
ปรากฏการณ์ราหูคติ : พลวัตแห่งการสืบทอดและการสร้างสรรค์สัญลักษณ์ในงานศิลปะไทย 129

	 *	 บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจัยในโครงการ	 “สัญลักษณ์พระราหูในงานศิลปะ:	

การสืบทอด	 การสร้างสรรค์	 และความส�าคัญด้านคติความเช่ือในสังคมไทย	 โดยได้รับทุน	 “พัฒนา

ศักยภาพในการท�างานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่”	 จากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 (สกว.)

 
๑
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ประจ�าภาควิชาภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรมตะวันออก	

คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปรากฏการณ์ราหูคติ : พลวัตแห่งการสืบทอดและ

การสร้างสรรค์สัญลักษณ์ในงานศิลปะไทย*

ประเสริฐ รุนรา
๑

บทคัดย่อ

	 บทความน้ีมุง่ศกึษาการสืบทอดและการสร้างสรรค์สัญลักษณ์พระราหใูนงาน

ศิลปะตลอดจนความส�าคัญด้านคติความเช่ือเกี่ยวกับพระราหูในสังคมไทยในเขตพื้นที่

ภาคกลางและภาคตะวันออก	โดยใช้วิธกีารเกบ็ข้อมลูภาคสนามประกอบกบัการสังเกต

อย่างมีส่วนร่วม

	 ผลการศึกษาในด้านการสืบทอดสัญลักษณ์พระราหูในงานศิลปะไทย	 พบว่า	

มีการสืบทอดสัญลักษณ์พระราหูในงานศิลปะ	๒	ประเภท	คือ	งานประติมากรรมและ

งานจิตรกรรมซ่ึงหมายถึงจิตรกรรมฝาผนังและจิตรกรรมภาพสมุดไทย	 ผลการวิจัย

พบว่าการสืบทอดสัญลักษณ์พระราหูในงานศิลปะเป็นผลมาจากแนวคิดการสร้าง

สัญลักษณ์พระราหูตามคติพุทธศาสนา	

	 ส่วนการสร้างสรรค์สัญลักษณ์พระราหูในสังคมไทยมีการสืบทอดสัญลักษณ์

พระราหูในงานศิลปะ	 ๒	 ประเภท	 คือ	 การสร้างสรรค์สัญลักษณ์พระราหูในงาน

ประติมากรรม	 และการสร้างสรรค์พระราหูในงานประเภทภาพ	 ผลการวิจัยพบว่า

การสืบทอดสัญลักษณ์พระราหูในงานศิลปะเป็นผลมาจากแนวคิดการสร้างสัญลักษณ์

พระราหูที่มีอิทธิพลมาจากคติต�านานศาสนาพราหมณ์-ฮินดูแต่สร้างสรรค์ขึ้นในบริบท

พุทธศาสนาคือในพื้นที่พุทธสถาน
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	 ในด้านปัจจัยการสืบทอดสัญลักษณ์พระราหใูนงานศลิปะพบ	๓	ประการ	ได้แก่	

ประการแรก	ความคิดเกี่ยวกับคติการสร้างพุทธสถานเป็นศูนย์กลางจักรวาล	ประการ

ที่สองความคิดเกี่ยวกับการบูชาพระพุทธเจ้าในอนาคต	 และประการสุดท้ายความคิด

เกี่ยวกับกุศโลบายการสอนธรรมะในสังคมไทย	 ส่วนปัจจัยการสร้างสรรค์สัญลักษณ์

พระราหูในงานศิลปะ	พบปัจจัย	๔	ประการ	ได้แก่	ประการแรกอิทธิพลความเชื่อเกี่ยว

กบัโหราศาสตร์ในสังคมไทย	ประการทีส่อง	ลักษณะและปรากฏการณ์ของพทุธศาสนา

ในสังคมไทย	จ�าแนกเป็น	๒	ปัจจัย	คือ	๑)	พุทธศาสนาแบบประชานิยมในสังคมไทย	

และ	๒)	พุทธพาณิชย์ในสังคมไทย	ประการที่สาม	บทบาทหน้าที่ของพระราหูในฐานะ

สัญลักษณ์สากลในสังคมไทย	และประการสุดท้ายการสร้างสรรค์ความหมายใหม่ของ

พระราหใูนสงัคมไทยปัจจุบนั	จ�าแนกเป็น	๓	ความหมาย	คอื	๑)	พระราห:ู	สัญลักษณ์ของ

การสะเดาะเคราะห์	๒)	พระราห:ู	สัญลักษณ์ของโชคลาภ	และ	๓)	พระราห:ู	สัญลักษณ์

ของการเปลี่ยนผ่าน

ค�าส�าคัญ: พระราหู,	สัญลักษณ์,	คติความเชื่อ,	การสืบทอด,	การสร้างสรรค์
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๒
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Phenomenon of Belief in Rahu: Dynamics of 

Symbol Transmission and Creation in Thai Arts.
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๒

Abstract

 This research focuses on the creation and succession of the Rahu 

symbol	in	Thai	art,	as	well	as	the	importance	of	the	belief	in	Rahu	in	Thai	

society	in	the	central,	eastern	and	western	regions	by	using	field	observation	

method,	together	with	participant	observation.	The	study	of	the	succession	

of	Rahu	in	Thai	art	found	that	there	are	two	types	of	such	representations:	

sculpture	and	Thai	painting,	including	murals.	The	research	found	that	the	

succession of the Rahu symbol in Thai art has been the result of the concept 

of	Rahu	according	to	Buddhism.	

	 The	research	found	that	the	concept	of	Rahu	incorporates	Brahman-

Hindu	ideas,	but	was	created	in	a	Buddhist	context	as	it	is	used	in	Buddhist	

settings.	The	study	found	that	the	Rahu	symbol	is	used	in	three	ways.	First	

is	the	idea	of	the	creation	of	the	Buddhist	site	as	the	center	of	the	universe.	

Second	is	the	idea	of	worshiping	the	Buddha	in	the	future.	The	last	factor	

is	the	idea	of	using	Rahu	to	teach	morals	in	Thai	society.	The	symbolism	of	

Rahu	in	art	has	four	main	factors.	First,	there	is	the	idea	of	astrology	in	Thai	

society.	Second	are	the	characteristics	and	phenomena	of	Buddhism	in	Thai	

society,	categorized	into	two	factors:	1)	popular	Buddhism	and	2)	Buddhist	

commercialism.	Third	is	the	role	of	Rahu	as	a	universal	symbol	in	Thai	society.	
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Lastly,	a	new	meaning	of	Rahu	in	Thai	society	can	be	classified	into	three	

meanings:	1)	Rahu:	the	symbol	for	elimination	of	evil;	2)	Rahu:	the	symbol	of	

fortune;	and	3)	Rahu:	the	symbol	of	change.

Keywords:	Rahu,	Symbol,	Belief,	Transmission,	Creation



ปรากฏการณ์ราหูคติ : พลวัตแห่งการสืบทอดและการสร้างสรรค์สัญลักษณ์ในงานศิลปะไทย 133

บทน�า

 มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติและขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง	ๆ	ล้วน

เป็นเอกลักษณ์ที่ช่วยเสริมสร้างเกียรติภูมิของชาติ	 แสดงถึงความเจริญมาแต่อดีตอัน

ยาวนาน	บ่งบอกถึงความเป็นชาติอิสระ	ที่มีวัฒนธรรมอันโดดเด่นเป็นลักษณะเฉพาะที่

พี่น้องชาวไทยควรภาคภูมิใจ	(กรมศิลปากร,	๒๕๔๖,	น.	ค�าปราศรัย)

	 พระราหูหรือราหูก็จัดเป็นมรดกทางความคิดส�าคัญอย่างหนึ่งที่ปรากฏอยู่ใน

สังคมไทยและมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการด�ารงชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนาน	

เช่น	ความเช่ือเรือ่งราหอูมจันทร์	ราหอูมพระอาทติย์	ราหแูทรกอายหุรอืเสวยอาย	ุหรอื

แม้กระทั่งวันราหู	เป็นต้น	

	 โดยทั่วไปแล้วในสังคมไทยส่วนใหญ่รับรู้กันว่า	“ราหู”	หมายถึง	ยักษ์หรืออสูร

ที่มีกายเพียงครึ่งท่อน	 มักปรากฏในลักษณะที่ก�าลังกลืนกินพระอาทิตย์หรือพระจันทร์	

ความหมายในลักษณะดังกล่าวน้ีมาจากคติความเชื่อเกี่ยวกับต�านานที่ว่ายักษ์ชื่อว่า

พระราหูผู้เป็นโอรสของท้าวเวปจิตติกับนางสิงหิกาถูกพระนารายณ์ลงโทษ	 โดยมี

สาเหตมุาจากครัง้ประกอบพธิกีรรมกวนน�า้อมฤตของเทวดาและอสูร	พระราหไูด้ขโมย

ดื่มน�้าอมฤต	 พระอาทิตย์กับพระจันทร์เห็นเข้าจึงฟ้องแก่พระนารายณ์	 พระนารายณ์

จึงตัดเศียรพระราหูเพื่อลงอาญา	 แต่เพราะพระราหูได้ดื่มน�้าอมฤตไปแล้ว	 จึงไม่ตาย	

แต่กายกลับขาดเหลือเพียงครึ่งท่อน	 ด้วยความแค้นพระราหูจึงคอยพยายามกลืนกิน

พระอาทิตย์และพระจันทร์	 ซ่ึงเป็นต�านานเรื่องเล่าการเกิดสุริยคราสและจันทคราส	

(Stephen	markel,	๑๙๙๐,	p.	๑๐)

	 นอกจากต�านานพระราหูที่เผยแพร่อยู่ในสังคมไทยแล้ว	 พระราหูยังปรากฏ

ในขนบของงานศิลปะไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 รูปแบบสัญลักษณ์พระราหูในงาน

ศิลปะไทยมีหลากหลายไม่จ�ากัดความหมายอยู่เพียงต�านานเรื่องเล่าเท่าน้ัน	 เช่น	

ภาพจิตรกรรมศาลาแม่ซ้ือวัดพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม	จังหวัดกรงุเทพมหานคร	ซ่ึงวาด

ในสมัยรัชกาลที่	 ๓	 เรียกว่า	 “ร�าบองราหู”	 ซึ่งให้ความหมายในทางเวชศาสตร์คือเป็น

ช่ือเรียกสมุฤฐานของโรคเด็ก	 หรือแม้กระทั่งในปัจจุบันก็มีภาพพระราหูถือปืน

ที่วัดสระเกศ	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	 ซ่ึงสะท้อนความคิดที่เช่ือมโยงมิติเหตุการณ์

สังคมในช่วงวิกฤตการเมอืงของไทย	จนท้ายทีสุ่ดยงัพบการสร้างสรรค์พืน้ทีข่องเฉพาะ
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พระราหูเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมโดยเฉพาะ	 เช่น	 ศาลาพระราหูที่วัดศีรษะทอง	

จังหวัดนครปฐม	โดยทีวั่ดศรีษะทองน้ีเป็นเสมอืนการาสร้างศลิปะสัญลักษณ์หลายหลาย

รูปแบบเพื่อให้ผู้คนได้เลือกสักการะบูชา	 และการสร้างในลักษณะเช่นน้ีในพื้นที่ของ

วัดมีการพบสูงขึ้นในปัจจุบัน

	 จากปรากฏการณ์ของพระราหใูนสังคมไทยดงักล่าวจึงท�าให้ผู้วิจัยเกดิค�าถาม

วิจัยว่าเพราะเหตใุดพระราหจึูงยงัสามารถด�ารงอยูใ่นสังคมไทยได้อย่างยาวนานสืบมา	

ถึงแม้ในปัจจุบันสังคมไทยจะเป็นสังคมแห่งเทคโนโลยีอันทันสมัย	 ถึงกระน้ันพระราหู

ซ่ึงเป็นเทพตามคติศาสนาเทวนิยมกลับได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นในสังคมไทยที่มีพุทธ

ศาสนาซ่ึงมีความเช่ือตามคติแบบอเทวนิยมคือเชื่อในการกระท�าของตนเอง	 ดังน้ัน

ผู้วิจัยจึงสนใจศกึษาความหมายสัญลักษณ์พระราหทูีป่รากฏในงานศลิปะไทย	โดยเลือก

กลุ่มข้อมูลศิลปะพระราหูในภาคกลางและภาคตะวันออกซ่ึงมีการแพร่กระจายของ

สัญลักษณ์พระราหูในวงกว้าง

	 ทั้ ง น้ี ผู ้ วิ จัยมี วัตถุประสงค ์ ในการวิ จัย	 คือ	 ศึกษาการสืบทอดและ

การสร้างสรรค์สัญลักษณ์พระราหูในงานศิลปะ	 ตลอดจนศึกษาความส�าคัญด้านคติ

ความเชื่อเกี่ยวกับพระราหูในสังคมไทยในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก	 จาก

วัตถุประสงค์การวจิัยดังกล่าวจะน�าไปสู่กระบวนการหาค�าตอบเกี่ยวกับความเชื่อเรื่อง

พระราหูในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง	 ทั้งนี้ในบทความนี้ผู้วิจัยมุ่งน�าเสนอบทวิเคราะห์

