสนาเก่ียวกบัเทพเจา้หรือเทวดาไทยนั้น ไม่มีองคใ์ดอว้นเลย  

10.1.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างภาพเทพเจ้าบนตรากบัอ านาจการใช้งาน 
ส่วนความสัมพนัธ์ระหวา่งหน้าท่ีของเทพเจา้กบัหนา้ท่ีการใช้งานของตรานั้น ผูว้ิจยัยงัไม่

เห็นถึงความสัมพนัธ์กนัระหวา่งพระไพสพหรือทา้วเวสสุวณัณกบัการกลัปาท่ีดินแต่อยา่งใด 
   
 
 

                                           
137 พระยาธรรมปรีชา, วรรณกรรมสมยัรัตนโกสินทร์เล่ม 2,  918 – 919. 
138 พระบาทสมเดจ็มงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, พระเป็นเจ้าของพราหมณ์, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2517),  
139 พระยาธรรมปรีชา, วรรณกรรมสมยัรัตนโกสินทร์เล่ม 2, 928. 
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 10.2 ตราพระพรุิณทรงนาคทรงเคร่ืองยนืหลงันาคราช 

 
ภาพท่ี 64 ตราพระพิรุณทรงนาค 
ท่ีมา : กรมศิลปากร, ตราประจ าจังหวดั, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2542), 33. 

 
10.2.1 ความส าคัญทางหน้าที ่

ตราพระพิรุณทรงนาคทรงเคร่ืองยืนหลงันาคราช (ภาพท่ี 64) ใชส้ําหรับใชส้ั่งราชการใน
การชลประทาน ไดแ้ก่ วดินํ้าเขา้นา ขดุบึง บาง และคลองระบายนํ้า โดยหลกัฐานเร่ืองตราพระพิรุณทรง
นาคน้ียงัคงใชม้าสืบเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนัซ่ึงปรากฏเป็นตราประจาํกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คาํวา่ 
“พิรุณ” มาจากคาํวา่ วรุิณ ในภาษาบาลี ซ่ึงตรงกบัคาํวา่ วรุณ ในภาษาสันสกฤต 

10.2.2 ระบบสัญลักษณ์ทางศาสนาพราหมณ์และการเปลี่ยนแปลงระบบสัญลักษณ์ใน
ตราลญัจกร 

ภาพปรากฏในตราลญัจกรพระพิรุณทรงนาคทรงเคร่ืองยืนหลงันาคราชเป็นรูปพระพิรุณ
ประทบัยืนอยูบ่นนาค ถือพระขรรคท่ี์พระหตัถ์ซ้าย ตามคติของศาสนาพราหมณ์แต่เดิมนั้นพระวรุณจะ
ทรงมกร หรือ จระเขแ้ละหงส์ 7 ตวัเป็นพาหนะ140  แต่การปรากฏรูปพระวรุณทรงนาคนั้นเป็นความเช่ือ
ของเขมรท่ีพระวรุณทรงพาหนะไดส้องประเภท คือ นาค กบั หงส์141  ซ่ึงมกรหรือจรเขแ้ละนาคก็ยงัคงมี
ความสัมพนัธ์กบันํ้าเช่นเดียวกนัส่วนอาวธุของพระวรุณตามคติพราหมณ์เดิม ท่ีเปล่ียนจากบ่วงบาศเป็น
หม้อนํ้ ามีพวยนั้น เป็นการเปล่ียนแปลงทางความเช่ือเก่าท่ีว่าหน้าท่ีของพระวรุณแต่เดิมเป็นเทพท่ี
ควบคุมทอ้งทะเล คอยปราบพวกอสูร ซ่ึงตอ้งถือบ่วงบาศเอาไวค้อยจบัอสูร142 และเม่ือปรากฏในตรา

                                           
140 Rao, T. A. Gopinatha, Element of Hindu Iconography Volume two Part 2, 529. 
141 Roveda, Vittorio, Images of the Gods, 187 – 191. 
142 ผาสุข อินทราวธุ. รูปเคารพในศาสนาฮินดู. (นครปฐม : มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2524), 38. 
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ลญัจกรพระพิรุณทรงนาคนั้น อาวุธท่ีถือได้ปรับเปล่ียนเป็นพระขรรค์ซ่ึงถือเป็นอาวุธท่ีเทพเจ้าใน
ศาสนาพราหมณ์หลายองคต์ามคติท่ีพบในไทย สามารถถือไดโ้ดยทัว่ไป นอกจากน้ี ยงัไดป้รากฏคาํว่า 
“วรุณนาคราช” ในคมัภีร์ทางพุทธศาสนาดว้ย คือ ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา ในส่วนของติรัจฉานโลกกถา 
(สัตวเ์ดรัจฉาน) วา่ดว้ยเร่ืองของวรุณนาคราช143 แต่ปรากฏอยูใ่นรูปของพญานาคตนหน่ีงเท่านั้น ไม่ได้
เป็นเทพเจา้ท่ีมีกายเป็นคนเหมือนกบัเทพเจา้ในศาสนาพราหมณ์แต่ประการใด 

10.2.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างภาพเทพเจ้าบนตรากบัอ านาจการใช้งาน 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งพระวรุณกบันํ้ านั้น สามารถเช่ือมโยงไดก้บัการเกษตรกรรมซ่ึงตอ้ง

อาศยันํ้ าเป็นส่ิงสําคญั โดยการวิดนํ้ าเขา้นาซ่ึงถือเป็นการทาํชลประทานนั้น ถือเป็นความสําคญัอย่าง
ยิ่งยวดสําหรับการทาํเกษตรกรรมในทุกยุคทุกสมยั การใชต้ราพระวรุณทรงนาคนั้นจึงเป็นตราท่ีสําคญั
ถึงกระทัง่เป็นตราประจาํกระทรวงการเกษตรและมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ซ่ึงเป็นหลกัฐานช้ีให้เห็น
วา่มีการใชง้านมาจนถึงปัจจุบนั 

 10.3 ตรานักคลอีงัคันรูปพราหมณ์ทรงเคร่ืองแบกไถ  
 

 
ภาพท่ี 65 ตรานกัคลีองัคนัรูปพราหมณทรงเคร่ืองแบกไถ 
ท่ีมา : กรมศิลปากร, ตราประจ าจังหวดั, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2542), 33. 
  

10.3.1 ความส าคัญทางหน้าทีล่ญัจกร  
ตรานกัคลีองัคนัรูปพราหมณ์ทรงเคร่ืองแบกไถ (ภาพท่ี 65) สาํหรับใชใ้นการอนุญาตให้ไป

ถางป่าเป็นไร่นา คาํวา่พราหมณ์ทรงเคร่ืองแบกไถนั้น ตามลกัษณะทางประติมานวิทยานั้น สามารถระบุ

                                           
143 พระยาธรรมปรีชา, วรรณกรรมสมยัรัตนโกสินทร์เล่ม 2 ไตรภูมโิลกวนิิจฉัยกถา, 632 - 634. 
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ไดว้า่เป็นพลรามเน่ืองจากอาวุธของพระพลรามคือคนัไถ (hala) ท่ีมือซ้ายและสาก (musala) ท่ีมือขวา144 
นอกจากน้ีการปรากฏคาํวา่ “พลเทพ” ในช่ือตาํแหน่งเสนาธิบดีกรมนานั้น ก็เป็นการช้ีให้เห็นถึงการให้
ความสําคญัของพลรามกบัการเกษตรกรรม ส่วนคาํว่า “นกัคลีองัคนั”นั้น ผศ. ดร.จิรพฒัน์ ประพทัธ์
วิทยา อธิบายว่า อาจจะมาจากภาษาบาลีและสันสกฤต ว่า นงฺคล (บาลี) + ลางฺคล (สันสกฤต) นงฺคล 
น่าจะหมายถึง เทพท่ีแบกไถ ตรงกบัลางฺคลี ในภาษาสันสกฤต คือ พลรามท่ีมีไถเป็นอาวุธ ซ่ึงหมายถึง 
เทพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํไร่ไถนา145 

10.3.2 ระบบสัญลักษณ์ทางศาสนาพราหมณ์การเปลี่ยนแปลงระบบสัญลักษณ์ในตรา
ลญัจกร 

ความสัมพนัธ์ของพลรามกบัการเกษตรกรรมนั้น ปรากฏอยู่ในตอนท่ีพลรามใช้คนัไถขุด
เอาแม่นํ้า ยมุนามาไวเ้ป็นท่ีสําหรับอาบนํ้ าสําหรับตนเอง146 ซ่ึงสามารถเช่ือมโยงไดก้บัการขุดคลองเพื่อ
การทาํกสิกรรมไดเ้ช่นเดียวกนั อีกทั้งสัญลกัษณ์ของคนัไถซ่ึงเป็นอาวุธของพลรามนั้น ก็เป็นเคร่ืองมือ
เกษตรกรรมท่ียงัคงใช้กันจนถึงปัจจุบนั สําหรับคติความเช่ือในคติเร่ืองพลรามในสมยัอยุธยาดังท่ี
ปรากฏในพระธรรมนูญน้ีนั้น สันนิษฐานไดว้า่อาจมา รับวฒันธรรมเขมร เช่น หลกัฐานจากภาพสลกัระ
บียงคดนครวดัท่ีมีภาพพลเทพถือคนัไถ (ภาพท่ี 66)  

 

 
 
ภาพท่ี 66 ภาพสลกัพระพลเทพ (บุคคลทางซา้ย) ระเบียงคดปราสาทนครวดั 

                                           
144 Rao, T. A. Gopinatha, Elemento f Hindu Iconography Volume One Part 1, (Delhi : Motilal 

Banavsidass), 1968, 201. 
145 ราชบณัฑิตยสถาน, กฎหมายตราสามดวง : พระท านูน ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 140. 
146Joshi, N. P, Iconography of Balarama, (New Delhi : Abhinav, 1979), 3. 
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ส่วนคาํวา่ ”พราหมณทรงเคร่ืองแบกไถ” ท่ีเป็นช่ือตรานั้นอาจสันนิษฐานไดว้า่องคค์วามรู้
เร่ืองพระพลรามถือคนัไถในสมยัอยุธยานั้นยงัคงมีอยู่ รวมถึงการท่ีปรากฏช่ือพลเทพอยู่ในนามของ
เสนาธิบดีกรมนานั้น ก็เป็นหลกัฐานสนบัสนุนไดว้า่คติของพลรามในสมยัอยธุยานั้นยงัคงมีอยู ่อีกทั้งใน
สมุดภาพตาํราภาพเทวรูป เลขท่ี 32 (ภาพท่ี 67) และตาํราภาพเทวรูปไสยาศาสตร์ เลขท่ี 70 (ภาพท่ี 68) 
ซ่ึ ง เ ป็ น สั น นิ ษ ฐ า น ว่ า ส ร้ า ง ข้ึ น ใ น ส มัย รั ช ก า ล ท่ี  4 นั้ น  ก็ มี ภ า พ พ ร ะ พ ล เ ท พ ถื อ 
คนัไถ กล่าวนามพระพลเทพอยา่งชดัเจน แสดงถึงการสืบเน่ืองของคติความเช่ือเร่ืองพลรามท่ีสืบทอด
จากสมยัอยธยาถึงสมยัรัตนโกสินทร์ 

สาํหรับประเด็นการไม่ใส่คาํวา่ “พลเทพ” หรือ “พลราม” ในช่ือของตรานั้นอาจเป็นเพราะ
การมีคาํวา่ “นกัคลีองัคนั” ซ่ึงความหมายคือ พระพลรามดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้อยู่ในช่ือของตราลญัจกร
ดวงน้ีไปแลว้ จึงไม่มีความจาํเป็นท่ีตอ้งใส่ช่ือ “พลราม” หรือ “พลเทพ” อีก 

ส่วนความสัมพนัธ์ระหวา่งพระพลเทพกบัหนา้ท่ีของตราท่ีใช้ไปเลิกร้ังป่าดงพงแขม (ถาง
ป่า) นั้น ไม่มีความสัมพนัธ์กนัทางดา้นของอาวธุท่ีถืออยูใ่นมือของพระพลเทพ แต่สอดคลอ้งกนัในเร่ือง
การท่ีพระพลเทพเก่ียวขอ้งกบัการเกษตรกรรม 

การปรากฏรูปพลรามถือคนัไถในตราของพระยาพลเทพเสนาธิบดีกรมนา ซ่ึงทาํหน้าท่ี
กาํกบังานดา้นเกษตรท่ีหมายถึงการทาํนาท่ีประกอบดว้ย การแผว้ถางท่ีดิน การปรับท่ีดิน การไถ การ
ปลูกกลา้ การดาํนา การเก็บเก่ียวนั้น ภาพคนัไถจึงส่ือสัญลกัษณ์น้ีไดอ้ยา่งเหมาะสมและชดัเจนถึงหนา้ท่ี
และกิจกรรมของตราดวงน้ี 

 
 
ภาพท่ี 67 พระพลเทพ จากสมุดภาพตาํราภาพเทวรูปไสยาศาสตร์ เลขท่ี 70 
ท่ีมา : กรมศิลปากร, กองหอสมุดแห่งชาติ, ต าราภาพเทวรูปและเทวดานพเคราะห์, (กรุงเทพฯ : ไอเดีย 
สแควร์, 2535), 184. 
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ภาพท่ี 68 พระพลเทพ จากตาํราภาพเทวรูป เลขท่ี 32 
ท่ีมา : กรมศิลปากร, กองหอสมุดแห่งชาติ, ต าราภาพเทวรูปและเทวดานพเคราะห์, (กรุงเทพฯ : ไอเดีย 
สแควร์, 2535), 84. 
 

