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ขึ้น ควบคู่ไปกับการปฏิรูปการจัดระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน
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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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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ลัญจกร คื อ ตราหรื อเครื่ องหมายหรื อรู ปลัก ษณ์ ต่า งๆ ซึ่ ง สร้ างขึ้ นสํา หรั บ ใช้ตีหรื อ
ประทับ1 หรื อปิ ดผนึ กบนเอกสาร เพื่อให้เป็ นเครื่ องหมายหรื อสัญลักษณ์แทนบุคคล ตําแหน่ง หรื อ
ประเทศ เพื่อแสดงการรับรองความถูกต้องและแสดงความสําคัญของเอกสารนั้นๆ ซึ่ งความหมาย
ในที่น้ ี หมายถึงเอกสารหรื อหนังสื อสําคัญทางราชการ โดยจะแบ่งลักษณะของตราลัญจกร ออกเป็ น
ประเภท ดังนี้
1. พระราชลัญจกร คือ พระตราที่พระมหากษัตริ ยท์ รงใช้สําหรับประทับในเอกสารทั้ง
ที่เป็ นเอกสารทางราชการ และเอกสารส่ วนพระองค์2
2. ตราลัญจกร คือ ตราที่เสนาบดี ขุนนางถือไว้ สําหรับประทับในเอกสารทางราชการ
ที่ออกจากหน่วยงานที่ตนเองควบคุมอํานาจไว้ ถือเป็ นตราประจําตัวประจําตําแหน่ง
ประเทศไทยเริ่ มมีการใช้ตราลัญจกรมาตั้งแต่เมื่อใดนั้น ไม่สามารถระบุได้ แต่ปรากฏ
อยู่ในหลักฐานทางเอกสารสมัยอยุธยาว่ามีการใช้ตราลัญจกรเป็ นตราประจําตําแหน่ งของขุนนาง
ในสมัยนั้น ซึ่ งรายละเอียดจะกล่าวถึงในบทต่อไป ส่ วนรู ปแบบตราประทับนั้น ส่ วนมากมักปรากฏ
เป็ นรู ปกลม นอกจากนั้นมีการทําเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมหรื อรู ปวงรี อีกด้วย การใช้พระตราและตราลัญจกร
ที่มีการพบหลักฐานในประเทศไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาดังกล่าวที่ยงั คงมีการสื บทอดประเพณี การใช้
มาจนถึ งสมัยปั จจุ บนั คื อ พระราชลัญจกรประจําแผ่นดิ นตราที่ใช้ประทับกํากับพระปรมาภิไธย
พระมหากษัตริ ยห์ รื อกํากับนามผูส้ ําเร็ จราชการแทนพระองค์ซ่ ึ งลงนามแทนในพระปรมาภิไธย
พระมหากษัตริ ย3์ ส่ วนตราลัญจกรประจําขุนนางนั้น ปั จจุบนั ถูกแทนการใช้งานด้วยลายเซ็นชื่อตาม
ประเพณี ของตะวันตกหมดแล้ว หน้าที่การใช้งานสําหรับประทับแทนลายเซ็นชื่อของผูม้ ีอาํ นาจนั้น
จึ ง หมดไป และรู ปของตราที่ เ คยใช้ ใ นหน่ ว ยงานกระทรวงกรมต่ า งๆได้ ถู ก นํา ไปใช้ เ ป็ น
ตราสัญลักษณ์ประจําหน่วยงานนั้นๆ
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1

พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ฉบับ พ.ศ. 2542 (กรุ งเทพ ฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2542), 1002.
2
สํานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี , พระราชลัญจกร (กรุ งเทพฯ : สํานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี ,
2538), 13.
3

เรื่ องเดียวกัน, 130.

1

2
ความสําคัญของตราลัญจกรนั้น นอกจากจะใช้สําหรับประทับเพื่อแสดงความถูกต้องของ
เอกสารซึ่ ง จัดอยู่ใ นงานบริ หารราชการแผ่นดิ นแล้วยัง มี ค วามสํา คัญด้า นอื่ นอี ก เช่ น ความสํา คัญที่
เกี่ ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ดังปรากฏในพระราชกําหนดเก่า ข้อ 28 ตราขึ้นในแผ่นดินสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศ ระบุจ.ศ. 1101 (พ.ศ. 2282) ความตอนหนึ่งว่า
“...จะเอาสํ า นวนนั้ น ผู ก ให้ โ จทจํา เลยหยิ บ เลบไว้ ให้ ต ระลาการปิ ดตรา
ประจําเลบไว้ดว้ ย ถ้าแลจะเอาโจทจําเลยออกมาพิ จารณาคดี สืบไปนั้น ฝ่ ายโจทติ ดใจว่า
แปลกเลบ ฝ่ ายจําเลยว่าชอบด้วยเลบ แลผูพ้ ิจารณาว่าชอบด้วยดวงตราแล้ว อย่าให้ฟัง ให้ผู ้
พิจารณาตัดเลบแลดวงตราประจํานั้นรักษาไว้จงดี อย่าให้ถุบต่อยเสี ย แล้วให้เร่ งพิจารณาว่า
กล่าวสื บไป ถึงว่าฝ่ ายโจทจําเลยซึ่ งติดใจว่าแปลกเลบนั้นจะฟ้ องร้องกล่าวโทษกะลาการ แล
ลูกความนั้นจะได้เอาเลบตราซึ่ งตัดออกไว้น้ นั ชันสู ตกับดวงตราซึ่ งปิ ดตราประจําเลบไว้น้ นั
4
..”.
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คือเมื่อตระลาการสอบถามโจทย์และจําเลยพร้อมทั้งเขียนเป็ นสํานวนไว้แล้ว จะต้องมีการ
ปิ ดตราประจําตําแหน่งของผูพ้ ิจารณา พร้อมกันนั้นให้ฝ่ายโจทย์และจําเลยใช้เล็บกดลงบนวัสดุบางอย่าง
ไว้เป็ นหลักฐาน5
นอกจากนี้ ตราลัญจกรยังมีความสําคัญต่อการศึกษาทางด้านศาสนาที่มีผลต่อการปกครอง
ของไทยในอดี ตอี กด้วย เนื่ องจากภาพที่ปรากฏอยู่บ นตราลัญจกรนั้นเป็ นเรื่ องราวเทพปกรณัม ของ
ศาสนาพราหมณ์ และพุ ทธ ความรู้ เกี่ ยวกับภาพบนตราลัญจกรจะส่ ง ผลให้เกิ ดความชัดเจนในเรื่ อง
อิทธิ พลของศาสนาที่มีต่อคติความเชื่ อของคนในอดีต ซึ่ งที่ผ่านมาการศึกษาวิเคราะห์รูปภาพที่ปรากฏ
บนตราลัญจกรต่างๆ เหล่านี้ยงั มีไม่มากและเป็ นที่มาของปั ญหาสําคัญของการศึกษาในครั้งนี้ จากการ
นําเอารู ปเคารพทางศาสนานั้นมาเป็ นสื่ อแสดงถึงพระราชอํานาจของกษัตริ ยท์ ี่กระจายมายังหน่ วยงาน
กรมกองต่างๆ และใช้ตราอันมีภาพเกี่ยวเนื่องทางศาสนาบ่งบอกถึงอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานกรมกอง
นั้น ๆ ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ระบบบริ ห ารราชการไทยก่ อ นหน้า ที่ จ ะรั บ เอารู ป แบบการปกครองจาก
ตะวันตกมาใช้

4

ประมวลกฎหมาย รัชกาลที่ 1จ.ศ. 1166 เล่ ม 3, (กรุ งเทพฯ : เรื อนแก้วการพิมพ์, 2529), 211.
5
จักรฤทธิ์ อุทโธ, “พระธรรมนูนว่าด้วยการใช้ตรา,” ศุภวัฒย์ -ศุภวาร จุลพิจารณ์ , (กรุ งเทพฯ : เฟื่ องฟ้ า,
2547), 106.

3
การศึ กษาและงานวิจยั เกี่ ยวกับเรื่ องตราลัญจกรที่ผ่านมา ได้แก่ การศึกษาที่เกี่ ยวข้องกับ
ประวัติของตราลัญจกรรวมถึงอธิ บายภาพที่ปรากฏบนตราลัญจกร เช่น ความรู้เรื่ องตราต่างๆ เล่ม 1 พระ
ราชลัญจกร โดย ส. พลายน้อย เรื่ อง พระราชลัญจกรและตราประจําตัวประจําตําแหน่ ง โดย พระยา
อนุ มานราชธน พระราชลัญจกร โดย สํานักเลขาธิ การคณะรั ฐมนตรี บันทึกเรื่ องความรู้ ต่างๆ โดย
สมเด็จเจ้าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์ ประทาน พระยาอนุมานราชธน เป็ นต้น
ส่ วนงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับตราประทับอื่นนั้น จะเป็ นการศึกษาบทบาทหน้าที่ของการใช้
ตรา เช่ น “พระธรรมนู นว่าด้วยการใช้ตรา” ใน ศุภวัฒย์ – ศุภวาร จุลพิจารณ์ โดย จักรฤทธิ์ อุทโธ
“หนังสื อประทับตรา” ใน ความยอกย้อนของอดีต โดย ก่องแก้ว วีระประจักษ์ “พระราชลัญจกรครุ ฑ
พ่าห์กาญจนาภิเษก” ใน วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปี ที่ 20 ฉบับที่ 4 โดย ทรงสรรค์ นิ ลกําแหง ซึ่ งที่
กล่าวมานั้นเป็ นการศึกษาที่ มุ่งเน้นไปถึ งประวัติของตราลัญจกรแต่ละองค์ บทบาทหน้าที่การใช้งาน
หรื อหลั ก ฐานทางประวัติ ศ าสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ ตราลั ญ จกร เป็ นต้น แต่ ก ารศึ ก ษาภาพสลั ก
ที่ ป รากฏในตราลัญ จกรนั้น พบว่ า ยัง มี น้อ ยและเป็ นการแทรกในประเด็ น เสริ ม ของตราลัญ จกร
บางองค์
บันทึกเรื่ องความรู ้ต่างๆ ของสมเด็จฯ กรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์ ประทานพระยาอนุมาน
ราชธน เมื่อปี พ.ศ. 2482 เป็ นหลักฐานทางการศึกษาครั้งแรกที่มีการศึกษาถึงตราลัญจกร โดยที่พระยา
อนุ มานราชธนได้ส่งสําเนาตราประทับและขอประทานความรู้ รวมถึงข้อคิดเห็นกับสมเด็จเจ้าฟ้ ากรม
พระยานริ ศรานุ วดั ติวงศ์ ซึ่ งสิ่ งที่สมเด็จฯกรมพระยานริ ศรานุ วดั ติวงศ์ทรงประทานคําตอบกลับไปนั้น
เป็ นการอธิ บ ายว่า ตรานั้นๆ มี ชื่ อเรี ย กว่า อย่า งไร ประวัติ ข องตราที่ ท รงทราบข้อสันนิ ษ ฐานถึ ง การ
เรี ยกชื่อผิดของตราบางองค์ และหน้าที่การใช้งานของตราแต่ละองค์6
ปี พ.ศ. 2493 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้
พิมพ์หนังสื อพระราชทานในงานพระศพสมเด็จฯ กรมพระยานริ ศรานุ วดั ติวงศ์ เรื่ อง พระราชลัญจกร
และตราประจําตัวประจําตําแหน่ง โดย พระยาอนุมานราชธน เป็ นงานวิชาการที่กล่าวถึงการใช้งานของ
ตราลัญจกรแต่ละองค์ ประวัติของตราลัญจกรบางองค์7
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6

สมเด็จเจ้าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุ วดั ติวงศ์, บันทึกเรื่ องความรู้ ต่างๆ สมเด็จเจ้ าฟ้ากรมพระยานริ ศฯ
ทรงบันทึกประทานพระยาอนุมานราชธน เล่ ม 3, (พระนคร : สมาคมสังคมศาสตร์ , 2506), 165.
7
พระยาอนุมานราชธน, พระราชลัญจกรและตราประจาตัวประจาตาแหน่ ง, (ธนบุรี: อักษรเพชรเกษม,
2512), 65.

4
ความรู ้เรื่ องตราต่างๆ เล่ม 1 พระราชลัญจกร โดย ส.พลายน้อย ตีพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2527 เป็ น
งานวิ ช าการที่ เ ป็ นการรวบรวมรู ป ภาพและประวัติ โ ดยสั ง เขปของพระราชลัญ จกรต่ า งๆในสมัย
รัตนโกสิ นทร์ 8
ในปี พ.ศ. 2538 สํานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี ได้จดั พิมพ์หนังสื อ พระราชลัญจกร เนื่องใน
วโรกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก เสด็จ เถลิงถวัลราชสมบัติ 50 ปี เป็ นการรวบรวมประวัติและหน้าที่
ของพระราชลัญจกรแต่ละองค์9
ปี พ.ศ. 2537 บทความ “หนังสื อประทับตรา” ใน ความยอกย้อนของอดีต ของก่องแก้ว วีระ
ประจักษ์ เป็ นการศึกษาหนังสื อประทับตราประเภทต่างๆทั้งที่ใช้ในการติดต่อในราชการและหนังสื อ
ประทับตาที่ให้กบั ราษฎร แต่ไม่ใช่การศึกษาตัวตราประทับ10
ปี พ.ศ. 2547 บทความ “พระธรรมนู ญ ว่า ด้ว ยการใช้ต รา” ใน ศุ ภ วัฒ ย์ – ศุ ภ วาร
จุลพิจารณ์ ของจักรฤทธิ์ อุทโธ เป็ นการศึกษาถึงพระธรรมนูญอันเป็ นกฎหมายโบราณ อยูใ่ นกฎหมาย
ตราสามดวง ซึ่ งมีการกล่าวถึ งตราประจําตําแหน่ งของขุนนางต่างๆ หน้าที่การใช้งานของตราประจํา
ตําแหน่ง ค่าตั้งตราและธรรมเนียมการตั้งเจ้าเมือง11
จากการศึกษาที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า เป็ นการศึกษาถึงหน้าที่การใช้งานของตราลัญจกรแต่
ละองค์ ประวัติของตราลัญจกร หรื อกฎหมายโบราณที่วา่ ด้วยการตั้งตราลัญจกรทั้งสิ้ น แต่การศึกษาภาพ
ที่ปรากฏอยูบ่ นตราลัญจกรนั้นแทบไม่ปรากฏมีการศึกษา ซึ่ งภาพปรากฏในตราลัญจกรนั้น มีท้ งั ที่เป็ น
รู ปของเทพปกรณัมในศาสนาฮินดูและพุทธ สัตว์หิมพานต์ เทวดาที่ยงั ไม่สามารถระบุได้วา่ หมายถึงเทพ
เจ้าองค์ใด และตราลัญจกรที่เป็ นตัวอักษร ซึ่ งผูศ้ ึกษามีความสนใจที่จะศึกษาถึงความหมายของภาพ
ความสัมพันธ์ ของความหมายกับหน้าที่การใช้งานของตราลัญจกรและผูถ้ ื อตรานั้นๆ เนื่ องจากสิ่ งที่
ปรากฏบนตราลัญจกรนั้น คื อการนําเสนอพระราชอํานาจของกษัตริ ยอ์ อกมาเป็ นภาพปรากฏให้เป็ น
รู ปธรรม เช่นรู ปเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ เรื่ องราวในศาสนาพุทธ รู ปสัตว์หิมพานต์ หรื อแม้กระทัง่
ตัวอักษรมาเป็ นตัวแทนแสดงถึงพระราชอํานาจผ่านออกมาในรู ปของภาพของตราลัญจกรนั้นๆ
การศึกษานี้ ผูศ้ ึกษาจะศึกษาตีความภาพปรากฏบนตราลัญจกร โดยการนําเอาหลักวิชาทาง
ประติมานวิทยาและอักขระวิทยามาศึกษาวิเคราะห์ เนื่องจากภาพที่ปรากฏนั้นเป็ นเรื่ องราวทางศาสนา
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8

สมบัติ พลายน้อย, ความรู้ เรื่องตราต่ างๆ พระราชลัญจกร, (กรุ งเทพฯ : บํารุ งสาสน์, 2527).
9
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , พระราชลัญจกร, 1 – 250.
10
ก่ อ งแก้ว วี ร ะประจัก ษ์, “หนัง สื อ ประทับ ตรา,” ความยอกย้ อ นของอดี ต : พิพิ ธ นิ พ นธ์
เชิดชู เกียรติพลตรีหม่ อมราชวงศ์ ศุภวัฒย์ เกษมศรี, (กรุ งเทพฯ : ม.ป.ท., 2537), 149 -168.
11
จักรฤทธิ์ อุทโธ, “พระธรรมนูนว่าด้วยการใช้ตรา,” ศุภวัฒย์ -ศุภวาร จุลพิจารณ์ , 95 – 118.

5
พราหมณ์ และศาสนาพุ ทธ และเป็ นภาพปรากฏที่เป็ นตัวอักษร ซึ่ งจําเป็ นต้องอาศัยองค์ความรู้ ท้ งั 2
แขนงในการศึกษา นอกจากนี้ ผูศ้ ึกษายังจะนําเอาผลจากการศึกษาภาพสลักตราลัญจกรแต่ละดวงมา
เปรี ยบเทียบกับราชทินนามและอํานาจหน้าที่ของขุนนางผูท้ ี่ใช้ตราลัญจกรนั้น ว่ามีความสอดคล้องกัน
หรื อไม่ อย่างไร ส่ วนที่เป็ นตราประจําแผ่นดิน หรื อ ตราประจํารัชกาลนั้น จะศึกษาในกรณี ที่เกี่ยวข้อง
กับการนําเอาความคิดทางด้านศาสนามาสร้างเป็ นภาพปรากฏแทนพระราชอํานาจหน้าที่วา่ มีการใช้งาน
ตราพระราชลัญจกรแต่ละองค์อย่างไร
ข้ อสมมุติฐานเนือ้ หาของภาพสลักบนตราลัญจกร
เนื่ องจากในอดีตเท่าที่ผ่านมา ยังไม่มีการศึกษาวิเคราะห์ภาพสลักบนตราลัญจกรเป็ นการ
เฉพาะ จึงทําให้ผศู ้ ึกษายังไม่มีขอ้ สมมุติฐานอื่นมาศึกษาเปรี ยบเทียบได้ในชั้นต้น การศึกษาที่ผ่านมามี
เพียงการศึ กษาประวัติของตราลัญจกรแต่ละองค์ ส่ วนภาพที่ปรากฏบนตราลัญจกรนั้นก็เป็ นแต่การ
อธิ บายภาพเท่านั้น ไม่ได้ศึกษาถึงลักษณะทางประติมานวิทยา ความหมายของภาพว่าสอดคล้องกันกับ
ตําแหน่ งหน้าที่ หรื อราชทิ นนามของผูท้ ี่ถือตราหรื อไม่อย่างไร ดังนั้น ผูศ้ ึกษาจึงตั้งข้อสมมุติฐานใน
การศึกษาภาพสลักบนตราลัญจกร ดังนี้
ลักษณะทางประติมานวิทยาและตัวอักษรที่ปรากฏนั้น มีความสัมพันธ์กนั กับราชทินนาม และ
ตําแหน่ งของขุนนางผูถ้ ื อตรานั้นๆ ตัวอย่างเช่ น ตราพระพิรุณขี่นาค ของเจ้าพระยาพลเทพฯ ซึ่ งเป็ น
ตําแหน่งเสนาบดีกรมนา เป็ น 1 ใน 9 ตราที่พระยาพลเทพฯ ถือในรายการสมโภชพระราชลัญจกรและ
ตราตําแหน่งเรี ยกชื่อรวมของตราทั้ง 9 ดวงว่า “นพมุรธา”12 โดยพระวรุ ณนั้นอยูใ่ นคติเรื่ องทิกปาละ(เทพ
ผูร้ ักษาทิ ศ) ซึ่ งสื บเนื่ องมาจากความเชื่ อดั้งเดิมของศาสนาพราหมณ์เดิม พระวรุ ณนั้นจะทรงมกรเป็ น
พาหนะ13 แต่การที่ปรากฏรู ปพระวรุ ณขี่นาคนั้นตรงกับความเชื่ อของเขมรซึ่ งพระวรุ ณทรงพาหนะได้
สองประเภท คือนาค กับหงส์14 ทั้งหงส์และนาคมีความสัมพันธ์กบั นํ้าซึ่ งแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้อง
กับการเกษตรกรรมที่กรมนากํากับอยู่ เป็ นต้น
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12

พระยาอนุมานราชธน, พระราชลัญจกรและตราประจาตัวประจาตาแหน่ ง, 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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ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ของการศึกษา
การศึ กษาภาพสลักบนตราลัญจกรสมัยอยุธยาถึงสิ้ นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั มีจุดมุ่งหมายดังต่อไปนี้ คือ
1. ศึกษาการตีความภาพและที่มาของตราลัญจกร
2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่ราชทินนามของผูถ้ ือตราลัญจกรกับภาพที่ปรากฏบนตรา
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ทําให้ทราบถึงความสําคัญของตราลัญจกร อันเป็ นหลักฐานทางโบราณคดีอีกประเภทหนึ่ง
2. ทําให้ทราบถึงที่มาการใช้ตราลัญจกรในประเทศไทย
3. ทําให้ทราบถึงลักษณะทางประติมานวิทยาที่ปรากฏอยูบ่ นตราลัญจกร และความหมายของ
สัญลักษณ์ ตัวอักษรอื่นที่ปรากฏ
4. ทําให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างประติมานวิทยาบนตราลัญจกรกับราชทินนามของผูถ้ ือ
ตรานั้นๆ และความสัมพันธ์ของหน้าที่ตราพระราชลัญจกร
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ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาที่มาและตีความภาพที่ปรากฏบนตราลัญจกร โดยเริ่ มตั้งแต่ภาพประทับตราลัญจกรและ
หลักฐานทางเอกสารที่เกี่ยวข้องในสมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสิ นทร์ เมื่อสิ้ นรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่ราชทินนามของผูถ้ ือตราลัญจกรกับภาพที่
ปรากฏบนตรา ศึกษาการพัฒนารู ปแบบที่เปลี่ยนไปของตราลัญจกร ซึ่ งภาพตราลัญจกรและหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ ทุกชิ้นที่ใช้ในการศึกษามีอายุอยูใ่ นช่วงเวลาดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
ขั้นตอนการศึกษา
1. ขั้นรวบรวมข้อมูล
1.1 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเอกสารงานวิจยั ที่ผา่ นมาแล้ว
1.2 เก็บข้อมูลรู ปตราลัญจกรทุกองค์หรื อดวงในช่วงอายุสมัยที่ระบุในขอบเขต
การศึกษา
1.3 เก็บข้อมูลทางด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตราลัญจกร
2. ขั้นศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.1 ศึกษาประวัติ ที่มาของตราลัญจกรในประเทศไทย

7
2.2 ศึกษาตีความภาพบนตราลัญจกร
2.3 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่ราชทินนามของผูถ้ ือตราลัญจกรกับภาพที่
ปรากฏบนตรา และความสัมพันธ์ของหน้าที่ตราพระราชลัญจกร
3. ขั้นตอนการนําเสนอรายงานที่สมบูรณ์
3.1 จัดพิมพ์และตรวจแก้ผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ประมาณ 3 ปี โดยจะเริ่ มงานวิจยั ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553 และเสร็ จสิ้ นวิทยานิพนธ์
ภายในเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556
แหล่ งข้ อมูล
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1. สํานักหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุ กรี
2. สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. ห้องสมุด สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุ งเทพ
4. หอสมุดกรมพระยาดํารงราชานุภาพ

บทที่ 2
ประวัติการใช้ ตราประทับในประเทศไทยก่อนพุทธศตวรรษที่ 19
1. ตราประทับทีพ่ บในประเทศไทยก่อนพุทธศตวรรษที่ 19
ตราประทับเป็ นหลักฐานทางโบราณคดีที่ช้ ีให้เห็นถึงสภาพสังคมของมนุษย์ในอดีตที่มี
การติ ดต่ อสื่ อสารกันและกัน เมื่ อคนกลุ่ ม หนึ่ ง เป็ นผูข้ ายอี กกลุ่ ม หนึ่ ง เป็ นผูซ้ ้ื อทั้งสองฝ่ ายจึ ง คิ ด
ประดิษฐ์เครื่ องมือเพื่อให้การซื้ อขายประสบความสําเร็ จที่หมายถึง สิ นค้าเป็ นชนิ ดที่ส่ังซื้ อถูกต้อง
สิ น ค้า ถู ก ส่ ง มาจากผู ้ข ายถู ก ต้อ ง เป็ นต้น หรื อ ในเรื่ อ งการปกครองประเทศที่ ต้อ งการให้ เ กิ ด
ความสําเร็ จในการบริ หารและควบคุมบังคับบัญชากลุ่มผูบ้ ริ หารก็หาวิธีการให้การสั่งงานของตน
ได้รับ การยินยอมและปฏิ บ ตั ิ ตาม การค้น พบวัต ถุ ข นาดเล็ ก ทํามาจากหิ น ดิ น โลหะในบริ เ วณ
โบราณสถาน หรื ออยู่ในการครอบครองขององค์กร/ส่ วนบุคคล ที่ส่วนมากมีรูปร่ างทรงกลม รู ป
กรวย หรื อรู ปเหลี่ ยมที่พ้ืนผิวด้านหนึ่ ง หรื อสองถึงสี่ ดา้ นถูกสลักให้เป็ นลวดลายรู ปต่างๆแต่เป็ น
ภาพกลับเหมือนภาพในกระจกเงาราบ ซึ่ งเมื่อนําไปกดทับกับวัสดุที่เป็ นแผ่นราบ ได้แก่ กระดาษ
หรื อ นุ่มเหนียวเมื่อเปี ยกและแข็งเมื่อแห้ง เช่น ดินเผา หิ นที่มีลกั ษณะพรุ น ครั่งที่ถูกทําให้ร้อน ฯลฯ
จะทําให้เกิ ดเป็ นรอยกดทับลายนู นตามวัตถุ ที่เป็ นแม่แบบ(แม่พิมพ์)แต่เป็ นภาพลวดลายปกติ แต่
เนื่ องจากลวดลายภาพที่ มี นัย ะทางสัง คมแฝงอยู่ จึ ง นํา ไปสู่ ป ระเด็นการศึ ก ษาทางวิช าการด้า น
โบราณคดี ว่าวัตถุ เหล่านี้ ที่จะเรี ยกว่า ตราประทับ(Seals) และตราหรื อรอยประทับ (Sealings) คือ
หลักฐานเชิงอํานาจสําคัญที่ใ ช้ในการสร้างแบบความสัมพันธ์ทางสังคม (social relationship) ของ
มนุ ษย์ในสังคมสลับซับซ้อน(complex society)นับตั้งแต่สมัยเริ่ มแรกประวัติศาสตร์ ของโลกและ
ประเทศไทย
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2. การศึกษาตราประทับในประเทศไทย
การศึกษาทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ เพื่อหาความรู้เกี่ยวกับตราประทับและการ
ประทับตราในประเทศไทยก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 ที่ผา่ นมา สามารถแบ่งได้ดงั นี้
1. การค้นพบวัตถุ ได้แก่ รายงานการขุดค้นโบราณวัตถุ ส มัย ทวารวดี แห่ งใหม่ และ
รายงานการขุดค้นโบราณวัตถุสถาน ณ บ้านโคกไม้เดน อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ปี พ.ศ.
2508 รายงานการสํารวจแหล่งโบราณคดิบา้ นท่าแค ของหน่ วยศิลปากรจังหวัดลพบุรี ปี พ.ศ. 2522
รายงานการสํารวจแหล่งโบราณคดี จังหวัดลพบุรี และจังหวัดใกล้เคียง เล่ม1-4 ปี พ.ศ. 2527 รายงาน
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การสํารวจแหล่งเมืองโบราณในเขตจังหวัดลพบุรี ปี พ.ศ. 2529 รายงานการสํารวจแหล่ง
เมืองโบราณดงมะรุ ม ตําบลดงมะรุ ม อําเภอโคกสําโรงจังหวัดลพบุรี ปี พ.ศ. 2532 รายงานการขุดค้นและ
ขุ ด แต่ ง เมื อ งดงละคร อํา เภอเมื อ ง จัง หวัด นครนายก พ.ศ. 2536 รายงานการขุ ด ค้น ที่ ต ํา บล
พระประโทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ปี พ.ศ. 2527 เป็ นต้น
2. การวิเคราะห์วตั ถุ คือ การศึกษาลักษณะของวัตถุตราประทับและรอยตราประทั บ เช่ น
วัสดุที่ใช้ในการทํา ขนาด สี และรู ปร่ างของวัตถุ รวมทั้งรู ปลวดลายบนพื้นผิววัตถุ เพื่อหาคําอธิ บายถึง
ความหมายและการจําแนกรู ปแบบตราประทับและรอยตราประทับ ซึ่ งจะทําให้ทราบถึงแหล่งที่มาของ
วัตถุเมื่อใช้การศึกษาวิเคราห์เชิงเปรี ยบเทียบ15
3. การวิเคราะห์ ลวดลายบนพื้นผิววัตถุ เป็ นการศึกษาทางประติมานวิทยาเพื่ออธิ บาย
ตีความลวดลายภาพที่ปรากฏในตราประทับหรื อรอยประทับโดยการเชื่อมโยงลักษณะลวดลายภาพที่
ปรากฏบนพื้นของตราประทับหรื อรอยประทับนั้นๆ กับเรื่ องราวทางศาสนา ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตของ
ผูค้ นทีจะสะท้อนถึงทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ และการดําเนินชีวติ ที่ได้รับอิทธิ พลจากเรื่ องนั้นๆ ซึ่ งได้
เพิ่ ม คุ ณ ค่ า แก่ ก ารศึ ก ษาโบราณวัตถุ ใ นแง่ ก ารให้ค าํ บรรยายที่ เ น้น เรื่ องของสัญ ลัก ษณ์ เครื่ อ งหมาย
(Symbol) และ สัญลักษณ์ที่ทาํ ให้ระลึกถึง (Emblem) หรื อพูดง่ายๆคือการเป็ นตัวแทน(represent) ที่จะ
นําไปสู่ ความรู ้สึกของผูค้ นในเวลานั้นซึ่ งไม่สามารถหาหลักฐานมาอ้างอิงได้โดยตรง
อย่างไรก็ตามแม้จะมีการกล่าวถึงการนําตราประทับใช้ในประเทศไทยสมัยประวัติศาสตร์
เริ่ มแรกในผลงานการศึ กษาหลายชิ้ นดังที่กล่าวมาแต่ก็เป็ นเพียงการอนุ มาน หาได้มีหลักฐานที่แสดง
วัตถุประสงค์ของการการนําตราประทับใช้อย่างแน่ชดั การศึกษาค้นคว้าหลักฐานการนําตราประทับไป
ใช้ประกอบการศึกษาวิเคราะห์ทางประติมานวิทยา จึงน่าจะเป็ นวิธีการหนึ่งที่จะให้คาํ อธิบายเหตุผลของ
การมีตราประทับน่าเชื่อถือและเป็ นที่ยอมรับทัว่ ไปได้
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3. แหล่งทีพ่ บตราประทับหรือรอยประทับ
ตราประทับและรอยประทับในสมัยประวัติศาสตร์เริ่ มแรกของประเทศไทยมาจากการแพร่
ขยายของวัฒนธรรมอิ นเดี ยที่ เข้ามาในดินแดนเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้เหมือนที่เกิ ดในเมืองออกแก้ว

15

ผาสุ ข อินทราวุธ. “ร่ องรอยวัฒนธรรมอินเดี ยในเอเซี ยตะวันออกเฉี ยงใต้.” ใน โบราณคดีและ
ประวัติศาสตร์ ในประเทศไทย ฉบับคู่มือครู สังคมศึกษา, (กรุ งเทพฯ : อมริ นทร์ พริ้ นติ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ ง, 2545), 117186.
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ประเทศเวียดนาม16 แหล่งที่คน้ พบได้แก่เมืองโบราณภาคใต้ เช่ นที่ เขาศรี วิชยั อําเภอพุนพิน จังหวัดสุ
ราษฎร์ ธานี แหล่งโบราณคดีเหมืองทอง บ้านทุ่งตึก อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา แหล่งโบราณคดีควน
ลูกปั ด อําเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่17 ซึ่ งเป็ นเมืองท่าหรื อศูนย์กลางการค้าในอดีต และในภาคกลางที่
เมืองนครปฐมโบราณ จังหวัดนครปฐม เมืองซับจําปา เมืองพรหมทิน เมืองวังไผ่ จังหวัดลพบุรี เมืองจัน
เสน จังหวัดนครสวรรค์18. และที่เมืองอู่ทอง จังหวัดสุ พรรณบุรี19
4. ลักษณะของตราประทับหรือตราดินเผารอยประทับ
4.1 วัสดุทที่ า
จากการศึ ก ษาตราประทับ และรอยประทับ ที่ พ บในประเทศไทยในพิ พิ ธ ภัณ ฑสถาน
แห่ งชาติ อู่ทอง อําเภออู่ทอง จังหวัดสุ พรรณบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ สุ พรรณบุรี อําเภอเมือง
จังหวัดสุ พรรณบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พิพิธภัณฑ์
จันเสน ตําบลจันเสน อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ พิพิธภัณฑสถานวัดคลองท่อม อําเภอคลองท่อม
จังหวัดกระบี่ พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ พระนคร กรุ งเทพมหานคร และที่พบในเมืองดงละคร อําเภอ
เมือง จังหวัดนครนายก ในวิทยานิพนธ์ของอนันต์ กลิ่นโพธิ์ กลับ เรื่ องความหมายและรู ปแบบของตรา
ประทับสมัยแรกเริ่ มประวัติศาสตร์ ในพิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ อู่ทอง อําเภออู่ทอง จังหวัดสุ พรรณบุรี
จํานวน 110 ชิ้น เป็ นตราประทับจํานวน 26 ชิ้น และรอยประทับจํานวน 84 ชิ้นที่เป็ นตราประทับทําจาก
งาช้างจํานวน 2 ชิ้น(จากพิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ อู่ทอง อําเภออู่ทอง จังหวัดสุ พรรณบุรีจาํ นวน 1 ชิ้น
และพิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จํานวน 1 ชิ้น (ภาพที่1)
ตราประทับทําจากหิ นจํานวน 9 ชิ้ น(จากพิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติสมเด็จพระนารายณ์ อําเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี จํานวน 2 ชิ้น (ภาพที่2) และจากพิพิธภัณฑสถานวัดคลองท่อม อําเภอคลองท่อม จังหวัด
กระบี่จาํ นวน 7 ชิ้น (ภาพที่3)
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16

อนันต์ กลิ่นโพธิ์กลับ, “การศึกษาความหมายและรู ปแบบของตราประทับสมัยแรกเริ่ มประวัติศาสตร์
ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาโบราณคดี
สมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), 10.
17
เรื่ องเดียวกัน, 2.
18
พิเศษ เจียจันทร์ พงษ์. “ตราดินเผาจากโคกจันเสน.” ใน สั งคมและวัฒนธรรมจันเสนเมืองแรกในลุ่ม
ลพบุรี-ป่ าสัก : Chansen : A Social and Cultural History (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์เรื อนแก้วการพิมพ์, 2539), 168-189.
19
อนันต์ กลิ่นโพธิ์กลับ, “การศึกษาความหมายและรู ปแบบของตราประทับสมัยแรกเริ่ มประวัติศาสตร์
ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี,” 2.
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ภาพที่ 1 ตราประทับงาช้างพบที่เมืองอู่ทอง จังหวัดสุ พรรณบุรี
ที่ ม า : อนันต์ กลิ่ นโพธิ์ กลับ , “การศึ ก ษาความหมายและรู ป แบบของตราประทับ สมัย แรกเริ่ ม
ประวัติศ าสตร์ ใ นพิ พิ ธ ภัณ ฑสถานแห่ ง ชาติ อู่ท อง อํา เภออู่ ท อง จัง หวัดสุ พ รรณบุ รี ” (วิทยานิ พ นธ์
ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547),
143.

ภาพที่ 2 ตราประทับหิ นพบที่เมืองอู่ทอง จังหวัดสุ พรรณบุรี
ที่ ม า : อนันต์ กลิ่ นโพธิ์ กลับ , “การศึ ก ษาความหมายและรู ป แบบของตราประทับ สมัย แรกเริ่ ม
ประวัติศ าสตร์ ใ นพิ พิ ธ ภัณ ฑสถานแห่ ง ชาติ อู่ท อง อํา เภออู่ ทอง จังหวัดสุ พ รรณบุ รี ” (วิทยานิ พ นธ์
ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547),
146.
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ภาพที่ 3 ตราประทับหิ น พบที่ควนลูกปัด อําเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ที่ ม า : อนันต์ กลิ่ นโพธิ์ กลับ , “การศึ ก ษาความหมายและรู ป แบบของตราประทับ สมัย แรกเริ่ ม
ประวัติศ าสตร์ ใ นพิ พิ ธ ภัณ ฑสถานแห่ ง ชาติ อู่ท อง อํา เภออู่ ท อง จัง หวัดสุ พ รรณบุ รี ” (วิทยานิ พ นธ์
ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547),
178.

ภาพที่ 4 ตราประทับหิ นกลุ่มแร่ รัตนชาติที่เมืองดงละคร จังหวัดนครนายก
ที่มา : กรมศิลปากร, รายงานการขุดแต่ งโบราณสถานหมายเลข 1-2 นอกสั นคูเมืองดงละครด้ านทิศ
เหนือ ตาบลดงละคร อาเภอเมือง จังหวัดนครนายก, (ปราจีนบุรี : หน่วยศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี, 2533),
อ้างถึ งใน อนันต์ กลิ่ นโพธิ์ กลับ , “การศึ กษาความหมายและรู ปแบบของตราประทับสมัย แรกเริ่ ม
ประวัติศ าสตร์ ใ นพิ พิ ธ ภัณ ฑสถานแห่ ง ชาติ อู่ท อง อํา เภออู่ ท อง จัง หวัดสุ พ รรณบุ รี ” (วิทยานิ พ นธ์
ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547),
191.

13
และทําจากแร่ รัตนชาติจาํ นวน 2 ชิ้น (จากที่พบในเมืองดงละคร อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก (ภาพที่ 4)
ส่ วนที่เหลือจํานวน 13 ชิ้นเป็ นดินเผาทั้งหมดเผา
4.2 รู ปร่ าง
ตราประทับมีรูปร่ างเป็ นทรงต่างๆ จากการศึกษาตราประทับที่อนันต์ กลิ่นโพธิ์ กลับพบใน
7 แหล่ง เป็ นรู ปทรงกลมมากที่สุดถึง 12 ชิ้น (ภาพที่5) รองลงมาคือ รู ปสี เหลี่ยมจํานวน 7 ชิ้น รู ปทรง
กรวยจํานวน 4 ชิ้น (ภาพที่6) และรู ปวงรี จาํ นวน 1 ชิ้น (ภาพที่7) ส่ วนที่ใช้จบั บ้างเป็ นจุก บางชิ้นเป็ น
แท่ง บางชิ้นทําเป็ นหัวแหวนพบที่พิพิธภัณฑสถานวัดคลองท่อม อําเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่จาํ นวน
4 ชิ้ นจากทั้งหมด 10 ชิ้ นและที่เมืองดงละคร อําเภอเมือง จังหวัดนครนายกซึ่ งมีจาํ นวน 2 ชิ้ นเป็ นหัว
แหวนทั้งหมด20
ส่ วนตราดิ นเผา หรื อ รอยประทับซึ่ งรับแรงกดจากตราประทับเกื อบทั้งหมดเป็ นรู ปกลม
หรื อ กลมแบน มีรูปทรงสี่ เหลี่ยมและรู ปกรวยบ้างแต่นอ้ ยมาก
4.3 ขนาด
ตราประทับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอยูใ่ นพิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ อู่ทอง อําเภออู่ทอง จังหวัด
สุ พ รรณบุ รีมี ข นาดเส้ นผ่า ศู นย์ก ลาง 7.0 เซนติ เมตร สู ง 8.10 เซนติ เมตร พบที่ เมื องอู่ ท อง จัง หวัด
สุ พรรณบุรี21 (ภาพที่8) อย่างไรก็ตามขนาดของตราประทับอื่นๆจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-3
เซนติ เมตร ยิ่งที่ เป็ นหัวแหวนพบว่านอกจากมีขนาดประมาณหนึ่ งเซนติเมตรเศษๆแล้ว มี 3 ชิ้ นจาก
จํานวน 10 ชิ้นที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 1 เซนติเมตร22
ส่ วนตราดิ นเผาขนาดใหญ่ที่สุดมีขนาด 7.3 x 2.4 เซนติเมตร อยู่ในพิพิธภัณฑสถาน
แห่ งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่ งขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของตราดินเผา
อยูร่ ะหว่าง 6 – 1 เซนติเมตร เล็กที่สุดมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.7 เซนติเมตรอยูใ่ นพิพิธภัณฑสถาน
แห่ งชาติแห่ งเดียวกันกับตราดินเผาที่ใหญ่ที่สุด และหนาที่สุดสู ง 5.8 เซนติเมตรอยูใ่ นพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรีแต่โดยส่ วนมากสู งระหว่าง 3-2 เซนติเมตร23

20

เรื่ องเดียวกัน, 94 – 191.
21
เรื่ องเดียวกัน, 109.
22
เรื่ องเดียวกัน, 173 – 182.
23
เรื่ องเดียวกัน, 94 – 191.
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ภาพที่ 5 ตราดินเผารู ปทรงกลมแบนพบที่เมืองดงมะรุ ม อําเภอโคกสําโรง จังหวัดสุ พรรณบุรี
ที่ ม า : อนันต์ กลิ่ นโพธิ์ กลับ , “การศึ ก ษาความหมายและรู ป แบบของตราประทับ สมัย แรกเริ่ ม
ประวัติศ าสตร์ ใ นพิ พิ ธ ภัณ ฑสถานแห่ ง ชาติ อู่ท อง อํา เภออู่ ท อง จัง หวัดสุ พ รรณบุ รี ” (วิทยานิ พ นธ์
ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547),
112.

ภาพที่ 6 ตราประทับดินเผารู ปทรงกรวยพบที่เมืองอู่ทอง จังหวัดสุ พรรณบุรี
ที่ ม า : อนันต์ กลิ่ นโพธิ์ กลับ , “การศึ ก ษาความหมายและรู ป แบบของตราประทับ สมัย แรกเริ่ ม
ประวัติศ าสตร์ ใ นพิ พิ ธ ภัณ ฑสถานแห่ ง ชาติ อู่ท อง อํา เภออู่ ท อง จัง หวัดสุ พ รรณบุ รี ” (วิทยานิ พ นธ์
ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547),
127.
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ภาพที่ 7 ตราประทับดินเผารู ปทรงกลมรี พบที่ ควนลูกปัด อําเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ที่ ม า : อนันต์ กลิ่ นโพธิ์ กลับ , “การศึ ก ษาความหมายและรู ป แบบของตราประทับ สมัย แรกเริ่ ม
ประวัติศ าสตร์ ใ นพิ พิ ธ ภัณ ฑสถานแห่ ง ชาติ อู่ท อง อํา เภออู่ ท อง จัง หวัดสุ พ รรณบุ รี ” (วิทยานิ พ นธ์
ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547),
175.

