


ถอดรหัสพระจอมเกล้า



	 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ในฉลองพระองค์กึ่งเทศกึ่งสยาม	ประทับนั่งในเก้าอี้
รั่ง	ทรงถือผ้าซับพระพักตร์

	 ภาพนี้เป็นภาพพระราชทานไปยังจักรพรรดินโปเลียนที่	๓	ประเทศ รั่งเศส



ร ส ร ม ก า

พิชญา	สุ่มจินดา

ราคา ๒๐๐ บาท



บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) : 
๑๒ ถนนเทศบาลนฤมาล ประชานิเวศน ๑ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท ๐-๒๕๘๐-๐๐๒๑ ตอ ๑๓๓๕
โทรสาร ๐-๒๕๘๙-๕๘๑๘
แมพิมพสี-ขาวดำ : กองพิมพสี บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
๑๒ ถนนเทศบาลนฤมาล ประชานิเวศน ๑ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท ๐-๒๕๘๐-๐๐๒๑ ตอ ๒๔๐๐-๒๔๐๒
พิมพที่ : โรงพิมพมติชนปากเกร็ด ๒๗/๑ หมู ๕ ถนนสุขาประชาสรรค ๒
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี ๑๑๑๒๐
โทรศัพท ๐-๒๕๘๔-๒๑๓๓, ๐-๒๕๘๒-๐๕๙๖
โทรสาร ๐-๒๕๘๒-๐๕๙๗
จัดจำหนายโดย : บริษัท งานดี จำกัด (ในเครือมติชน) 
๑๒ ถนนเทศบาลนฤมาล ประชานิเวศน ๑ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท ๐-๒๕๘๐-๐๐๒๑ ตอ ๓๓๕๐, ๓๓๕๑
โทรสาร ๐-๒๕๙๑-๙๐๑๒
Matichon Publishing House a division of Matichon Public Co., Ltd.
12 Tethsabannarueman Rd, Prachanivate 1, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand 

• ที่ปรึกษาสำนักพิมพ : อารักษ คคะนาท, สุพจน แจงเร็ว, 
นงนุช สิงหเดชะ
• ผูจัดการสำนักพิมพ : กิตติวรรณ เทิงวิเศษ
• รองผูจัดการสำนักพิมพ : รุจิรัตน ทิมวัฒน
• บรรณาธิการบริหาร : สุลักษณ บุนปาน
• บรรณาธิการสำนักพิมพ : พัลลภ สามสี
• หัวหนากองบรรณาธิการ : อพิสิทธิ์ ธีระจารุวรรณ
• พิสูจนอักษร : โชติชวง ระวิน I พัทนนลิน อินทรหอม
• ศิลปกรรม : นุสรา สมบูรณรัตน
• ออกแบบปก : ศศิณัฏฐ กิจศุภไพศาล
• ประชาสัมพันธ : กานตสินี พิพิธพัทธอาภา

หนังสือเลมนี้พิมพดวยหมึก
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เพื่อปกปองธรรมชาติ
และสุขภาพของผูอาน

ถอดรหัสพระจอมเกลา • พิชญา สุมจินดา 

พิมพครั้งแรก : กุมภาพันธ ๒๕๕๗

ราคา ๒๐๐ บาท

ขอมูลทางบรรณานุกรม
พิชญา สุมจินดา.
 ถอดรหัสพระจอมเกลา. 
กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๕๗.
๒๓๒ หนา : ภาพประกอบ.
๑. จอมเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จพระ, ๒๓๔๗-๒๔๑๑. 
I. ชื่อเรื่อง
923.1593
ISBN 978 - 974 - 02 - 1248 - 5

ภาพจากปกหน้า

ภาพจากปกหลัง

 น 	 พระบรมรูปพระบาทสมเดจ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ท�าด้วยงาช้าง

แกะสลัก	(ภาพจาก	อภินันท์	โปษยานนท์.	