 10.4 ตราเทพยุดาทรงเคร่ืองน่ังบนบุษบกหลงัหงส์ 
 

 
ภาพท่ี 69 ตราเทพยดุาทรงเคร่ืองนัง่บนบุษบกหลงัหงส์ 
ท่ีมา : กรมศิลปากร, ตราประจ าจังหวดั, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2542), 33. 
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10.4.1 ความส าคัญทางหน้าที ่
ตราเทพยุดาทรงเคร่ืองนัง่บนบุษบกหลงัหงส์ (ภาพท่ี 69) ใช้สําหรับประทบัหนงัสือ

ราชการในการเรียกปลงกฎเรียกหางขา้ว147 ในภาพเป็นรูปเทวดานัง่พบัขา พระกรขวาถือพระขรรค ์พระ
กรซา้ยยกข้ึนเสมอพระอุระหนัพกัตร์ไปเบ้ืองขวาอยูใ่นซุม้บุษบกหลงัหงส์  

10.4.2 ระบบสัญลักษณ์ทางศาสนาพราหมณ์และการเปลี่ยนแปลงระบบสัญลักษณ์ใน
ตราลญัจกร 

ภาพท่ีปรากฏในตราและช่ือตรานั้นมีประเด็นปัญหา คือ ไม่ไดบ้อกว่าเทวดาท่ีนัง่อยู่บน
บุษบกหงส์เป็นใคร หากตีความวา่เป็นพระพรหมทรงหงส์แลว้นั้น เม่ือพิเคราะห์ดูจากพระพกัตร์แลว้ ก็
จะเห็นไดว้า่เทวดาในภาพตรานั้นมีพระพกัตร์เดียว ต่างจากพระพรหมซ่ึงมี 4 พระพกัตร์ คติความเช่ือ
เร่ืองพระพรหมส่ีหน้าท่ีปรากฏในงานศิลปกรรมนั้น เป็นเร่ืองของพระพรหมซ่ึงเป็นเทพเจา้สําคญัใน
ศาสนาพราหมณ์ ซ่ึงพระพรหมในศาสนาพราหมณ์น้ีมีเพียงองคเ์ดียว ถือวา่เป็นผูส้ร้างโลกและสรรพส่ิง
ต่างๆ แต่ในคติความเช่ือทางพุทธศาสนาจะแตกต่างออกไป กล่าวคือ พระพรหมในพุทธศาสนามีหลาย
องค ์สถิตอยูบ่นพรหมโลก ซ่ึงประกอบดว้ยรูปพรหม 16 ชั้นและอรูปพรหม 4 ชั้น มนุษยผ์ูบ้าํเพญ็ธรรม
จนบรรลุญาณสามารถไปเกิดเป็นพรหมได ้ 

ท่ีสําคญั ลกัษณะของพระพรหมตามคติความเช่ือของพุทธศาสนาไม่เคยระบุวา่มี 4 พระ
พกัตร์ ฉะนั้นพระพรหมส่ีหนา้ท่ีปรากฏตามพุทธสถานต่างๆไม่วา่จะเป็นรูปเคารพหรืองานจิตรกรรมฝา
ผนงัตามโบสถ์และวิหาร ย่อมเป็นอิทธิพลจากลกัษณะของพระพรหมในศาสนาพราหมณ์ ซ่ึงสะทอ้น
การผสมผสานระหวา่งพุทธศาสนากบัศาสนาพราหมณ์ไดเ้ป็นอยา่งดี148  แต่หากรูปในตราเป็นรูปพระ
พรหมนั้น ก็จะไปซํ้ ากบัพระราชลญัจกรหงส์พิมาน ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดท้รง
มีพระราชปรารภจะสร้างพระราชลญัจกรหงส์พิมาน ใหค้รบพระเจา้ทั้งสาม คือ พระศิวะ พระวิษณุ และ
พระพรหม แต่ไม่ไดส้ร้าง กลบัมาสร้างในสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั149 การท่ีรัชกาล
ท่ี 5 ทรงมีพระราชปรารภเช่นนั้น แสดงวา่ในช่วงเวลานั้นไม่ไดมี้พระพรหมอยูใ่นรูปของตราลญัจกร
เลย ฉะนั้นจึงมีความเป็นไปไดว้า่เทวดาซ่ึงประทบันัง่บนบุษบกหงส์นั้น ไม่ใช่พระพรหม  

                                           
147 หางขา้ว หมายถึง จาํนวนขา้วท่ีหลวงเรียกเก็บภาษี ดูท่ี ราชบณัฑิตยสถาน, กฎหมายตราสามดวง : 

พระท านูน ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 141. 
148 รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, “พรหมหนา้เดียว,” ใน ด ารงวชิาการ" : วารสารรวมบทความทางวชิาการคณะ

โบราณคดปีี 2548 (กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2548), 95 – 107. 
149 “พระราชบญัญติัพระราชลญัจกร รัตนโกสินทร์ศก 130.”  ราชกจิจานุเบกษา  เล่มที ่28 (6 พฤศจิกายน 

ร.ศ. 130),  304. 
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อีกประเด็นท่ีน่าสนใจ คือ รูปของเทพเจา้ท่ีนัง่ประทบัอยู่บนบุษบกหงส์นั้น ในหลกัฐาน
ทางศิลปกรรมอ่ืนๆ ไดป้รากฏวา่เทพองคน์ั้นคือ พระไพสพ ดงัปรากฏใหเ้ห็นในสมุดภาพเทวรูป เช่น      

พระสมุทรรูปพระไสยสาตร เลขท่ี 33 (ภาพท่ี 70) พระเทวรูป เลขท่ี 69 (ภาพท่ี 71)  บาน
หน้าต่างหอไตรชั้นใน วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม เป็นตน้ ลกัษณะของเทพเจา้ท่ีปรากฏบนตราน้ี
ตรงกบัพระไพสพดงักล่าว จึงทาํใหส้ามารถระบุไดว้า่ ตราเทพดานัง่ในบุษบกบลัลงัก์หงส์ท่ีเป็นช่ือท่ียงั
ปรากฏอยู่ในสมยัรัตนโกสินทร์นั้น เทพเจา้ท่ีอยู่ในตราคือ พระไพสพ หรือทา้วเวสสุวรรณดงัท่ีได้
บรรยายในตราพระไพสพราชทรงเคร่ืองยืนบนแท่นแลว้ เหตุท่ีไม่เรียกวา่พระไพสพ แต่เรียกวา่ “เทพยุ
ดา” นั้ นอาจเป็นกรณีเดียวกับตราเทพดาทรงพระนนธิการก็เป็นได้ ว่าเป็นการรับรู้ของผูมี้ความรู้
โดยทัว่ไปถึงลกัษณะทางประติมานวิทยารูปแบบน้ีแลว้ก็ไม่ตอ้งอธิบายช่ืออีกต่อไปว่าเทพเจา้องค์ท่ี
ปรากฏในตรานั้น มีช่ือวา่อะไร และนอกจากน้ี ผูศึ้กษายงัไม่เห็นความเก่ียวขอ้งระหวา่งคติพระไพสพ
กบัคติแม่โพสพซ่ึงเป็นความเช่ือทอ้งถ่ินของไทยผูเ้ป็นเทพีแห่งขา้ว  

 

 
 

ภาพท่ี 70 พระไพสพ จากพระสมุทรรูปพระไสยสาตร เลขท่ี 33 
ท่ีมา : กรมศิลปากร, กองหอสมุดแห่งชาติ, ต าราภาพเทวรูปและเทวดานพเคราะห์, (กรุงเทพฯ : ไอเดีย 
สแควร์, 2535), 140. 
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ภาพท่ี 71 พระไพสพ จาก, พระเทวรูป เลขท่ี 69 
ท่ีมา : กรมศิลปากร, กองหอสมุดแห่งชาติ, ต าราภาพเทวรูปและเทวดานพเคราะห์, (กรุงเทพฯ : ไอเดีย 
สแควร์, 2535), 140. 

10.4.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างภาพเทพเจ้าบนตรากบัอ านาจการใช้งาน 
ส่วนความสัมพนัธ์ระหว่างหน้าท่ีของตรา คือ ใช้สําหรับประทบัหนังสือราชการในการ

เรียกปลงกฎเรียกหางขา้ว กบัพระไพสพหรือทา้วเวสสุวรรณท่ีปรากฏบนตรานั้น ผูว้ิจยัไม่เห็นความ
เก่ียวขอ้งกนัระหวา่งคติความเช่ือกบัหนา้ท่ีการใชง้าน 

10.5 ตราพระกาลทรงเคร่ืองทรงนาคราช มือขวาถือจักร มือซ้ายถือพระขรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 72 ตราพระกาลทรงเคร่ืองข่ีนาคราช มือขวาถือจกัร มือซา้ยถือพระขรรค์ 
ท่ีมา : กรมศิลปากร, ตราประจ าจังหวดั,  (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2542), 33. 
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ตราพระกาลทรงเคร่ืองทรงนาคราช มือขวาถือจกัร มือซ้ายถือพระขรรค์ (ภาพท่ี 72) ใช้
สําหรับประทบัหนงัสือราชการไปประหารชีวิตขุนนางท่ีสังกดักรมนาในหวัเมืองต่างๆ ในภาพเป็นรูป
เทวดา (พระกาล) ประทบัอยูบ่นหลงันาค กรทั้งสองขา้งกางออก กรขวาทรงจกัร กรซา้ยทรงพระขรรค ์ 

10.5.1 ระบบสัญลักษณ์ทางศาสนาพราหมณ์และการเปลี่ยนแปลงระบบสัญลักษณ์ใน
ตราลญัจกร 

พระกาลในทางประติมานวทิยาของศาสนาพราหมณ์แต่เดิมนั้น เป็นอีกช่ือหน่ึงของพระยม 
อาทิเช่น ปางหน่ึงของพระศิวะช่ือวา่ “กาละมูรติ” เป็นตอนท่ีพระศิวะปราบพระกาล ซ่ึงในท่ีน้ีก็คือพระ
ยม เทพแห่งความตายนั่นเอง150 หลกัฐานในเขมรขดัแยง้กบัขอ้มูลในศาสนาพราหมณ์ของประเทศ
อินเดีย  กล่าวคือ พระกาลเป็นพระศิวะ จารึกหลกัใหญ่ท่ีเมืองกปิลปุระไดก้ล่าวถึงการสังเวยอนัยิ่งใหญ่
คือ การสังเวยแด่พระกาล (อิศวร) พร้อมกบัการสังเวยพระสุรัสวดี (มหทฺยาค ํกาลยาคมฺ อิติ ศฺรุตมฺ/สรสฺว
ตียาคยุตมฺ)151 แต่ในเขมรเองนั้นก็มีการเรียกพระกาลแยกกับพระศิวะด้วยเช่นเดียวกัน เช่น จารึก
ปราสาทตาแกว้ ศิวพินทุ มหาอาํมาตยแ์ห่งพระเจา้สุริยวรมนัท่ี 1 ไดส้ร้างเทวรูปพระคเณศถึง 2 องค ์
ภายใตน้ามว่าพระพิฆเนศและพระพิฆเนศวร พร้อมกบัการสร้างเทวรูปพระอิศวร พระจณัฑี โคนนทิ 
และพระกาล152 ทาํใหเ้ช่ือไดว้า่ นอกจากพระกาลซ่ึงอยูใ่นฐานะเทพแห่งความตายคือพระยมแลว้นั้น ใน
วฒันธรรมเขมรพระกาลอาจเป็นพระศิวะดว้ยก็เป็นได ้ 