พลวัตทางความคิดเกี่ยวกับสัญลักษณ์พระราหูในแต่ละยุคสมัยว่ามีความแตกต่างกัน

อย่างไร	 ซ่ึงจะน�าไปสู่ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของการสร้างสรรค์สัญลักษณ์พระราหู

ที่มีการสืบทอดและผลิตซ�้าความเชื่อเกี่ยวกับพระราหู	

	 งานวิจัยน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางคติชนวิทยาด้วยการรวบรวมข้อมูลเอกสาร

และการเก็บข้อมูลภาคสนาม	 ผู้วิจัยคาดว่างานวิจัยน้ีจะมีประโยชน์ต่อสังคมอย่าง

กว้างขวาง	เนื่องจากจะช่วยให้เข้าใจพลวัตของระบบความคิดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์

ศลิปะพระราหตูัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบัน	ตลอดจนจะท�าให้เข้าใจว่าเพราะเหตใุดความเช่ือ

เกีย่วกบัพระราหจึูงไม่เส่ือมสลายไปจากสังคมไทยตามกาลเวลา	อีกทัง้ยงัมกีารผลิตซ�า้

ในรูปแบบที่หลากหลายขึ้นไปกว่าเดิม	 งานวิจัยน้ีจึงเป็นเสมือนการถอดรหัสทาง

ความคิดของคนในสังคมไทยซ่ึงจะช่วยให้เข้าใจรากเหง้าและวัฒนธรรมความคิดของ

คนไทยได้ดีขึ้น
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วัตถุประสงค์

	 เพื่อศึกษาการสืบทอดและการสร้างสรรค์สัญลักษณ์พระราหูในงานศิลปะ

ตลอดจนความส�าคัญด้านคติความเช่ือเกี่ยวกับพระราหูในสังคมไทยในเขตพื้นที่

ภาคกลางและภาคตะวันออก	โดยมุง่ศกึษาประเดน็สัญลักษณ์พระราหทูีป่รากฏในศลิปะ

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

แนวคิดทฤษฎีที่น�ามาใช้ในการศึกษาวิจัย

	 ๑.	แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสัญลักษณ์

	 การสร้างสัญลักษณ์ความเชื่อในวัฒนธรรมของมนุษย์ล ้วนแล้วแต่มี

ความหมายซ่ึงแฝงอยูต่ามความเชือ่และวัฒนธรรม	คลิฟฟอร์ด	เกยีร์ซ	(Cliffford	Geertz)	

ได้เสนอว่าแนวคิดวัฒนธรรมบ่งชี้ถึงรูปแบบของความหมาย	(pattern	of	meanings)

ที่ได้รับสืบต่อกันมาในฐานะรูปของสัญลักษณ์	เป็นระบบของแนวคิดที่ได้รับสืบทอดกัน

มา	 (inherited	 conceptions)	 และเป็นการแสดงออกในรูปของสัญลักษณ์ซ่ึงผู้คนใช้

ในการติดต่อส่ือสาร	 เก็บรักษาไว้	 และพัฒนาเพื่อสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับชีวิตและ

ทัศนะที่มีต่อชีวิต	(Clifford	Geertz	อ้างถึงใน	ม.ร.ว.	อคิน	รพีพัฒน์,	๒๕๕๑,	น.	๗๖)	

	 ๒.	แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

	 การศกึษาบทบาทหน้าทีข่องข้อมลูคตชินเป็นแนวทางหน่ึงในการวิจัยทางคตชิน

วิทยา	สุกัญญา	สุจฉายา	(๒๕๔๘,	น.	๒-๓)	ได้อธิบายไว้ว่า	“นักคติชนรับแนวคิดนี้มา

จากทฤษฎีหน้าที่นิยม	 (Functionalism)	 ของนักมานุษยวิทยา	 ทฤษฎีน้ีนักสังคมวิทยา

ได้น�ามาใช้กับระบบสังคมโดยมองว่าสังคมก็คือระบบใหญ่ซ่ึงประกอบด้วยระบบย่อย

หลายระบบ	ระบบต่าง	ๆ 	มคีวามสัมพนัธ์กนัและมหีน้าทีเ่กือ้กลูซ่ึงกนัและกนั	ถ้าเกดิบาง

อย่างขึ้นกับส่วนใดส่วนหน่ึงก็จะมีผลกระทบต่อส่วนอ่ืน	 ๆ	 ด้วยทฤษฎีน้ีจึงใช้เป็น

เครื่องมือในการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับองค์ประกอบต่าง	 ๆ	 ซ่ึง

ประกอบขึ้นเป็นสังคม”

	 ในกลุ่มนักมานุษยวิทยาหน้าที่นิยมน้ี	 บรอนิสลอว์	 มาลินอฟสกี้	 (Bronislaw	

Malinowski)	ได้วิเคราะห์บทบาทหน้าทีข่องศาสนาต่อชีวิตมนุษย์และสังคมของมนุษย์

ไว้	๔	ประการ	โรเจอร์เอ็ม	กีซิง	(Roger	M.	Keesing	and	Felix	M.	Keesing,	๑๙๗๑,	
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p.	 ๓๐๒-๓๐๓)	 ได้รวบรวมแนวคิดบทบาทหน้าที่ของมาลินอฟสกี้ไว้ในหนังสือเรื่อง

New	Perspectives	in	Cultural	Anthropology	สามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้

	 ประการที่	 ๑	 ศาสนามีบทบาทในการให้ค�าอธิบายหรือตอบค�าถามที่ขึ้นต้น

ด้วยค�าว่า	“ท�าไม”	และมีหน้าที่แสวงหาค�าตอบว่า	“ท�าไม”	สิ่งต่าง	ๆ	จึงปรากฏขึ้น	ซึ่ง

กระบวนการคิดในลักษณะน้ีเป็นการแสวงหาค�าตอบด้วยปัญญาคิดวิเคราะห์หาเหตุ

ผลของมนุษย์

	 ประการที	่๒	ศาสนามหีน้าทีอ่ธบิายเหตผุลเกีย่วกบัความเช่ือพืน้ฐานในสังคม	

อีกทั้งยังมีบทบาทในการก�าหนดกฎทางสังคม	 ตลอดจนธ�ารงรักษามาตรฐานที่สังคม

ก�าหนดขึ้นในสังคมและวัฒนธรรม	 ดังน้ันบทบาทหน้าที่ของศาสนาจึงมีแนวโน้ม

ที่จะผสานสถาบันทางสังคม	

	 ประการที่	๓	ศาสนามีหน้าที่ในการสร้างความมั่นคงทางจิตใจ	ดังนั้นศาสนา

จึงสะท้อนบทบาทดงักล่าวผ่านพธิกีรรม	เมือ่ใดกต็ามทีค่นในสังคมหรอืกลุ่มวัฒนธรรม

ใดประสบปัญหาหรืออยู่ในวิกฤตการณ์	 มนุษย์จะใช้พิธีกรรมทางศาสนาผนวกกับ

ความคิดเกี่ยวกับอ�านาจเหนือธรรมชาติเพื่อขจัดปัญหา	 ดังน้ันมนุษย์จึงได้ประกอบ

พิธีกรรมต่าง	 ๆ	 ที่มีความสอดคล้องกับความเช่ือในระบบสังคมตลอดจนวัฒนธรรม

ของตน	เพื่อความมั่นคงทางจิตใจในสังคมและวัฒนธรรมของตน

	 ประการที่	 ๔	 ศาสนามีหน้าที่ในการประสานสังคม	 ดังน้ันศาสนาจึงสะท้อน

บทบาทผ่านพิธีกรรมและประเพณีที่สอดคล้องกับความเช่ือในสังคม	 ทั้งน้ีเน่ืองจาก

แนวคดิทางศาสนาสามารถอธบิายความคดิพืน้ฐานเกีย่วกบัวิถโีลกและชีวิต	ซ่ึงมบีทบาท

ส�าคญัในการก�าหนดแนวทางระบบสังคมกบัระบบจรยิธรรมให้ด�าเนินในวิถทีางเดยีวกนั

ขอบเขตของการวิจัย

	 ผู้วิจัยเลือกเกบ็ข้อมลูศลิปะไทยทีป่รากฏสัญลักษณ์พระราหเูฉพาะในเขตพืน้ที่

ภาคกลาง	 และภาคตะวันออก	 ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่ความเช่ือเรื่องพระราหูแพร่กระจายเป็น

วงกว้าง	แล้วจ�าแนกข้อมูลเป็นกรณีศึกษาตามความเหมาะสมของข้อมูล

	 ผู้วิจัยจ�าแนกประเภทของศิลปะไทยที่ปรากฏสัญลักษณ์พระราหูออกเป็น	 ๒	

กลุ่ม	ได้แก่
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	 ๑)	กลุ่มประติมากรรม

	 ๒)	กลุ่มภาพจิตรกรรมและภาพพิมพ์

	 ผู้วิจัยจ�าแนกการเก็บข้อมูลภาคสนามออกเป็น	๒	กลุ่ม	ได้แก่	

 ๑. กลุ่มสัญลักษณ์พระราหูที่ปรากฏในโบราณสถาน 

	 ผู้วิจัยเลือกโบราณสถานทีม่สัีญลักษณ์พระราหปูรากฏอยู	่จ�านวน	๖	แห่ง	ดงัน้ี

	 ๑)	วัดหน้าพระเมรุ	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	 ๒)	วัดพุทไธศวรรย์	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	 ๓)	วัดมหาธาตุวรวิหาร	 จังหวัดราชบุรี

	 ๔)	วัดเกาะแก้วสุทธาราม	 จังหวัดเพชรบุรี

	 ๕)	วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

	 ๖)	วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร	 	

	 	 	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 ๒. กลุ่มสัญลักษณ์พระราหูท่ีสร้างสรรค์ขึ้นใหม่หลังเหตุการณ์สุริยคราส

เต็มดวง พ.ศ. ๒๕๓๘ และเป็นช่วงเวลาเกิดวิกฤตเศรษฐกิจคร้ังใหญ่ของไทย คือ 

“ต้มย�ากุ้ง” พ.ศ. ๒๕๔๐

	 ผู้วิจัยเลอืกวัดทีม่สัีญลักษณ์พระราหปูรากฏอยูใ่นพืน้ทีชุ่มชน	และมปีระชาชน

นอกพื้นที่นิยมมาสักการะหรือประกอบพิธีกรรมด้วยวิธีการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม	

ทั้งสิ้นจ�านวน	๑๔	วัด	ดังนี้

	 ๑)	วัดศีรษะทอง	 จังหวัดนครปฐม

	 ๒)	วัดท่าไม้	 จังหวัดสมุทรสาคร

	 ๓)	วัดบางหญ้าแพรก	 จังหวัดสมุทรสาคร

	 ๔)	วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร	 จังหวัดสมุทรสาคร

	 ๕)	วัดบางโฉลงนอก	 จังหวัดสมุทรปราการ

	 ๖)	วัดท่อใหญ่	 จังหวัดชลบุรี

	 ๗)	วัดช่องแสมสาร	 จังหวัดชลบุรี

	 ๘)	วัดหนองอ้อ	 จังหวัดจันทบุรี

	 ๙)	วัดบางจาก	 จังหวัดนนทบุรี
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	 ๑๐)	วัดขุนจันทร์	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

	 ๑๑)	วัดเจ้าอาม	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

	 ๑๒)	วัดสามพระยา	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

	 ๑๓)	วัดไตรมิตรวิทยาราม	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

	 ๑๔)	วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

	 ๑๕)	วัดสนามจันทร์		 จังหวัดฉะเชิงเทรา

	 ๑๖)	วัดสมานรัตนาราม	 จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผลการวิจัย

	 การสืบทอดสัญลักษณ์พระราหใูนสังคมไทย	ผู้วิจัยจ�าแนกแนวคดิการสืบทอด

สัญลักษณ์พระราหูเป็น	 ๒	 แนวคิด	 ประการแรก	 การสืบทอดสัญลักษณ์พระราหู

ในฐานะเทวดาส�าคญัในระบบจักรวาลผู้ท�าหน้าทีป่กป้องคุม้ครอง	แนวคดิน้ีเป็นแนวคดิ

ที่เก่าแก่และน่าจะได้รับอิทธิพลจากต�านานเรื่องเล่าในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูมาก่อน