ภาพที่ 8 ตราประทับดินเผาขนาดใหญ่ที่สุด พบที่เมืองอู่ทอง จังหวัดสุ พรรณบุรี
ที่ ม า : อนันต์ กลิ่ นโพธิ์ กลับ , “การศึ ก ษาความหมายและรู ป แบบของตราประทับ สมัย แรกเริ่ ม
ประวัติศ าสตร์ ใ นพิ พิ ธ ภัณ ฑสถานแห่ ง ชาติ อู่ท อง อํา เภออู่ ท อง จัง หวัดสุ พ รรณบุ รี ” (วิทยานิ พ นธ์
ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547),
109.
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4.4 ลวดลาย
ตราประทับ จะต้องมี ลวดลายเช่ นเดี ย วกับตราดิ นเผาที่ เป็ นรอยประทับก็ ตอ้ งมี ลวดลาย
ความรู ้ เกี่ ยวกับการดูลวดลายพื้นผิวบนตราประทับและตราดินเผาแต่ละชิ้ นพิจารณาได้ต้ งั แต่ จํานวน
ด้านที่มีลวดลาย (รวมด้านข้างด้วย) กรอบภาพ และภาพต่างๆที่เห็นได้บนพื้นผิวนั้น
4.4.1 ด้ าน
ลวดลายบนตราประทับและตราดินเผาในประเทศไทยนั้นมีอยูท่ ้ งั ด้านเดียว สองด้านสี่
ด้าน และด้านเดียวแต่มีลวดลายด้านข้างด้วย ไม่มีชนิดที่มีภาพสามด้าน หรื อ ภาพจากการประทับตรา
ประทับทรงกระบอก (Cylinder seals) ที่พบบริ เวณตอนใต้ของเมโสโปเตเมียที่อูรัค (Uruk) และทาง
ตะวันตกเฉี ยงใต้ของอิหร่ านที่ซูซาร์ (Susa) ช่วงก่อนคริ สตกาล24 ในส่ วนของตราประทับเกือบทั้งหมดมี
ลวดลายด้านเดียว มีเพียง 1 ชิ้นเท่านั้นที่มีลวดลาย 2 ด้านซึ่ งเป็ นตราประทับรู ปสี่ เหลี่ยม (ภาพที่ 9) และ
มี 4 ชิ้นที่มีรูร้อยเชือก25
ส่ วนตราดินเผาจากทั้งหมดจํานวน 84 ชิ้น มีลวดลายด้านเดียวมากที่สุดจํานวน 71 ชิ้น
มีลวดลายสองด้านจํานวน 7 ชิ้น (หนึ่ งชิ้นมีรูปร่ างเป็ นสี่ เหลี่ยม อีก 6 ชิ้น เป็ นรู ปวงกลม) มีลวดลายสี่
ด้านจํานวน 1 ชิ้น (รู ปร่ างเป็ นสี่ เหลี่ยม) และมีลวดลายด้านเดียวแต่มีลายด้านข้างด้วยจํานวน 5 ชิ้น
4.4.2 กรอบ
ในแต่ละด้านที่มีลวดลายของตราประทับหรื อตราดินเผามีท้ งั ที่มีกรอบ (ภาพที่10) และ
ไม่มีกรอบล้อมรอบภาพ (ภาพที่ 11) ชนิดที่ไม่มีกรอบมีจาํ นวนมากกว่าชนิดมีกรอบมากกว่าครึ่ ง26 รู ป
เส้ นของกรอบเกื อบทั้งหมดเป็ นเส้นโค้ง มีตราประทับอันหนึ่ งที่กรอบเป็ นลายขีดเรี ยงกัน27มีท้ งั ที่ มี
กรอบรอบเดี ยวและสองรอบซ้อนกัน ส่ วนกรอบจะเป็ นรู ปสี่ เหลี่ ยม รู ปกลม หรื อ รู ปวงรี ข้ ึ นอยู่ก ับ
ลักษณะรู ปร่ างของตราประทับหรื อตราดินเผาซึ่ งส่ วนมากเป็ นรู ปทรงกลม นอกจากเส้นกรอบแล้วยังมี
เส้นแบ่งรู ปด้วย
4.4.3 ภาพ
ภาพที่ปรากฏบนพื้นผิวของตราประทับและตราดินเผา หรื อ รอยประทับมีท้ งั ภาพคน
สัตว์ พืช สิ่ งของ ตัวอักษร ลายเส้น เครื่ องหมาย อาวุธ ดวงดาว ยานพาหนะ และเทพเจ้า

24

เรื่ องเดียวกัน, 26 – 37.
25
เรื่ องเดียวกัน, 94 – 191.
26
เรื่ องเดียวกัน, 94 – 191.
27
เรื่ องเดียวกัน, 174.
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ภาพที่ 9 ตราประทับงาช้างมีลวดลาย 2 ด้านพบที่เมืองอู่ทอง จังหวัดสุ พรรณบุรี
ด้านที่ 1 เป็ นรู ป พระคเณศ
ด้านที่ 2 เป็ นรู ป สังข์ ปลาคู่ จามรคู่ ดอกบัว รวงข้าวและตรี ศูลตราประทับดินเผา
ที่ ม า : อนันต์ กลิ่ นโพธิ์ กลับ , “การศึ ก ษาความหมายและรู ป แบบของตราประทับ สมัย แรกเริ่ ม
ประวัติศ าสตร์ ใ นพิ พิ ธ ภัณ ฑสถานแห่ ง ชาติ อู่ท อง อํา เภออู่ ท อง จัง หวัดสุ พ รรณบุ รี ” (วิทยานิ พ นธ์
ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547),
143.
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ภาพที่ 10 ตราดินเผาแบบมีกรอบพบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์
ที่ ม า : อนันต์ กลิ่ นโพธิ์ กลับ , “การศึ ก ษาความหมายและรู ป แบบของตราประทับ สมัย แรกเริ่ ม
ประวัติศ าสตร์ ใ นพิ พิ ธ ภัณ ฑสถานแห่ ง ชาติ อู่ท อง อํา เภออู่ ท อง จัง หวัดสุ พ รรณบุ รี ” (วิทยานิ พ นธ์
ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547),
165.

ภาพที่ 11 ตราดินเผาแบบไม่มีกรอบพบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์
ที่ ม า : อนันต์ กลิ่ นโพธิ์ กลับ , “การศึ ก ษาความหมายและรู ป แบบของตราประทับ สมัย แรกเริ่ ม
ประวัติศ าสตร์ ใ นพิ พิ ธ ภัณ ฑสถานแห่ ง ชาติ อู่ท อง อํา เภออู่ ทอง จังหวัดสุ พ รรณบุ รี ” (วิทยานิ พ นธ์
ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547),
115.
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ภาพที่ 12 ตราดินเผา ภาพผูห้ ญิงยืน พบที่เมืองอู่ทอง จังหวัดสุ พรรณบุรี
ที่ ม า : อนันต์ กลิ่ นโพธิ์ กลับ , “การศึ ก ษาความหมายและรู ป แบบของตราประทับ สมัย แรกเริ่ ม
ประวัติศ าสตร์ ใ นพิ พิ ธ ภัณ ฑสถานแห่ ง ชาติ อู่ท อง อํา เภออู่ ท อง จัง หวัดสุ พ รรณบุ รี ” (วิทยานิ พ นธ์
ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547),
159.
1. ภาพคน
ในส่ วนของตราประทับมีภาพผูช้ ายนัง่ ชันเข่าเช่นเดียวกับตราดินเผา ในตราดินเผาพบภาพ
ผูห้ ญิงหนึ่งคนบ้าง (ภาพที่12) สามคนบ้าง ภาพผูช้ ายหนึ่งคนและสองคน และยังพบภาพผูห้ ญิงสองคน
ผูช้ ายหนึ่งคนโดยมีผชู ้ ายอยูต่ รงกลาง (ภาพที่13) บางภาพบอกไม่ได้วา่ เป็ นผูห้ ญิงผูช้ าย ภาพคนยังบอก
ถึงกิริยาอาการด้วย เช่น จับแขนกัน(ผูช้ ายกับผูช้ าย) หาบของ ถือคทา เป่ าสังข์ ขี่มา้ ยืนอุม้ เด็ก (ผูห้ ญิง)
เล่นคลี (ผูช้ าย) ยืน นัง่ ชันเข่า (ชาย) ขึ้นต้นไม้ เต้นรํา นัง่ ไขว่หา้ ง(ผูห้ ญิง) ถืออาวุธ ถือของ นัง่ สมาธิ บาง
ภาพบ่งบอกถึ งคุ ณลักษณะเฉพาะตัว เช่น คนอ้วน(ผูช้ าย) และสถานะของบุคคลในภาพ เช่น นายและ
บ่าว คนชาติตะวันตก และฤๅษี
2. ภาพสั ตว์
ภาพสัตว์มีท้ งั ภาพสัตว์ตวั เดียว สัตว์ชนิดเดียวกันสองตัว สัตว์ต่างชนิดในภาพเดียวกัน ภาพ
สิ งโตหรื อสิ งห์พบมากที่สุด (ภาพที่ 14) ทั้งในตราประทับและตราดินเผาส่ วนมากแสดงกิ ริยานัง่ ชันเข่า
นอกนั้นมีท่ากระโดด และไล่ช้าง ภาพวัวที่มีโหนกและไม่มีโหนกอยู่ในท่าหมอบพบมากที่สุดในตรา
ดินเผา ภาพช้างในตราประทับและตราดินเผาอยู่ในท่าเดิน ยืน และส่ ายหัว มีภาพสัตว์ปีก ได้แก่ นก ที่
ชัดเจนมากจนระบุ ได้ว่าเป็ นนกแก้ว นกคาบก้านดอก หงส์ กางปี ก (ภาพที่15) และที่มีเหมือนกันคือ
ภาพไก่แจ้ (ไก่ไทยปั จจุบนั ) มีภาพที่ปรากฏในตราดินเผาแต่ไม่มีในตราประทับได้แก่ กวาง ลิง และม้าที่
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ทําท่ายืนและกระโดด และภาพที่มีในตราประทับแต่ไม่มีในตราดินเผาคือ กระต่าย ปลาคู่ นอกจากนี้ ยงั
ภาพครุ ฑซึ่งเป็ นสัตว์ในหิมพานต์ปรากฏในตราดินเผาด้วย
3. ภาพพืช
มี ภ าพดอกบัวทั้ง ในตราดิ นเผาและตราประทับ และในตราประทับมี ภาพรวงข้าวและ
ดอกบัวในภาพเดียวกัน นอกจากนี้มีรูปใบไม้ ก้านดอกเป็ นภาพประดับประกอบด้วย
4. ภาพสิ่ งของ
ภาพหม้อนํ้าในตราดิ นเผาพบมากที่สุดรองลงมาคือถุงเงินและถุงทอง และดุมล้อ (ภาพที่
16) ส่ วนในตราประทับพบภาพสังข์มากที่สุด ที่มีในตราดินเผาแต่ไม่มีในตราประทับคือภาพดุ มล้อ
และภาพที่ มีในตราประทับแต่ไม่มีในตราดินเผาคือภาพสังข์และจามรคู่ซ่ ึ งสองภาพนี้ รวมอยู่ในภาพ
เดี ย วกัน มี ที่ น่า สั ง เกตคื อ ภาพถุ ง เงิ น ถุ ง ทองจะมี ภ าพผูช้ ายนั่ง (นั่ง ชันเข่ า )อยู่ด้ว ย อัน นํา ไปสู่ ก าร
ตีความหมายว่าผูช้ ายในภาพคือท้าวกุเวร (ภาพที่ 17)

ภาพที่ 13 ตราดินเผาแบบมีกรอบ ภาพหญิงสอง ชายหนึ่ง พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์
ที่ ม า : อนันต์ กลิ่ นโพธิ์ กลับ , “การศึ ก ษาความหมายและรู ป แบบของตราประทับ สมัย แรกเริ่ ม
ประวัติศ าสตร์ ใ นพิ พิ ธ ภัณ ฑสถานแห่ ง ชาติ อู่ท อง อํา เภออู่ ท อง จัง หวัดสุ พ รรณบุ รี” (วิทยานิ พ นธ์
ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547),
159.
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ภาพที่ 14 ตราดินเผา ภาพสิ งโต พบที่เมืองอู่ทอง จังหวัดสุ พรรณบุรี
ที่ ม า : อนันต์ กลิ่ นโพธิ์ กลับ , “การศึ ก ษาความหมายและรู ปแบบของตราประทับสมัย แรกเริ่ ม
ประวัติศ าสตร์ ใ นพิ พิ ธ ภัณ ฑสถานแห่ ง ชาติ อู่ท อง อํา เภออู่ ท อง จัง หวัดสุ พ รรณบุ รี ” (วิทยานิ พ นธ์
ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547),
101.

ภาพที่ 15 ตราประทับดินเผา ภาพหงส์กางปี ก พบที่เมืองอู่ทอง จังหวัดสุ พรรณบุรี
ที่ ม า : อนันต์ กลิ่ นโพธิ์ กลับ , “การศึ ก ษาความหมายและรู ป แบบของตราประทับ สมัย แรกเริ่ ม
ประวัติศ าสตร์ ใ นพิ พิ ธ ภัณ ฑสถานแห่ ง ชาติ อู่ท อง อํา เภออู่ ท อง จัง หวัดสุ พ รรณบุ รี ” (วิทยานิ พ นธ์
ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547),
144.
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ภาพที่ 16 ตราดินเผา ภาพดุมล้อ พบที่เมืองอู่ทอง จังหวัดสุ พรรณบุรี
ที่ ม า : อนันต์ กลิ่ นโพธิ์ กลับ , “การศึ ก ษาความหมายและรู ป แบบของตราประทับ สมัย แรกเริ่ ม
ประวัติศ าสตร์ ใ นพิ พิ ธ ภัณ ฑสถานแห่ ง ชาติ อู่ท อง อํา เภออู่ ท อง จัง หวัดสุ พ รรณบุ รี ” (วิทยานิ พ นธ์
ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547),
116.

ภาพที่ 17 ตราดินเผา ภาพท้าวกุเวร พบที่เมืองอู่ทอง จังหวัดสุ พรรณบุรี
ที่ ม า : อนันต์ กลิ่ นโพธิ์ กลับ , “การศึ ก ษาความหมายและรู ปแบบของตราประทับสมัย แรกเริ่ ม
ประวัติศ าสตร์ ใ นพิ พิ ธ ภัณ ฑสถานแห่ ง ชาติ อู่ท อง อํา เภออู่ ท อง จัง หวัดสุ พ รรณบุ รี ” (วิทยานิ พ นธ์
ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547),
126.
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ภาพที่ 18 ตราดินเผา ภาพอักษรปั ลลวะและรู ปปลา พบที่เมืองอู่ทอง จังหวัดสุ พรรณบุรี
ที่ ม า : อนันต์ กลิ่ นโพธิ์ กลับ , “การศึ ก ษาความหมายและรู ป แบบของตราประทับ สมัย แรกเริ่ ม
ประวัติศ าสตร์ ใ นพิ พิ ธ ภัณ ฑสถานแห่ ง ชาติ อู่ท อง อํา เภออู่ ท อง จัง หวัดสุ พ รรณบุ รี ” (วิทยานิ พ นธ์
ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547),
126.
5. ภาพตัวอักษร
ในตราดินเผาพบอักษรปั ลลวะ (ภาพที่ 18) มากที่สุด รองลงมาคืออักษรพราหมี (ภาพที่
19) และมี อกั ษรนาครี ป รากฏหนึ่ งชิ้ น ส่ วนในตราประทับ (ที่ อยู่ใ นพิพิธ ภัณฑสถานวัดคลองท่ อม
อําเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่) เป็ นอักษรพรหมีท้ งั หมด28

28

เรื่ องเดียวกัน, 173 – 182.
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ภาพที่ 19 ตราประทับ ภาพอักษรพราหมี พบที่ควนลูกปัด อําเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ที่ ม า : อนันต์ กลิ่ นโพธิ์ กลับ , “การศึ ก ษาความหมายและรู ป แบบของตราประทับ สมัย แรกเริ่ ม
ประวัติศ าสตร์ ใ นพิ พิ ธ ภัณ ฑสถานแห่ ง ชาติ อู่ท อง อํา เภออู่ ท อง จัง หวัดสุ พ รรณบุ รี ” (วิทยานิ พ นธ์
ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547),
176.
6. ภาพลายเส้ น
ตราดิ นเผาบางชิ้ นเป็ นภาพลายเส้น (ภาพที่ไม่เป็ นรู ป) และในตราประทับปรากฎภาพ
วงกลม และหลุม
7. ภาพเครื่องหมาย
ทั้งตราดินเผาและตราประทับมีภาพเครื่ องหมายเหมือนกันหมด คือ ภาพสวัสดิกะ ภาพศรี
วัตสะ (ภาพที่ 20) และภาพคล้ายสัญลักษณ์โอม ต่างกันตรงที่ในตราดินเผามีภาพสวัสดิกะมากกว่า แต่
ในตราประทับมีภาพศรี วตั สะมากกว่า
8. ภาพอาวุธ
ภาพอาวุธที่พบและเห็นชัดเจน คือ ตรี ศูล ซึ่ งปรากฏทั้งตราดินเผาและตราประทับ
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ภาพที่ 20 ตราประทับดินเผา ภาพศรี วตั สะ พบที่เมืองอู่ทอง จังหวัดสุ พรรณบุรี
ที่ ม า : อนันต์ กลิ่ นโพธิ์ กลับ , “การศึ ก ษาความหมายและรู ป แบบของตราประทับ สมัย แรกเริ่ ม
ประวัติศ าสตร์ ใ นพิ พิ ธ ภัณ ฑสถานแห่ ง ชาติ อู่ท อง อํา เภออู่ ท อง จัง หวัดสุ พ รรณบุ รี ” (วิทยานิ พ นธ์
ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547),
176.

ภาพที่ 21 ตราดินเผา ภาพเรื อใบ พบที่เมืองนครปฐมโบราณ จังหวัดนครปฐม
ที่ ม า : อนันต์ กลิ่ นโพธิ์ กลับ , “การศึ ก ษาความหมายและรู ป แบบของตราประทับ สมัย แรกเริ่ ม
ประวัติศ าสตร์ ใ นพิ พิ ธ ภัณ ฑสถานแห่ ง ชาติ อู่ท อง อํา เภออู่ ท อง จัง หวัดสุ พ รรณบุ รี ” (วิทยานิ พ นธ์
ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547),
176.
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9. ภาพดวงดาว
ในตราดินเผามีภาพดาว จันทร์เสี้ ยว และดวงอาทิตย์ ส่ วนในตราประทับมีภาพจันทร์ เสี้ ยว
10. ภาพยานพาหนะ
ปรากฏในตราดินเผาเป็ นภาพ เรื อ และเรื อใบ (ภาพที่21)
11. ภาพเทพเจ้ า
ไม่ปรากฏในตราดินเผาแต่มีในตราประทับคือภาพพระคเณศ ภาพศรี ลกั ษมียืนบนดอกไม้
(ภาพที่ 22)

ภาพที่ 22 ตราประทับดินเผา ภาพพระศรี -ลักษมียนื อยูบ่ นดอกไม้พบที่เมืองซับจําปา อําเภอท่าหลวง
จังหวัดลพบุรี
ที่ ม า : อนันต์ กลิ่ นโพธิ์ กลับ , “การศึ ก ษาความหมายและรู ป แบบของตราประทับ สมัย แรกเริ่ ม
ประวัติศ าสตร์ ใ นพิ พิ ธ ภัณ ฑสถานแห่ ง ชาติ อู่ท อง อํา เภออู่ ท อง จัง หวัดสุ พ รรณบุ รี ” (วิทยานิ พ นธ์
ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547),
176.
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จากหลักฐานที่กล่ าวมานี้ แสดงให้เห็ นว่าตราประทับที่มีลวดลายภาพสลักบนพื้นผิวตรา
เป็ นสิ่ งที่ทาํ ขึ้นมาเพื่อใช้ในกิ จการใดๆของสังคมขณะนั้น ภาพผูค้ น ภาพสัตว์บก-สัตว์น้ าํ ภาพสิ่ งของ
เครื่ องใช้ ภาพยานพาหนะบอกได้ถึง วิถีชีวิตประจําวัน การประกอบการทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม
ของสังคม ผนวกกับ ภาพสัตว์สมมติ ตัวอักษรศักดิ์ สิ ทธิ์ รวมไปถึงภาพเทพเจ้า ยิ่งแสดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจนว่ามีการนําความรู ้ ความเข้าใจเรื่ องศาสนามาใช้เป็ นส่ วนหนึ่ งในชี วิตทางสังคม แต่ตราประทับ
เป็ นของสําคัญที่ผกู พันความเชื่ อถือศรัทธาระหว่างประชาชนกับประชาชน และผูกพันเรื่ องของอํานาจ
ระหว่างประชาชนและผูป้ กครอง ตราประทับจึงซ่ อนพลังอํานาจไว้ในตราเป็ นภาพที่ทาํ ให้เกิ ดความ
กลัวเกรงได้ ตราบที่อาํ นาจยังเป็ นสิ่ งจําเป็ นการใช้เครื่ องมือแสดงอํานาจก็ยงั อยูต่ ่อไป ด้วยเหตุน้ ี การใช้
ตราประทับ จึ ง มี อ ยู่ใ นสั ง คมไทยติ ด ต่ อ กัน มา เพี ย งแต่ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบให้ เ หมาะสมกับ
ประโยชน์ใช้สอยตามการเปลี่ ยนแปลงของสังคม จนกลายมาเป็ นต้นแบบของการใช้ตราลัญจกรที่มี
บทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ การบริ หารการปกครองประเทศของไทย ซึ่ งเป็ นปั ญหาสําคัญของการ
ศึกษาวิจยั นี้
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บทที่ 3
ประวัติตราลัญจกรในประเทศไทย
สมัยอยุธยาจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้ าอยู่หัว
พระราชลัญจกร หรื อ พระตราสําหรับใช้ประทับของพระเจ้าแผ่นดิน และ พระลัญจกร
หรื อ ตราสําหรับใช้ประทับสําหรับขุนนางนั้น ถูกใช้เนื่องจากในอดีตไม่มีการเซ็นชื่อ จึงใช้พระราช
ลัญจกรหรื อลัญจกรในการประทับขึ้นใช้ประจําตัวประจําตําแหน่ง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้า
ฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์ได้ทรงสันนิษฐานถึงประวัติการใช้พระราชลัญจกรหรื อตราลัญจกร
ดังนี้
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“ต้นรากของตรา เห็นว่าอย่างเส้นชาดนั้นมาทางตะวันออก ถ้าจะว่าไปก็เป็ นมาแต่
จี น จึ งใช้ตราเปล่า เพราะจี นเขาไม่เซ็นชื่ อ ส่ วนตราครั่งนั้นมาทางตะวันตก มีทาง
อินเดียเป็ นต้น จึงมีคาํ ว่า “มุทรา” อันแปลว่า แหวนตรา แต่เขาจะเซ็นชื่ อด้วยหรื อไม่
นั้นไม่ทราบแต่ ฝรั่ งนั้นเห็ นเซ็ นชื่ อและประทับตราครั่ งด้วย ที่ ปิดตราดุ นนั้นเป็ น
สมัยใหม่ (ลางที จะเป็ นเก่าก็ได้ จึงมีคาํ ว่า “ปิ ดตรา”) แต่ก่อนเราใช้ประทับตราและ
เขี ยนชื่ อบอกตําแหน่ งด้วย แต่จะเป็ นลายเซ็นใครก็ได้ ดัง่ มีตวั อย่างในท้องตราของ
29
เก่า”

วิธีการใช้ตราประทับที่มาจากอินเดียดังที่ได้กล่ าวไปในเบื้ องต้นนั้น มีความแตกต่าง
จากวิธีการใช้ตราประทับของจีน คือ จีนจะมีการใช้ตราประทับที่มีลกั ษณะเป็ นแท่น กดประทับรอย
ตราลงบนหมึกสี แดง มีลกั ษณะลวดลายและขนาดหลากหลาย มักประทับด้วยหมึกสี แดง อาจมีหมึก
สี ม่วงหรื อดําบ้าง30 ซึ่ งลักษณะการใช้ตราประทับเช่นนี้คล้ายคลึงกับการใช้ตราลัญจกรของไทย โดย
วัฒนธรรมการใช้ตราลัญจกรของไทยนั้นมี พ้ื นฐานมาจากการติ ดต่ อเจริ ญความสัมพันธ์ ก ับ จี น
เนื่องจากจีนใช้ลกั ษณะทางการทูตที่เป็ นรู ปแบบ “บรรณาการ” หรื อที่ไทยเรี ยกว่า “จิ้มก้อง” จีนนั้น
ถือเป็ นประเพณี ที่เมื่อประเทศต่างๆจะนําสิ นค้าไปค้าขายยังประเทศจีน จะต้องมีการจัดเครื่ องราช
บรรณาการพร้อมกับพระราชสาส์นของกษัตริ ยป์ ระเทศนั้นๆไปถวายแด่จกั รพรรดิจีน จีนจึงจะยอม
29

พระยาอนุ มานราชธน, พระราชลัญจกรและตราประจาตัวประจาตาแหน่ ง , (ธนบุรี : โรงพิมพ์
อักษรเพชรเกษม, 2512), 1-2.
30
Encyclopedia Britanica. 15 th ed, (Chicago : Encyclopedia Britanica inc, 1992), 246.
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29
ค้า ขายด้วยและอนุ ญาตให้ราษฎรทํา การซื้ อขายกับ เรื อสิ นค้า ประเทศนั้นๆได้โดยไม่ ผิดกฏหมาย31
พระราชสาส์ นของไทยที่มีไปยังราชสํานักจีนนั้นมี 2 ประเภท คือ พระราชสาส์ นคําหับ
และพระราชสาส์ นสุ พรรณบัฏ สาเหตุที่ตอ้ งมีพระราชสาส์ นคําหับนั้น เพื่อที่ทางราชสํานักจีนจะได้
ตรวจสอบพระราชสาส์ นคําหับว่าหมายเลขกับหลักฐานที่ตนมีน้ นั ตรงกันหรื อไม่ เพื่อเป็ นการป้ องกัน
การแอบอ้างการส่ งเครื่ องราชบรรณาการเพื่อประโยชน์ทางการค้า โดยคําว่า “คําหับ” นั้น เป็ นวิธีการสั่ง
เคลื่ อนทัพของจีน โดยนําไม้ไผ่มาประทับตราแล้วผ่าซี กเป็ นสองซี ก ซี กหนึ่ งผูถ้ ือคําสั่งเก็บไว้ อีกซี ก
หนึ่งส่ งไปให้ผรู ้ ับคําสั่ง หากนํามาต่อกันได้พอดีจึงจะเชื่อได้วา่ เป็ นคําสั่งที่แท้จริ ง32 จะเห็นได้วา่ จีนนั้น
มีการให้ความสําคัญของการยืนยันตัวบุคคลด้วยการใช้ตราประทับอันจะเป็ นต้นแบบให้ไทยได้มีการใช้
รู ปแบบนี้ เช่ นเดี ยวกันตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็ นต้นมา แต่การทําเป็ นรู ปปรากฏบนลายลัญจกรของไทยนั้น
มักมีการใช้สัญลักษณ์ทางศาสนาพราหมณ์เป็ นส่ วนมากในการระบุถึงอํานาจของผูถ้ ือตราลัญจกรและ
การนําตราลัญจกรต่างๆไปใช้ โดยมีหลักฐานของการใช้ตราลัญจกรตามยุคสมัยต่างๆ ดังนี้
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1. สมัยอยุธยา
1.1 หลักฐานเอกสารฝ่ ายไทย
พระธรรมนูญ
หลักฐานเอกสารฝ่ ายไทยที่แสดงถึงการใช้ตราลัญจกรนั้น มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้ว โดย
หลักฐานดังกล่าวคือ พระธรรมนูญ ซึ่ งปรากฏในกฎหมายตราสามดวงในสมัยรัตนโกสิ นทร์ จากหน้า
บานแพนก (คํานํา) ของกฎหมายพระธรรมนูญกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้ เป็ นกฎหมายที่ตราขึ้นในปี มหา
ศัก ราช 1544 เดื อนเชษฐมาส (เดื อน 7 ตามจันทรคติ ) ตรงกับ ปี พ.ศ. 2176 แผ่นดิ นสมเด็จพระเจ้า
ปราสาททอง แต่ข้ ึนพระนามของพระเจ้าปราสาททองว่า “พระบาทสมเดจ์เอกาทธรฐอิศวรบรมนารรถ
บรมบพิตรพระพุทธิ เจ้าอยูห่ วั ”33 มีท้ งั หมด 15 มาตรา โดยตอนต้นเป็ นการบัญญัติถึงกฏเกณฑ์ต่างๆ ใน
การพิจารณาคดีแต่ละประเภท ตลอดจนอํานาจหน้าที่ของผูพ้ ิพากษาและตระลาการ ส่ วนตอนปลายเป็ น
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สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “อธิ บายเบื้องต้นจดหมายเหตุจีนว่าด้วยกรุ งสยามแต่โบราณ,”ใน
ประชุมพงศาวดารฉบับหอสมุดแห่ งชาติ เล่ ม 2, 2507, 349.
32
นวรัตน์ ภักดีคาํ , จีนใช้ ไทยยืม, (กรุ งเทพฯ : อมริ นทร์พริ้ นติ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง, 2553), 46 – 47.
33
ราชบัณฑิตยสถาน, กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ ม 1, (กรุ งเทพฯ :อมริ นทร์
พริ้ นติ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง, 2550), 107.
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บทบัญญัติเกี่ ย วกับ อํา นาจหน้าที่ ข องข้าราชการทั้ง ฝ่ ายทหารและฝ่ ายพลเรื อนในการใช้ตราประจํา
ตําแหน่งปฏิบตั ิราชการตามอํานาจหน้าที่34
เนื้ อหาหลักในกฎหมายพระธรรมนูญ กล่าวคือเรื่ องระบบพิจารณาคดีในสมัยอยุธยาและ
สมัยรัตนโกสิ นทร์ ก่อนการปฏิรูปการศาลนั้น ไม่เหมือนกับปัจจุบนั ที่เมื่อเกิดคดีความฟ้ องร้องกันขึ้นเขา
จะไปประทับฟ้ องกันที่ศาลชั้นต้น แต่ในอดีตเมื่อเกิ ดคดีความใดๆ ผูฟ้ ้ องร้องจะต้องไปประทับฟ้ องที่
หน่ วยงานของราชการตามแต่ประเภทของคดี เช่นคดีความที่เกี่ ยวข้องกับที่ดินที่นาก็ตอ้ งไปที่กรมนา
เพื่อประทับฟ้ อง แต่ถา้ เป็ นคดีความเกี่ยวกับภาษีอากรต่างๆ ก็ตอ้ งไปที่กรมคลัง เป็ นต้น เมื่อหน่วยงานที่
ไปประทับฟ้ องรับเรื่ องเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว จะมีการเรี ยกคู่กรณี มาสื บสวน สุ ดท้ายก็จะรวบรวมสํานวน
การสอบสวนไปที่ ลูกขุน ณ ศาลหลวง เพื่อตัดสิ นระวางโทษต่างๆ ถ้าเทียบกับปั จจุบนั คล้ายกับสํานัก
อัยการ
นอกจากนี้ ส่ วนตอนปลายของพระธรรมนู ญที่ มี บ ญ
ั ญัติใ ห้ใ ช้ตราประจํา ตํา แหน่ ง เพื่อ
ปฏิบตั ิราชการนั้น เพื่อเป็ นการยืนยันว่าเป็ นสําเนาคําสั่งของจริ ง โดยดวงตราเหล่านี้ ถือเป็ นเครื่ องหมาย
สําคัญ ซึ่ งถูกแกะสลักเป็ นรู ปต่างๆที่เกี่ ยวข้องกับเทพเจ้าของศาสนาพราหมณ์ หรื อเป็ นรู ปสัญลักษณ์
ทางศาสนาพุทธบ้างเล็กน้อย รวมถึงรู ปเทวดาและรู ปเทพธิดาที่ไม่สามารถระบุได้วา่ เป็ นเทพองค์ใด
พระราชพงศาวดารกรุ งศรีอยุธยาฉบับปลีก หมายเลข 2/ก104
พระราชพงศาวดารกรุ งศรี อยุธยาฉบับปลีก หมายเลข 2/ก104 ต้นฉบับของ หอพระสมุดว
ชิ รญาณ (ชําระใหม่) เป็ นพระราชพงศาวดารฉบับหนึ่ งที่มีเนื้อความกล่าวถึงตราลัญจกรในสมัยอยุธยา
กล่าวถึงสมเด็จพระบรมราชาธิ ราชที่ 2 พระราชทานตราพระครุ ฑพ่าห์ให้ขุนนางนําไปอภิเษกเจ้าพระยา
แพรกให้ครองเมืองพระนครหลวง ดังความในพระราชพงศาวดารว่า
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“จึงพระบรมราชาธิ ราชเจ้า ก็มีพระราชโองการว่า พระยาทั้งหลายว่านี่ ชอบ แต่เยียวภาย
หน้าจะเกิดการวิวาท จึงพระยาทั้งหลาย ขอให้ขา้ พเจ้าขุนศรี บาทเป็ นขุนพล ให้ขุนทรง
พระอินทร์ เป็ นพี่เลี้ยงดุจเดียว ขุนราชศักดิ์ ขุนไกรนารายณ์ไซร้ให้อยู่ตกั เตื อน ข้าพเจ้า
ทั้งหลายเห็ นหาความกิ นแหนมิได้เลย จึ งสมเด็จพระบรมราชาธิ ราชเจ้า ก็ตรัสบัญชา

34

ชิ่ง, 2550), 5.

ราชบัณฑิตยสถาน, กฎหมายตราสามดวง : พระทานูน , (กรุ งเทพฯ : อมริ นทร์ พริ้ นติ้งแอนด์พบั ลิช
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ตามท้าวพระยาทั้งหลาย แล้วท่านให้ตราพระครุ ฑพ่าห์ ไปให้ทา้ วพระยาทั้งหลายเอา
35
เจ้าพระยาแพรกขึ้นเสวยราชย์ในพระนครหลวง...”

หลัก ฐานชิ้ นนี้ ถื อเป็ นครั้ งแรกที่ มี ก ารกล่ า วถึ ง การใช้ตราครุ ฑ พ่า ห์ ซึ่ ง เป็ นตราประจํา
แผ่นดิ นตั้งแต่ในสมัยอยุธยาจนถึ งปั จจุบนั (ภาพที่ 23) โดยเหตุการณ์ในพระราชพงศาวดารฉบับนี้ อยู่
ในช่วงรัชกาลเจ้าสามพระยา

ภาพที่ 23 พระราชลัญจกรครุ ฑพ่าห์
ที่มา : พระยาอนุ มานราชธน, เรื่ อง พระราชลัญจกรและตราประจาตัวประจาตาแหน่ ง , (ธนบุรี :
โรงพิมพ์อกั ษรเพชรเกษม, 2512), รู ปที่ 2.
พระราชพงศาวดารกรุ งเก่ า ฉบับหลวงประเสริฐ
พระราชพงศาวดารกรุ งเก่า ฉบับหลวงประเสริ ฐ มีความตอนหนึ่งกล่าวว่า ในปี พ.ศ. 2132 ข้าวมี
ราคาแพง ถึงราคาเกวียนละ 10 ตําลึง จึงต้องประทับตราลัญจกรเพื่อเป็ นเอกสารในการควบคุมราคา ดัง
ความในพระราชพงศาวดาร กล่าวว่า
“ศักราช 951 ฉลูศก (พ.ศ. 2132) ข้าวแพงเป็ นเกวียนละสิ บตําลึง ปิ ดตราพรญานารายณ์
กําชับ” 36 โดยเหตุการณ์ในพระราชพงศาวดารฉบับนี้อยูใ่ นรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิ ราช พระ
ราชบิดาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ก่อนหน้าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขึ้นครองราชย์ 1 ปี
35

วินัย พงศ์ศ รี เ พี ย ร,บรรณาธิ การ, ความยอกย้ อนของประวัติศ าสตร์ , พิพิธ นิ พนธ์ เ ชิ ด ชู เ กีย รติ
ศาสตราจารย์ หม่ อมเจ้ าสุ ภัทรดิศ ดิศกุล, (กรุ งเทพฯ : รุ่ งแสงการพิมพ์, 2539), 188.
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พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา
พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา มีความ 3 ตอนกล่าวถึงการใช้ตราพระราชสี ห์
ตราบัวแก้วและตราคชสี ห์ ดังความที่กล่าวถึงตราพระราชสี ห์ ดังนี้
“พระเจ้าหงสาวดีทราบแล้วตรัสถามพระยารามว่า ทัพกรุ งศรี สัตนาคนหุ ตยกมานี้ มาช่วย
เองหรื อๆไปขอให้มาช่วย พระยารามกราบทูลว่าสมเด็จพระมหิ นทราธิ ราชสั่งข้าพเจ้าให้
มีศุภอักษรขึ้นไปขอกองทัพลงมาช่วย พระเจ้าหงสาวดีตรัสว่าซึ่ งทัพกรุ งศรี สัตนาคนหุ ต
ยกมาครั้งนี้ ครั้นจะละให้มาใกล้ ชาวพระนครจะแข็งมือขึ้น การที่จะเอาพระนครจะช้า
วันไป จําจะตี เสี ยให้แตกฉานแต่ไกล แล้วให้สมเด็จพระมหาธรรมราชากับพระยาราม
เอาช่ างที่ มีฝีมื อมาแกะตราให้เหมือนตราพระราชสี ห์เสร็ จแล้วจึ งแต่ งเป็ นศุ ภอักษรว่า
37
...”

ความตอนนี้กล่าวว่า พระเจ้าหงสาวดีให้สมเด็จพระมหาธรรมราชากับพระยาราม แกะตรา
พระราชสี ห์ปลอมและทําศุภอักษรปลอม เพื่อหลอกให้กองทัพล้านช้างถอยทัพกลับไปความตอนที่
กล่าวถึงตราบัวแก้ว กล่าวว่า
“ ครั้น ณ วันอังคาร ขึ้น 2 คํ่า เดือน 5 ปี จอ อัฐศก (พ.ศ. 2129) กรมการเมืองกุยบุรีบอกเข้า
มาว่ า พระยาศรี ไ สยณรงค์ซ่ ึ งให้ไ ปรั้ งเมื อ งตะนาวศรี เป็ นกบฏ โกษาธิ บ ดี ก ราบทู ล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงพระมหากรุ ณายังแคลงอยู่จึงโปรดให้มีตราแต่งข้าหลวง
38
ออกไปหา...”

ความตอนนี้กล่าวว่า กรมการเมืองมาฟ้ องว่าพระยาศรี ไสยณรงค์เป็ นกบฏ โกษาธิ บดีกราบ
ทูลสมเด็จพระนเรศวร แต่ยงั ทรงแคลงใจ จึงให้โกษาธิบดีมีหนังสื อประทับตรา ซึ่ งในที่น้ ี น่าจะหมายถึง
ประทับตราบัวแก้ว อันเป็ นตราของโกษาธิบดีออกไปเพื่อให้พระยาศรี ไสยณรงค์เข้ามาเฝ้ า
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คณะกรรมการสมาคมวัฒนธรรมไทย – กัมพูชา, พระราชพงศาวดารกรุ งเก่ า ฉบับหลวงประเสริ ฐ
ภาษาไทยเขมร, (กรุ งเทพฯ : ครี เอท มายด์, 2552), 150.
37
กรมศิลปากร, พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตเลขา เล่ ม 1, (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
แห่งประเทศไทย, 2534), 102 – 103.
38
เรื่ องเดียวกัน, 153.
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ความตอนที่กล่าวถึงตราคชสี ห์ ปรากฏอยูใ่ นรัชสมัยพระเพทราชา กล่าวว่า
“พระยารามเดโชเจ้าเมืองนครสอดหนังสื อลับออกไปถึงพระราชบังสันฯ รู ้กนั กับผูค้ ิดมิ
ชอบจัดแจงเรื อรบไว้ให้ นัดหมายให้ออกมา แสร้งส่ งตัวกบฏให้หนี ไปพ้น ครั้นไล่เลียง
เป็ นสัต ย์แท้แ ล้ว ก็ให้จาํ พระยาราชบังสันเข้า ห้า ประการ แล้วบอกหนังสื อเข้าไป ณ
กรุ งเทพมหานคร สมุหพระกลาโหมกราบทูลพระกรุ ณาโดยเหตุท้ งั ปวงให้ทราบสิ้ นทุก
ประการ พระบาทสมเด็ จ บรมบพิ ต รพระพุ ท ธเจ้า อยู่หัว ทั้งสองพระองค์ต รั ส ทราบ
ประพฤติ เหตุ ดงั นั้น ก็ทรงพระพิโรธพระยาราชบังสันยิ่งนัก ดํารัสว่ามันเป็ นพวกอ้าย
39
กบฏ แล้วให้มีตราตอบออกไปยังกองทัพว่า...”

ความตอนนี้ กล่ าวว่า พระยาราชบังสันได้ให้ความช่ วยเหลื อแก่ พระยารามเดโชซึ่ งเป็ นกบฏ
สมุ ห พระกลาโหมจึ ง ได้ก ราบทู ล สมเด็ จพระเพทราชา สมเด็จ พระเพทราชาจึ ง โปรดให้ส มุ ห พระ
กลาโหมมีตราออกไปยังกองทัพให้ลงโทษพระยาราชบังสัน ซึ่ งตราในที่น้ ี ก็น่าจะเป็ นตราพระคชสี ห์ซ่ ึ ง
เป็ นตราของสมุหกลาโหมนัน่ เอง
1.2 หลักฐานเอกสารของชาวตะวันตก
จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์
มองซิเออร์ เดอ ลาลูแบร์ เอกอัครราชทูตผูม้ ีอาํ นาจเต็มของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ของฝรั่งเศส
ได้เข้ามายังกรุ งศรี อยุธยาตั้งแต่วนั ที่ 27 กันยายน ค.ศ. 1687 – 3 มกราคม ค.ศ. 1688 ตรงกับในรัชสมัย
พระนารายณ์มหาราช ได้บนั ทึกเรื่ องราวที่ได้ประสบพบเจอในกรุ งศรี อยุธยาออกเป็ นหมวดหมู่ และได้
กล่าวถึงเรื่ องของตราลัญจกรในประเทศไทยในบทต่างๆ เช่น
บทที่สิบ ว่าด้วยพระราชลัญจกรและมหาอุปราช ลาลูแบร์ กล่ าวว่าในประเทศสยามไม่มี
เจ้า กรมพระราชลัญจกร (Chan celier) ขุนนางแต่ ละคนมี ตราประจําตําแหน่ งเป็ นของตนเองซึ่ ง
พระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นผูพ้ ระราชทานให้ พระมหากษัตริ ยก์ ็ทรงมีตราเป็ นของตนเอง และเก็บตราไว้เอง
ลายตราไม่ได้ลึกลงไปแต่นูนออกมา ถูตราด้วยหมึกแดงชนิ ดหนึ่ งและประทับลงในแผ่นกระดาษโดย
พนักงานผูน้ อ้ ย แต่ขนุ นางผูใ้ หญ่ประทับด้วยตนเอง40

39

กรมศิลปากร, พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตเลขา เล่ ม 2, (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
แห่งประเทศไทย, 2534), 76 – 77.
40
เดอะ ลาลูแบร์, จดหมายเหตุ ลา ลู แบร์ ราชอาณาจักรสยาม, (นนทบุรี : ศรี ปัญญา, 2548), 289.