ิ ร รรม ล ปร ิม รรม วัน

นร นั ลม 	๒๕๓๖)

 ล 	 พระราชลัญจกรประจ�า

รัชกาลที่	๔	

	 จติรกรรม าผนงัภายในหอพระ ตร 

ปิ ก	 วัดบวรนิเวศวิหาร	 แสดงภาพแพ

โบสถ์น�้าที่หน้าวัดสมอราย	 หรือวัดราชา 

ธิวาส	 (มุมบนด้าน ้าย)	สถานที่ประกอบ

พิธีท�าทัฬหิกรรม	 หรืออุปสมบท �้าของ

คณะสง ์ธรรมยุต	



าน ม

านา

บทนา  

 สั ลัก ละการถอดรหัส

สบกา น รรม ุ

 า พ ล

ร ุท รป

 หม ดพระพ รา จาลอ ัดรา ระด  

น ม า ก

 เ รอ รา กก ั

อ เกา ส ั หรอ อ หม รั กาล

บุ บก รรมาสน ม กุ

ัดรา ระด จาก อ ร

ส พระ รมรา สั ลัก

ก ร ส ก ณ

ห ้า ั พระ หารหล ัดรา ระด

ร ุท รปทร ร

ลอ พระอ รั กาล รอการ ้ พ

บทสรุป

บรรณานุกรม

สารบ

ถอดรหัสพระจอมเกล้า



แด่ พิริยะ	ไกรฤกษ์ 

อาจารย์ของผู้เขียน

ผู้ตั้งค�าถามกับศิลาจารึกของ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในโอกาสอายุครบ ๗๒ ปี 

วันท่ี ๓๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗



	 ผมเป็นผู้มีอัธยาศัยชอบพอที่จะศกษาค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับประวัต ิ

ศาสตร์	 โบราณคดี	 และศิลปวั นธรรมมาตั้งแต่อยู่ในวัยเรียนหนังสือแล้ว	 แม้ 

ภายหลังจะ ด้ประกอบวิชาชีพทางด้านก หมายในฐานะเป็นครูสอนวิชานิติ 

ศาสตร์	 แต่ในทางส่วนตัวกยัง ม่ทอดทิ้งความสนใจเดิม	 หากมีเวลาว่างกจะ 

แวะเวยีน ปเยีย่มชมวดัวาอารามหรอืโบราณสถานต่างๆ	รวมตลอดถงพพิธิภณั  ์

และแหล่งเรยีนรูท้ีต่รงกบัความสนใจของเรา	หนังสอืที่ ือ้หามาอ่านกเป็นหนังสอื

แนวโบร�่าโบราณเสียเป็นส่วนใหญ่	 ถือเสียว่าเป็นความสุขส่วนตัวที่ ม่รบกวน

หรือเบียดเบียนใคร	

	 ด้วยความสนใจเช่นนี้บางคราวจงมีผู้คุ้นเคยมาขอร้องให้ ปเป็นวิทยากร

หรอืผู้น�าทัศนศกษาวดัหรอืวงัอยูบ้่างตามโอกาสทีว่่างตรงกัน	ผมกเกบรวบรวม

ความรู้ที่ทรงจ�าจากแหล่งต่างๆ	 ปขยายความต่อแบบ ม่ ับ ้อนนักเพื่อให้ 

ผู้ที่เป็นผู้ชมผู้ งพอ ด้ข้อมูลหรือข้อคิดประกอบการทัศนศกษา	เมื่อจบรายการ

แต่ละครั้งมีผู้ร่วมคณะทัศนศกษามาปรารภอยู่เสมอว่า	สถานที่ที่ ปเยี่ยมชมนั้น

ท่ีจรงิแล้วกเคยเดนิผ่านอยูบ่่อยๆ	ความรูส้กในใจกบอกแต่เพยีงว่าสวยและเป็น

ของโบราณมีคุณค่า	 แต่พอ ด้มาเดินเที่ยวชมพร้อมทั้งมีคนเล่าเรื่องราวต่างๆ	

ให้ ง	 ด้ทราบที่มาที่ ป	 ด้มีการชี้ชมรายละเอียดต่างๆ	 ความสนุกสนานและ

ความพงพอใจที่ ด้สมัผสัใกล้ชดิกบัสถานทีจ่รงิ	ของจรงิพร้อมกบั ด้ งเรือ่งราว

ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน	 กยิ่งท�าให้ความรู้สกภาคภูมิใจว่าเราเป็นส่วนหน่งของ

บ้านเมืองที่มีอารยะยิ่งเพิ่มพูนข้นหลายเท่าทบทวี

าน ม
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	 ที่กล่าวมาข้างต้นดังน้ีมิ ด้หมายความว่าผมเป็นผู้ทรงภูมิความรู้ในเรื่อง

