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บทคัดย่อ
บทความนีม้ งุ่ ศึกษาการสืบทอดและการสร้างสรรค์สญ
ั ลักษณ์พระราหูในงาน
ศิลปะตลอดจนความส�ำคัญด้านคติความเชื่อเกี่ยวกับพระราหูในสังคมไทยในเขตพื้นที่
ภาคกลางและภาคตะวันออก โดยใช้วธิ กี ารเก็บข้อมูลภาคสนามประกอบกับการสังเกต
อย่างมีส่วนร่วม
ผลการศึกษาในด้านการสืบทอดสัญลักษณ์พระราหูในงานศิลปะไทย พบว่า
มีการสืบทอดสัญลักษณ์พระราหูในงานศิลปะ ๒ ประเภท คือ งานประติมากรรมและ
งานจิตรกรรมซึ่งหมายถึงจิตรกรรมฝาผนังและจิตรกรรมภาพสมุดไทย ผลการวิจัย
พบว่าการสืบทอดสัญลักษณ์พระราหูในงานศิลปะเป็นผลมาจากแนวคิดการสร้าง
สัญลักษณ์พระราหูตามคติพุทธศาสนา
ส่วนการสร้างสรรค์สัญลักษณ์พระราหูในสังคมไทยมีการสืบทอดสัญลักษณ์
พระราหูในงานศิลปะ ๒ ประเภท คือ การสร้างสรรค์สัญลักษณ์พระราหูในงาน
ประติมากรรม และการสร้างสรรค์พระราหูในงานประเภทภาพ ผลการวิจัยพบว่า
การสืบทอดสัญลักษณ์พระราหูในงานศิลปะเป็นผลมาจากแนวคิดการสร้างสัญลักษณ์
พระราหูที่มีอิทธิพลมาจากคติต�ำนานศาสนาพราหมณ์-ฮินดูแต่สร้างสรรค์ขึ้นในบริบท
พุทธศาสนาคือในพื้นที่พุทธสถาน
* บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยในโครงการ “สัญลักษณ์พระราหูในงานศิลปะ:
การสืบทอด การสร้างสรรค์ และความส�ำคัญด้านคติความเชื่อในสังคมไทย โดยได้รับทุน “พัฒนา
ศักยภาพในการท�ำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่” จากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
๑
ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ ประจ� ำ ภาควิ ช าภาษาไทยและภาษาวั ฒ นธรรมตะวั น ออก
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ในด้านปัจจัยการสืบทอดสัญลักษณ์พระราหูในงานศิลปะพบ ๓ ประการ ได้แก่
ประการแรก ความคิดเกี่ยวกับคติการสร้างพุทธสถานเป็นศูนย์กลางจักรวาล ประการ
ที่สองความคิดเกี่ยวกับการบูชาพระพุทธเจ้าในอนาคต และประการสุดท้ายความคิด
เกี่ยวกับกุศโลบายการสอนธรรมะในสังคมไทย ส่วนปัจจัยการสร้างสรรค์สัญลักษณ์
พระราหูในงานศิลปะ พบปัจจัย ๔ ประการ ได้แก่ ประการแรกอิทธิพลความเชื่อเกี่ยว
กับโหราศาสตร์ในสังคมไทย ประการทีส่ อง ลักษณะและปรากฏการณ์ของพุทธศาสนา
ในสังคมไทย จ�ำแนกเป็น ๒ ปัจจัย คือ ๑) พุทธศาสนาแบบประชานิยมในสังคมไทย
และ ๒) พุทธพาณิชย์ในสังคมไทย ประการที่สาม บทบาทหน้าที่ของพระราหูในฐานะ
สัญลักษณ์สากลในสังคมไทย และประการสุดท้ายการสร้างสรรค์ความหมายใหม่ของ
พระราหูในสังคมไทยปัจจุบนั จ�ำแนกเป็น ๓ ความหมาย คือ ๑) พระราหู: สัญลักษณ์ของ
การสะเดาะเคราะห์ ๒) พระราหู: สัญลักษณ์ของโชคลาภ และ ๓) พระราหู: สัญลักษณ์
ของการเปลี่ยนผ่าน
ค�ำส�ำคัญ: พระราหู, สัญลักษณ์, คติความเชื่อ, การสืบทอด, การสร้างสรรค์
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Phenomenon of Belief in Rahu: Dynamics of
Symbol Transmission and Creation in Thai Arts.
Prasirt Runra๒

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 BrahmanHindu 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.
๒

Assistant Professor in Department of Thai and Eastern Language and Culture,
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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
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บทน�ำ

มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติและขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ล้วน
เป็นเอกลักษณ์ที่ช่วยเสริมสร้างเกียรติภูมิของชาติ แสดงถึงความเจริญมาแต่อดีตอัน
ยาวนาน บ่งบอกถึงความเป็นชาติอิสระ ที่มีวัฒนธรรมอันโดดเด่นเป็นลักษณะเฉพาะที่
พี่น้องชาวไทยควรภาคภูมิใจ (กรมศิลปากร, ๒๕๔๖, น. ค�ำปราศรัย)
พระราหูหรือราหูก็จัดเป็นมรดกทางความคิดส�ำคัญอย่างหนึ่งที่ปรากฏอยู่ใน
สังคมไทยและมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการด�ำรงชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนาน
เช่น ความเชือ่ เรือ่ งราหูอมจันทร์ ราหูอมพระอาทิตย์ ราหูแทรกอายุหรือเสวยอายุ หรือ
แม้กระทั่งวันราหู เป็นต้น
โดยทั่วไปแล้วในสังคมไทยส่วนใหญ่รับรู้กันว่า “ราหู” หมายถึง ยักษ์หรืออสูร
ที่มีกายเพียงครึ่งท่อน มักปรากฏในลักษณะที่ก�ำลังกลืนกินพระอาทิตย์หรือพระจันทร์
ความหมายในลักษณะดังกล่าวนี้มาจากคติความเชื่อเกี่ยวกับต�ำนานที่ว่ายักษ์ชื่อว่า
พระราหูผู้เป็นโอรสของท้าวเวปจิตติกับนางสิงหิกาถูกพระนารายณ์ลงโทษ โดยมี
สาเหตุมาจากครัง้ ประกอบพิธกี รรมกวนน�ำ้ อมฤตของเทวดาและอสูร พระราหูได้ขโมย
ดื่มน�้ำอมฤต พระอาทิตย์กับพระจันทร์เห็นเข้าจึงฟ้องแก่พระนารายณ์ พระนารายณ์
จึงตัดเศียรพระราหูเพื่อลงอาญา แต่เพราะพระราหูได้ดื่มน�้ำอมฤตไปแล้ว จึงไม่ตาย
แต่กายกลับขาดเหลือเพียงครึ่งท่อน ด้วยความแค้นพระราหูจึงคอยพยายามกลืนกิน
พระอาทิตย์และพระจันทร์ ซึ่งเป็นต�ำนานเรื่องเล่าการเกิดสุริยคราสและจันทคราส
(Stephen markel, ๑๙๙๐, p. ๑๐)
นอกจากต�ำนานพระราหูที่เผยแพร่อยู่ในสังคมไทยแล้ว พระราหูยังปรากฏ
ในขนบของงานศิลปะไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รูปแบบสัญลักษณ์พระราหูในงาน
ศิลปะไทยมีหลากหลายไม่จ�ำกัดความหมายอยู่เพียงต�ำนานเรื่องเล่าเท่านั้น เช่น
ภาพจิตรกรรมศาลาแม่ซอื้ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึง่ วาด
ในสมัยรัชกาลที่ ๓ เรียกว่า “ร�ำบองราหู” ซึ่งให้ความหมายในทางเวชศาสตร์คือเป็น
ชื่ อ เรี ย กสมุ ฤ ฐานของโรคเด็ ก หรื อ แม้ ก ระทั่ ง ในปั จ จุ บั น ก็ มี ภ าพพระราหู ถื อ ปื น
ที่วัดสระเกศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งสะท้อนความคิดที่เชื่อมโยงมิติเหตุการณ์
สังคมในช่วงวิกฤตการเมืองของไทย จนท้ายทีส่ ดุ ยังพบการสร้างสรรค์พน้ื ทีข่ องเฉพาะ
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พระราหูเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมโดยเฉพาะ เช่น ศาลาพระราหูที่วัดศีรษะทอง
จังหวัดนครปฐม โดยทีว่ ดั ศีรษะทองนีเ้ ป็นเสมือนการาสร้างศิลปะสัญลักษณ์หลายหลาย
รูปแบบเพื่อให้ผู้คนได้เลือกสักการะบูชา และการสร้างในลักษณะเช่นนี้ในพื้นที่ของ
วัดมีการพบสูงขึ้นในปัจจุบัน
จากปรากฏการณ์ของพระราหูในสังคมไทยดังกล่าวจึงท�ำให้ผวู้ จิ ยั เกิดค�ำถาม
วิจยั ว่าเพราะเหตุใดพระราหูจงึ ยังสามารถด�ำรงอยูใ่ นสังคมไทยได้อย่างยาวนานสืบมา
ถึงแม้ในปัจจุบันสังคมไทยจะเป็นสังคมแห่งเทคโนโลยีอันทันสมัย ถึงกระนั้นพระราหู
ซึ่งเป็นเทพตามคติศาสนาเทวนิยมกลับได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นในสังคมไทยที่มีพุทธ
ศาสนาซึ่งมีความเชื่อตามคติแบบอเทวนิยมคือเชื่อในการกระท�ำของตนเอง ดังนั้น
ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาความหมายสัญลักษณ์พระราหูทปี่ รากฏในงานศิลปะไทย โดยเลือก
กลุ่มข้อมูลศิลปะพระราหูในภาคกลางและภาคตะวันออกซึ่งมีการแพร่กระจายของ
สัญลักษณ์พระราหูในวงกว้าง
ทั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการวิ จั ย คื อ ศึ ก ษาการสื บ ทอดและ
การสร้างสรรค์สัญลักษณ์พระราหูในงานศิลปะ ตลอดจนศึกษาความส�ำคัญด้านคติ
ความเชื่อเกี่ยวกับพระราหูในสังคมไทยในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก จาก
วัตถุประสงค์การวิจัยดังกล่าวจะน�ำไปสู่กระบวนการหาค�ำตอบเกี่ยวกับความเชื่อเรื่อง
พระราหูในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ในบทความนี้ผู้วิจัยมุ่งน�ำเสนอบทวิเคราะห์
พลวัตทางความคิดเกี่ยวกับสัญลักษณ์พระราหูในแต่ละยุคสมัยว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างไร ซึ่งจะน�ำไปสู่ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของการสร้างสรรค์สัญลักษณ์พระราหู
ที่มีการสืบทอดและผลิตซ�้ำความเชื่อเกี่ยวกับพระราหู
งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางคติชนวิทยาด้วยการรวบรวมข้อมูลเอกสาร
และการเก็บข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยคาดว่างานวิจัยนี้จะมีประโยชน์ต่อสังคมอย่าง
กว้างขวาง เนื่องจากจะช่วยให้เข้าใจพลวัตของระบบความคิดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์
ศิลปะพระราหูตงั้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ตลอดจนจะท�ำให้เข้าใจว่าเพราะเหตุใดความเชือ่
เกีย่ วกับพระราหูจงึ ไม่เสือ่ มสลายไปจากสังคมไทยตามกาลเวลา อีกทัง้ ยังมีการผลิตซ�ำ้
ในรูปแบบที่หลากหลายขึ้นไปกว่าเดิม งานวิจัยนี้จึงเป็นเสมือนการถอดรหัสทาง
ความคิดของคนในสังคมไทยซึ่งจะช่วยให้เข้าใจรากเหง้าและวัฒนธรรมความคิดของ
คนไทยได้ดีขึ้น
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วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาการสืบทอดและการสร้างสรรค์สัญลักษณ์พระราหูในงานศิลปะ
ตลอดจนความส� ำ คั ญ ด้ า นคติ ค วามเชื่ อ เกี่ ย วกั บ พระราหู ใ นสั ง คมไทยในเขตพื้ น ที่
ภาคกลางและภาคตะวันออก โดยมุง่ ศึกษาประเด็นสัญลักษณ์พระราหูทปี่ รากฏในศิลปะ
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