10.5.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างภาพเทพเจ้าบนตรากบัอ านาจการใช้งาน 
ลกัษณะทางประติมานวทิยาของพระกาลซ่ึงก็คือพระยมท่ีปรากฏบนตราลญัจกรน้ี ไม่ไดมี้

ลกัษณะท่ีตรงกบัลกัษณะทางประติมานวิทยาของพระยมเลย อาจเป็นไปไดว้า่ เกิดการเปล่ียนแปลงใน
เร่ืองของคติ หรือการท่ีนาํพระกาลมาอยูใ่นกลุ่มของตราลญัจกรกรมนาน้ีแลว้ จึงให้พระกาลทรงนาคซ่ึง
มีความหมายเก่ียวโยงกบันาคใกลเ้คียงกบัพาหนะของพระพิรุณดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้แลว้ ส่วนอาวุธท่ี
ถือในพระหัตถ์ได้แก่ จักรและพระขรรค์นั้น เป็นอาวุธสําหรับประหัตประหารชีวิตคนได้ทั้ งส้ิน 
โดยเฉพาะรูปจกัรนั้น ยงัเป็นเคร่ืองหมายของตราลญัจกรท่ีพระยาจกัรีถือไวส้ําหรับประทบัเพื่อประหาร
ชีวติคน โดยตอ้งใชส้ามตรามาประทบัในเอกสาร คือ ตราราชสีห์ ตราคชสีห์ ตราบวัแกว้ ถึงจะสามารถ
ประทบัตราจกัรเพื่อประหารชีวติได ้จึงน่าจะเป็นเร่ืองของการแสดงรูปภาพใหเ้กิดความเขา้ใจ การแสดง
ถึงอาํนาจ ผ่านทางรูปของพระกาลซ่ึงเป็นเทพ เป็นสัญลักษณ์ของความตาย กับตราจักร ซ่ึงเป็น

                                           
150 Rao, T. A. Gopinatha, Elemento f Hindu Iconography Volume two Part 1, 156 - 159. 
151 สุภทัรดิศ ดิศกลุ, หม่อมเจา้, ทรงเรียบเรียงจากบทความของนายกมเลศวร ภตัตาจารย,์ ศาสนา

พราหมณ์ในอาณาจกัรขอม, (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พร้ินติ้งแอนดพ์บัลิชช่ิง, 2547), 153 – 154.  
152 เร่ืองเดียวกนั, 161. 
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สัญลกัษณ์ของโทษตดัสินประหารชีวิต ตราพระกาลทรงเคร่ืองทรงนาคราช มือขวาถือจกัร มือซ้ายถือ
พระขรรค ์จึงสอดคลอ้งกนัทั้งคติทางศาสนาพราหมณ์กบัหนา้ท่ีการใชง้าน 

10.6 ตราพระโคอุศุภราช 

 
ภาพท่ี 73 ตราพระโคอุศุภราช 
ท่ีมา : กรมศิลปากร, ตราประจ าจังหวดั,  (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2542), 33. 
 

ตราพระโคอุศุภราชนั้น (ภาพท่ี 73) ในพระธรรมนูญไม่ไดก้ล่าวไว ้แต่ถูกจดัรวมอยู่ใน 
“นพมธุรา” หรือ ตราเกา้ดวงของพระยาพลเทพ กรมนา โดยตราท่ีถูกแทนท่ีโดยตราพระโคอุศุภราชนั้น 
คือตราพระไพสพราชทรงเคร่ืองยืนบนแท่น แต่ถูกแทนท่ีดว้ยตราพระโคอุศุภราชแทน ดว้ยเหตุใดนั้น
ไม่อาจทราบได ้

ในภาพ รูปโคมีเคร่ืองแต่งกายยืนอยูบ่นแท่น คาํวา่ “อุศุภ” แปลวา่ โค ส่วน “ราช” แปลว่า 
ราชา รวมกนัคือ ราชาแห่งโคทั้งปวง ในความเช่ือทางศาสนาพราหมณ์คือ โคนนทิ ซ่ึงเป็นพาหนะของ
พระศิวะ  

ช่ือ “โคอุศุภราช” นั้น พบในพระราชนิพนธ์บทละครเร่ืองรามเกียรต์ิในรัชกาลท่ี 1 ตอน
พระลักษณ์ถูกหอกกบิลพทั เป็นเหตุการณ์หลังจากท่ีท้าวมาลีวราชให้ท ศกัณฐ์ส่งคืนนางสีดา แต่
ทศกัณฐ์ไม่ยอม ทศกัณฐ์จึงทาํพิธีชุบหอกกบิลพทั ในเหตุการณ์ตอนพระรามสู้รบกับทศกัณฐ์นั้ น 
ทศกัณฐ์ได้พุ่งหอกกบิลพทัหมายเอาชีวิตพิเภกซ่ึงอยู่เคียงข้างราชรถของพระลักษณ์จึงได้พุ่งหอก
กบิลพทัมาหมายเอาชีวิตพิเภก พระลกัษณ์ปัดหอกกบิลพทัมาถูกพระองค์  พระรามโกรธจึงแผลงศร
พรหมาสตร์จนทศกณัฐ์ตอ้งเลิกทพักลบัไป หลงัจากนั้นพิเภกไดบ้อกว่าวิธีรักษาคือตอ้งนาํเอาสังกรณี
ลดาชาติ, ตน้ตู่ตวัตรีชวาและมูลโคอุสุภราชพระศุลีมาผสมดว้ยกนั153 

                                           
153สมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช,  รามเกยีรติ์เล่ม 7 พระราชนิพนธ์บทละครในรัชกาลที ่1. 

(มปท. : องคก์ารคา้ของคุรุสภา, 2507),  130 – 177. 
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นอกจากน้ี ยงัพบการใชค้าํวา่ “โคอุสุภราช” ท่ีเขมรอีกดว้ย อยูใ่นพระราชพิธีทวาทสมาส 
พระราชพิธีจรดพระนงัคลั คือ เขมรสามารถเรียกพระโคในพระราชพิธีน้ีวา่ “พระโค” ก็ได ้หรือเรียกวา่ 
“โคอุสุภราชก็ได้154  

ส่วนหนา้ท่ีการใชง้านของตราโคอุศุภราชนั้น แทนกนัดว้ยตราพระไพสพราชทรงเคร่ืองยืน
บนแท่นนั้ น ใช้ในการพระราชทานท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้างท่ีพระมหากษัตริย์ทรงพระราชทานอุทิศ
ผลประโยชน์แก่วดัหรือศาสนา (สาํหรับกลัปนา) ซ่ึงไม่ไดมี้ความสอดคลอ้งกนัดว้ยเร่ืองของโคอุศุภราช
หรือโคนนทิ กบัการกลัปนา 

จากการท่ีตราของเจา้พระยาพลเทพมีมากถึง 9 ดวงนั้น ต่อมามีรายงานกราบบงัคมทูลของ
ออฟฟิศไปรเวตสิเกรตารีหลวง ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม ร.ศ. 111 วา่ “กระทรวงนายกเลิกใชต้รา 9 ดวง 
ใชต้ราพลเทพทรงไถเป็นตราใหญ่  พระพิรุณทรงนาคเป็นตรานอ้ย”155  จึงทาํให้หมู่ของตรา “นพมุรธา” 
ทั้ง 9 องคน์ั้นไดถู้กยกเลิกเหลือเพียง 2 ตรานบัแต่นั้น  
 
11. ตราปักษาวายุภักษ์ 
 

 
ภาพท่ี 74 ตราปักษาวายภุกัษ ์
ท่ีมา : กรมศิลปากร, ตราประจ าจังหวดั,  (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2542), 32. 
 
 
 

                                           
154 เทพพิทู (ฌึม กรอเสม), ออกญา. พระราชพธีิทวาทศมาสหรือพระราชพธีิสิบสองเดอืนกรุงกมัพูชา 

ฉบับฉลองครบรอบ 55 ปี การสถาปนาความสัมพนัธ์ทางการทูตไทย-กมัพูชา เล่ม 2, (กรุงเทพฯ : กรมสารนิเทศ 
กระทรวงการต่างประเทศ, 2550), 114. 

155 พระยาอนุมานราชธน,  พระราชลญัจกรและตราประจ าตวัประจ าต าแหน่ง, 38. 
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11.1 ความส าคัญตามหน้าที่ 
ตราปักษาวายุภกัษ ์(ภาพท่ี 74) ในพระธรรมนูญกล่าวว่าเป็นตราของพญาราชภกัดีศรีรัต

นราชสมบติับดีพิรียภาหะ เจา้กรมพระคลงัมหาสมบติั มีหน้าท่ีควบคุมดูแลรายได้ของแผ่นดิน ดูแล
รักษาพระราชทรัพยข์องหลวง จดัเก็บอากรประเภทต่างๆ156 สมเด็จเจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวตัติวงศ ์
ตรัสอธิบายไวด้งัน้ี  

"ถา้แปลตามคาํก็ว่า นกกินลม ขอ้ยากในนกน้ีเกิดข้ึนในท่ีประชุมเสนาบดี สั่งให้
สมเดจ็เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวตัติวงศ ์ทรงเขียนผกูตรากระทรวงต่างๆเป็นลายขอ้มือ
เส้ือเคร่ืองแบบ หากเป็นตราเก่าซ่ึงมีตราประจาํกระทรวงอยูแ่ลว้ จะเอามาใชไ้ดใ้หใ้ชต้รา
เก่า ท่ีเป็นกระทรวงใหม่ไม่มีตรามาแต่เดิมจึงคิดผูกข้ึนใหม่ โดยคาํสั่งอย่างน้ีกระทรวง
ใดกไ็ม่ยากเท่ากระทรวงคลงั ซ่ึงเดิมพระยาราชภกัดีฯทาํการในหนา้ท่ีเสนาบดีกระทรวง
พระคลงั คือตรานกวายุภักษ์ รูปนกวายุภักษ์ในตรานั้นก็เป็นนกแบบสัตว์หิมพานต ์
เหมือนกบันกอินทรีย ์ฉะนั้นไม่ทรงเช่ือว่าถูก จึงไดท้รงรําลึกต่อไป ก็ทรงรําลึกไดว้่า มี 
ณ ท่ีแห่งใดแห่งหน่ึงซ่ึงมีความว่าทรงพระมาลาปักขนนกวายุภกัษ ์ก็ทรงคน้หาพบใน
หมายทา้ยหนงัสือพระราชวิจารณ์จดหมายเหตุความทรงจาํของกรมหลวงนริทรเทวี เม่ือ
มีคาํปรากฏเช่นนั้น นกวายุภกัษก์็คือ นกการเวก เพราะพระมาลาทุกชนิดท่ีปักขนนก 
ย่อมใชข้นนกการเวกอย่างเดียวเป็นปกติ เม่ือทรงดาํริปรับนกวายุภกัษก์บันกการเวกเขา้
กนั ก็เห็นลงกนัไดโ้ดยมีทางเราพูดกนัว่า นกการเวกนั้นมีปกติอยู่ในเมฆบนฟ้า กินลม
เป็นภกัษาหารตามท่ีวา่พิสดารเช่นนั้น กเ็พราะนกชนิดนั้นในเมืองเราไม่มีและท่ีว่ากินลม
ก็เพราะในเมฆไม่มีอะไร นอกจากลมจึงใหกิ้นลมเป็นอาหาร แต่เม่ือปกติของมนัอยู่ใน
เมฆแลว้กไ็ฉนเล่ามนุษยจึ์งไดข้นมนัมาปักหมวก เช่ือว่าเพราะเหตุท่ีน่าสงสัยเช่นนั้นเอง 
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั จึงตรัสสั่งไปต่างประเทศท่ีส่งขนนกชนิดนั้นเขา้
มา ใหส่้งตวันกเขา้มาถวาย จึงไดต้วัจริงเป็นนกยดัไส้มีขนติดบริบูรณ์เขา้มา ก็เป็นนกท่ี
เรียกตามภาษาองักฤษ “Paradise Bird” ซ่ึงท่ีเรียกเป็นภาษาองักฤษเช่นน้ี นึกว่าแปลมา
จากภาษาแขก ความก็ว่าเป็นนกฟ้าเราคงไดฟั้งแขกเขาว่า จึงละเมอตามไป เม่ือไดน้กยดั
ไสเ้ขา้มาแลว้จึงทรงจดัเอาข้ึนเกาะคอนมีดา้ม ใหเ้ดก็ถือนาํพระยานุมาศในงานสมเด็จเจา้
ฟ้าโสกนัต์ ตามท่ีไดพ้ยานมาว่าเป็นนกอยู่ในแผ่นดิน ไม่ใช่นกอยู่ในฟ้าเช่นนั้น ใครจะ
เช่ือกนัหรือไม่กห็าทราบไม่ แมร้าชสีห์เม่ือไดต้วัจริงมาบอกใครวา่ น่ีแหละราชสีห์ก็ไม่มี
ใครเช่ือดว้ยไม่เหมือนกบัท่ีเราป้ันเขียนกนั ตามท่ีเราป้ัน เขียนกนันั้น ขาดส่ิงสาํคญัท่ีไม่
มีสร้อยคอ อนัจะพึงสมช่ือวา่ ไกรสร หรือ ไกรสรสีห์ หรือ ไกรสรราชสีห์”157 