ประวตัศิาสตร์โบราณคดอีย่างเชีย่วชาญ	ตรงกันข้ามผมวางตนอยู่ในฐานะผูส้นใจ 

ศกษาหาความรู้ในเรื่องนี้มาตลอดชีวิต	 ยังมีอีกหลายอย่างหลายเรื่องที่ผม ม่

ทราบ	 ในเมือง ทยของเรามีผู้ที่เป็นนักวิชาการและท�างานศกษาค้นคว้าเรื่อง

เหล่านี้อย่างจริงจังอีกเป็นจ�านวนมาก	ท่านเหล่านี้อยู่ในฐานะเป็นครูของผมทัง้

สิ้น	และน่ามหัศจรรย์ที่จะต้องบอกกล่าวกันว่า	ความรู้เหล่านี้ยังคงงอกเงยและ

เพิม่พนูขน้ ม่รูจ้บ	ต�ารบัต�าราและงานวจิยัในด้านศลิปวั นธรรม	ประวัตศิาสตร์

และโบราณคดีที่มีผู้เรียบเรียงค้นคว้าวิจัยข้นใหม่	 ด้เปิดพรมแดนความรู้ให้ 

กว้างขวางออก ปยิ่งข้นกว่าแต่เดิมอยู่เสมอ

	 ในบรรดานักวิชาการรุ่นใหม่ท่ีท�างานด้านประวัติศาสตร์ศิลปะมานานปี	

และมีผลงานการค้นคว้าเผยแพร่ต่อสาธารณะอยู่สม�่าเสมอ	 คนหน่งในจ�านวน

นั้นคือ	อาจารย์พิชญา สุ่มจินดา	อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาศิลปะ ทย	ภาควิชา

ศิลปะ ทย	คณะวิจิตรศิลป	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ผู้เป็นเจ้าของผลงานหนังสือ

เรื่อง	 “ถอดรหัสพระจอมเกล้า”	 เล่มนี้	 ่งผมมีโอกาส ด้รู้จักกันเป็นส่วนตัว 

ในฐานะผู้อยู่ในแวดวงผู้ที่มีความสนใจต้องตรงกัน	 อีกทั้งผมยัง ด้ติดตาม 

งานเขียนทางวิชาการของอาจารย์พิชญาด้วยความเพลิดเพลินใจและอิ่มใจใน

ความรู้ที่งอกเงยข้นมานานปี

	 หนังสือ	 “ถอดรหัสพระจอมเกล้า”	 ที่อยู่ในมือทุกท่านขณะนี้ ด้น�าศิลปะ

ในยุครัตนโกสินทร์ที่พระบาทสมเดจพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคิดค้นข้น	 ม่

ว่าจะเป็นในสมัยที่ยังทรงอยู่ในภิกขุภาวะ	ทรงเป็นพระภิกษุสมเดจเจ้า ามงกุ 	

หรือพระวชิรญาณมหาเถระ	 หรือในสมัยที่ทรงผ่านพิภพเป็นพระบาทสมเดจ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้ว	 มาวิเคราะห์หรือถอดความเชิงสัญลักษณ์ตาม

หลักวิชาที่เรียกเป็นภาษาอังก ษว่า	 Iconography	 หรือการอธิบายภาพ	 และ	

Iconology หรือการสืบสาวเหตุผลในการสร้างภาพอย่างละเอียดลออ	 โดยใช้

กรณศีกษาจากงานศลิปะทีพ่ระบาทสมเดจพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงประดษิฐ์

ข้น	ทั้งที่เป็นโบราณวัตถุหรือโบราณสถานมาเป็นโจทย์แล้วแสวงหาค�าตอบ

 การได้อ่านหนังสือเร่ือง “ถอดรหัสพระจอมเกล้า” เล่มนี้ จึงเปรียบ

เสมือนการได้เดินตามนักวิชาการผู้สวมบทบาทเป็นนักสืบ แกะร่องรอยแล้ว

พนิจิพเิคราะห์ว่าพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงพระราชด�ารหิรอื