แนวคิดทฤษฎีที่น�ำมาใช้ในการศึกษาวิจัย
๑. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสัญลักษณ์
การสร้ า งสั ญ ลั ก ษณ์ ค วามเชื่ อ ในวั ฒ นธรรมของมนุ ษ ย์ ล ้ ว นแล้ ว แต่ มี
ความหมายซึง่ แฝงอยูต่ ามความเชือ่ และวัฒนธรรม คลิฟฟอร์ด เกียร์ซ (Cliffford Geertz)
ได้เสนอว่าแนวคิดวัฒนธรรมบ่งชี้ถึงรูปแบบของความหมาย (pattern of meanings)
ที่ได้รับสืบต่อกันมาในฐานะรูปของสัญลักษณ์ เป็นระบบของแนวคิดที่ได้รับสืบทอดกัน
มา (inherited conceptions) และเป็นการแสดงออกในรูปของสัญลักษณ์ซึ่งผู้คนใช้
ในการติดต่อสื่อสาร เก็บรักษาไว้ และพัฒนาเพื่อสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับชีวิตและ
ทัศนะที่มีต่อชีวิต (Clifford Geertz อ้างถึงใน ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์, ๒๕๕๑, น. ๗๖)
๒. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
การศึกษาบทบาทหน้าทีข่ องข้อมูลคติชนเป็นแนวทางหนึง่ ในการวิจยั ทางคติชน
วิทยา สุกัญญา สุจฉายา (๒๕๔๘, น. ๒-๓) ได้อธิบายไว้ว่า “นักคติชนรับแนวคิดนี้มา
จากทฤษฎีหน้าที่นิยม (Functionalism) ของนักมานุษยวิทยา ทฤษฎีนี้นักสังคมวิทยา
ได้น�ำมาใช้กับระบบสังคมโดยมองว่าสังคมก็คือระบบใหญ่ซึ่งประกอบด้วยระบบย่อย
หลายระบบ ระบบต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กนั และมีหน้าทีเ่ กือ้ กูลซึง่ กันและกัน ถ้าเกิดบาง
อย่างขึ้นกับส่วนใดส่วนหนึ่งก็จะมีผลกระทบต่อส่วนอื่น ๆ ด้วยทฤษฎีนี้จึงใช้เป็น
เครื่องมือในการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับองค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่ง
ประกอบขึ้นเป็นสังคม”
ในกลุ่มนักมานุษยวิทยาหน้าที่นิยมนี้ บรอนิสลอว์ มาลินอฟสกี้ (Bronislaw
Malinowski) ได้วเิ คราะห์บทบาทหน้าทีข่ องศาสนาต่อชีวติ มนุษย์และสังคมของมนุษย์
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�ำอธิบายหรือตอบค�ำถามที่ขึ้นต้น
ด้วยค�ำว่า “ท�ำไม” และมีหน้าที่แสวงหาค�ำตอบว่า “ท�ำไม” สิ่งต่าง ๆ จึงปรากฏขึ้น ซึ่ง
กระบวนการคิดในลักษณะนี้เป็นการแสวงหาค�ำตอบด้วยปัญญาคิดวิเคราะห์หาเหตุ
ผลของมนุษย์
ประการที่ ๒ ศาสนามีหน้าทีอ่ ธิบายเหตุผลเกีย่ วกับความเชือ่ พืน้ ฐานในสังคม
อีกทั้งยังมีบทบาทในการก�ำหนดกฎทางสังคม ตลอดจนธ�ำรงรักษามาตรฐานที่สังคม
ก�ำหนดขึ้นในสังคมและวัฒนธรรม ดังนั้นบทบาทหน้าที่ของศาสนาจึงมีแนวโน้ม
ที่จะผสานสถาบันทางสังคม
ประการที่ ๓ ศาสนามีหน้าที่ในการสร้างความมั่นคงทางจิตใจ ดังนั้นศาสนา
จึงสะท้อนบทบาทดังกล่าวผ่านพิธกี รรม เมือ่ ใดก็ตามทีค่ นในสังคมหรือกลุม่ วัฒนธรรม
ใดประสบปัญหาหรืออยู่ในวิกฤตการณ์ มนุษย์จะใช้พิธีกรรมทางศาสนาผนวกกับ
ความคิดเกี่ยวกับอ�ำนาจเหนือธรรมชาติเพื่อขจัดปัญหา ดังนั้นมนุษย์จึงได้ประกอบ
พิธีกรรมต่าง ๆ ที่มีความสอดคล้องกับความเชื่อในระบบสังคมตลอดจนวัฒนธรรม
ของตน เพื่อความมั่นคงทางจิตใจในสังคมและวัฒนธรรมของตน
ประการที่ ๔ ศาสนามีหน้าที่ในการประสานสังคม ดังนั้นศาสนาจึงสะท้อน
บทบาทผ่านพิธีกรรมและประเพณีที่สอดคล้องกับความเชื่อในสังคม ทั้งนี้เนื่องจาก
แนวคิดทางศาสนาสามารถอธิบายความคิดพืน้ ฐานเกีย่ วกับวิถโี ลกและชีวติ ซึง่ มีบทบาท
ส�ำคัญในการก�ำหนดแนวทางระบบสังคมกับระบบจริยธรรมให้ดำ� เนินในวิถที างเดียวกัน

ขอบเขตของการวิจัย
ผูว้ จิ ยั เลือกเก็บข้อมูลศิลปะไทยทีป่ รากฏสัญลักษณ์พระราหูเฉพาะในเขตพืน้ ที่
ภาคกลาง และภาคตะวันออก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ความเชื่อเรื่องพระราหูแพร่กระจายเป็น
วงกว้าง แล้วจ�ำแนกข้อมูลเป็นกรณีศึกษาตามความเหมาะสมของข้อมูล
ผู้วิจัยจ�ำแนกประเภทของศิลปะไทยที่ปรากฏสัญลักษณ์พระราหูออกเป็น ๒
กลุ่ม ได้แก่
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๑) กลุ่มประติมากรรม
๒) กลุ่มภาพจิตรกรรมและภาพพิมพ์
ผู้วิจัยจ�ำแนกการเก็บข้อมูลภาคสนามออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่
๑. กลุ่มสัญลักษณ์พระราหูที่ปรากฏในโบราณสถาน
ผูว้ จิ ยั เลือกโบราณสถานทีม่ สี ญ
ั ลักษณ์พระราหูปรากฏอยู่ จ�ำนวน ๖ แห่ง ดังนี้
๑) วัดหน้าพระเมรุ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒) วัดพุทไธศวรรย์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๓) วัดมหาธาตุวรวิหาร
จังหวัดราชบุรี
๔) วัดเกาะแก้วสุทธาราม
จังหวัดเพชรบุรี
๕) วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
๖) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
๒. กลุ่มสัญลักษณ์พระราหูที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่หลังเหตุการณ์สุริยคราส
เต็มดวง พ.ศ. ๒๕๓๘ และเป็นช่วงเวลาเกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของไทย คือ
“ต้มย�ำกุ้ง” พ.ศ. ๒๕๔๐
ผูว้ จิ ยั เลือกวัดทีม่ สี ญ
ั ลักษณ์พระราหูปรากฏอยูใ่ นพืน้ ทีช่ มุ ชน และมีประชาชน
นอกพื้นที่นิยมมาสักการะหรือประกอบพิธีกรรมด้วยวิธีการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม
ทั้งสิ้นจ�ำนวน 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
๑๑) วัดเจ้าอาม
๑๒) วัดสามพระยา
๑๓) วัดไตรมิตรวิทยาราม
๑๔) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
๑๕) วัดสนามจันทร์
๑๖) วัดสมานรัตนาราม

จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผลการวิจัย
การสืบทอดสัญลักษณ์พระราหูในสังคมไทย ผูว้ จิ ยั จ�ำแนกแนวคิดการสืบทอด
สัญลักษณ์พระราหูเป็น ๒ แนวคิด ประการแรก การสืบทอดสัญลักษณ์พระราหู
ในฐานะเทวดาส�ำคัญในระบบจักรวาลผูท้ ำ� หน้าทีป่ กป้องคุม้ ครอง แนวคิดนีเ้ ป็นแนวคิด
ที่เก่าแก่และน่าจะได้รับอิทธิพลจากต�ำนานเรื่องเล่าในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูมาก่อน
ซึ่งในปัจจุบันยังมีการสืบทอดแนวคิดดังกล่าวจึงส่งผลให้มีการสร้างสัญลักษณ์ใน
ลักษณะประติมากรรมพระราหูไว้บริเวณทางเข้าพุทธศาสนสถาน ประการที่สอง
การสืบทอดสัญลักษณ์พระราหูตามแนวคิดโลกศาสตร์แบบไตรภูมิ แนวคิดนีป้ จั จุบนั ยังมี
การสื บ ทอดแนวคิ ด ดั ง กล่ า วจึ ง ส่ ง ผลให้ มี ก ารสร้ า งสั ญ ลั ก ษณ์ พ ระราหู ไ ว้ ใ นภาพ
จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางของมณฑลจักรวาล
ในส่วนของการสืบทอดนี้ผู้วิจัยจะน�ำเสนอการสืบทอดมรดกทางความเชื่อ
เกีย่ วกับพระราหูทยี่ งั หลงเหลือหลักฐานทีจ่ บั ต้องได้ใน ๓ ประเด็นหลัก คือ การสืบทอด
พระราหูในงานประติมากรรม การสืบทอดพระราหูในงานจิตรกรรมฝาผนัง และ
การสืบทอดพระราหูในภาพสมุดไทย