ซ่ึงในปัจจุบันยังมีการสืบทอดแนวคิดดังกล่าวจึงส่งผลให้มีการสร้างสัญลักษณ์ใน

ลักษณะประติมากรรมพระราหูไว้บริเวณทางเข้าพุทธศาสนสถาน	 ประการที่สอง

การสืบทอดสัญลักษณ์พระราหตูามแนวคดิโลกศาสตร์แบบไตรภมู	ิแนวคดิน้ีปัจจุบนัยงัมี

การสืบทอดแนวคิดดังกล่าวจึงส่งผลให้มีการสร้างสัญลักษณ์พระราหูไว้ในภาพ

จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางของมณฑลจักรวาล	

 ในส่วนของการสืบทอดน้ีผู้วิจัยจะน�าเสนอการสืบทอดมรดกทางความเชื่อ

เกีย่วกบัพระราหทูีย่งัหลงเหลือหลักฐานทีจั่บต้องได้ใน	๓	ประเดน็หลัก	คอื	การสืบทอด

พระราหูในงานประติมากรรม	 การสืบทอดพระราหูในงานจิตรกรรมฝาผนัง	 และ

การสืบทอดพระราหูในภาพสมุดไทย

การสืบทอดสัญลักษณ์พระราหูในงานประติมากรรม

	 ความเช่ือเกี่ยวกับพระราหูซ่ึงปรากฏในงานศิลปะปรากฏในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ที่เก่าแก่	 และยังปรากฏหลักฐานในปัจจุบัน	 จะปรากฏในลักษณะ

ภาพนูนต�า่ทีเ่ป็นศลิปะอิทธพิลของอินเดยีโดยมกัจะปรากฏรปูพระราหรูวมกบัชุดเทวดา

นพเคราะห์โดยปรากฏเป็นชุดเรียงตามล�าดับของเทวดานพเคราะห์และรูปพระราหู
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มกัจะท�าอาการกริยิาคอยดกัจับพระจันทร์และพระอาทติย์	หรอืท�าท่าทางแสดงอาการ

ขโมยน�้าอมฤต	(Stephen	markel,	๑๙๙๐,	p.	๑๓-๑๔)	ซึ่งอิทธิพลเช่นนี้บ้างครั้งก็พบ

ในศิลปะแบบขอมด้วย

	 ในประเทศไทยการสร้างสรรค์ประติมากรรมไทยพระราหูมักปรากฏเป็น

องค์ประกอบของศาสนสถานทีส่�าคญั	หลักฐานประตมิากรรมรปูพระราหทูีเ่ก่าแก่ทีสุ่ด

ทีป่รากฏในประเทศไทยคอื	รปูปนูป้ันพระราห	ูวัดศรมีหาธาตเุชลียง	อ�าเภอศรสัีชนาลัย	

จังหวัดสุโขทัย	(ขนิษฐา	มากทวี,	๒๕๕๓,	น.๕๑)	ส่วนในสมัยอยุธยา	ปัจจุบันหลงเหลือ

ประติมากรรมภาพนูนสูงรูปพระราหูที่วัดหน้าพระเมรุ	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เท่าน้ัน	 โดยปรากฏประติมากรรมพระราหูอยู่ที่พระบันพระอุโบสถ	 ซ่ึงมีลักษณะ

การสร้างแสดงให้เห็นการสืบทอดความเชื่อเรื่องจักรวาลวิทยากับการด�ารงอยู่ของ

อ�านาจกษัตริย์ผู้ปกครอง

	 ประเด็นที่น่าสนใจอีกประการหน่ึงก็คือ	 การสร้างประติมากรรมพระราหู

ให้สัมพันธ์กับเรื่องเมขลาและรามสูรซ่ึงเป็นภาพสะท้อนปรากฏการณ์ของฤดูกาล

ธรรมชาติ	หลักฐานดังกล่าวปรากฏให้เห็นคือรูปพระราหู	ที่วัดมหาธาตุ	จังหวัดราชบุรี	

บริเวณพระปรางค์	 ซ่ึงคติการสร้างองค์ประกอบสถาปัตยกรรมที่เล่าเรื่องพระราหู

สัมพันธ์กับรามสูรและเมขลาน้ี	 น่าจะเป็นอิทธิพลจากวรรณกรรมเรื่องสุริยาศศิธร

ของไทย	(ดูเพิ่มเติมใน	ปรีดา	พิศภูมิวิถี,	สุริยาศศิธร,	๒๕๔๘)

	 จากทีก่ล่าวมาจะเหน็ได้ว่าการสืบทอดสัญลักษณ์พระราหใูนงานประตมิากรรม

ในอดีต	 สัญลักษณ์พระราหูจะปรากฏอยู ่ในส่วนศาสนสถานของขอมซ่ึงนับถือ

พราหมณ์-ฮินดกู่อน	แล้วเกดิกระบวนการแปรไปสู่สถานะเทพคุม้ครองพทุธศาสนา	อน่ึง

หลักฐานข้างต้นจึงเป็นภาพสะท้อนวัฒนธรรมการสืบทอดเรื่องเล่าต�านานเกี่ยวกับ

พระราหทูีม่คีวามสัมพนัธ์กบัเทพในศาสนาฮินดใูนสังคมในแถบเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้

ซ่ึงสืบทอดกันมาอย่างช้านาน	 ส่วนในสังคมไทยได้มีการปรับจนเกิดการผสมเรื่องเล่า

เกีย่วกบัพระราหทูีม่คีวามซ้อนทบักบัเรือ่งเล่าเกีย่วกบัรามสูรอันสัมพนัธ์กบัปรากฏการณ์

ธรรมชาติซึ่งส่งผลต่อการด�ารงชีวิตแบบสังคมเกษตรกรรมของไทย	
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 การสืบทอดสัญลักษณ์พระราหูในงานจิตรกรรมฝาผนัง

	 การสืบทอดความเช่ือเรื่องพระราหูในภาพจิตรกรรมฝาผนังในสังคมไทย

ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มภาพจิตรกรรมที่ปรากฏเรื่องราวเกี่ยวกับพระราหูที่ปรากฏร่วมกับ

เนื้อหาภาพจิตรกรรมที่สัมพันธ์กับไตรภูมิ
๑
	ซึ่งเป็นความเชื่อเกี่ยวกับจักรวาลวิทยาของ

ไทย	หลักฐานการสืบทอดที่ยังหลงเหลืออยู่สามารถแบ่งออกได้เป็น	๒	สมัยหลัก	คือ	

ภาพจิตรกรรมพระราหูสมัยอยุธยาและภาพจิตรกรรมพระราหูสมัยรัตนโกสินทร์

 ๑) ภาพจิตรกรรมพระราหูสมัยอยุธยา

	 ภาพจิตรกรรมพระราหทูีย่งัคงเหลือหลักฐานคอืจิตรกรรมสมยัอยธุยา	(สันติ	

เล็กสุขุม	 และกมล	 ฉายาวัฒนะ,	 ๒๕๒๔,	 น.	 ๕๖)	 อย่างไรก็ตามภาพของพระราหูที่

ปรากฏน้ันเห็นได้เพียงแห่งเดียวได้แก่	 ภาพพระราหูไตรภูมิวัดเกาะแก้วสุทธาราม	

จังหวัดเพชรบุรี	 จิตรกรรมดังกล่าวปรากฏอยู่ด้านหน้าพระประธานภายในพระอุโบสถ	

โดยปรากฏรวมอยู่กับภาพเขียนเรื่องไตรภูมิ	 ในส่วนของภาพพระราหูมีลักษณะเป็น

รปูพระราหปูรากฏเป็นรปูยกัษ์มกีายครึง่ตวั	กางสองมอืออกท�าอาการรอจับ	โดยปรากฏ

อยู่ใกล้กับภาพวิมานของพระจันทร์ซ่ึงมีสัญลักษณ์เป็นรูปกระต่ายอยู่กลางดวงจันทร์

สีเหลือง	 ส่วนตรงข้ามท�าเป็นรูปพระอาทิตย์สีแดงมีรูปนกยูงอยู่ตรงกลาง	 อย่างไร

ก็ตามผู้วิจัยมีข้อสันนิษฐานว่า	 คติความนิยมสร้างพระราหูอยู ่ชิดกับพระจันทร์น้ี

เกิดจากโลกทัศน์ความเข้าใจของคนโบราณที่สังเกตเห็นว่าการเกิดคราสน้ันมักจะ

เกิดกับพระจันทร์บ่อยกว่าเกิดกับพระอาทิตย์	 การสร้างสัญลักษณ์รูปพระราหู

ชิดพระจันทร์จึงแฝงถึงนัยส�าคัญคืออธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติด้วยภาพ

 ถึงแม้ว่าภาพจิตรกรรมพระราหูสมัยอยุธยาจะปรากฏเพียงแห่งเดียว	 แต่มี

ข ้อน่าสังเกตว่ายังน่าจะมีภาพจิตรกรรมพระราหูอีกที่หน่ึงคือภาพจิตรกรรมที่

วัดพุทไธศวรรย์	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ซึ่งการแสดงภาพไตรภูมิโลกสัณฐาน	หาก

แต่ภาพลบเลือนไปมาก	

 
๑	
สันติ	 เล็กสุขุม	 และ	 กมล	 ฉายาวัฒนะ	 ได้แบ่งเรื่องราวที่มักนิยมเขียนบนจิตรกรรม

สมัยอยุธยาคือ	เรื่องอดีตพุทธ	พุทธประวัติ	ไตรภูมิหรือชาดก
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	 จากหลักฐานข้างต้นน่าจะเป็นแนวทางในการอธิบายได้ว่าในสมัยอยุธยา

มีขนบการใช้สัญลักษณ์พระราหูเพื่อแสดงนัยทางความหมายเกี่ยวกับโลกสัณฐาน

ตามคตไิตรภมู	ิและเป็นแนวคดิการสร้างสัญลักษณ์พระราหทูีเ่ป็นผลมาจากการสืบทอด

ความคิดจากวรรณกรรมส�าคัญเรื่องไตรภูมิในสมัยสุโขทัย

 ๒) ภาพจิตรกรรมพระราหูสมัยรัตนโกสินทร์

	 ภาพพระราหูในสมัยรัตนโกสินทร์ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยอาศัยภาพที่ปรากฏ

ในวัดที่เป็นพระอารามหลวงส�าคัญ	กรณีศึกษาหลักคือภาพจิตรกรรมวัดราชสิทธาราม	

และเขตพุทธาวาสของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม	 ซ่ึงเป็นวัดพระอารามหลวงที่

ส�าคัญและมีภาพจิตรกรรมที่เป็นขนบราชส�านักของไทย	 ซ่ึงจะช่วยท�าให้เห็นถึงคติ

การสืบทอดขนบการสร้างสัญลักษณ์พระราหู

	 หากจะกล่าวถงึการสืบทอดภาพจิตรกรรมอันเป็นรอยต่อของสมยัอยธุยาและ

สมัยรัตนโกสินทร์ก็คงต้องกล่าวถึงภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดราชสิทธารามเป็น

แห่งแรก	 น.ณ	 ปากน�้า	 ศิลปินแห่งชาติได้อธิบายลักษณะเฉพาะของภาพจิตรกรรม

วัดราชสิทธารามไว้ว่า	

 จิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาได้ส่งแบบแผน เทคนิค วิธีการ

ให้แก่สมัยรัตนโกสินทร์แทบทุกอย่าง สมัยรัชกาลที่ ๑ และรัชกาล

ที่ ๒ แห่งรัตนโกสินทร์ตอนต้น...ดังเราเห็นจากวัดราชสิทธาราม ใน

ธนบุรี ซ่ึงมีฝีมือยอดเยี่ยมมาก และเป็นพิมพ์เดียวกับศิลปะสมัย

อยุธยาตอนปลายแทบไม่ผิดเพี้ยน ทั้งนี้ก็คงจะเนื่องด้วยช่างหลวง

ที่ตกค้างมาจากกรุงแตก ได้มีโอกาสสร้างงานหัตถกรรมสืบต่อมา

อย่างไม่ขาดตอนฝีมือช่างจึงมิได้ต�่าลงไป

(อ้างถึงในอภิวันทน์	อดุลยพิเชฎฐ์,	๒๕๕๗,	น.	๑๒๕)	
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	 ลักษณะพระราหูที่วัดราชสิทธารามปรากฏภาพบริเวณฝาผนังด้านซ้ายของ

องค์พระประธาน	 ข้างวิมานของพระอาทิตย์ซ่ึงทรงราชรถเทียมด้วยสิงโต	 ลักษณะ

พระราหมูกีายเตม็ตวั	ยกขาข้างหน่ึงข้ึนแสดงอาการเหาะไล่ตามราชรถของพระอาทติย์	

ผิวกายสีด�า	เขี้ยวมีลักษณะหงายขึ้น	สวมมงกุฎ	สังวาล	กรองศอ	พาหุรัด	และทองกร	

กายท่อนล่างสวมสนับเพลา	 มือซ้ายยกขึ้นแสดงอาการคว้าหรือเอ้ือมจับไปยังราชรถ

ของพระอาทิตย์	 มือขวาถือค้อน	 หัวค้อนมีสีขาว	 และบริเวณฝาผนังอีกด้านหน่ึงใน

แนวระนาบเดียวกันกับพระอาทิตย์	 อย่างไรก็ตามผู้วิจัยสันนิษฐานว่าลักษณะของ

ภาพพระราหดูงักล่าวเป็นลักษณะท่าทางเดยีวกบัท่าทางของรามสูรตามนางเมขลา	และ

จุดประสงค์ส�าคัญของการวาดภาพพระราหูก็คือการสืบขนบการแสดงองค์ประกอบ

ของโลกสัณฐานตามมโนทัศน์ของคนไทยให้สมบูรณ์เท่านั้น

	 ผู้วิจัยเหน็ว่าขนบการวาดภาพพระราหเูกดิการเปล่ียนเปล่ียนครัง้ใหญ่ทีส่�าคญั

ในสมัยรัชกาลที่	๓	ซึ่งในยุคนี้เป็นยุคศิลปะแบบพระราชนิยม	โดยเห็นได้ภาพจิตรกรรม

ของพระราหูที่มีต�าแหน่งปรากฏ	 จุดประสงค์	 และรูปลักษณะที่เปล่ียนไป	 หลักฐาน

ดังกล่าวปรากฏเห็นให้เห็นได้ชัดคือภาพจิตรกรรมพระราหูที่วัดพระเชตุพนวิมล

มังคลาราม	กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ ๑	ภาพพระราหูบริเวณหลังพระประธาน	วัดราชสิทธาราม