34
บทที่สิบสี่ ว่าด้วยธรรมเนียมในสํานักสยามกับรัฐประศาสโนบายของพระมหากษัตริ ย ์ ใน
หัวข้อของอันตรายในการรวมพระราชอํานาจไว้ในดวงลัญจกรว่า พระเจ้ากรุ งสยามมีความหวงแหน
พระราชลัญจกรของพระองค์ ไม่วางพระทัยให้ใครถือไว้เลย อาจเป็ นเพราะเมื่อเวลาเกิดกบฏในเมืองจีน
ใครชิงตราลัญจกรได้ก็สามารถตั้งตนเป็ นใหญ่ได้41 ลาลูแบร์ จึงคิดว่า อันตรายของพระมหากษัตริ ยไ์ ทย
เกิดจากการรวบพระราชอํานาจไว้ในตราลัญจกรเท่านั้น เพื่อที่จะทรงใช้สิทธิขาดได้โดยลําพังพระองค์
นอกจากจดหมายเหตุฉบับนี้แล้ว มองซิเออร์ เดอ ลา ลูแบร์ยงั กล่าวถึงการใช้ตราเมื่อครั้งมา
ทําหนังสื อสัญญาการค้าระหว่างไทยกับฝรั่งเศสฉบับใหม่ โดยกล่าวว่า ”ข้าราชการไทยมิเซ็นชื่ อหรื อ
ประทับตราใดๆ ซึ่ งจะเป็ นตัวหนังสื อหรื อเป็ นพิเศษไว้เลย ข้าราชการเหล่านั้นได้ประทับแต่ตราประจํา
ตําแหน่งไว้ ซึ่ งตราเหล่านั้นเป็ นเพียงสิ่ งที่พระเจ้าแผ่นดินได้ทรงมอบไว้ให้ เป็ นเครื่ องมือสําหรับใช้แต่
เฉพาะในที่ทาํ การเท่านั้น”42
จดหมายเหตุของบาทหลวงกีย์ ตาชารด์ ครั้งที่ 2
บาทหลวงกีย ์ ตาชารด์ ชาวฝรั่งเศส ได้บนั ทึกเรื่ องราวเมื่อครั้งเดินทางมากรุ งศรี อยุธยาครั้ง
ที่ 2 พ.ศ. 2230 – 2231 ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีความตอนหนึ่ งกล่าวถึง
หนังสื อรับรองสิ ทธิ ในการสร้างโบสถ์และสิ่ งปลูกสร้างของพวกนิกายเยซูอิต ในตอนท้ายระบุวา่ “โดย
พระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั หนังสื อรับรองสิ ทธิน้ ีประทับพระราชลัญจกร ที่
ตรงต้นและตรงกลางหนังสื อนี้ มี ข ้อความอยู่ด้วยกัน 25 บรรทัด เขีย นลงบนกระดาษญี่ปุ่น”43 ใน
เนื้อความไม่ได้บอกว่าเป็ นตราอะไร แต่มีภาพปรากฏเป็ นรู ปตราประจําตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่ง ซึ่ งไม่
สามารถระบุได้วา่ เป็ นตราอะไร
นอกจากนี้ ในเนื้ อความที่ปรากฏในจดหมายเหตุฉบับนี้ มีพระราชสาส์นกํากับของสมเด็จพระ
นารายณ์ มหาราชส่ งถึ งสมเด็จพระเจ้ากรุ งฝรั่งเศส เพื่อให้บาทหลวงตาชารด์กลับไปเจรจาข้อราชการ
และคงไว้ซ่ ึ งสัมพันธไมตรี 44 ในตอนท้ายของพระราชสาส์ นกลับปรากฏลงนามว่า “ฟอลคอล” และ
ประทับตรามหาโองการซึ่งเป็ นตราประจําพระมหากษัตริ ย ์ (ภาพที่ 24) และปรากฏรู ปไม้กางเขนอยูบ่ น
ยอดปราสาทซึ่ งจะกล่าวถึงในบทต่อไป
41

เรื่ องเดียวกัน, 322.
ยอร์ ช เซเดส์, “ว่าด้วยสัญญาค้าขายระหว่าประเทศสยามกับประเทศฝรั่งเศสในแผ่นดิ นสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช,” ใน ประชุมพงศาวดาร เล่ ม 20 (ประชุมพงศาวดารภาคที่ 34 2510), 159.
43
กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการเดินทางครั้งที่ 2 ของบาทหลวงตาชารด์ ค.ศ 1687 – 1688, (กรุ งเทพฯ :
กรมศิลปากร, 2519), 189.
44
เรื่ องเดียวกัน, 194 – 198.
42
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ภาพที่ 24 ตราลัญจกรมหาโองการของฟอลคอล
ที่มา : กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการเดินทางครั้งที่ 2 ของบาทหลวงตาชารด์ ค.ศ 1687 – 1688,
(กรุ งเทพฯ : กรมศิลปากร, 2519), 198.
1.3 หลักฐานจากจดหมายเหตุจีน
พ.ศ. 1920 จดหมายเหตุ จี นระบุ ว่า เมื่ อแผ่นดิ น หงบู๊ปี ที่ 10 เตงจี๋ ตรงกับ ปี มะเส็ ง
จุลศักราช 739 ซูมน่ั อ๋ อง(หมายถึงผูค้ รองเมืองสุ พรรณ) ให้สี่จื๊อชื่อเจี่ยวลกควานอิน(เจ้านครอินทร์ ) ลีจือ
(โอรสผูจ้ ะมารับตําแหน่งรัชทายาท)ไปเฝ้ าฯพระเจ้าไถ่โจ๊วฮ่องเต้ซ่ ึ งได้ประทานตราพระราชลัญจกรให้
มาถวายพระมหากษัตริ ยไ์ ทย 1 ดวง เพื่อใช้เป็ นตราประจําพระองค์ ในดวงตรานั้นมีอกั ษรจีนจารึ กว่า
“เสี ยมหลอก๊กอ๋ องจื ออิ่น” แปลว่าพระราชลัญจกรของเสี ยมหลอก๊กอ๋ องหรื อพระมหากษัตริ ยไ์ ทย45
นับตั้งแต่น้ นั มา จีนได้เรี ยกนามกรุ งสยามโดยตัดคําว่า “ฮก” ออกเสี ยงแต่เพียงว่า “เสี ยมหลอ”
พ.ศ. 1946 จดหมายเหตุจีนระบุวา่ เมื่อแผ่นดินอย้งลัก ปี ที่ 1 กุบบี้ ตรงกับปี มะแม จุลศักราช
765 ราชทูตเสี้ ยมหลอก๊กมาเจริ ญทางพระราชไมตรี พระเจ้าเสงโจ๊วฮ่องเต้รับสั่งให้เจ้าพนักงานเอาตรา
ซึ่งทําด้วยเงินชุบทองคํา ยอดตราทําเป็ นรู ปอูฐดวงหนึ่ ง (ตราโลโต) ประทานให้ราชทูตนําไปให้ก๊กอ๋ อง
เจียวหลกควานอินตอล่อทีลา้ 46 (เจ้านครอินทร์)

45

กรมศิลปากร, จดหมายเหตุเรื่องพระราชไมตรีในระหว่ างกรุงสยามกับกรุงจีน, (ธนบุรี : โรงพิมพ์ดาํ รง
ธรรม, 2511), 20.
46
เรื่ องเดียวกัน, 24.
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พ.ศ.2116 เมื่อแผ่นดินบ้วนเละปี ที่ 1 กุ่ยอิ้ว ตรงกับปี ระกา จุลศักราช 935 ครั้นฉื่ อจื๊อ (บุตร
คนที่ 2 คือสมเด็จพระมหาธรรมราชา) ของเสี ยมหล่อก๊กอ๋ องขึ้นครองราชย์สมบัติ ก็ให้ราชทูตนําสิ่ งของ
ในพื้นประเทศมาถวาย มีราชสาส์นขอความยกย่องกับดวงตรา พระเจ้าสิ นจงฮ่องเต้ก็ประทานให้47
2. สมัยกรุ งธนบุรี
พระราชสาส์ นไปเมืองจีนครั้งกรุ งธนบุรี ปี ฉลู ตรีศก จุลศักราช 1143 (พ.ศ. 2324)
ในพระราชสาส์ นฉบับนี้มีการกล่าวถึงการประทับตราลัญจกรเช่ นเดียวกับในสมัยอยุธยา
โดยความปรากฏในหมายรับสั่งนี้ กล่าวว่า
“..ครั้น ฤกษ์จะได้จารึ กพระราชสาส์นแผ่นทองคําและคําหับกระดาษเหลือง ณ พระที่
นัง่ สรรเพชญปราสาท กรมท่าหมายบอกจตุสดมภ์ท้ งั ๓ พระไชยทัน พระคลังใน พระ
คลังสิ นค้า พระคลังวิเศษ ทูตทั้ง ๓ ท่องสื่ อ ปั นสื่ อ นายสําเภา ล้าต้า มาพร้อมกันพระที่
นัง่ สรรเพชญปราสาท
ชาวพระมาลาเชิ ญหี บตราพระครุ ฑพ่าห ตรามังกรหก สําหรั บตี ประจําครั่ ง ใส่ พระ
เสลี่ยง มีสัปทนแพรเหลือง 4 คัน แห่ แต่โรงแสงในมายังพระที่ นงั่ สรรเพชญปราสาท
พระคลังในเชิ ญหี บตราโลโตและชาดมาสําหรับตีพระราชสาส์นคําหับกระดาษเหลือง
สนมเบิ กผ้าขาวตราล้าวมาให้รองจารึ กพระราชสาส์ นแผ่นทองคําพับหนึ่ ง รองตี ตรา
พระราชสาส์นคําหับพับหนึ่ ง มูลครั่ งประสมกํายาน เป็ นพนักงานอาลักษณ์ ลุง้ กอร
(กล่อง) เจียด ถุง นวม พนักงานพระคลังวิเศษ
เมื่อจารึ กพระราชสาส์นประโคมปี่ พาทย์ ฆ้องชัย แตรสังข์ จารึ กแล้ว พร้อมกันเชิ ญพระ
ราชสาส์น กล่องทองเข้าถุง ตี ตราประจําครั่งปากถุงเจี ยด แล้วใส่ ลงในพระลุง้ ใหญ่ ตี
ตราขุน ศรี ภู มิ ป รี ช าชั้นนอก แล้วมอบให้ก รมวังนอกซึ่ ง รั กษาพระที่ น่ัง สรรเพชญ
48
ปราสาทรักษาไว้ 2-3 วัน..”

ตราพระครุ ฑพ่าห์ที่กล่าวถึงนั้นเป็ นพระราชลัญจกรที่สืบเนื่ องมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ส่ วน
ตรามังกรหกสําหรับตีประจําครั่งนั้น หลักฐานก่อนหน้านี้ไม่มีปรากฏ

47

เรื่ องเดียวกัน, 37.
กรมศิลปากร, กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, สัมพันธภาพระหว่ างไทย-จีน, (กรุ งเทพฯ : กองจดหมายเหตุ
แห่งชาติ, 2521), 6.
48

37
ร่ างพระราชสาส์ นคาหับไปเมืองจีนครั้งกรุ งธนบุรี จุลศักราช 1143 พ.ศ. 2324
ในพระราชสาส์นฉบับนี้มีความตอนหนึ่งกล่าวถึงการปิ ดตราพระราชลัญจกรไอยราพตอัน
เป็ นตราประจําแผ่นดิน (ภาพที่ 25) กล่าวว่า
“ข้อหนึ่ งพระนครศรี อยุธยา ถวายสิ่ งของนอกบรรณาการไปแต่ สมเด็จพระเจ้ากรุ งต้า
ฉิ งผูย้ ิ่งใหญ่โดยราชไมตรี เป็ นสิ่ งของ ฝาง 10,000 หาบ งาช้าง 100 หาบ ดีบุก 300 หาบ
นอรมาดหลักหาบ 1 รัง 100 หาบ พริ กไทย 3,00 หาบ ช้างพลาย 1 ให้สมเด็จพระเจ้า
กรุ งต้าฉิ งผูย้ ิ่งใหญ่ไว้โดยเข็ญใจ แต่ก่อนพระราชสาส์นคําหับปิ ดตราโตโล ครั้งนี้ หา
โลโตมิได้ ปิ ดตราพระไอยราพตมาเป็ นสําคัญ” 49

ภาพที่ 25 พระราชลัญจกรไอยราพต
ที่มา : พระยาอนุ มานราชธน, เรื่ อง พระราชลัญจกรและตราประจาตัวประจาตาแหน่ ง, (ธนบุรี :
โรงพิมพ์อกั ษรเพชรเกษม, 2512), รู ปที่ 10.

49

เรื่ องเดียวกัน, 118.
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หมายรั บสั่ งให้ เจ้ าพนักงานเชิ ญพระราชโองการออกไปพระราชทานมอบเมืองให้ เจ้ านคร
เป็ นพระเจ้ านครศรีธรรมราช
หลักฐานสําคัญที่แสดงว่าสมัยกรุ งธนบุรีมีพระราชลัญจกร (พระครุ ฑพ่าห์) ใช้ในราชการ
แผ่นดิ นชิ้ นนี้ กล่ า วถึ ง การที่ พ ระเจ้า ตากสิ น ทรงแต่ ง ตั้ง หลวงสิ ท ธิ นายเวรมหาดเล็ก ดํา รงตํา แหน่ ง
เจ้าพระยานครศรี ธรรมราชสถาปนายศอย่างเจ้าประเทศราชพ.ศ. 2319 ความตอนหนึ่งระบุถึงการจัดพิธี
จารึ กและเชิญพระสุ พรรณบัฏพร้อมพระราชโองการไปเมืองนครศรี ธรรมราชว่า ได้มีการเชิญพระครุ ฑ
พ่าห์แห่ออกไปพร้อมกับพระราชโองการและเชิญกลับพระนครด้วย50
3. สมัยรัตนโกสิ นทร์
สมัยรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้นยังมีการปฏิบตั ิธรรมเนี ยมการติดต่อกับจีนคือการประทับตรา
โลโต (ภาพที่ 26) ในพระราชสาส์นที่มีไปถึงพระเจ้ากรุ งจีน และยังมีการประทับตราโลโตในพระราช
สาส์นที่มีไปถึงเวียดนามด้วย ดังปรากฏหลักฐานการเชิญพระราชสาส์นถวายพระเจ้ากรุ งเวียดนามพ.ศ.
2354ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย51
ตราโลโตในสมัยรัตนโกสิ นทร์ ไม่ได้ทาํ ด้วยเงินเหมือนก่อนแต่ทาํ ด้วยหยกสี ตองอ่อน มี
ลัก ษณะเป็ นแท่ น สี่ เหลี่ ย ม ที่ จบั ด้า นบนตราแกะเป็ นรู ป อู ฐหมอบเหมื อนเดิ ม ด้านใต้ฐานแกะเป็ น
ตัวอักษรจีนสี่ เหลี่ยมสี่ ตวั อ่านว่า “เสี้ ยมโหล ก๊ก อ๋ อง”52 หมายความว่า “กษัตริ ยแ์ ห่งประเทศสยาม”
ในสมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์นอกจากพบตราโลโตแล้วยังพบหลักฐานการใช้พระราชลัญจกร
พระครุ ฑพ่าห์และพระราชลัญจกรพระไอยราพตประทับพระราชสาส์นคําหับที่ส่งไปถวายพระเจ้ากรุ ง
จีนเหมือนสมัยกรุ งธนบุรีดว้ ย
ส่ วนพระราชสาส์นหรื อเอกสารที่ติดต่อกับประเทศตะวันตกในสมัยรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้น
ส่ วนใหญ่ประทับแต่ตราประจําตําแหน่งเสนาบดีหรื อข้าราชการที่มีหน้าที่เกี่ ยวข้องโดยไม่มีการลงชื่ อ
กํากับ เมื่อจะเปลี่ยนแปลงตราที่ใช้อยูจ่ ึงแจ้งให้ฝ่ายที่รับทราบถึงเหตุผล เอกสารที่สาํ คัญมาก เช่น สัญญา
ระหว่างประเทศจึงจะประทับพระราชลัญจกรสําหรับแผ่นดิน ดังปรากฏในสนธิ สัญญาเบอร์ นีที่ไทยทํา
กับอังกฤษซึ่ งเป็ นสัญญาทางไมตรี และการค้าโดยสมบูรณ์ฉบับแรกในสมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์
50

สํานักนายกรัฐมนตรี , ประชุ มหมายรั บสั่ ง ภาคที่ 1 สมัยกรุ งธนบุรี, (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์สํานัก
นายกรัฐมนตรี , 2523.) 19 – 21.
51
มูลนิ ธิพระบรมรานุ สรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๒ จ.ศ.
๑๑๗๓. (กรุ งเทพฯ : มูลนิธิพระบรมรานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, 2514), 126,
52
สมบัติ พลายน้อย, ความรู้ เรื่องตราต่ างๆ พระราชลัญจกร, (กรุ งเทพฯ : บํารุ งสาส์น, 2527), 5.
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ภาพที่ 26 ตราโลโต
ที่มา : สํานักเลขาธิ การคณะรั ฐมนตรี , พระราชลัญจกร, (กรุ งเทพฯ : สํานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี ,
2538), 6.
3.1 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
พ.ศ.2327 ปรากฏในพระราชสาส์นไปเมืองจีนครั้งรัชกาลที่ 1 กรุ งรัตนโกสิ นทร์ ในส่ วน
ของพระราชสาส์ นคําหับ โปรดเกล้าให้พระยาสวัสดิสุนทรเป็ นราชทูตเชิ ญพระราชสาส์ นและเครื่ อง
ราชบรรณาการไปเจริ ญพระราชไมตรี กบั พระเจ้ากรุ งจีนที่ปักกิ่ ง ปรากฏว่าหาตราโลโตไม่ได้จึงใช้ตรา
พระไอยราพตประทับพระราชสาส์ นคําหับแทน ดังความในพระราชสาส์นคําหับอักษรจีนว่า “พระราช
สาส์นคําหับปิ ดตราโลโต ครั้งนี้หาตราโลโตมิได้ ปิ ดตราพระไอยราพตมา เป็ นสําคัญ พระราชสาส์น ณ
วันศุกร์ เดือน 7 ขึ้น 10 คํ่า จุลศักราช 1146 ปี มะโรง ฉศกฯ” 53
พ.ศ.2329 เมื่อปี มะเมีย อัฐศก จุลศักราช 1148 โปรดเกล้าให้พระยาสวัสดิสุนทรเป็ นราชทูต
เชิ ญพระราชสาส์ นไปปั กกิ่ งเป็ นครั้ งที่ 2 ปรากฏว่าหาตราโลโตไม่ได้จึงใช้ตราพระไอยราพตแทน
เหมือนครั้งแรก54
พ.ศ.2329 ในจดหมายเหตุจีนกล่าวว่ากษัตริ ยส์ ยามส่ งเครื่ องบรรณาการไปถวายและขอ
พระราชทานตราตั้ง55

53

กรมศิลปากร, พระราชสาส์ นในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระราชทานไปยังประเทศ
จีน กับ ประวัตวิ ดั เศวตฉัตร, (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์เอกการพิมพ์, 2505), 10.
54
เรื่ องเดียวกัน, 14.
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พ.ศ.2333 มีการส่ งพระราชสาส์ นและเครื่ องราชบรรณาการไปจีนอีกครั้ ง ปรากฏมีตรา
โลโต และตรามังกรหกใช้ พร้อมตราครุ ฑพ่าห์ ตราพนมศก56ประทับและปิ ดผนึกพระราชสาส์นคํา หับ
อักษรจีน การเชิ ญพระราชสาส์ นครั้งนี้ มีการจัดพิธีจารึ กบนแผ่นสุ พรรณบัฎเป็ นพิธีหลวงโดยจัดขึ้นที่
พระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม
3.2 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิ ศหล้านภาลัย ทรงได้ช้างเผือก 3 เชื อกในเวลาใกล้เคียงกัน
ได้แก่ พระยาเศวตรกุญชร จากเมืองโพธิ สัตว์ (พ.ศ.2355) พระยาเศวตรไอยราจากเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ.
2359) และพระยาเศวตรคชลักษณ์จากเมืองน่าน(พ.ศ. 2360) พสกนิ กรจึงให้พระสมัญญาภิไธยว่า พระ
เจ้าช้างเผือก การได้ชา้ งเผือกถือเป็ นพระเกียรติยศอย่างยิ่งและเป็ นสิ ริมงคล โปรดเกล้าฯให้ทาํ รู ปช้างสี
ขาวอยู่ใ นวงจัก รสี ข าวกลางธงแดง มี ค วามหมายว่า พระเจ้า แผ่นดิ นผูม้ ี ช้า งเผือก หรื อ ธงช้า ง และ
สันนิ ษฐานว่าเป็ นที่ มาของ พระราชลัญจกรไตรสารเศวตรซึ่ งเป็ นพระราชลัญจกรประจําพระองค์ที่
สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติที่ได้ชา้ งเผือกมาสู่ พระบารมี 3 ช้าง57 ตรานี้ ปรากฏประทับในกระดาษปลิว
สอดไว้ในสัญญาการค้ากับต่างประเทศ (ภาพที่ 27)

55

สํานักนายกรัฐมนตรี , ความสัมพันธ์ ทางการทูตระหว่ างไทย – จีน พ.ศ. 1825 – 2395, (กรุ งเทพฯ :โรง
พิมพ์สาํ นักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี , 2523, 41.
56
กรมศิลปากร. กองจดหมายเหตุแห่งชาติ. สัมพันธภาพระหว่ างไทย-จีน, (กรุ งเทพฯ : กองจดหมายเหตุ
แห่งชาติ, 2521), 45.
57
พระยาอนุมานราชธน, พระราชลัญจกรและตราประจาตัวประจาตาแหน่ ง, 13.
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ภาพที่ 27 พระราชลัญจกรไตรสารเศวตร
ที่มา : พระยาอนุ มานราชธน, เรื่ อง พระราชลัญจกรและตราประจาตัวประจาตาแหน่ ง , (ธนบุรี :
โรงพิมพ์อกั ษรเพชรเกษม, 2512), รู ปที่ 15.
พ.ศ.2353 โปรดเกล้าฯให้พระยาสวัสดิสุนทรอภัยเป็ นราชทูตเชิญพระราชสาส์นและเครื่ อง
ราชบรรณการไปเจริ ญพระราชไมตรี กบั พระเจ้าเกียเข้งที่ปักกิ่ ง เพื่อแจ้งเรื่ องพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราชเสด็จสวรรคต และทูลให้ทราบว่าไทยเปลี่ยนรัชกาลใหม่ ปรากฏความในพระ
ราชสาส์น 2 ฉบับในฉบับที่แจ้งการสวรรคตระบุวา่ “ขอเอาตราโลโตซึ่ งสมเด็จพระเจ้ากรุ งต้าฉิ้ งผูใ้ หญ่
หองไปไว้แต่ก่อนปิ ดมาเป็ นสําคัญ”58
พ.ศ.2354 โปรดเกล้าฯให้คณะทูตเชิญพระราชสาส์นไปถวายพระเจ้ากรุ งเวียดนามเพื่อขอบ
พระทัย ที่ ส่ ง พระราชสาส์ น กราบบัง คมทู ล แสดงความเสี ยพระทัย ในการเสด็ จ สวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราชและทรงส่ งสิ่ งของมาถวายบังคมพระบรมศพ รวมทั้ง
ร่ วมงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพแต่คณะทูตมาไม่ทนั การส่ งพระราชสาส์นนี้ โปรดเกล้าให้จดั พิธี
จารึ ก พระราชสาส์ น ณ หอพระมณเฑี ย รธรรมในกระดาษฝรั่ ง 4 แผ่น เป็ นอัก ษร 7 บรรทัด และ

58

กรมศิลปากร, กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, สัมพันธภาพระหว่ างไทย-จีน, 70 - 74.
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ประทับตราโลโตปิ ดประจําศก และมีการใช้ตรามังกรคาบแก้วประจําต่อ ตราไอยราพต และตรามังกร
หก ปิ ดงบครั่งประจําปากถุงพระราชสาส์นหนึ่งดวง และปิ ดที่กน้ ถุง ปากถุงพานแว่นฟ้ าข้างละดวง59
พ.ศ.2355 โปรดเกล้าฯให้พระยาสวัสดิสุนทรอภัยเป็ นราชทูตเชิญพระราชสาส์นและเครื่ อง
ราชบรรณการไปจีนเพื่อเจริ ญพระราชไมตรี และขอบพระทัยพระเจ้าเกี ยเข้งที่ทรง “มอบตราโลโตให้
ใช้” ดังความในพระราชสาส์นสุ พรรณบัฎ วันจันทร์ เดือน 8 หลัง ขึ้น 5 คํ่า จุลศักราช 1174 ปี วอก จัตวา
ศก การประทับตราพระราชลัญจกรและตราต่างๆมีวิธีการเหมือนรัชกาลก่อนๆ คือ ปิ ดตราโลโตประจํา
ผนึกพระราชสาส์นคําหับอักษรจีน แล้วปิ ดตรามังกรหก ตราครุ ฑพ่าห์ประจําครั่งที่ปากถุง และมีพิธีแห่
พระราชสาส์นเชิญตราโลโตออกสมโภชเป็ นมงคลด้วย60
3.3 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้ าอยู่หัว
พ.ศ.2368 โปรดเกล้าฯให้พระราชสวัสดิ สุนทรอภัย เป็ นราชทูตเชิ ญพระราชสาส์ นและ
เครื่ องราชบรรณการไปเจริ ญ พระราชไมตรี ก ับ พระเจ้า เต้า กวงที่ ปั ก กิ่ ง เพื่ อแจ้ง เรื่ องการเสด็ จ ขึ้ น
ครองราชย์สมบัติ ความในพระราชสาส์นมีวา่ “ได้มีการประทับตราโลโตออกมา”61 เป็ นสําคัญ เจ็ดเดือน
ต่อมาราชทูตกลับมาพร้อมพระราชสาส์นและเครื่ องราชบรรณการจากพระเจ้าเต้ากวงเป็ นการตอบพระ
ราชไมตรี
พ.ศ.2370 โปรดเกล้าฯให้พระสวัสดิสุนทรอภัยเป็ นราชทูตเชิ ญพระราชสาส์นและเครื่ อง
ราชบรรณการไปเจริ ญพระราชไมตรี กบั พระเจ้าเต้ากวง จดหมายเหตุของจีนระบุวา่ มีการประทับตรา
โลโตที่พระราชสาส์ นคําหับอักษรจีนบนกระดาษเหลือง และปิ ดตราพระครุ ฑพ่าห์ ตรามังกรหกและ
ตราพระเหราพต
พ.ศ.2371 โปรดเกล้าฯให้พระสวัสดิสุนทรอภัยเป็ นราชทูตเชิ ญพระราชสาส์นและเครื่ อง
ราชบรรณการไปเจริ ญพระราชไมตรี กบั พระเจ้าเต้ากวง จดหมายเหตุของจีนระบุวา่ มีการประทับตราปิ ด
ตราพระครุ ฑพ่าห์และ ตรามังกรหก62

59

มูลนิ ธิพระบรมรานุ สรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๒ จ.ศ.

๑๑๗๓, 126,
60

เรื่ องเดียวกัน, หน้า 81 – 82.
61
เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุ งรัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที่ 3 เล่ ม 1, (กรุ งเทพฯ : องค์การ
ค้าของคุรุสภา, 2506), 28 - 29.
62
กรมศิลปากร, กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, สัมพันธภาพระหว่ างไทย-จีน, 122.
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พ.ศ.2380 โปรดเกล้าฯให้พระสวัสดิสุนทรอภัยเป็ นราชทูตเชิ ญพระราชสาส์นและเครื่ อง
ราชบรรณการไปเจริ ญพระราชไมตรี กบั พระเจ้าเต้ากวง จดหมายเหตุของจีนระบุวา่ มีการ “ปิ ดตราครุ ฑ
พ่าห์ ตรามังกรหก ประจําครั่ง” และ “ตราโลโตประจําผนึก”63
3.4 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้ าอยู่หัว
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัวเริ่ มมีการจัดระบบหมวดหมู่และวิธีการใช้
พระราชลัญจกรแต่ละองค์ให้เป็ นระเบียบแบบแผนขึ้นโดยโปรดเกล้าฯให้ประกาศพระบรมราชโองการ
เกี่ยวกับพระราชลัญจกร และจัดสร้างพระราชลัญจกรอีกหลายองค์เพื่อให้เหมาะสมแก่กาลสมัย ดังนี้
1. พระราชลัญจกรประจาพระองค์
พระบาทสมเด็ จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้ใช้รูปเครื่ องหมายประจํา
พระองค์ซ่ ึ งประดิษฐ์ข้ ึนจากพระนามาภิไธย “มงกุฎ” คือ ลวดลายตราเป็ นรู ปพระมหาพิชยั มงกุฎขนาบ
ข้างด้วยฉัตรทั้ง 2 ข้าง มี 2 ขนาด เรี ยกว่า อาร์มรัชกาลที่ 4 องค์ใหญ่ และ อาร์มรัชกาลที่ 4 องค์นอ้ ย64
2. พระราชลัญจกรสาหรับแผ่นดิน
แบ่งออกเป็ น
2.1 พระราชลัญจกรไอยราพต ปรับปรุ งรู ปลักษณะจากของเดิ มที่ใช้มาแต่สมัยโบราณ
สร้างขึ้นใหม่ 3 องค์ เรี ยกว่า พระราชลัญจกรไอยราพตองค์ใหญ่ พระราชลัญจกรไอยราพตองค์กลาง
และ พระราชลัญจกรไอยราพตองค์นอ้ ย
2.2 พระราชลัญจกรพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นแทนพระราชลัญจกร
มหาโองการเดิ มของพระเจ้าแผ่นดิ นสมัยโบราณจํานวน 2 องค์ คือ พระราชลัญจกรพระบรมราช
โองการองค์ใหญ่ (ภาพที่ 28) และ พระราชลัญจกรพระบรมราชโองการองค์นอ้ ย

63
64

เรื่ องเดียวกัน, 143.
สมบัติ พลายน้อย, ความรู้ เรื่องตราต่ างๆ พระราชลัญจกร, 26.
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ภาพที่ 28 พระราชลัญจกรพระบรมราชโองการ (องค์ใหญ่)
ที่มา : พระยาอนุ มานราชธน, เรื่ อง พระราชลัญจกรและตราประจาตัวประจาตาแหน่ ง , (ธนบุรี :
โรงพิมพ์อกั ษรเพชรเกษม, 2512), รู ปที่ 16
2.3 พระราชลัญจกรสยามโลกัคราช (ภาพที่28) โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นด้วยทองคํา เป็ นรู ป
สี่ เหลี่ ยม มี รูปช้า งหมอบอยู่บ นหลังตราเป็ นที่จบั เรี ย กสามัญว่า ตราช้างหมอบ ชื่ อพระราชลัญจกร
“สยามโลกัคราช” นั้นเทียบล้อได้กบั “เสี้ ยมโหลก๊กอ๋ อง”ที่อยูใ่ ต้ตราโลโต ส่ วนรู ปช้างแทนรู ปอูฐ และ
ดวงตรายังมีอกั ษรขอม 4 บรรทัด แปลได้ว่า “ใบประทับตรานี้ ของอัครราชาโลกสยามผูป้ กครองสั่ง
สอนบรรพชนในแว่นแคว้น” 65

65

พระยาอนุมานราชธน , พระราชลัญจกรและตราประจาตัวประจาตาแหน่ ง, 20.
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ภาพที่ 29 พระราชลัญจกรสยามโลกัคราช
ที่มา : พระยาอนุ มานราชธน, เรื่ อง พระราชลัญจกรและตราประจาตัวประจาตาแหน่ ง , (ธนบุรี :
โรงพิมพ์อกั ษรเพชรเกษม, 2512), รู ปที่ 19
2.4 พระราชลัญจกรนามกรุ ง (ภาพที่ 30) โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้น 2 องค์ องค์ใหญ่และองค์
เล็ก ทําด้วยทองคํา มีรูปช้างยืนอยูบ่ นหลังตรา ลายตราเป็ นตัวอักษรขอม อ่านว่า “กรุ งเทพมหานครอมร
รัตนโกสิ นทร มหินทรายุชฌิยาบรมราชธานี ”66

66

เรื่ องเดียวกัน, 21.
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ภาพที่ 29 พระราชลัญจกรนามกรุ ง
ที่มา : พระยาอนุ มานราชธน, เรื่ อง พระราชลัญจกรและตราประจาตัวประจาตาแหน่ ง , (ธนบุรี :
โรงพิมพ์อกั ษรเพชรเกษม, 2512), รู ปที่ 18.
2.5 พระราชลัญจกรจักรรถ (ภาพที่ 31) เป็ นพระราชลัญจกรโบราณ โปรดเกล้าฯให้สร้าง
ขึ้นใหม่ ด้วยไม่โปรดเพราะตราเก่ามีตวั อักษรจีนว่า อ๊วง อยู่ใต้อุณาโลมในดอกบัว ซึ่ งพระยาอนุ มาน
ราชธนได้สันนิษฐานว่า จะกลายมาเป็ นตราพระราชลัญจกรอุณาโลมในกลีบบัว67 (ภาพที่ 31)

ภาพที่ 31 พระราชลัญจกรจักรรถ
ที่มา : พระยาอนุ มานราชธน, เรื่ อง พระราชลัญจกรและตราประจาตัวประจาตาแหน่ ง , (ธนบุรี :
โรงพิมพ์อกั ษรเพชรเกษม, 2512), รู ปที่ 20

67

เรื่ องเดียวกัน, 22 – 23.
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ภาพที่ 32 พระราชลัญจกรอุณาโลมในกลีบบัว
ที่มา : พระยาอนุ มานราชธน, เรื่ อง พระราชลัญจกรและตราประจาตัวประจาตาแหน่ ง , (ธนบุรี :
โรงพิมพ์อกั ษรเพชรเกษม, 2512), รู ปที่ 21
พ.ศ. 2401 มีประกาศเรื่ อง “ประกาศเตือนสติในคําว่าปิ ดตรา” ให้ใช้คาํ ที่ถูกต้องสําหรับการ
“ทําตราให้เป็ นสําคัญ” ให้เรี ยกว่า “ตีตรา” หรื อ “ประทับตรา” ไม่ควรใช้คาํ ว่า “ปิ ดตรา”68
ปี เดี ยวกันมี ประกาศ “ประกาศว่าด้วยถ้อยคําที่เรี ยกใบบอกแลท้องตรา” โปรดเกล้าฯให้
เรี ยก หนังสื อพระบรมราชโองการ และ หนังสื อราชการทั้งปวงที่มีไปยังหัวเมืองประเทศราชที่เป็ นเจ้า
ว่า “ศุภอักษร” และหากเป็ นเจ้าพระยาให้ใช้วา่ “ท้องตรา” ถ้าเป็ นหนังสื อถึงหัวเมืองถือนํ้าพิพฒั น์สัตยา
เรี ยกว่า “ท้องตรา” ถ้าเป็ นหนังสื อของขุนนางระดับล่างลงมาให้เรี ยกว่า “หนังสื อ” ห้ามเรี ยกหนังสื อที่
ออกจากกรุ งเทพฯไปยังหัวเมืองว่า ใบบอก หรื อ หนังสื อบอก เป็ นอันขาด ยกเว้นสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
เสด็จไปประทับนอกพระนครจึงเรี ยกหนังสื อที่เสนาบดีส่งออกไปวางเวรกรมท่าให้กราบบังคมทูลพระ
กรุ ณาว่า ใบบอก หรื อ หนังสื อบอก ในทางเดียวกันหนังสื อที่มาเมืองประเทศราชที่เป็ นเมืองใหญ่วางเวร
มหาดไทยก็ให้เรี ยกว่า “ศุภอักษร” ถ้ามาจากเมืองประเทศราชที่เป็ นเมืองเล็ก หรื อ หัวเมืองถือนํ้าพิพฒั น์
สัตยา หรื อ หนังสื อจากแม่ทพั นายกองที่ไปราชการหัวเมืองให้เรี ยกว่า ใบบอก หรื อ หนังสื อบอก ห้าม
ไม่ให้เรี ยกว่า ท้องตรา หรื อ ตรา เป็ นอันขาด69
68

“ประกาศเตือนสติในคําว่าปิ ดตรา,” ใน รวมพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว
เรื่อง ประชุมประกาศตราประชุมประกาศในรัชกาลที่ 4, (กรุ งเทพฯ : องค์การค้าคุรุสภา, 2548), 203.
69
“ประกาศว่าด้วยคํารี ยกใบบอกแลท้องตรา,” ใน เรื่ องเดียวกัน, 203 - 204.
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3.5 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้ าอยู่หัว
พร้ อ มไปกับ การปฏิ รู ป การจัด ระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่น ดิ น พระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการจัดระเบียบงานสารบรรณการปรับปรุ งการประทับรับรองเอกสารสําคัญที่
นําไปสู่ การปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลงระเบียบวิธีการใช้พระราชลัญจกรที่มีอยู่เดิมและสร้างขึ้นใหม่ให้มี
ระเบี ยบแบบแผนมากขึ้ น โดยมี การตรากฎหมายบังคับใช้เป็ นหลักปฏิ บตั ิ และจัดตั้งหน่ วยงานให้มี
หน้าที่ดูแลรับผิดชอบโดยเฉพาะ คือ กรมมุรธาธร (พ.ศ.2431) ต่อมาเปลี่ยนเป็ นกระทรวงมุรธาธร (พ.ศ.
2435) และได้โอนราชการกรมอาลักษณ์มาอยูใ่ นความรับผิดชอบของกระทรวงมุรธาธร มีหน้าที่จดั ทํา
และรักษาพระราชลัญจกร ดําเนินการเกี่ยวกับการพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ การรักษาทะเบียน
ฐานันดร และการรักษาพระราชกําหนดกฎหมายและหนังสื อราชการของพระมหากษัตริ ย ์
พ.ศ. 2417 โปรดเกล้าฯให้ตราพระราชกําหนดไม่มีชื่อในราชกิ จจานุ เบกษาเกี่ ยวกับการ
พระราชทานกองกําลังทหารปื นเล็กสําหรับรักษาพระราชวังบวรสถานมงคล พระราชกําหนดนี้ ระบุแต่
วันเดือนปี ที่ ประกาศและพระราชลัญจกรที่ใช้ประทับรับรองเป็ นสําคัญไว้ ในส่ วนต้นพระราชกําหนด
คือ ประทับพระราชลัญจกรพระบรมราชโองการสําหรับแผ่นดินกับพระราชลัญจกรประจําแผ่นดินคู่กนั
อยู่ถดั ลงมาข้างล่างด้านซ้ายและด้านขวาตามลําดับ ถัดลงมาจากนั้นจึงเป็ นตําแหน่ งที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ทรงลงพระปรมาภิไธย ส่ วยตอนท้ายของพระราชกําหนดโปรดเกล้าฯให้กรมพระราชวัง
สถานมงคล อัครมหาเสนาบดี และเสนาบดีที่เกี่ยวข้องประทับตราตําแหน่งไว้เป็ นสําคัญ70 คือตราพระ
นารายณ์ทรงปื นประจําตําแหน่งสมเด็จกรมพระราชวังสถานมงคล ตราพระมหามาลาประจําตําแหน่ ง
สมเด็จเจ้าฟ้ ามหามาลา กรมพระยาปราบปรปั กษ์ ตราพระสุ ริยมณฑล (ภาพที่ 33) ประจําตัวสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริ ยวงศ์ ตราพระราชสี ห์ (ภาพที่ 34) ประจําตําแหน่ งเจ้าพระยาภูธราภัยที่สมุห
นายก ตราพระคชสี ห์ (ภาพที่35) ประจําตําแหน่งเจ้าพระยาสุ รวงศ์ไวยวัฒน์ที่สมุหกลาโหม และตราบัว
แก้ว (ภาพที่ 36) ประจําตําแหน่งเจ้าพระยาภาณุวงษ์ที่โกษาธิบดี
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“พระราชกําหนด ประกาศ ณ วันที่ 5 เดื อน 3 แรม 5 คํ่า ปี จอ ฉศก,” ราชกิจานุเบกษา เล่ มที่ 1 (วัน
อาทิตย์ เดือน 3 แรม 8 คํ่า ปี จอ ฉศก 1236), 42 - 43.

49

ภาพที่ 33 ตราพระสุ ริยมณฑลใหญ่
ที่มา : พระยาอนุ มานราชธน, เรื่ อง พระราชลัญจกรและตราประจาตัวประจาตาแหน่ ง , (ธนบุรี :
โรงพิมพ์อกั ษรเพชรเกษม, 2512), รู ปที่ 28.

ภาพที่ 34 ตราพระราชสี ห์
ที่มา : พระยาอนุมานราชธน, เรื่อง พระราชลัญจกรและตราประจาตัวประจาตาแหน่ ง , (ธนบุรี : โรง
พิมพ์อกั ษรเพชรเกษม, 2512), รู ปที่ 26.
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ภาพที่ 35 ตราพระคชสี ห์
ที่มา : พระยาอนุ มานราชธน, เรื่ อง พระราชลัญจกรและตราประจาตัวประจาตาแหน่ ง , (ธนบุรี :
โรงพิมพ์อกั ษรเพชรเกษม, 2512), รู ปที่ 27.