การสืบทอดสัญลักษณ์พระราหูในงานประติมากรรม
ความเชื่อเกี่ยวกับพระราหูซึ่งปรากฏในงานศิลปะปรากฏในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ท่ีเก่าแก่ และยังปรากฏหลักฐานในปัจจุบัน จะปรากฏในลักษณะ
ภาพนูนต�ำ่ ทีเ่ ป็นศิลปะอิทธิพลของอินเดียโดยมักจะปรากฏรูปพระราหูรวมกับชุดเทวดา
นพเคราะห์โดยปรากฏเป็นชุดเรียงตามล�ำดับของเทวดานพเคราะห์และรูปพระราหู
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มักจะท�ำอาการกิรยิ าคอยดักจับพระจันทร์และพระอาทิตย์ หรือท�ำท่าทางแสดงอาการ
ขโมยน�้ำอมฤต (Stephen markel, ๑๙๙๐, p. ๑๓-๑๔) ซึ่งอิทธิพลเช่นนี้บ้างครั้งก็พบ
ในศิลปะแบบขอมด้วย
ในประเทศไทยการสร้างสรรค์ประติมากรรมไทยพระราหูมักปรากฏเป็น
องค์ประกอบของศาสนสถานทีส่ ำ� คัญ หลักฐานประติมากรรมรูปพระราหูทเี่ ก่าแก่ทสี่ ดุ
ทีป่ รากฏในประเทศไทยคือ รูปปูนปัน้ พระราหู วัดศรีมหาธาตุเชลียง อ�ำเภอศรีสชั นาลัย
จังหวัดสุโขทัย (ขนิษฐา มากทวี, ๒๕๕๓, น.๕๑) ส่วนในสมัยอยุธยา ปัจจุบันหลงเหลือ
ประติมากรรมภาพนูนสูงรูปพระราหูที่วัดหน้าพระเมรุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เท่านั้น โดยปรากฏประติมากรรมพระราหูอยู่ที่พระบันพระอุโบสถ ซึ่งมีลักษณะ
การสร้างแสดงให้เห็นการสืบทอดความเชื่อเรื่องจักรวาลวิทยากับการด�ำรงอยู่ของ
อ�ำนาจกษัตริย์ผู้ปกครอง
ประเด็นที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คือ การสร้างประติมากรรมพระราหู
ให้สัมพันธ์กับเรื่องเมขลาและรามสูรซึ่งเป็นภาพสะท้อนปรากฏการณ์ของฤดูกาล
ธรรมชาติ หลักฐานดังกล่าวปรากฏให้เห็นคือรูปพระราหู ที่วัดมหาธาตุ จังหวัดราชบุรี
บริเวณพระปรางค์ ซึ่งคติการสร้างองค์ประกอบสถาปัตยกรรมที่เล่าเรื่องพระราหู
สัมพันธ์กับรามสูรและเมขลานี้ น่าจะเป็นอิทธิพลจากวรรณกรรมเรื่องสุริยาศศิธร
ของไทย (ดูเพิ่มเติมใน ปรีดา พิศภูมิวิถี, สุริยาศศิธร, ๒๕๔๘)
จากทีก่ ล่าวมาจะเห็นได้วา่ การสืบทอดสัญลักษณ์พระราหูในงานประติมากรรม
ในอดี ต สั ญ ลั ก ษณ์ พ ระราหู จ ะปรากฏอยู ่ ใ นส่ ว นศาสนสถานของขอมซึ่ ง นั บ ถื อ
พราหมณ์-ฮินดูกอ่ น แล้วเกิดกระบวนการแปรไปสูส่ ถานะเทพคุม้ ครองพุทธศาสนา อนึง่
หลักฐานข้างต้นจึงเป็นภาพสะท้อนวัฒนธรรมการสืบทอดเรื่องเล่าต�ำนานเกี่ยวกับ
พระราหูทมี่ คี วามสัมพันธ์กบั เทพในศาสนาฮินดูในสังคมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ซึ่งสืบทอดกันมาอย่างช้านาน ส่วนในสังคมไทยได้มีการปรับจนเกิดการผสมเรื่องเล่า
เกีย่ วกับพระราหูทมี่ คี วามซ้อนทับกับเรือ่ งเล่าเกีย่ วกับรามสูรอันสัมพันธ์กบั ปรากฏการณ์
ธรรมชาติซึ่งส่งผลต่อการด�ำรงชีวิตแบบสังคมเกษตรกรรมของไทย
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การสืบทอดสัญลักษณ์พระราหูในงานจิตรกรรมฝาผนัง
การสืบทอดความเชื่อเรื่องพระราหูในภาพจิตรกรรมฝาผนังในสังคมไทย
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มภาพจิตรกรรมที่ปรากฏเรื่องราวเกี่ยวกับพระราหูที่ปรากฏร่วมกับ
เนื้อหาภาพจิตรกรรมที่สัมพันธ์กับไตรภูมิ๑ ซึ่งเป็นความเชื่อเกี่ยวกับจักรวาลวิทยาของ
ไทย หลักฐานการสืบทอดที่ยังหลงเหลืออยู่สามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ สมัยหลัก คือ
ภาพจิตรกรรมพระราหูสมัยอยุธยาและภาพจิตรกรรมพระราหูสมัยรัตนโกสินทร์
๑) ภาพจิตรกรรมพระราหูสมัยอยุธยา
ภาพจิตรกรรมพระราหูทยี่ งั คงเหลือหลักฐานคือจิตรกรรมสมัยอยุธยา (สันติ
เล็กสุขุม และกมล ฉายาวัฒนะ, ๒๕๒๔, น. ๕๖) อย่างไรก็ตามภาพของพระราหูที่
ปรากฏนั้นเห็นได้เพียงแห่งเดียวได้แก่ ภาพพระราหูไตรภูมิวัดเกาะแก้วสุทธาราม
จังหวัดเพชรบุรี จิตรกรรมดังกล่าวปรากฏอยู่ด้านหน้าพระประธานภายในพระอุโบสถ
โดยปรากฏรวมอยู่กับภาพเขียนเรื่องไตรภูมิ ในส่วนของภาพพระราหูมีลักษณะเป็น
รูปพระราหูปรากฏเป็นรูปยักษ์มกี ายครึง่ ตัว กางสองมือออกท�ำอาการรอจับ โดยปรากฏ
อยู่ใกล้กับภาพวิมานของพระจันทร์ซึ่งมีสัญลักษณ์เป็นรูปกระต่ายอยู่กลางดวงจันทร์
สีเหลือง ส่วนตรงข้ามท�ำเป็นรูปพระอาทิตย์สีแดงมีรูปนกยูงอยู่ตรงกลาง อย่างไร
ก็ตามผู้วิจัยมีข้อสันนิษฐานว่า คติความนิยมสร้างพระราหูอยู่ชิดกับพระจันทร์นี้
เกิดจากโลกทัศน์ความเข้าใจของคนโบราณที่สังเกตเห็นว่าการเกิดคราสนั้นมักจะ
เกิ ด กั บ พระจั น ทร์ บ ่ อ ยกว่ า เกิ ด กั บ พระอาทิ ต ย์ การสร้ า งสั ญ ลั ก ษณ์ รู ป พระราหู
ชิดพระจันทร์จึงแฝงถึงนัยส�ำคัญคืออธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติด้วยภาพ
ถึงแม้ว่าภาพจิตรกรรมพระราหูสมัยอยุธยาจะปรากฏเพียงแห่งเดียว แต่มี
ข้ อ น่ า สั ง เกตว่ า ยั ง น่ า จะมี ภ าพจิ ต รกรรมพระราหู อี ก ที่ ห นึ่ ง คื อ ภาพจิ ต รกรรมที่
วัดพุทไธศวรรย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งการแสดงภาพไตรภูมิโลกสัณฐาน หาก
แต่ภาพลบเลือนไปมาก
๑

สันติ เล็กสุขุม และ กมล ฉายาวัฒนะ ได้แบ่งเรื่องราวที่มักนิยมเขียนบนจิตรกรรม
สมัยอยุธยาคือ เรื่องอดีตพุทธ พุทธประวัติ ไตรภูมิหรือชาดก
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จากหลักฐานข้างต้นน่าจะเป็นแนวทางในการอธิบายได้ว่าในสมัยอยุธยา
มีขนบการใช้สัญลักษณ์พระราหูเพื่อแสดงนัยทางความหมายเกี่ยวกับโลกสัณฐาน
ตามคติไตรภูมิ และเป็นแนวคิดการสร้างสัญลักษณ์พระราหูทเี่ ป็นผลมาจากการสืบทอด
ความคิดจากวรรณกรรมส�ำคัญเรื่องไตรภูมิในสมัยสุโขทัย
๒) ภาพจิตรกรรมพระราหูสมัยรัตนโกสินทร์
ภาพพระราหูในสมัยรัตนโกสินทร์ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยอาศัยภาพที่ปรากฏ
ในวัดที่เป็นพระอารามหลวงส�ำคัญ กรณีศึกษาหลักคือภาพจิตรกรรมวัดราชสิทธาราม
และเขตพุทธาวาสของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ซึ่งเป็นวัดพระอารามหลวงที่
ส�ำคัญและมีภาพจิตรกรรมที่เป็นขนบราชส�ำนักของไทย ซึ่งจะช่วยท�ำให้เห็นถึงคติ
การสืบทอดขนบการสร้างสัญลักษณ์พระราหู
หากจะกล่าวถึงการสืบทอดภาพจิตรกรรมอันเป็นรอยต่อของสมัยอยุธยาและ
สมัยรัตนโกสินทร์ก็คงต้องกล่าวถึงภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดราชสิทธารามเป็น
แห่งแรก น.ณ ปากน�้ำ  ศิลปินแห่งชาติได้อธิบายลักษณะเฉพาะของภาพจิตรกรรม
วัดราชสิทธารามไว้ว่า
จิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาได้ส่งแบบแผน เทคนิค วิธีการ
ให้แก่สมัยรัตนโกสินทร์แทบทุกอย่าง สมัยรัชกาลที่ ๑ และรัชกาล
ที่ ๒ แห่งรัตนโกสินทร์ตอนต้น...ดังเราเห็นจากวัดราชสิทธาราม ใน
ธนบุรี ซึ่งมีฝีมือยอดเยี่ยมมาก และเป็นพิมพ์เดียวกับศิลปะสมัย
อยุธยาตอนปลายแทบไม่ผิดเพี้ยน ทั้งนี้ก็คงจะเนื่องด้วยช่างหลวง
ที่ตกค้างมาจากกรุงแตก ได้มีโอกาสสร้างงานหัตถกรรมสืบต่อมา
อย่างไม่ขาดตอนฝีมือช่างจึงมิได้ต�่ำลงไป
(อ้างถึงในอภิวันทน์ อดุลยพิเชฎฐ์, ๒๕๕๗, น. ๑๒๕)
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ภาพที่ ๑ ภาพพระราหูบริเวณหลังพระประธาน วัดราชสิทธาราม
ที่มา: ประเสริฐ รุนรา
ลักษณะพระราหูที่วัดราชสิทธารามปรากฏภาพบริเวณฝาผนังด้านซ้ายของ
องค์พระประธาน ข้างวิมานของพระอาทิตย์ซึ่งทรงราชรถเทียมด้วยสิงโต ลักษณะ
พระราหูมกี ายเต็มตัว ยกขาข้างหนึง่ ขึน้ แสดงอาการเหาะไล่ตามราชรถของพระอาทิตย์
ผิวกายสีด�ำ เขี้ยวมีลักษณะหงายขึ้น สวมมงกุฎ สังวาล กรองศอ พาหุรัด และทองกร
กายท่อนล่างสวมสนับเพลา มือซ้ายยกขึ้นแสดงอาการคว้าหรือเอื้อมจับไปยังราชรถ
ของพระอาทิตย์ มือขวาถือค้อน หัวค้อนมีสีขาว และบริเวณฝาผนังอีกด้านหนึ่งใน
แนวระนาบเดียวกันกับพระอาทิตย์ อย่างไรก็ตามผู้วิจัยสันนิษฐานว่าลักษณะของ
ภาพพระราหูดงั กล่าวเป็นลักษณะท่าทางเดียวกับท่าทางของรามสูรตามนางเมขลา และ
จุดประสงค์ส�ำคัญของการวาดภาพพระราหูก็คือการสืบขนบการแสดงองค์ประกอบ
ของโลกสัณฐานตามมโนทัศน์ของคนไทยให้สมบูรณ์เท่านั้น
ผูว้ จิ ยั เห็นว่าขนบการวาดภาพพระราหูเกิดการเปลีย่ นเปลีย่ นครัง้ ใหญ่ทสี่ ำ� คัญ
ในสมัยรัชกาลที่ ๓ ซึ่งในยุคนี้เป็นยุคศิลปะแบบพระราชนิยม โดยเห็นได้ภาพจิตรกรรม
ของพระราหูที่มีต�ำแหน่งปรากฏ จุดประสงค์ และรูปลักษณะที่เปลี่ยนไป หลักฐาน
ดั ง กล่ า วปรากฏเห็ น ให้ เ ห็ น ได้ ชั ด คื อ ภาพจิ ต รกรรมพระราหู ที่ วั ด พระเชตุ พ นวิ ม ล
มังคลาราม กรุงเทพมหานคร
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ภาพพระราหูทวี่ ดั พระเชตุพนฯ ปรากฏหลักฐานการเปลีย่ นแปลงขนบการวาด
ภาพพระราหูที่ส�ำคัญอยู่ในส่วนของบริเวณเขตพุทธาวาส ๓ แห่ง ได้แก่ ภาพพระราหู
ที่คอสองในพระประธานพระอุโบสถซึ่งอยู่ภายนอกตัวอาคารอันมีจุดประสงค์เพื่อ
ยืนยันความเป็นจักรวาลของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ภาพพระราหูที่ศาลารายสร้างขึ้นโดยมี
จุดประสงค์เพื่ออธิบายถึงรูปแบบโรคภัยโดยใช้ภาพสัญลักษณ์ของพระราหูแทน
ความหมายโรคร้ายของเด็ก ซึ่งเรียกว่า “ร�ำบองราหู” และที่สุดท้ายคือภาพพระราหู
ทีศ่ าลาคูห่ น้าสวนมิสกวันหลังวิหารพระพุทธไสยาสน์ ซึง่ สันนิษฐานว่าเป็นภาพทีว่ าดขึน้
เพื่อจุดประสงค์ที่จะอธิบายถึงพระปางพุทธไสยาสน์ว่าเป็นปางปราบอสุรินทราหู
ซึ่งสอดคล้องกับเรื่องเล่าที่ปรากฏในสุริยสูตรและจันทรสูตรในพระสุตันตปิฎก