ที่มา:	ประเสริฐ	รุนรา
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	 ภาพพระราหทูีวั่ดพระเชตพุนฯ	ปรากฏหลักฐานการเปลีย่นแปลงขนบการวาด

ภาพพระราหูที่ส�าคัญอยู่ในส่วนของบริเวณเขตพุทธาวาส	๓	แห่ง	ได้แก่	ภาพพระราหู

ที่คอสองในพระประธานพระอุโบสถซ่ึงอยู่ภายนอกตัวอาคารอันมีจุดประสงค์เพื่อ

ยืนยันความเป็นจักรวาลของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์	 ภาพพระราหูที่ศาลารายสร้างข้ึนโดยมี

จุดประสงค์เพื่ออธิบายถึงรูปแบบโรคภัยโดยใช้ภาพสัญลักษณ์ของพระราหูแทน

ความหมายโรคร้ายของเด็ก	 ซึ่งเรียกว่า	 “ร�าบองราหู”	 และที่สุดท้ายคือภาพพระราหู

ทีศ่าลาคูห่น้าสวนมสิกวันหลงัวิหารพระพทุธไสยาสน์	ซ่ึงสันนิษฐานว่าเป็นภาพทีว่าดขึน้

เพื่อจุดประสงค์ที่จะอธิบายถึงพระปางพุทธไสยาสน์ว่าเป็นปางปราบอสุรินทราห	ู

ซึ่งสอดคล้องกับเรื่องเล่าที่ปรากฏในสุริยสูตรและจันทรสูตรในพระสุตันตปิฎก

ภาพที่ ๒	พระราหูไล่จับพระจันทร์ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ที่มา:	ประเสริฐ	รุนรา

	 ความน่าสนใจของภาพพระราหูที่พระอุโบสถก็คือองค์ประกอบของภาพซ่ึง

ปรากฏบริเวณคอสองพระอุโบสถด้านนอกให้รายละเอียดของวิมานของพระจันทร์

สีเหลืองเทียมด้วยม้าสีขาวพร้อมทั้งมีหมู่เทพต่าง	 ๆ	 ปรากฏในภาพด้วย	 ส่วนภาพ

พระราหแูสดงอาการก�าลังเหาะไล่ตามพระจันทร์อย่างมุง่มัน่	ส่วนภาพพระจันทร์กแ็สดง

ให้เห็นถึงอาการก�าลังทรงราชรถขับหนีไปข้างหน้าและหันหน้ามามองพระราหู	 พร้อม

ทั้งใช้มือข้างขวายกน้ิวช้ีมายังพระราหู	 ภาพดังกล่าวมีลักษณะที่สวยงามและแสดง

อากัปกิริยาได้อย่างมีอารมณ์และความรู้สึกของผู้ตามและผู้ไล่	

	 ภาพพระราหูปรากฏอยู ่บริเวณพระอุโบสถดังกล่าว	 ถึงแม้ว ่าจะเป็น

การสืบทอดขนบการวาดภาพพระราหูเพื่อเป็นการเน้นย�้าความเป็นศูนย์กลางจักรวาล
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ของพระอุโบสถ	 ซ่ึงสถาปนิกสมัยรัชกาลที่	 ๓	 ได้จงใจที่จะสมมติพระอุโบสถให้เป็น

สัญลักษณ์ของเขาพระสุเมรุ	 ศูนย์กลางจักรวาล	 และได้เสริมความสมบูรณ์ของผัง

และความหมายของพุทธสถานในการเป็นรูปแบบจ�าลองจักรวาลด้วยองค์ประกอบอ่ืน	

ทั้งในรูปสถาปัตยกรรมและจิตรกรรม	(เสมอชัย	พูลสุวรรณ,	๒๕๓๙,	น.	๑๘)	แต่ภาพ

พระราหูซ่ึงเป็นหน่ึงในองค์ประกอบส�าคัญที่ช่วยเสริมความสมบูรณ์ของคติความเช่ือ

ได้มีการปรับมาไว้ภายนอกตัวอาคาร	 ลักษณะดังกล่าวน่าจะเป็นเหตุผลเน่ืองจาก

จิตรกรรมภายในอาคารไม่มกีารวาดภาพโลกสัณฐานแบบเดมิแต่มกีารวาดภาพวาดเป็น

เรือ่งมโหสถซ่ึงเป็นชาดกชาตหิน่ึงของพระพทุธเจ้าทีบ่�าเพญ็ปัญญาบารม	ีสันนิษฐานว่า

เพือ่ให้สอดคล้องกับพระราชประสงคท์ี่ต้องการสรา้งใหว้ดัโพธิเ์ป็นแหล่งเรียนรูเ้พื่อให้

เกิดปัญญาแก่คนหมู่มากจึงต้องปรับน�าภาพพระราหูมาไว้ภายนอก

 ภาพพระราหูอกีท่ีหนึง่ของวดัพระเชตพุนก็คือภาพร�าบองราหูท่ีศาลาแม่ซือ้ 

บริเวณหน้าด้านหน้าพระมหาเจดีย์ ๔ รัชกาล ภาพพระราหูดังกล่าวมีจุดประสงค์

เพื่ออธิบายถึงรูปแบบโรคภัย	 โดยใช้ภาพสัญลักษณ์ของพระราหูแทนความหมาย

โรคร้ายของเด็ก	 ซึ่งเรียกว่า	 “ร�าบองราหู”โดยมีทั้งหมด	๑๒	กลุ่มภาพ	 ในแต่ละกลุ่ม

ภาพจะมีภาพประกอบกันอยู่	 ๓	 ภาพ	 ตัวอย่างเช่น	 ภาพร�าบองราหูส�าหรับท�าพิธีบูชา

แก้โรคภัยของเด็กที่เกิดในราศีตุลย์	 ในภาพจะมีองค์ประกอบคือด้านขวามือของภาพ

มีจารึกก�ากับไว้ว่า	 “รูปน้ีเสียข้างข้ึนเป็นภาพไกรสรจ�าแลงน้ีมีกายมีสีเขียวนิลตลอด	

ก�าลังแสดงอาการกระโจนลงมา”

ภาพที่ ๓	ร�าบองราหู	

ที่มา:	ประเสริฐ	รุนรา
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	 ภาพทีป่รากฏตรงกลางเป็นภาพทีม่จีารกึก�ากบัใต้ภาพไว้ว่าเป็นร�าบอง	มศีรีษะ

เป็นสิงห์ปนนาค	 ล�าตัวคล้ายมนุษย์ผิวกายมีสีเหลืองทองและมีขนเหมือนลิงตลอด

ทั้งตัว	มือข้างซ้ายจับคานชูขึ้น	และภาพที่ปรากฏทางด้านซ้ายมือของภาพมีจารึกก�ากับ

ใต้ภาพไว้ว่า	 “รูปน้ีเสียข้างแรม”	 มีลักษณะเป็นใบหน้ายักษ์ราหูอยู่ท่ามกลางลายไทย

ที่วาดล้อมเป็นรูปใบโพ

	 ภาพพระราหูในกลุ่มน้ีเป็นการปรับใช้สัญลักษณ์พระราหูกับการอธิบายโรค

ของเด็ก	ดังนั้นพระราหูในกลุ่มภาพชุดร�าบองราหูนี้จึงเป็นภาพแทนของโรคภัยอันเป็น

อันตรายแก่เด็ก	เป็นการใช้สัญลักษณ์พระราหูในเชิงการแพทย์

 นอกจากน้ียงัพบภาพพระราหอีูกจุดหน่ึงทีวั่ดพระเชตพุน	ฯ	กค็อืภาพพระราหู

ที่บริเวณศาลาสวนมิสกวันหลังวิหารพระพุทธไสยาสน์	 ภาพพระราหูปรากฏกายเพียง

ท่อนบนเท่านั้น	มีผิวกายสีด�าก�าลังกลืนกินพระอาทิตย์เข้าไปในปาก

	 ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าพระราหูที่สวนมิสกวันน้ีเป็นภาพที่วาดข้ึนเพื่อจุดประสงค์

อธบิายถงึต�านานพระพทุธรปูนอนปางปราบอสุรนิทราหซ่ึูงสร้างไว้ในวิหารพทุธไสยาสน์	

อันเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับเรื่องเล่าที่ปรากฏในสุริยสูตรและจันทรสูตรในพระสุตันต-

ปิฎก

ภาพที่ ๔	พระราหูอมพระอาทิตย์ที่สวนมิสกวัน

ที่มา:	ประเสริฐ	รุนรา
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	 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าภาพจิตรกรรมพระราหูรัตนโกสินทร์ยังคงสืบทอด

ขนบการสร้างสัญลักษณ์พระราหูในพุทธสถานเพื่อยืนยันความเช่ือเกี่ยวกับโลกศาสตร์

ตามคตไิตรภมู	ิทัง้น้ียงัมกีารใช้ภาพวาดพระราหใูนความหมายใหม่เพิม่ข้ึนคอืการใช้ภาพ

พระราหูแทนโรคที่ปรากฏอยู่	 ณ	 ศาลาแม่ซ้ือ	 และมีการสร้างสัญลักษณ์พระราหู

แบบครึ่งตัวเพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องเล่าในพระสูตร

 การสืบทอดสัญลักษณ์พระราหูในงานจิตรกรรมฝาผนังจะเห็นได้ว ่ามี

การสืบทอดขนบการสร้างสัญลักษณ์พระราหูเพื่ออธิบายแนวคิดโลกศาสตร์ตาม

คติไตรภูมิอย่างชัดเจน	 และขนบดังกล่าวน้ียังเป็นขนบส�าคัญที่ส่งผลต่อการวาดภาพ

จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถในวัดที่สร้างขึ้นในปัจจุบันอีกด้วย

 การสืบทอดสัญลักษณ์พระราหูในภาพสมุดไทย

	 การสืบทอดพระราหูในภาพวาดสมุดไทยทั้งหมดเป็นไปในลักษณะของ

การสร้างองค์ประกอบของจักรวาลหรือโลกสัณฐานในสมบูรณ์	อย่างไรก็ตามลักษณะ

ของพระราหูในสมุดไทยแต่ละเล่มก็มีความแตกต่างกัน	 จากการเก็บข้อมูลพบว่า

สัญลักษณ์พระราหทูีป่รากฏในภาพสมดุไทยแบ่งตามลักษณะทางกายภาพของพระราห	ู

๔	 ประการ	 ได้แก่	 ๑)	 ลักษณะทางรูปกายมีสองประเภทคือกายพระราหูแบบเต็มตัว

และครึ่งตัว	 ๒)	 ลักษณะทางสีกายของพระราหูมีหลากหลายสี	 แต่ที่พบมากคือ	

กายสีแดง	 สีเขียว	 สีเหลือง	 และสีน�้าเงิน	 แต่มีข้อน่าสังเกตว่าไม่มีฉบับใดที่กล่าวว่า

พระราหมูกีายสีด�า	๓)	ลักษณะของอาวุธของพระราหพูบว่าอาวุธของพระราหบูางฉบับ

กล่าวว่าถือค้อน	 บางฉบับกล่าวว่าถือกระบอง	 และบางฉบับไม่มีการถืออาวุธแต่

เป็นการท�าท่าก�าลังจะจับพระอาทิตย์หรือพระจันทร์	 ๔)	 ลักษณะวิมานของพระราห	ู

บางฉบับกล่าวว่าอยู่ทางทิศเหนือ	 บางฉบับกล่าวว่าอยู่ในอสูรพิภพ	 หรือบางฉบับ

ให้รายละเอียดสีของวิมานด้วยคือมีสีแดงหรือบางฉบับกล่าวว่ามีสีทอง	 เป็นต้น	

อย่างไรก็ตามแม้ว่าลักษณะทางกายภาพของพระราหูจะมีความหลากหลายแต่

มีสิ่งหนึ่งที่สมุดไทยทุกฉบับกล่าวตรงกันคือ	พระราหูมีลักษณะเป็นยักษ์
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	 ความหลากหลายของสัญลักษณ์พระราหูที่ปรากฏในภาพสมุดไทยน้ัน	 ผู้วิจัย