                                           
156 ราชบณัฑิตยสถาน, กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 1, 116. 
157 พระยาอนุมานราชธน,  พระราชลญัจกรและตราประจ าตวัประจ าต าแหน่ง,  34 - 36. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%86
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B9%8C
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 จึงเป็นท่ีเขา้ใจโดยทัว่กนัว่า ปักษาวายุภกัษ์นั้น คือ นกการเวก ปรากฏหลกัฐานอยู่ในไตรภูมิ
กถา ช่วงพระเจา้อโศกมหาราช กล่าววา่นกกรวิกอยูใ่นป่า มีเสียงไพเราะจนทาํให้เสือลืมกินเน้ือ เด็กท่ี
ถูกผูใ้หญ่ไล่ตีตอ้งหยุดน่ิง นกตวัอ่ืนท่ีบินอยูใ่นอากาศเม่ือไดย้ินเสียงก็รู้สึกวา่ไม่ไดบิ้น ปลารู้สึกวา่ตน
ไม่ไดว้่ายนํ้ า และนกกรวิกนั้นก็เป็นตวัขบักล่อมพระเจา้อโศกมหาราช158  แต่ไม่ปรากฏในรูปแบบงาน
ศิลปกรรมอ่ืนๆ มากนกั นอกจากน้ี รศ.เสนอ นิลเดชไดมี้ขอ้เสนอวา่ อาจเป็นตราเก่าของคอนสแตนติน 
ฟอลคอน เน่ืองจาก “ฟอลคอน” แปลวา่ “เหยีย่ว  

ส่วนเร่ืองความสอดคลอ้งกนัระหวา่งนกปักษาวายุภกัษก์บัหนา้ท่ีการใชง้านนั้น ผูว้ิจยัมอง
วา่ยงัไม่มีสอดคลอ้งกนัมากนกั 
 
12. ตราหนุมานแผลงฤทธ์ิและตราองคตถือพระขรรค์  

 
 
ภาพท่ี 75 ตราหนุมาน (ตราประจาํเมืองกบินทร์บุรี) 
ท่ีมา : กรมศิลปากร, ตราประจ าจังหวดั,  (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2542), 35. 
 

ตราหนุมานแผลงฤทธ์ิ159 (ภาพท่ี 75) มีการกล่าวในพระธรรมนูญว่าเป็นของพญาศรีราช
เดโชไชยอไภยพิริยบรากรมภาหุ กรมอาษาใหญ่ขวา ใชไ้ปตั้งขุนพลหวัเมืองเอกโทตรี หวัเมืองเล็กฝ่าย
ขวา และ ตราองคตถือพระขรรค ์ของพญาศรีราชเดชะไชยพญาทา้ยนํ้ า ใชไ้ปตั้งขุนพลหวัเมืองเอก โท 
ตรี หวัเมืองเล็กฝ่ายซา้ย160 โดยทั้งสองตราน้ีมีลกัษณะใชง้านคลา้ยกนั ดงันั้นจะกล่าวถึงพร้อมกนัในท่ีน้ี 

                                           
158 พญาลิไทย, ไตรภูมกิถาหรือไตรภูมพิระร่วง,  138. 
159 เน่ืองจากผูว้จิยัไม่สามารถหาตราลญัจกรหนุมานแผลงฤทธ์ิได ้จึงนาํเอาตรารูปหนุมานมานาํเสนอซ่ึง

เป็นตราประจาํเมืองกบินทร์บุรีมาเป็นภาพประกอบ 
160 ราชบณัฑิตยสถาน, กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 1, 117. 
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12.1 ระบบสัญลกัษณ์ทางศาสนาพราหมณ์ทีป่รากฏในตราลัญกร 
ตราท่ีเป็นรูปวานรซ่ึงเป็นสมุนของพระรามในมหากาพยร์ามายณะนั้น ใช้สําหรับแต่งตั้ง

ขนุพล หมายถึงทหารหรือตาํรวจในหวัเมืองต่างๆ แบ่งเป็นฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวา การทาํหนา้ท่ีของวานร
ทั้งสองนั้นนอกจากจะเป็นสมุนของพระรามแลว้ ยงัคงทาํหน้าท่ีเป็นองครักษ์พิทกัษ์พระรามอีกดว้ย 
โดยหลกัฐานของคติความเช่ือเร่ืองน้ีนอกจากภาพสลกัการต่อสู้ของวานรกบัอสูรในวฒันธรรมเขมร
แลว้ ยงัปรากฏวา่หนุมานยงัสามารถเป็นถึงพาหนะของพระรามในฉากการต่อสู้ท่ีกรุงลงกา 161ดงัปรากฏ
ท่ีภาพสลกัท่ีระเบียงคดปราสาทนครวดั (ภาพท่ี 46)  การท่ีตวัหนุมานนอกจากจะเป็นสมุนเอกของ
พระรามแลว้ การทาํหนา้ท่ีพาหนะในฉากการต่อสู้ท่ีกรุงลงกา ซ่ึงถือวา่เป็นฉากการต่อสู้ท่ีสําคญัท่ีสุดใน
มหากาพยร์ามายณะ นอกเหนือจากจะเป็นพาหนะแล้ว ยงัถือว่าเป็นการทาํหน้าท่ีปกป้องพระรามใน
ช่วงเวลาสําคัญอย่างท่ีสุดอีกด้วย ดังนั้นความคิดเร่ืองวานรเอกกับการเป็นองครักษ์นั้น จึงมีความ
สอดคลอ้งกบัการท่ีนาํเอารูปหนุมานและองคตมาเป็นตราสําหรับแต่งตั้งขุนพลตามหัวเมืองต่างๆดงั
ปรากฏในพระธรรมนูญ   
 พอมาถึงสมยัรัตนโกสินทร์นั้น ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว มีเฉพาะตรา
หนุมานเท่านั้นท่ียงัอยูใ่นกรมอาสาใหญ่เช่นเดียวกบัท่ีอยูใ่นพระธรรมนูญ แต่เปล่ียนเรียกช่ือเป็นตราหนุ
มานส่ีกรเหาะ ถือโดยพระยาสีหราชเดโชไชย ซ่ึงช่ือตราคลา้ยกบัตราของกรมพระตาํรวจ โดยมีช่ือว่า 
ตราหนุมานส่ีกรเหาะ หาวเป็นดาวเป็นเดือน ถือโดยพระยาอภยัรณฤทธ์ิ จางวาง ส่วนตราองคตท่ีอยูใ่น
พระธรรมนูญนั้น ในหลกัฐานสมยัรัชกาลท่ี 4 กรมอาสาใหญ่ซ้ายเปล่ียนเป็นช่ือเป็นตราสุครีพเหาะถือ
ขรรค์ ผูว้ิจยัพบฝาบาตรประดบัมุกสร้างในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั สลกัรูปตรา
ลญัจกรของเสนบดีกระทรวงกรมต่างๆโดยรอบ มีทั้งตรารูปหนุมานส่ีกรเหาะ (ภาพท่ี 76) และตรารูป
สุครีพเหาะถือพระขรรค ์(ภาพท่ี 77)  
 

                                           
161

  Roveda, Vittorio, Images of the Gods, 139. 
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ภาพท่ี 76 ตราหนุมานส่ีกรเหาะประดบัฝาบาตรประดบัมุกสร้างในสมยัรัชกาลท่ี 5 
ท่ีมา : วดับวรนิเวศวหิาร 
 

 
 
ภาพท่ี 77 ตรารูปสุครีพเหาะถือพระขรรคป์ระดบัฝาบาตรประดบัมุกสร้างในสมยัรัชกาลท่ี 5 
ท่ีมา : วดับวรนิเวศวหิาร 
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13. ตราพระอุเทนทราธิราช ดีดพนิสามสาย 
 

 
 
ภาพท่ี 78 ตราพระอุเทนทราธิราช ดีดพินสามสาย 
ท่ีมา : กรมศิลปากร, ตราประจ าจังหวดั, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2542), 99. 

 
13.1 ความส าคัญตามหน้าที่ 
สาํหรับตราพระอุเทนทราธิราช ดีดพินสามสายนั้น (ภาพท่ี 78) ในพระธรรมนูญกล่าววา่มี 

2 ตรา ช่ือวา่ตราพระอุเทนทราธิราชกุมาร ดีดพินสามสาย ของหลวงอินทมนตรีศรีจนัทกุมารสมุหะพระ
สํารวดสารภากอรนอก (กรมสารภากอนนอก) ทาํหน้าท่ีเก็บอากรนา และตราพระอุเทนทราธิราชนั่ง
แท่นดีดพินสามสาย ของหลวงมงคลรัตนราชมนตรีศรีสมุหะพระสํารวจน์สาระภากอรใน (กรมสาร
ภากอรใน) ทาํหนา้ท่ีเก็บอากรขนอน ตลาดนํ้า จงักอบ162 ปัจจุบนัท่ีพบเป็นดวงตราลญัจกรนั้น ผูว้ิจยัพบ
แต่ตราพระอุเทนทราธิราชนัง่แท่นดีดพินสามสาย จึงจะวิเคราะห์เฉพาะดวงตราน้ีเน่ืองจากเป็นบุคคล
คนเดียวกนัเพียงแต่ต่างช่วงอายกุนั คือช่วงท่ีเป็นเด็ก (กุมาร) กบัช่วงท่ีเป็นผูใ้หญ่แลว้ 
 ตราพระอุเทนทราธิราชนัง่แท่นดีดพินสามสายนั้น ในภาพเป็นรูปเทวดาอยูใ่นอิริยาบถนัง่ กาํลงั
ดีดพินอยู ่เทวดาในภาพนั้น คือ พระอุเทนทราธิราช เร่ืองราวพระอุเทนทราธิราชดีดพิณสามสายนั้นอยู่
ในคมัภีร์ทางพระพุทธศาสนา ปรากฏอยู่ในขุททกนิกาย คาถาธรรมบท อปัปมาทวรรควรรณนา เร่ือง
พระนางสามาวดี มีใจความวา่         พระองคเ์ป็นพระราชโอรสของพระเจา้ปลนัตาปะแห่งกรุงโกสัมพี 
ขณะอยูใ่นพระครรภ์ นกหสัดีลิงค์ไดโ้อบเอาพระราชมารดาไปปล่อยไวท่ี้คาคบไมใ้หญ่ในป่า และได้
ประสูติท่ีตรงนั้นในยามรุ่งอรุณ จึงมีพระนามว่า “อุเทน” แปลว่า รุ่งอรุณท่ีปราศจากเมฆหมอก ต่อ