ภาพที่ ๒ พระราหูไล่จับพระจันทร์ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ที่มา: ประเสริฐ รุนรา
ความน่าสนใจของภาพพระราหูที่พระอุโบสถก็คือองค์ประกอบของภาพซึ่ง
ปรากฏบริเวณคอสองพระอุโบสถด้านนอกให้รายละเอียดของวิมานของพระจันทร์
สีเหลืองเทียมด้วยม้าสีขาวพร้อมทั้งมีหมู่เทพต่าง ๆ ปรากฏในภาพด้วย ส่วนภาพ
พระราหูแสดงอาการก�ำลังเหาะไล่ตามพระจันทร์อย่างมุง่ มัน่ ส่วนภาพพระจันทร์กแ็ สดง
ให้เห็นถึงอาการก�ำลังทรงราชรถขับหนีไปข้างหน้าและหันหน้ามามองพระราหู พร้อม
ทั้งใช้มือข้างขวายกนิ้วชี้มายังพระราหู ภาพดังกล่าวมีลักษณะที่สวยงามและแสดง
อากัปกิริยาได้อย่างมีอารมณ์และความรู้สึกของผู้ตามและผู้ไล่
ภาพพระราหู ป รากฏอยู ่ บ ริ เ วณพระอุ โ บสถดั ง กล่ า ว ถึ ง แม้ ว ่ า จะเป็ น
การสืบทอดขนบการวาดภาพพระราหูเพื่อเป็นการเน้นย�้ำความเป็นศูนย์กลางจักรวาล
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ของพระอุโบสถ ซึ่งสถาปนิกสมัยรัชกาลที่ ๓ ได้จงใจที่จะสมมติพระอุโบสถให้เป็น
สัญลักษณ์ของเขาพระสุเมรุ ศูนย์กลางจักรวาล และได้เสริมความสมบูรณ์ของผัง
และความหมายของพุทธสถานในการเป็นรูปแบบจ�ำลองจักรวาลด้วยองค์ประกอบอื่น
ทั้งในรูปสถาปัตยกรรมและจิตรกรรม (เสมอชัย พูลสุวรรณ, ๒๕๓๙, น. ๑๘) แต่ภาพ
พระราหูซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบส�ำคัญที่ช่วยเสริมความสมบูรณ์ของคติความเชื่อ
ได้มีการปรับมาไว้ภายนอกตัวอาคาร ลักษณะดังกล่าวน่าจะเป็นเหตุผลเนื่องจาก
จิตรกรรมภายในอาคารไม่มกี ารวาดภาพโลกสัณฐานแบบเดิมแต่มกี ารวาดภาพวาดเป็น
เรือ่ งมโหสถซึง่ เป็นชาดกชาติหนึง่ ของพระพุทธเจ้าทีบ่ ำ� เพ็ญปัญญาบารมี สันนิษฐานว่า
เพือ่ ให้สอดคล้องกับพระราชประสงค์ที่ต้องการสร้างให้วดั โพธิเ์ ป็นแหล่งเรียนรูเ้ พื่อให้
เกิดปัญญาแก่คนหมู่มากจึงต้องปรับน�ำภาพพระราหูมาไว้ภายนอก
ภาพพระราหูอกี ทีห่ นึง่ ของวัดพระเชตุพนก็คอื ภาพร�ำบองราหูทศี่ าลาแม่ซอื้
บริเวณหน้าด้านหน้าพระมหาเจดีย์ ๔ รัชกาล ภาพพระราหูดังกล่าวมีจุดประสงค์
เพื่ออธิบายถึงรูปแบบโรคภัย โดยใช้ภาพสัญลักษณ์ของพระราหูแทนความหมาย
โรคร้ายของเด็ก ซึ่งเรียกว่า “ร�ำบองราหู”โดยมีทั้งหมด ๑๒ กลุ่มภาพ ในแต่ละกลุ่ม
ภาพจะมีภาพประกอบกันอยู่ ๓ ภาพ ตัวอย่างเช่น ภาพร�ำบองราหูส�ำหรับท�ำพิธีบูชา
แก้โรคภัยของเด็กที่เกิดในราศีตุลย์ ในภาพจะมีองค์ประกอบคือด้านขวามือของภาพ
มีจารึกก�ำกับไว้ว่า “รูปนี้เสียข้างขึ้นเป็นภาพไกรสรจ�ำแลงนี้มีกายมีสีเขียวนิลตลอด
ก�ำลังแสดงอาการกระโจนลงมา”

ภาพที่ ๓ ร�ำบองราหู
ที่มา: ประเสริฐ รุนรา
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ภาพทีป่ รากฏตรงกลางเป็นภาพทีม่ จี ารึกก�ำกับใต้ภาพไว้วา่ เป็นร�ำบอง มีศรี ษะ
เป็นสิงห์ปนนาค ล�ำตัวคล้ายมนุษย์ผิวกายมีสีเหลืองทองและมีขนเหมือนลิงตลอด
ทั้งตัว มือข้างซ้ายจับคานชูขึ้น และภาพที่ปรากฏทางด้านซ้ายมือของภาพมีจารึกก�ำกับ
ใต้ภาพไว้ว่า “รูปนี้เสียข้างแรม” มีลักษณะเป็นใบหน้ายักษ์ราหูอยู่ท่ามกลางลายไทย
ที่วาดล้อมเป็นรูปใบโพ
ภาพพระราหูในกลุ่มนี้เป็นการปรับใช้สัญลักษณ์พระราหูกับการอธิบายโรค
ของเด็ก ดังนั้นพระราหูในกลุ่มภาพชุดร�ำบองราหูนี้จึงเป็นภาพแทนของโรคภัยอันเป็น
อันตรายแก่เด็ก เป็นการใช้สัญลักษณ์พระราหูในเชิงการแพทย์
นอกจากนีย้ งั พบภาพพระราหูอกี จุดหนึง่ ทีว่ ดั พระเชตุพน ฯ ก็คอื ภาพพระราหู
ที่บริเวณศาลาสวนมิสกวันหลังวิหารพระพุทธไสยาสน์ ภาพพระราหูปรากฏกายเพียง
ท่อนบนเท่านั้น มีผิวกายสีด�ำก�ำลังกลืนกินพระอาทิตย์เข้าไปในปาก
ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าพระราหูที่สวนมิสกวันนี้เป็นภาพที่วาดขึ้นเพื่อจุดประสงค์
อธิบายถึงต�ำนานพระพุทธรูปนอนปางปราบอสุรนิ ทราหูซงึ่ สร้างไว้ในวิหารพุทธไสยาสน์
อันเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับเรื่องเล่าที่ปรากฏในสุริยสูตรและจันทรสูตรในพระสุตันตปิฎก

ภาพที่ ๔ พระราหูอมพระอาทิตย์ที่สวนมิสกวัน
ที่มา: ประเสริฐ รุนรา
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จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าภาพจิตรกรรมพระราหูรัตนโกสินทร์ยังคงสืบทอด
ขนบการสร้างสัญลักษณ์พระราหูในพุทธสถานเพื่อยืนยันความเชื่อเกี่ยวกับโลกศาสตร์
ตามคติไตรภูมิ ทัง้ นีย้ งั มีการใช้ภาพวาดพระราหูในความหมายใหม่เพิม่ ขึน้ คือการใช้ภาพ
พระราหูแทนโรคที่ปรากฏอยู่ ณ ศาลาแม่ซื้อ และมีการสร้างสัญลักษณ์พระราหู
แบบครึ่งตัวเพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องเล่าในพระสูตร
การสื บ ทอดสั ญ ลั ก ษณ์ พ ระราหู ใ นงานจิ ต รกรรมฝาผนั ง จะเห็ น ได้ ว ่ า มี
การสืบทอดขนบการสร้างสัญลักษณ์พระราหูเพื่ออธิบายแนวคิดโลกศาสตร์ตาม
คติไตรภูมิอย่างชัดเจน และขนบดังกล่าวนี้ยังเป็นขนบส�ำคัญที่ส่งผลต่อการวาดภาพ
จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถในวัดที่สร้างขึ้นในปัจจุบันอีกด้วย
การสืบทอดสัญลักษณ์พระราหูในภาพสมุดไทย
การสื บ ทอดพระราหู ใ นภาพวาดสมุ ด ไทยทั้ ง หมดเป็ น ไปในลั ก ษณะของ
การสร้างองค์ประกอบของจักรวาลหรือโลกสัณฐานในสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามลักษณะ
ของพระราหูในสมุดไทยแต่ละเล่มก็มีความแตกต่างกัน จากการเก็บข้อมูลพบว่า
สัญลักษณ์พระราหูทปี่ รากฏในภาพสมุดไทยแบ่งตามลักษณะทางกายภาพของพระราหู
๔ ประการ ได้แก่ ๑) ลักษณะทางรูปกายมีสองประเภทคือกายพระราหูแบบเต็มตัว
และครึ่งตัว ๒) ลักษณะทางสีกายของพระราหูมีหลากหลายสี แต่ที่พบมากคือ
กายสีแดง สีเขียว สีเหลือง และสีน�้ำเงิน แต่มีข้อน่าสังเกตว่าไม่มีฉบับใดที่กล่าวว่า
พระราหูมกี ายสีดำ 
� ๓) ลักษณะของอาวุธของพระราหูพบว่าอาวุธของพระราหูบางฉบับ
กล่าวว่าถือค้อน บางฉบับกล่าวว่าถือกระบอง และบางฉบับไม่มีการถืออาวุธแต่
เป็นการท�ำท่าก�ำลังจะจับพระอาทิตย์หรือพระจันทร์ ๔) ลักษณะวิมานของพระราหู
บางฉบับกล่าวว่าอยู่ทางทิศเหนือ บางฉบับกล่าวว่าอยู่ในอสูรพิภพ หรือบางฉบับ
ให้รายละเอียดสีของวิมานด้วยคือมีสีแดงหรือบางฉบับกล่าวว่ามีสีทอง เป็นต้น
อย่ า งไรก็ ต ามแม้ ว ่ า ลั ก ษณะทางกายภาพของพระราหู จ ะมี ค วามหลากหลายแต่
มีสิ่งหนึ่งที่สมุดไทยทุกฉบับกล่าวตรงกันคือ พระราหูมีลักษณะเป็นยักษ์
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ภาพที่ ๕ พระอาทิตย์ พระจันทร์ และพระราหู
แสดงวิถีการโคจรของพระอาทิตย์ในสามฤดู
(ที่มา: สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา–ฉบับธนบุรี เล่ม ๑, น. ๓๐)
ความหลากหลายของสัญลักษณ์พระราหูที่ปรากฏในภาพสมุดไทยนั้น ผู้วิจัย
เห็นว่าน่าจะเป็นผลมาจากความหลากหลายของผู้เขียน ถึงแม้ว่าจะมีความหลากหลาย
แต่มีสิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนมีร่วมกัน คือ การรับรู้เรื่องราวพระราหูจากคติไตรภูมิซึ่งอธิบาย
ถึงความส�ำคัญของพระราหูในฐานะเทวดาในจักรวาล
จากทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดจะเห็นได้วา่ การสืบทอดสัญลักษณ์พระราหูในสังคมไทย
ผู้วิจัยจ�ำแนกแนวคิดการสืบทอดสัญลักษณ์พระราหูเป็น ๒ แนวคิด ประการแรก
การสืบทอดสัญลักษณ์พระราหูในฐานะเทวดาในจักรวาลผูท้ ำ� หน้าทีป่ กป้องคุม้ ครองทิศ
แนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่เก่าแก่และน่าจะได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ซึ่งใน
ปัจจุบันยังมีการสืบทอดแนวคิดดังกล่าวจึงส่งผลให้มีการสร้างสัญลักษณ์ในลักษณะ
ประติมากรรมพระราหูไว้บริเวณทางเข้าพุทธศาสนสถาน ประการที่สอง การสืบทอด
สัญลักษณ์พระราหูตามแนวคิดโลกศาสตร์แบบไตรภูมิ แนวคิดนีป้ จั จุบนั ยังมีการสืบทอด
แนวคิดดังกล่าวจึงส่งผลให้มีการสร้างสัญลักษณ์พระราหูไว้ในภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ภายในพระอุโบสถ ซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป

การสร้างสรรค์สัญลักษณ์พระราหูในสังคมไทย
การสร้างสรรค์สัญลักษณ์พระราหูในสังคมไทย ในปัจจุบันมีการสร้างสรรค์
สัญลักษณ์พระราหูอย่างหลากหลาย จากการรวบรวมข้อมูลผูว้ จิ ยั จ�ำแนกการสร้างสรรค์
สัญลักษณ์พระราหูในสังคมไทยออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ การสร้างสรรค์สัญลักษณ์
พระราหูในงานประติมากรรม และการสร้างสรรค์สญ
ั ลักษณ์พระราหูในงานประเภทภาพ
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การสร้างสรรค์สัญลักษณ์พระราหูในงานประติมากรรม
ประติมากรรมพระราหูในปัจจุบนั ทีเ่ ป็นรูปทรงสามมิตมิ จี ดุ ประสงค์การสร้าง
ขึ้นเพื่อตอบสนองความเชื่อความศรัทธาในแง่มิติทางวัฒนธรรมและสะท้อนให้เห็นถึง
ปรากฏการณ์ของสังคมในแต่ละช่วงเวลา โดยแบ่งลักษณะงานประติมากรรมพระราหู
ได้ ๔ รูปแบบหลักดังนี้
๑) ประติมากรรมพระราหูลอยตัว
ประติมากรรมพระราหูลอยตัวในปัจจุบนั ส่วนใหญ่พบว่ามีการสร้างขึน้ เพือ่
เป็นจุดศูนย์กลางภายในศาลาซึง่ สถานทีใ่ ช้เพือ่ การบูชาพระราหูเป็นการเฉพาะแบ่ง ออก
เป็น ๓ ลักษณะ ดังนี้
		 (๑) ประติมากรรมลอยตัวแบบพระราหูที่มีส่วนล่างเป็นพระเกตุ
ประติมากรรมพระราหูลอยตัวเต็มตัวและมีสว่ นล่างเป็นพระเกตุ เป็น
ลักษณะที่พบเห็นมากโดยทั่วไป ซึ่งอิทธิพลดังกล่าวเกิดจากความเชื่อด้านโหราศาสตร์
ที่กล่าวว่ากายของพระราหูส่วนบนเป็นยักษ์และส่วนล่างเป็นกายพระเกตุคือพญานาค
จากการเก็บข้อมูลภาคสนามประติมากรรมพระราหูลอยตัวเต็มตัวและมีส่วนล่างเป็น
พระเกตุที่เก่าแก่ที่สุดน่าจะเป็นประติมากรรมพระราหูที่วัดอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี
		 (๒) ประติมากรรมลอยตัวแบบพระราหูมีครึ่งตัว
จุ ด ประสงค์ ก ารสร้ า งประติ ม ากรรมพระราหู ป ระเภทนี้ ใ ช้ เ พื่ อ เป็ น
ศูนย์กลางของสถานที่บูชา ได้รับอิทธิพลมาจาต�ำนานพิธีกรรมกวนเกษียรสมุทร ซึ่ง
ประติมากรรมพระราหูครึ่งตัวชนิดนี้ที่มีชื่อเสียงและผู้คนนิยมไปไหว้มากที่สุดคือ
วัดศีรษะทองจังหวัดนครปฐม
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ภาพที่ ๖ พระราหูวัดศีรษะทองจังหวัดนครปฐม
ที่มา: ประเสริฐ รุนรา
นอกจากงานปั ้ น และงานหล่ อ พระราหู แ ล้ ว ยั ง พบประติ ม ากรรมงาน
แกะสลั ก ไม้ เ ป็ น รู ป พระราหู ข นาดใหญ่ โดยพบที่ วั ด หลั ก สี่ ร าษฎร์ ส โมสร ต� ำ บล
ยกกระบัตร อ�ำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เป็นพระราหูแกะสลักจากไม้ และ
บางครั้งพระราหูก็อาจปรากฏร่วมกับเทพในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูอื่น ๆ เช่น ที่วัด
บางโฉลง จังหวัดสมุทรปราการ วัดสมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา พบรูปปั้น
พระราหูปรากฏร่วมกับพระพิฆเนศ
		 (๓) ประติมากรรมลอยตัวแบบองค์เทพราหูประทับบนครุฑ
			 ประติมากรรมพระราหูดังกล่าวเป็นการสร้างโดยหมอดูชื่อดัง คือ
นายลักษณ์ เลขานิเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภาพตัวแทนของผู้สร้างคือนายลักษณ์
เลขานิเทศ ผูม้ วี ลีตดิ ปากในการท�ำนายว่า “ฟันธง” โดยกรณีทนี่ ำ� เสนอนีพ้ บทีว่ ดั เจ้าอาม
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ มีการสร้างรูปเคารพพระราหูถือธงซึ่ง
ผิดจากต�ำนานเดิมที่รูปพระราหูมักจะถือขวานหรือกระบอง
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าประติมากรรมพระราหูลอยตัวมีลักษณะ
หลากหลายตามแต่จนิ ตนาการของผูส้ ร้าง และไม่ได้สบื ทอดแนวคิดการสร้างสัญลักษณ์
พระราหูแบบดั้งเดิมไว้เลย ซึ่งการประกอบสร้างความคิดใหม่จะส่งผลต่อพฤติกรรม
ของคนในสังคม
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๒) ประติมากรรมพระราหูนูนสูง
ประติ ม ากรรมพระราหู นู น สู ง ในปั จ จุ บั น พบได้ เ ป็ น ๒ ลั ก ษณะคื อ
๑. ประติมากรรมพระราหูนนู สูงทีใ่ ช้แสดงเป็นฐานของสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละ ๒. ประติมากรรม
พระราหูที่ใช้ประดับศาสนสถาน
		 (๑) ประติมากรรมพระราหูนูนสูงที่ใช้แสดงเป็นฐานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ลักษณะประติมากรรมเช่นนี้จะปรากฏให้เห็นตามวัดต่าง ๆ ที่นับถือ
พระราหูหรือใช้เป็นที่ประกอบพิธีพระราหู เป็นสื่อสัญลักษณ์แทนความหมายถึงสิ่งที่มี
อ�ำนาจเหนือกว่าพระราหูซึ่งประทับอยู่เหนือพระราหู ลักษณะเช่นนี้ที่ปรากฏชัดที่สุด
คือประติมากรรมพระราหูนูนสูงที่วัดขุนจันทร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีการสร้างองค์
ประกอบภาพ เป็นฐานของรูปปั้นพระนารายณ์ประทับเหนือพญาอนันตนาคราช
ซึ่งก�ำลังแผ่พังพาน และปรากฏรูปปั้นพระราหูติดกับวงขดของพญาอนันตนาคราช
ด้านหน้า ซึ่งลักษณะประติมากรรมพระราหูดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการสืบทอด
ความเชื่อพระราหูในศาสนาพราหมณ์ซึ่งมีต�ำนานว่าพระนารายณ์เป็นผู้ปราบพระราหู
เพราะได้ขวางจักรไปตัดกายพระราหูจนท�ำให้พระราหูมีกายเพียงครึ่งเดี่ยว
ลักษณะที่น่าสนใจและได้รับความนิยมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็คือ
การสร้างประติมากรรมนูนสูงพระราหูนูนสูงให้เป็นฐานของพระพุทธรูปและสามารถ
ลอดเพื่อเป็นที่สะเดาะได้อีกด้วย เห็นได้จากที่วัดบางจาก จังหวัดนนทบุรีมีการสร้าง
องค์ประกอบเป็นปากอุโมงค์ที่สร้างเป็นรูปพระราหูอยู่ท่ามกลางหมู่เมฆ โดยปรากฏ
มีกายเพียงท่อนบนเท่านั้น มีผิวกายสีด�ำ  ใบหน้าดุดัน มือทั้งสองข้างก�ำลังจับวัตถุ
ทรงกลมสีทองกลืนกินเข้าไปในปาก ซึ่งตรงกลางทรงกลมสีทองนั้นท�ำเป็นช่องประตู
เข้าไปด้านใน ฉากหลังเป็นภาพสวรรค์วิมานพระราหู
		 (๒) ประติมากรรมพระราหูนูนสูงที่ใช้ประดับศาสนสถาน
ประติมากรรมพระราหูนูนสูงที่ใช้ประดับศาสนสถานเป็นลักษณะที่
พบได้ทั่วไปภายในวัดที่มีการท�ำพิธีเกี่ยวกับโหราศาสตร์หรือพิธีบูชาเทวดานพเคราะห์
และพระราหูเป็นต้น ตัวอย่างเช่นทีว่ ดั ท่าไม้จงั หวัดสมุทรสาครพบการสร้างองค์ประกอบ
ภาพประดับศาลาที่ใช้ประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์ โดยติดไว้ทั้งภายใน
และภายนอกศาลา
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การสร้างสรรค์ประติมากรรมพระราหูนนู สูงใช้เพือ่ แสดงเป็นฐานของ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น พระพุทธรูปใน ๒ ลักษณะ ได้แก่ ๑) เป็นส่วนประดับฐาน และ
๒) เป็นอุโมงค์เพื่อลอดสะเดาะเคราะห์ ซึ่งมีส่วนช่วยยกระดับการท่องเที่ยวให้กับ
สถานทีด่ งั กล่าวได้เป็นอย่างดี ส่วนประติมากรรมพระราหูนนู สูงทีใ่ ช้ประดับศาสนสถาน
นั้น มีความน่าสนใจว่าเป็นการสร้างสรรค์สัญลักษณ์พระราหูเพื่อสืบทอดขนบตาม
แนวคิดที่ว่าพระราหูเป็นเทพผู้ปกป้องคุ้มครองศาสนสถาน
๓) ประติมากรรมพระราหูนูนต�่ำ
		 ลั ก ษณะประติ ม ากรรมนู น ต�่ ำ พระราหู พ บได้ เ ป็ น ๒ ลั ก ษณะคื อ
๑. ประติมากรรมนูนต�่ำที่ท�ำเป็นเหรียญเคารพบูชา และ ๒. ประติมากรรมนูนต�่ำที่ใช้
เป็นส่วนประดับศาสนสถาน
		 (๑) ประติมากรรมนูนต�่ำที่ท�ำเป็นเหรียญเคารพบูชา
ประติมากรรมนูนต�่ำที่ท�ำเป็นเหรียญเคารพบูชาเป็นลักษณะที่พบ
โดยทั่วไปจากส�ำนักหรือวัดที่มีการสร้างเครื่องรางของขลังตลอดจนพระเครื่องเคารพ
บูชา เช่นทีว่ ดั หลักสีร่ าษฎร์สโมสร ต�ำบลยกกระบัตร อ�ำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
มีการสร้างเหรียญวัตถุมงคลพระราหูโดยลักษณะพระราหู เป็นพระราหูมกี ายครึง่ เดียว
ใบหน้าดุดัน มือทั้งสองข้างจับวัตถุที่มีลักษณะเป็นทรงกลมมีลวดลายตารางดวงชะตา
และต�ำแหน่งช่องตรงกลางตารางลงอักขระขอม มืออยูใ่ นลักษณะจับวัตถุนนั้ เข้าหาตัว
และก�ำลังแสดงอาการอมวัตถุทรงกลมนั้น
		 (๒) ประติมากรรมนูนต�่ำที่ใช้เป็นส่วนประดับศาสนสถาน
ประติมากรรมนูนต�่ำที่ใช้เป็นส่วนประดับศาสนาสถานมักจะพบที่วัด
ที่มีความเชื่อเกี่ยวกับพระราหูที่เข้มข้น ที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือที่วัดศีรษะทองจังหวัด
นครปฐม มีการสร้างองค์ประกอบเป็นประติมากรรมพระราหูนูนต�่ำประดับรั้วของ
วัดศีรษะทอง ปรากฏรูปปั้นพระราหูแบบนูนต�่ำบริเวณเหนือแนวรั้ว
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการสร้างสรรค์สัญลักษณ์ประติมากรรม
พระราหูนูนต�่ำ  โดยเฉพาะพวกเหรียญเคารพบูชานั้นจะสังเกตได้ว่าสาเหตุในการสร้าง
เป็ น ผลมาจากพิ ธี ก รรมทางโหราศาสตร์ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ความเชื่ อ เรื่ อ ง
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การสะเดาะเคราะห์ ส่วนประติมากรรมนูนต�่ำที่ใช้เป็นส่วนประดับศาสนาสถานเป็น
การสร้างสรรค์สัญลักษณ์เพื่อสืบทอดขนบตามแนวคิดที่ว่าพระราหูเป็นเทพผู้ปกป้อง
คุ้มครอง ศาสนสถาน แต่ในอีกทางหนึ่งอาจเป็นการสร้างเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของวัด
ให้ต่างไปจากพุทธสถานอื่น ๆ อันน�ำไปสู่ประโยชน์ทางการท่องเที่ยวอีกด้วย
๔) ประติมากรรมพระราหูร่องลึก
ประติมากรรมพระราหูลกั ษณะร่องลึกพบว่าเป็นต้นต�ำหรับทีม่ ชี อื่ เสียงคือ
ศิลปะการแกะพระราหูของหลวงพ่อน้อย วัดศีรษะทอง จุดประสงค์การสร้างสรรค์
ประติมากรรมพระราหูรอ่ งลึกมีเหตุผลในการสร้างเช่นเดียวกับประติมากรรมพระราหู
นูนต�่ำที่ท�ำเป็นเหรียญเคารพบูชา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง เพื่อเป็นวัตถุมงคล
ตามคติความเชื่อทางด้านการสะเดาะเคราะห์ และป้องกันสิ่งชั่วร้าย
การสร้างสรรค์สญ
ั ลักษณ์พระราหูในงานประติมากรรมมีความแพร่หลาย
อย่างมากในสังคมไทยปัจจุบัน และผู้วิจัยพบว่าในขณะที่ผู้วิจัยเก็บข้อมูลภาคสนามวัด
ต่าง ๆ มีแนวโน้มจะสร้างประติมากรรมพระราหู โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุม่ ประติมากรรม
ลอยตัวแบบพระราหูครึง่ ตัวเพือ่ ใช้ประกอบพิธสี วดสะเดาะเคราะห์บชู าพระราหู ซึง่ ถือ
ได้ว่าเป็นพิธีกรรมที่ก�ำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน
นอกจากการสร้างสรรค์สัญลักษณ์พระราหูในงานประติมากรรมแล้ว ใน
สังคมไทยปัจจุบันยังมีการสร้างสรรค์พระราหูในงานประเภทภาพอย่างหลากหลายซึ่ง
ผู้วิจัยจะกล่าวต่อไป