เห็นว่าน่าจะเป็นผลมาจากความหลากหลายของผู้เขียน	ถึงแม้ว่าจะมีความหลากหลาย

แต่มีสิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนมีร่วมกัน	 คือ	 การรับรู้เรื่องราวพระราหูจากคติไตรภูมิซึ่งอธิบาย

ถึงความส�าคัญของพระราหูในฐานะเทวดาในจักรวาล	

	 จากทีก่ล่าวมาทัง้หมดจะเหน็ได้ว่าการสบืทอดสัญลักษณ์พระราหใูนสังคมไทย	

ผู้วิจัยจ�าแนกแนวคิดการสืบทอดสัญลักษณ์พระราหูเป็น	 ๒	 แนวคิด	 ประการแรก	

การสบืทอดสญัลักษณ์พระราหใูนฐานะเทวดาในจักรวาลผู้ท�าหน้าทีป่กป้องคุม้ครองทศิ	

แนวคิดน้ีเป็นแนวคิดที่เก่าแก่และน่าจะได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู	 ซ่ึงใน

ปัจจุบันยังมีการสืบทอดแนวคิดดังกล่าวจึงส่งผลให้มีการสร้างสัญลักษณ์ในลักษณะ

ประติมากรรมพระราหูไว้บริเวณทางเข้าพุทธศาสนสถาน	ประการที่สอง	 การสืบทอด

สัญลักษณ์พระราหตูามแนวคดิโลกศาสตร์แบบไตรภมู	ิแนวคดิน้ีปัจจุบนัยงัมกีารสืบทอด

แนวคิดดังกล่าวจึงส่งผลให้มีการสร้างสัญลักษณ์พระราหูไว้ในภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ภายในพระอุโบสถ	ซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป

การสร้างสรรค์สัญลักษณ์พระราหูในสังคมไทย

	 การสร้างสรรค์สัญลักษณ์พระราหูในสังคมไทย	 ในปัจจุบันมีการสร้างสรรค์

สัญลักษณ์พระราหอูย่างหลากหลาย	จากการรวบรวมข้อมลูผู้วิจัยจ�าแนกการสร้างสรรค์

สัญลักษณ์พระราหูในสังคมไทยออกเป็น	๒	ประเภท	ได้แก่	การสร้างสรรค์สัญลักษณ์

พระราหใูนงานประตมิากรรม	และการสร้างสรรค์สัญลักษณ์พระราหใูนงานประเภทภาพ

ภาพที่ ๕ พระอาทิตย์	พระจันทร์	และพระราหู	

แสดงวิถีการโคจรของพระอาทิตย์ในสามฤดู

(ที่มา:	สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา–ฉบับธนบุรี	เล่ม	๑,	น.	๓๐)
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การสร้างสรรค์สัญลักษณ์พระราหูในงานประติมากรรม

	 ประตมิากรรมพระราหใูนปัจจุบันทีเ่ป็นรปูทรงสามมติมิจุีดประสงค์การสร้าง

ขึ้นเพื่อตอบสนองความเช่ือความศรัทธาในแง่มิติทางวัฒนธรรมและสะท้อนให้เห็นถึง

ปรากฏการณ์ของสงัคมในแต่ละช่วงเวลา	โดยแบ่งลักษณะงานประตมิากรรมพระราหู

ได้	๔	รูปแบบหลักดังนี้

 ๑) ประติมากรรมพระราหูลอยตัว

	 	 ประตมิากรรมพระราหลูอยตวัในปัจจุบันส่วนใหญ่พบว่ามกีารสร้างขึน้เพือ่

เป็นจุดศนูย์กลางภายในศาลาซ่ึงสถานทีใ่ช้เพือ่การบูชาพระราหเูป็นการเฉพาะแบ่ง	ออก

เป็น	๓	ลักษณะ	ดังนี้

  (๑) ประติมากรรมลอยตัวแบบพระราหูที่มีส่วนล่างเป็นพระเกตุ 

	 	 	 ประตมิากรรมพระราหลูอยตวัเตม็ตวัและมส่ีวนล่างเป็นพระเกต	ุเป็น

ลักษณะที่พบเห็นมากโดยทั่วไป	 ซึ่งอิทธิพลดังกล่าวเกิดจากความเชื่อด้านโหราศาสตร์

ที่กล่าวว่ากายของพระราหูส่วนบนเป็นยักษ์และส่วนล่างเป็นกายพระเกตุคือพญานาค	

จากการเก็บข้อมูลภาคสนามประติมากรรมพระราหูลอยตัวเต็มตัวและมีส่วนล่างเป็น

พระเกตุที่เก่าแก่ที่สุดน่าจะเป็นประติมากรรมพระราหูที่วัดอ่างศิลา	จังหวัดชลบุรี	

  (๒) ประติมากรรมลอยตัวแบบพระราหูมีครึ่งตัว 

	 	 จุดประสงค์การสร้างประติมากรรมพระราหูประเภทน้ีใช้เพื่อเป็น

ศูนย์กลางของสถานที่บูชา	 ได้รับอิทธิพลมาจาต�านานพิธีกรรมกวนเกษียรสมุทร	 ซ่ึง

ประติมากรรมพระราหูครึ่งตัวชนิดน้ีที่มีช่ือเสียงและผู้คนนิยมไปไหว้มากที่สุดคือ

วัดศีรษะทองจังหวัดนครปฐม
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 นอกจากงานปั ้นและงานหล่อพระราหูแล้วยังพบประติมากรรมงาน

แกะสลักไม้เป็นรูปพระราหูขนาดใหญ่	 โดยพบที่วัดหลักส่ีราษฎร์สโมสร	 ต�าบล

ยกกระบัตร	 อ�าเภอบ้านแพ้ว	 จังหวัดสมุทรสาคร	 เป็นพระราหูแกะสลักจากไม้	 และ

บางครั้งพระราหูก็อาจปรากฏร่วมกับเทพในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูอ่ืน	 ๆ	 เช่น	 ที่วัด

บางโฉลง	 จังหวัดสมุทรปราการ	 วัดสมานรัตนาราม	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 พบรูปปั้น

พระราหูปรากฏร่วมกับพระพิฆเนศ

  (๓) ประติมากรรมลอยตัวแบบองค์เทพราหูประทับบนครุฑ

   ประติมากรรมพระราหูดังกล่าวเป็นการสร้างโดยหมอดูช่ือดัง	 คือ	

นายลักษณ์	 เลขานิเทศ	 ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงภาพตัวแทนของผู้สร้างคือนายลักษณ์

เลขานิเทศ	ผู้มวีลีตดิปากในการท�านายว่า	“ฟันธง”	โดยกรณีทีน่�าเสนอน้ีพบทีวั่ดเจ้าอาม

แขวงบางขุนนนท์	เขตบางกอกน้อย	กรุงเทพฯ	มีการสร้างรูปเคารพพระราหูถือธงซึ่ง

ผิดจากต�านานเดิมที่รูปพระราหูมักจะถือขวานหรือกระบอง	

	 	 	 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าประติมากรรมพระราหูลอยตัวมีลักษณะ

หลากหลายตามแต่จินตนาการของผู้สร้าง	และไม่ได้สืบทอดแนวคดิการสร้างสัญลักษณ์

พระราหูแบบดั้งเดิมไว้เลย	 ซ่ึงการประกอบสร้างความคิดใหม่จะส่งผลต่อพฤติกรรม

ของคนในสังคม

ภาพที่ ๖	พระราหูวัดศีรษะทองจังหวัดนครปฐม

ที่มา:	ประเสริฐ	รุนรา
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 ๒) ประติมากรรมพระราหูนูนสูง 

	 	 ประติมากรรมพระราหูนูนสูงในปัจจุบันพบได้เป็น	 ๒	 ลักษณะคือ	

๑.	ประตมิากรรมพระราหนููนสูงทีใ่ช้แสดงเป็นฐานของส่ิงศกัดิสิ์ทธิแ์ละ	๒.	ประตมิากรรม

พระราหูที่ใช้ประดับศาสนสถาน

  (๑) ประติมากรรมพระราหูนูนสูงที่ใช้แสดงเป็นฐานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์

	 	 	 ลักษณะประติมากรรมเช่นนี้จะปรากฏให้เห็นตามวัดต่าง	ๆ	ที่นับถือ

พระราหูหรือใช้เป็นที่ประกอบพิธีพระราหู	 เป็นสื่อสัญลักษณ์แทนความหมายถึงสิ่งที่มี

อ�านาจเหนือกว่าพระราหูซ่ึงประทับอยู่เหนือพระราหู	 ลักษณะเช่นน้ีที่ปรากฏชัดที่สุด

คือประติมากรรมพระราหูนูนสูงที่วัดขุนจันทร์	 กรุงเทพมหานคร โดยมีการสร้างองค์

ประกอบภาพ	 เป็นฐานของรูปปั ้นพระนารายณ์ประทับเหนือพญาอนันตนาคราช	

ซ่ึงก�าลังแผ่พังพาน	 และปรากฏรูปปั้นพระราหูติดกับวงขดของพญาอนันตนาคราช

ด้านหน้า	 ซ่ึงลักษณะประติมากรรมพระราหูดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการสืบทอด

ความเช่ือพระราหูในศาสนาพราหมณ์ซ่ึงมีต�านานว่าพระนารายณ์เป็นผู้ปราบพระราหู

เพราะได้ขวางจักรไปตัดกายพระราหูจนท�าให้พระราหูมีกายเพียงครึ่งเดี่ยว

	 	 	 ลักษณะที่น่าสนใจและได้รับความนิยมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็คือ

การสร้างประติมากรรมนูนสูงพระราหูนูนสูงให้เป็นฐานของพระพุทธรูปและสามารถ

ลอดเพื่อเป็นที่สะเดาะได้อีกด้วย	 เห็นได้จากที่วัดบางจาก	 จังหวัดนนทบุรีมีการสร้าง

องค์ประกอบเป็นปากอุโมงค์ที่สร้างเป็นรูปพระราหูอยู่ท่ามกลางหมู่เมฆ	 โดยปรากฏ

มีกายเพียงท่อนบนเท่าน้ัน	 มีผิวกายสีด�า	 ใบหน้าดุดัน	 มือทั้งสองข้างก�าลังจับวัตถุ

ทรงกลมสีทองกลืนกินเข้าไปในปาก	 ซ่ึงตรงกลางทรงกลมสีทองน้ันท�าเป็นช่องประตู

เข้าไปด้านใน	ฉากหลังเป็นภาพสวรรค์วิมานพระราหู

  (๒) ประติมากรรมพระราหูนูนสูงที่ใช้ประดับศาสนสถาน

	 	 	 ประติมากรรมพระราหูนูนสูงที่ใช้ประดับศาสนสถานเป็นลักษณะที่

พบได้ทั่วไปภายในวัดที่มีการท�าพิธีเกี่ยวกับโหราศาสตร์หรือพิธีบูชาเทวดานพเคราะห์

และพระราหเูป็นต้น	ตวัอย่างเช่นทีวั่ดท่าไม้จังหวัดสมทุรสาครพบการสร้างองค์ประกอบ

ภาพประดับศาลาที่ใช้ประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์	โดยติดไว้ทั้งภายใน

และภายนอกศาลา	
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	 	 	 การสร้างสรรค์ประตมิากรรมพระราหนููนสูงใช้เพือ่แสดงเป็นฐานของ

ส่ิงศักดิ์สิทธิ์	 เช่น	 พระพุทธรูปใน	 ๒	 ลักษณะ	 ได้แก่	 ๑)	 เป็นส่วนประดับฐาน	 และ	

๒)	 เป็นอุโมงค์เพื่อลอดสะเดาะเคราะห์	 ซ่ึงมีส่วนช่วยยกระดับการท่องเที่ยวให้กับ

สถานทีด่งักล่าวได้เป็นอย่างด	ีส่วนประตมิากรรมพระราหนููนสงูทีใ่ช้ประดบัศาสนสถาน

น้ัน	 มีความน่าสนใจว่าเป็นการสร้างสรรค์สัญลักษณ์พระราหูเพื่อสืบทอดขนบตาม

แนวคิดที่ว่าพระราหูเป็นเทพผู้ปกป้องคุ้มครองศาสนสถาน

 ๓) ประติมากรรมพระราหูนูนต�่า 

  ลักษณะประติมากรรมนูนต�่าพระราหูพบได ้เป ็น	 ๒	 ลักษณะคือ	

๑.	 ประติมากรรมนูนต�่าที่ท�าเป็นเหรียญเคารพบูชา	 และ	๒.	 ประติมากรรมนูนต�่าที่ใช้