                                           
162 ราชบณัฑิตยสถาน, กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 1, 118. 
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มาอลัลกปัปดาบสนาํไปเล้ียงดูสอนมนตแ์ละวิชาพิณสามสาย เม่ือดีดพิณแลว้สาธยายมนต ์สามารถทาํ
ให้ช้างหนีหรือให้ช้างเขา้มาหาก็ได้เพื่อจะกลบัไปยึดพระราชสมบติั ต่อมาเม่ือพระราชบิดาสวรรคต 
พระอุเทนจึงนาํกองทพัชา้งเขา้ยดึกรุงโกสัมพี163 

ภาพพระอุเทนณุราชยืนดีดพิณสามสายนอกจากจะปรากฏอยูใ่นตราลญัจกรแลว้ ยงัพบอยู่
ในตาํราภาพเทวรูป เลขท่ี 32 เป็นรูปพระอุเทนณุราชยนืดีดพิณสามสาย มีชา้ง 2 ตวัหมอบขนาบขา้งตรง
ตามเร่ืองราวท่ีกล่าวในพระธรรมบท (ภาพท่ี 79) ท่ีน่าสนใจคือ เร่ืองราวน้ีอยูใ่นคมัภีร์ทางศาสนาพุทธ 
แต่ในตาํราภาพเทวรูปซ่ึงเป็นตาํราภาพของเทพเจา้ในศาสนาพราหมณ์กลบับรรจุเทวดาของศาสนาพุทธ
เขา้รวมอยูด่ว้ย ซ่ึงแสดงถึงความคิดทางศาสนาในประเทศไทยท่ีมีต่อเร่ืองเทพเจา้ วา่ทั้งเทพของศาสนา
พุทธและเทพของศาสนาพราหมณ์นั้น จดัอยู่ร่วมกนัได ้เป็นเร่ืองของไสยศาสตร์ ซ่ึงหมายถึงศาสนา
พราหมณ์นั่นเอง ต่อมาในสมยัรัตนโกสินทร์ตราพระอุเทนทราธิราชดีดพินสามสายได้มาเป็นตรา
ประจาํกรมสรรพากรจวบจนปัจจุบนัและยงัคงทาํหน้าท่ีใช้ในงานเก็บอากรเหมือนเช่นในสมยัอยุธยา
โดยไม่เปล่ียนแปลง  

 

 
 

ภาพท่ี 79 พระอุเทนณุราชยนืดีดพิณสามสาย มีชา้ง 2 ตวัหมอบขนาบขา้ง ตาํราภาพพระเทวรูปเล่มท่ี 32 
ท่ีมา : กรมศิลปากร, กองหอสมุดแห่งชาติ, ต าราภาพเทวรูปและเทวดานพเคราะห์, (กรุงเทพฯ : ไอเดีย 
สแควร์, 2535), 88. 

 
 

                                           
163พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่มที ่1 ภาคที ่2 ตอนที ่1 (กรุงเทพฯ : มหา

มกฎุราชวทิยาลยั, 2530), 220 - 228. 
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13.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างภาพเทพเจ้าบนตรากบัอ านาจการใช้งาน 
ส่วนความเก่ียวขอ้งกนัระหว่างหน้าท่ีของตรากบัประติมานวิทยานั้น ผูว้ิเคราะห์มองว่า

ความสาํคญัของภาพปรากฏบนตราลญัจกรอยูท่ี่พลงัอาํนาจของมนตร์และการดีดพิณของพระอุเทน ซ่ึง
มีอานุภาพสามารถไล่ชา้งและเรียกชา้ง ในอดีตชา้งเป็นสัตวส์ําคญัต่อความมัน่คงและความมัง่คัง่ของรัฐ
พระมหากษตัริยพ์ระองคใ์ดมีชา้งในครอบครองในแผน่ดินมากแสดงวา่มีบารมีมาก ในเร่ืองการบริหาร
ปกครอง รัฐต้องหารายได้เพื่อใช้จ่ายในการดําเนินกิจการต่างๆ รายได้ท่ีสําคญัท่ีสุดคือภาษีอากร 
หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีหลกัในการจดัเก็บคือ กรมสรรพากร ดงันั้น ถา้กรมสรรพากรสามารถจดัเก็บภาษี
อากรไดม้ากก็จะทาํให้รัฐมีรายไดม้าก สามารถสร้างสรรคส่ิ์งต่างๆท่ีจาํเป็นไดม้าก รัฐก็จะมีความเจริญ
และมีความมัง่คัง่ เม่ือรัฐมัง่คัง่ร่ํารวยก็จะทาํให้รัฐมีความมัน่คงและมีอาํนาจ ดงันั้นการมีพลงัอาํนาจ
เรียกเก็บภาษีของรัฐจึงเปรียบเสมือนกบัการมีอาํนาจควบคุมชา้งสาร  หนา้ท่ีของอากรคือการเรียกเก็บ
อากร อาจเป็นการนาํเอาเวทยใ์นการเรียกชา้งของพระอุเทนมาสอดคลอ้งกบัการเรียกเก็บอากรให้เขา้มา
สู่พระคลงัเหมือนมนตร์เรียกชา้งก็เป็นได ้

 
14. ตราพระเพลงิทรงระมาด 

 
 

ภาพท่ี 80 ตราพระเพลิงทรงระมาด 
ท่ีมา : กรมศิลปากร, ตราประจ าจังหวดั, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2542), 34. 
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 14.1 ความส าคัญทางหน้าที่ 
 สําหรับตราพระเพลิงทรงระมาดนั้น (ภาพท่ี 80) ไม่มีปรากฏอยูใ่นพระธรรมนูญ เป็นตราของ
เสนาบดีกระทรวงธรรมการเม่ือปี พ.ศ. 2436 หลงัจากมีการก่อตั้งกระทรวงธรรมการพ.ศ.2435 โดย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั โปรดเล่ือนตราบุษบกตามประทีปซ่ึงเป็นของกรมธรรมการ
ไปเป็นตราประจาํตาํแหน่งของอธิบดีกรมศึกษาธิการ และพอถึงสมยัรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลา้เจา้อยูห่วั ตราพระเพลิงทรงระมาดก็ถูกยกเลิก164 ตราน้ีจึงเป็นตราท่ีมีอายกุารใชง้านสั้นมาก 

14.2 ระบบสัญลักษณ์ทางศาสนาพราหมณ์และการเปลี่ยนแปลงระบบสัญลักษณ์ในตรา
ลญัจกร 

ในตรานั้นเป็นรูปพระเพลิง พระหตัถซ์า้ยถือพระขรรค ์พระหตัถข์วาถือจกัร ประทบัอยูบ่น
ระมาด (แรด) พระเพลิงหรือพระอคันีนั้น สืบทอดมาจากคติของกลุ่มเทพผูรั้กษาทิศซ่ึงพระอคันีอยูใ่น
ทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ตามคติความเช่ือของอินเดีย พระอคันีทรงแพะหรือมา้ ส่วนของเขมร พระอคันีจะ
ทรงระมาด (แรด)165 พระเพลิงท่ีปรากฏบนตราลญัจกรน้ีมีพาหนะคือระมาด อนัเป็นการสืบเน่ืองคติจาก
เขมรท่ีมีมาตั้งแต่สมยัอยุธยา ส่วนอาวุธประจาํกายของพระอคันีในตราลญัจกรคือพระขรรค ์และจกัร 
ซ่ึงถา้เป็นอาวุธของพระอคันีในคติเทพผูรั้กษาทิศตามคติดั้งเดิมของศาสนาพราหมณ์พระเพลิงจะถือ
กระบอง อกัษมาลา166 การถือพระขรรค์หรือดาบของพระเพลิง เป็นเร่ืองปกติในคติเร่ืองเทพเจ้าใน
ศาสนาพราหมณ์ท่ีนบัถือกนัอยูใ่นสมยัรัตนโกสินทร์ เทพเจา้หลายองคส์ามารถถือดาบเป็นอาวุธประจาํ
กายได้และสามารถเปล่ียนแปลงอาวุธเป็นอย่างอ่ืนได้โดยไม่ยึดติดกับหลกัประติมานวิทยาเดิม ซ่ึง
ปรากฏให้เห็นในงานศิลปกรรมเขมร เทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ของเขมรสามารถถืออาวุธได้
หลากหลาย เช่น พระเพลิงท่ีภาพสลกัท่ีนครวดัใชธ้นูเป็นอาวุธ หรือรูปเทพผูรั้กษาทิศบนแท่งศิลาทราย
รูปส่ีเหล่ียมลูกบาศก์พบท่ีปราสาทพนมรุ้ง ปัจจุบนัถูกเก็บรักษาท่ีพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พิมาย พระ
เพลิงถือหอกเป็นอาวุธ เป็นตน้ ความคิดในการไม่ยึดติดกบัรูปแบบของอาวุธท่ีเทพเจา้ถืออยู่ในมือท่ี
ปรากฏในประเทศไทยนั้นน่าจะไดรั้บอิทธิพลการคลายรูปแบบความคิดจากวฒันธรรมเขมร และมีผล
ทาํใหค้ติความเช่ือในศาสนาพราหมณ์ของประเทศไทยไม่เคร่งครัดดว้ยเช่นเดียวกนั 

 
 
 

                                           
164 พระยาอนุมานราชธน, พระราชลญัจกรและตราประจ าตวัประจ าต าแหน่ง, 39. 

165 Roveda, Vittorio,  Images of the Gods, 174. 
166 Rao, Gopiatha T.A , Elements of Hindu Iconography  Volume two Part 2, 524. 
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14.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างภาพเทพเจ้าบนตรากบัอ านาจการใช้งาน 
ส่วนความเก่ียวขอ้งกันระหว่างพระเพลิงกบัอาํนาจหน้าท่ีของของกระทรวงธรรมการ 

ผูว้จิยัเห็นวา่น่าจะสืบเน่ืองมาจากการปฏิรูปกระทรวง กรม ในสมยัรัชกาลท่ี5 โดยแต่ก่อนกรมธรรมการ
ซ่ึงมีอาํนาจหนา้ดูแลรับผดิชอบงานทางดา้นการศึกษาเป็นหลกัใชต้ราลญัจกรภาพบุษบกตามประทีป คาํ
วา่ประทีบหมายถึงไฟ หรือ แสงสวา่ง เทพเจา้แห่งไฟตามคติในศาสนาพราหมณ์ คือ พระเพลิง ดงันั้น
เม่ือยกตราบุษบกตามประทีปไปเป็นตราของอธิบดีกรมศึกษาธิการ ซ่ึงสังกดักระทรวงธรรมการจึงสร้าง
ตราอนัใหม่ท่ีมีสัญลกัษณ์เทียบไดก้บัของเดิมคือพระเพลิง ส่วนในเร่ืองอาวุธประจาํกายของพระเพลิง
คือดาบนั้น ผูว้ิจยัไม่เห็นถึงความเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประทีป (ไฟ) อาจเป็นเพราะใน
อดีตผูท่ี้ใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาจะใชป้ระทีปในการอ่านตาํราในเวลากลางคืน ก็อาจมองวา่เก่ียวขอ้งกนัได ้หรือจะ
มองในเชิงปรัชญาวา่การศึกษาคือไฟ เป็นแสงสวา่งก็เป็นไดเ้ช่นเดียวกนั  
 
15. ตราพระวศุิกรรม 

 
  