ทรงแฝงคตอิะไรไว้บ้างในงานศลิปะทีท่รงประดิษฐ์ขึน้ตัง้แต่ครัง้กระน้ัน ยิง่อ่าน

กย็ิง่ท้าทายความคดิ และเห็นเป็นการสมควรแท้ทีจ่ะยกย่องเฉลมิพระเกยีรติ
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พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัว่าทรงเป็นปราชญ์พระองค์ส�าคญัของ

เมืองไทย

	 ขอขอบคุณ	 อาจารย์พิชญา	 สุ่มจินดา	 ที่อุตสาหะเขียนหนังสือเล่มนี้ให้

เรา ด้อ่าน	 ท�าให้ผมและอีกหลายๆ	 คนที่มีความสนใจในแนวทางใกล้เคียงกัน	

มีความสุขมากข้น	 มีความตื่นตาต่ืนใจมากข้นเมื่อ ด้แวะเวียน ปชมงานศิลปะ

ทรงประดิษฐ์ของพระบาทสมเดจพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันข้างหน้า

      ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง  จันทรางศุ

ปลั นั น รั มน ร



	 หนงัสอื	“ถอดรหัสพระจอมเกล้า”	เป็นการร้อยเรยีงจากบทความวชิาการ

อนัมเีนือ้หาสาระเกีย่วข้องกบัพระบาทสมเดจพระจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว	 ง่ผูเ้ขยีน

ด้เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในระหว่างพุทธศักราช	๒๕๔ -๒๕๕๖	ทั้งในวารสาร

ศ 	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 และเฉพาะอย่างยิ่งบทความจ�านวน

มากที่ ด้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารศิลปวัฒนธรรม	 ในการตีพิมพ์รวมเล่มคร้ังนี ้

ผู้เขียน ด้น�ามาปรับปรุงแก้ ขใหม่ให้มีความกระชับในบางบทความ	 รวมทั้ง

เพิ่มเติมเนื้อหาสาระหรือประเดนทางวิชาการที่ ด้ค้นพบเพิ่มเติมใหม่ในหลาย

บทความ	 หลายเร่ืองแม้จะเป็นประเดนปลีกย่อยเพียงหยิบมือหน่งในพระราช

ประวัติอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเดจพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ผู้ทรงเป็น		“พระ

จอมปราชญ์”	 แต่กสะท้อนให้เหนถงพระอัจฉริยภาพในพระองค์ที่ทรงให้ความ

ส�าคญักบัการใช้สญัลกัษณ์ในการสือ่ความหมายผ่านผลงานศลิปกรรม ด้อย่าง

ยอดเยี่ยมและแยบยล	

	 ความสนอกสนใจของผู้เขียนเกี่ยวกับพระบาทสมเดจพระจอมเกล้าเจ้า

อยู่หัว	 แรงบันดาลใจส่วนหน่งมาจากอาจารย์ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะของ 

ผู้เขียน	คือ	รองศาสตราจารย์	ดร. พิริยะ	 กร กษ์	ผู้ชี้ให้เหนถงพระอัจฉริยคุณ

ของพระองค์ที่สะท้อนให้เหนในงานศิลปะ	 ความมุ่งหมายส�าคัญอย่างหน่งของ

อาจารย์	คือ	การยกระดับของวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะมิให้เป็นเพียงภาพแทรก