เป็นส่วนประดับศาสนสถาน

  (๑) ประติมากรรมนูนต�่าที่ท�าเป็นเหรียญเคารพบูชา 

	 	 	 ประติมากรรมนูนต�่าที่ท�าเป็นเหรียญเคารพบูชาเป็นลักษณะที่พบ

โดยทั่วไปจากส�านักหรือวัดที่มีการสร้างเครื่องรางของขลังตลอดจนพระเครื่องเคารพ

บชูา	เช่นทีวั่ดหลักส่ีราษฎร์สโมสร	ต�าบลยกกระบัตร	อ�าเภอบ้านแพ้ว	จังหวัดสมทุรสาคร	

มกีารสร้างเหรยีญวัตถมุงคลพระราหโูดยลักษณะพระราห	ูเป็นพระราหมูกีายครึง่เดยีว	

ใบหน้าดุดัน	มือทั้งสองข้างจับวัตถุที่มีลักษณะเป็นทรงกลมมีลวดลายตารางดวงชะตา

และต�าแหน่งช่องตรงกลางตารางลงอักขระขอม	มอือยูใ่นลักษณะจับวัตถน้ัุนเข้าหาตวั	

และก�าลังแสดงอาการอมวัตถุทรงกลมนั้น	

  (๒) ประติมากรรมนูนต�่าที่ใช้เป็นส่วนประดับศาสนสถาน

	 	 	 ประติมากรรมนูนต�่าที่ใช้เป็นส่วนประดับศาสนาสถานมักจะพบที่วัด

ที่มีความเช่ือเกี่ยวกับพระราหูที่เข้มข้น	 ที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือที่วัดศีรษะทองจังหวัด

นครปฐม	 มีการสร้างองค์ประกอบเป็นประติมากรรมพระราหูนูนต�่าประดับรั้วของ

วัดศีรษะทอง	ปรากฏรูปปั้นพระราหูแบบนูนต�่าบริเวณเหนือแนวรั้ว

	 	 	 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการสร้างสรรค์สัญลักษณ์ประติมากรรม

พระราหูนูนต�่า	โดยเฉพาะพวกเหรียญเคารพบูชานั้นจะสังเกตได้ว่าสาเหตุในการสร้าง

เป็นผลมาจากพิธีกรรมทางโหราศาสตร์	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเช่ือเรื่อง
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การสะเดาะเคราะห์	 ส่วนประติมากรรมนูนต�่าที่ใช้เป็นส่วนประดับศาสนาสถานเป็น

การสร้างสรรค์สัญลักษณ์เพื่อสืบทอดขนบตามแนวคิดที่ว่าพระราหูเป็นเทพผู้ปกป้อง

คุ้มครอง	 ศาสนสถาน	 แต่ในอีกทางหน่ึงอาจเป็นการสร้างเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของวัด

ให้ต่างไปจากพุทธสถานอื่น	ๆ	อันน�าไปสู่ประโยชน์ทางการท่องเที่ยวอีกด้วย

 ๔) ประติมากรรมพระราหูร่องลึก 

	 	 ประตมิากรรมพระราหลัูกษณะร่องลึกพบว่าเป็นต้นต�าหรบัทีม่ช่ืีอเสียงคอื	

ศิลปะการแกะพระราหูของหลวงพ่อน้อย	 วัดศีรษะทอง	 จุดประสงค์การสร้างสรรค์

ประตมิากรรมพระราหรู่องลึกมเีหตผุลในการสร้างเช่นเดยีวกบัประตมิากรรมพระราหู

นูนต�่าที่ท�าเป็นเหรียญเคารพบูชา	ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง	เพื่อเป็นวัตถุมงคล

ตามคติความเชื่อทางด้านการสะเดาะเคราะห์	และป้องกันสิ่งชั่วร้าย

	 	 การสร้างสรรค์สัญลักษณ์พระราหใูนงานประตมิากรรมมคีวามแพร่หลาย

อย่างมากในสังคมไทยปัจจุบัน	 และผู้วิจัยพบว่าในขณะที่ผู้วิจัยเก็บข้อมูลภาคสนามวัด

ต่าง	ๆ 	มแีนวโน้มจะสร้างประตมิากรรมพระราห	ูโดยเฉพาะอย่างยิง่กลุ่มประตมิากรรม

ลอยตวัแบบพระราหคูรึง่ตวัเพือ่ใช้ประกอบพธิสีวดสะเดาะเคราะห์บูชาพระราห	ูซ่ึงถอื

ได้ว่าเป็นพิธีกรรมที่ก�าลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน

	 	 นอกจากการสร้างสรรค์สัญลักษณ์พระราหูในงานประติมากรรมแล้ว	 ใน

สังคมไทยปัจจุบันยังมีการสร้างสรรค์พระราหูในงานประเภทภาพอย่างหลากหลายซ่ึง

ผู้วิจัยจะกล่าวต่อไป	

การสร้างสรรค์พระราหูในงานประเภทภาพ

	 ในสังคมไทยสัญลักษณ์พระราหูเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมและ

วิถีชีวิตของคนไทยที่มีความสัมพันธ์กับความเช่ือในพลังเหนือธรรมชาติ	 ในปัจจุบัน

พบวิธีการสร้างสรรค์พระราหูเพื่อให้เกิดภาพ	 ๒	 ประเภทคือ	 ๑.	 ภาพพิมพ์พระราห	ู

๒.	ภาพจิตรกรรมพระราหู
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 ๑) ภาพพิมพ์พระราหู 

  ภาพพมิพ์พระราหูได้รับความนยิมเป็นอย่างมากในปัจจบุนัเพราะเป็นส่วน

ที่วัดต่าง	ๆ	นิยมสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมและใช้เพื่อเป็นวัตถุมงคลแจก

จ�าหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไป

  (๑) ภาพพิมพ์พระราหูใช้ในเชิงศาสนาและความเชื่อ 

   ภาพพิมพ์พระราหูประเภทน้ีจักปรากฏให้เห็นในงานพิธีกรรมที่เกี่ยว

กบัโหราศาสตร์หรอืใช้เพือ่เป็นวัตถมุงคล	ซ่ึงวัตถมุงคล	ทีม่เีช่ือเสยีงมากทีสุ่ดในปัจจุบนั

ก็คือผ้ายันต์	วัดไตรมิตรวิทยาราม	กรุงเทพมหานคร	ของพรหมมังคลาจารย์	หรือเจ้า

คุณธงชัย	 ภาพที่ผ้ายันต์จะประกอบไปด้วยภาพพระนารายณ์ทรงครุฑยุดนาคประทับ

เหนือพระราหอูมพระอาทติย์ซ่ึงองค์ประกอบของผ้ายนัต์ดงักล่าวเป็นการสืบทอดความ

เชื่อดังเดิมที่มีปรากฏให้เห็นต้ังแต่สมัยอยุธยาคือภาพหน้าบันวัดหน้าพระเมรุ	 จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา	

   ภาพพิมพ์พระราหูที่ใช้ในเชิงศาสนาความเช่ือน้ันโดยส่วนใหญ่เป็น

ผลมาจากกระแสความเช่ือทางโหราศาสตร์	 ซ่ึงภาพพิมพ์เหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ

การประกอบพธิกีรรมสะเดาะเคราะห์บชูาพระราห	ูและความเชือ่จากอิทธพิลโหราศาสตร์น้ี

ยังแสดงให้เห็นการแพร่แพร่กระจายไปสู่สังคมไทยเป็นวงกว้าง	 ส่งผลให้พิธีกรรมมี

ความแพร่หลายไปด้วย	 ดังน้ันปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลให้มีการสร้างสรรค์สัญลักษณ์

พระราหูในรูปแบบวัตถุมงคลที่หลากหลายตามไปด้วย

  (๒) ภาพพิมพ์พระราหูที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม

	 	 	 ภาพพมิพ์ทีใ่ช้อธบิายปรากฏการณ์ทางสังคมมกัจะปรากฏให้เหน็บ่อย	

ตามส่ิงพิมพ์และส่ือสังคมออนไลน์โดยเฉพาะการใช้สัญลักษณ์พระราหูเพื่อส่ือนัย

ทางการเมืองและวิกฤตการณ์ทางสังคม
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	 ตวัอย่างทีป่รากฏให้เหน็กค็อืหน้าปกนิตยสารผู้จัดการสุดสัปดาห์	ได้เสนอภาพ

พระนารายณ์ทรงครุฑยุดนาคประทับพระราหูอยู่ตรงบริเวณกลางภาพ	 ด้านล่างของ

ภาพปรากฏค�าบรรยายว่า	“มฤตยมูา	ราหมอูมยาว” ลักษณะพระราหใูนภาพปกนิตยสาร

ดงักล่าวปรากฏคล้ายกบัอดตีผู้ว่าราชการจังหวัดกรงุเทพฯ	คอื	ม.ร.ว.สุขมุพนัธุ	์บรพิตัร	

ซ่ึงมช่ืีอเล่นว่า	“หม”ู	ก�าลังใช้มอืทัง้สองข้างก�าลังจับและอมวัตถทุีม่ลัีกษณะเป็นวงกลม

สีด�าลงอักขระยันต์	

 ๒) ภาพจิตรกรรมพระราหู

  (๑) ภาพจิตรกรรมพระราหูใช้ในเชิงศาสนาและความเชื่อ 

ภาพที่ ๗ ภาพพระราหูบนปกนิตยสารผู้จัดการสุดสัปดาห์

ที่มา:	ปกนิตยสารผู้จัดการสุดสัปดาห์	ปี่ที่	๗	เล่มที่	๓๑๒	พ.ศ.๒๕๕๐

ภาพที่ ๘ พระราหูวัดบางจาก	จังหวัดนนทบุรี

ที่มา:	ประเสริฐ	รุนรา



ปรากฏการณ์ราหูคติ : พลวัตแห่งการสืบทอดและการสร้างสรรค์สัญลักษณ์ในงานศิลปะไทย 155

   ในปัจจุบันยังพบการวาดภาพสัญลักษณ์พระราหูภายในพุทธสถาน	

แต่แสดงบทบาทใหม่ที่มิใช่เทวดาในจักรวาล	 เช่นภาพวาดพระราหูวัดบางจาก	 จังหวัด

นนทบุรภีาพเป็นภาพจิตรกรรมรปูพระราหบูรเิวณผนังเหนือช่องประตพูระราหทูีป่รากฏ

ในภาพข้างต้นมีกายเพียงท่อนบนเท่าน้ัน	 มีผิวกายสีด�า	 ดวงตาโตสีแดงก�่า	 ปากกว้าง

มีฟันและเขี้ยวสีขาว	 โดยเขี้ยวมีลักษณะคว�่าลงด้านล่าง	 สวมเครื่องประดับสีทอง

ได้แก่	กรอบหน้า	ปะวะหล�่า	และทองกร	ก�าลังแสดงอาการกลืนกินดวงอาทิตย์เข้าไป

ในปาก	มือทั้งสองข้างก�าไว้แนบแก้ม

   การวาดภาพจิตรกรรมพระราหูประเภทน้ีมีจุดประสงค์เพื่อใช้ใน

การสะเดาะเคราะห์	ซ่ึงสะท้อนความเช่ือทางโหราศาสตร์	ทีช่ื่อว่าหากลอดปากพระราหู

ออกไปแล้วชีวิตก็จะกลับมาสุขสดใส	 เหมือนกับพระอาทิตย์หรือพระจันทร์ที่พ้นจาก

ปากพระราหูแล้วกลับมาส่องแสงสว่างอีกครั้ง	 งานศิลปะประเภทจิตรกรรม

ดังกล่าวน้ีมีวิธีคิดในการสร้างงานศิลปะเช่นเดียวกับกลุ่มงานประติมากรรม	 ซ่ึงเน้น

การสร้างงานในวัดเป็นหลักเพื่อเป็นจุดดึงดูดผู้คนให้เดินทางมาสะเดาะเคราะห์

  (๒) ภาพจิตรกรรมพระราหูที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม

	 	 	 การสร้างสรรค์สัญลักษณ์พระราหูในงานจิตรกรรมที่น่าสนใจอีก

ประการหน่ึง	 คือ	 ภาพจิตรกรรมพระราหูที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม	 ได้แก่	

การสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมพระราหูถือปืนสไนเปอร์	 เล็งมายังโลกโดยเฉพาะ

บริเวณประเทศไทย	 งานศิลปะช้ินน้ีปรากฏอยู่	 ณ	 ภายในพระอุโบสถ	 วัดสระเกศ	

กรุงเทพมหานคร	 ซ่ึงสะท้อนให้เห็นวิธีคิดของผู้สร้างสรรค์ว่าประเทศไทยก�าลังอยู่

ในสภาวะวิกฤติบางประการ	 นอกจากน้ีงานศิลปะดังกล่าวยังอาจสะท้อนนัยเสียดสี

ทางการเมืองอีกด้วย

   จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าการสืบทอดและการสร้างสรรค์

สัญลักษณ์พระราหใูนงานศลิปะไทยเป็นปรากฏการณ์ส�าคญัทีส่ะท้อนให้เป็นสถานการณ์

ทางสังคม	หากพจิารณาในส่วนการสืบทอดสัญลักษณ์พระราหใูนงานศลิปะไทย	จะเหน็

ได้ว่ามีสัญลักษณ์พระราหูจะปรากฏอยู่ในศิลปะ	๓	กลุ่ม	ได้แก่	กลุ่มงานประติมากรรม	

งานจิตรกรรมฝาผนัง	และภาพสมดุไทย	ซ่ึงหากพจิารณาโดยละเอียดในแต่ละกลุ่มงาน

ศิลปะจะเห็นได้ว่า	 กลุ่มงานประติมากรรมเป็นศิลปะที่พบสัญลักษณ์พระราหูที่เก่าแก่
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มากที่สุดซ่ึงผู้วิจัยเช่ือว่ามีความสัมพันธ์กับความเช่ือของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู	 ทั้งน้ี