ภาพที่ 36 ตราบัวแก้ว
ที่มา : พระยาอนุ มานราชธน, เรื่ อง พระราชลัญจกรและตราประจาตัวประจาตาแหน่ ง , (ธนบุรี :
โรงพิมพ์อกั ษรเพชรเกษม, 2512), รู ปที่ 32.
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พ.ศ. 2432 โปรดเกล้าฯให้ตรา “พระราชบัญญัติใช้ตราแผ่นดิน รัตนโกสิ นทร์ ศก 108” จาก
ความในพระราชปรารภแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ทรงครองราชย์ (พ.ศ.2411-2432) มีการใช้พระราชลัญจกร
หลายองค์ ที่ยงั ใช้ในราชการขณะนั้น คือ พระราชลัญจกรไอยราพตและพระครุ ฑพ่าห์ ยังมีพระราช
ลัญจกรพิเศษเป็ นเครื่ องหมายสําหรับพระบรมวงศานุวงศ์ที่ปกตรองรัฐสี มาอาณาจักร คือ รู ปจักร รู ปตรี
และมีพระราชสัญลักษณ์ ประจํารัชกาลที่ทรงเรี ยกว่า พระราชลัญจกรประจํารัชกาลที่ปรากฏอยูใ่ นเงิน
พดด้วงและใบปกคัมภีร์ใบลานตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4 และมีการสร้างใหม่ในรัชสมัยพระองค์
อีกหลายองค์ รวมแล้วก่อนมีพระราชบัญญัติน้ ี มีการใช้พระราชลัญจกรดังนี้
1. พระราชลัญจกรประจํารัชกาลเป็ นรู ปพระจุลมงกุฎ (พระเกี้ยว)
2. พระราชลัญจกรประจําแผ่นดินองค์ใหญ่และองค์นอ้ ย เป็ นรู ปเครื่ องขัตติยราชอิสริ ยยศ
รู ปลายของพระราชลัญจกรประจําพระองค์ ประจําพระบรมวงศานุวงศ์ และสําหรับแผ่นดิน ตลอดจน
ตราตําแหน่งสําคัญทางราชการ
3. พระราชลัญจกรพระบรมราชโองการ
เนื่ องจากพระราชลัญจกรถื อ เป็ นของสู ง ประกอบกับ การที่ สั ง คมในช่ ว งเวลานั้นเริ่ ม
ปรับเปลี่ยนไปตามกระแสวัฒนธรรมตะวันตก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั จึงโปรดเกล้าฯ
ให้ตรา “พระราชบัญญัติใช้ตราแผ่นดิน รัตนโกสิ นทร์ ศก 108” เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์การใช้พระราช
ลัญจกรทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เป็ นแบบแผนดังนี้
1. ให้เสนาบดี ว่าการกรมวัง(กระทรวงวัง)เป็ นเจ้าพนักงานรักษาการใช้ตราแผ่นดิน กรม
หรื อกระทรวงหรื อข้าราชการใดประสงค์จะใช้ตราแผ่นดินสําหรับงานราชการหรื อเป็ นเครื่ องประดับยศ
เป็ นที่หมายแห่งหมู่คณะในราชการทั้งทหารและพลเรื อน และผูท้ ี่ได้รับพระราชทานตราตั้งเป็ นนายช่าง
หลวงที่ประสงค์จะใช้ตราแผ่นดินเป็ นเกียรติยศ ให้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตผ่านเสนาบดีวา่
การกรมวัง ซึ่ งจะจดทะเบียนทําบัญชีผขู้ ออนุญาตและรู ปตราแผ่นดินที่จะใช้ไว้ให้ถูกต้องตามแบบแผน
2. ห้ามมิให้ผใู้ ดนําตราที่เป็ นรู ปพระราชลัญจกรพระบรมราชโองการไปใช้เป็ นเครื่ องหมาย
ประดับยศเป็ นเด็ดขาด
3. ห้ามมิให้ผใู้ ดใช้ตราพระราชลัญจกรสําหรับพระบรมวงศานุวงศ์วงศ์เป็ นรู ปจักรก็ดี จักร
กั บ ต รี ศู ล ไ ข ว้ ก ั 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 ท้ ั ง ห้ า รั ช ก า ล ย ก เ ว้ น แ ต่
พระบรมวงศานุวงศ์วงศ์ที่เนื่องอยูใ่ นรัชกาลนั้น โดยจะต้องขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตก่อน
4. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราพระราชลัญจกรประจําแผ่นดินองค์ใหญ่และ
องค์น้อยสําหรั บการในราชการและผูท้ ี่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุ ญาตเป็ นการพิเศษเท่านั้น
ห้ามมิให้เอกชนนําไปใช้เด็ดขาด
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5.ห้ามมิ ให้ผใู ้ ดนํารู ปลายพระราชลัญจกรไอยราพตสําหรับแผ่นดินและพระราชลัญจกร
ประจําเครื่ องราชอิสริ ยยศจุลจอมเกล้าช้างเผือกและมงกุฎไทยไปใช้ทาํ ลวดลายในเครื่ องภาชนะหรื อตรา
เครื่ องหมายการค้าของสิ นค้าใดเด็ดขาด หากผูไ้ ด้รับพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยยศทั้งสามตระกูล
ดังกล่าวประสงค์จะนําลายพระราชลัญจกรประจําเครื่ องราชอิสริ ยยศที่ตนได้รับพระราชทานไปใช้เป็ น
ตราประจําตัว จะต้องขออนุญาตต่อเสนาบดีกรมวังก่อน
6. ห้ามมิให้ผใู ้ ดนําดวงตราที่เป็ นเครื่ องหมายพระราชลัญจกรสําหรับแผ่นดินก็ดี สําหรับ
พระราชวงศ์ ก็ ดี พระราชลัญ จกรประจํา พระองค์พ ระมหากษัต ริ ย ์ท้ งั 5 รั ช กาลก็ ดี อัก ษรย่อ พระ
ปรมาภิไธย ส.พ.ป.ม.จ.5. หรื อ จ.ป.ร.ก็ดี ไปใช้ประทับหรื อเป็ นเครื่ องหมายที่เครื่ องภาชนะใช้สอย
ส่ วนตัวเป็ นอันขาด ยกเว้นแต่เป็ นของพระราชทานให้และของหลวงสําหรับใช้ในราชการ
7. ให้เจ้า พนัก งานกรมศุ ล กากรตรวจตราบรรดาสิ นค้า ที่ พ่อ ค้า บรรทุ ก เข้า มาขายใน
กรุ งเทพฯและหัวเมือง หากสิ่ งใดใช้ตราแผ่นดินใดๆเป็ นเครื่ องหมายการค้าและเป็ นของที่ไม่ได้ส่ังเข้า
มาใช้ในราชการให้เจ้าพนักงานยึดสิ นค้านั้นและให้ทาํ ลายตราเครื่ องหมายที่มีรูปดังกล่าวก่อนที่จะให้
เจ้าของผูบ้ รรทุกสิ นค้ามานั้นรับสิ นค้าคืนกลับไป ยกเว้นแต่เจ้าของสิ นค้าได้รับพระราชทานพระบรมรา
ชานุญาตเป็ นกรณี พิเศษ
8. หากพ่อค้าวานิ ชที่ต้ งั ห้างร้ านค้าขายประสงค์จะใช้รูปหมายลายตราแผ่นดิ นที่สินค้า
ที่ส่ังเข้ามาขาย เพื่อการเคารพนับถือก็ดี หรื อเพื่อเป็ นเกียริ ยศก็ดี ให้ขออนุ ญาตต่อเจ้าพนักงานศุลกากร
ก่อน โดยส่ งตัวอย่างตราแผ่นดิ นที่จะใช้ให้กรมศุลกากรแจ้งขออนุ ญาตจากกรมวังก่ อนจึงจะใช้ตรา
แผ่นดินได้ตามประสงค์
9. ให้เจ้ากรมกองตระเวณซ้ายขวาสังกัดกรมพระนครบาลและกรมการผูใ้ หญ่ในหัวเมือง
ต่างๆคอยระวังตรวจตราตามพื้นที่และห้างร้านทั้งปวงมิให้มีการซื้ อขายสิ นค้าที่มีตราแผ่นดินซึ่ งไม่ใช่
เป็ นเครื่ องใช้สาํ หรับราชการซึ่ งเจ้าพนักงานอนุญาตให้จดั ทําหรื ออนุญาตให้ต้ งั ร้านค้าสําหรับกระทรวง
หากพบสิ นค้าที่ ไม่ได้รับอนุ ญาต หรื อเป็ นของใช้ราชการ หรื อของพระราชทานให้ส่ังการให้เจ้าของ
สิ นค้าทําลายตราแผ่นดินที่สินค้านั้นเสี ย ไม่ให้มีการซื้อขายหรื อใช้สอยสื บไป71
พ.ศ. 2435 ในจดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ร.ศ. 111 มีความว่า
“จึงมีพระราชดํารัสด้วยกรมหมื่นสมมตอมรพันธ์ ว่าเรื่ องจะเปลี่ยนพระราชลัญจกรอุณาโลมใหม่ พระ
ธรรมวงษ์หนึ่งพอจะเปลี่ยนได้” โดยพระราชลัญจกรอุณาโลมในกลีบบัว องค์ใหม่น้ ี ใช้เป็ นตราสําหรับ
เรื อนเลข72
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“พระราชบัญญัติใช้ตราแผ่นดิน,” ราชกิจานุเบกษา เล่ มที่ 6 (28 เมษษยน ร.ศ.108), 27 – 28.
สมบัติ พลายน้อย, ความรู้ เรื่องตราต่ างๆ พระราชลัญจกร, 48 - 49.
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พ.ศ. 2437 โปรดเกล้าฯพระราชทานตราประจําตําแหน่ งเสนาบดีกระทรวงต่างๆรวมทั้ง
ตําแหน่ งเทียบเท่าเสนาบดี ที่ทรงพระกรุ ณาแต่งตั้งโปรดเกล้าฯตั้งขึ้นใหม่และยังไม่มีตราประจํา73 โดย
ส่ วนใหญ่เป็ นรู ปเทพเจ้าหรื อสัญลักษณ์ทางศาสนาพราหมณ์มาใช้ในการผูกลาย
พ.ศ. 2438 ในวาระครบ 10,00 วันของการครองราชย์ โปรดเกล้าฯให้จดั พระราชพิธีบาํ เพ็ญ
พระราชกุศลสมโภชประทับตราพระราชลัญจกรซึ่ งเป็ นสิ่ งสําคัญในแผ่นดิน ณ พระที่นงั่ อนันตสมาคม
เป็ นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วนั ที่ 27-29 มีนาคม พ.ศ.2438 โดยให้ผทู้ ี่ถือตราตําแหน่งสําคัญในราชการแผ่นดิน
นําดวงตรามาร่ วมฉลองโดยเสด็จพระราชกุศลในครั้งนี้ ดว้ ย โปรดให้เชิญพระราชลัญจกร ตราตําแหน่ง
และพัดรองซึ่ งปั กเป็ นรู ปพระราชลัญจกรและตราตํา แหน่ งประดิษฐานบนโต๊ะลายคราม จัดอุณาโลม
ตามลายประทับตราพระราชลัญจกรและตราตําแหน่งนั้นๆ และยังโปรดเกล้าฯพระราชทานสุ พรรณบัฎ
หิ รั ญ บัฎ สั ญ ญาบัต ร คํา ประกาศ และเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ พร้ อ มด้ว ยคํา ประกาศนี ย บัต รกํา กับ
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์แก่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ พระสงฆ์สมณศักดิ์ ซึ่ งถือว่าเป็ นเอกสารสําคัญ
ที่ประทับและตราตําแหน่งพระราชลัญจกรต่างๆ74
พ.ศ.2446 ในปี รัตนโกสิ นทร์ศก 122 เป็ นปี ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรง
ครองราชย์ครบ 35 ปี ได้โปรดเกล้าฯให้ตรา “พระราชบัญญัติพระราชลัญจกรรัตนโกสิ นทร์ ศก 122” ขึ้น
ให้มีผลประกาศใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 16 พฤศจิกายน ร.ศ.122 ซึ่ งตรงกับวันบรมราชาภิเษกบรรจบครบ 35 ปี
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเจ้าอยู่หวั มีพระราชดําริ เห็นสมควรที่จะจัดระเบียบวิธีใช้พระ
ราชลัญจกรทั้งที่มีอยูเ่ ก่าและที่โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นใหม่ให้เหมาะสมกับราชการแผ่นดิน ดังนี้
“..มาตรา 1 พระราชลัญจกรมหาโองการประจําชาดองค์กลาง สําหรับประทับประกาศใหญ่
อยู่เบื้ องซ้า ย พระราชลัญจกรไอยราพตใหญ่ ป ระทับ ประกาศพระราชบัญญัติท้ งั ปวงและใบกํา กับ
สุ พรรณบัฎ หิ รัญบัฎและประกาศนี ยบัตรนพรัตนราชวราภรณ์อยู่เบื้องซ้าย พระราชลัญจกรไอยราพ
ตองค์กลางประทับสัญญาบัตรอยูเ่ บื้องซ้ายพระราชลัญจกรพระครุ ฑพ่าห์
มาตรา 2 พระราชลัญจกรพระครุ ฑพ่าห์ประจําชาดองค์กลางสําหรับประทับประกาศใหญ่
อยู่เบื้ อ งขวา พระราชลัญจกรไอยราพตใหญ่ ประทับประกาศพระราชบัญ ญัติท้ งั ปวงและใบกํา กับ
สุ พรรณบัฎ หิ รัญบัฎและประกาศนี ยบัตรนพรัตนราชวราภรณ์อยู่เบื้ องขวา พระราชลัญจกรไอยราพ
ตองค์กลางประทับสัญญาบัตรอยูเ่ บื้องขวาพระราชลัญจกรมหาโองการ
มาตรา 3 พระราชลัญจกรไอยราพตองค์ใหญ่ สําหรับประทับประกาศใหญ่อยู่หว่างกลาง
พระราชลัญจกรมหาโองการและพระครุ ฑพ่าห์ พระราชลัญจกรไอยราพตองค์กลางสําหรับประทับ
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“ประกาศตราสําหรับตําแหน่ง,” ราชกิจานุเบกษา เล่ มที่ 11 (27 มกราคม ร.ศ. 113), 357-358.
“การสมโภชพระราชลัญจกร,” ราชกิจานุเบกษา เล่ ม 13 (5 เมษายน ร.ศ.115), 1-8.
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ประกาศพระราชบัญญัติท้ งั ปวงและใบกํากับสุ พรรณบัฎ หิ รัญบัฎ และประกาศนียบัตรนพรัตนราชวรา
ภรณ์อยูใ่ นหว่างกลางพระราชลัญจกรมหาโองการและพระครุ ฑพ่าห์
มาตรา 4 พระราชลัญจกรมหาโองการองค์ใหญ่ประจําชาด สําหรับประทับสัญญาบัตร
ทหารและสัญญาบัตรตําแหน่ ง และหนังสื อพระราชทานที่ใ นหว่างกลางองค์เดี ยว องค์น้อยสํา หรั บ
ประทับพระราชทานพระบรมราชานุญาเครื่ องสรรพาวุธและสําเนาหนังสื อและการที่ไม่สาํ คัญ
มาตรา 5 พระราชลัญจกรสยามโลกัคราช สําหรับประทับวิสุงคามสี มาในหว่างกลางองค์
เดียว
มาตรา 6 พระราชลัญจกรนามกรุ งองค์ใหญ่ สําหรับประทับใบถวายเสนาสนะและใบ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตข้าราชการกราบถวายบังคมลาบวชในหว่างกลางองค์เดียว
มาตรา 7 พระราชลัญจกรจักรรถ สําหรับประทับเรื อนเลขในหนังสื อ ซึ่ งประทับพระราช
ลัญจกรมหาโองการและพระบรมราชโองการ
มาตรา 8 พระราชลัญจกรอุณาโลมในกลี บบัวพระธํามรงค์ สําหรับประทับเรื อนเลขใน
หนังสื อซึ่ งไม่ได้ประทับพระราชลัญจกรมหาโองการและพระบรมราชโองการ
มาตรา 9 พระราชลัญจกรประจําแผ่นดิน สําหรับประทับกํากับพระบรมราชนามาภิไธย
ทัว่ ไป
มาตรา 10 พระราชลัญจกรประจํา พระองค์ใ หญ่ สํา หรับ ประทับ กํา กับ พระบรมราช
นามาภิ ไ ธยในประกาศนี ย บัตรสําหรั บเหรี ย ญรั ตนาภรณ์ และราชการในพระองค์ องค์เล็ก สําหรั บ
ประทับ พระราชทานพระบรมราชานุ ญาตเครื่ องสรรพาวุธ และประจําพระบรมราชนามาภิ ไ ธยใน
ใบอนุญาตทูลลาบวชและราชการส่ วนพระองค์
มาตรา 11 พระราชลั ญ จกรสํ า หรั บ เครื่ องราชอิ ส ริ ยาภรณ์ ซึ่ งสร้ า งขึ้ นประจํ า
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์น้ นั ให้คงใช้อยูต่ ามเดิม
มาตรา 12 ราชการพิเศษนอกจากที่ กาํ หนดในพระราชบัญญัติน้ ี แล้วแต่ท รงพระกรุ ณา
โปรดเกล้าฯ ให้ประทับพระราชลัญจกรองค์ใด75
จากหลัก ฐานที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ตั้ง แต่ ส มัย อยุ ธ ยาจนถึ ง สมัย รั ช กาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว มีการใช้ตราลัญจกรในกิ จการการบริ หารปกครองของไทย
สื บ เนื่ อ งกัน มาโดยตลอดโดยคงวิ ธี ก ารใช้ที่ บ ัญ ญัติ ไ ว้ใ นพระธรรมนู ญ ในสมัย อยุ ธ ยา ในสมัย
รัตนโกสิ นทร์ มีการจัดสร้างตราลัญจกรเพิ่มขึ้นตามการปรับเปลี่ยนหน้าที่และการจัดระเบียบการใช้ให้
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“พระราชบัญญัติพระราชลัญจกร รัตนโกสิ นทร์ศก 130,“ ราชกิจจานุเบกษา เล่ ม 28 (6 พฤศจิกายน ร.
ศ. 130), 303 – 304.
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เป็ นระบบ และสะดวกต่อการใช้มากยิ่งขึ้น ตราลัญจกรที่ใช้ในกิจการที่สําคัญจะแกะสลักเป็ นภาพเทพ
เจ้าและภาพสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับคติความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ เหมือนกันทุกยุคสมัย จึงทําให้เชื่อ
ได้วา่ ตราลัญจกรและการใช้ตราลัญจกรของไทยนั้นได้รับอิทธิ พลคติความเชื่อจากศาสนาพราหมณ์ ซึ่ ง
จะได้วเิ คราะห์ในรายละเอียดในบทต่อไป
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บทที่ 4
การวิเคราะห์ อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ ทปี่ รากฏบนตราลัญจกร
สมัยอยุธยาจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลเกล้าเจ้ าอยู่หัว
ในบทนี้จะทําการศึกษาวิเคราะห์อิทธิ พลของศาสนาพราหมณ์ที่ปรากฏบนตราลัญจกร
สมัยอยุธยา จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โดยจะกล่าวถึงความสําคัญทาง
หน้า ที่ ข องตราลัญ จกร ระบบสั ญ ลั ก ษณ์ ท างศาสนาพราหมณ์ ที่ มี ก ารใช้ใ นภาพบนตรา การ
เปลี่ยนแปลงระบบสัญลักษณ์ในตรา และความสัมพันธ์ระหว่างภาพเทพเจ้าบนตรากับอํานาจการใช้
งานของตรานั้นๆ
ในที่น้ ี จะกล่าวถึ งตราลัญจกรที่มีอิทธิ พลของศาสนาพราหมณ์ปรากฏอยู่ในภาพ บาง
ภาพเป็ นเรื่ องราวที่ อยู่ใ นพระพุ ท ธศาสนา ซึ่ ง จะอธิ บ ายให้เห็ นถึ ง ความผสมผสานกันระหว่า ง
ความคิดทางศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ซ่ ึ งผสมผสานรวมกันอันเป็ นลักษณะเฉพาะที่เกิดขึ้น
ในประเทศไทย โดยจะอธิ บายแยกเป็ นแต่ละตรา ดังนี้
1. พระราชลัญจกรมหาโองการ

ภาพที่ 37 พระราชลัญจกรมหาโองการในสมัยรัตนโกสิ นทร์
ที่มา : สมบัติ พลายน้อย, ความรู้ เรื่องตราต่ างๆ พระราชลัญจกร, (กรุ งเทพฯ : บํารุ งสาสน์, 2527),
34.
56
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1.1 ความสาคัญตามหน้ าที่
ตราพระราชลัญจกรมหาโองการนั้น ในสมัยอยุธยายังไม่มีการกล่าวถึงในพระธรรมนูญซึ่ ง
อยู่ใ นกฎหมายตามสามดวงดัง ที่ ไ ด้ก ล่ า วมาแล้ว แต่ ไ ด้พ บหลัก ฐานชิ้ นหนึ่ ง คื อ ภาพตราลัญจกรที่
ประทับโดยออกญาวิไชยเยนทร์ (คอนสแตนติน ฟอลคอน) ในจดหมายเหตุการณ์เดินทางครั้งที่ 2 ของ
บาทหลวงตาชารด์ ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยตอนต้นของพระราชสาส์ นนั้นเป็ นการ
กล่าวถึงจดหมายจาก “สมเด็จพระเจ้ากรุ งเทพพระมหานคร ผูใ้ หญ่ (SOM DET PRA TCHAO CRUNG
THEP PRAMHAA NA CON PUJAI) เถิง สมเด็จพระเจ้ากรุ งฝรั่งเศสและนาวาร์ ผูใ้ หญ่ (A SOM DET
PRA TCHAO CRUNG FRANCA E NAVARRA PUJAI) แต่กลับลงท้ายด้วยการลงนามของฟอล
คอน 76 พร้ อ มด้ ว ยประทับ ตราลัญ จกรซึ่ งมี ค วามคล้า ยคลึ ง กับ ตราลัญ จกรมหาโองการในสมัย
รั ตนโกสิ นทร์ ม าก แต่ต่า งกันที่ ส่วนยอดของบุ ษ บกนั้นทํา เป็ นรู ปไม้ก างเขนซึ่ งเป็ นสัญลัก ษณ์ ของ
ศาสนาคริ สต์ มีฉตั รขนาบบุษบกทั้งสองข้าง ส่ วนในซุ ้มนั้นมีรูปสัญลักษณ์รูปอุณาโลมอยูเ่ บื้องบน ข้าง
” อ่านว่ามะ – อะ – อุ (โอม) อัน
ใต้เป็ นรู ปพาลจันทร์ ใต้พาลจันทร์ รวมกันแล้วได้ภาพดังนี้ “
เป็ นนามย่อของพระเป็ นเจ้า 3 องค์ในศาสนาพราหมณ์ คือ มะ หมายถึงพระพรหม, อะ หมายถึง พระ
วิษณุ และ อุ หมายถึ ง พระศิวะ ซึ่ งตรงกับลักษณะพระราชลัญจกรมหาโองการในสมัยรัตนโกสิ นทร์
(ภาพที่ 37) ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั จะโปรดเกล้าฯให้สร้างพระราชลัญจกรมหา
โองการประจําชาดองค์ใหม่ที่สัญลักษณ์อุณาโลมตรงกลางนั้น เปลี่ยนเป็ นรู ปเปลวไฟแล้ว77 ส่ วนบนที่
เป็ นยอดไม้กางเขนนั้น สันนิ ษฐานว่าเป็ นความคิดของฟอลคอน ที่ได้ดดั แปลงยอดของบุษบกเป็ นไม้
กางเขน อันแสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์ทางศาสนาคริ สต์ อยูเ่ หนือสัญลักษณ์ของศาสนาพราหมณ์ซ่ ึ งใช้
แทนสัญลักษณ์ของกษัตริ ยห์ รื อราชบัลลังก์สยาม
1.2 ระบบสั ญลักษณ์ทางศาสนาพราหมณ์ในภาพบนตราลัญจกร
ในตราพระราชลัญจกรมหาโองการนั้น ในภาพประกอบไปด้วยสัญลักษณ์ 2 ภาพประกอบ
เข้าด้วยกันเป็ นตราพระราชลัญจกร คือ บุษบกและอุณาโลม
บุษบก ตามที่ปรากฏในพจนานุกรมศัพท์ศิลปกรรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน อธิ บายคําว่า
บุษบก ดังนี้ “อาคารไม้หรื อโลหะ มักทําเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมจัตุรัสรู ปหลายเหลี่ยม หรื อรู ปทรงกลม ด้านข้าง
โปร่ ง มีส่วนประกอบที่สําคัญ 3 ส่ วนคือ ส่ วนยอด ส่ วนกลาง และส่ วนฐาน ส่ วนยอดทําเป็ นแบบต่างๆ
หลายแบบ เช่น ยอดปราสาท ยอดปรางค์ ยอดมงกุฎ แต่ละแบบมีลกั ษณะแตกต่างกัน เช่ น บุษบกยอด
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กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการเดินทางครั้งที่ 2 ของบาทหลวงตาชารด์ ค.ศ 1687 – 1688, (กรุ งเทพฯ
: กรมศิลปากร, 2519), 194 - 198.
77
สมบัติ พลายน้อย, ความรู้ เรื่องตราต่ างๆ พระราชลัญจกร, (กรุ งเทพฯ : บํารุ งสาส์น, 2527), 33 - 34.
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ปราสาททําเป็ นหลังคาซ้อนหลายชั้นลดหลัน่ กันอยูใ่ นทรงจอมแห ส่ วนกลางโปร่ ง มีเสารับส่ วนยอด 4
เสาหรื อมากกว่านั้น ส่ วนฐานทําเป็ นทรงสู งตามรู ปทรงของบุษบก...78” ด้วยเหตุน้ ี บุษบกจึงถูกใช้เป็ น
สัญลักษณ์มงคล สัญลักษณ์ของพระมหากษัตริ ยไ์ ด้ดว้ ยอันหมายถึงเรื อนฐานันดรสู ง
อุณาโลม ที่ ปรากฏในบุษบกนั้น จากการศึกษาพบว่า รู ปของสัญลักษณ์น้ ี ได้พบอยู่ที่ชฎา
มงกุฎของพระศิวะศิลปะเขมร เช่ น ภาพสลักพระศิวะที่หน้าบันในปราสาทตาพรม (ภาพที่ 38) และ
ประติมากรรมพระศิวะศิลปะเขมร สมัยนครวัด ปัจจุบนั อยูท่ ี่พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ พระนคร (ภาพที่
39)

ภาพที่ 38 หน้าบันรู ปพระศิวะที่ปราสาทตาพรม

ภาพที่ 39 ประติมากรรมพระศิวพบที่ก่พู ระโกนา ศิลปะเขมร สมัยนครวัด
ที่มา : ดิษพงศ์ เนตรล้อมวงศ์
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ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน อักษร ซ – ฮ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน,(กรุ งเทพฯ :
ด่านสุทธาการพิมพ์, 2550), 502.

59
1.3 การเปลีย่ นแปลงระบบสั ญลักษณ์ในตราลัญจกร
ส่ วนตราลัญจกรมหาโองการในสมัยรัตนโกสิ นทร์ น้ นั พระราชลัญจกรมหาโองการองค์
ใหญ่น้ นั ยังคงรู ปแบบตรามหาโองการสมัยอยุธยาอยู่ แต่เมื่อรัชกาลที่ 5 ประกาศใช้พระราชลัญจกรมหา
โองการองค์กลางตามมาตรา 1 ของพระราชบัญญัติพระราชลัญจกร รัตนโกสิ นทร์ ศก 13079 แล้วนั้น
ลักษณะของเครื่ องหมายอุณาโลมที่อยูใ่ นบุษบกนั้นได้เปลี่ยนไปกลายเป็ นรู ปเปลวไฟ (ภาพที่ 40)
ซึ่งในที่น้ ีมีผสู ้ ันนิษฐานว่า เป็ นผลจากการเปลี่ยนตาที่ 3 ของพระศิวะ โดยแทนเครื่ องหมายโอมนั้น เป็ น
ขนหว่างคิ้วของพระพุทธเจ้า (อุณาโลม)80 โดยในกรณี น้ ี ผูศ้ ึกษาสันนิ ษฐานว่า อาจเป็ นการคงรู ปแบบ
ของอิทธิ พลทางศาสนาพราหมณ์ เนื่ องจากพระศิวะนั้นก็มีสถานะเป็ นไฟ เป็ นแสงสว่างเช่ นเดียวกัน
ตามความเชื่ อทางศาสนาพราหมณ์ ที่ไทยรับจากเขมรมา ยกตัวอย่างเช่ น ในจารึ กปราสาทพนมบายัง
พ.ศ. 1147 และ 1167 มีการกล่าวว่าพระอิศวรทรงเป็ นแสงสว่างภายใน (อานฺ ตรํฺ ชฺโยติ)81 เป็ นต้น
รวมถึ งได้ปรากฏรู ปเปลวไฟในตําแหน่ งชฎามงกุฎของเทวรู ปพระอิศวรที่กาํ แพงเพชร (ภาพที่ 41) ที่
ฐานระบุมหาศักราช 1432 (พ.ศ. 2053) ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิ บดีที่ 2 ปั จจุบนั จัดแสดงที่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กําแพงเพชร82 แสดงให้เห็นว่าการใช้สัญลักษณ์รูปไฟเป็ นสัญลักษณ์ของพระ
ศิ วะนั้น มี มาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้ว และยังคงสื บมาจนถึ งการใช้สัญลักษณ์ อุณาโลมในตราพระราช
ลัญจกรมหาโองการสมัยรัตนโกสิ นทร์ สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ที่เป็ นรู ป
เปลวไฟ
จากข้อมูลดังกล่าวสามารถวิเคราะห์ได้วา่ ในสมัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้นนั้น
สัญลักษณ์ ของอุณาโลมที่ปรากฏในบุษบกนั้น แสดงให้เห็นถึงการรวมกันของพระเป็ นเจ้า 3 องค์ใน
ศาสนาพราหมณ์ ได้แก่พระศิวะ พระวิษณุ และพระพรหม ต่อมาในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการสร้ างพระราชลัญจกรอุณาโลมในกลีบบัว โดยจะเห็นได้ว่า สัญลักษณ์รูป
อุณาโลมนั้นได้มีการปรับเปลี่ยนเป็ นรู ปเปลวไฟแล้ว จนถึ งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ได้มีการปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์อุณาโลมในพระราชลัญจกรมหาโองการให้เป็ นรู ปเปลวไฟ จึง
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“พระราชบัญญัติพระราชลัญจกร รัตนโกสิ นทรศก 130, “ ราชกิจจานุเบกษา 28 (6 พศฤจิกายน

ร.ศ. 130). 303.
80

พระยาอนุมานราชธน ,พระราชลัญจกรและตราประจาตัวประจาตาแหน่ ง , (ธนบุรี : โรงพิมพ์อกั ษร
เพชรเกษม, 2512), 4 - 5.
81
หม่อมเจ้าสุภทั รดิศ ดิศกุล, ทรงเรี ยบเรี ยงจากบทความของนายกมเลศวร ภัตตาจารย์, ศาสนาพราหมณ์
ในอาณาจักรขอม, (กรุ งเทพฯ : อมริ นทร์พริ้ นติ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง, 2547), 53 – 54.
82
สํานักนายกรัฐมนตรี , ประชุมศิลาจารึกภาคที่ 1, (กรุ งเทพฯ : สํานักนายกรัฐมนตรี , 2521), 144.

60
เป็ นการเปลี่ยนจากสัญลักษณ์ของพระเป็ นเจ้า 3 องค์ของศาสนาพราหมณ์ มาเป็ นสัญลักษณ์แทนพระ
ศิวะพระองค์เดียวในตราพระราชลัญจกรองค์น้ ี นบั แต่น้ นั

ภาพที่ 40 พระราชลัญจกรมหาโองการ
ที่มา : สมบัติ พลายน้อย, ความรู้เรื่องตราต่ างๆ พระราชลัญจกร, (กรุ งเทพฯ : บํารุ งสาสน์, 2527), 34.

ภาพที่ 41 ประติมากรรมพระศิวะ ปั จจุบนั อยูท่ ี่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กําแพงเพชร
ที่มา : พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์

61
พระราชลัญจกรมหาโองการนั้น เป็ นพระราชลัญจกรสําหรับพระมหากษัตริ ยท์ ี่ถูกแทนด้วย
สัญลักษณ์ ของพระศิวะซึ่ งเป็ น 1 ใน 3 เทพเจ้าสู งสุ ดของศาสนาพราหมณ์ อันสามารถแทนองค์
พระมหากษัตริ ยไ์ ทยได้ในฐานะสมมุติเทพของเทพที่ย่ิงใหญ่ ดังจะเห็นได้จาก การให้ความสําคัญกับ
พระศิวะในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยหลัง พราหมณ์ในพิธีจะต้ องอ่าน”เวทสรรเสริ ญเปิ ดศิวา
ลัยไกลาส”ก่อนที่จะถวายมหาพิไชยมงกุฎให้พระมหากษัตริ ยท์ รงสวม83 อันเป็ นการแสดงให้เห็นว่า
พระศิวะลงมาจากเขาไกรลาสมาเป็ นพระมหากษัตริ ย ์ รวมทั้งยังปรากฏพระนามของพระศิวะในพระ
นามของพระมหากษัตริ ยต์ ้ งั แต่ สมัยอยุธยา เช่ น พระนามของพระเจ้าปราสาททองที่ปรากฏในพระ
ธรรมนูญในกฎหมายตราสามดวง กล่าวพระนามว่า “พระบาทสมเดจ์เอกาทธรฐอิศวรบรมนารรถบรม
บพิตรพระพุทธิ เจ้าอยูห่ วั ว84” ซึ่ งหมายถึงพระศิวะนัน่ เอง
1.4 ความสั มพันธ์ ระหว่างภาพเทพเจ้ าบนตรากับอานาจการใช้ งานของตราลัญจกร
พระราชลัญจกรมหาโองการนั้นเอาไว้ประทับสําหรับประทับประกาศใหญ่อยู่เบื้องซ้าย
พระราชลัญ จกรไอยราพตใหญ่ ประทับ ประกาศพระราชบัญญัติท้ งั ปวงและใบกํา กับ สุ พ รรณบัฎ
หิ รัญบัฎและประกาศนี ย บัตรนพรัตนราชวราภรณ์ อยู่เบื้ องซ้า ยพระราชลัญจกรไอยราพตองค์ก ลาง
ประทับสัญญาบัตรอยูเ่ บื้องซ้ายพระราชลัญจกรพระครุ ฑพ่าห์85 ตามมาตรา 1 ของพระราชบัญญัติพระ
ราชลัญจกร รัตนโกสิ นทร์ศก 13086

83

กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร, พระวรวงศ์เธอ, พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก และพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช สยามินทราธิ
ราช พ.ศ. 2493 และเรื่องบรมราชาภิเษก, (พระนคร : โรงพิมพ์กรมสรรพสามิต, 2514), 55.
84
ราชบัณฑิตยสถาน, กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ ม 1, (กรุ งเทพฯ :อมริ นทร์ พริ้ น
ติ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง, 2550), 107.
85
สุพรรณบัฏ หมายถึงแผ่นทองคําที่จารึ กชื่อหรื อพระราชสาส์น, หิ รัญบัฏ หมายถึง แผ่นเงินจารึ กราช
ทินนาม สําหรับพระราชทานแก่พระสงฆ์หรื อขุนนางผูใ้ หญ่, สัญญาบัตร หมายถึง ใบตั้งยศหรื อบรรดาศักดิ์ซ่ ึงพระเจ้า
แผ่นดินทรงตั้ง ดู พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์ศูนย์กลางทหารราบ, 2517).
86
“พระราชบัญญัติพระราชลัญจกร รัตนโกสิ นทรศก 130, “ ราชกิจจานุเบกษา 28 (6 พศฤจิกายน ร.ศ.
130), 303.
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2. พระราชลัญจกรพระครุ ฑพ่ าห์

(ก)
(ข)
ภาพที่ 42 พระราชลัญจกรครุ ฑพ่าห์
ที่ ม า : (ก) พระยาอนุ ม านราชธน, เรื่ อ ง พระราชลัญ จกรและตราประจ าตั ว ประจ าต าแหน่ ง,
(ธนบุรี : โรงพิมพ์อกั ษรเพชรเกษม, 2512), รู ปที่ 2.
ที่มา : (ข) สมบัติ พลายน้อย, ความรู้ เรื่องตราต่ างๆ พระราชลัญจกร, (กรุ งเทพฯ : บํารุ งสาสน์, 2527),
23.
2.1 ความสาคัญของหน้ าที่
ตราพระราชลัญ จกรพระครุ ฑพ่ า ห์ น้ ัน
ในสมัย อยุ ธ ยายัง ไม่ มี ก ารกล่ า วถึ ง ใน
พระธรรมนู ญ ซึ่ งอยู่ ใ นกฎหมายตามสามดวงดัง ที่ ไ ด้ก ล่ า วมาแล้ว แต่ มี ก ารกล่ า วถึ ง ในพระราช
พงศาวดารสมัย อยุธยา 2 ฉบับ คื อ พระราชพงศาวดารกรุ งศรี อยุธ ยาฉบับปลี ก หมายเลข 2/ก104
ต้นฉบับของหอพระสมุดวชิรญาณ (ชําระใหม่) กล่าวว่า “จึงพระบรมราชาธิ ราชเจ้า ก็มีพระราชโองการ
ว่า พระยาทั้งหลายว่านี่ ชอบ แต่เยียวภายหน้าจะเกิ ดการวิวาท จึงพระยาทั้งหลาย ขอให้ขา้ พเจ้าขุนศรี
บาทเป็ นขุนพล ให้ขนุ ทรงพระอินทร์เป็ นพี่เลี้ยงดุจเดียว ขุนราชศักดิ์ขุนไกรนารายณ์ไซร้ให้อยูต่ กั เตือน
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
ก็ตรั ส บัญชาตามท้า วพระยาทั้ง หลาย แล้วท่ า นให้ตราพระครุ ฑ พ่าห์ ไปให้ท ้า วพระยาทั้ง หลายเอา
เจ้าพระยาแพรกขึ้นเสวยราชย์ในพระนครหลวง...”87 โดยเหตุการณ์น้ ีอยูใ่ นรัชกาลเจ้าสามพระยา และ
อีกฉบับ คือ พระราชพงศาวดารกรุ งเก่า ฉบับหลวงประเสริ ฐ กล่าวว่า “ ศักราช 951 ฉลูศก (พ.ศ. 2132)

87

วินยั พงศ์ศรี เพียร, บรรณาธิการ, ความยอกย้ อนของประวัตศิ าสตร์ , พิพธิ นิพนธ์ เชิดชู เกียรติ
ศาสตราจารย์ หม่ อมเจ้ าสุ ภัทรดิศ ดิศกุล, (กรุ งเทพฯ : รุ่ งแสงการพิมพ์, 2539), 188.