การสร้างสรรค์พระราหูในงานประเภทภาพ
ในสังคมไทยสัญลักษณ์พระราหูเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมและ
วิถีชีวิตของคนไทยที่มีความสัมพันธ์กับความเชื่อในพลังเหนือธรรมชาติ ในปัจจุบัน
พบวิธีการสร้างสรรค์พระราหูเพื่อให้เกิดภาพ ๒ ประเภทคือ ๑. ภาพพิมพ์พระราหู
๒. ภาพจิตรกรรมพระราหู
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๑) ภาพพิมพ์พระราหู
		 ภาพพิมพ์พระราหูได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบนั เพราะเป็นส่วน
ที่วัดต่าง ๆ นิยมสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมและใช้เพื่อเป็นวัตถุมงคลแจก
จ�ำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไป
		
(๑) ภาพพิมพ์พระราหูใช้ในเชิงศาสนาและความเชื่อ
			 ภาพพิมพ์พระราหูประเภทนี้จักปรากฏให้เห็นในงานพิธีกรรมที่เกี่ยว
กับโหราศาสตร์หรือใช้เพือ่ เป็นวัตถุมงคล ซึง่ วัตถุมงคล ทีม่ เี ชือ่ เสียงมากทีส่ ดุ ในปัจจุบนั
ก็คือผ้ายันต์ วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร ของพรหมมังคลาจารย์ หรือเจ้า
คุณธงชัย ภาพที่ผ้ายันต์จะประกอบไปด้วยภาพพระนารายณ์ทรงครุฑยุดนาคประทับ
เหนือพระราหูอมพระอาทิตย์ซงึ่ องค์ประกอบของผ้ายันต์ดงั กล่าวเป็นการสืบทอดความ
เชื่อดังเดิมที่มีปรากฏให้เห็นตั้งแต่สมัยอยุธยาคือภาพหน้าบันวัดหน้าพระเมรุ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
			 ภาพพิมพ์พระราหูที่ใช้ในเชิงศาสนาความเชื่อนั้นโดยส่วนใหญ่เป็น
ผลมาจากกระแสความเชื่อทางโหราศาสตร์ ซึ่งภาพพิมพ์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของ
การประกอบพิธกี รรมสะเดาะเคราะห์บชู าพระราหู และความเชือ่ จากอิทธิพลโหราศาสตร์นี้
ยังแสดงให้เห็นการแพร่แพร่กระจายไปสู่สังคมไทยเป็นวงกว้าง ส่งผลให้พิธีกรรมมี
ความแพร่หลายไปด้วย ดังนั้นปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลให้มีการสร้างสรรค์สัญลักษณ์
พระราหูในรูปแบบวัตถุมงคลที่หลากหลายตามไปด้วย
		 (๒) ภาพพิมพ์พระราหูที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม
ภาพพิมพ์ทใี่ ช้อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมมักจะปรากฏให้เห็นบ่อย
ตามสิ่งพิมพ์และสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะการใช้สัญลักษณ์พระราหูเพื่อสื่อนัย
ทางการเมืองและวิกฤตการณ์ทางสังคม
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ภาพที่ ๗ ภาพพระราหูบนปกนิตยสารผู้จัดการสุดสัปดาห์
ที่มา: ปกนิตยสารผู้จัดการสุดสัปดาห์ ปี่ที่ ๗ เล่มที่ ๓๑๒ พ.ศ.๒๕๕๐
ตัวอย่างทีป่ รากฏให้เห็นก็คอื หน้าปกนิตยสารผูจ้ ดั การสุดสัปดาห์ ได้เสนอภาพ
พระนารายณ์ทรงครุฑยุดนาคประทับพระราหูอยู่ตรงบริเวณกลางภาพ ด้านล่างของ
ภาพปรากฏค�ำบรรยายว่า “มฤตยูมา ราหมูอมยาว” ลักษณะพระราหูในภาพปกนิตยสาร
ดังกล่าวปรากฏคล้ายกับอดีตผูว้ า่ ราชการจังหวัดกรุงเทพฯ คือ ม.ร.ว.สุขมุ พันธุ์ บริพตั ร
ซึง่ มีชอื่ เล่นว่า “หมู” ก�ำลังใช้มอื ทัง้ สองข้างก�ำลังจับและอมวัตถุทมี่ ลี กั ษณะเป็นวงกลม
สีด�ำลงอักขระยันต์
๒) ภาพจิตรกรรมพระราหู
		 (๑) ภาพจิตรกรรมพระราหูใช้ในเชิงศาสนาและความเชื่อ

ภาพที่ ๘ พระราหูวัดบางจาก จังหวัดนนทบุรี
ที่มา: ประเสริฐ รุนรา
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			 ในปัจจุบันยังพบการวาดภาพสัญลักษณ์พระราหูภายในพุทธสถาน
แต่แสดงบทบาทใหม่ที่มิใช่เทวดาในจักรวาล เช่นภาพวาดพระราหูวัดบางจาก จังหวัด
นนทบุรภี าพเป็นภาพจิตรกรรมรูปพระราหูบริเวณผนังเหนือช่องประตูพระราหูทปี่ รากฏ
ในภาพข้างต้นมีกายเพียงท่อนบนเท่านั้น มีผิวกายสีด�ำ  ดวงตาโตสีแดงก�่ำ  ปากกว้าง
มีฟันและเขี้ยวสีขาว โดยเขี้ยวมีลักษณะคว�่ำลงด้านล่าง สวมเครื่องประดับสีทอง
ได้แก่ กรอบหน้า ปะวะหล�่ำ และทองกร ก�ำลังแสดงอาการกลืนกินดวงอาทิตย์เข้าไป
ในปาก มือทั้งสองข้างก�ำไว้แนบแก้ม
			 การวาดภาพจิตรกรรมพระราหูประเภทนี้มีจุดประสงค์เพื่อใช้ใน
การสะเดาะเคราะห์ ซึง่ สะท้อนความเชือ่ ทางโหราศาสตร์ ทีช่ อื่ ว่าหากลอดปากพระราหู
ออกไปแล้วชีวิตก็จะกลับมาสุขสดใส เหมือนกับพระอาทิตย์หรือพระจันทร์ที่พ้นจาก
ปากพระราหู แ ล้ ว กลั บ มาส่ อ งแสงสว่ า งอี ก ครั้ ง งานศิ ล ปะประเภทจิ ต รกรรม
ดังกล่าวนี้มีวิธีคิดในการสร้างงานศิลปะเช่นเดียวกับกลุ่มงานประติมากรรม ซึ่งเน้น
การสร้างงานในวัดเป็นหลักเพื่อเป็นจุดดึงดูดผู้คนให้เดินทางมาสะเดาะเคราะห์
		
(๒) ภาพจิตรกรรมพระราหูที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม
การสร้างสรรค์สัญลักษณ์พระราหูในงานจิตรกรรมที่น่าสนใจอีก
ประการหนึ่ง คือ ภาพจิตรกรรมพระราหูที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม ได้แก่
การสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมพระราหูถือปืนสไนเปอร์ เล็งมายังโลกโดยเฉพาะ
บริเวณประเทศไทย งานศิลปะชิ้นนี้ปรากฏอยู่ ณ ภายในพระอุโบสถ วัดสระเกศ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งสะท้อนให้เห็นวิธีคิดของผู้สร้างสรรค์ว่าประเทศไทยก�ำลังอยู่
ในสภาวะวิกฤติบางประการ นอกจากนี้งานศิลปะดังกล่าวยังอาจสะท้อนนัยเสียดสี
ทางการเมืองอีกด้วย
			 จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าการสืบทอดและการสร้างสรรค์
สัญลักษณ์พระราหูในงานศิลปะไทยเป็นปรากฏการณ์สำ� คัญทีส่ ะท้อนให้เป็นสถานการณ์
ทางสังคม หากพิจารณาในส่วนการสืบทอดสัญลักษณ์พระราหูในงานศิลปะไทย จะเห็น
ได้ว่ามีสัญลักษณ์พระราหูจะปรากฏอยู่ในศิลปะ ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มงานประติมากรรม
งานจิตรกรรมฝาผนัง และภาพสมุดไทย ซึง่ หากพิจารณาโดยละเอียดในแต่ละกลุม่ งาน
ศิลปะจะเห็นได้ว่า กลุ่มงานประติมากรรมเป็นศิลปะที่พบสัญลักษณ์พระราหูที่เก่าแก่
ปรากฏการณ์ราหูคติ : พลวัตแห่งการสืบทอดและการสร้างสรรค์สัญลักษณ์ในงานศิลปะไทย