ผู้วิจัยเหน็ว่าการสร้างประตมิากรรมพระราหใูนยคุโบราณมคีวามสัมพนัธ์กบัวัฒนธรรม

การสร้างปราสาทหิน	 โดยสัญลักษณ์พระราหูจะปรากฏบริเวณบานประตูหรือทางเข้า

เพื่อท�าหน้าที่ปกปักรักษาสถานที่น้ัน	 ๆ	 ตลอดจนเป็นการสะท้อนให้เห็นชุดความเช่ือ

เกี่ยวกับเทวดานพเคราะห์	 ส่วนงานจิตรกรรมฝาผนัง	 ถือได้ว่าเป็นงานศิลปะส�าคัญ

ที่สืบทอดสัญลักษณ์พระราหูไว้มากที่สุด	 โดยจะสังเกตได้ว่ากลุ่มงานจิตรกรรมทั้งใน

สมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์น้ันจะปรากฏในพุทธศาสนาสถานทั้งส้ิน	 จึงกล่าวได้ว่า

การสืบทอดสัญลักษณ์พระราหใูนงานศลิปะประเภทจิตรกรรมน้ัน	เป็นการสืบทอดขนบ

ในการสร้างพระราหตูามคตพิทุธศาสนา	ซ่ึงสืบทอดแสดงให้เหน็ภาพสะท้อนความคดิโลก

ศาสตร์และจักรวาลวิทยาตามแนวคดิพทุธศาสนา	ซ่ึงเป็นไปในทศิทางเดยีวกบักลุ่มงาน

ศิลปะภาพสมุดไทย	 ซ่ึงพบเฉพาะในสมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนสมัยกรุงธนบุรีเท่าน้ัน	

การวาดภาพในสมุดไทยเป็นการสืบทอดขนบการวาดโลกสัณฐานตามคติไตรภูมิ	อีกทั้ง

ยังมุ่งใช้เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติเกี่ยวกับวิถีการโคจรของพระอาทิตย์และ

พระจันทร์ตลอดจนมูลเหตุของการเกิดสุริยคราสและจันทรคราสอีกด้วย

	 	 	 ในอีกทางหน่ึงหากพจิารณาการสร้างสรรค์สัญลักษณ์พระราหใูนงาน

ศิลปะไทย	 จะเห็นได้ว่าในสังคมไทยปัจจุบันมีการสร้างสรรค์สัญลักษณ์พระราหูอย่าง

หลากหลาย	โดยเฉพาะอย่างยิง่การสร้างสรรค์สัญลักษณ์พระราหใูนงานประตมิากรรม	

และการสร้างสรรค์สัญลักษณ์พระราหูในงานประเภทภาพ	 ทั้งภาพพิมพ์และภาพ

จิตรกรรม	 ซ่ึงหากพิจารณาบริบทของการสร้างงานศิลปะเหล่าน้ีจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่

ยังคงเป็นงานศิลปะที่มีจุดเริ่มต้นในการสร้างเป็นสัญลักษณ์ขนาดใหญ่ในพุทธศาสน

สถานแล้วแพร่กระจายในลักษณะวัตถมุงคล	เช่น	การสร้างประตมิากรรมพระราหแูล้ว

น�ามาย่อส่วนเป็นเหรียญที่ระลึก	 เป็นต้น	 ในอีกส่วนหน่ึงมีการประกอบสร้างภาพ

พระราหูเพื่อใช้ในการชี้ให้เห็นปรากฏการณ์ทางสังคม	เช่น	การน�าภาพพระราหูมาเป็น

ปกหนังสือ	 หรือการประดิษฐ์ภาพพระราหูถือปืนเล็งมายังโลก	 ภาพเหล่าน้ีสะท้อน

ให้เห็นความรับรู้ของผู้สร้างงานศิลปะที่มีต่อสถานการณ์ในสังคม

	 	 	 ดังน้ันการสืบทอดสัญลักษณ์พระราหูในงานศิลปะไทย	 ส่วนใหญ่จะ

เป็นการสืบทอดขนบการสร้างงานจิตรกรรมเพือ่สะท้อนแนวคดิโลกศาสตร์ตามแนวคดิ

พุทธศาสนาเป็นหลัก	 ส่งผลให้การวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังในวัดที่สร้างข้ึนใหม่ใน
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ปัจจุบันก็ยังคงสืบทอดศิลปะในลักษณะดังกล่าวต่อไป	 แต่ในขณะเดียวกันสังคมไทย

ปัจจุบันมีการสร้างสรรค์สัญลักษณ์พระราหูขึ้นใหม่อย่างหลากหลาย	โดยมีขนบการใช้

สัญลักษณ์พระราหูที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม	ซึ่งในอดีตพระราหูมีสถานะเป็นส่วนหนึ่ง

ในการอธบิายเรือ่งโลกและจักรวาล	แต่ในปัจจุบนัสัญลักษณ์พระราหมูสีถานะเทยีบเท่า

เทพเจ้าศักดิ์สิทธ์	 ซ่ึงจะเห็นได้ว่าสัญลักษณ์พระราหูก�าลังแปรเปล่ียนจากขนบ

พุทธศาสนา	 ไปสู่สถานะเทพในศาสนาเทวนิยม	 ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าการสร้างสรรค์

สัญลักษณ์พระราหูในสังคมไทยปัจจุบันเป็นดัชนีชี้วัดกระบวนการกลายศาสนาจาก

อเทวนิยมไปสู่เทวนิยม	หรอืในอีกทางหน่ึงการสร้างสรรค์สัญลักษณ์พระราหใูนสังคมไทย

ปัจจุบนัอาจเป็นเครือ่งยนืยนัลักษณะความเชือ่ของคนไทยทีม่รีากเหง้ามาจากการนับถอื

อ�านาจศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติมาก่อนพุทธศาสนา	 ดังน้ันภายในจิตใต้ส�านักของ

กลุ่มคนจึงพร้อมรับความเชื่อศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอ	

	 	 	 ในด้านการสร้างสรรค์สัญลักษณ์พระราหูในงานประเภทภาพ	 ผล

การวิจัยพบการสร้างสรรค์สัญลักษณ์พระราห	ู๒	ลักษณะ	ได้แก่	การสร้างสรรค์สัญลักษณ์

พระราหูในงานภาพพิมพ์พระราหู	ซึ่งผู้วิจัยพบภาพพิมพ์	๒	ลักษณะ	 ได้แก่	ภาพพิมพ์

พระราหทูีใ่ช้ในเชิงศาสนาและความเช่ือ	และภาพพมิพ์พระราหทูีใ่ช้อธบิายปรากฏการณ์

ทางสังคม	และการสร้างสรรค์สัญลักษณ์พระราหูในงานภาพจิตรกรรมพระราหู	มี	๒	

ลักษณะ	ได้แก่ภาพจิตรกรรมพระราหูที่ใช้ในเชิงศาสนาและความเชื่อ	ซึ่งอาจส่งผลต่อ

การจูงใจให้คนเข้าวัดในเหตผุลด้านการท่องเทีย่วและภาพจิตรกรรมพระราหทูีใ่ช้อธบิาย

ปรากฏการณ์ทางสังคม

	 	 	 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า	 ในด้านการสืบทอดสัญลักษณ์พระราห	ู

ผู้สร้างมักมีวัตถุประสงค์ในการสร้างเพื่อเป็นพุทธบูชาหรือถ่ายทอดความคิดเกี่ยวกับ

โลกศาสตร์และจักรวาลวิทยาตามแนวคิดทางพุทธศาสนา	 แต่ปัจจุบันมีวัตถุประสงค์

ในการสร้างเพือ่เหตผุลทางด้านการท่องเทีย่วและในขณะเดยีวกนักแ็ทรกคตคิวามเชือ่

ทางโหราศาสตร์เกีย่วกบัการสะเดาะเคราะห์เพือ่ดงึดดูใจให้ประชาชนสนใจเดนิทางมา

มากยิ่งขึ้น	 ทั้งน้ีจะเห็นได้ว่าการสร้างสรรค์สัญลักษณ์พระราหูในปัจจุบันซ่ึงมักปรากฏ

ในพุทธสถาน	ได้แก่	วัด	แต่ทว่ารูปแบบการสร้างกลับหยิบยกคติความเชื่อตามต�านาน

ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูประกอบกับการสร้างสรรค์พิธีกรรมแบบการสวดอ้อนวอน

เทพเจ้าให้บันดาลสิ่งต่าง	ๆ	ตามที่ใจปรารถนา	สะท้อนให้เห็นว่าคนในสังคมก�าลังเชื่อ

ในอ�านาจศักดิ์สิทธิ์มากกว่าผลของการกระท�าของตนเอง
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 ปัจจัยในด้านการสืบทอดและการสร้างสรรค์พระราหู

	 การศึกษาปัจจัยการสืบทอดและสร้างสรรค์กับการผสมผสานสัญลักษณ์

พระราหูในงานศิลปะ	 สามารถสะท้อนให้เห็นวิธีคิดที่เป ็นผลมาจากความเช่ือ

ของคนในสังคมไทยอันเป็นปัจจัยส�าคัญในการสร้างงานศิลปะให้ด�ารงอยู่ในสังคม

ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยการสืบทอดสัญลักษณ์พระราหูในงานศิลปะน้ันเป็นผลมาจาก

ความคิด	 ๓	 ประการ	 ได้แก่	 ความคิดเกี่ยวกับคติการสร้างพุทธสถานเป็นศูนย์กลาง

จักรวาล	 ความคิดเกี่ยวกับการบูชาพระพุทธเจ้าในอนาคตและความคิดเกี่ยวกับ

กุศโลบายการสอนธรรมะในสังคมไทย	

	 ในด้านปัจจัยการสร้างสรรค์สัญลักษณ์พระราหูในงานศิลปะ	 ผลการวิจัย

พบว่าปัจจัยการสร้างสรรค์สัญลักษณ์พระราหใูนงานศลิปะน้ัน	เป็นผลมาจากปัจจัยทาง

สังคม	๓	ประการ	

	 ประการแรก	ได้แก่	ความคิดเกี่ยวกับโหราศาสตร์ในสังคมไทย	

	 ประการทีส่อง	ได้แก่	ลักษณะและปรากฏการณ์ของพทุธศาสนาในสังคมไทย	

ซ่ึงมี	 ๒	 ลักษณะ	 ได้แก่	 พุทธศาสนาแบบประชานิยมในสังคมไทย	 และพุทธพาณิชย์

ในสังคมไทย	โดยวิถขีองประชาชนส่วนใหญ่ในสังคมไทยเป็นพทุธศาสนาแบบประชานิยม	

กล่าวคือ	 มักเช่ือในอ�านาจศักดิ์สิทธิ์และให้ความส�าคัญกับพิธีกรรม	 ซ่ึงส่งผลให้เกิด

ปรากฏการณ์พุทธพาณิชย์ในสังคมไทย	

	 ประการที่สามได้แก่	 บทบาทหน้าที่ของพระราหูในฐานะสัญลักษณ์สากลใน

สังคม	 ผู้วิจัยพบว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่ว่าเช้ือชาติหรือท้องถิ่นใด	 จะมีความเข้าใจตรง

กันว่าพระราหูเป็นสัญลักษณ์ของความไม่ดี	 อันน�าไปสู่พิธีกรรมการบูชาสัญลักษณ์

พระราหู	 น�าไปสู่การสร้างสรรค์ความหมายใหม่	 และการสร้างสรรค์ความหมายใหม่

ของสัญลักษณ์พระราหูในสังคมไทยปัจจุบัน	 ที่มีนัยทางความหมายเชิงสัญลักษณ์	

๓	 ประการ	 ได้แก่	 ๑)	 พระราหู:	 สัญลักษณ์ของการสะเดาะเคราะห์	 ๒)	 พระราหู:	

สัญลักษณ์ของโชคลาภ	และ	๓)	พระราห:ู	สัญลักษณ์ของการเปล่ียนผ่าน	จากทีก่ล่าวมา

จะเห็นได้ว่าปัจจัยทางสังคมและปรากฏการณ์ทางศาสนาในสังคมไทยมีอิทธิพลต่อ

การปรากฏ	การด�ารงอยูแ่ละการแพร่กระจายของสัญลักษณ์พระราหใูนสังคมไทยอย่างยิง่	

ซ่ึงเมื่อปรากฏการณ์การบูชาพระราหูได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายแล้วย่อมส่งผล
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ให้มีการสร้างสรรค์สัญลักษณ์พระราหูอย่างหลากหลายตามไปด้วย

	 การผสมผสานคติความเช่ือเกี่ยวกับพระราหูในงานศิลปะไทย	 ผลการวิจัย

พบว่าเป็นผลมาจากเหตุผล	 ๒	 ประการ	 ได้แก่	 การผสมผสานคติความเช่ือเกี่ยวกับ

พระราหูเพื่อสร้างมูลค่า	 โดยพระราหูมีบทบาทในฐานะวัตถุสัญลักษณ์ที่มีมูลค่าทาง

การตลาด	 ตลอดจนดึงดูดใจนักท่องเที่ยว	 และการผสมผสานคติความเชื่อเกี่ยวกับ

พระราหูกับการเล่ือนไหลทางวัฒนธรรม	 จากการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลภาคสนาม	