63
ข้าวแพงเป็ นเกวียนละสิ บตําลึง ปิ ดตราพรญานารายณ์กาํ ชับ88” โดยเหตุการณ์น้ ีอยูใ่ นรัชกาลสมเด็จพระ
มหาธรรมราชาธิ ราช จะเห็ นได้ว่า ในพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริ ฐนั้น ใช้ค าํ ว่า “พรญา
นารายณ์ ” แทนที่จะใช้คาํ ว่า “ครุ ฑพ่าห์” สันนิ ษฐานว่าเป็ นการเรี ยกตามภาพที่ปรากฏ คือ มีรูปพระ
นารายณ์ อยู่จริ ง ๆ เรื่ องนี้ ส มเด็จฯเจ้าฟ้ า กรมพระนริ ศรานุ วดั ติวงศ์ ทรงอธิ บ ายไว้ว่า ว่า ควรเรี ย กชื่ อ
นารายณ์ทรงครุ ฑเช่นเดียวกัน89
ในสมัยรัตนโกสิ นทร์ น้ นั พระราชลัญจกรพระครุ ฑพ่าห์องค์เดิมนั้นมีรูปพระนารายณ์อยู่ดว้ ย
(ภาพที่ 42ก) ภายหลังในรัชสมัยพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดให้สมเด็จเจ้าฟ้ าฯ กรมพระยานริ ศรานุ
วัดติวงศ์ ทรงเขียนถวายใหม่ และทรงพระราชดําริ วา่ ไม่ควรมีนารายณ์ ควรจะมีแต่ครุ ฑ จึงจะเหมาะสม
กับชื่ อพระราชลัญจกรพระครุ ฑพ่าห์90 ต่อมาตราพระราชลัญจกรครุ ฑพ่าห์จึงเหลือแต่เพียงครุ ฑอย่าง
เดียวโดยตัดพระวิษณุออกไป (ภาพที่ 42ข) และไม่ได้ทาํ ให้นยั ยะคติความเชื่อหายไป
2.2 ระบบสั ญลักษณ์ทางศาสนาพราหมณ์ในภาพบนตราลัญจกร
การแสดงภาพในพระราชลัญ จกรพระครุ ฑพ่ า ห์ น้ ั น ทั้ง ที่ เ ป็ นนารายณ์ ท รงครุ ฑ
ในระยะแรก จนลดเหลื อเพียงแต่ครุ ฑ เป็ นการนําเอาความเชื่ อเรื่ องพระวิษณุ เป็ นสัญลักษณ์แทนองค์
พระมหากษัตริ ย ์ข องไทยตั้ง แต่ ส มัย อยุธ ยา ตัว อย่า งที่ เ ด่ นชัดคื อ พระนามของสมเด็ จพระนารายณ์
มหาราช ที่นาํ เอาชื่อพระวิษณุ มาเป็ นพระนามกษัตริ ย ์ ในคติความเชื่ อศาสนาพราหมณ์ พระวิษณุ และ
ครุ ฑนั้นมีความสัมพันธ์กนั หลายกรณี ยกตัวอย่างเช่ น พระวิษณุ ในสมัยพระเวทนั้นจัดอยู่ในกลุ่มเทพ
แห่ งแสงอาทิตย์ มีหน้าที่สําคัญคือการก้าวพระบาท 3 ก้าว เพื่อทําให้เกิดความแตกต่างของเวลา91 ส่ วน
ครุ ฑที่เป็ นพาหนะของพระวิษณุ น้ นั ก็เป็ นสัญลักษณ์ของแสงอาทิตย์เช่ นกันตามความเชื่อของอินเดีย
โบราณ92 สําหรับการที่ครุ ฑได้เป็ นพาหนะของพระวิษณุน้ นั บางตํานานกล่าวไว้วา่ ขณะที่ครุ ฑกําลังบิน
ไปดวงจันทร์ เพื่อเอานํ้าอมฤตมาให้นาค ระหว่างทางเกิดความหิ วจึงถามหาอาหารกับกัสยปะผูเ้ ป็ นพ่อ
กัสยปะจึงชี้ ไปที่ทะเลสาบแห่ งหนึ่ ง ครุ ฑจับเต่ากับช้างขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อหวังจะกิ น แต่ตน้ ไม้ทาน
นํ้าหนักไม่ไหวจึงตกลงมาทับฤาษีจาํ นวนหนึ่ งเสี ยชีวิต ด้วยความรู้สึกผิดจึงไปภูเขาลูกหนึ่ งเพื่อกินสัตว์
88

คณะกรรมการสมาคมวัฒนธรรมไทย – กัมพูชา, พระราชพงศาวดารกรุงเก่ า ฉบับหลวงประเสริฐ
ภาษาไทยเขมร, (กรุ งเทพฯ : ครี เอท มายด์, 2552), 150.
89
สมเด็จเจ้าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุวตั ิวงศ์, “บันทึกความรู ้ต่างๆ,” ศิลปากร 13 , 3 (ก.ย. 2512) : 34.
90
พระยาอนุมานราชธน , พระราชลัญจกรและตราประจาตัวประจาตาแหน่ ง, 6.
91
Kalapana S. Desai, Iconography of Visnu in Northern India} upto the Mediaeval Period, (New
Delhi Abhinav: Publications, 1973), 1.
92
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ทั้ง 2 เมื่อครุ ฑไปถึงดวงจันทร์ เทพเจ้าทั้งหลายออกมาสู้รบด้วย แต่ไม่มีใครสู้ครุ ฑได้ จึงมีขอ้ ตกลงว่า
ครุ ฑต้องมอบดวงจันทร์ คืนและครุ ฑจะต้องเป็ นพาหนะของพระวิษณุ ได้ความเป็ นอมตะรวมถึงมีที่
ประทับของตนเองเหนือพระวิษณุ 93
2.3 ความสั มพันธ์ ระหว่างภาพเทพเจ้ าบนตรากับอานาจการใช้ งานของตราลัญกร
ตราพระราชลัญ จกรพระครุ ฑพ่ า ห์ น้ ัน สํ า หรั บ ประทับ ประกาศใหญ่ อ ยู่ เ บื้ อ งขวา
พระราชลัญจกรไอยราพตใหญ่ ประทับประกาศพระราชบัญญัติ ใบกํากับสุ พรรณบัฎ หิ รัญบัฎและ
ประกาศนี ยบัตรนพรัตนราชวราภรณ์อยู่เบื้องขวาพระราชลัญจกรไอยราพตองค์กลาง ประทับสัญญา
บัตรอยู่เบื้ องขวาพระราชลัญจกรมหาโองการ ตามมาตรา ของพระราชบัญญัติพ ระราชลัญจกร
รัตนโกสิ นทร์ศก 13094 และยังคงใช้เป็ นตราแผ่นดินมาจนถึงปัจจุบนั
3. พระราชลัญจกรไอยราพต

ภาพที่ 43 พระราชลัญจกรไอยราพต
ที่มา : สมบัติ พลายน้อย, ความรู้เรื่องตราต่ างๆ พระราชลัญจกร, (กรุ งเทพฯ : บํารุ งสาสน์, 2527), 39.
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หม่อมราชวงศ์สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ปราสาทเขาพระวิหาร : ศาสนบรรพตทีโ่ ดดเด่ นทีส่ ุ ดในภาคพืน้
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“พระราชบัญญัติพระราชลัญจกร รัตนโกสิ นทร์ ศก 130, “ ราชกิจจานุเบกษา เล่ ม 28 (6 พฤศจิกายน ร.
ศ. 130), 303.
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3.1 ความสาคัญทางหน้ าที่
ตราพระราชลัญจกรไอยราพตนั้น (ภาพที่ 43) ไม่ปรากฏหลักฐานในสมัยอยุธยา แต่ปรากฏ
อยู่ในหลักฐานสมัยกรุ งธนบุ รีคือร่ างพระราชสาส์ นคําหับไปเมืองจีนครั้งกรุ งธนบุรี จุลศักราช 1143
พ.ศ. 2324 ความตอนหนึ่งกล่าวถึงการปิ ดตราพระราชลัญจกรไอยราพตเป็ นตราประจําแผ่นดิน ว่า
“ข้อหนึ่ งพระนครศรี อยุธยา ถวายสิ่ งของนอกบรรณาการไปแต่ สมเด็จพระเจ้ากรุ งต้า
ฉิ งผูย้ ิ่งใหญ่โดยราชไมตรี เป็ นสิ่ งของ ฝาง 10,000 หาบ งาช้าง 100 หาบ ดีบุก 300 หาบ
นอรมาดหลักหาบ 1 รัง 100 หาบ พริ กไทย 3,00 หาบ ช้างพลาย 1 ให้สมเด็จพระเจ้า
กรุ งต้าฉิ งผูย้ ิ่งใหญ่ไว้โดยเข็ญใจ แต่ก่อนพระราชสาส์นคําหับปิ ดตราโตโล ครั้งนี้ หา
โลโตมิได้ ปิ ดตราพระไอยราพตมาเป็ นสําคัญ”95
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เป็ นหลักฐานแสดงให้เห็นว่า พระราชลัญจกรไอยราพตนั้น ได้มีการใช้มาตั้งแต่สมัยอยุธยา
แล้ว หลังจากที่ กรุ งศรี อยุธยาเสี ยราชธานี ให้กบั พม่าและสร้ างกรุ งธนบุรีเป็ นราชธานี ใหม่น่าจะเป็ น
สาเหตุสาํ คัญที่ทาํ ให้เข้าใจได้วา่ ตราโลโตที่พระเจ้ากรุ งจีนมอบให้ไทยนั้นสู ญหายไป แต่เมื่อต้องติดต่อ
จีนและต้องประทับตราแผ่นดิ นกํากับในพระราชสาสน์คาํ หับ พระเจ้ากรุ งธนบุรีจึงประทับตราพระ
ไอยราพต ซึ่ งในร่ างพระราชสาสน์ก็ไม่ได้กล่าวว่าตราพระไอยราพตเป็ นตราใหม่ หรื อ ตราใช้แทน
ดังนั้นจึงเชื่อได้วา่ ตราพระไอยราพตเป็ นตราที่อยุธยาเคยใช้ในการติดต่อกับพระเจ้ากรุ งจีน เมื่อไม่มีตรา
พระราชทานโลโตก็ประทับแต่เพียงตราพระไอยราพต
3.2 ระบบสั ญลักษณ์ทางศาสนาพราหมณ์ในภาพบนตราลัญจกร
ตราของพระราชลัญจกรไอยราพตนั้น เป็ นภาพพระอินทร์ ทรงช้า งเอราวัณ การที่พระ
อินทร์ ทรงช้างเอราวัณนั้นได้มาจัดอยูใ่ นกลุ่มเทพเจ้าที่ย่งิ ใหญ่เทียบเคียงกับพระศิวะและพระวิษณุ ดงั ที่
กล่าวมาแล้วนั้น สื บเนื่ องจากในช่วงแรกพระอินทร์ เป็ นเทพประจําศาสนาพราหมณ์มาก่อนที่จะมาเป็ น
เทวดาในศาสนาพุทธ กล่าวคือ พระอินทร์ หรื อ ท้าวสักกะ จัดว่าเป็ นเทพองค์สําคัญในยุคพระเวท (ราว
1,000 ปี ก่อนค.ศ.) เป็ นเทพแห่ งสวรรค์คอยควบคุมลมฟ้ าอากาศ มีสายฟ้ าเป็ นอาวุธ และได้รับการยก
ย่องเป็ นเทพเจ้าแห่ งสงคราม ต่อมาในยุคปุราณะ (ราวพุทธศตวรรษที่ 7 – 12) ซึ่ งเป็ นยุคที่ศาสนา
พราหมณ์ เจริ ญรุ่ งเรื องนั้น พระอินทร์ ได้ถูกลดบทบาทลงเป็ นเทพชั้นรอง มีฐานะตํ่ากว่าพระศิวะ พระ
วิษณุ และพระพรหม ซึ่ งเป็ นเทพสู งสุ ดของศาสนาพราหมณ์ ในขณะนั้น คือเป็ นเพียงเทพประจําทิศ
95

กรมศิลปากร, กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, สัมพันธภาพระหว่ างไทย-จีน, (กรุ งเทพฯ : กองจดหมายเหตุ
แห่งชาติ, 2521), 118.
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ตะวันออก มีพาหนะคือ ช้างเอราวัณ โดยพระอินทร์ จะประทับอยู่บนสวรรค์ช้ นั ดาวดึ งส์ ซึ่ งแปลว่า
จํานวน 33 อันหมายถึง เทวดาชั้นผูใ้ หญ่จาํ นวน 33 องค์ ที่สถิตอยูบ่ นสวรรค์ช้ นั ดาวดึงส์ซ่ ึ งตั้งอยูบ่ นเขา
พระสุ เมรุ โดยมีพระอินทร์เป็ นหัวหน้า96
ต่อมาพระอินทร์ ได้ถูกดึงเข้ามาใช้ในศาสนาพุทธ โดยเข้ามามีบทบาทในฐานะบริ วารหรื อ
ผูช้ ่วย (โยมอุปัฏฐาก) ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในศาสนาพุทธ กล่าวกันว่าที่เป็ นเช่นนี้ ก็เพื่อลดช่องว่าง
ระหว่างศาสนาพราหมณ์กบั ศาสนาพุทธโดยการผนวกเอาเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์บางองค์ เช่น พระ
อินทร์ และพระพรหม เข้ามาเป็ นบริ วารศาสดาในศาสนาพุทธ เช่นเดียวกับการนําเรื่ องนรก – สวรรค์
ของศาสนาพราหมณ์ เข้ามาสอดแทรกไว้ในพุทธศาสนาเพื่อให้ดูสอดคล้องกับศาสนาพราหมณ์ เพื่อ
ความอยูร่ อดของพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย โดยการผนวกเอาเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์บางองค์
เช่ น พระอินทร์ และพระพรหม เข้ามาเป็ นบริ วาร หรื อโยมอุปปั ฏฐากของพระพุทธเจ้า และยังได้นาํ
เรื่ อ งราวเกี่ ย วกับ นรก – สวรรค์ ของศาสนาพราหมณ์ เข้า มาสอดแทรกไว้ใ นพุ ทธศาสนาเพื่ อ ให้ดู
สอดคล้องกับศาสนาพราหมณ์ เพื่อความอยูร่ อดของพุทธศาสนาในประเทศอินเดียอีกด้วย
ในที่ สุ ด ชาวพุ ท ธนิ ก ายเถรวาทและนิ ก ายมหายานก็ ย อมรั บ นับ ถื อ เทพเจ้า ในศาสนา
พราหมณ์ โดยเฉพาะพระอิน ทร์ ซึ่ งได้เข้ามามี ส่วนร่ วมในพุทธประวัติหลายตอน ดังปรากฏอยู่ใ น
พระไตรปิ ฎกฉบับภาษาบาลี (ฝ่ ายเถรวาท) และในพุทธประวัติของฝ่ ายมหายานที่เขียนขึ้นเป็ นภาษา
สันสกฤต เช่ น ลลิ ตวิสตระ เป็ นต้น97 จนทําให้เรื่ องการนับถือพระอินทร์ น้ นั เป็ นเรื่ องยากที่จะแยกออก
ว่าเป็ นเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์หรื อศาสนาพุทธ
นอกจากนี้พระอินทร์ ยงั คงเกี่ ยวข้องกับพระราชพิธีของพระมหากษัตริ ยไ์ ทยด้วย คือพระ
ราชพิ ธีอินทราภิ เษก ทําขึ้ นในวาระโอกาสที่กษัตริ ย ์ประกาศพระองค์เป็ นพระจักรพรรดิ โดยมีการ
ประกอบพิ ธี ค รั้ งสุ ดท้า ยคื อในรั ช กาลพระเจ้า ปราสาททอง โดยปรากฏอยู่ใ นกฎมณเฑี ย รบาลของ
กฎหมายตราสามดวง มีรายละเอียดของพระราชพิธีดงั นี้
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“ตั้งเขาพระสุ เมรุ สูงเส้น 5 วา ในกลางสนามนั้นพระอินโทร (พระอินทร์ ) นัง่ บนพระ
สุ เมรุ อิสินธรยุคุนธร(ชื่ อเขาที่ลอ้ มรอบพระสุ เมรุ )สู งเส้นหนึ่ ง กรวิกสู ง 15 วา เขาไกร
ลาศสู ง 10 วา ฉัตรทองชั้นใน ฉัตรนาคชั้นกลาง ฉัตรเงิ นชั้นนอก แลนอกนั้นราชวัติ
ฉัตรเบญจรงค์ (ฉัตร 5 สี ) ใต้ฉตั รรู ปเทพดายืน นอกฉัตรราชวัติร้ ัวไก่ (รั้วที่เป็ นตาราง)
ฉัตรกระดานรู ปยักษ์คนธรรพ์ รากษสยืนตี นพระสุ เมรุ รู ปคชสี ห์ราชสี ห์สิงโตกิ เลน
96

ศานติ ภักดีคาํ , พระอินทร์ , (กรุ งเทพฯ : อมริ นทร์พริ้ นติง้ แอนด์พบั ลิชชิ่ง, 2556), 25 – 31.
97
ผาสุข อินทราวุธ, “ดาวดึงส์ : สวรรค์ของศาสนาพราหมณ์หรื อศาสนาพุทธ?,” ดารงวิชาการ 3, 5
(มกราคม – มิถุนายน 2547) : 102 - 104.
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เลียงผาช้างโคกระบือแลเสื อหมี มีรูปเทพดานัง่ ทุกเขา ไกรลาศรู ปอิศวรเป็ นเจ้าแลนางอุ
มาภควดี ยอดพระสุ เมรุ รูปพระอินทร์ รู ปอสู ร(จิ ตราสู ร หัวหน้าอสู ร อดี ตเป็ นเทวดา
แล้วดื่มสุ ราเมามายจึ งตกสวรรค์)อยู่กลางพระสุ เมรุ รู ปพระนารายณ์บรรทมสิ นในตี น
พระสุ เมรุ นาค 7 เศียรเกี้ยว (รัด) พระสุ เมรุ นอกสนามอสู รยืน นอกกําแพงโรงรําระทา
(หอสู งรู ปสี่ เหลี่ยม หลังคาทรงยอดเกี้ ยวประดับดอกไม้ไฟ) ดอกไม้ มหาดไทยบําเรอ
สนองพระโอษฐ์ ตํารวจเล็ก (เด็ก) เป็ นรู ป (แต่งกายเป็ น) อสูร 100 มหาดเล็กเป็ นเทพดา
100 เป็ นพาลีสุครี พมหาชมภูแลบริ วารพานร 103 ชักนาคดึกดําบรรพ์ อสู รชักหัวเทพดา
ชักหางพานรอยู่ปลายหาง พระสุ เมรุ เหลี่ยมหนึ่ งทอง เหลี่ยมหนึ่ งนาค เหลี่ยมหนึ่ งแก้ว
เหลี่ยมหนึ่งเงิน เขายุคนธรทอง อิสินธรนาก กรวิกเงิน ไกรลาศเงิน รอบสนามข้างนอก
ตั้งช้างม้าจตุรงคพล นา 10,000 ใส่ ศิรเพศห่มเสื้ อแพรเคารพ นา 5,000 ใส่ หมวกทองห่ ม
เสื้ อนุ่งแพรจํารวจ นา 3,000 หมวกแพรเทศห่ มเสื้ อนุ่งแพร นา 2,400 ลงมาถึงนา 1,200
ถือดอกไม้เงิ นดอกไม้ทองตามตําแหน่ ง ข้าวตอกดอกไม้ถวายบังคม พราหมณาจารย
โยคีโภคีอาดาลตบะศิวะนัง่ ในราชวัติ”98
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พิธีอินทราภิเษกนี้ สิ่ งที่น่าสนใจประการหนึ่ง คือ การเพิม่ ฉากกวนเกษียรสมุทรเข้ามาอยูใ่ น
พิธีการอภิเษกกษัตริ ย ์ ซึ่ งฉากกวนเกษียรสมุทรนั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการอภิเษกกษัตริ ยเ์ ลย โดย
ที่มานั้น อาจมาจากเขมร ในจารึ กที่ปราสาทพระโคและที่ปราสาทบากองของเขมร กล่าวว่า พระเจ้า
อินทรวรมันได้รับการอภิเษกด้วยพระราชพิธีเดียวกันกับที่พระอินทร์ ได้รับการอภิเษกจากพระพรหม
ให้ครอบครองอาณาจักรของเทวดา โดยปรากฏชื่ อของพิธีน้ ี วา่ “ไอทรมหาภิเษก” มีกล่าวไว้ในไอต
เรยพราหมณะและไตตติรียพราหมณะ แต่การเพิม่ ฉากกวนเกษียรสมุทรนั้น มณี ปิ่น พรหมสุ ทธิ รักษ์ ได้
ทําการศึกษาไว้และเพิ่มข้อสันนิ ษฐานว่า เขมรเติมฉากการกวนเกษียรสมุทรขึ้นมา รวมถึงยอร์ ช เซเดส์
ได้กล่าวว่าการรบชนะทําให้กษัตริ ยไ์ ด้ทรัพย์สมบัติมาก เปรี ยบได้กบั การกวนเกษียรสมุทรที่ทาํ ให้เกิ ด
สิ่ งวิเศษต่างๆ ขึ้น99
รวมถึ งฉากการกวนเกษี ยรสมุทรในพิธีอินทราภิเษกนั้น มีการเพิ่มเอาพวกวานรซึ่ งเป็ นสมุน
ของพระรามไปช่ วยเทวดากวนเกษียรสมุทรด้วย ซึ่ งไม่ปรากฏอยู่ในปุราณะเล่มต่างๆเลย แต่การที่มี
วานรอยู่ในฉากกวนเกษี ยรสมุ ทรนี้ ปรากฏอยู่ในภาพสลักที่ ระเบียงคดปราสาทนครวัดทางด้านทิ ศ
98

ราชบัณฑิตยสถาน, กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ ม 2, (กรุ งเทพฯ :อมริ นทร์ พริ้ น
ติ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง, 2550), 202.
99
มณี ปิ่น พรหมสุทธิรักษ์, “ชักนาคดึกดําบรรพ์และพระราชพิธีอินทราภิเษก,” ใน ศรีชไมยาจารย์ , วินยั
พงศ์ศรี เพียร, บรรณาธิการ, (กรุ งเทพฯ : เฟื่ องฟ้ า พริ้ นติ้ง, 2546), 116, 118.
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ตะวันออกปี กทิศใต้ เป็ นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการรับอิทธิ พลทางความคิดทางศาสนาพราหมณ์ใน
สมัยอยุธยาว่ารั บมาจากวัฒนธรรมเขมร และการที่พระอินทร์ อยู่เหนื อเขาพระสุ เมรุ ประกอบกับชื่ อ
“พระราชพิธีอินทราภิเษก” นั้น ก็เป็ นการสะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของพระอินทร์ ในฐานะกษัตริ ย ์
แห่งสวรรค์กบั การเป็ นกษัตริ ยไ์ ทย
ส่ วนช้างสามเศี ยรที่ปรากฏในตราพระราชลัญจกรไอยราพตนั้น หมายถึงช้างเอราวัณซึ่ งเป็ น
พาหนะของพระอินทร์ ในคัมภีร์โลกศาสตร์ ของศาสนาพราหมณ์ตลอดจนศาสนาพุทธนั้น ได้กล่าวถึง
ช้างเอราวัณว่ามี 33 เศียร ดังเช่นที่ปรากฏความในไตรภูมิพระร่ วง ดังนี้
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“พระสุ เมรุ ราชนั้นยังมีชา้ งตัวหนึ่งชื่อว่าไอยราพต แลว่าช้างตัวนั้นมิใช่สตั ว์เดรัจฉาน อันว่า
เมืองฟ้ าโพ้นบ่มีสตั ว์ดิรัจฉานตัวน้อยก็ดี ตัวใหญ่ก็ดี หาบ่มิได้ เทียรย่อมเทพยดาสิ้ นไส้ แล
ว่ายังมีเทพยดาองค์หนึ่งชื่อไอยราพัณเทวบุตร ผิเมื่อพระอินทร์ เจ้าแลมีที่เสร็ จไปเหล้นแห่ ง
ใดๆ ก็ดี แล ธ จะใคร่ ขี่ชา้ งไป เหล้นจิงไอยราวัณเทพบุตรก็นิฤมิตตัวเป็ นช้างเผือกตัวหนึ่ ง
100
ใหญ่นกั โดยสูงได้ 1,200,000 วา แลมีหวั ได้ 33 หัว...”

ด้วยเหตุน้ ี ในตราพระราชลัญจกรไอยราพตดวงเก่านั้นมีท้ งั รู ปพระอินทร์ ทรงช้างเอราวัณ
33 เศียร (ภาพที่ 44) ซึ่ งสอดคล้องกับคัมภีร์โลกศาสตร์ ของศาสนาพุทธที่วา่ ช้างเอราวัณมีเศียรทั้งสิ้ น 33
เศี ยร ต่อมาคติ ในการวาดภาพช้างเอราวัณของไทยนิ ยมวาดเพียงภาพเศียรช้างเอราวัณเพียง 3 เศียร
ดังนั้นพระราชลัญจกรไอยราพตที่ทาํ ขึ้นในสมัยต่อมาจึงทําเป็ นภาพพระอินทร์ ทรงช้างเอราวัณ 3 เศียร
และต่อมาได้มีการปรับภาพพระอินทร์ เป็ นภาพอุณาโลมอยู่ในบุษบกแทนพระอินทร์ สัญลักษณ์อุณา
โลมนั้นถือเป็ นสัญลักษณ์ของกษัตริ ยห์ รื อของหลวง101 ดังนั้นพระราชลัญจกรไอยราพตจึงใช้เป็ นพระ
ราชลัญจกรแทนองค์พระมหากษัตริ ย ์
3.3 ความสั มพันธ์ ระหว่างภาพเทพเจ้ าบนตรากับอานาจการใช้ งานของตราลัญจกร
สําหรับการใช้งานของพระราชลัญจกรไอยราพตนั้น ตามมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติพระ
ราชลัญจกรรัตนโกสิ นทร์ ศก 122 กล่าวว่า พระราชลัญจกรไอยราพตองค์ใหญ่ สําหรับประทับประกาศ
ใหญ่อยู่หว่าง กลางพระราชลัญจกรมหาโองการและพระราชลัญจกรพระครุ ฑพ่าห์ พระราชลัญจกร
ไอยราพตองค์ก ลางสําหรั บประทับประกาศพระราชบัญญัติและใบกํากับ สุ พรรณบัฎ หิ รัญบัฎ และ

100

พญาลิไท, ไตรภูมกิ ถาหรือไตรภูมพิ ระร่ วง, (กรุ งเทพฯ : องค์การค้าคุรุสภา, 2535), 194.
101
สมเด็จเจ้าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุวตั ิวงศ์, “บันทึกความรู ้ต่างๆ,” 33.

69
ประกาศนี ยบัตรนพรัตนราช วราภรณ์อยูห่ ว่างกลางพระราชลัญจกรมหาโองการและพระราชลัญจกร
พระครุ ฑพ่าห์ 102

ภาพที่ 44 พระราชลัญจกรไอยราพต องค์เก่า มีเศียรช้างเอราวัณ 33 เศียร
ที่มา : สมบัติ พลายน้อย, ความรู้เรื่องตราต่ างๆ พระราชลัญจกร, (กรุ งเทพฯ : บํารุ งสาสน์, 2527), 37.
4. พระราชลัญจกรพระลักษณ์ ทรงหนุมาน

ภาพที่ 45 พระราชลัญจกรพระลักษณ์ทรงหนุมาน
ที่มา : สมบัติ พลายน้อย, ความรู้เรื่องตราต่ างๆ พระราชลัญจกร, (กรุ งเทพฯ : บํารุ งสาสน์, 2527), 53.

102

“พระราชบัญญัติพระราชลัญจกร รัตนโกสิ นทร์ศก 130, “ ราชกิจจานุเบกษา เล่ ม 28 (6 พฤศจิกายน ร.

ศ. 130), 303.
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4.1 ความสาคัญทางหน้ าที่
ตราพระราชลัญจกรพระลักษณ์ทรงหนุมาน (ภาพที่ 45) เป็ นพระราชลัญจกรของวังหน้า
ของเก่า103 ในรู ปเป็ นภาพเทวดาแผลงศรประทับบนบ่าหนุมานที่มี 4 กร สมเด็จเจ้าฟ้ าฯกรมพระนริ ศรานุ
วัดติวงศ์เคยกล่าวไว้ว่า อาจไม่ใช่ เป็ นพระลักษณ์ที่ทรงหนุ มาน แต่เป็ นพระรามที่ทรงหนุ มาน การใช้
พระราชลัญจกรดวงนี้เป็ นพระราชลัญจกรของวังหน้าซึ่ งเป็ นพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่ 2 เมื่อเป็ นเช่นนี้ อาจ
เป็ นการทําให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่พอพระราชหฤทัย จนเปลี่ยนตราวังหน้าใหม่
เป็ นตราพระนารายณ์ทรงปื นล้อ และยังทําองค์รูปทรงรี เป็ นพระนารายณ์ทรงปื นแท่น104
4.2 ระบบสั ญลักษณ์ทางศาสนาพราหมณ์ทปี่ รากฏในตราลัญจกร
ตราพระราชลัญจกรพระลักษณ์ทรงหนุ มานนั้น เป็ นภาพบุคคลอยู่บนหลังวานรซึ่ งน่ าจะ
ได้แก่หนุมาน อย่างไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์จากมหากาพย์รามยณะฉบับของวาลมีกิ บุคคลที่อยูบ่ นหลังหนุ
มานตามที่ปรากฏในยุทธกาณฑ์ กล่าวว่า พระรามได้ทรงประทับอยูบ่ นหลังหนุมานในการทําศึกกับรา
วณะ 105 (ทศกัณ ฐ์) ครั้ งแรก สอดคล้องกับ ที่ ป รากฏในภาพสลัก ที่ ร ะเบี ย งปราสาทนครวัด ด้า นทิ ศ
ตะวันตกปี กทิศเหนือ (ภาพที่ 46) ซึ่ ง Vittorio Roveda เคยกล่าวว่าหนุมานเป็ นพาหนะของพระราม106
ดั ง นั้ น ภ าพ บุ คค ล อยู่ บ นห ลั ง หนุ ม านที่ ปร าก ฏ อยู่ ใ นพ ร ะ ร าชลั ญ จก รพ ระ ลั ก ษ ณ์ ทร ง
หนุมานนั้นในความเป็ นจริ ง น่าจะเป็ นพระรามทรงหนุมาน

103

สมเด็จเจ้าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุวตั ิวงศ์, บันทึกความรู้ ต่างๆ เล่ ม 3, (กรุ งเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช,

2521), 22.
104

เรื่ องเดียวกัน, 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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ภาพที่ 46 พระรามทรงหนุมาน ภาพสลักที่ระเบียงคดปราสาทนครวัด
อย่ า งไรก็ ต าม เมื่ อ มี ก ารนํา พระราชลัญ จกรดวงนี้ ไปใช้เ ป็ นพระราชลัญ จกรประจํา
วังหน้า จึงทําให้มีการเรี ยกพระราชลัญจกรนี้วา่ พระลักษณ์ทรงหนุมาน เนื่องจากตามคติของไทย ถือว่า
พระลักษณ์เป็ นสัญลักษณ์ของกรมพระราชวังบวรสถานมงคล หรื อ วังหน้า ดังที่สมเด็จเจ้าฟ้ ากรมพระ
ยานริ ศรานุวดั ติวงศ์ทรงได้อธิ บายว่า เป็ นตราพระราชลัญจกรของวังหน้า107
อย่ า งไรก็ ดี ในเรื่ องรามเกี ย รติ์ ของไทยมี ฉ ากหนึ่ งที่ ห นุ ม านอาสาเป็ นพาหนะให้ ก ั บ
พระลักษณ์ ในตอนสู ้ กบั มูลพลัม หนุ มานเห็ นว่าพระลักษณ์ อยู่ต่ าํ กว่ายักษ์ไม่สมเกี ยรติ จึงอาสาเป็ น
พาหนะให้พระลักษณ์ แล้วร่ ายพระเวทให้ตนเองนั้นสู งเท่ารถของมูลพลัม แล้วเชิ ญพระลักษณ์เสด็จ
ประทับบนบ่า ซึ่ งในที่น้ ี สมบัติ พลายน้อยได้แสดงความเห็นด้วยกับการเรี ยกชื่ อพระราชลัญจกรนี้ ว่า
เป็ นตราพระลักษณ์ทรงหนุ มาน เมื่อเทียบเคียงกับการที่ธงของวังหลวงคือครุ ฑพ่าห์ และธงของวังหน้า
คือหนุมาน108
ในเรื่ องนี้ผวู ้ จิ ยั มีความเห็นว่า เป็ นความคลาดเคลื่อนทางคติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยต้นเค้า
ทางประติ ม านวิทยานั้น หนุ มานเป็ นพาหนะของพระราม จากหลัก ฐานทางศิ ลปกรรมเขมร ตามที่
107
108

สมเด็จเจ้าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุวตั ิวงศ์, “บันทึกความรู ้ต่างๆ เล่ม 3,” 22.
สมบัติ พลายน้อย, “ตราที่มาจากรามเกียรติ์,” ศิลปวัฒนธรรม 29, 2 (ธันวาคม 2550) : 43.
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ปรากฏในภาพสลักผนังนครวัด เมื่อมีการนําเรื่ องรามายณะเข้ามาในไทย ได้เกิดการผูกเรื่ องขึ้นใหม่จน
ได้มีการนําเอาคติด้ งั เดิมนั้นมาสร้างให้เกิดรายละเอียดของเรื่ องราวขึ้นใหม่ เปลี่ยนตัวละครจากพระราม
เป็ นพระลักษณ์ที่เป็ นผูท้ รงหนุ มาน จนทําให้เกิดการเรี ยกพระราชลัญจกรตรานี้ วา่ “พระลักษณ์ทรงหนุ
มาน” (อันหมายถึงกษัตริ ยผ์ เู้ ป็ นน้อง) แทนที่จะเป็ น “พระรามทรงหนุมาน” ส่ วนตราพระนารายณ์ทรง
ปื นล้อและพระนารายณ์ ทรงปื นบนแท่นนั้นไม่สามารถบอกในเรื่ องของคติทางศาสนาพราหมณ์ ได้
เนื่องจากพระวิษณุ น้ นั ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับปื น
5. ตราพระราชสี ห์
5.1 ความสาคัญทางหน้ าที่
ตราพระราชสี ห์น้ นั (ภาพที่ 47) ในพระธรรมนูญสมัยอยุธยากล่าวไว้วา่ ตราพระราชสี ห์น้ นั
ถือโดยเจ้าพญาจักกรี ศรี องครักษสมุหะนายกอัคมหาเสนาธิบดีอไภยพิรีบรากรมพาหุ 109 (ซึ่ งก็คือสมุหนา
ยก) ดู แลหัวเมื องเหนื อ นอกจากนี้ ใ นสมัยนี้ ยงั มีก ารกล่ าวถึ งราชสี ห์ในรายละเอี ยดของพระราชพิธี
อินทราภิเษก ในกฎมณเฑี ยรบาลของกฎหมายตราสามดวงว่ามีการประดับรู ปราชสี ห์อยู่ที่ตีนเขาพระ
สุ เมรุ ซ่ ึ งเป็ นพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ ในคัมภีร์ของศาสนาพุทธ คือ มิลินทปั ญหา ส่ วนอนุ มาน
ปั ญ หา สี ห วรรคที่ ห้ า มี ก ารกล่ า วรายละเอี ย ดของสั ต ว์ช นิ ด นี้ อยู่ ความว่า เมื่ อ พระเจ้า มิ ลิ น ท์ถ าม
พระนาคเสนว่า ต้องถือเอาองค์เจ็ดประการของราชสี ห์เป็ นอย่างไร พระนาคเสนจึงได้ตอบลักษณะเจ็ด
ประการของราชสี ห์โดยเปรี ยบเทียบกับโยคาวจรผูป้ ระกอบไปด้วยความเพียรเจ็ดประการด้วยเช่นกัน
ดังนี้
1. สะอาดหมดจดไม่มวั หมอง
2. มีเครื่ องเที่ยวไปด้วยเท้าทั้งสี่ โยคาวจรผูป้ ระกอบไปด้วยความเพีย รมีอิทธิ บาทสี่ เป็ น
เครื่ องเที่ยวไปเช่นเดียวกัน
3. เป็ นสัตว์ที่มีผมงาม โยคาวจรผูป้ ระกอบไปด้วยความเพียรมีศีลงามเช่นเดียวกัน
4. ไม่นอบน้อมสัตว์ใดๆ แม้เพราะต้องเสี ยชีวิต โยคาวจรผูป้ ระกอบไปด้วยความเพียรก็ไม่
นอบน้อมต่อใครแม้ตอ้ งเสี ยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และย
5. หาอาหารไปโดยลําดับ พบปะอาหารที่ใดก็กินเสี ยจนอิ่มในที่น้ นั ไม่เลือกว่าดี หรื อไม่ดี
กินได้ท้ งั นั้น โยคาวจรผูป้ ระกอบไปด้วยความเพียรก็ไม่เลือกบริ โภคด้วยเช่นกัน
6.ไม่มีการสะสมอาหาร
109

ราชบัณฑิตยสถาน, กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ ม 1, (กรุ งเทพฯ :อมริ นทร์ พริ้ น
ติ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง, 2550), 112.

73
7. หาอาหารไม่ได้ก็ไม่ดิ้นรน ได้ก็ไม่ทะเยอทะยาน และไม่กินจนเกินต้องการ110

ภาพที่ 47 ตราราชสี ห์
ที่มา : กรมศิลปากร, ตราประจาจังหวัด, (กรุ งเทพฯ : กรมศิลปากร, 2542), 31.
ลักษณะของราชสี ห์ที่ปรากฏอยูใ่ นตราลัญจกรนั้น ปรากฏอยูใ่ นไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา ใน
ส่ วนที่ ว่าด้วยสัตว์ในป่ าหิ มพานต์ เรื่ องราชสี ห์ 4 จําพวก โดยตรงกับเกสรสี โหหรื อไกรสรสี หราช
(ราชสี ห์ที่กินเนื้ อเป็ นอาหาร) อธิ บายว่า ตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงหางนั้น มีลายยาวๆสามลายผ่านไปตาม
ลําตัวเป็ นลายทบตลบเข้าไปเป็ นพื้นท้อง วนเป็ นก้นหอย เป็ นทักษิณาวรรตอยู่ระหว่างขาหน้าและขา
หลัง111 ซึ่ งตรงกับรายละเอียดของราชสี ห์ที่ปรากฏในตราลัญจกร ส่ วนรายละเอียดที่มีการกล่าวในมิลิ
นทปั ญหานั้นซึ่ ง เป็ นคัม ภี ร์ทางศาสนานั้น ก็เป็ นการเปรี ย บเที ยบทางศาสนา ไม่ใ ช่ รายละเอี ยดของ
ลักษณะรู ปร่ างของราชสี ห์ อีกทั้งยังปรากฏภาพราชสี ห์ลกั ษณะเดียวกันนี้ อาทิเช่ นภาพราชสี ห์ที่เป็ น
พาหนะของพระอาทิตย์อยูใ่ นตําราภาพเทวรู ปและเทวดานพเคราะห์ ได้แก่ สมุดภาพพระเทวรู ป เทวดา
นพเคราะ เทวดาโภไทยธิ บาท เลขที่ 31 (ภาพที่ 48) พระสมุทรู ปพระไสยสารท เลขที่ 33 (ภาพที่ 49)
พระเทวรู ปเลขที่ 69 (ภาพที่ 50) เป็ นต้น
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มิลนิ ทปัญหา, (กรุ งเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2547), 500 – 501.
111
พระยาธรรมปรี ชา, วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ เล่ม 2, (กรุ งเทพฯ : กรมศิลปากร, 2535), 136 –
137.
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ภาพที่ 48 พระอาทิตย์ทรงราชสี ห์จากสมุดภาพเทวดาโภไทยธิบาท เลขที่ 31
ที่มา : กรมศิลปากร, กองหอสมุดแห่ งชาติ, ตาราภาพเทวรู ปและเทวดานพเคราะห์ , (กรุ งเทพฯ : ไอเดีย
สแควร์, 2535), 15.

ภาพที่ 49 พระอาทิตย์ทรงราชสี ห์จากสมุดภาพพระสมุทรู ปพระไสยสารท เลขที่ 33
ที่มา : กรมศิลปากร, กองหอสมุดแห่ งชาติ, ตาราภาพเทวรู ปและเทวดานพเคราะห์ , (กรุ งเทพฯ : ไอเดีย
สแควร์ , 2535),142.
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ภาพที่ 50 พระอาทิตย์ทรงราชสี ห์จากสมุดภาพพระเทวรู ป เลขที่ 69
ที่มา : กรมศิลปากร, กองหอสมุดแห่ งชาติ, ตาราภาพเทวรู ปและเทวดานพเคราะห์ , (กรุ งเทพฯ : ไอเดีย
สแควร์ , 2535),165.
5.2 ความสั มพันธ์ ระหว่างภาพเทพเจ้ าบนตรากับอานาจการใช้ งาน
การใช้งานของตราราชสี ห์น้ นั นอกจากจะใช้สําหรับสมุหนายกแล้ว เจ้าพญาจักกรี ศรี องค
รักษสมุหะนายกอัคมหาเสนาธิ บดีอไภยพิรีบรากรมพาหุ ผูถ้ ือตราราชสี ห์ยงั ถือตราจักรสําหรับไปลง
พระราชอาญาประหารชีวติ กรมการเมืองและผูต้ อ้ งโทษถึงตาย โดยต้องใช้สามตรามาประทับในเอกสาร
คือ ตราราชสี ห์ ตราคชสี ห์ ตราบัวแก้ว ถึงจะสามารถประทับตราจักรเพื่อประหารชี วิตได้ นอกจากจะ
เป็ นการประทับรับรองทั้งสามตราพร้อมกันของกฎหมายตราสามดวง ภายหลังรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ตราราชสี ห์ได้ถูกใช้โดยกรมมหาดไทย มีเจ้าพระยาภูธราภัย เป็ นผูถ้ ือตราราชสี
ใหญ่ ส่ วนตราพระราชสี ห์ น้ อ ย พระยามหาอํา มาตย์ เ ป็ นผู้ถื อ 112และต่ อ มาก็ เ ป็ นตราประจํา
กระทรวงมหาดไทย
ส่ วนรู ปราชสี ห์บนตราลัญจกรกับอํานาจหน้าที่ของตราลัญจกรนั้น ผูว้ ิจยั มีความเห็นว่ามี
ความสัมพันธ์กนั เนื่ องจากราชสี ห์น้ นั มีความหมายว่า “ผูเ้ ป็ นใหญ่ในป่ า” ซึ่ งแสดงถึงอํานาจ นอกจาก

112

รัชนี ทรัพย์วจิ ิตร, ผูเ้ รี ยบเรี ยง, ประชุมประกาศตราประจาตาแหน่ งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้ า, (กรุ งเทพฯ : กรมศิลปากร, 2546), 251.
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เป็ นสัตว์หิมพานต์ หรื อพาหนะเทพเจ้า สอดคล้องกับอํานาจของตราราชสี ห์ที่มีอาํ นาจในการใช้งานมาก
ที่สุดในกระทรวงที่สาํ คัญมาก คือ กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีบทบาทมากในการปกครอง
6. ตราคชสี ห์

ภาพที่ 51 ตราคชสี ห์
ที่มา : กรมศิลปากร, ตราประจาจังหวัด, (กรุ งเทพฯ : กรมศิลปากร, 2542), 31.
6.1 ความสาคัญทางหน้ าที่
ในพระธรรมนู ญสมัย อยุธ ยากล่ า วว่า ตราพระคชสี ห์น้ ัน (ภาพที่ 51) ถื อ โดยพญามหา
เสนาธิบดีวริ ิ ยภักดีบดินสุ รินทฤาไชยอไภยพิรีบรากรมภาหุ สมุหะพระกลาโหม ดูแลหัวเมืองฝ่ ายใต้ ใน
ภาพนั้นเป็ นรู ปคล้ายราชสี ห์แต่มีงวงคล้ายกับช้าง นอกจากนี้ ยงั มีการกล่าวถึงตัวคชสี ห์ในรายละเอียด
ของพระราชพิธีอินทราภิ เษก อยู่ในสถานะเดี ยวกันกับราชสี ห์ คือเป็ นสัตว์ประดับเขาพระสุ เมรุ ใน
คัมภีร์ท้ งั ศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ไม่ได้มีการกล่าวถึงรายละเอียดของสัตว์ตวั นี้ เลย แต่ปรากฏ
ในสาส์นสมเด็จ ฉบับวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2484 สมเด็จฯเจ้าฟ้ า กรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์กล่าว
ว่าคชสี ห์มีมาแล้วในอินเดียและคําว่า “คชสี ห์” ก็เป็ นการตั้งใจจะยกย่องช้างให้เก่งเหมือนราชสี ห์113
ส่ วนในประเทศไทยพบรู ป ปรากฏในศิ ล ปะร่ วมแบบเขมร เช่ น ที่ป ราสาทพนมรุ ้ ง มี
ประติมากรรมรู ปคชสี ห์ลอยตัว (ภาพที่ 52) ศ.ดร.มรว.สุ ริยวุฒิ สุ ขสวัสดิ์ได้กาํ หนดอายุวา่ เป็ นศิลปะช่วง
113

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพและสมเด็จฯกรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์, , สาส์ นสมเด็จ เล่ ม
24, (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2505), 27.
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ก่อนศิลปะแบบบายนที่ได้รับอิทธิ พลศิลปะจามแบบถัปมามมา 114 และรู ปท้าวกุเวรทรงคชสี ห์บนแท่ง
ศิลาทรายรู ปลูกบาศก์ (ภาพที่ 53) แสดงให้เห็นว่าความคิดเรื่ องคชสี ห์ของไทยมาจากเขมรพร้อมกับคติ
ความเชื่ อของศาสนาพราหมณ์ อาจกล่าวได้อีกอย่างหนึ่ งว่าคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ของไทย
เอารู ปแบบความคิดมาจากเขมร
หลักฐานความคิดเรื่ องคชสี ห์ของไทย นอกจากลายในตราของลัญจกร รายละเอียดในงานพระ
ราชพิธีอินทราภิเษก และสั ตว์ประดับงานพระเมรุ แล้ว ยังพบภาพคชสี ห์ในสมุดไทยดําภาพสัตว์หิม
พานต์ (ภาพที่ 54) อีกด้วย
6.2 ความสั มพันธ์ ระหว่างภาพเทพเจ้ าบนตรากับอานาจการใช้ งาน
ตราคชสี ห์น้ ันถู ก ใช้โดยสมุ หกลาโหม คุ ม หัวเมื องฝ่ ายใต้และทางทหาร รวมถึ ง การใช้
ตราคชสี ห์น้ นั ควบคู่กบั ตราราชสี ห์และตราบัวแก้ว คชสี ห์เป็ นสัตว์ผสมระหว่างสิ งห์กบั ช้าง สิ งห์เป็ น
สัตว์ศกั ดิ์สิทธิ์ ที่แสดงถึงอํานาจ ส่ วนช้างมีหน้าที่ในการรบ เมื่อรวมกันจึงหมายถึงพลังอํานาจในการรบ
ซึ่ งเป็ นอํานาจทางทหารจึงสอดคล้องเข้ากันได้กบั หน้าที่ทางการทหารหรื อกลาโหม ในสมัยอยุธยา ใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ต้ งั กรมพระกระลาโหม สมเด็จเจ้าพระยาศรี สุริยวงศ์เป็ น
ผู ้ถื อ ตราคชสี ห์ ส่ วนตราคชสี ห์ น้ อ ยผู้ถื อ คื อ พระยามนตรี สุ ริ ยวงศ์ 115 และเป็ นตราประจํา
กระทรวงกลาโหมสื บมาจนถึงปัจจุบนั

ภาพที่ 52 ประติมากรรมรู ปคชสี ห์ลอยตัว
ที่มา : ผศ.ดร. รุ่ งโรจน์ ธรรมรุ่ งเรื อง
114

หม่อมราชวงศ์สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ปราสาทเขาพนมรุ้ ง : ศาสนบรรพตที่งดงามที่สุดในประเทศไทย,
(กรุ งเทพฯ : มติชน, 2535), 212 – 214.
115
รัชนี ทรัพย์วิจิตร, ผูเ้ รี ยบเรี ยง, ประชุ มประกาศตราประจาตาแหน่ งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้ า, 248.
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ภาพที่ 53 รู ปท้าวกุเวรทรงคชสี ห์บนแท่งศิลาทรายรู ปลูกบาศก์
ที่มา : ผศ.ดร. รุ่ งโรจน์ ธรรมรุ่ งเรื อง

ภาพที่ 54 ภาพคชสี ห์จากสมุดไทยดํา
ที่มา : สํานักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ , ภาพสั ตว์
หิมพานต์ จากสมุดไทยดาของหอสมุดแห่ งชาติ, (กรุ งเทพฯ : สํานักนายกรัฐมนตรี , 2525), 33.
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7. ตราบัวแก้ว
7.1 ความสาคัญทางหน้ าที่
ตราบัวแก้วนั้น (ภาพที่ 36) มีหลักฐานตามความในพระธรรมนูญสมัยอยุธยาว่า เป็ นของเจ้า
พญาธรรมราชเดชชาติอมาตยานุชิดพิพิทวรวงษภักตยาธิ เบศวะราธิ บดี ศรี รัตนราชโกษาธิ บดีอไภยพิริย
บรากรมภาหุ เป็ นตราประจําของกรมคลัง เอาไว้ใช้สาํ หรับประทับตราคดีความที่เกี่ยวกับการคลัง อากร
ตั้งเจ้าเมือง ปลัด รองปลัดที่ข้ ึนอยูก่ บั โกษาธิ บดี รวมถึงคดีความที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ116 มีการพบ
ตราลัญจกรที่ถูกประทับแล้วในสมัยอยุธยา เป็ นตราประทับของเจ้าพระยาศรี ราชมีมิตรจิตร (โกษาปาน)
ปั จจุบนั ถูกเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดคณะมิสซังต่างประเทศ กรุ งปารี ส ประเทศฝรั่งเศส117 (ภาพที่ 55) ถือ
ว่าเป็ นหลักฐานเอกสารสมัยอยุธยาที่มีการประทับตราลัญจกรเอาไว้อย่างชัดเจนชุดหนึ่ง

ภาพที่ 55 ตราบัวแก้วของโกษาปาน
ที่มา : ปรี ดี พิศ ภูมิ วิถี , ประชุ มจดหมายเหตุ อ อกพระวิสุ ทสุ นทร (โกษาปาน), (กรุ งเทพฯ : สถาบัน
พิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู ้แห่งชาติ, 2555), 205.