ในหนงัสอืเพือ่ให้เกิดความสวยงาม	หรือเพยีงเพือ่การพรรณนารายละเอยีดปลกี

ย่อยให้เหนเพียงวิวั นาการในตัวของศิลปะเอง	หากเพื่อให้งานศิลปะใช้งาน ด้

ในฐานะเป็นสือ่สะท้อนความคดิและค่านยิมของผูค้นในสังคมทีร่งัสรรค์งานศลิปะ	

ทางสายนีแ้ม้เป็นหนทางอนัยากและมใิช่ทางสายหลกั	แต่กเป็นแนวทางทีผู่เ้ขียน

ด้ยดถือมาตลอดในการท�าหน้าทีน่กัประวตัศิาสตร์ศลิปะตามแนวทางทีอ่าจารย์

ด้วาง ว้	ความพยายามตามแนวทางดังกล่าวอย่างน้อยที่สุดก ด้เริ่มปราก ใน

หนังสือ	“ถอดรหัสพระจอมเกล้า”	แล้ว

านา

ถอดรหัสพระจอมเกล้า



พิชญา สุ่มจินดา
11

	 ในโอกาสนี้ผู้เขียนขอขอบพระคุณ	ศาสตราจารย์พเิศษธงทอง	จันทรางศุ	

ปลดัส�านกันายกรฐัมนตร	ีผูเ้ป็นแรงบนัดาลใจของผูเ้ขียนตัง้แต่วัยเยาว์ให้เกยีรติ

เขียนค�านิยม	รองศาสตราจารย์	ดร. พิริยะ	 กร กษ์	แห่งมูลนิธิพิริยะ	 กร กษ์	

ส�าหรับภาพประกอบหายากและทรงคุณค่า	คุณอพิสิทธิ	ธีระจารุวรรณ	หัวหน้า

กองบรรณาธิการศิลปวั นธรรม	ส�านักพมิพ์มตชิน	ผูเ้ลงเหนคณุค่าในงานของ

ผู้เขียนและช่วยผลักดันจนเกิดเป็นหนังสือเล่มนี้	และคุณธัชชัย	ยอดพิชัย	แห่ง

กองบรรณาธกิารนติยสารศลิปวั นธรรม	ผู้ให้ความช่วยเหลอืทางด้านวิชาการ

ด้วยน�้าใจและ มตรีจิตมาตลอดระยะเวลาที่ผู้เขียน ด้เริ่มเข้า ปมีบทบาทในหน้า

กระดาษของนิตยสารศิลปวัฒนธรรม	 คณะวิจิตรศิลป	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 

ให้ทุนสนับสนุนการจัดท�าต�าราหรือหนังสือ	และอีกหลายท่านที่ ม่ ด้เอ่ยนาม ว้	

ณ	 ท่ีนี้	 ทุกท่านล้วนเป็นแรงผลักดันที่ท�าให้หนังสือเล่มนี้ ด้มีโอกาสเผยแพร่สู่

สังคม ทยในวงกว้าง

พิชญา สุ่มจินดา

นิมม น มิน ม

ม ร ม ธศั ร
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	 ภายในหอพระไตรป ก	 วัดบวรนิเวศวิหาร	 	 มีจิตรกรรมภาพประวัติศาสตร์	 “ประวัติคณะ 
ธรรมยุต”	สมัยรัชกาลที่	๓	เช่นภาพนี้	เป็นภาพการสร้างโบสถ์และผูกพัทธสีมา	
	 ในภาพประกอบด้วยการสร้างอาคารซึง่ยงัก่อไม่เสรจ็สมบรูณ์	ก�าแพงก็ก�าลังก่อ	มกีลุ่มพระสงฆ์
ยืนอยู่รอบ 	อาคารบนพื้นซึ่งปูด้วยผ้าขาว	บนฐานอาคารมีพานตั้งอยู่	๙	ชุด	บนผ้าขาว	พิจารณา
จากการครองจีวรของพระสงฆ์ในภาพเป็นการห่มเฉวียงบ่าแบบมอญของพระสงฆ์ธรรมยุต
	 (ค�าบรรยายภาพโดย	 ชช  ดพิช )
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	 ภาพพระสงฆ์ในจิตรกรรม าผนังภายในหอพระไตรป ก	 วัดบวรนิเวศวิหาร	 หลายภาพยัง 
บ่งบอกชัดเจนได้เลยว่าเป็นคณะสงฆ์ธรรมยุต	ดูได้จากท่านั่งแบบยอง 	ซึ่งเป็นท่านั่งของพระมอญ
(ค�าบรรยายภาพโดย	 ชช  ดพิช ) 





ร ส ร ม ก า





บทนา

สั ลัก ละการถอดรหัส
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 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นที่รู้จักของชาวไทย

ผู้คลั่งไคล้วิทยาศาสตร์เสมอด้วยความเลื่อมใสในสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติ	 ใน

ฐานะที่ทรงค�านวณปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเช่นสุริยุปราคาได้อย่างแม่นย�า