155

มากที่สุดซึ่งผู้วิจัยเชื่อว่ามีความสัมพันธ์กับความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ทั้งนี้
ผูว้ จิ ยั เห็นว่าการสร้างประติมากรรมพระราหูในยุคโบราณมีความสัมพันธ์กบั วัฒนธรรม
การสร้างปราสาทหิน โดยสัญลักษณ์พระราหูจะปรากฏบริเวณบานประตูหรือทางเข้า
เพื่อท�ำหน้าที่ปกปักรักษาสถานที่นั้น ๆ ตลอดจนเป็นการสะท้อนให้เห็นชุดความเชื่อ
เกี่ยวกับเทวดานพเคราะห์ ส่วนงานจิตรกรรมฝาผนัง ถือได้ว่าเป็นงานศิลปะส�ำคัญ
ที่สืบทอดสัญลักษณ์พระราหูไว้มากที่สุด โดยจะสังเกตได้ว่ากลุ่มงานจิตรกรรมทั้งใน
สมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์นั้นจะปรากฏในพุทธศาสนาสถานทั้งสิ้น จึงกล่าวได้ว่า
การสืบทอดสัญลักษณ์พระราหูในงานศิลปะประเภทจิตรกรรมนัน้ เป็นการสืบทอดขนบ
ในการสร้างพระราหูตามคติพทุ ธศาสนา ซึง่ สืบทอดแสดงให้เห็นภาพสะท้อนความคิดโลก
ศาสตร์และจักรวาลวิทยาตามแนวคิดพุทธศาสนา ซึง่ เป็นไปในทิศทางเดียวกับกลุม่ งาน
ศิลปะภาพสมุดไทย ซึ่งพบเฉพาะในสมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนสมัยกรุงธนบุรีเท่านั้น
การวาดภาพในสมุดไทยเป็นการสืบทอดขนบการวาดโลกสัณฐานตามคติไตรภูมิ อีกทั้ง
ยังมุ่งใช้เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติเกี่ยวกับวิถีการโคจรของพระอาทิตย์และ
พระจันทร์ตลอดจนมูลเหตุของการเกิดสุริยคราสและจันทรคราสอีกด้วย
ในอีกทางหนึง่ หากพิจารณาการสร้างสรรค์สญ
ั ลักษณ์พระราหูในงาน
ศิลปะไทย จะเห็นได้ว่าในสังคมไทยปัจจุบันมีการสร้างสรรค์สัญลักษณ์พระราหูอย่าง
หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสร้างสรรค์สญ
ั ลักษณ์พระราหูในงานประติมากรรม
และการสร้างสรรค์สัญลักษณ์พระราหูในงานประเภทภาพ ทั้งภาพพิมพ์และภาพ
จิตรกรรม ซึ่งหากพิจารณาบริบทของการสร้างงานศิลปะเหล่านี้จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่
ยังคงเป็นงานศิลปะที่มีจุดเริ่มต้นในการสร้างเป็นสัญลักษณ์ขนาดใหญ่ในพุทธศาสน
สถานแล้วแพร่กระจายในลักษณะวัตถุมงคล เช่น การสร้างประติมากรรมพระราหูแล้ว
น�ำมาย่อส่วนเป็นเหรียญที่ระลึก เป็นต้น ในอีกส่วนหนึ่งมีการประกอบสร้างภาพ
พระราหูเพื่อใช้ในการชี้ให้เห็นปรากฏการณ์ทางสังคม เช่น การน�ำภาพพระราหูมาเป็น
ปกหนังสือ หรือการประดิษฐ์ภาพพระราหูถือปืนเล็งมายังโลก ภาพเหล่านี้สะท้อน
ให้เห็นความรับรู้ของผู้สร้างงานศิลปะที่มีต่อสถานการณ์ในสังคม
ดังนั้นการสืบทอดสัญลักษณ์พระราหูในงานศิลปะไทย ส่วนใหญ่จะ
เป็นการสืบทอดขนบการสร้างงานจิตรกรรมเพือ่ สะท้อนแนวคิดโลกศาสตร์ตามแนวคิด
พุทธศาสนาเป็นหลัก ส่งผลให้การวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังในวัดที่สร้างขึ้นใหม่ใน
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ปัจจุบันก็ยังคงสืบทอดศิลปะในลักษณะดังกล่าวต่อไป แต่ในขณะเดียวกันสังคมไทย
ปัจจุบันมีการสร้างสรรค์สัญลักษณ์พระราหูขึ้นใหม่อย่างหลากหลาย โดยมีขนบการใช้
สัญลักษณ์พระราหูที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งในอดีตพระราหูมีสถานะเป็นส่วนหนึ่ง
ในการอธิบายเรือ่ งโลกและจักรวาล แต่ในปัจจุบนั สัญลักษณ์พระราหูมสี ถานะเทียบเท่า
เทพเจ้ า ศั ก ดิ์ สิ ท ธ์ ซึ่ ง จะเห็ น ได้ ว ่ า สั ญ ลั ก ษณ์ พ ระราหู ก� ำ ลั ง แปรเปลี่ ย นจากขนบ
พุทธศาสนา ไปสู่สถานะเทพในศาสนาเทวนิยม ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการสร้างสรรค์
สัญลักษณ์พระราหูในสังคมไทยปัจจุบันเป็นดัชนีชี้วัดกระบวนการกลายศาสนาจาก
อเทวนิยมไปสูเ่ ทวนิยม หรือในอีกทางหนึง่ การสร้างสรรค์สญ
ั ลักษณ์พระราหูในสังคมไทย
ปัจจุบนั อาจเป็นเครือ่ งยืนยันลักษณะความเชือ่ ของคนไทยทีม่ รี ากเหง้ามาจากการนับถือ
อ�ำนาจศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติมาก่อนพุทธศาสนา ดังนั้นภายในจิตใต้ส�ำนักของ
กลุ่มคนจึงพร้อมรับความเชื่อศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอ
ในด้านการสร้างสรรค์สัญลักษณ์พระราหูในงานประเภทภาพ ผล
การวิจยั พบการสร้างสรรค์สญ
ั ลักษณ์พระราหู ๒ ลักษณะ ได้แก่ การสร้างสรรค์สญ
ั ลักษณ์
พระราหูในงานภาพพิมพ์พระราหู ซึ่งผู้วิจัยพบภาพพิมพ์ ๒ ลักษณะ ได้แก่ ภาพพิมพ์
พระราหูทใี่ ช้ในเชิงศาสนาและความเชือ่ และภาพพิมพ์พระราหูทใี่ ช้อธิบายปรากฏการณ์
ทางสังคม และการสร้างสรรค์สัญลักษณ์พระราหูในงานภาพจิตรกรรมพระราหู มี ๒
ลักษณะ ได้แก่ภาพจิตรกรรมพระราหูที่ใช้ในเชิงศาสนาและความเชื่อ ซึ่งอาจส่งผลต่อ
การจูงใจให้คนเข้าวัดในเหตุผลด้านการท่องเทีย่ วและภาพจิตรกรรมพระราหูทใี่ ช้อธิบาย
ปรากฏการณ์ทางสังคม
จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ในด้านการสืบทอดสัญลักษณ์พระราหู
ผู้สร้างมักมีวัตถุประสงค์ในการสร้างเพื่อเป็นพุทธบูชาหรือถ่ายทอดความคิดเกี่ยวกับ
โลกศาสตร์และจักรวาลวิทยาตามแนวคิดทางพุทธศาสนา แต่ปัจจุบันมีวัตถุประสงค์
ในการสร้างเพือ่ เหตุผลทางด้านการท่องเทีย่ วและในขณะเดียวกันก็แทรกคติความเชือ่
ทางโหราศาสตร์เกีย่ วกับการสะเดาะเคราะห์เพือ่ ดึงดูดใจให้ประชาชนสนใจเดินทางมา
มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าการสร้างสรรค์สัญลักษณ์พระราหูในปัจจุบันซึ่งมักปรากฏ
ในพุทธสถาน ได้แก่ วัด แต่ทว่ารูปแบบการสร้างกลับหยิบยกคติความเชื่อตามต�ำนาน
ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูประกอบกับการสร้างสรรค์พิธีกรรมแบบการสวดอ้อนวอน
เทพเจ้าให้บันดาลสิ่งต่าง ๆ ตามที่ใจปรารถนา สะท้อนให้เห็นว่าคนในสังคมก�ำลังเชื่อ
ในอ�ำนาจศักดิ์สิทธิ์มากกว่าผลของการกระท�ำของตนเอง
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ปัจจัยในด้านการสืบทอดและการสร้างสรรค์พระราหู
การศึกษาปัจจัยการสืบทอดและสร้างสรรค์กับการผสมผสานสัญลักษณ์
พระราหู ใ นงานศิ ล ปะ สามารถสะท้ อ นให้ เ ห็ น วิ ธี คิ ด ที่ เ ป็ น ผลมาจากความเชื่ อ
ของคนในสังคมไทยอันเป็นปัจจัยส�ำคัญในการสร้างงานศิลปะให้ด�ำรงอยู่ในสังคม
ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยการสืบทอดสัญลักษณ์พระราหูในงานศิลปะนั้นเป็นผลมาจาก
ความคิด ๓ ประการ ได้แก่ ความคิดเกี่ยวกับคติการสร้างพุทธสถานเป็นศูนย์กลาง
จักรวาล ความคิดเกี่ยวกับการบูชาพระพุทธเจ้าในอนาคตและความคิดเกี่ยวกับ
กุศโลบายการสอนธรรมะในสังคมไทย
ในด้านปัจจัยการสร้างสรรค์สัญลักษณ์พระราหูในงานศิลปะ ผลการวิจัย
พบว่าปัจจัยการสร้างสรรค์สญ
ั ลักษณ์พระราหูในงานศิลปะนัน้ เป็นผลมาจากปัจจัยทาง
สังคม ๓ ประการ
ประการแรก ได้แก่ ความคิดเกี่ยวกับโหราศาสตร์ในสังคมไทย
ประการทีส่ อง ได้แก่ ลักษณะและปรากฏการณ์ของพุทธศาสนาในสังคมไทย
ซึ่งมี ๒ ลักษณะ ได้แก่ พุทธศาสนาแบบประชานิยมในสังคมไทย และพุทธพาณิชย์
ในสังคมไทย โดยวิถขี องประชาชนส่วนใหญ่ในสังคมไทยเป็นพุทธศาสนาแบบประชานิยม
กล่าวคือ มักเชื่อในอ�ำนาจศักดิ์สิทธิ์และให้ความส�ำคัญกับพิธีกรรม ซึ่งส่งผลให้เกิด
ปรากฏการณ์พุทธพาณิชย์ในสังคมไทย
ประการที่สามได้แก่ บทบาทหน้าที่ของพระราหูในฐานะสัญลักษณ์สากลใน
สังคม ผู้วิจัยพบว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่ว่าเชื้อชาติหรือท้องถิ่นใด จะมีความเข้าใจตรง
กันว่าพระราหูเป็นสัญลักษณ์ของความไม่ดี อันน�ำไปสู่พิธีกรรมการบูชาสัญลักษณ์
พระราหู น�ำไปสู่การสร้างสรรค์ความหมายใหม่ และการสร้างสรรค์ความหมายใหม่
ของสัญลักษณ์พระราหูในสังคมไทยปัจจุบัน ที่มีนัยทางความหมายเชิงสัญลักษณ์
๓ ประการ ได้แก่ ๑) พระราหู: สัญลักษณ์ของการสะเดาะเคราะห์ ๒) พระราหู:
สัญลักษณ์ของโชคลาภ และ ๓) พระราหู: สัญลักษณ์ของการเปลีย่ นผ่าน จากทีก่ ล่าวมา
จะเห็นได้ว่าปัจจัยทางสังคมและปรากฏการณ์ทางศาสนาในสังคมไทยมีอิทธิพลต่อ
การปรากฏ การด�ำรงอยูแ่ ละการแพร่กระจายของสัญลักษณ์พระราหูในสังคมไทยอย่างยิง่
ซึ่งเมื่อปรากฏการณ์การบูชาพระราหูได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายแล้วย่อมส่งผล
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ให้มีการสร้างสรรค์สัญลักษณ์พระราหูอย่างหลากหลายตามไปด้วย
การผสมผสานคติความเชื่อเกี่ยวกับพระราหูในงานศิลปะไทย ผลการวิจัย
พบว่าเป็นผลมาจากเหตุผล ๒ ประการ ได้แก่ การผสมผสานคติความเชื่อเกี่ยวกับ
พระราหูเพื่อสร้างมูลค่า โดยพระราหูมีบทบาทในฐานะวัตถุสัญลักษณ์ที่มีมูลค่าทาง
การตลาด ตลอดจนดึงดูดใจนักท่องเที่ยว และการผสมผสานคติความเชื่อเกี่ยวกับ
พระราหูกับการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรม จากการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลภาคสนาม
ผู้วิจัยพบว่าประชาชนจากหลายเชื้อชาติต่างยอมรับสัญลักษณ์พระราหูในฐานะวัตถุ
สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์
จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าแท้จริงแล้วสัญลักษณ์พระราหูในงาน
ศิลปะไทยที่ปรากฏในสังคมไทยปัจจุบัน มิได้มีบทบาทหน้าที่เป็นงานศิลปะที่สะท้อน
มรดกทางวัฒนธรรมของไทยเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และ
เป็นเครื่องมือในการคลายความทุกข์แบบ “ด่วนได้”ของคนบางกลุ่มในสังคมปัจจุบัน
บทบาทดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ
ศาสนาที่มาลินอฟสกี้ได้อธิบายไว้