116

ราชบัณฑิตยสถาน, กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ ม 1, 113 - 114.
117
ปรี ดี พิศภูมิวถิ ี, ประชุมจดหมายเหตุออกพระวิสุทสุ นทร (โกษาปาน), (กรุ งเทพฯ : สถาบัน
พิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู ้แห่งชาติ, 2555), 199.
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7.2 ระบบสั ญลักษณ์ ท างศาสนาพราหมณ์ และการเปลี่ยนแปลงระบบสั ญลักษณ์ ในตรา
ลัญจกร
ตราบัวแก้วนั้นเป็ นรู ปของเทพเจ้าที่ไม่สามารถระบุเพศได้ประทับนั่งขัดสมาธิ อยู่บนบัง
ลังก์ พระหัตถ์ขา้ งขวาถือดอกบัว ส่ วนพระหัตถ์ขา้ งซ้ายถือวัตถุบางอย่างในระดับบั้นพระองค์ในระดับ
อก โดยเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ที่ มีการถือดอกบัวที่พระกรทั้งสองข้างซึ่ งมีความคล้ายคลึงกันทาง
ประติมานวิทยานั้น มีอยู่ 2 องค์ คือ พระสุ ริยะ กับ คช – ลักษมีหรื อพระลักษมี ข้อสันนิษฐานของผูว้ ิจยั
คือเป็ นรู ปของพระลักษมี (ภาพที่ 56) โดยได้ตดั เอาส่ วนประกอบอื่นคือช้างสองเชื อกขนาบข้างออก
เหลื อแต่เพียงเทพีลกั ษมีประทับนัง่ ขัดสมาธิ ถือดอกบัวพระหัตถ์เดียว ส่ วนอีกพระหัตถ์อาจเป็ นความ
คลาดเคลื่อนทางคติไปแล้ว
โดยเทพีลกั ษมีน้ นั เป็ นชายาของพระวิษณุ ได้รับความเคารพว่าเป็ นเทพีแห่งความงาม ความ
อุดมสมบูรณ์ โชคลาภ ซึ่ งผูต้ อ้ งการความรํ่ารวย โชคลาภต้องบูชาเทพีลกั ษมี 118 ดังนั้นการนําเอารู ปเทพี
ลักษมีมาเป็ นสัญลักษณ์ของตราบัวแก้วซึ่ งเป็ นตราของกรมคลังอันเกี่ยวข้องกับการค้าขาย ความรํ่ารวย
ของรั ฐ จึ ง เป็ นการแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความคิ ด ความเชื่ อ ของผูค้ นที่ มี ต่อ เรื่ อ งเทพีล ัก ษมี ใ นคติ ศ าสนา
พราหมณ์ปรากฏอยูส่ ื บเนื่องมา

ภาพที่ 53 คช – ลักษมี หน้าบันปราสาทบันทายสรี

118

ผาสุข อินทราวุธ. “เครื่ องรางสําหรับพ่อค้า”,ใน ปัจจุบันของโบราณคดีไทย, (คณะโบราณคดี :
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2528), 53.
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เรื่ องคติของพระลักษมีน้ ี ยงั เป็ นภาพปรากฏในเครื่ องรางแผ่นดินเผาสมัยทวารวดี อายุราว
พุทธศตวรรษที่ 14 – 15 พบตามเมืองโบราณแนวชายฝั่งทะเลเดิมซึ่ งบางชิ้นเป็ นภาพคู่กบั รู ปท้าวกุเวรซึ่ ง
เป็ นเทพเจ้าแห่ งความมัง่ คัง่ อี กด้วย นอกจากนี้ ในตํานานเมืองนครศรี ธรรมราช มีการกล่าวถึ ง ”พระ
รามาธิ บดี ” กษัตริ ยแ์ ห่ งกรุ งศรี อยุธยา ติดต่อกับ ”พระรามาธิ ราช” เจ้าเมืองรามราชของอินเดีย โดย
พระองค์ได้ส่งเทวรู ปพระศรี ลกั ษมี, พระบรมหงส์ (พระพรหม) และชิงช้าทองแดง พร้อมด้วยพราหมณ์
มาถวายแด่ ก ษัตริ ยอ์ ยุธยาพระองค์น้ ัน119 และจากสมุด ภาพเทวรู ปและเทวดานพเคราะห์บ างเล่ ม ก็
ปรากฏภาพพระลักษมีถือดอกบัว เช่น ตําราภาพเทวรู ป เล่มที่ 32 (ภาพที่ 57) พระสมุทรู ปพระไสยสาตร
เลขที่ 33 (ภาพที่ 58) เป็ นต้น จากภาพแม้วา่ พระลักษมีจะอยูใ่ นอิริยาบถยืนแต่พระหัตถ์ขา้ งหนึ่ งยังคงถือ
ดอกบัวเป็ นสัญลักษณ์ ดังนั้นภาพบุคคลนัง่ ถือดอกบัวในมือข้างขวาและมือมือข้างซ้ายถือวัตถุบางอย่าง
ที่ปรากฏในตราตราบัวแก้วนั้นจึงน่าจะเป็ นคติของพระลักษมี โดยที่เมื่อเวลาผ่านอาจทําให้เกิดการเลือน
หายของชื่อทางประติมานวิทยาและเรี ยกชื่อตามภาพที่เห็น คือ เทพีถือดอกบัว ว่า “ตราบัวแก้ว”
ปั จจุบนั ตราบัวแก้วยังคงเป็ นตราประจําของกระทรวงการต่างประเทศ ที่แม้ว่าโครงสร้าง
อํานาจหน้าที่ ของหน่ วยงานเปลี่ ยนแปลงไปจากสมัยอยุธยาและสมัยรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้น แต่ภาพ
สัญลัก ษณ์ เทพีถื อดอกบัวยังบ่ ง บอกถึ งความมัง่ คัง่ อันเนื่ องมาจากการค้าและกิ จการที่เกี่ ย วข้องกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ภาพที่ 57 พระลักษมี จากตําราภาพเทวรู ป เล่มที่ 32
ที่มา : กรมศิลปากร กองหอสมุดแห่ งชาติ, ตาราภาพเทวรู ปและเทวดานพเคราะห์ , (กรุ งเทพฯ : ไอเดีย
สแควร์ , 2535), 59.
119

เรื่ องเดียวกัน, 57.
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ภาพที่ 58 พระลักษมี จากพระสมุทรู ปพระไสยสาตร เลขที่ 33
ที่มา : กรมศิลปากร กองหอสมุดแห่ งชาติ, ตาราภาพเทวรู ปและเทวดานพเคราะห์ , (กรุ งเทพฯ : ไอเดีย
สแควร์ , 2535), 125.
8. ตราพระยมทรงสิ งห์ 120

ภาพที่ 59 ตราพระยมขี่สิงห์
ที่มา : พระยาอนุมานราชธน, เรื่อง พระราชลัญจกรและตราประจาตัวประจาตาแหน่ ง , (ธนบุรี : โรง
พิมพ์อกั ษรเพชรเกษม, 2512), รู ปที่ 23.
120

ในพระธรรมนูญหรื อหลักฐานเอกสารทางราชการอื่นๆในสมัยรัตนโกสิ นทร์มีการเรี ยกอิริยาบถของ
เทพเจ้าที่ประทับบนพาหนะว่า “ขี่” ในงานวิจยั ชิ้นนี้ ผูว้ จิ ยั ขอใช้คาํ ว่า “ทรง” แทนเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ และ
ความถูกต้องของภาษาตามยุคสมัย
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8.1 ความสาคัญทางหน้ าที่
ตราพระยมทรงสิ งห์ (ภาพที่ 59) เป็ นอีกตราหนึ่งที่ปรากฏเป็ นหลักฐานสมัยอยุธยาในพระ
ธรรมนูญว่า เป็ นของพญายมราชอินทราธิ บดีศรี โลกากรทันทราธรกรมพระนครบาลอไภยพิรีบรากรม
พาหุ 121 คําว่า “ทันทราธร” ที่ปรากฏในชื่อตําแหน่งของพระยมราชนั้นคือ ผูถ้ ือกระบองหรื อคฑา พระยา
ยมราชทําหน้าที่กรมพระนคร โดยตราพระยมทรงสิ งห์น้ นั เอาไว้ใช้สําหรับคดีความโจรผูร้ ้ายที่มีโทษถึง
ตาย
8.2 ระบบสั ญลักษณ์ ทางศาสนาพราหมณ์ และการเปลี่ยนแปลงระบบสั ญลักษณ์ ในตรา
ลัญจกร
ตามคติ ศาสนาพราหมณ์ พระยมคือเทพเจ้าแห่ งความตายมี เชื อก สามง่ าม หรื อคฑาเป็ น
อาวุ ธ ส่ วนพาหนะนั้น พระยมทรงกระบื อเป็ นพาหนะ หรื อนั่ง อยู่บ นสิ ง ห์ อ าสนะ 122ในคติ ศ าสนา
พราหมณ์ ข องเขมร พระยมทรงกระบื อเป็ นพาหนะและในมื อถื อกระบองเป็ นอาวุธ ดังปรากฏบน
ประติมากรรมภาพแกะสลักฉากนรกที่ระเบียงคดปราสาทนครวัด (ภาพที่ 60 ) คติเรื่ องพระยมในตรา
พระยมทรงสิ งห์น้ นั ที่สืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสิ นทร์ เป็ นรู ปพระยมถืออาวุธบางอย่าง อาจเป็ นพระ
ขรรค์ เนื่ องจากเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์หลายองค์เมื่อเกิ ดการเปลี่ยนแปลงคติในประเทศไทยแล้ว
อาวุธที่ถือในมือมักเปลี่ ยนเป็ นพระขรรค์ได้เสมอ แต่การที่มีคาํ ว่า “ทันทราธร” ที่แปลว่าผูถ้ ือกระบอง
หรื อคฑานั้น แสดงให้เห็ นถึ งการสื บเนื่องจากลักษณะทางประติมานวิทยาของพระยมได้เช่ นเดียวกัน
ภาพพระยมทรงสิ งห์ที่ปรากฏในตราลัญจกรนั้น อาจเกิดขึ้นจากการที่คติความเชื่อที่ได้มีการปรับเปลี่ยน
ในไทย เป็ นความรู้ทางประติมานวิทยาของพระยมที่เกิ ดขึ้นในสมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสิ นทร์ ที่
ยังคงสื บเนื่องจากองค์ความรู ้เก่าจากวัฒนธรรมเขมร รวมถึงการประทับนัง่ อยูบ่ นสิ งห์หรื อสิ งห์อาสนะ
ส่ วนในเรื่ องความหมายของพระยมยังคงเป็ นเทพแห่ งความตาย มีหน้าที่ตดั สิ นคดีความผูค้ นเมื่อตายไป
แล้ว123

121

ราชบัณฑิตยสถาน, กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ ม 1, 114.
Rao, T. A. Gopinatha, Elemento f Hindu Iconography Volume two Part 2, (Delhi : Motilal
Banavsidass), 1968, 526.
123
Ibid, 525.
122
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ภาพที่ 60 พระยมทรงกระบือ ภาพสลักระเบียงคดนครวัด
8.3 ความสั มพันธ์ ระหว่างภาพเทพเจ้ าบนตรากับอานาจการใช้ งาน
อย่างไรก็ตามความรู ้ ความเชื่ อเรื่ องพระยมเป็ นเทพแห่ งความตาย มีหน้าที่ตดั สิ นคดีความ
ผูค้ นเมื่อตายไปแล้วยังคงดํารงอยู่และถูกนําไปใช้เป็ นสัญลักษณ์ของการลงทัณฑ์ ในสมัยอยุธยาการ
ลงโทษผูก้ ระทําผิดกฎหมายบ้านเมืองเป็ นหน้าที่ของเจ้าเมืองหัวเมืองต่างๆและหน่วยงาน ในส่ วนกลาง
เป็ นหน้าที่ของ กรมพระนครบาล ในสมัยรัชกาลที่5 โปรดเกล้าฯจัดตั้งกรมนักโทษสังกัดกระทรวงนคร
บาล ต่ อ มาในสมั ย รั ช กาลที่ 6 จึ ง เป็ นกรมราชทั ณ ฑ์ ต่ อ มากรมราชทั ณ ฑ์ ถู ก ย้า ยมาสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทยและย้ายกลับไปสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพ.ศ.2545 แม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการบริ หารราชการเพื่อความเหมาะสมในการบริ หารปกครองประเทศ ตราประจําของกรม
ราชทัณฑ์ก็ยงั คงใช้ ตราพระยมขี่สิงห์ อันเป็ นสัญลักษณ์ ของเทพผูม้ ีหน้าที่ลงโทษ
9. ตราเทพดาทรงนนธิการ
9.1 ความสาคัญทางหน้ าที่
ตราเทพดาทรงนนธิ การ ของเจ้ า พญาธ รมาธิ บดี วิ ริ ยภั ก ดี บดิ นทรเดโชไชย
มไหยสุ ริยาธิ บดีรัตนมลเทียรบาลอัคมหาเสนาธิ บดีอไภพิริยบรากรมภาหุ 124 (กรมวัง) ตราลัญจกรนี้
ผูว้ จิ ยั ไม่สามารถหาภาพหนังสื อที่มีตราประทับตราลัญจกรเทพดาทรงนนธิการปรากฏอยู่ แต่ได้พบภาพ

124

ราชบัณฑิตยสถาน, กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ ม 1, 114.
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ตราลัญจกรนี้ อยูท่ ี่หน้าบันวัดเบญจมบพิตร125 (ภาพที่ 61) และฝาบาตรประดับมุก สร้างในสมัยรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั สร้างขึ้นถวายแด่พระที่มีสมณะศักดิ์สูงในโอกาสเฉลิมฉลอง
การขึ้นครองราชย์ครั้งที่ 2 ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั 126 (ภาพที่ 62) เป็ นรู ปเทพเจ้ามี
สองพระกร พระหัตถ์ขวาถือพระขรรค์ ประทับอยูบ่ นยักษ์

ภาพที่ 61 ตราเทพดาทรงนนธิการ หน้าบันวัดเบญจมบพิตร

125

หน้าบันของพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามนั้นออกแบบโดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรม
หมื่นวรวัฒน์ศุภากร เป็ นการนําตราประจํากระทรวงต่างๆในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็ นหน้าบันทั้ง 10 ด้าน เรี ยงตามลําดับ
โดยเริ่ มจากทอศใต้มุขตะวันออกเวียนขวาไปดังนี้ 1. ตราราชสี ห์ ประจํากระทรวงมหาดไทย 2. ตราพระยมทรงสิ งห์
ประจํากระทรวงนครบาล 3. ตราสุริยมณฑล ประจํากระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 4. ตราพระเพลิงทรงระมาด ประจํา
กระทรวงธรรมการ 5. ตราบัวแก้ว ประจํากระทรวงการต่างประเทศ 6. ตราพระพิรุณทรงนาค ประจํากระทรวงเกษ
ตราธิการ 7. ตราพระรามทรงรถ ประจํากระทรวงโยธาธิการ 8. ตราจันทรมณฑล ประจํากระทรวงยุติธรรม 9. ตราเทพ
ดาทรงนนทธิการ แบบเดิมก่อนมีการปรับปรุ งเป็ นตรามหาเทพทรงนนทิการ 10. ตราคชสี ห์ ประจํากระทรวงกลาโหม
ดูที่ ชาตรี ประกิตนนทการ, การเมืองและสังคมในศิลปะสถาปัตยกรรม : สยามสมัยไทยประยุกต์ ชาตินิยม, (กรุ งเทพฯ:
สํานักพิมพ์มติชน, 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.

86

ภาพที่ 62 ตราเทพดาทรงนนธิการ ฝาบาตรประดับมุกสมัยรัชกาลที่ 5
ที่มา : วัดบวรนิเวศวิหาร
9.2 ระบบสั ญลักษณ์ ทางศาสนาพราหมณ์ และการเปลี่ยนแปลงระบบสั ญลักษณ์ ในตรา
ลัญจกร
หากพิ จ ารณาจากภาพของตราลั ญ จกรเทพดาทรงนนธิ การนั้ น ลั ก ษณะทาง
ประติมานวิทยาของเทพเจ้าองค์น้ ี คือ นิรฤติ ซึ่ งมีพาหนะเป็ นรากษส มีอาวุธคือไม้ทณ
ั ฑ์ (ในลักษณะ
127
ดอกบัว) ในความเชื่อของเขมร ซึ่ งจะต่างจากของอินเดียที่นิรฤติจะทรงสิ งห์หรื อคนเป็ นพาหนะ128แต่
การที่ระบุในพระธรรมนูญโดยใช้คาํ ว่า ”เทพดาทรงนนธิการ” สามารถตีความได้วา่ เทพองค์ที่อยูใ่ นตรา
ลัญจกรนั้นเป็ นพระศิวะ ซึ่ งมีโคนนทิเป็ นพาหนะ แต่ดงั ที่ปรากฏในภาพนั้น นนธิ การที่เป็ นพาหนะของ
พระศิวะไม่ได้เป็ นโค แต่เป็ นยักษ์
ชื่ อนนทิ เกศวรนั้นเป็ นภาคของโคนนทิ ซ่ ึ งปรากฏรู ปเป็ นคนไม่ใช่ ววั ในคัมภีร์วิษณุ ธรร
โมตตระกล่าวว่า นนทิเกศวรมี 3 ตา สี่ แขน และห่ มหนังเสื อ129 แต่ไม่พบคตินนทิเกศวร(โคนนทิภาคที่
เป็ นมนุษย์) ขณะที่เป็ นพาหนะให้พระศิวะในงานศิลปกรรมของวัฒนธรรมเขมรและไทยเลย
ในวัฒนธรรมเขมรนั้น มีการสร้ างรู ปทวารบาลทางทิศตะวันออกของเทวาลัยพระอิศวร
จารึ กบางหลัก เช่ นที่ ปราสาทกอกโป ได้กล่ าวถึ งการสร้างรู ปนนทิและมหากาลซึ่ งไม่เคยมีชื่อนี้ ตาม
แบบอินเดียเลยโดยทวารบาลที่อยูท่ ี่ดา้ นขวาประตูทางเข้าศาสนสถานมีลกั ษณะเป็ นผูแ้ สดงความเมตตา
127

หม่อมราชวงศ์สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ปราสาทเขาพระวิหาร : ศาสนบรรพตทีโ่ ดดเด่ นทีส่ ุ ดในภาคพืน้
เอชียอาคเนย์ , 544.
128
Rao, T. A. Gopinatha, Elemento f Hindu Iconography Volume two Part 2, 528.
129
Ibid, 459.

87
กรุ ณา สวมศิราภรณ์และตุม้ หู ตามแบบเทพ ถือตรี ศูล คือ นนธิ การ ส่ วนทวารบาลที่อยู่ทางด้านซ้ายมี
ลักษณะโหดร้าย สวมศิราภรณ์และตุม้ หูแบบอสู ร ถือตระบอง คือ มหากาล130
ส่ วนในไทยนั้น ปรากฏคําว่า “นนธิ การ” ในอนิรุทธคําฉันท์ วรรณคดีสมัยอยุธยา ตอนที่
พระกฤษณะและเหล่าเทพเจ้ายกทัพไปปราบพระเจ้ากรุ งพาณ เพื่อแก้แค้นแทนพระอนิ รุทธ มีความว่า
ดังนี้
“ ในกษณนั้นจึงพระอี
ศวรเจ้าเรี ยบพี
ริ ยภูตปี ศาจนานา
เทพฤาษีสิทธิ พิทยา
ธรครุ ฑคณา
อเนกอึงอัมพร
ต่างต่างเขจรภูธร
คือดารากร
ประดับประดาษดวงจันทร์
พระรัศมีฉายฉัน
คือเดือนด้วยพัน
ตรวันด้วยหมื่นรัศมี
พระเสด็จพฤษภพระศรี
ใสสังขรู จี
จํารู ญจํารัสจักรพาฬ
หัวหน้าพระนนทิการ
ทักษิณฝูงมาร
ยักษภูติปีศาจ
โดยประจิมรากษสชาติ์
อุตระยุพราช
พระขันทกุมารพิไชย
วิฆเนศวรวิฆนประไลย
ถืออาวุธไกร
กําลังกําเลาะแสนสาร
ย่อมพวกพลหมู่แมนมาร ย่อมหาญเหลือหาญ
ประยุทธชิงเร็ วราญ...”131

แปลความได้วา่ ”พระนนทิการ” เป็ นหัวหน้าของฝูงมารยักษ์ภูติปีศาจ อยูใ่ นหมู่เทพที่ราย
ล้อมพระศิ วะ โดยพระนนทิ การนั้นเป็ นคนละส่ วนกับ ”พฤษภ” หรื อโคที่ พระศิ วะทรงอยู่ใ นวรรค
130

สุภทั รดิศ ดิศกุล, ม.จ., ประติมากรรมขอม, (กรุ งเทพฯ : กรุ งสยามการพิมพ์, 2515), 79.
131
กรมศิลปากร, อนิรุทธคาฉันท์ พร้ อมด้ วยบันทึกสอบทานและหมายเหตุ, (กรุ งเทพฯ : กรมศิลปากร,
2522), 83.

88
ด้านบน บุคคลทั้งสองจึงสันนิ ษฐานได้ว่าเป็ นคนละคนกัน และเนื่ องด้วยการที่ “พระนนทิการ” เป็ น
หัวหน้าของยักษ์น้ นั จึงทําให้รูปยักษ์ในตราลัญจกรเทพดาทรงนนธิ การที่ปรากฏนั้นเป็ นรู ปยักษ์ และ
เทวดาที่ขี่อยูบ่ นยักษ์หรื อนนธิ การนั้น คือ พระศิวะซึ่ งพระนนทิการเป็ นหนึ่ งในเทพที่รายล้อมพระศิวะ
เป็ นพาหนะให้ ผูเ้ ป็ นใหญ่ เหนื อตนประทับ ทรงอยู่บ นบ่ า ซึ่ ง ไม่ ต้องบอกชื่ อของเทพเจ้าที่ มี อาํ นาจ
เหนือนนธิ การแล้วว่าเป็ นพระศิวะ อาจเป็ นเหตุผลเนื่องด้วยการเป็ นที่ทราบกันโดยทัว่ ไป

ภาพที่ 63 ตรามหาเทพทรงนนธิการ
ที่มา : พระยาอนุ มานราชธน, พระราชลัญจกรและตราประจาตัวประจาตาแหน่ ง, (ธนบุรี : โรงพิมพ์
อักษรเพชรเกษม, 2512), รู ปที่ 22.
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตราเทพดาทรงนนธิ การมาเป็ นรู ปพระศิวะทรงโคนนธิ (ภาพที่ 63)
ส่ วนการอธิ บายการนําเอาภาพพระศิวะทรงโคนนทิมาเป็ นตราของเสนาบดีวงั นั้น สมเด็จเจ้าฟ้ า กรม
พระยานริ ศรานุ วดั ติวงศ์ได้ทรงอธิ บายความเอาไว้วา่ ในหนังสื อนารายณ์สิบปางฝ่ ายไทย พระนารายณ์
จะฆ่าพระเจ้ากรุ งพานแต่พระอิ ศวรขอไว้ แล้วเอาไปเป็ นนนทิเฝ้ าประตูไกรลาส 132 หมายถึ ง การเฝ้ า
ประตูเขาไกรลาสซึ่ งเป็ นที่ประทับของพระศิวะเทพเจ้าที่มีอาํ นาจสู งสุ ดตามคติศาสนาพราหมณ์น้ นั เมื่อ
ไทยนํามาใช้เป็ นตราลัญจกรแสดงสัญลักษณ์อาํ นาจหน้าที่การบริ หารงานกรมวัง ได้แก่ หน้าที่ดูแล
ความสงบเรี ย บร้ อ ยของวัง ซึ่ งเป็ นเสาหลัก ในการบริ ห ารราชการแผ่นดิ นในระบบราชาธิ ป ไตย ที่
พระมหากษัตริ ยม์ ีอาํ นาจสู งสุ ดประดุจเทพเจ้า และการที่พระมหากษัตริ ยเ์ ปรี ยบพระองค์ได้เป็ นพระศิวะ
นั้น การรักษาเขาไกรลาสของพระนนธิ การนั้น คือ การรักษาที่อยูข่ องพระเจ้าแผ่นดินนัน่ เอง จึงทําให้
ตราเทพดาทรงนนธิ การนั้นสอดคล้องกันในเรื่ องของคติและหน้าที่การใช้งานของตรา
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พระยาอนุมานราชธน, พระราชลัญจกรและตราประจาตัวประจาตาแหน่ ง, 27 – 28.
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10. ตราพระยาพลเทพ
พระธรรมนู ญ ในกฎหมายตราสามดวงกล่ า วไว้ว่ า พญาเสนาธิ บ ดี ศ รี ไชยนพรั ต น
กระเสดตราธิ บดี อไภยพิรียบรากรมภาหุ (กรมนา) นั้น พระยาพลเทพซึ่ งเป็ นเสนาบดีกรมนาถือเอาไว้ 9
ดวง 133 ซึ่ ง ถื อว่า เป็ นเสนาบดี ที่ ถื อตรามากที่ สุ ด ในรายการสมโภชพระราชลัญจกรและตราประจํา
ตําแหน่ งในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัวเรี ยกชื่อรวมตราทั้ง 9 ดวงนี้ ว่า “นพ
มุรธา”134 ในที่นี่จะอธิ บายตรานพมุรธาเฉพาะตราที่ได้รับอิทธิ พลทางศาสนาพราหมณ์ที่สามารถระบุ
ลักษณะทางประติมานวิทยาได้ ดังนี้
10.1 ตราพระไพสพราชทรงเครื่องยืนบนแท่น
ตราพระไพสพราชทรงเครื่ องยืนบนแท่นนั้น ใช้ในการพระราชทานที่ดินหรื อสิ่ งก่อสร้างที่
พระมหากษัตริ ยท์ รงพระราชทานอุทิศผลประโยชน์แก่วดั หรื อศาสนา (สําหรับกัลปนา) ในปั จจุบนั นี้ไม่
เหลือหลักฐานแล้ว เนื่ องจากเปลี่ ยนตราดวงนี้ เป็ นตราโคอุศุภราชในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั 135
ในส่ วนของพระไพสพ หรื อไพศพนั้น ในเอกสารสมัยอยุธยานั้นหาไม่พบ แต่ได้พบใน
ไตรภูมิพระร่ วง แต่งโดยพญาลิไทยในสมัยสุ โขทัย กล่าวในช่วงอธิบายดาวดึงษาสวรรค์ ดังนี้
“ถัดนั้นพญาเทพยดาตนหนึ่ งชื่ อว่าท้าวไพศรพณ์มหาราช เป็ นพญาแก่ฝูงยักษ์แล
เทพยดาทั้ง หลายฝ่ ายอุ ด รทิ ศ เถิ ง กํา แพงจั ก รวาลเบื้ อ งอุ ด รทิ ศ พระสุ เ มรุ ราชแล
เครื่ องประดับนิ ตวั พระไพศรพณ์น้ นั แลบริ วารทั้งหลาย เที ยรย่อมทองเนื้ อสุ ก ฝูงยักษ์
ทั้งหลายนั้นบ้างถือค้อนถือสาก แลจามรี เทียรย่อมทองคําบ่มิรู้ขี่ร้อยล้าน แลยักษ์ฝงู นั้นมี
หน้าอันพึงกลัว แลท้าวไพศรพณ์มหาราชจิงขึ้นมาเหลืองตัวหนึ่ ง ดูงามดัง่ ทอง จิงไปขับ
136
พลเถงกําแพงจักรวาลเบื้องอุดรทิศ”

133

ตราทั้ง 9 ดวงนี้ ประกอบด้วย 1. ตราพิทธยาธรถือดอกจงกลนี 2. ตราพระไสพราชทรงเครื่ องยืนบน
แท่น 3. ตราพระพิรุณทรงนาคทรงเครื่ องยืนหลังนาคราช 4. ตราเทพยุดาทรงเครื่ องยืนบนแท่นถือเส้นเชือก 5. ตราเท
นักคลีองั คันรู ปพราหมณ์ทรงเครื่ องแบกไถ 6. ตราเทพยุดาทรงเครื่ องถือไม้กะตักยืนบนแท่น 7. ตราเทพยุดาทรงเครื่ อง
นัง่ ในบุษบกหลังหงส์ 8. ตราพระกาลทรงเครื่ องทรงนาคราช 9. ตราดอกจงกลนี ดู ราชบัณฑิตยสถาน, กฎหมายตรา
สามดวง : พระทานูน, (กรุ งเทพฯ :อมริ นทร์พริ้ นติง้ แอนด์พบั ลิชชิ่ง, 2550), 137 - 138.
134
“พระราชลัญจกรแลตราตําแหน่งที่ได้สมโภช, ราชกิจจานุเบกษา เล่ มที่ 35 (5 เมษายน ร.ศ. 115),. 7.
135
พระยาอนุมานราชธน, พระราชลัญจกรและตราประจาตัวประจาตาแหน่ ง, 138.
136
พญาลิไท, ไตรภูมกิ ถาหรือไตรภูมพิ ระร่ วง, 193 - 194.
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อธิ บายความว่า ในสวรรค์ช้ นั ดาวดึงษ์น้ นั มีพระไพศรพณ์เป็ นใหญ่ในหมู่ยกั ษ์และเทวดา
ในทิศอุดรถึงกําแพงจักรวาลจากเขาพระสุ เมรุ
ส่ วนหลักฐานสมัยรัตนโกสิ นทร์น้ นั ในไตรภูมิโลกวินิจฉัยกถา มีการกล่าวถึงท้าวเวสสุ วณั
มหาราชซึ่ งเป็ นใหญ่ในหมู่ยกั ษ์137 เช่นเดียวกันกับพระไพศรพณ์มหาราชที่มีการกล่าวในไตรภูมิกถา ใน
ข้อความเดียวกันแต่เรี ยกชื่อต่างกัน นอกจากนั้นคําว่าไวศรวรณะในภาษาสันสกฤตนั้น สามารถเป็ นคํา
ว่า “ไพศรพณะ” ได้เช่นเดี ยวกัน จึงทําให้เชื่อได้วา่ พระไพสพราชที่ปรากฏบนตราลัญจกรนั้น คือ ท้าว
เวสสุ วรรณ
ในความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ ท้าวเวสสุ วณั ณอยูใ่ นพรหมณ์พงศ์ ในมหากาพย์รามยณะ
เป็ นนัดดาของปุลศั ต์ยะ เมื่อปรากฏอยูใ่ นมหากาพย์มหาภารตยุทธเป็ นโอรสพระปุลศั ต์ยะ138 ส่ วนในคติ
ความเชื่ อของพุทธนั้น ท้าวเวสสุ วณั ณหรื อพระไพสพนอกจากจะเป็ นท้าวจตุโลกบาลผูเ้ ป็ นใหญ่ในหมู่
ยักษ์แล้วพระองค์ยงั มีความใกล้ชิดกับพระพระพุทธเจ้าด้วย ดังความตอนหนึ่ งในไตรภูมิโลกวินิจฉยก
ถา กล่าวถึงท้าวเวสสุ วณั ณทูลขอให้พระพุทธองค์รับอาฏานาฏิยปริ ตร139
10.1.1 การเปลีย่ นแปลงระบบสั ญลักษณ์ในตราลัญจกร
ลักษณะของพระไพสพที่ปรากฏอยู่ในตราลัญจกรนั้นมีความต่างจากลักษณะทางประติ
มานวิทยาทั้งทางศาสนาพราหมณ์ และศาสนาพุทธ เนื่ องจากนอกเหนื อจากการเป็ นใหญ่ในหมู่ยกั ษ์
รากษสแล้วนั้น ยังเป็ นเทพแห่ งความรํ่ารวยอีกด้วย ดังจะเห็ นได้จากลักษณะที่มีรูปร่ างอ้วน แต่พระ
ไพสพนั้นมีลกั ษณะผอม (ดังจะเห็ นภาพพระไพสพในตราเทพยุดาทรงเครื่ องนัง่ บนบุษบกหลังหงส์
เทพเจ้าในตรานั้นเป็ นพระไพสพเช่ นเดียวกันในการอธิ บายต่อไป) ซึ่ งอาจเป็ นเรื่ องของความคลี่คลาย
ทางคติ หรื ออาจเป็ นเหตุจากช่างไทยผูส้ ร้างนั้น ไม่คุน้ กับการที่เทพเจ้าหรื อเทวดาจะมีรูปร่ างอ้วน ดังจะ
เห็นได้จากการศิลปกรรมทางศาสนาเกี่ยวกับเทพเจ้าหรื อเทวดาไทยนั้น ไม่มีองค์ใดอ้วนเลย
10.1.2 ความสั มพันธ์ ระหว่างภาพเทพเจ้ าบนตรากับอานาจการใช้ งาน
ส่ วนความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่ของเทพเจ้ากับหน้าที่การใช้งานของตรานั้น ผูว้ ิจยั ยังไม่
เห็นถึงความสัมพันธ์กนั ระหว่างพระไพสพหรื อท้าวเวสสุ วณั ณกับการกัลปาที่ดินแต่อย่างใด
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พระยาธรรมปรี ชา, วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ เล่ม 2, 918 – 919.
138
พระบาทสมเด็จมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , พระเป็ นเจ้ าของพราหมณ์ , (กรุ งเทพฯ : กรมศิลปากร, 2517),
139
พระยาธรรมปรี ชา, วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ เล่ม 2, 928.
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10.2 ตราพระพิรุณทรงนาคทรงเครื่องยืนหลังนาคราช

ภาพที่ 64 ตราพระพิรุณทรงนาค
ที่มา : กรมศิลปากร, ตราประจาจังหวัด, (กรุ งเทพฯ : กรมศิลปากร, 2542), 33.
10.2.1 ความสาคัญทางหน้ าที่
ตราพระพิรุณทรงนาคทรงเครื่ องยืนหลังนาคราช (ภาพที่ 64) ใช้สําหรับใช้ส่ังราชการใน
การชลประทาน ได้แก่ วิดนํ้าเข้านา ขุดบึง บาง และคลองระบายนํ้า โดยหลักฐานเรื่ องตราพระพิรุณทรง
นาคนี้ยงั คงใช้มาสื บเนื่ องมาจนถึงปั จจุบนั ซึ่ งปรากฏเป็ นตราประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คําว่า
“พิรุณ” มาจากคําว่า วิรุณ ในภาษาบาลี ซึ่ งตรงกับคําว่า วรุ ณ ในภาษาสันสกฤต
10.2.2 ระบบสั ญลักษณ์ ทางศาสนาพราหมณ์ และการเปลี่ยนแปลงระบบสั ญลักษณ์ ใน
ตราลัญจกร
ภาพปรากฏในตราลัญจกรพระพิรุณทรงนาคทรงเครื่ องยืนหลังนาคราชเป็ นรู ปพระพิรุณ
ประทับยืนอยูบ่ นนาค ถือพระขรรค์ที่พระหัตถ์ซ้าย ตามคติของศาสนาพราหมณ์แต่เดิมนั้นพระวรุ ณจะ
ทรงมกร หรื อ จระเข้และหงส์ 7 ตัวเป็ นพาหนะ140 แต่การปรากฏรู ปพระวรุ ณทรงนาคนั้นเป็ นความเชื่อ
ของเขมรที่พระวรุ ณทรงพาหนะได้สองประเภท คือ นาค กับ หงส์141 ซึ่ งมกรหรื อจรเข้และนาคก็ยงั คงมี
ความสัมพันธ์กบั นํ้าเช่นเดียวกันส่ วนอาวุธของพระวรุ ณตามคติพราหมณ์เดิม ที่เปลี่ยนจากบ่วงบาศเป็ น
หม้อนํ้า มี พ วยนั้น เป็ นการเปลี่ ย นแปลงทางความเชื่ อเก่ า ที่ ว่า หน้า ที่ ข องพระวรุ ณแต่ เดิ ม เป็ นเทพที่
ควบคุ มท้องทะเล คอยปราบพวกอสู ร ซึ่ งต้องถือบ่วงบาศเอาไว้คอยจับอสู ร142 และเมื่อปรากฏในตรา
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 อินทราวุธ. รู ปเคารพในศาสนาฮินดู. (นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2524), 38.
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ลัญจกรพระพิ รุณ ทรงนาคนั้น อาวุธ ที่ถื อได้ป รับ เปลี่ ย นเป็ นพระขรรค์ซ่ ึ งถื อเป็ นอาวุธ ที่ เทพเจ้า ใน
ศาสนาพราหมณ์หลายองค์ตามคติที่พบในไทย สามารถถือได้โดยทัว่ ไป นอกจากนี้ ยังได้ปรากฏคําว่า
“วรุ ณนาคราช” ในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาด้วย คือ ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา ในส่ วนของติรัจฉานโลกกถา
(สัตว์เดรัจฉาน) ว่าด้วยเรื่ องของวรุ ณนาคราช143 แต่ปรากฏอยูใ่ นรู ปของพญานาคตนหนี่งเท่านั้น ไม่ได้
เป็ นเทพเจ้าที่มีกายเป็ นคนเหมือนกับเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์แต่ประการใด
10.2.3 ความสั มพันธ์ ระหว่างภาพเทพเจ้ าบนตรากับอานาจการใช้ งาน
ความสัมพันธ์ระหว่างพระวรุ ณกับนํ้านั้น สามารถเชื่อมโยงได้กบั การเกษตรกรรมซึ่ งต้อง
อาศัยนํ้าเป็ นสิ่ งสําคัญ โดยการวิดนํ้าเข้านาซึ่ งถือเป็ นการทําชลประทานนั้น ถือเป็ นความสําคัญอย่าง
ยิ่งยวดสําหรับการทําเกษตรกรรมในทุกยุคทุกสมัย การใช้ตราพระวรุ ณทรงนาคนั้นจึงเป็ นตราที่สําคัญ
ถึงกระทัง่ เป็ นตราประจํากระทรวงการเกษตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่ งเป็ นหลักฐานชี้ ให้เห็น
ว่ามีการใช้งานมาจนถึงปั จจุบนั
10.3 ตรานักคลีองั คันรู ปพราหมณ์ทรงเครื่องแบกไถ

ภาพที่ 65 ตรานักคลีองั คันรู ปพราหมณทรงเครื่ องแบกไถ
ที่มา : กรมศิลปากร, ตราประจาจังหวัด, (กรุ งเทพฯ : กรมศิลปากร, 2542), 33.
10.3.1 ความสาคัญทางหน้ าทีล่ ญ
ั จกร
ตรานักคลีองั คันรู ปพราหมณ์ทรงเครื่ องแบกไถ (ภาพที่ 65) สําหรับใช้ในการอนุญาตให้ไป
ถางป่ าเป็ นไร่ นา คําว่าพราหมณ์ทรงเครื่ องแบกไถนั้น ตามลักษณะทางประติมานวิทยานั้น สามารถระบุ
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พระยาธรรมปรี ชา, วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ เล่ม 2 ไตรภูมโิ ลกวินิจฉัยกถา, 632 - 634.
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ได้วา่ เป็ นพลรามเนื่องจากอาวุธของพระพลรามคือคันไถ (hala) ที่มือซ้ายและสาก (musala) ที่มือขวา144
นอกจากนี้การปรากฏคําว่า “พลเทพ” ในชื่อตําแหน่งเสนาธิ บดีกรมนานั้น ก็เป็ นการชี้ ให้เห็นถึงการให้
ความสําคัญของพลรามกับการเกษตรกรรม ส่ วนคําว่า “นักคลีองั คัน”นั้น ผศ. ดร.จิรพัฒน์ ประพัทธ์
วิทยา อธิ บายว่า อาจจะมาจากภาษาบาลี และสันสกฤต ว่า นงฺ คล (บาลี) + ลางฺ คล (สันสกฤต) นงฺ คล
น่าจะหมายถึง เทพที่แบกไถ ตรงกับลางฺ คลี ในภาษาสันสกฤต คือ พลรามที่มีไถเป็ นอาวุธ ซึ่ งหมายถึง
เทพที่เกี่ยวข้องกับการทําไร่ ไถนา145
10.3.2 ระบบสั ญลักษณ์ ทางศาสนาพราหมณ์ การเปลี่ยนแปลงระบบสั ญลักษณ์ ในตรา
ลัญจกร
ความสัมพันธ์ของพลรามกับการเกษตรกรรมนั้น ปรากฏอยู่ในตอนที่พลรามใช้คนั ไถขุด
เอาแม่น้ าํ ยมุนามาไว้เป็ นที่สําหรับอาบนํ้าสําหรับตนเอง146 ซึ่ งสามารถเชื่อมโยงได้กบั การขุดคลองเพื่อ
การทํากสิ กรรมได้เช่นเดียวกัน อีกทั้งสัญลักษณ์ของคันไถซึ่ งเป็ นอาวุธของพลรามนั้น ก็เป็ นเครื่ องมือ
เกษตรกรรมที่ ย งั คงใช้ก ันจนถึ ง ปั จจุ บ นั สําหรั บ คติ ค วามเชื่ อในคติ เรื่ องพลรามในสมัยอยุธ ยาดัง ที่
ปรากฏในพระธรรมนูญนี้น้ นั สันนิษฐานได้วา่ อาจมา รับวัฒนธรรมเขมร เช่น หลักฐานจากภาพสลักระ
บียงคดนครวัดที่มีภาพพลเทพถือคันไถ (ภาพที่ 66)