โดยอาศัยวิทยาการที่ก้าวหน้าของชาติตะวันตกขณะนั้น	 ทรงเป็นชาวสยามผู้มี

ใจกว้างขวางในการเปิดรับความทันสมัย	 และเรียนรู้สรรพวิทยาจากชาติตะวัน

ตก	ขณะที่ชาวสยามส่วนใหญ่ในตอนนั้นล้วนปิดหูปิดตาด้วยความหวาดระแวง	

	 ในด้านศิลปะเราอาจรู้จักจิตรกรรม าผนังแบบ รั่งสกุลช่างขรัวอินโค่ง	 

หรือศิลปะพระราชนิยม	 ดังเห็นได้จากเจดีย์ทรงลังกาในพระอารามหลวงของ 

คณะสงฆ์ธรรมยตุที่ทรงสถาปนาขึ้นใหม่	หากอกีในอกีแง่มุมหนึ่งส�าหรบัผูเ้ขยีน 

แล้วในทางศิลปะนับได้ว่าทรงเป็นผู้หนึ่งที่ชาญฉลาดในการใช้	 “สัญลักษณ์”  

ในการสื่อความหมายทั้งในทางศาสนาและอาณาจักร	 ซึ่งในหลายครั้งเป็นไป 

อย่างแนบเนยีนและลกึซึ้ง	

	 เวลากว่า	 ๒ 	 ปที่ทรงใช้ในการครองสมณเพศก่อนทรงเถลิงถวัลยราช

สมบัติ	 มิได้เป็นเวลาที่สูญเปล่าเลย	 หากมองย้อนกลับไปแล้วก็นับเป็นโอกาส 

อันงดงามที่ท�าให้ทรงศึกษาธรรมคดีต่าง 	 ทั้งในพระไตรปิฎกและอรรถกถา

อย่างลึกซึ้งแตกฉาน	 จน	 “มีค�ายอพระเกียรติอยู่ว่าพระองค์เป็นผู้คงแก่เรียน 

เป็นยอดเยี่ยม นับเป็นแก้ว ดวงหนึ่ง  ในไตรโลก ทรงฉลาดทั้งในพระสูตร 

และพระอภธิรรม” 	 ค�ากล่าวเช่นว่านี้มใิช่เพยีงค�าอาศริวาทสรรเสรญิที่เกนิเลย	 

แต่เป็นข้อเท็จจริงที่สะท้อนพระอัจฉริยคุณในทางธรรมกถึกของพระองค์ได ้

ตรงจุด	 ด้วยพุทธศาสนาที่พระองค์ทรงศกึษากน็ยิมใช้ภาษาของสญัลกัษณ์ที่มี 

ความลุ่มลึกในการสื่อความหมายเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์	 สัจธรรม	 หรือ 

นามธรรมที่ยากต่อความเข้าใจนั่นเอง	ดงัสะท้อนให้เหน็ในสญัลกัษณ์ ymbol   

และประติมานริมาณวทิยา Iconography 	ที่ทรงถ่ายทอดลงในงานศลิปกรรม 

อย่างแยบคาย	

	 นักมานุษยวิทยาผู้หันเหให้การศึกษามานุษยวิทยาแต่เอนเอียงไปในทาง

มนุษยศาสตร์อย่างคลิ อร์ด เกียท ์ lifford Geert 	ผู้ล่วงลบั	เสนอ

ให้เข้าใจการกระท�าของมนุษย์ว่าเป็นการกระท�าที่มีความหมาย	 ถูกใส่ความ

หมาย	ไม่ต่างกบัภาษา	การกระท�าอะไรกแ็ล้วแต่จงึอยู่ในระบบของความหมาย	

เป็นสัญลักษณ์	 ผู้ก�าลังศึกษาสังคมจึงไม่ได้ก�าลัง	 “สังเกต”	 เหตุการณ์หรือ 

การกระท�าต่าง 	อยู	่แต่ก�าลงั	“อ่าน” หรอื	“ตคีวาม”	เพื่อ	“ท�าความเข้าใจ” 

ความหมายของผู้กระท�าการหรอืของสงัคมอยู่๒
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	 ศิลปะก็เป็นเช่นเดียวกับการกระท�าอื่น 	 ของมนุษย์	 คือ	 เป็นสิ่งที่ถูก