ภาพท่ี 81 ตราพระวศุิกรรม 
ท่ีมา : พระยาอนุมานราชธน, เร่ือง พระราชลัญจกรและตราประจ าตัวประจ าต าแหน่ง ,             (ธนบุรี : 
โรงพิมพอ์กัษรเพชรเกษม, 2512), รูปท่ี 39 
 

15.1 ความส าคัญทางหน้าที ่ 
ตราพระวศุิกรรม (ภาพท่ี 81) พระยาอนุมานราชทนกล่าววา่เดิมเป็นตรานอ้ยของกระทรวง

โยธาธิการ เป็นรูปเทวดาหัวโล้นถือหางนกยูง 167 เ ม่ือผู ้วิจ ัยได้สืบค้นนั้ น พบว่าในสมัยรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ตราน้ีอยูก่บัฝ่ายทหาร กรมทหารในพระยาราชสงคราม จางวาง 

                                           
167 พระยาอนุมานราชธน,  พระราชลญัจกรและตราประจ าตวัประจ าต าแหน่ง,  41. 
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เป็นผูถื้อ168 แต่รูปตราท่ีนาํเอามาวิเคราะห์นั้นเป็นตราท่ีเขียนลายและสร้างข้ึนใหม่ เน่ืองจากตราเดิมนั้น
ไม่เหลือหลกัฐานปรากฏแลว้ แต่ยงัคงเรียกวา่ตราพระวศุิกรรมเช่นเดียวกนั  

ภาพในตราเป็นรูปเทพเจา้ถือหางนกยงูสองขา้ง เรียกช่ือเทพเจา้ในภาพวา่พระวิศุกรรม โดย
พระวิศุกรรม หรือพระวิศวกรรมนั้น เป็นเทพท่ีมีทั้งในศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ ท่ีประเทศ
กมัพชูาพบจารึกของพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 ท่ีปราสาทพระขรรคมี์การกล่าวถึงการสร้างรูปพระวิศวกรรม
และมีการพบประติมากรรมรูปพระวิศวกรรมทรงถือขวานเล็กๆ และไมส้ําหรับวดั (มานทณฺฑ) 169 ซ่ึง
เป็นหลกัฐานแสดงวา่ความคิดเร่ืองพระวิศวกรรมของศาสนาพราหมณ์มีมานานแลว้ในวฒันธรรมเขมร
และอาจจะส่งอิทธิพลมายงัประเทศไทย  

ส่วนในคติความเช่ือทางศาสนาพุทธนั้น ประวติัของพระวิศวกรรมพบในไตรภูมิโลกวินิจ
ฉยกถา ส่วนของประวติัพระอินทร์ กล่าวคือ ในอดีตชาติ พระอินทร์เป็นมาณพผูห้น่ึงช่ือวา่มฆมาณพ มี
ใจบุญชอบกวาดพื้นใหส้ะอาด แมมี้คนมาแยง่ท่ีก็ไม่วา่อะไรก็กวาดพื้นต่อไป หนา้หนาวก่อกองไฟ หนา้
ร้อนตกันํ้ามาใหค้นไดด่ื้มไดอ้าบ จนมีเพื่อนมาช่วยทาํบุญดว้ยกนัอีก 32 คน วนัหน่ึงมีคนไปบอกกษตัริย์
วา่ 33 คนน้ีเป็นโจร จึงสั่งให้จบัทั้งหมดเขา้ตะแลงแกงแลว้ให้ชา้งเหยียบ แต่ชา้งไม่กลา้เหยียบ กษตัริย์
จึงไต่ถามแลว้ปล่อยตวัพร้อมกบัให้ชา้ง ต่อมาทั้ง 33 คนอยากสร้างศาลา ชา้งก็มาช่วยดว้ย แต่มีกติกาวา่
ไม่ใหผู้ห้ญิงร่วมดว้ย ฝ่ายนางสุธรรมา 1 ใน 4 ภรรยาของมาฆมาณพรู้กนักบันายช่างเอาช่อฟ้าไปซ่อนท่ี
เรือน ทั้ง 33 คนเท่ียวหาและพบวา่อยูก่บันางสุธรรมา จึงติดต่อขอซ้ือ นางสุธรรมาไม่คิดมูลค่าแต่ขอเขา้
ร่วมทาํบุญดว้ย ทั้ง 33 คนไม่ยอมจนนายช่างช่วยพดูวา่ “ในโลกน้ีไม่มีท่ีใดเลยท่ีจะปราศจากสตรี ยกเวน้
แต่เพียงพรหมโลกเท่านั้น จงให้สตรีเขา้มามีส่วนบุญดว้ยเถิด ทั้ง 33 คนจึงอนุญาต เม่ือทั้งหมดส้ินบุญ
ไปแล้วนั้น มฆมาณพไปเกิดเป็นพระอินทร์ ช้างนั้นไปเกิดเป็นเอราวณัเทพบุตร ส่วนนายช่างท่ีสร้าง
ศาลานั้นไปเกิดเป็นพระวสิสุกรรม170  

ส่วนในเร่ืองความสอดคล้องกับหน้าท่ีการใช้งานนั้ น สอดคล้องกับกรมกองในอดีต
มากกว่าคือกระทรวงโยธาธิการ เน่ืองจากเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้าง สําหรับการท่ีพระยาราชสงคราม 
จางวาง กรมทหารในถือในสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัวนั้นไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆเลย
ระหวา่งคติของพระวิศวกรรมกบัการทหาร ส่วนประเด็นท่ีเปล่ียนมาเป็นตราของกระทรวงพาณิชยน์ั้น
ไม่มีความสัมพนัธ์กนัระหวา่งพระวศิวกรรมกบัการคา้ขาย  
                                           

168รัชนี ทรัพยว์จิิตร, ผูเ้รียบเรียง, ประชุมประกาศตราประจ าต าแหน่งในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระ
จุลจอมเกล้า, 248. 

169 หม่อมเจา้สุภทัรดิศ ดิศกลุ, ทรงเรียบเรียงจากบทความของนายกมเลศวร ภตัตาจารย,์ ศาสนา
พราหมณ์ในอาณาจกัรขอม, 211 - 212.  

170  พระยาธรรมปรีชา, วรรณกรรมสมยัรัตนโกสินทร์เล่ม 2, 1000 - 1003. 
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16. ตราสุริยมณฑล 

 
 
ภาพท่ี 82 ตราสุริยมณฑลองคใ์หญ่ 
ท่ีมา : กรมศิลปากร, ตราประจ าจังหวดั, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2542), 32. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 83 ตราสุริยมณฑลองคน์อ้ย 
ท่ีมา : กรมศิลปากร, ตราประจ าจังหวดั, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2542), 32. 
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16.1 ความส าคัญทางหน้าทีล่ญัจกร 
ต ร า สุ ริ ย ม ณ ฑ ล อ ง ค์ ใ ห ญ่ นั้ น  ( ภ า พ ท่ี  8 2 )  ไ ม่ ป ร า ก ฏ อ ยู่ ใ น พ ร ะ ธ ร ร ม นู ญ  

เป็นตราท่ีสร้างข้ึนในสมยัรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงพระกรุณาให้ใช้
เป็นตราตาํแหน่งเสนาบดีพระคลงัมหาสมบติัเม่ือปี พ.ศ. 2435 แต่ก่อนหนา้น้ีเคยพระราชทานให้สมเด็จ
เจา้พระยาบรมมหาประยรูวงศ ์(ดิศ บุนนาค)171 ตราสุริยมณฑลองคใ์หญ่เป็นตรารูปราชรถพระอาทิตยมี์
สิงห์เทียมรถ และมีรูปนกยงูอยูด่า้นหลงั ในบุษบกมีภาพคลา้ยเปลวเพลิงอยูข่า้งใน ส่วนตราสุริยมณฑ
ลองคน์อ้ยนั้น มีแต่เพียงนกยงูอยูใ่นดวงอาทิตยล์อยเหนือเมฆ ไม่มีราชรถสิงห์เทียมรถ (ภาพท่ี 83)  

ภาพพระอาทิตยช์กัรถนั้นมีหลกัฐานอยู่ในเขมร อาทิเช่น ภาพสลกัท่ีระเบียงคดปราสาท
นครวดั (ภาพท่ี 84) เป็นตอนบรรดาเทพอญัเชิญพระวษิณุลงมายงัโลก172   ส่วนลกัษณะท่ีพระอาทิตยช์กั
รถมีสิงห์เทียมรถและนกยงูนั้น ดร.รุ่งโรจน์ ภิรมยอ์นุกลู ไดอ้ธิบายวา่มาจากหลกัฐานรัตนโกสินทร์เร่ือง
เฉลิมไตรภพ กล่าววา่พระอิศวรนาํเอากระดูกสิงห์มาป่นเป็นพระอาทิตย ์จดัเป็นความสัมพนัธ์ระหวา่ง
สิงห์กบัพระอาทิตย์173   ส่วนเร่ืองนกยูงนั้น ในอรรถกถาชาดกเร่ือง โมรชาดก เป็นเร่ืองท่ีกล่าวถึงพระ
โพธิสัตวเ์สวยพระชาติเป็นพญานกยงูสวดมนตร์บูชาพระอาทิตย์174  

 

 
ภาพท่ี 84 ภาพสลกัรูปพระอาทิตยช์กัรถระเบียงคดประสาทนครวดั 

                                           
171พระยาอนุมานราชธน,  พระราชลญัจกรและตราประจ าตวัประจ าต าแหน่ง,  33. 
172 Roveda, Vittorio, Images of the Gods, 58. 
173 รุ่งโรจน์ ภิรมยอ์นุกลู, “การศึกษาเชิงวเิคราะห์ท่ีมาขอสมุดภาพไตรภูมิ”, วทิยานิพนธ์ปริญญาดุษฎี

บณัฑิต สาขาโบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2552. 225. 
174 เร่ืองเดียวกนั,  223. 



114 
 

 
 

ส่วนความสัมพนัธ์ระหว่างกระทรวงพระคลงัมหาสมบติักบัพระอาทิตยน์ั้น ผูว้ิจยัไม่เห็น
ความเก่ียวขอ้งระหวา่งหนา้ท่ีการใชง้านของตรากบัพระอาทิตยซ่ึ์งเป็นเทพแห่งแสงสวา่ง 

 
17. ตราจันทรมณฑล 

     

 
ภาพท่ี 85 ตราจนัทรมณฑลองคใ์หญ่ 
ท่ีมา : กรมศิลปากร, ตราประจ าจังหวดั, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2542), 35. 
 

 
 
ภาพท่ี 86 ตราจนัทรมณฑลองคน์อ้ย 
ท่ีมา : กรมศิลปากร, ตราประจ าจังหวดั, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2542), 35. 