ภาพที่ 66 ภาพสลักพระพลเทพ (บุคคลทางซ้าย) ระเบียงคดปราสาทนครวัด
144

Rao, T. A. Gopinatha, Elemento f Hindu Iconography Volume One Part 1, (Delhi : Motilal
Banavsidass), 1968, 201.
145
ราชบัณฑิตยสถาน, กฎหมายตราสามดวง : พระทานูน ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 140.
146
Joshi, N. P, Iconography of Balarama, (New Delhi : Abhinav, 1979), 3.
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ส่ วนคําว่า ”พราหมณทรงเครื่ องแบกไถ” ที่เป็ นชื่อตรานั้นอาจสันนิษฐานได้วา่ องค์ความรู้
เรื่ องพระพลรามถื อคันไถในสมัยอยุธยานั้นยังคงมีอยู่ รวมถึ งการที่ปรากฏชื่ อพลเทพอยู่ในนามของ
เสนาธิ บดีกรมนานั้น ก็เป็ นหลักฐานสนับสนุนได้วา่ คติของพลรามในสมัยอยุธยานั้นยังคงมีอยู่ อีกทั้งใน
สมุดภาพตําราภาพเทวรู ป เลขที่ 32 (ภาพที่ 67) และตําราภาพเทวรู ปไสยาศาสตร์ เลขที่ 70 (ภาพที่ 68)
ซึ่ ง เ ป็ น สั น นิ ษ ฐ า น ว่ า ส ร้ า ง ขึ้ น ใ น ส มั ย รั ช ก า ล ที่ 4
นั้ น ก็ มี ภ า พ พ ร ะ พ ล เ ท พ ถื อ
คันไถ กล่าวนามพระพลเทพอย่างชัดเจน แสดงถึงการสื บเนื่องของคติความเชื่อเรื่ องพลรามที่สืบทอด
จากสมัยอยธยาถึงสมัยรัตนโกสิ นทร์
สําหรับประเด็นการไม่ใส่ คาํ ว่า “พลเทพ” หรื อ “พลราม” ในชื่อของตรานั้นอาจเป็ นเพราะ
การมีคาํ ว่า “นักคลีองั คัน” ซึ่ งความหมายคือ พระพลรามดังที่ได้กล่าวไปแล้วอยู่ในชื่อของตราลัญจกร
ดวงนี้ไปแล้ว จึงไม่มีความจําเป็ นที่ตอ้ งใส่ ชื่อ “พลราม” หรื อ “พลเทพ” อีก
ส่ วนความสัมพันธ์ระหว่างพระพลเทพกับหน้าที่ของตราที่ใช้ไปเลิกรั้งป่ าดงพงแขม (ถาง
ป่ า) นั้น ไม่มีความสัมพันธ์กนั ทางด้านของอาวุธที่ถืออยูใ่ นมือของพระพลเทพ แต่สอดคล้องกันในเรื่ อง
การที่พระพลเทพเกี่ยวข้องกับการเกษตรกรรม
การปรากฏรู ปพลรามถื อคันไถในตราของพระยาพลเทพเสนาธิ บดี กรมนา ซึ่ งทําหน้าที่
กํากับงานด้านเกษตรที่หมายถึ งการทํานาที่ประกอบด้วย การแผ้วถางที่ดิน การปรับที่ดิน การไถ การ
ปลูกกล้า การดํานา การเก็บเกี่ยวนั้น ภาพคันไถจึงสื่ อสัญลักษณ์น้ ีได้อย่างเหมาะสมและชัดเจนถึงหน้าที่
และกิจกรรมของตราดวงนี้

ภาพที่ 67 พระพลเทพ จากสมุดภาพตําราภาพเทวรู ปไสยาศาสตร์ เลขที่ 70
ที่มา : กรมศิลปากร, กองหอสมุดแห่ งชาติ, ตาราภาพเทวรู ปและเทวดานพเคราะห์ , (กรุ งเทพฯ : ไอเดีย
สแควร์ , 2535), 184.
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ภาพที่ 68 พระพลเทพ จากตําราภาพเทวรู ป เลขที่ 32
ที่มา : กรมศิลปากร, กองหอสมุดแห่ งชาติ, ตาราภาพเทวรู ปและเทวดานพเคราะห์ , (กรุ งเทพฯ : ไอเดีย
สแควร์ , 2535), 84.
10.4 ตราเทพยุดาทรงเครื่องนั่งบนบุษบกหลังหงส์

ภาพที่ 69 ตราเทพยุดาทรงเครื่ องนัง่ บนบุษบกหลังหงส์
ที่มา : กรมศิลปากร, ตราประจาจังหวัด, (กรุ งเทพฯ : กรมศิลปากร, 2542), 33.
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10.4.1 ความสาคัญทางหน้ าที่
ตราเทพยุดาทรงเครื่ องนัง่ บนบุษบกหลังหงส์ (ภาพที่ 69) ใช้สําหรับประทับหนังสื อ
ราชการในการเรี ยกปลงกฎเรี ยกหางข้าว147 ในภาพเป็ นรู ปเทวดานัง่ พับขา พระกรขวาถือพระขรรค์ พระ
กรซ้ายยกขึ้นเสมอพระอุระหันพักตร์ไปเบื้องขวาอยูใ่ นซุม้ บุษบกหลังหงส์
10.4.2 ระบบสั ญลักษณ์ ทางศาสนาพราหมณ์ และการเปลี่ยนแปลงระบบสั ญลักษณ์ ใน
ตราลัญจกร
ภาพที่ ปรากฏในตราและชื่ อตรานั้นมีประเด็นปั ญหา คือ ไม่ได้บอกว่าเทวดาที่นง่ั อยู่บน
บุษบกหงส์เป็ นใคร หากตีความว่าเป็ นพระพรหมทรงหงส์แล้วนั้น เมื่อพิเคราะห์ดูจากพระพักตร์ แล้ว ก็
จะเห็นได้วา่ เทวดาในภาพตรานั้นมีพระพักตร์ เดียว ต่างจากพระพรหมซึ่ งมี 4 พระพักตร์ คติความเชื่ อ
เรื่ องพระพรหมสี่ หน้าที่ปรากฏในงานศิลปกรรมนั้น เป็ นเรื่ องของพระพรหมซึ่ งเป็ นเทพเจ้าสําคัญใน
ศาสนาพราหมณ์ ซึ่ งพระพรหมในศาสนาพราหมณ์น้ ีมีเพียงองค์เดียว ถือว่าเป็ นผูส้ ร้างโลกและสรรพสิ่ ง
ต่างๆ แต่ในคติความเชื่อทางพุทธศาสนาจะแตกต่างออกไป กล่าวคือ พระพรหมในพุทธศาสนามีหลาย
องค์ สถิตอยูบ่ นพรหมโลก ซึ่ งประกอบด้วยรู ปพรหม 16 ชั้นและอรู ปพรหม 4 ชั้น มนุษย์ผบู้ าํ เพ็ญธรรม
จนบรรลุญาณสามารถไปเกิดเป็ นพรหมได้
ที่สําคัญ ลักษณะของพระพรหมตามคติความเชื่ อของพุทธศาสนาไม่เคยระบุวา่ มี 4 พระ
พักตร์ ฉะนั้นพระพรหมสี่ หน้าที่ปรากฏตามพุทธสถานต่างๆไม่วา่ จะเป็ นรู ปเคารพหรื องานจิตรกรรมฝา
ผนังตามโบสถ์และวิหาร ย่อมเป็ นอิทธิ พลจากลักษณะของพระพรหมในศาสนาพราหมณ์ ซึ่ งสะท้อน
การผสมผสานระหว่างพุทธศาสนากับศาสนาพราหมณ์ได้เป็ นอย่างดี148 แต่หากรู ปในตราเป็ นรู ปพระ
พรหมนั้น ก็จะไปซํ้ากับพระราชลัญจกรหงส์พิมาน ซึ่ งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรง
มีพระราชปรารภจะสร้างพระราชลัญจกรหงส์พิมาน ให้ครบพระเจ้าทั้งสาม คือ พระศิวะ พระวิษณุ และ
พระพรหม แต่ไม่ได้สร้าง กลับมาสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั 149 การที่รัชกาล
ที่ 5 ทรงมีพระราชปรารภเช่นนั้น แสดงว่าในช่วงเวลานั้นไม่ได้มีพระพรหมอยูใ่ นรู ปของตราลัญจกร
เลย ฉะนั้นจึงมีความเป็ นไปได้วา่ เทวดาซึ่ งประทับนัง่ บนบุษบกหงส์น้ นั ไม่ใช่พระพรหม
147

หางข้าว หมายถึง จํานวนข้าวที่หลวงเรี ยกเก็บภาษี ดูที่ ราชบัณฑิตยสถาน, กฎหมายตราสามดวง :
พระทานูน ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 141.
148
รุ่ งโรจน์ ธรรมรุ่ งเรื อง, “พรหมหน้าเดียว,” ใน ดารงวิชาการ" : วารสารรวมบทความทางวิชาการคณะ
โบราณคดีปี 2548 (กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 95 – 107.
149
“พระราชบัญญัติพระราชลัญจกร รัตนโกสิ นทร์ศก 130.” ราชกิจจานุเบกษา เล่ มที่ 28 (6 พฤศจิกายน
ร.ศ. 130), 304.
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อีกประเด็นที่น่าสนใจ คือ รู ปของเทพเจ้าที่นงั่ ประทับอยู่บนบุษบกหงส์ น้ นั ในหลักฐาน
ทางศิลปกรรมอื่นๆ ได้ปรากฏว่าเทพองค์น้ นั คือ พระไพสพ ดังปรากฏให้เห็นในสมุดภาพเทวรู ป เช่น
พระสมุทรรู ปพระไสยสาตร เลขที่ 33 (ภาพที่ 70) พระเทวรู ป เลขที่ 69 (ภาพที่ 71) บาน
หน้าต่างหอไตรชั้นใน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็ นต้น ลักษณะของเทพเจ้าที่ปรากฏบนตรานี้
ตรงกับพระไพสพดังกล่าว จึงทําให้สามารถระบุได้วา่ ตราเทพดานัง่ ในบุษบกบัลลังก์หงส์ที่เป็ นชื่อที่ยงั
ปรากฏอยู่ในสมัยรั ตนโกสิ นทร์ น้ ัน เทพเจ้า ที่อยู่ในตราคือ พระไพสพ หรื อท้า วเวสสุ วรรณดัง ที่ไ ด้
บรรยายในตราพระไพสพราชทรงเครื่ องยืนบนแท่นแล้ว เหตุที่ไม่เรี ยกว่าพระไพสพ แต่เรี ยกว่า “เทพยุ
ดา” นั้นอาจเป็ นกรณี เดี ย วกับ ตราเทพดาทรงพระนนธิ ก ารก็ เ ป็ นได้ ว่า เป็ นการรั บ รู้ ข องผูม้ ี ค วามรู้
โดยทัว่ ไปถึ งลักษณะทางประติมานวิทยารู ปแบบนี้ แล้วก็ไม่ตอ้ งอธิ บายชื่ ออีกต่อไปว่าเทพเจ้าองค์ที่
ปรากฏในตรานั้น มีชื่อว่าอะไร และนอกจากนี้ ผูศ้ ึกษายังไม่เห็นความเกี่ ยวข้องระหว่างคติพระไพสพ
กับคติแม่โพสพซึ่ งเป็ นความเชื่อท้องถิ่นของไทยผูเ้ ป็ นเทพีแห่งข้าว

ภาพที่ 70 พระไพสพ จากพระสมุทรรู ปพระไสยสาตร เลขที่ 33
ที่มา : กรมศิลปากร, กองหอสมุดแห่ งชาติ, ตาราภาพเทวรู ปและเทวดานพเคราะห์ , (กรุ งเทพฯ : ไอเดีย
สแควร์ , 2535), 140.
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ภาพที่ 71 พระไพสพ จาก, พระเทวรู ป เลขที่ 69
ที่มา : กรมศิลปากร, กองหอสมุดแห่ งชาติ, ตาราภาพเทวรู ปและเทวดานพเคราะห์ , (กรุ งเทพฯ : ไอเดีย
สแควร์ , 2535), 140.
10.4.3 ความสั มพันธ์ ระหว่างภาพเทพเจ้ าบนตรากับอานาจการใช้ งาน
ส่ วนความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่ของตรา คือ ใช้สําหรับประทับหนังสื อราชการในการ
เรี ยกปลงกฎเรี ยกหางข้าว กับพระไพสพหรื อท้าวเวสสุ วรรณที่ปรากฏบนตรานั้น ผูว้ ิจยั ไม่เห็นความ
เกี่ยวข้องกันระหว่างคติความเชื่อกับหน้าที่การใช้งาน
10.5 ตราพระกาลทรงเครื่องทรงนาคราช มือขวาถือจักร มือซ้ ายถือพระขรรค์

ภาพที่ 72 ตราพระกาลทรงเครื่ องขี่นาคราช มือขวาถือจักร มือซ้ายถือพระขรรค์
ที่มา : กรมศิลปากร, ตราประจาจังหวัด, (กรุ งเทพฯ : กรมศิลปากร, 2542), 33.
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ตราพระกาลทรงเครื่ องทรงนาคราช มือขวาถือจักร มือซ้ายถือพระขรรค์ (ภาพที่ 72) ใช้
สําหรับประทับหนังสื อราชการไปประหารชีวิตขุนนางที่สังกัดกรมนาในหัวเมืองต่างๆ ในภาพเป็ นรู ป
เทวดา (พระกาล) ประทับอยูบ่ นหลังนาค กรทั้งสองข้างกางออก กรขวาทรงจักร กรซ้ายทรงพระขรรค์
10.5.1 ระบบสั ญลักษณ์ ทางศาสนาพราหมณ์ และการเปลี่ยนแปลงระบบสั ญลั กษณ์ ใน
ตราลัญจกร
พระกาลในทางประติมานวิทยาของศาสนาพราหมณ์แต่เดิมนั้น เป็ นอีกชื่อหนึ่ งของพระยม
อาทิเช่น ปางหนึ่งของพระศิวะชื่อว่า “กาละมูรติ” เป็ นตอนที่พระศิวะปราบพระกาล ซึ่ งในที่น้ ี ก็คือพระ
ยม เทพแห่ งความตายนั่นเอง 150 หลักฐานในเขมรขัดแย้ง กับ ข้อมูลในศาสนาพราหมณ์ ของประเทศ
อินเดีย กล่าวคือ พระกาลเป็ นพระศิวะ จารึ กหลักใหญ่ที่เมืองกปิ ลปุระได้กล่าวถึงการสังเวยอันยิ่งใหญ่
คือ การสังเวยแด่พระกาล (อิศวร) พร้อมกับการสังเวยพระสุ รัสวดี (มหทฺยาคํ กาลยาคมฺ อิติ ศฺ รุตมฺ /สรสฺ ว
ตี ย าคยุตมฺ ) 151 แต่ ใ นเขมรเองนั้น ก็ มี ก ารเรี ย กพระกาลแยกกับ พระศิ ว ะด้วยเช่ นเดี ย วกัน เช่ น จารึ ก
ปราสาทตาแก้ว ศิวพินทุ มหาอํามาตย์แห่ งพระเจ้าสุ ริยวรมันที่ 1 ได้สร้างเทวรู ปพระคเณศถึง 2 องค์
ภายใต้นามว่าพระพิฆเนศและพระพิฆเนศวร พร้อมกับการสร้างเทวรู ปพระอิศวร พระจัณฑี โคนนทิ
และพระกาล152 ทําให้เชื่อได้วา่ นอกจากพระกาลซึ่ งอยูใ่ นฐานะเทพแห่ งความตายคือพระยมแล้วนั้น ใน
วัฒนธรรมเขมรพระกาลอาจเป็ นพระศิวะด้วยก็เป็ นได้
10.5.2 ความสั มพันธ์ ระหว่างภาพเทพเจ้ าบนตรากับอานาจการใช้ งาน
ลักษณะทางประติมานวิทยาของพระกาลซึ่ งก็คือพระยมที่ปรากฏบนตราลัญจกรนี้ ไม่ได้มี
ลักษณะที่ตรงกับลักษณะทางประติมานวิทยาของพระยมเลย อาจเป็ นไปได้วา่ เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
เรื่ องของคติ หรื อการที่นาํ พระกาลมาอยูใ่ นกลุ่มของตราลัญจกรกรมนานี้ แล้ว จึงให้พระกาลทรงนาคซึ่ ง
มีความหมายเกี่ยวโยงกับนาคใกล้เคียงกับพาหนะของพระพิรุณดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ส่ วนอาวุธที่
ถื อ ในพระหัตถ์ ไ ด้แก่ จัก รและพระขรรค์น้ ัน เป็ นอาวุธ สํา หรั บ ประหัต ประหารชี วิตคนได้ท้ ัง สิ้ น
โดยเฉพาะรู ปจักรนั้น ยังเป็ นเครื่ องหมายของตราลัญจกรที่พระยาจักรี ถือไว้สําหรับประทับเพื่อประหาร
ชีวติ คน โดยต้องใช้สามตรามาประทับในเอกสาร คือ ตราราชสี ห์ ตราคชสี ห์ ตราบัวแก้ว ถึงจะสามารถ
ประทับตราจักรเพื่อประหารชีวติ ได้ จึงน่าจะเป็ นเรื่ องของการแสดงรู ปภาพให้เกิดความเข้าใจ การแสดง
ถึ ง อํา นาจ ผ่า นทางรู ป ของพระกาลซึ่ ง เป็ นเทพ เป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ข องความตาย กับ ตราจัก ร ซึ่ งเป็ น
150

Rao, T. A. Gopinatha, Elemento f Hindu Iconography Volume two Part 1, 156 - 159.
151
สุภทั รดิศ ดิศกุล, หม่อมเจ้า, ทรงเรี ยบเรี ยงจากบทความของนายกมเลศวร ภัตตาจารย์, ศาสนา
พราหมณ์ ในอาณาจักรขอม, (กรุ งเทพฯ : อมริ นทร์พริ้ นติ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง, 2547), 153 – 154.
152
เรื่ องเดียวกัน, 161.
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สัญลักษณ์ของโทษตัดสิ นประหารชีวิต ตราพระกาลทรงเครื่ องทรงนาคราช มือขวาถือจักร มือซ้ายถือ
พระขรรค์ จึงสอดคล้องกันทั้งคติทางศาสนาพราหมณ์กบั หน้าที่การใช้งาน
10.6 ตราพระโคอุศุภราช

ภาพที่ 73 ตราพระโคอุศุภราช
ที่มา : กรมศิลปากร, ตราประจาจังหวัด, (กรุ งเทพฯ : กรมศิลปากร, 2542), 33.
ตราพระโคอุ ศุภราชนั้น (ภาพที่ 73) ในพระธรรมนู ญไม่ได้กล่ าวไว้ แต่ถูกจัดรวมอยู่ใน
“นพมธุรา” หรื อ ตราเก้าดวงของพระยาพลเทพ กรมนา โดยตราที่ถูกแทนที่โดยตราพระโคอุศุภราชนั้น
คือตราพระไพสพราชทรงเครื่ องยืนบนแท่น แต่ถูกแทนที่ดว้ ยตราพระโคอุศุภราชแทน ด้วยเหตุใดนั้น
ไม่อาจทราบได้
ในภาพ รู ปโคมีเครื่ องแต่งกายยืนอยูบ่ นแท่น คําว่า “อุศุภ” แปลว่า โค ส่ วน “ราช” แปลว่า
ราชา รวมกันคือ ราชาแห่ งโคทั้งปวง ในความเชื่ อทางศาสนาพราหมณ์คือ โคนนทิ ซึ่ งเป็ นพาหนะของ
พระศิวะ
ชื่อ “โคอุศุภราช” นั้น พบในพระราชนิ พนธ์บทละครเรื่ องรามเกียรติ์ในรัชกาลที่ 1 ตอน
พระลัก ษณ์ ถู ก หอกกบิ ล พัท เป็ นเหตุ ก ารณ์ ห ลัง จากที่ ท้าวมาลี ว ราชให้ท ศกัณฐ์ส่ ง คื น นางสี ดา แต่
ทศกัณ ฐ์ไ ม่ ย อม ทศกัณ ฐ์จึ ง ทํา พิ ธี ชุ บ หอกกบิ ล พัท ในเหตุ ก ารณ์ ต อนพระรามสู้ ร บกับ ทศกัณฐ์น้ ัน
ทศกัณ ฐ์ไ ด้พุ่ง หอกกบิ ล พัท หมายเอาชี วิตพิเภกซึ่ ง อยู่เคี ย งข้า งราชรถของพระลัก ษณ์ จึง ได้พุ่ง หอก
กบิลพัทมาหมายเอาชี วิตพิเภก พระลักษณ์ ปัดหอกกบิลพัทมาถูกพระองค์ พระรามโกรธจึงแผลงศร
พรหมาสตร์ จนทศกัณฐ์ตอ้ งเลิ กทัพกลับไป หลังจากนั้นพิเภกได้บอกว่าวิธีรักษาคือต้องนําเอาสังกรณี
ลดาชาติ, ต้นตู่ตวั ตรี ชวาและมูลโคอุสุภราชพระศุลีมาผสมด้วยกัน153
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สมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช, รามเกียรติ์เล่ ม 7 พระราชนิพนธ์ บทละครในรัชกาลที่ 1.
(มปท. : องค์การค้าของคุรุสภา, 2507), 130 – 177.
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นอกจากนี้ ยังพบการใช้คาํ ว่า “โคอุสุภราช” ที่เขมรอีกด้วย อยูใ่ นพระราชพิธีทวาทสมาส
พระราชพิธีจรดพระนังคัล คือ เขมรสามารถเรี ยกพระโคในพระราชพิธีน้ ี วา่ “พระโค” ก็ได้ หรื อเรี ยกว่า
“โคอุสุภราชก็ได้154
ส่ วนหน้าที่การใช้งานของตราโคอุศุภราชนั้น แทนกันด้วยตราพระไพสพราชทรงเครื่ องยืน
บนแท่ นนั้น ใช้ใ นการพระราชทานที่ ดินหรื อ สิ่ ง ก่ อสร้ า งที่ พ ระมหากษัตริ ย ์ท รงพระราชทานอุ ทิ ศ
ผลประโยชน์แก่วดั หรื อศาสนา (สําหรับกัลปนา) ซึ่ งไม่ได้มีความสอดคล้องกันด้วยเรื่ องของโคอุศุภราช
หรื อโคนนทิ กับการกัลปนา
จากการที่ตราของเจ้าพระยาพลเทพมีมากถึง 9 ดวงนั้น ต่อมามีรายงานกราบบังคมทูลของ
ออฟฟิ ศไปรเวตสิ เกรตารี หลวง ลงวันที่ 28 พฤษภาคม ร.ศ. 111 ว่า “กระทรวงนายกเลิกใช้ตรา 9 ดวง
ใช้ตราพลเทพทรงไถเป็ นตราใหญ่ พระพิรุณทรงนาคเป็ นตราน้อย”155 จึงทําให้หมู่ของตรา “นพมุรธา”
ทั้ง 9 องค์น้ นั ได้ถูกยกเลิกเหลือเพียง 2 ตรานับแต่น้ นั
11. ตราปักษาวายุภักษ์

ภาพที่ 74 ตราปักษาวายุภกั ษ์
ที่มา : กรมศิลปากร, ตราประจาจังหวัด, (กรุ งเทพฯ : กรมศิลปากร, 2542), 32.
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เทพพิทู (ฌึม กรอเสม), ออกญา. พระราชพิธีทวาทศมาสหรือพระราชพิธีสิบสองเดือนกรุงกัมพูชา
ฉบับฉลองครบรอบ 55 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตไทย-กัมพูชา เล่ ม 2, (กรุ งเทพฯ : กรมสารนิเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ, 2550), 114.
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พระยาอนุมานราชธน, พระราชลัญจกรและตราประจาตัวประจาตาแหน่ ง, 38.
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11.1 ความสาคัญตามหน้ าที่
ตราปั กษาวายุภกั ษ์ (ภาพที่ 74) ในพระธรรมนูญกล่าวว่าเป็ นตราของพญาราชภักดีศรี รัต
นราชสมบัติบดี พิรียภาหะ เจ้ากรมพระคลังมหาสมบัติ มีหน้าที่ควบคุ มดูแลรายได้ของแผ่นดิ น ดูแล
รักษาพระราชทรัพย์ของหลวง จัดเก็บอากรประเภทต่างๆ156 สมเด็จเจ้าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุวตั ติวงศ์
ตรัสอธิ บายไว้ดงั นี้
"ถ้าแปลตามคําก็ว่า นกกิ นลม ข้อยากในนกนี้ เกิ ดขึ้ นในที่ ประชุ มเสนาบดี สั่งให้
สมเด็จเจ้าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุวตั ติวงศ์ ทรงเขียนผูกตรากระทรวงต่างๆเป็ นลายข้อมือ
เสื้ อเครื่ องแบบ หากเป็ นตราเก่าซึ่ งมีตราประจํากระทรวงอยูแ่ ล้ว จะเอามาใช้ได้ให้ใช้ตรา
เก่า ที่เป็ นกระทรวงใหม่ไม่มีตรามาแต่เดิ มจึ งคิ ดผูกขึ้ นใหม่ โดยคําสั่งอย่างนี้ กระทรวง
ใดก็ไม่ยากเท่ากระทรวงคลัง ซึ่ งเดิมพระยาราชภักดีฯทําการในหน้าที่เสนาบดีกระทรวง
พระคลัง คื อตรานกวายุภ ักษ์ รู ปนกวายุภ ักษ์ในตรานั้นก็เ ป็ นนกแบบสัต ว์หิมพานต์
เหมือนกับนกอินทรี ย ์ ฉะนั้นไม่ทรงเชื่ อว่าถูก จึ งได้ทรงรําลึกต่อไป ก็ทรงรําลึกได้ว่า มี
ณ ที่ แห่ งใดแห่ งหนึ่ งซึ่ งมีความว่าทรงพระมาลาปั กขนนกวายุภกั ษ์ ก็ทรงค้นหาพบใน
หมายท้ายหนังสื อพระราชวิจารณ์จดหมายเหตุความทรงจําของกรมหลวงนริ ทรเทวี เมื่อ
มีคาํ ปรากฏเช่ นนั้น นกวายุภกั ษ์ก็คือ นกการเวก เพราะพระมาลาทุ กชนิ ดที่ ปักขนนก
ย่อมใช้ขนนกการเวกอย่างเดียวเป็ นปกติ เมื่อทรงดําริ ปรับนกวายุภกั ษ์กบั นกการเวกเข้า
กัน ก็เห็นลงกันได้โดยมีทางเราพูดกันว่า นกการเวกนั้นมีปกติ อยู่ในเมฆบนฟ้ า กิ นลม
เป็ นภักษาหารตามที่วา่ พิสดารเช่นนั้น ก็เพราะนกชนิดนั้นในเมืองเราไม่มีและที่ว่ากินลม
ก็เพราะในเมฆไม่มีอะไร นอกจากลมจึงให้กินลมเป็ นอาหาร แต่เมื่อปกติของมันอยู่ใน
เมฆแล้วก็ไฉนเล่ามนุษย์จึงได้ขนมันมาปั กหมวก เชื่ อว่าเพราะเหตุที่น่าสงสัยเช่นนั้นเอง
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั จึงตรัสสั่งไปต่างประเทศที่ส่งขนนกชนิ ดนั้นเข้า
มา ให้ส่งตัวนกเข้ามาถวาย จึงได้ตวั จริ งเป็ นนกยัดไส้มีขนติดบริ บูรณ์เข้ามา ก็เป็ นนกที่
เรี ยกตามภาษาอังกฤษ “Paradise Bird” ซึ่ งที่เรี ยกเป็ นภาษาอังกฤษเช่ นนี้ นึ กว่าแปลมา
จากภาษาแขก ความก็ว่าเป็ นนกฟ้ าเราคงได้ฟังแขกเขาว่า จึงละเมอตามไป เมื่อได้นกยัด
ไส้เข้ามาแล้วจึงทรงจัดเอาขึ้นเกาะคอนมีดา้ ม ให้เด็กถือนําพระยานุมาศในงานสมเด็จเจ้า
ฟ้ าโสกันต์ ตามที่ ได้พยานมาว่าเป็ นนกอยู่ในแผ่นดิ น ไม่ใช่ นกอยู่ในฟ้ าเช่ นนั้น ใครจะ
เชื่อกันหรื อไม่กห็ าทราบไม่ แม้ราชสี ห์เมื่อได้ตวั จริ งมาบอกใครว่า นี่แหละราชสี ห์ก็ไม่มี
ใครเชื่อด้วยไม่เหมือนกับที่เราปั้ นเขียนกัน ตามที่เราปั้ น เขียนกันนั้น ขาดสิ่ งสําคัญที่ไม่
157
มีสร้อยคอ อันจะพึงสมชื่อว่า ไกรสร หรื อ ไกรสรสี ห์ หรื อ ไกรสรราชสี ห์”
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ราชบัณฑิตยสถาน, กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ ม 1, 116.
พระยาอนุมานราชธน, พระราชลัญจกรและตราประจาตัวประจาตาแหน่ ง, 34 - 36.
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จึงเป็ นที่เข้าใจโดยทัว่ กันว่า ปั กษาวายุภกั ษ์น้ นั คือ นกการเวก ปรากฏหลักฐานอยู่ในไตรภูมิ
กถา ช่ วงพระเจ้าอโศกมหาราช กล่าวว่านกกรวิกอยูใ่ นป่ า มีเสี ยงไพเราะจนทําให้เสื อลืมกิ นเนื้ อ เด็กที่
ถูกผูใ้ หญ่ไล่ตีตอ้ งหยุดนิ่ง นกตัวอื่นที่บินอยูใ่ นอากาศเมื่อได้ยินเสี ยงก็รู้สึกว่าไม่ได้บิน ปลารู้สึกว่าตน
ไม่ได้ว่ายนํ้า และนกกรวิกนั้นก็เป็ นตัวขับกล่อมพระเจ้าอโศกมหาราช158 แต่ไม่ปรากฏในรู ปแบบงาน
ศิลปกรรมอื่นๆ มากนัก นอกจากนี้ รศ.เสนอ นิลเดชได้มีขอ้ เสนอว่า อาจเป็ นตราเก่าของคอนสแตนติน
ฟอลคอน เนื่องจาก “ฟอลคอน” แปลว่า “เหยีย่ ว
ส่ วนเรื่ องความสอดคล้องกันระหว่างนกปั กษาวายุภกั ษ์กบั หน้าที่การใช้งานนั้น ผูว้ ิจยั มอง
ว่ายังไม่มีสอดคล้องกันมากนัก
12. ตราหนุมานแผลงฤทธิ์และตราองคตถือพระขรรค์

ภาพที่ 75 ตราหนุมาน (ตราประจําเมืองกบินทร์บุรี)
ที่มา : กรมศิลปากร, ตราประจาจังหวัด, (กรุ งเทพฯ : กรมศิลปากร, 2542), 35.
ตราหนุ มานแผลงฤทธิ์ 159 (ภาพที่ 75) มีการกล่าวในพระธรรมนูญว่าเป็ นของพญาศรี ราช
เดโชไชยอไภยพิริยบรากรมภาหุ กรมอาษาใหญ่ขวา ใช้ไปตั้งขุนพลหัวเมืองเอกโทตรี หัวเมืองเล็กฝ่ าย
ขวา และ ตราองคตถือพระขรรค์ ของพญาศรี ราชเดชะไชยพญาท้ายนํ้า ใช้ไปตั้งขุนพลหัวเมืองเอก โท
ตรี หัวเมืองเล็กฝ่ ายซ้าย160 โดยทั้งสองตรานี้มีลกั ษณะใช้งานคล้ายกัน ดังนั้นจะกล่าวถึงพร้อมกันในที่น้ ี
158

พญาลิไทย, ไตรภูมกิ ถาหรือไตรภูมพิ ระร่ วง, 138.
เนื่องจากผูว้ จิ ยั ไม่สามารถหาตราลัญจกรหนุมานแผลงฤทธิ์ได้ จึงนําเอาตรารู ปหนุมานมานําเสนอซึ่ง
เป็ นตราประจําเมืองกบินทร์บุรีมาเป็ นภาพประกอบ
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ราชบัณฑิตยสถาน, กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ ม 1, 117.
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12.1 ระบบสั ญลักษณ์ทางศาสนาพราหมณ์ทปี่ รากฏในตราลัญกร
ตราที่เป็ นรู ปวานรซึ่ งเป็ นสมุนของพระรามในมหากาพย์รามายณะนั้น ใช้สําหรับแต่งตั้ง
ขุนพล หมายถึงทหารหรื อตํารวจในหัวเมืองต่างๆ แบ่งเป็ นฝ่ ายซ้ายและฝ่ ายขวา การทําหน้าที่ของวานร
ทั้งสองนั้นนอกจากจะเป็ นสมุนของพระรามแล้ว ยังคงทําหน้าที่เป็ นองครักษ์พิทกั ษ์พระรามอีกด้วย
โดยหลักฐานของคติความเชื่ อเรื่ องนี้ นอกจากภาพสลักการต่อสู้ของวานรกับอสู รในวัฒนธรรมเขมร
แล้ว ยังปรากฏว่าหนุมานยังสามารถเป็ นถึงพาหนะของพระรามในฉากการต่อสู้ที่กรุ งลงกา 161ดังปรากฏ
ที่ภาพสลักที่ระเบียงคดปราสาทนครวัด (ภาพที่ 46) การที่ ตวั หนุ มานนอกจากจะเป็ นสมุนเอกของ
พระรามแล้ว การทําหน้าที่พาหนะในฉากการต่อสู้ที่กรุ งลงกา ซึ่ งถือว่าเป็ นฉากการต่อสู้ที่สําคัญที่สุดใน
มหากาพย์รามายณะ นอกเหนื อจากจะเป็ นพาหนะแล้ว ยังถือว่าเป็ นการทําหน้าที่ปกป้ องพระรามใน
ช่ วงเวลาสํา คัญอย่า งที่ สุ ดอี ก ด้วย ดัง นั้นความคิ ดเรื่ องวานรเอกกับ การเป็ นองครั ก ษ์น้ ัน จึ ง มี ค วาม
สอดคล้องกับการที่นาํ เอารู ปหนุ มานและองคตมาเป็ นตราสําหรับแต่งตั้งขุนพลตามหัวเมืองต่างๆดัง
ปรากฏในพระธรรมนูญ
พอมาถึงสมัยรัตนโกสิ นทร์ น้ นั ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว มีเฉพาะตรา
หนุมานเท่านั้นที่ยงั อยูใ่ นกรมอาสาใหญ่เช่นเดียวกับที่อยูใ่ นพระธรรมนูญ แต่เปลี่ยนเรี ยกชื่อเป็ นตราหนุ
มานสี่ กรเหาะ ถือโดยพระยาสี หราชเดโชไชย ซึ่ งชื่อตราคล้ายกับตราของกรมพระตํารวจ โดยมีชื่อว่า
ตราหนุ มานสี่ กรเหาะ หาวเป็ นดาวเป็ นเดือน ถือโดยพระยาอภัยรณฤทธิ์ จางวาง ส่ วนตราองคตที่อยูใ่ น
พระธรรมนูญนั้น ในหลักฐานสมัยรัชกาลที่ 4 กรมอาสาใหญ่ซ้ายเปลี่ยนเป็ นชื่อเป็ นตราสุ ครี พเหาะถือ
ขรรค์ ผูว้ ิจยั พบฝาบาตรประดับมุ กสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั สลักรู ปตรา
ลัญจกรของเสนบดีกระทรวงกรมต่างๆโดยรอบ มีท้ งั ตรารู ปหนุมานสี่ กรเหาะ (ภาพที่ 76) และตรารู ป
สุ ครี พเหาะถือพระขรรค์ (ภาพที่ 77)

161

Roveda, Vittorio, Images of the Gods, 139.
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ภาพที่ 76 ตราหนุมานสี่ กรเหาะประดับฝาบาตรประดับมุกสร้างในสมัยรัชกาลที่ 5
ที่มา : วัดบวรนิเวศวิหาร

ภาพที่ 77 ตรารู ปสุ ครี พเหาะถือพระขรรค์ประดับฝาบาตรประดับมุกสร้างในสมัยรัชกาลที่ 5
ที่มา : วัดบวรนิเวศวิหาร
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13. ตราพระอุเทนทราธิราช ดีดพินสามสาย

ภาพที่ 78 ตราพระอุเทนทราธิราช ดีดพินสามสาย
ที่มา : กรมศิลปากร, ตราประจาจังหวัด, (กรุ งเทพฯ : กรมศิลปากร, 2542), 99.
13.1 ความสาคัญตามหน้ าที่
สําหรับตราพระอุเทนทราธิ ราช ดีดพินสามสายนั้น (ภาพที่ 78) ในพระธรรมนูญกล่าวว่ามี
2 ตรา ชื่อว่าตราพระอุเทนทราธิ ราชกุมาร ดีดพินสามสาย ของหลวงอินทมนตรี ศรี จนั ทกุมารสมุหะพระ
สํารวดสารภากอรนอก (กรมสารภากอนนอก) ทําหน้าที่เก็บอากรนา และตราพระอุเทนทราธิ ราชนัง่
แท่นดี ดพินสามสาย ของหลวงมงคลรัตนราชมนตรี ศรี สมุหะพระสํารวจน์สาระภากอรใน (กรมสาร
ภากอรใน) ทําหน้าที่เก็บอากรขนอน ตลาดนํ้า จังกอบ162 ปั จจุบนั ที่พบเป็ นดวงตราลัญจกรนั้น ผูว้ ิจยั พบ
แต่ตราพระอุเทนทราธิ ราชนัง่ แท่นดีดพินสามสาย จึงจะวิเคราะห์เฉพาะดวงตรานี้เนื่ องจากเป็ นบุคคล
คนเดียวกันเพียงแต่ต่างช่วงอายุกนั คือช่วงที่เป็ นเด็ก (กุมาร) กับช่วงที่เป็ นผูใ้ หญ่แล้ว
ตราพระอุเทนทราธิ ราชนัง่ แท่นดีดพินสามสายนั้น ในภาพเป็ นรู ปเทวดาอยูใ่ นอิริยาบถนัง่ กําลัง
ดีดพินอยู่ เทวดาในภาพนั้น คือ พระอุเทนทราธิ ราช เรื่ องราวพระอุเทนทราธิ ราชดีดพิณสามสายนั้นอยู่
ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ปรากฏอยู่ในขุททกนิ กาย คาถาธรรมบท อัปปมาทวรรควรรณนา เรื่ อง
พระนางสามาวดี มีใจความว่า
พระองค์เป็ นพระราชโอรสของพระเจ้าปลันตาปะแห่ งกรุ งโกสัมพี
ขณะอยูใ่ นพระครรภ์ นกหัสดีลิงค์ได้โอบเอาพระราชมารดาไปปล่อยไว้ที่คาคบไม้ใหญ่ในป่ า และได้
ประสู ติที่ตรงนั้นในยามรุ่ งอรุ ณ จึ งมีพ ระนามว่า “อุเทน” แปลว่า รุ่ งอรุ ณที่ปราศจากเมฆหมอก ต่ อ
162

ราชบัณฑิตยสถาน, กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ ม 1, 118.
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มาอัลลกัปปดาบสนําไปเลี้ยงดูสอนมนต์และวิชาพิณสามสาย เมื่อดีดพิณแล้วสาธยายมนต์ สามารถทํา
ให้ช้างหนี หรื อให้ช้างเข้ามาหาก็ได้เพื่อจะกลับไปยึดพระราชสมบัติ ต่อมาเมื่อพระราชบิดาสวรรคต
พระอุเทนจึงนํากองทัพช้างเข้ายึดกรุ งโกสัมพี163
ภาพพระอุเทนณุ ราชยืนดีดพิณสามสายนอกจากจะปรากฏอยูใ่ นตราลัญจกรแล้ว ยังพบอยู่
ในตําราภาพเทวรู ป เลขที่ 32 เป็ นรู ปพระอุเทนณุราชยืนดีดพิณสามสาย มีชา้ ง 2 ตัวหมอบขนาบข้างตรง
ตามเรื่ องราวที่กล่าวในพระธรรมบท (ภาพที่ 79) ที่น่าสนใจคือ เรื่ องราวนี้ อยูใ่ นคัมภีร์ทางศาสนาพุทธ
แต่ในตําราภาพเทวรู ปซึ่ งเป็ นตําราภาพของเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์กลับบรรจุเทวดาของศาสนาพุทธ
เข้ารวมอยูด่ ว้ ย ซึ่ งแสดงถึงความคิดทางศาสนาในประเทศไทยที่มีต่อเรื่ องเทพเจ้า ว่าทั้งเทพของศาสนา
พุทธและเทพของศาสนาพราหมณ์น้ นั จัดอยู่ร่วมกันได้ เป็ นเรื่ องของไสยศาสตร์ ซึ่ งหมายถึงศาสนา
พราหมณ์ น่ันเอง ต่ อมาในสมัย รั ตนโกสิ นทร์ ตราพระอุ เทนทราธิ ราชดี ดพินสามสายได้ม าเป็ นตรา
ประจํากรมสรรพากรจวบจนปั จจุ บนั และยังคงทําหน้าที่ใช้ในงานเก็บอากรเหมือนเช่ นในสมัยอยุธยา
โดยไม่เปลี่ยนแปลง