มนุษย์ใส่	 “ความหมาย”	 ลงไป	 จงึอาจกล่าวได้ว่าศลิปะม	ี “ าษา”	 ในตวั

ของมนัเอง	การมภีาษาของศลิปะเองย่อมเรยีกร้องให้เราต้องอ่าน	ตคีวาม	หรอื

ท�าความเข้าใจศลิปะ	ไม่ต่างจากภาษาทั่วไปที่มนษุย์ใช้ในการสื่อสารเลย	แต่ด้วย

ความที่บางครั้งศลิปะไม่ได้สื่อสารด้วยภาษากบัเราตรง 	หากแต่ผูก้�าหนดเนื้อหา

หรือผู้สร้างได้ซ่อนความหมายและนัยยะนานาไว้อย่างซับซ้อน	 ลุ่มลึก	 ในบาง

ครั้งกค็ลุมเครอืและซ่อนเร้น	การ	“อ่าน”	และ	“ตคีวาม”	เพื่อ	“ท�าความเข้าใจ”	

ใน	 “ความหมาย”	 ของศิลปะอย่างมีอรรถรสจึงมิใช่เป็นเพียงแค่การอธิบาย 

สิ่งที่สองตาเห็นหรือสองมือจับต้องเท่านั้น	 ซึ่งนั่นเป็นเพียงแค่การ	 “สังเกต”	 

หรอืเป็นหนงัสอืกเ็รยีกได้ว่าเป็นการอ่านอย่างเผนิ

	 ในฐานะที่ผู้เขียนเป็นอาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก	

astern Art History 	มานานหลายป	สิ่งหนึ่งที่สร้างความหนกัจติกงัวลใจ 

ให้กับนักศึกษาที่เรียนวิชานี้ก็คือ	 ศิลปะตะวันออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะ 

อนิเดยีล้วนมคีวามหมายเชงิ	 “สญัลกัษณ์”	 แ งเร้นไว้ในรูปรอยของงานศลิปะ 

เสมอ	 จนบางครั้งก็ยากที่จะเข้าใจได้อย่างถ่องแท้	 ท�าให้ผู้เรียนรู้สึกเหมือน 

ก�าลัง	 “ถอดรหัส” ecode 	 อะไรบางอย่างอยู่	 ไม่แปลกที่เป็นเช่นนั้น	 

เพราะสัญลักษณ์ที่เราคุ้นเคยกันในปจจุบันกับสัญลักษณ์ในบริบทของอินเดีย 

รวมถงึหลายแห่งในซกีโลกตะวนัออก	มคีวามแตกต่างกนัอย่างฉกาจ	เอเดรยีน  

สนอดกราส Adrian nodgrass 	 ผู้เขียนหนังสือลือนามอย่างสัญลักษณ ์

แห่งพระสถปู	อธบิายว่า	“สญัลักษณ์” ymbol  หมายถงึวธิกีารที่สญัลกัษณ์

จะน�าจติของมนุษย์ไปยงัสิ่งที่มนัอ้างถงึ	 สญัลกัษณ์ที่เราใช้กนัในชวีติประจ�าวนั 

ไม่ว่าจะเป็นด้านจิตวิทยา	 ภาษาศาสตร์	 ศิลปะแนวสัญลักษณ์	 เป็นสิ่งที่เรา 

สัมผัสได้หรือเข้าใจได้ในทางความคิดโดยไม่ยากนัก	 เพราะมันก�าลังอ้างอิง 

บางสิ่งในระดบัเดยีวกบัความเป็นจรงิที่เราเข้าถงึได้  

	 เรารูว่้าดอกกหุลาบสแีดงเป็นสญัลกัษณ์ของความรกัด้วยรปูทรงอนังดงาม	

กลบีละมุน	รุ่มรวยด้วยกลิ่นหอม	สแีดงของมนัยงัอาจสื่อถงึการเสยีสละ	ขณะ

ที่หนามแหลมคมของมันเป็นการย�้าเตือนให้เราตระหนกัถงึความเจบ็ปวดที่อาจ

เกดิขึ้นจากมนั	 ความรกั 	ได้เสมอ	

	 ในทางตรงข้ามสัญลักษณ์ในโลกตะวันออกเช่นในอินเดียกลับแตกต่าง	

เพราะในขณะที่สัญลักษณ์ตามความเข้าใจของคนในปจจุบันมักอ้างถึงสิ่งต่าง 	

เพยีงระดบัเดยีว	แต่ในศลิปะอนิเดยีกลบัมกีารอ้างองิถงึ	๒	ระดบั	ดอกบวัอาจ