 
 ตราจนัทรมณฑลองคใ์หญ่นั้น (ภาพท่ี 85) ไม่ปรากฏอยูใ่นพระธรรมนูญ เคยเป็นตราประจาํตวั
ของสมเด็จเจา้พระยาบรมมหาพิชยัญาติ (ทตั บุนนาค)175 ภายหลงัพระราชทานเป็นตราตาํแหน่งเสนาบดี

                                           
175 พระยาอนุมานราชธน,  พระราชลญัจกรและตราประจ าตวัประจ าต าแหน่ง,  41. 
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กระทรวงยุติธรรม มีทั้งตราใหญ่และตราน้อย ตราใหญ่เป็นรูปราชรถเทียมมา้มีสารถีถือพระขรรค ์บน
รถเป็นบุษบกมีอุณาโลมอยู่ตรงกลางและมีรูปกระต่ายอยูท่า้ยรถ ส่วนตราจนัทรมณฑลองค์นอ้ยนั้น มี
แต่เพียงกระต่ายอยูใ่นดวงอาทิตยล์อยเหนือเมฆ ไม่มีราชรถมา้เทียมรถและสารถี (ภาพท่ี 86)  

ลักษณะของพระจนัทร์ชักรถนั้ นมีหลักฐานอยู่ในเขมรเช่นเดียวกับพระอาทิตย์ชักรถ 
หลกัฐานท่ีเป็นภาพเทียบเคียงกนัได ้คือ ภาพสลกัท่ีระเบียงคดปราสาทนครวดั (ภาพท่ี 87) ตอนบรรดา
เทพอญัเชิญพระวษิณุลงมายงัโลก176 ส่วนความเก่ียวขอ้งระหวา่งพระจนัทร์กบักระต่ายนั้น ในคมัภีร์ทาง
ศาสนาพุทธ เช่น ชาดกมาลา กล่าววา่พระโพธิสัตวเ์สวยพระชาติเป็นกระต่ายอยูใ่นป่ามีจิตท่ีใฝ่ทาํบุญ  
ทา้วสักกะ(พระอินทร์) จึงลองใจโดยการแปลงร่างมาเป็นพราหมณ์ท่ีหิวโหย  กระต่ายยอมกระโดดเขา้
ไปในกองไฟเพื่อเป็นอาหารแก่พราหมณ์ หลงัจากนั้นพราหมณ์จึงกลบัร่างเป็นพระอินทร์แลว้ชุบชีวิต
กระต่ายข้ึนมา พร้อมให้พรว่าให้รูปกระต่ายไปปรากฏท่ีดวงจนัทร์177 ส่วนในตาํนานของศาสนา
พราหมณ์นั้น พระจนัทร์หรือโสมะนั้น เกิดจากการกวนเกษียรสมุทร178 

ส่วนในเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งหนา้ท่ีการใชง้านของตรา ซ่ึงเป็นของเสนาบดีกระทรวง
ยุติธรรมกบัพระจนัทร์นั้น ผูว้ิจยัไม่เห็นความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัระหวา่งคติความเช่ือเร่ืองพระจนัทร์
กบังานยุติธรรม ตราพระดุลย์พ่าห์ท่ีมีการเปล่ียนมาใช้เป็นตราประจาํกระทรวงยุติธรรมในรัชสมยั
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั เม่ือปีพ.ศ. 2456 มีความสัมพนัธ์กนัมากกวา่เน่ืองจากตรามีรูป
ตราชัง่ สัญลกัษณ์ความยติุธรรมอนัเป็นสากล 

 
 

                                           
176 Roveda, Vittorio, Images of the Gods, 58. 
177 J.S. Speyer, The Jataka mala : Garland of Birth – stories of Aryasura, (delhi : Motilal 

Banarsidass, 1971),  37 - 45. 
178 Roveda, Vittorio, Images of the Gods, 188. 
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ภาพท่ี 87 ภาพสลกัรูปพระจนัทร์ชกัรถ ระเบียงคดปราสาทนครวดั 

 
จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่า อิทธิพลศาสนาพราหมณ์ท่ีปรากฏในตราลญัจกร

ตั้งแต่สมยัอยธุยาจนถึงส้ินรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วันั้น ไดป้รับเปล่ียนความคิด
จากคติของศาสนาพราหมณ์ดั้งเดิมท่ีไดรั้บมาจากอินเดียไปมากแลว้ โดยจะเห็นไดว้่า มีการรับคติของ
ศาสนาพราหมณ์เขา้มาจากวฒันธรรมเขมรโบราณ ดงัหลกัฐานทั้งหมดท่ีไดก้ล่าวมา และรูปท่ีปรากฏ
บนตราพระราชลญัจกรและตราลญัจกรก็เป็นการนาํเอาเร่ืองราวอาํนาจของเทพเจา้มาเป็นตวัแทน หรือ
เป็นสัญลกัษณ์ของอาํนาจทางการปกครองของฝ่ายบริหาร ซ่ึงมีความหมายอนัเป็นมงคลแมว้า่ตรานั้นจะ
ไม่สามารถระบุไดว้า่เป็นเทพเจา้องคใ์ดก็ตาม โดยถึงแมจ้ะรับอิทธิพลมาจากคติของศาสนาพราหมณ์
เป็นหลกั แต่ก็มีการนาํเอาคติของศาสนาพุทธและเร่ืองราวของสัตวหิ์มพานตม์าใช ้สามารถกล่าวไดว้่า 
รูปของเทพเจา้ต่างๆท่ีปรากฏอยูใ่นตราพระราชลญัจกรและตราแทบทั้งส้ิน 
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บทที ่5 
บทสรุป 

 
ผลการศึกษาอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ท่ีปรากฏบนตราลญัจกร สมยัอยุธยาถึงส้ิน

รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวนั้น สามารถสรุปไดเ้ป็น 2 เร่ืองใหญ่ คือ 1. ตรา
ลญัจกรท่ีใชภ้าพปรากฏเป็นเทพเจา้หรือสัตวหิ์มพานตน์ั้น สามารถนาํมาจากทั้งเร่ืองราวทางศาสนา
พราหมณ์และศาสนาพุทธ  2. อาํนาจหนา้ท่ีการใชง้านของลญัจกรมีทั้งสอดคลอ้งกบัภาพของเทพ
เจา้ท่ีปรากฏและไม่สอดคลอ้งกนั ดงัน้ี 
 
ตราลญัจกรทีม่าจากอทิธิพลทางศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ 

ตราลญัจกรท่ีมาจากเร่ืองราวคติความเช่ือเร่ืองเทพเจา้ทางศาสนาพราหมณ์โดยไม่มี
อิทธิพลของศาสนาพุทธ มีตราลญัจกรดงัต่อไปน้ี 

1.พระราชลญัจกรมหาโองการ 
2.พระราชลญัจกรพระครุฑพา่ห์ 
3.พระราชลญัจกรพระลกัษณ์ทรงหนุมาน 
5.ตราบวัแกว้ 
6.ตราพระยมทรงสิงห์ 
7.ตราเทพดาทรงนนธิการ 
8.ตราพระพิรุณทรงนาคทรงเคร่ืองยนืหลงันาคราช 
9.ตรานกัคลีองัคนัรูปพราหมณ์ทรงเคร่ืองแบกไถ 
10.ตราพระกาลทรงเคร่ืองทรงนาคราช มือขวาถือจกัร มือซา้ยถือพระขรรค์ 
11.ตราพระโคอุศุภราช 
12.ตราหนุมานแผลงฤทธ์ิ 
13.ตราองคตถือพระขรรค ์
14.ตราพระเพลิงทรงระมาด 
อิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์ท่ีปรากฏในตราลญัจกรทั้ง 14 ดวงนั้น สามารถแบ่งออก

ไดเ้ป็นภาพของเทพและสัญลกัษณ์มงคลได ้ดงัน้ี 
1. เทพเจา้ท่ีปรากฏในตราลญัจกร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1.1 เทพเจา้สูงสุด 
-พระศิวะ ปรากฏอยูใ่นตราพระราชลญัจกรมหาโองการและตราเทพดาทรงนนธิการ 
-พระวษิณุ ปรากฏอยูใ่นตราลญัจกรครุฑพา่ห์ 
1.2 เทพชั้นรอง 
-พระอินทร์ ปรากฏอยูใ่นตราพระราชลญัจกรไอยราพต 
-พระลกัษณ์ ปรากฏอยูใ่นตราพระราชลญัจกรพระลกัษณ์ทรงหนุมาน 
-พระลกัษมี ปรากฏอยูใ่นตราลญัจกรบวัแกว้ 
-พระยม ปรากฏในตราลญัจกรพระยมทรงสิงห์ 
-พระนนธิการ ปรากฏอยูใ่นตราลญัจกรเทพดาทรงนนธิการ 
-พระวรุณ ปรากฏในตราลญัจกรพระพิรุณทรงนาคทรงเคร่ืองยนืหลงันาคราช 
-พระพลราม ปรากฏอยูใ่นตราลญัจกรนกัคลีองัคนัรูปพราหมณ์ทรงเคร่ืองแบกไถ 
-พระกาล ปรากฏในตราลญัจกรพระกาลทรงเคร่ืองทรงนาคราช มือขวาถือจกัร มือซา้ย 
ถือพระขรรค ์
-โคนนธิ ปรากฏในตราลญัจกรพระโคอุศุภราช 
-หนุมาน ปรากฏในตราลญัจกรหนุมานแผลงฤทธ์ิ 
-องคต ปรากฏในตราลญัจกรองคตถือพระขรรค ์
-พระเพลิง ปรากฏในตราลญัจกรพระเพลิงทรงระมาด 
2. สัญลกัษณ์มงคล 
-อุณาโลมหรือเปลวไฟ เป็นสัญลกัษณ์มงคลแทนองคพ์ระศิวะ ปรากฏในตราพระราช 
ลญัจกรมหาโองการลญัจกร 
-จกัร อาวธุท่ีเป็นสัญลกัษณ์แสดงถึงอาํนาจในการประหตัถป์ระหาร ปรากฏอยูใ่นตรา 
ลญัจกรพระยมทรงสิงห์และตราลญัจกรพระกาลทรงเคร่ืองทรงนาคราช มือขวาถือจกัร 
มือซา้ยถือพระขรรค ์
-คนัไถ อาวธุท่ีแสดงถึงสัญลกัษณ์มงคลแห่งการเกษตรกรรม ปรากฏอยูใ่นตราลญัจกร 
นกัคลีองัคนัรูปพราหมณ์ทรงเคร่ืองแบกไถ 
ตราลญัจกรท่ีมาจากเร่ืองราว คติความเช่ือเร่ืองเทพเจา้ทางศาสนาพราหมณ์และปรากฏ

เร่ืองราวในศาสนาพุทธ มีตราลญัจกรดงัต่อไปน้ี  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1. พระราชลญัจกรไอยราพต 
2. ตราพระราชสีห์ 
3. ตราคชสีห์ 
4. ตราพระไพสพราชทรงเคร่ืองยนืบนแท่น 
5. ตราเทพยดุาทรงเคร่ืองนัง่บนบุษบกหลงัหงส์ 
6. ตราพระวศุิกรรม 
7. ตราสุริยมณฑล 
8. ตราจนัทรมณฑล 
ตราลญัจกรท่ีมาจากเร่ืองราว คติความเช่ือทางศาสนาพุทธ แต่มีการนาํไปเช่ือมโยงเป็น

ส่วนหน่ึงของศาสนาไสยศาสตร์หรือศาสนาพราหมณ์ในประเทศไทย คือ ตราพระอุเทนทราธิราช ดีด
พิณสามสาย ไดป้รากฏอยูใ่นตาํราภาพพระเทวรูป ซ่ึงเป็นสมุดภาพท่ีรวบรวมภาพของเทพเจา้ในศาสนา
พราหมณ์ แต่ไดป้รากฏภาพของพระอุเทนซ่ึงอยูใ่นคมัภีร์ทางพระพุทธศาสนาเป็นส่วนหน่ึงในรูปภาพ 
นอกจากนั้น ตราปักษาวายภุกัษ ์เป็นตราลญัจกรเพียงองคเ์ดียวท่ีผูว้จิยัไม่พบความเช่ือมโยงกบัศาสนา
พราหมณ์เลย 

ส่วนตราลญัจกรท่ีมีความสอดคลอ้งกนัระหวา่งหนา้ท่ีการใชง้านกบัอิทธิพลทางศาสนาท่ี
ออกมาเป็นภาพปรากฏ มีดงัน้ี 