ภาพที่ 79 พระอุเทนณุ ราชยืนดีดพิณสามสาย มีชา้ ง 2 ตัวหมอบขนาบข้าง ตําราภาพพระเทวรู ปเล่มที่ 32
ที่มา : กรมศิลปากร, กองหอสมุดแห่ งชาติ, ตาราภาพเทวรู ปและเทวดานพเคราะห์ , (กรุ งเทพฯ : ไอเดีย
สแควร์ , 2535), 88.
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พระสู ตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ มที่ 1 ภาคที่ 2 ตอนที่ 1 (กรุ งเทพฯ : มหา
มกุฎราชวิทยาลัย, 2530), 220 - 228.
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13.2 ความสั มพันธ์ ระหว่างภาพเทพเจ้ าบนตรากับอานาจการใช้ งาน
ส่ วนความเกี่ ยวข้องกันระหว่างหน้าที่ของตรากับประติมานวิทยานั้น ผูว้ ิเคราะห์มองว่า
ความสําคัญของภาพปรากฏบนตราลัญจกรอยูท่ ี่พลังอํานาจของมนตร์ และการดีดพิณของพระอุเทน ซึ่ ง
มีอานุภาพสามารถไล่ชา้ งและเรี ยกช้าง ในอดีตช้างเป็ นสัตว์สําคัญต่อความมัน่ คงและความมัง่ คัง่ ของรัฐ
พระมหากษัตริ ยพ์ ระองค์ใดมีชา้ งในครอบครองในแผ่นดินมากแสดงว่ามีบารมีมาก ในเรื่ องการบริ หาร
ปกครอง รั ฐ ต้องหารายได้เพื่ อใช้จ่า ยในการดํา เนิ นกิ จ การต่ า งๆ รายได้ที่ สํา คัญ ที่ สุ ด คื อภาษี อ ากร
หน่ วยงานที่มีหน้าที่หลักในการจัดเก็บคือ กรมสรรพากร ดังนั้น ถ้ากรมสรรพากรสามารถจัดเก็บภาษี
อากรได้มากก็จะทําให้รัฐมีรายได้มาก สามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆที่จาํ เป็ นได้มาก รัฐก็จะมีความเจริ ญ
และมีความมัง่ คัง่ เมื่อรัฐมัง่ คัง่ รํ่ารวยก็จะทําให้รัฐมีความมัน่ คงและมีอาํ นาจ ดังนั้นการมีพลังอํานาจ
เรี ยกเก็บภาษีของรัฐจึงเปรี ยบเสมือนกับการมีอาํ นาจควบคุมช้างสาร หน้าที่ของอากรคือการเรี ยกเก็บ
อากร อาจเป็ นการนําเอาเวทย์ในการเรี ยกช้างของพระอุเทนมาสอดคล้องกับการเรี ยกเก็บอากรให้เข้ามา
สู่ พระคลังเหมือนมนตร์ เรี ยกช้างก็เป็ นได้
14. ตราพระเพลิงทรงระมาด

ภาพที่ 80 ตราพระเพลิงทรงระมาด
ที่มา : กรมศิลปากร, ตราประจาจังหวัด, (กรุ งเทพฯ : กรมศิลปากร, 2542), 34.
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14.1 ความสาคัญทางหน้ าที่
สําหรับตราพระเพลิงทรงระมาดนั้น (ภาพที่ 80) ไม่มีปรากฏอยูใ่ นพระธรรมนูญ เป็ นตราของ
เสนาบดีกระทรวงธรรมการเมื่อปี พ.ศ. 2436 หลังจากมีการก่อตั้งกระทรวงธรรมการพ.ศ.2435 โดย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดเลื่อนตราบุษบกตามประทีปซึ่ งเป็ นของกรมธรรมการ
ไปเป็ นตราประจําตําแหน่งของอธิ บดีกรมศึกษาธิ การ และพอถึงสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยูห่ วั ตราพระเพลิงทรงระมาดก็ถูกยกเลิก164 ตรานี้จึงเป็ นตราที่มีอายุการใช้งานสั้นมาก
14.2 ระบบสั ญลักษณ์ ทางศาสนาพราหมณ์ และการเปลี่ยนแปลงระบบสั ญลักษณ์ ในตรา
ลัญจกร
ในตรานั้นเป็ นรู ปพระเพลิง พระหัตถ์ซา้ ยถือพระขรรค์ พระหัตถ์ขวาถือจักร ประทับอยูบ่ น
ระมาด (แรด) พระเพลิงหรื อพระอัคนี น้ นั สื บทอดมาจากคติของกลุ่มเทพผูร้ ักษาทิศซึ่ งพระอัคนีอยูใ่ น
ทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ ตามคติความเชื่อของอินเดีย พระอัคนีทรงแพะหรื อม้า ส่ วนของเขมร พระอัคนีจะ
ทรงระมาด (แรด)165 พระเพลิงที่ปรากฏบนตราลัญจกรนี้มีพาหนะคือระมาด อันเป็ นการสื บเนื่องคติจาก
เขมรที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ส่ วนอาวุธประจํากายของพระอัคนีในตราลัญจกรคือพระขรรค์ และจักร
ซึ่ งถ้าเป็ นอาวุธของพระอัคนี ในคติเทพผูร้ ักษาทิศตามคติด้ งั เดิ มของศาสนาพราหมณ์ พระเพลิงจะถื อ
กระบอง อัก ษมาลา 166 การถื อพระขรรค์หรื อดาบของพระเพลิ ง เป็ นเรื่ องปกติใ นคติ เรื่ องเทพเจ้าใน
ศาสนาพราหมณ์ที่นบั ถือกันอยูใ่ นสมัยรัตนโกสิ นทร์ เทพเจ้าหลายองค์สามารถถือดาบเป็ นอาวุธประจํา
กายได้และสามารถเปลี่ ยนแปลงอาวุธ เป็ นอย่างอื่นได้โดยไม่ยึดติดกับหลักประติมานวิทยาเดิ ม ซึ่ ง
ปรากฏให้เ ห็ น ในงานศิ ล ปกรรมเขมร เทพเจ้า ในศาสนาพราหมณ์ ข องเขมรสามารถถื อ อาวุ ธ ได้
หลากหลาย เช่น พระเพลิงที่ภาพสลักที่นครวัดใช้ธนูเป็ นอาวุธ หรื อรู ปเทพผูร้ ักษาทิศบนแท่งศิลาทราย
รู ปสี่ เหลี่ยมลูกบาศก์พบที่ปราสาทพนมรุ ้ง ปั จจุบนั ถูกเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ พิมาย พระ
เพลิ งถื อหอกเป็ นอาวุธ เป็ นต้น ความคิดในการไม่ยึดติดกับรู ปแบบของอาวุธที่เทพเจ้าถื ออยู่ในมือที่
ปรากฏในประเทศไทยนั้นน่ าจะได้รับอิทธิ พลการคลายรู ปแบบความคิดจากวัฒนธรรมเขมร และมีผล
ทําให้คติความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ของประเทศไทยไม่เคร่ งครัดด้วยเช่นเดียวกัน
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พระยาอนุมานราชธน, พระราชลัญจกรและตราประจาตัวประจาตาแหน่ ง, 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 ความสั มพันธ์ ระหว่างภาพเทพเจ้ าบนตรากับอานาจการใช้ งาน
ส่ วนความเกี่ ยวข้องกันระหว่า งพระเพลิ ง กับ อํา นาจหน้า ที่ ของของกระทรวงธรรมการ
ผูว้ จิ ยั เห็นว่าน่าจะสื บเนื่องมาจากการปฏิรูปกระทรวง กรม ในสมัยรัชกาลที่5 โดยแต่ก่อนกรมธรรมการ
ซึ่งมีอาํ นาจหน้าดูแลรับผิดชอบงานทางด้านการศึกษาเป็ นหลักใช้ตราลัญจกรภาพบุษบกตามประทีป คํา
ว่าประทีบหมายถึ งไฟ หรื อ แสงสว่าง เทพเจ้าแห่ งไฟตามคติในศาสนาพราหมณ์ คือ พระเพลิง ดังนั้น
เมื่อยกตราบุษบกตามประทีปไปเป็ นตราของอธิบดีกรมศึกษาธิการ ซึ่ งสังกัดกระทรวงธรรมการจึงสร้าง
ตราอันใหม่ที่มีสัญลักษณ์เทียบได้กบั ของเดิมคือพระเพลิง ส่ วนในเรื่ องอาวุธประจํากายของพระเพลิง
คือดาบนั้น ผูว้ ิจยั ไม่เห็ นถึ งความเกี่ ยวข้องกับการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับประทีป (ไฟ) อาจเป็ นเพราะใน
อดีตผูท้ ี่ใฝ่ รู ้ใฝ่ ศึกษาจะใช้ประทีปในการอ่านตําราในเวลากลางคืน ก็อาจมองว่าเกี่ยวข้องกันได้ หรื อจะ
มองในเชิงปรัชญาว่าการศึกษาคือไฟ เป็ นแสงสว่างก็เป็ นได้เช่นเดียวกัน
15. ตราพระวิศุกรรม

ภาพที่ 81 ตราพระวิศุกรรม
ที่มา : พระยาอนุมานราชธน, เรื่อง พระราชลัญจกรและตราประจาตัวประจาตาแหน่ ง ,
โรงพิมพ์อกั ษรเพชรเกษม, 2512), รู ปที่ 39

(ธนบุรี :

15.1 ความสาคัญทางหน้ าที่
ตราพระวิศุกรรม (ภาพที่ 81) พระยาอนุมานราชทนกล่าวว่าเดิมเป็ นตราน้อยของกระทรวง
โยธาธิ ก าร เป็ นรู ป เทวดาหั ว โล้น ถื อ หางนกยู ง 167 เมื่ อ ผู้วิ จ ัย ได้สื บ ค้น นั้น พบว่ า ในสมัย รั ช กาล
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ตรานี้ อยูก่ บั ฝ่ ายทหาร กรมทหารในพระยาราชสงคราม จางวาง

167

พระยาอนุมานราชธน, พระราชลัญจกรและตราประจาตัวประจาตาแหน่ ง, 41.
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เป็ นผูถ้ ือ168 แต่รูปตราที่นาํ เอามาวิเคราะห์น้ นั เป็ นตราที่เขียนลายและสร้างขึ้นใหม่ เนื่องจากตราเดิมนั้น
ไม่เหลือหลักฐานปรากฏแล้ว แต่ยงั คงเรี ยกว่าตราพระวิศุกรรมเช่นเดียวกัน
ภาพในตราเป็ นรู ปเทพเจ้าถือหางนกยูงสองข้าง เรี ยกชื่อเทพเจ้าในภาพว่าพระวิศุกรรม โดย
พระวิศุกรรม หรื อพระวิศวกรรมนั้น เป็ นเทพที่มีท้ งั ในศาสนาพราหมณ์ และศาสนาพุทธ ที่ประเทศ
กัมพูชาพบจารึ กของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่ปราสาทพระขรรค์มีการกล่าวถึงการสร้างรู ปพระวิศวกรรม
และมีการพบประติมากรรมรู ปพระวิศวกรรมทรงถือขวานเล็กๆ และไม้สําหรับวัด (มานทณฺ ฑ) 169 ซึ่ ง
เป็ นหลักฐานแสดงว่าความคิดเรื่ องพระวิศวกรรมของศาสนาพราหมณ์มีมานานแล้วในวัฒนธรรมเขมร
และอาจจะส่ งอิทธิ พลมายังประเทศไทย
ส่ วนในคติความเชื่ อทางศาสนาพุทธนั้น ประวัติของพระวิศวกรรมพบในไตรภูมิโลกวินิจ
ฉยกถา ส่ วนของประวัติพระอินทร์ กล่าวคือ ในอดีตชาติ พระอินทร์ เป็ นมาณพผูห้ นึ่ งชื่อว่ามฆมาณพ มี
ใจบุญชอบกวาดพื้นให้สะอาด แม้มีคนมาแย่งที่ก็ไม่วา่ อะไรก็กวาดพื้นต่อไป หน้าหนาวก่อกองไฟ หน้า
ร้อนตักนํ้ามาให้คนได้ดื่มได้อาบ จนมีเพื่อนมาช่วยทําบุญด้วยกันอีก 32 คน วันหนึ่งมีคนไปบอกกษัตริ ย ์
ว่า 33 คนนี้ เป็ นโจร จึงสั่งให้จบั ทั้งหมดเข้าตะแลงแกงแล้วให้ชา้ งเหยียบ แต่ชา้ งไม่กล้าเหยียบ กษัตริ ย ์
จึงไต่ถามแล้วปล่อยตัวพร้อมกับให้ชา้ ง ต่อมาทั้ง 33 คนอยากสร้างศาลา ช้างก็มาช่วยด้วย แต่มีกติกาว่า
ไม่ให้ผหู ้ ญิงร่ วมด้วย ฝ่ ายนางสุ ธรรมา 1 ใน 4 ภรรยาของมาฆมาณพรู้กนั กับนายช่างเอาช่อฟ้ าไปซ่ อนที่
เรื อน ทั้ง 33 คนเที่ยวหาและพบว่าอยูก่ บั นางสุ ธรรมา จึงติดต่อขอซื้ อ นางสุ ธรรมาไม่คิดมูลค่าแต่ขอเข้า
ร่ วมทําบุญด้วย ทั้ง 33 คนไม่ยอมจนนายช่างช่วยพูดว่า “ในโลกนี้ไม่มีที่ใดเลยที่จะปราศจากสตรี ยกเว้น
แต่เพียงพรหมโลกเท่านั้น จงให้สตรี เข้ามามีส่วนบุญด้วยเถิด ทั้ง 33 คนจึงอนุ ญาต เมื่อทั้งหมดสิ้ นบุญ
ไปแล้วนั้น มฆมาณพไปเกิ ดเป็ นพระอินทร์ ช้างนั้นไปเกิ ดเป็ นเอราวัณเทพบุตร ส่ วนนายช่ างที่สร้าง
ศาลานั้นไปเกิดเป็ นพระวิสสุ กรรม170
ส่ ว นในเรื่ อ งความสอดคล้อ งกับ หน้า ที่ ก ารใช้ง านนั้น สอดคล้อ งกับ กรมกองในอดี ต
มากกว่าคือกระทรวงโยธาธิ การ เนื่ องจากเกี่ ยวข้องกับการก่อสร้ าง สําหรับการที่พระยาราชสงคราม
จางวาง กรมทหารในถือในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นไม่มีความสัมพันธ์ใดๆเลย
ระหว่างคติของพระวิศวกรรมกับการทหาร ส่ วนประเด็นที่เปลี่ยนมาเป็ นตราของกระทรวงพาณิ ชย์น้ นั
ไม่มีความสัมพันธ์กนั ระหว่างพระวิศวกรรมกับการค้าขาย
168

รัชนี ทรัพย์วจิ ิตร, ผูเ้ รี ยบเรี ยง, ประชุมประกาศตราประจาตาแหน่ งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้ า, 248.
169
หม่อมเจ้าสุภทั รดิศ ดิศกุล, ทรงเรี ยบเรี ยงจากบทความของนายกมเลศวร ภัตตาจารย์, ศาสนา
พราหมณ์ ในอาณาจักรขอม, 211 - 212.
170
พระยาธรรมปรี ชา, วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ เล่ม 2, 1000 - 1003.
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16. ตราสุ ริยมณฑล

ภาพที่ 82 ตราสุ ริยมณฑลองค์ใหญ่
ที่มา : กรมศิลปากร, ตราประจาจังหวัด, (กรุ งเทพฯ : กรมศิลปากร, 2542), 32.

ภาพที่ 83 ตราสุ ริยมณฑลองค์นอ้ ย
ที่มา : กรมศิลปากร, ตราประจาจังหวัด, (กรุ งเทพฯ : กรมศิลปากร, 2542), 32.
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16.1 ความสาคัญทางหน้ าทีล่ ญ
ั จกร
ต ร า สุ ริ ย ม ณ ฑ ล อ ง ค์ ใ ห ญ่ นั้ น ( ภ า พ ที่ 8 2 ) ไ ม่ ป ร า ก ฏ อ ยู่ ใ น พ ร ะ ธ ร ร ม นู ญ
เป็ นตราที่สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสิ นทร์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุ ณาให้ใช้
เป็ นตราตําแหน่งเสนาบดีพระคลังมหาสมบัติเมื่อปี พ.ศ. 2435 แต่ก่อนหน้านี้ เคยพระราชทานให้สมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค)171 ตราสุ ริยมณฑลองค์ใหญ่เป็ นตรารู ปราชรถพระอาทิตย์มี
สิ งห์เทียมรถ และมีรูปนกยูงอยูด่ า้ นหลัง ในบุษบกมีภาพคล้ายเปลวเพลิงอยูข่ า้ งใน ส่ วนตราสุ ริยมณฑ
ลองค์นอ้ ยนั้น มีแต่เพียงนกยูงอยูใ่ นดวงอาทิตย์ลอยเหนือเมฆ ไม่มีราชรถสิ งห์เทียมรถ (ภาพที่ 83)
ภาพพระอาทิ ตย์ชกั รถนั้นมีหลักฐานอยู่ในเขมร อาทิเช่ น ภาพสลักที่ระเบียงคดปราสาท
นครวัด (ภาพที่ 84) เป็ นตอนบรรดาเทพอัญเชิญพระวิษณุลงมายังโลก172 ส่ วนลักษณะที่พระอาทิตย์ชกั
รถมีสิงห์เทียมรถและนกยูงนั้น ดร.รุ่ งโรจน์ ภิรมย์อนุกลู ได้อธิบายว่ามาจากหลักฐานรัตนโกสิ นทร์ เรื่ อง
เฉลิมไตรภพ กล่าวว่าพระอิศวรนําเอากระดูกสิ งห์มาป่ นเป็ นพระอาทิตย์ จัดเป็ นความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ งห์กบั พระอาทิตย์173 ส่ วนเรื่ องนกยูงนั้น ในอรรถกถาชาดกเรื่ อง โมรชาดก เป็ นเรื่ องที่กล่าวถึงพระ
โพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็ นพญานกยูงสวดมนตร์บูชาพระอาทิตย์174

ภาพที่ 84 ภาพสลักรู ปพระอาทิตย์ชกั รถระเบียงคดประสาทนครวัด
171

พระยาอนุมานราชธน, พระราชลัญจกรและตราประจาตัวประจาตาแหน่ ง, 33.
Roveda, Vittorio, Images of the Gods, 58.
173
รุ่ งโรจน์ ภิรมย์อนุกลู , “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ที่มาขอสมุดภาพไตรภูมิ”, วิทยานิพนธ์ปริ ญญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552. 225.
174
เรื่ องเดียวกัน, 223.
172
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ส่ วนความสัมพันธ์ระหว่างกระทรวงพระคลังมหาสมบัติกบั พระอาทิตย์น้ นั ผูว้ ิจยั ไม่เห็น
ความเกี่ยวข้องระหว่างหน้าที่การใช้งานของตรากับพระอาทิตย์ซ่ ึ งเป็ นเทพแห่งแสงสว่าง
17. ตราจันทรมณฑล

ภาพที่ 85 ตราจันทรมณฑลองค์ใหญ่
ที่มา : กรมศิลปากร, ตราประจาจังหวัด, (กรุ งเทพฯ : กรมศิลปากร, 2542), 35.

ภาพที่ 86 ตราจันทรมณฑลองค์นอ้ ย
ที่มา : กรมศิลปากร, ตราประจาจังหวัด, (กรุ งเทพฯ : กรมศิลปากร, 2542), 35.
ตราจันทรมณฑลองค์ใหญ่น้ นั (ภาพที่ 85) ไม่ปรากฏอยูใ่ นพระธรรมนูญ เคยเป็ นตราประจําตัว
ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชยั ญาติ (ทัต บุนนาค)175 ภายหลังพระราชทานเป็ นตราตําแหน่งเสนาบดี
175

พระยาอนุมานราชธน, พระราชลัญจกรและตราประจาตัวประจาตาแหน่ ง, 41.
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กระทรวงยุติธรรม มีท้ งั ตราใหญ่และตราน้อย ตราใหญ่เป็ นรู ปราชรถเทียมม้ามีสารถีถือพระขรรค์ บน
รถเป็ นบุษบกมีอุณาโลมอยู่ตรงกลางและมีรูปกระต่ายอยูท่ า้ ยรถ ส่ วนตราจันทรมณฑลองค์นอ้ ยนั้น มี
แต่เพียงกระต่ายอยูใ่ นดวงอาทิตย์ลอยเหนือเมฆ ไม่มีราชรถม้าเทียมรถและสารถี (ภาพที่ 86)
ลัก ษณะของพระจัน ทร์ ชัก รถนั้นมี หลัก ฐานอยู่ใ นเขมรเช่ น เดี ย วกับ พระอาทิ ต ย์ชัก รถ
หลักฐานที่เป็ นภาพเทียบเคียงกันได้ คือ ภาพสลักที่ระเบียงคดปราสาทนครวัด (ภาพที่ 87) ตอนบรรดา
เทพอัญเชิญพระวิษณุลงมายังโลก176 ส่ วนความเกี่ยวข้องระหว่างพระจันทร์กบั กระต่ายนั้น ในคัมภีร์ทาง
ศาสนาพุทธ เช่ น ชาดกมาลา กล่าวว่าพระโพธิ สัตว์เสวยพระชาติเป็ นกระต่ายอยูใ่ นป่ ามีจิตที่ใฝ่ ทําบุญ
ท้าวสักกะ(พระอินทร์ ) จึงลองใจโดยการแปลงร่ างมาเป็ นพราหมณ์ที่หิวโหย กระต่ายยอมกระโดดเข้า
ไปในกองไฟเพื่อเป็ นอาหารแก่พราหมณ์ หลังจากนั้นพราหมณ์จึงกลับร่ างเป็ นพระอินทร์ แล้วชุบชีวิต
กระต่า ยขึ้ นมา พร้ อมให้พรว่า ให้รูป กระต่า ยไปปรากฏที่ดวงจันทร์ 177 ส่ วนในตํา นานของศาสนา
พราหมณ์น้ นั พระจันทร์ หรื อโสมะนั้น เกิดจากการกวนเกษียรสมุทร178
ส่ วนในเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่การใช้งานของตรา ซึ่ งเป็ นของเสนาบดีกระทรวง
ยุติธรรมกับพระจันทร์ น้ นั ผูว้ ิจยั ไม่เห็นความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั ระหว่างคติความเชื่ อเรื่ องพระจันทร์
กับงานยุติธรรม ตราพระดุ ลย์พ่าห์ ที่มีการเปลี่ ยนมาใช้เป็ นตราประจํากระทรวงยุติธรรมในรั ชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั เมื่อปี พ.ศ. 2456 มีความสัมพันธ์กนั มากกว่าเนื่องจากตรามีรูป
ตราชัง่ สัญลักษณ์ความยุติธรรมอันเป็ นสากล

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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ภาพที่ 87 ภาพสลักรู ปพระจันทร์ชกั รถ ระเบียงคดปราสาทนครวัด
จากที่กล่ าวมาข้างต้น แสดงให้เห็ นว่า อิทธิ พลศาสนาพราหมณ์ ที่ปรากฏในตราลัญจกร
ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสิ้ นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั นั้น ได้ปรับเปลี่ยนความคิด
จากคติของศาสนาพราหมณ์ ด้ งั เดิ มที่ได้รับมาจากอินเดียไปมากแล้ว โดยจะเห็นได้ว่า มีการรับคติของ
ศาสนาพราหมณ์เข้ามาจากวัฒนธรรมเขมรโบราณ ดังหลักฐานทั้งหมดที่ได้กล่าวมา และรู ปที่ปรากฏ
บนตราพระราชลัญจกรและตราลัญจกรก็เป็ นการนําเอาเรื่ องราวอํานาจของเทพเจ้ามาเป็ นตัวแทน หรื อ
เป็ นสัญลักษณ์ของอํานาจทางการปกครองของฝ่ ายบริ หาร ซึ่งมีความหมายอันเป็ นมงคลแม้วา่ ตรานั้นจะ
ไม่สามารถระบุได้วา่ เป็ นเทพเจ้าองค์ใดก็ตาม โดยถึงแม้จะรับอิทธิ พลมาจากคติของศาสนาพราหมณ์
เป็ นหลัก แต่ก็มีการนําเอาคติของศาสนาพุทธและเรื่ องราวของสัตว์หิมพานต์มาใช้ สามารถกล่าวได้ว่า
รู ปของเทพเจ้าต่างๆที่ปรากฏอยูใ่ นตราพระราชลัญจกรและตราแทบทั้งสิ้ น

บทที่ 5
บทสรุ ป
ผลการศึกษาอิทธิ พลของศาสนาพราหมณ์ที่ปรากฏบนตราลัญจกร สมัยอยุธยาถึงสิ้ น
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น สามารถสรุ ปได้เป็ น 2 เรื่ องใหญ่ คือ 1. ตรา
ลัญจกรที่ใช้ภาพปรากฏเป็ นเทพเจ้าหรื อสัตว์หิมพานต์น้ นั สามารถนํามาจากทั้งเรื่ องราวทางศาสนา
พราหมณ์และศาสนาพุทธ 2. อํานาจหน้าที่การใช้งานของลัญจกรมีท้ งั สอดคล้องกับภาพของเทพ
เจ้าที่ปรากฏและไม่สอดคล้องกัน ดังนี้
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ตราลัญจกรทีม่ าจากอิทธิพลทางศาสนาพราหมณ์ และศาสนาพุทธ
ตราลัญจกรที่มาจากเรื่ องราวคติความเชื่ อเรื่ องเทพเจ้าทางศาสนาพราหมณ์ โดยไม่มี
อิทธิพลของศาสนาพุทธ มีตราลัญจกรดังต่อไปนี้
1.พระราชลัญจกรมหาโองการ
2.พระราชลัญจกรพระครุ ฑพ่าห์
3.พระราชลัญจกรพระลักษณ์ทรงหนุมาน
5.ตราบัวแก้ว
6.ตราพระยมทรงสิ งห์
7.ตราเทพดาทรงนนธิการ
8.ตราพระพิรุณทรงนาคทรงเครื่ องยืนหลังนาคราช
9.ตรานักคลีองั คันรู ปพราหมณ์ทรงเครื่ องแบกไถ
10.ตราพระกาลทรงเครื่ องทรงนาคราช มือขวาถือจักร มือซ้ายถือพระขรรค์
11.ตราพระโคอุศุภราช
12.ตราหนุมานแผลงฤทธิ์
13.ตราองคตถือพระขรรค์
14.ตราพระเพลิงทรงระมาด
อิทธิ พลจากศาสนาพราหมณ์ที่ปรากฏในตราลัญจกรทั้ง 14 ดวงนั้น สามารถแบ่งออก
ได้เป็ นภาพของเทพและสัญลักษณ์มงคลได้ ดังนี้
1. เทพเจ้าที่ปรากฏในตราลัญจกร
117
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1.1 เทพเจ้าสู งสุ ด
-พระศิวะ ปรากฏอยูใ่ นตราพระราชลัญจกรมหาโองการและตราเทพดาทรงนนธิการ
-พระวิษณุ ปรากฏอยูใ่ นตราลัญจกรครุ ฑพ่าห์
1.2 เทพชั้นรอง
-พระอินทร์ ปรากฏอยูใ่ นตราพระราชลัญจกรไอยราพต
-พระลักษณ์ ปรากฏอยูใ่ นตราพระราชลัญจกรพระลักษณ์ทรงหนุมาน
-พระลักษมี ปรากฏอยูใ่ นตราลัญจกรบัวแก้ว
-พระยม ปรากฏในตราลัญจกรพระยมทรงสิ งห์
-พระนนธิ การ ปรากฏอยูใ่ นตราลัญจกรเทพดาทรงนนธิการ
-พระวรุ ณ ปรากฏในตราลัญจกรพระพิรุณทรงนาคทรงเครื่ องยืนหลังนาคราช
-พระพลราม ปรากฏอยูใ่ นตราลัญจกรนักคลีองั คันรู ปพราหมณ์ทรงเครื่ องแบกไถ
-พระกาล ปรากฏในตราลัญจกรพระกาลทรงเครื่ องทรงนาคราช มือขวาถือจักร มือซ้าย
ถือพระขรรค์
-โคนนธิ ปรากฏในตราลัญจกรพระโคอุศุภราช
-หนุมาน ปรากฏในตราลัญจกรหนุมานแผลงฤทธิ์
-องคต ปรากฏในตราลัญจกรองคตถือพระขรรค์
-พระเพลิง ปรากฏในตราลัญจกรพระเพลิงทรงระมาด
2. สัญลักษณ์มงคล
-อุณาโลมหรื อเปลวไฟ เป็ นสัญลักษณ์มงคลแทนองค์พระศิวะ ปรากฏในตราพระราช
ลัญจกรมหาโองการลัญจกร
-จักร อาวุธที่เป็ นสัญลักษณ์แสดงถึงอํานาจในการประหัตถ์ประหาร ปรากฏอยูใ่ นตรา
ลัญจกรพระยมทรงสิ งห์และตราลัญจกรพระกาลทรงเครื่ องทรงนาคราช มือขวาถือจักร
มือซ้ายถือพระขรรค์
-คันไถ อาวุธที่แสดงถึงสัญลักษณ์มงคลแห่งการเกษตรกรรม ปรากฏอยูใ่ นตราลัญจกร
นักคลีองั คันรู ปพราหมณ์ทรงเครื่ องแบกไถ
ตราลัญจกรที่มาจากเรื่ องราว คติความเชื่ อเรื่ องเทพเจ้าทางศาสนาพราหมณ์ และปรากฏ
เรื่ องราวในศาสนาพุทธ มีตราลัญจกรดังต่อไปนี้
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1. พระราชลัญจกรไอยราพต
2. ตราพระราชสี ห์
3. ตราคชสี ห์
4. ตราพระไพสพราชทรงเครื่ องยืนบนแท่น
5. ตราเทพยุดาทรงเครื่ องนัง่ บนบุษบกหลังหงส์
6. ตราพระวิศุกรรม
7. ตราสุ ริยมณฑล
8. ตราจันทรมณฑล
ตราลัญจกรที่มาจากเรื่ องราว คติความเชื่อทางศาสนาพุทธ แต่มีการนําไปเชื่อมโยงเป็ น
ส่ วนหนึ่งของศาสนาไสยศาสตร์ หรื อศาสนาพราหมณ์ในประเทศไทย คือ ตราพระอุเทนทราธิราช ดีด
พิณสามสาย ได้ปรากฏอยูใ่ นตําราภาพพระเทวรู ป ซึ่งเป็ นสมุดภาพที่รวบรวมภาพของเทพเจ้าในศาสนา
พราหมณ์ แต่ได้ปรากฏภาพของพระอุเทนซึ่งอยูใ่ นคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเป็ นส่ วนหนึ่งในรู ปภาพ
นอกจากนั้น ตราปั กษาวายุภกั ษ์ เป็ นตราลัญจกรเพียงองค์เดียวที่ผวู้ จิ ยั ไม่พบความเชื่อมโยงกับศาสนา
พราหมณ์เลย
ส่ วนตราลัญจกรที่มีความสอดคล้องกันระหว่างหน้าที่การใช้งานกับอิทธิพลทางศาสนาที่
ออกมาเป็ นภาพปรากฏ มีดงั นี้
1.พระราชลัญจกรมหาโองการ เป็ นการใช้สัญลักษณ์ของพระศิวะแทนอํานาจขององค์
กษัตริ ย ์
2.พระราชลัญจกรพระครุ ฑพ่าห์ เป็ นการใช้พระวิษณุและครุ ฑแทนอํานาจขององค์
กษัตริ ย ์
3.พระราชลัญจกรไอยราพต เป็ นการใช้พระอินทร์ แทนอํานาจขององค์กษัตริ ย ์
4.พระราชลัญจกรพระลักษณ์ทรงหนุมาน เป็ นการใช้พระลักษณ์แทนพระอนุชาของ
กษัตริ ยห์ รื อกษัตริ ยอ์ งค์ที่ 2
5.ตราราชสี ห์ ที่แปลความหมายตามศัพท์ได้วา่ “ผูเ้ ป็ นใหญ่ในป่ า” แทนอํานาจของ
สมุหนายกหรื อกระทรวงมหาดไทย
6.ตราคชสี ห์ แทนอํานาจในการรบสอดคล้องกับสมุหกลาโหมหรื อกระทรวงกลาโหม
7.ตราบัวแก้ว เป็ นการใช้พระลักษมี แทนอํานาจของกรมคลังซึ่งเป็ นความหมายมงคล
ในเรื่ องความรํ่ารวย
8.ตราพระยมทรงสิ งห์ โดยพระยมซึ่ งเป็ นเทพแห่งความตายนั้นแทนอํานาจของ
เจ้าพระยายมราชที่สามารถตัดสิ นประหารชีวติ คน
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9.ตราเทพดาทรงนนธิการ ใช้แทนอํานาจของกรมวัง คือ การรักษาที่อยูข่ องกษัตริ ย ์
10.ตราพระพิรุณทรงนาคทรงเครื่ องยืนหลังนาคราช เกี่ยวข้องกับการเกษตรกรรมซึ่ ง
เป็ นหน้าที่ของกรมนาหรื อกระทรวงเกษตรในปั จจุบนั
11.ตรานักคลีองั คันรู ปพราหมณ์ทรงเครื่ องแบกไถ เกี่ยวข้องกับการเกษตรกรรมซึ่ งเป็ น
หน้าที่ของกรมนา
12.ตราพระกาลทรงเครื่ องทรงนาคราช มือขวาถือจักร มือซ้ายถือพระขรรค์ โดยพระ
กาลซึ่ งเป็ นเทพแห่งความตายนั้นแทนอํานาจการที่พระยาพลเทพใช้ตราดวงนี้ตดั สิ น
ประหารชีวิตขุนนางที่สังกัดกรมนา
13.ตราหนุมานแผลงฤทธิ์ และตราองคตถือพระขรรค์ สอดคล้องกับการที่เป็ นตรา
สําหรับแต่งตั้งขุนพลตามหัวเมืองต่างๆเปรี ยบได้กบั ขุนพลที่ปกป้ องพระรามหรื อ
กษัตริ ยน์ นั่ เอง
14.ตราพระอุเทนทราธิ ราช ดีดพินสามสาย สอดคล้องกับอํานาจมนตร์ของพระอุเทนที่
สามารถเรี ยกช้างกับอํานาจการเรี ยกเก็บภาษีของกรมสรรพากร
15.ตราพระวิศุกรรม สอดคล้องกับอํานาจของกระทรวงโยธาธิการซึ่ งเกี่ยวกับการ
ก่อสร้าง
ส่ วนตราลัญจกรที่ไม่มีความสอดคล้องกันระหว่างหน้าที่การใช้งานกับอิทธิพลทางศาสนา
ที่ออกมาเป็ นภาพปรากฏมีดงั นี้
1.ตราพระไพสพราชทรงเครื่ องยืนบนแท่น ไม่ปรากฏความเกี่ยวข้องระหว่างการ
กัลปนาที่ดินกับพระไพสพหรื อท้าวเวสสุ วรรณ
2.ตราเทพยุดาทรงเครื่ องนัง่ บนบุษบกหลังหงส์ ไม่ปรากฏความเกี่ยวข้องระหว่างการ
เรี ยกปลงกฎเรี ยกหางข้าวหรื อจํานวนข้าวที่หลวงเรี ยกเก็บภาษี กับพระไพสพหรื อท้าว
เวสสุ วรรณ
3.ตราพระโคอุศุภราช ไม่ได้มีความสอดคล้องกันด้วยเรื่ องของโคอุศุภราชหรื อโคนนทิ
กับการกัลปนา
4.ตราปักษาวายุภกั ษ์ ไม่ปรากฏความเกี่ยวข้องระหว่างสัตว์หิมพานต์ที่มีเสี ยงไพเราะ
กับกรมพระคลังมหาสมบัติ
5. ตราพระเพลิงทรงระมาด ไม่ปรากฏความเกี่ยวข้องระหว่างพระเพลิงกับการศึกษา
6.ตราสุ ริยมณฑล ไม่ปรากฏความเกี่ยวข้องระหว่างกระทรวงพระคลังมหาสมบัติกบั
พระอาทิตย์ซ่ ึ งเป็ นเทพแห่งแสงสว่าง
7.ตราจันทรมณฑล ไม่ปรากฏความเกี่ยวข้องระหว่างคติความเชื่อเรื่ องพระจันทร์กบั
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กระทรวงยุติธรรม
จากข้อมูลหลักฐานที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น สามารถสรุ ปได้วา่ ตราประทับเป็ นหลักฐาน
ทางโบราณคดี ที่แสดงให้เห็ นถึ งการติดต่อสื่ อสารกันในอดี ต โดยในช่ วงก่ อนพุทธศตวรรษที่ 19 นั้น
ไทยได้รับอิทธิ พลตราประทับขนาดเล็กมาจากวัฒนธรรมอินเดีย ทั้งรู ปแบบของตราประทับ วิธีการใช้
งาน รวมไปถึ งลวดลายที่ปรากฏบนตรา ต่อมาเมื่อมีการติดต่อกับจีนก็ทาํ ให้เกิ ดความเปลี่ยนแปลงใน
เรื่ องของรู ปแบบและวิธีการใช้งาน โดยจีนนั้นใช้ตราประทับที่เป็ นแท่นกดประทับรอยตราบนหมึกต่าง
จากของวัฒนธรรมอินเดี ย และมีก ารใช้ตราประทับในการยืนยันตัวบุ คคล อันเป็ นต้นแบบให้ไ ทย
นํา มาใช้ต้ งั แต่ส มัยอยุธยา แต่ ลวดลายที่ ปรากฏบนตราลัญจกรของไทยนั้น ยังคงใช้สัญ ลัก ษณ์ ทาง
ศาสนาพราหมณ์เป็ นตัวแทนการระบุถึงอํานาจของผูถ้ ื อตราลัญจกร โดยได้มีการทําภาพของเทพเจ้า
ต่างๆเข้ามาเพื่อสื่ อถึงฐานะหน้าที่ของผูถ้ ือตรา ต่างจากเดิมที่มีแต่การทําลวดลายอันเป็ นมงคล เช่ น ศรี
วัตสะ ศรี -ลักษมี หรื อเทพชั้นรอง เช่น ท้าวกุเวร เป็ นต้น
อิ ท ธิ พ ลศาสนาพราหมณ์ ที่ ป รากฏในตราลัญ จกรตั้ง แต่ ส มัย อยุ ธ ยาจนถึ ง สิ้ น รั ช กาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั นั้น ได้ปรับเปลี่ยนจากคติของศาสนาพราหมณ์ด้ งั เดิมที่ได้รับ
มาจากอิ นเดี ยไป เนื่ องจากการเข้ามาของคติ ศาสนาพราหมณ์ จากวัฒนธรรมเขมรโบราณ โดยรู ปที่
ปรากฏบนตราพระราชลัญจกรและตราลัญจกรก็จะนํามาจากเรื่ องราวของเทพเจ้าต่างๆมาเป็ นตัวแทน
หรื อสัญลักษณ์ของอํานาจทางการปกครองของฝ่ ายบริ หาร ซึ่ งมีความหมายอันเป็ นมงคลทั้งสิ้ น โดย
ถึงแม้จะสร้างจากคติของศาสนาพราหมณ์เป็ นหลัก แต่ก็มีการนําเอาคติของศาสนาพุทธและสัตว์หิม
พานต์มาใช้ดว้ ย
ในส่ วนของพระราชลัญจกรนั้น เป็ นการนําเทพเจ้าสู งสุ ดของศาสนาพราหมณ์มาใช้เป็ นรู ป
สัญลักษณ์ ดังจะเห็ นได้จากพระราชลัญจกรมหาโองการ ที่มีการใช้สัญลักษณ์ ทางศาสนาพราหมณ์
หมายถึ ง พระศิ ว ะ, พระราชลัญ จกรครุ ฑ พ่ า ห์ หมายถึ ง พระวิษ ณุ และพระราชลัญ จกรไอยราพต
หมายถึง พระอินทร์ ซึ่ งตราพระราชลัญจกรทั้ง 3 นี้ เป็ นตราประจําแผ่นดินที่พระมหากษัตริ ยท์ รงใช้ใน
การประทับในเอกสารสําคัญ ส่ วนพระราชลัญจกรอีกดวง คือ พระราชลัญจกรพระลักษณ์ทรงหนุมาน
นั้น เป็ นพระราชลัญจกรของวังหน้า จึงมีการใช้รูปของพระลักษณ์ซ่ ึ งเป็ นพระอนุ ชาของพระรามแทน
องค์พระอนุชาของกษัตริ ย ์
ส่ วนลัญจกรนั้น เป็ นการนําเทพเจ้าชั้นรองของศาสนาพราหมณ์มาใช้เป็ นภาพในลัญจกร
สื่ อแทนอํานาจของขุนนางผูถ้ ือตรานั้นๆ อันประกอบด้วย ตราบัวแก้วของกรมคลัง ใช้ภาพพระลักษมี,
ตราพระยมทรงสิ งห์ของกรมพระนครบาล, ตราเทพดาทรงนนธิ การของกรมวัง แม้ว่าตรานี้ จะมีส่วน
เกี่ยวข้องกับพระศิวะซึ่ งเป็ นเทพเจ้าสู งสุ ด แต่ในการตีความดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น บทบาทของเทพเจ้า
ในตรานี้อยูท่ ี่พระนนธิ การ ซึ่ งทําหน้าที่ปกป้ องเขาไกรลาสอันเป็ นที่ประทับของพระศิวะ อันหมายถึงที่
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ประทับของพระเจ้าแผ่นดิน, ตราของเจ้าพระยาพลเทพทั้ง 9 ดวง หรื อที่เรี ยกว่า “นพมุรธา” มีการนําเอา
รู ปเทพเจ้าที่สามารถระบุองค์เทพเจ้าได้ คือ ตราพระพิรุณทรงนาคทรงเครื่ องยืนหลังนาคราช, ตรานักคลี
อังคันรู ปพราหมณ์ทรงเครื่ องแบกไถ ที่มีการใช้รูปพระพลรามเป็ นภาพปรากฏในตรา, ตราพระกาล
ทรงเครื่ องทรงนาคราช มือขวาถือจักร มือซ้ายถือพระขรรค์ หมายถึง พระกาลซึ่ งเป็ นเทพแห่ งความตาย
และตราโคอุศุภราช ซึ่ งหมายถึงโคนนธิ , ตราหนุ มานแผลงฤทธิ์ ของกรมอาษาใหญ่ขวา, ตราองคตถือ
พระขรรค์ของกรมอาษาใหญ่ซ้าย, ตราพระเพลิงทรงระมาดของกระทรวงธรรมการ, ตราพระวิศุกรรม
ของกระทรงโยธาธิ การ, ตราสุ ริยมณฑล ซึ่ งหมายถึงพระสุ ริยะ ของกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ , ตรา
จันทรมณฑลของกระทรวงยุติธรรม
โดยในส่ ว นของตราลัญ จกรที่ ไ ด้รั บ อิ ท ธิ พ ลจากเทวดาในศาสนาพุ ท ธนั้น ก็ มี ป รากฏ
เช่ นเดี ยวกัน คือ ตราเทพยุดาทรงเครื่ องนัง่ บนบุษบกหลังหงส์ ของกรมนา ใช้ภาพพระไพสพหรื อท้าว
เวสสุ วรรณ และตราพระอุเทนทราธิราช ดีดพินสามสายของกรมสรรพากร
นอกจากนี้ ยงั มีตราลัญจกรที่ใช้รูปสัตว์หิมพานต์มาเป็ นรู ปภาพในตรา คือ ตราราชสี ห์ของ
ของสมุหนายก ซึ่ งต่อมาถูกใช้เป็ นตรากระทรวงมหาดไทย โดยเรื่ องราวของราชสี ห์น้ นั ได้ปรากฏอยูใ่ น
คัมภีร์ทางศาสนาพุทธอีกด้วย, ตราคชสี ห์ของสมุหกลาโหม ซึ่ งต่อมาเป็ นตราของกระทรวงกลาโหม
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