ผู้วิจัยพบว่าประชาชนจากหลายเช้ือชาติต่างยอมรับสัญลักษณ์พระราหูในฐานะวัตถุ

สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์

	 จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าแท้จริงแล้วสัญลักษณ์พระราหูในงาน

ศิลปะไทยที่ปรากฏในสังคมไทยปัจจุบัน	 มิได้มีบทบาทหน้าที่เป็นงานศิลปะที่สะท้อน

มรดกทางวัฒนธรรมของไทยเท่าน้ัน	 แต่ยังมีบทบาทเป็นเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจ	 และ

เป็นเครื่องมือในการคลายความทุกข์แบบ	 “ด่วนได้”ของคนบางกลุ่มในสังคมปัจจุบัน	

บทบาทดังกล่าวน้ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ

ศาสนาที่มาลินอฟสกี้ได้อธิบายไว้

พลวัตทางความหมายของสัญลักษณ์พระราหูและการใช้สัญลักษณ์

พระราหู

	 งานวิจัยเรื่องน้ีมุ ่งศึกษาปรากฏการณ์การสืบทอดและการสร้างสรรค์

สัญลักษณ์พระราหูในสังคมไทย	โดยอาศัยระเบียบวิธีวิจัยทางคติชนวิทยา	ผู้วิจัยพบว่า

ในส่วนการสร้างสรรค์สัญลักษณ์พระราหูเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในสังคมไทยปัจจุบัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรอบ	 ๒๐	 ปีที่ผ่านมา	 ซ่ึงมีความนิยมและนับวันจะยิ่งแพร่

หลายอย่างมากในสังคม	ผู้วิจัยจ�าแนกพลวัตทางความหมายออกเป็น	๔	ประเด็น	ดังนี้

 ๑) พลวัตของการสืบทอดและการสร้างสรรค์สัญลักษณ์พระราหูในงาน

ศิลปะไทยปัจจุบัน

	 	 การสืบทอดสัญลักษณ์พระราหูในงานศิลปะไทยปัจจุบันเป็นการสืบทอด

ขนบการสร้างสัญลักษณ์พระราหูในฐานะทวารบาลหรือผู้คุ ้มครอง	 หรือไม่ก็เป็น
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การสร้างสัญลักษณ์พระราหูประกอบภาพพระอาทิตย์หรือพระจันทร์ตามแนวคิด

โลกศาสตร์และจักรวาลวิทยา	 แต่ทว่ามีการเพิ่มเทคนิคด้านสีและเงาเพื่อให้

สัญลักษณ์มีความสวยงามอ่อนช้อย	และมีสีสันที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

	 ในส่วนการสร้างสรรค์สัญลักษณ์พระราหูในงานศิลปะไทยปัจจุบันยิ่งมี

ความหลากหลายตามจินตนาการของศิลปิน	 ซ่ึงดัชนีช้ีวัดให้เห็นพลวัตว่า	 สัญลักษณ์

พระราหูได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมในสังคมไทย	 ส่งผลให้ศาสนสถานที่ประกอบ

ศาสนกิจของศาสนาที่ไม่ได้นับถือพระเจ้าองค์เดียวและต้องการปรับตัวให้อยู่รอด

ในกระแสสังคมแบบทุนนิยมก็จ�าเป็นต้องสร้างวัตถุสัญลักษณ์เพื่อดึงดูดใจให้คน	

เข้ามาท�ากิจกรรมกราบไหว้บูชา	

 ๒) พลวัตของการแปรรูปสัญลักษณ์พระราหูไปสู่พิธีกรรมในสังคมไทย

ปัจจุบัน

	 	 พลวัตของการแปรรปูสัญลักษณ์พระราหไูปสู่พธิกีรรมในสังคมไทยปัจจุบนั	

ที่พบคือสัญลักษณ์พระราหูจะมีการแปรรูปไปเป็นส่วนหน่ึงของพิธีกรรม	 ซ่ึงผู้วิจัยเห็น

ว่ามีพิธีกรรม	๒	ลักษณะ	ลักษณะแรก	คือ	การแปรรูปสัญลักษณ์พระราหูไปสู่พิธีกรรม

สะเดาเคราะห์เสริมดวงชะตา	 โดยพบได้จากการน�าสัญลักษณ์พระราหูโดยเฉพาะ

อย่างยิง่กลุ่มงานประตมิากรรมลอยตวัมาใช้เป็นองค์ประธานในการประกอบพธิกีรรม

ที่เกี่ยวข้องกับการสะเดาะเคราะห์เสริมดวงชะตาจ�านวนมาก	 และลักษณะที่สอง	 คือ	

การแปรรูปสัญลักษณ์พระราหูไปสู่การท่องเที่ยวเชิงพิธีกรรมด้วย	

	 	 ผู้วจิัยพบว่าวดัหลาย	ๆ 	แห่ง	ในปัจจบุัน	ริเริ่มสร้างสัญลกัษณ์พระราหูเพื่อ

เป็นจุดดึงดูดใจในการท่องเที่ยวและมีการผนวกกับกระแสความเช่ือเกี่ยวกับการบูชา

พระราหูเพื่อปัดเป่าทุกข์ภัยจึงน�าไปสู่การแปรรูปสัญลักษณ์พระราหูไปสู่การท่องเที่ยว

เชิงพิธีกรรมซ่ึงก�าลังเป็นพลวัตที่แพร่หลายในสังคมไทย	 เช่น	 วัดจัดสร้างซุ้มพระราหู

ที่ประชาชนสามารถเดินลอดเข้าทางปากแล้วเดินออกทางหางของพระราหู	

 ๓) พลวัตของการแพร่กระจายการสร้างสรรค์สัญลักษณ์พระราหูในงาน

ศิลปะไทยปัจจุบัน

	 	 ถึงแม้ดั้งเดิมพระราหูจะเป็นสัญลักษณ์แห่งเคราะห์ร้าย	 และไม่มี
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การน�าภาพมาไว้	ในบ้านหรือสถานที่ประกอบการ	แต่ในปัจจุบันพบว่ามีการสร้างสรรค์

สัญลักษณ์พระราหูในสังคมไทยมีการนิยามความหมายใหม่ว่าพระราหูมีความหมาย

ในฐานะเทพที่ส่งเสริมโชคลาภและความร�่ารวย	 ดังน้ันปัจจุบันจึงมีการสร้างสรรค์

สัญลักษณ์พระราหูในงานศิลปะไทยเพื่อประดับตกแต่งที่พัก	เช่น	การตกแต่งภายนอก

ของโรงแรมไมด้า	 ทวารวดี	 จังหวัดนครปฐม	 ที่บริเวณภายนอกจะประดับด้วย

ประติมากรรมพระราหูแบบนูนต�่า	 ทั้งในบริเวณจ่ัวประตูทางเข้าอาคารของโรงแรม

และบริเวณผนังด้านนอกของห้องพัก	ซึ่งการสร้างสรรค์สัญลักษณ์พระราหูในลักษณะ

ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นพลวัตทางความหมายที่เปลี่ยนแปลงไปของสัญลักษณ์พระราหู

ภาพท่ี ๙	ราหลูายปูนป้ันพระราหปูระดบัด้านหน้าโรงแรมไมด้าทวารวด	ีจังหวัดนครปฐม

ที่มา:	ประเสริฐ	รุนรา

 ๔) พลวัตของการสร้างสรรค์สัญลักษณ์พระราหูกับความเชื่อในสังคมไทย

ปัจจุบัน

	 	 หากพิจารณาลักษณะความเช่ือในสังคมไทยจะเห็นได้ว ่า	 รูปแบบ

การสกัการะสัญลักษณ์พระราหขูองคนในสังคม	กลับเป็นรปูแบบของการสวดอ้อนวอน

อ�านาจศักดิ์สิทธิ์มากกว่าการพยายามเข้าใจกุศโลบายเกี่ยวกับธรรมะที่แฝงอยู่ในการ

สร้างสรรค์สัญลักษณ์พระราหใูนอดตี	ถงึแม้ว่าจะมคีวามพยายามอธบิายในบรบิทพทุธ

ศาสนาว่า	พระราหคูอืพระโพธสัิตว์ทีจ่ะได้ตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจ้าในอนาคต	พระนามว่า	

“พระนารท”	(พระไตรปิฎกภาษาไทย	ฉบบัมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลยั,	๒๕๓๙:	สุรยิสูตร

ที่	 ๑๐	 วรรคที่	 ๒๕๖-๒๕๐)	 กระน้ัน	 การอธิบายดังกล่าวก็เป็นเพียงการช่วยเสริม
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ความเช่ือเพือ่ให้เกดิการท�าบุญเพือ่บชูาพระพทุธเจ้าในอนาคตซ่ึงอาจจะท�าให้ดเูหมอืนว่า

มใิช่เป็นความงมงายทีจ่ะอ้วนวอนเทพให้ช่วยให้สัมฤทธิค์วามปรารถนา	เพยีงอย่างเดยีว

พลวัตดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า	 แท้จริงแล้วกระบวนทัศน์ทางความเช่ือภายในสังคม

ไทยผสมผสานไปด้วยความคิดทั้ง	พุทธ	พราหมณ์	และผี	โดยมีพุทธศาสนาเป็นเปลือก

ที่ห่อหุ้มอยู่ภายนอก	แต่ภายในจิตใจของคนในสังคม	ยังมีความเชื่อในอ�านาจศักดิ์สิทธิ์

เหนือธรรมชาตผิสมผสานอยูอ่ย่างเข้มข้น	จึงส่งผลให้วัดซ่ึงมบีทบาทในฐานะพทุธสถาน

กลายเป็นพืน้ทีข่บัเน้นความเช่ืออ�านาจศกัดิสิ์ทธิ	์และผู้คนในสังคมกต็อกย�า้วิถคีวามเชือ่

ในแบบดังกล่าวนี้ไปโดยไม่รู้ตัว	

บทสรุป

	 บทความน้ีเป็นการน�าเสนอผลงานวิจัยที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางคติชนวิทยา

ผู้วิจัยมุ่งเน้นการเก็บข้อมูลภาคสนามผสมผสานกับการการเก็บข้อมูลด้านเอกสาร

โดยรวบรวมสัญลักษณ์พระราหทูีป่รากฏในพืน้ทีภ่าคกลางและพืน้ทีภ่าคตะวันออกของ

ประเทศไทย	 ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่ปรากฏศิลปะพระราหูอย่างเข้มข้นในปัจจุบัน	 แล้วน�ามา

วิเคราะห์แนวคิดเบื้องหลังของการสร้างสัญลักษณ์พระราหู

	 บทความวิจัยน้ีสะท้อนให้เห็นว่าการผสมผสานคติความเชื่อเกี่ยวกับพระราหู

ในงานศิลปะไทย	 เป็นผลมาจากปรากฏการณ์ส�าคัญทางสังคม	 ๒	 ประการ	 คือ	

การผสมผสานคติความเชื่อเกี่ยวกับพระราหูเพื่อสร้างมูลค่า	 และการผสมผสานคติ

ความเชือ่พระราหกูบัการเล่ือนไหลทางวัฒนธรรม	ดงัน้ันปรากฏการณ์การผสมผสานคติ

ความเช่ือเกี่ยวกับพระราหูในงานศิลปะไทยสะท้อนให้เห็นแรงขับทางจิตระหว่าง

“ผู้สร้าง”	ที่ต้องการสร้างพระราหูให้มีมูลค่า	กับ	“ผู้เสพ”	ที่ต้องเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ	

จุดประสงค์ทั้งสองประการน้ีท�าให้เกิดปรากฏการณ์การสร้างสัญลักษณ์พระราหูเพื่อ

บูชาขึ้นในสังคมและได้รับความนิยมแพร่หลายในปัจจุบัน

	 คุณูปการของงานวิจัยเรื่องน้ี	 เป็นการศึกษาวัตถุสัญลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็น

การผสมผสานความเช่ือ	 ค่านิยม	 และลักษณะรูปแบบพุทธศาสนาในสังคมไทย	 เป็น

การบรูณาการความเช่ือทางศาสนาผ่านแนวคดิในการสืบทอดและสร้างสรรค์สัญลักษณ์	

โดยพฤติกรรมการบูชาสัญลักษณ์พระราหูสะท้อนให้เห็นค่านิยมของคนไทย	 เช่น	
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ค่านิยมความร�่ารวย	 ค่านิยมความส�าเร็จทางสังคม	 ส่ิงเหล่าน้ีอาจเป็นผลมาจาก

ความบีบคัน้ในการด�ารงชีวิตในสภาวะทีย่ากล�าบาก	ด้วยเหตผุลดงักล่าวจึงเป็นปัจจัยให้

ยังคงมีการสร้างสรรค์สัญลักษณ์พระราหูแบบใหม่ๆ	อยู่เสมอ
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