พลวั ต ทางความหมายของสั ญ ลั ก ษณ์ พ ระราหู แ ละการใช้ สั ญ ลั ก ษณ์
พระราหู
งานวิ จั ย เรื่ อ งนี้ มุ ่ ง ศึ ก ษาปรากฏการณ์ ก ารสื บ ทอดและการสร้ า งสรรค์
สัญลักษณ์พระราหูในสังคมไทย โดยอาศัยระเบียบวิธีวิจัยทางคติชนวิทยา ผู้วิจัยพบว่า
ในส่วนการสร้างสรรค์สัญลักษณ์พระราหูเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในสังคมไทยปัจจุบัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรอบ ๒๐ ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีความนิยมและนับวันจะยิ่งแพร่
หลายอย่างมากในสังคม ผู้วิจัยจ�ำแนกพลวัตทางความหมายออกเป็น ๔ ประเด็น ดังนี้
๑) พลวัตของการสืบทอดและการสร้างสรรค์สัญลักษณ์พระราหูในงาน
ศิลปะไทยปัจจุบัน
การสืบทอดสัญลักษณ์พระราหูในงานศิลปะไทยปัจจุบันเป็นการสืบทอด
ขนบการสร้างสัญลักษณ์พระราหูในฐานะทวารบาลหรือผู้คุ้มครอง หรือไม่ก็เป็น
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การสร้างสัญลักษณ์พระราหูประกอบภาพพระอาทิตย์หรือพระจันทร์ตามแนวคิด
โลกศาสตร์ แ ละจั ก รวาลวิ ท ยา แต่ ท ว่ า มี ก ารเพิ่ ม เทคนิ ค ด้ า นสี แ ละเงาเพื่ อ ให้
สัญลักษณ์มีความสวยงามอ่อนช้อย และมีสีสันที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
ในส่วนการสร้างสรรค์สัญลักษณ์พระราหูในงานศิลปะไทยปัจจุบันยิ่งมี
ความหลากหลายตามจินตนาการของศิลปิน ซึ่งดัชนีชี้วัดให้เห็นพลวัตว่า สัญลักษณ์
พระราหูได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมในสังคมไทย ส่งผลให้ศาสนสถานที่ประกอบ
ศาสนกิจของศาสนาที่ไม่ได้นับถือพระเจ้าองค์เดียวและต้องการปรับตัวให้อยู่รอด
ในกระแสสังคมแบบทุนนิยมก็จ�ำเป็นต้องสร้างวัตถุสัญลักษณ์เพื่อดึงดูดใจให้คน
เข้ามาท�ำกิจกรรมกราบไหว้บูชา
ปัจจุบัน

๒) พลวัตของการแปรรูปสัญลักษณ์พระราหูไปสู่พิธีกรรมในสังคมไทย

พลวัตของการแปรรูปสัญลักษณ์พระราหูไปสูพ่ ธิ กี รรมในสังคมไทยปัจจุบนั
ที่พบคือสัญลักษณ์พระราหูจะมีการแปรรูปไปเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรม ซึ่งผู้วิจัยเห็น
ว่ามีพิธีกรรม ๒ ลักษณะ ลักษณะแรก คือ การแปรรูปสัญลักษณ์พระราหูไปสู่พิธีกรรม
สะเดาเคราะห์เสริมดวงชะตา โดยพบได้จากการน�ำสัญลักษณ์พระราหูโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ กลุม่ งานประติมากรรมลอยตัวมาใช้เป็นองค์ประธานในการประกอบพิธกี รรม
ที่เกี่ยวข้องกับการสะเดาะเคราะห์เสริมดวงชะตาจ�ำนวนมาก และลักษณะที่สอง คือ
การแปรรูปสัญลักษณ์พระราหูไปสู่การท่องเที่ยวเชิงพิธีกรรมด้วย
ผู้วจิ ัยพบว่าวัดหลาย ๆ แห่ง ในปัจจุบัน ริเริ่มสร้างสัญลักษณ์พระราหูเพื่อ
เป็นจุดดึงดูดใจในการท่องเที่ยวและมีการผนวกกับกระแสความเชื่อเกี่ยวกับการบูชา
พระราหูเพื่อปัดเป่าทุกข์ภัยจึงน�ำไปสู่การแปรรูปสัญลักษณ์พระราหูไปสู่การท่องเที่ยว
เชิงพิธีกรรมซึ่งก�ำลังเป็นพลวัตที่แพร่หลายในสังคมไทย เช่น วัดจัดสร้างซุ้มพระราหู
ที่ประชาชนสามารถเดินลอดเข้าทางปากแล้วเดินออกทางหางของพระราหู
๓) พลวัตของการแพร่กระจายการสร้างสรรค์สัญลักษณ์พระราหูในงาน
ศิลปะไทยปัจจุบัน
ถึ ง แม้ ดั้ ง เดิ ม พระราหู จ ะเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ แ ห่ ง เคราะห์ ร ้ า ย และไม่ มี
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การน�ำภาพมาไว้ ในบ้านหรือสถานที่ประกอบการ แต่ในปัจจุบันพบว่ามีการสร้างสรรค์
สัญลักษณ์พระราหูในสังคมไทยมีการนิยามความหมายใหม่ว่าพระราหูมีความหมาย
ในฐานะเทพที่ส่งเสริมโชคลาภและความร�่ำรวย ดังนั้นปัจจุบันจึงมีการสร้างสรรค์
สัญลักษณ์พระราหูในงานศิลปะไทยเพื่อประดับตกแต่งที่พัก เช่น การตกแต่งภายนอก
ของโรงแรมไมด้ า ทวารวดี จัง หวัด นครปฐม ที่บริเวณภายนอกจะประดั บ ด้ ว ย
ประติมากรรมพระราหูแบบนูนต�่ำ  ทั้งในบริเวณจั่วประตูทางเข้าอาคารของโรงแรม
และบริเวณผนังด้านนอกของห้องพัก ซึ่งการสร้างสรรค์สัญลักษณ์พระราหูในลักษณะ
ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นพลวัตทางความหมายที่เปลี่ยนแปลงไปของสัญลักษณ์พระราหู

ภาพที่ ๙ ราหูลายปูนปัน้ พระราหูประดับด้านหน้าโรงแรมไมด้าทวารวดี จังหวัดนครปฐม
ที่มา: ประเสริฐ รุนรา
ปัจจุบัน

๔) พลวัตของการสร้างสรรค์สัญลักษณ์พระราหูกับความเชื่อในสังคมไทย

หากพิ จ ารณาลั ก ษณะความเชื่ อ ในสั ง คมไทยจะเห็ น ได้ ว ่ า รู ป แบบ
การสักการะสัญลักษณ์พระราหูของคนในสังคม กลับเป็นรูปแบบของการสวดอ้อนวอน
อ�ำนาจศักดิ์สิทธิ์มากกว่าการพยายามเข้าใจกุศโลบายเกี่ยวกับธรรมะที่แฝงอยู่ในการ
สร้างสรรค์สญ
ั ลักษณ์พระราหูในอดีต ถึงแม้วา่ จะมีความพยายามอธิบายในบริบทพุทธ
ศาสนาว่า พระราหูคอื พระโพธิสตั ว์ทจี่ ะได้ตรัสรูเ้ ป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต พระนามว่า
“พระนารท” (พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙: สุรยิ สูตร
ที่ ๑๐ วรรคที่ ๒๕๖-๒๕๐) กระนั้น การอธิบายดังกล่าวก็เป็นเพียงการช่วยเสริม
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ความเชือ่ เพือ่ ให้เกิดการท�ำบุญเพือ่ บูชาพระพุทธเจ้าในอนาคตซึง่ อาจจะท�ำให้ดเู หมือนว่า
มิใช่เป็นความงมงายทีจ่ ะอ้วนวอนเทพให้ชว่ ยให้สมั ฤทธิค์ วามปรารถนา เพียงอย่างเดียว
พลวัตดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า แท้จริงแล้วกระบวนทัศน์ทางความเชื่อภายในสังคม
ไทยผสมผสานไปด้วยความคิดทั้ง พุทธ พราหมณ์ และผี โดยมีพุทธศาสนาเป็นเปลือก
ที่ห่อหุ้มอยู่ภายนอก แต่ภายในจิตใจของคนในสังคม ยังมีความเชื่อในอ�ำนาจศักดิ์สิทธิ์
เหนือธรรมชาติผสมผสานอยูอ่ ย่างเข้มข้น จึงส่งผลให้วดั ซึง่ มีบทบาทในฐานะพุทธสถาน
กลายเป็นพืน้ ทีข่ บั เน้นความเชือ่ อ�ำนาจศักดิส์ ทิ ธิ์ และผูค้ นในสังคมก็ตอกย�ำ้ วิถคี วามเชือ่
ในแบบดังกล่าวนี้ไปโดยไม่รู้ตัว

บทสรุป
บทความนี้เป็นการน�ำเสนอผลงานวิจัยที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางคติชนวิทยา
ผู้วิจัยมุ่งเน้นการเก็บข้อมูลภาคสนามผสมผสานกับการการเก็บข้อมูลด้านเอกสาร
โดยรวบรวมสัญลักษณ์พระราหูทปี่ รากฏในพืน้ ทีภ่ าคกลางและพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกของ
ประเทศไทย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ปรากฏศิลปะพระราหูอย่างเข้มข้นในปัจจุบัน แล้วน�ำมา
วิเคราะห์แนวคิดเบื้องหลังของการสร้างสัญลักษณ์พระราหู
บทความวิจัยนี้สะท้อนให้เห็นว่าการผสมผสานคติความเชื่อเกี่ยวกับพระราหู
ในงานศิลปะไทย เป็นผลมาจากปรากฏการณ์ส�ำคัญทางสังคม ๒ ประการ คือ
การผสมผสานคติความเชื่อเกี่ยวกับพระราหูเพื่อสร้างมูลค่า และการผสมผสานคติ
ความเชือ่ พระราหูกบั การเลือ่ นไหลทางวัฒนธรรม ดังนัน้ ปรากฏการณ์การผสมผสานคติ
ความเชื่อเกี่ยวกับพระราหูในงานศิลปะไทยสะท้อนให้เห็นแรงขับทางจิตระหว่าง
“ผู้สร้าง” ที่ต้องการสร้างพระราหูให้มีมูลค่า กับ “ผู้เสพ” ที่ต้องเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
จุดประสงค์ทั้งสองประการนี้ท�ำให้เกิดปรากฏการณ์การสร้างสัญลักษณ์พระราหูเพื่อ
บูชาขึ้นในสังคมและได้รับความนิยมแพร่หลายในปัจจุบัน
คุณูปการของงานวิจัยเรื่องนี้ เป็นการศึกษาวัตถุสัญลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็น
การผสมผสานความเชื่อ ค่านิยม และลักษณะรูปแบบพุทธศาสนาในสังคมไทย เป็น
การบูรณาการความเชือ่ ทางศาสนาผ่านแนวคิดในการสืบทอดและสร้างสรรค์สญ
ั ลักษณ์
โดยพฤติกรรมการบูชาสัญลักษณ์พระราหูสะท้อนให้เห็นค่านิยมของคนไทย เช่น
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ค่านิยมความร�่ำรวย ค่านิยมความส�ำเร็จทางสังคม สิ่งเหล่านี้อาจเป็นผลมาจาก
ความบีบคัน้ ในการด�ำรงชีวติ ในสภาวะทีย่ ากล�ำบาก ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยให้
ยังคงมีการสร้างสรรค์สัญลักษณ์พระราหูแบบใหม่ๆ อยู่เสมอ
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