1.พระราชลญัจกรมหาโองการ เป็นการใชส้ัญลกัษณ์ของพระศิวะแทนอาํนาจขององค์ 
กษตัริย ์
2.พระราชลญัจกรพระครุฑพ่าห์ เป็นการใชพ้ระวษิณุและครุฑแทนอาํนาจขององค์ 
กษตัริย ์
3.พระราชลญัจกรไอยราพต เป็นการใชพ้ระอินทร์แทนอาํนาจขององคก์ษตัริย ์
4.พระราชลญัจกรพระลกัษณ์ทรงหนุมาน เป็นการใชพ้ระลกัษณ์แทนพระอนุชาของ 
กษตัริยห์รือกษตัริยอ์งคท่ี์ 2 
5.ตราราชสีห์ ท่ีแปลความหมายตามศพัทไ์ดว้า่ “ผูเ้ป็นใหญ่ในป่า” แทนอาํนาจของ    
สมุหนายกหรือกระทรวงมหาดไทย 
6.ตราคชสีห์ แทนอาํนาจในการรบสอดคลอ้งกบัสมุหกลาโหมหรือกระทรวงกลาโหม 
7.ตราบวัแกว้ เป็นการใชพ้ระลกัษมี แทนอาํนาจของกรมคลงัซ่ึงเป็นความหมายมงคล 
ในเร่ืองความร่ํารวย 
8.ตราพระยมทรงสิงห์ โดยพระยมซ่ึงเป็นเทพแห่งความตายนั้นแทนอาํนาจของ 
เจา้พระยายมราชท่ีสามารถตดัสินประหารชีวติคน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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9.ตราเทพดาทรงนนธิการ ใชแ้ทนอาํนาจของกรมวงั คือ การรักษาท่ีอยูข่องกษตัริย ์
10.ตราพระพิรุณทรงนาคทรงเคร่ืองยนืหลงันาคราช เก่ียวขอ้งกบัการเกษตรกรรมซ่ึง 
เป็นหนา้ท่ีของกรมนาหรือกระทรวงเกษตรในปัจจุบนั 
11.ตรานกัคลีองัคนัรูปพราหมณ์ทรงเคร่ืองแบกไถ เก่ียวขอ้งกบัการเกษตรกรรมซ่ึงเป็น 
หนา้ท่ีของกรมนา 
12.ตราพระกาลทรงเคร่ืองทรงนาคราช มือขวาถือจกัร มือซา้ยถือพระขรรค์ โดยพระ 
กาลซ่ึงเป็นเทพแห่งความตายนั้นแทนอาํนาจการท่ีพระยาพลเทพใชต้ราดวงน้ีตดัสิน 
ประหารชีวิตขนุนางท่ีสังกดักรมนา 
13.ตราหนุมานแผลงฤทธ์ิและตราองคตถือพระขรรค์ สอดคลอ้งกบัการท่ีเป็นตรา 
สาํหรับแต่งตั้งขนุพลตามหวัเมืองต่างๆเปรียบไดก้บัขนุพลท่ีปกป้องพระรามหรือ 
กษตัริยน์ัน่เอง 
14.ตราพระอุเทนทราธิราช ดีดพินสามสาย สอดคลอ้งกบัอาํนาจมนตร์ของพระอุเทนท่ี 
สามารถเรียกชา้งกบัอาํนาจการเรียกเก็บภาษีของกรมสรรพากร 
15.ตราพระวศุิกรรม สอดคลอ้งกบัอาํนาจของกระทรวงโยธาธิการซ่ึงเก่ียวกบัการ 
ก่อสร้าง 
ส่วนตราลญัจกรท่ีไม่มีความสอดคลอ้งกนัระหวา่งหนา้ท่ีการใชง้านกบัอิทธิพลทางศาสนา

ท่ีออกมาเป็นภาพปรากฏมีดงัน้ี 
1.ตราพระไพสพราชทรงเคร่ืองยนืบนแท่น ไม่ปรากฏความเก่ียวขอ้งระหวา่งการ 
กลัปนาท่ีดินกบัพระไพสพหรือทา้วเวสสุวรรณ 
2.ตราเทพยดุาทรงเคร่ืองนัง่บนบุษบกหลงัหงส์ ไม่ปรากฏความเก่ียวขอ้งระหวา่งการ 
เรียกปลงกฎเรียกหางขา้วหรือจาํนวนขา้วท่ีหลวงเรียกเก็บภาษี กบัพระไพสพหรือทา้ว 
เวสสุวรรณ 
3.ตราพระโคอุศุภราช ไม่ไดมี้ความสอดคลอ้งกนัดว้ยเร่ืองของโคอุศุภราชหรือโคนนทิ  
กบัการกลัปนา 
4.ตราปักษาวายภุกัษ ์ไม่ปรากฏความเก่ียวขอ้งระหวา่งสัตวหิ์มพานตท่ี์มีเสียงไพเราะ 
กบักรมพระคลงัมหาสมบติั 
5. ตราพระเพลิงทรงระมาด ไม่ปรากฏความเก่ียวขอ้งระหวา่งพระเพลิงกบัการศึกษา 
6.ตราสุริยมณฑล ไม่ปรากฏความเก่ียวขอ้งระหวา่งกระทรวงพระคลงัมหาสมบติักบั 
พระอาทิตยซ่ึ์งเป็นเทพแห่งแสงสวา่ง 
7.ตราจนัทรมณฑล ไม่ปรากฏความเก่ียวขอ้งระหวา่งคติความเช่ือเร่ืองพระจนัทร์กบั 
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กระทรวงยติุธรรม 
จากขอ้มูลหลกัฐานท่ีกล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่ ตราประทบัเป็นหลกัฐาน

ทางโบราณคดีท่ีแสดงให้เห็นถึงการติดต่อส่ือสารกนัในอดีต โดยในช่วงก่อนพุทธศตวรรษท่ี 19 นั้น
ไทยไดรั้บอิทธิพลตราประทบัขนาดเล็กมาจากวฒันธรรมอินเดีย ทั้งรูปแบบของตราประทบั วิธีการใช้
งาน รวมไปถึงลวดลายท่ีปรากฏบนตรา ต่อมาเม่ือมีการติดต่อกบัจีนก็ทาํให้เกิดความเปล่ียนแปลงใน
เร่ืองของรูปแบบและวธีิการใชง้าน โดยจีนนั้นใชต้ราประทบัท่ีเป็นแท่นกดประทบัรอยตราบนหมึกต่าง
จากของวฒันธรรมอินเดีย และมีการใช้ตราประทบัในการยืนยนัตวับุคคล อนัเป็นตน้แบบให้ไทย
นาํมาใช้ตั้งแต่สมยัอยุธยา แต่ลวดลายท่ีปรากฏบนตราลัญจกรของไทยนั้น ยงัคงใช้สัญลกัษณ์ทาง
ศาสนาพราหมณ์เป็นตวัแทนการระบุถึงอาํนาจของผูถื้อตราลญัจกร โดยไดมี้การทาํภาพของเทพเจา้
ต่างๆเขา้มาเพื่อส่ือถึงฐานะหน้าท่ีของผูถื้อตรา ต่างจากเดิมท่ีมีแต่การทาํลวดลายอนัเป็นมงคล เช่น ศรี
วตัสะ ศรี-ลกัษมี หรือเทพชั้นรอง เช่น ทา้วกุเวร เป็นตน้ 

อิทธิพลศาสนาพราหมณ์ท่ีปรากฏในตราลัญจกรตั้ งแต่สมัยอยุธยาจนถึงส้ินรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วันั้น ไดป้รับเปล่ียนจากคติของศาสนาพราหมณ์ดั้งเดิมท่ีไดรั้บ
มาจากอินเดียไป เน่ืองจากการเขา้มาของคติศาสนาพราหมณ์จากวฒันธรรมเขมรโบราณ โดยรูปท่ี
ปรากฏบนตราพระราชลญัจกรและตราลญัจกรก็จะนาํมาจากเร่ืองราวของเทพเจา้ต่างๆมาเป็นตวัแทน
หรือสัญลกัษณ์ของอาํนาจทางการปกครองของฝ่ายบริหาร ซ่ึงมีความหมายอนัเป็นมงคลทั้งส้ิน โดย
ถึงแมจ้ะสร้างจากคติของศาสนาพราหมณ์เป็นหลกั แต่ก็มีการนาํเอาคติของศาสนาพุทธและสัตวหิ์ม
พานตม์าใชด้ว้ย  

ในส่วนของพระราชลญัจกรนั้น เป็นการนาํเทพเจา้สูงสุดของศาสนาพราหมณ์มาใชเ้ป็นรูป
สัญลกัษณ์ ดงัจะเห็นได้จากพระราชลญัจกรมหาโองการ ท่ีมีการใช้สัญลกัษณ์ทางศาสนาพราหมณ์
หมายถึงพระศิวะ, พระราชลัญจกรครุฑพ่าห์ หมายถึง พระวิษณุ และพระราชลัญจกรไอยราพต 
หมายถึง พระอินทร์ ซ่ึงตราพระราชลญัจกรทั้ง 3 น้ี เป็นตราประจาํแผน่ดินท่ีพระมหากษตัริยท์รงใชใ้น
การประทบัในเอกสารสําคญั ส่วนพระราชลญัจกรอีกดวง คือ พระราชลญัจกรพระลกัษณ์ทรงหนุมาน
นั้น เป็นพระราชลญัจกรของวงัหนา้ จึงมีการใชรู้ปของพระลกัษณ์ซ่ึงเป็นพระอนุชาของพระรามแทน
องคพ์ระอนุชาของกษตัริย ์

ส่วนลญัจกรนั้น เป็นการนาํเทพเจา้ชั้นรองของศาสนาพราหมณ์มาใช้เป็นภาพในลญัจกร 
ส่ือแทนอาํนาจของขุนนางผูถื้อตรานั้นๆ อนัประกอบดว้ย ตราบวัแกว้ของกรมคลงั ใชภ้าพพระลกัษมี, 
ตราพระยมทรงสิงห์ของกรมพระนครบาล, ตราเทพดาทรงนนธิการของกรมวงั แมว้่าตราน้ีจะมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัพระศิวะซ่ึงเป็นเทพเจา้สูงสุด แต่ในการตีความดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้นั้น บทบาทของเทพเจา้
ในตราน้ีอยูท่ี่พระนนธิการ ซ่ึงทาํหนา้ท่ีปกป้องเขาไกรลาสอนัเป็นท่ีประทบัของพระศิวะ อนัหมายถึงท่ี
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ประทบัของพระเจา้แผน่ดิน, ตราของเจา้พระยาพลเทพทั้ง 9 ดวง หรือท่ีเรียกวา่ “นพมุรธา” มีการนาํเอา
รูปเทพเจา้ท่ีสามารถระบุองคเ์ทพเจา้ได ้คือ ตราพระพิรุณทรงนาคทรงเคร่ืองยนืหลงันาคราช, ตรานกัคลี
องัคนัรูปพราหมณ์ทรงเคร่ืองแบกไถ ท่ีมีการใช้รูปพระพลรามเป็นภาพปรากฏในตรา, ตราพระกาล
ทรงเคร่ืองทรงนาคราช มือขวาถือจกัร มือซา้ยถือพระขรรค ์หมายถึง พระกาลซ่ึงเป็นเทพแห่งความตาย 
และตราโคอุศุภราช ซ่ึงหมายถึงโคนนธิ, ตราหนุมานแผลงฤทธ์ิของกรมอาษาใหญ่ขวา, ตราองคตถือ
พระขรรคข์องกรมอาษาใหญ่ซ้าย, ตราพระเพลิงทรงระมาดของกระทรวงธรรมการ, ตราพระวิศุกรรม
ของกระทรงโยธาธิการ, ตราสุริยมณฑล ซ่ึงหมายถึงพระสุริยะ ของกระทรวงพระคลงัมหาสมบติั, ตรา
จนัทรมณฑลของกระทรวงยติุธรรม 

โดยในส่วนของตราลัญจกรท่ีได้รับอิทธิพลจากเทวดาในศาสนาพุทธนั้ นก็มีปรากฏ
เช่นเดียวกนั คือ ตราเทพยุดาทรงเคร่ืองนัง่บนบุษบกหลงัหงส์ของกรมนา ใชภ้าพพระไพสพหรือทา้ว
เวสสุวรรณ และตราพระอุเทนทราธิราช ดีดพินสามสายของกรมสรรพากร 

นอกจากน้ียงัมีตราลญัจกรท่ีใชรู้ปสัตวหิ์มพานตม์าเป็นรูปภาพในตรา คือ ตราราชสีห์ของ
ของสมุหนายก ซ่ึงต่อมาถูกใชเ้ป็นตรากระทรวงมหาดไทย โดยเร่ืองราวของราชสีห์นั้นไดป้รากฏอยูใ่น
คมัภีร์ทางศาสนาพุทธอีกดว้ย, ตราคชสีห์ของสมุหกลาโหม ซ่ึงต่อมาเป็นตราของกระทรวงกลาโหม 
และตราปักษาวายภุกัษข์องกรมพระคลงัมหาสมบติั ต่อมาถูกใชเ้ป็นตราของกระทรวงการคลงั 
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