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เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง๑

บทคัดย่อ
“จามรี” ไม่ใช่สตั ว์ประจ�ำถิน่ ของประเทศไทย แต่ปรากฏในเขตเทือกเขาหิมาลัย
ทางตอนใต้ของเอเชียกลาง บริเวณที่ราบสูงทิเบต ครอบคลุมตั้งแต่ประเทศอินเดีย
เนปาล มองโกเลีย ภูฏาน ไปจนถึงเขตที่มีอากาศหนาวเย็นมากอย่างประเทศรัสเซีย
ทว่า คนไทยมีความรับรูเ้ กีย่ วกับจามรีเท่าทีป่ รากฏหลักฐานอย่างน้อยทีส่ ดุ คือตัง้ แต่สมัย
กรุงสุโขทัย อยุธยา เรื่อยมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ โดยสันนิษฐานว่าเผยแพร่เข้ามา
ผ่านการเผยแผ่ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาซิกข์ และพระพุทธศาสนาจากประเทศอินเดีย
หรือผ่านเส้นทางการค้าจากพ่อค้าชาวอินเดีย อาหรับ และจีน ที่มีการผลิตผ้าขนสัตว์
จากจามรี จะเห็นได้ว่า ขนจามรีถูกน�ำมาใช้เป็นเครื่องประกอบในโบราณราชประเพณี
ของราชส�ำนักสยามหลากหลายประการ เช่น “พระแส้จามรี” หนึ่งในเครื่องเบญจราช
กกุธภัณฑ์อันเป็นสัญลักษณ์แสดงพระราชอ�ำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งได้รับ
อิทธิพลมาจากอินเดียโบราณ ทั้งยังเป็นส่วนประกอบของคชาภรณ์หรือเครื่องประดับ
ช้างคู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์ ได้แก่ “พู่หู” ท�ำจากขนหางจามรีสีขาว ใช้ห้อย
จากผ้าปกกระพองลงมาอยู่ส่วนหน้าของใบหูทั้งสองข้างในการประกอบเป็นตัวพู่หรือ
ลูกพู่ เป็นเครื่องประกอบเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์
ในส่วนที่เป็น “พู่ห้อย” ในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค เป็นเครื่องประกอบใน
พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพู่ยอดประดับบนหมวกของทหารต�ำรวจ
๑

อาจารย์ประจ�ำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

“จามรี” สัตว์ที่ไม่มีในประเทศไทย แต่ปรากฏในโบราณราชประเพณี

65

และราชองครักษ์ในพิธีสวนสนาม เป็นส่วนประกอบของเครื่องแขวนตามประตูและ
หน้าต่าง และเป็นเครื่องประดับอาวุธจ�ำพวกหอกและทวนตามต�ำรายุทธพิชัยสงคราม
เป็นต้น จึงเป็นที่มาของความสนใจศึกษาประวัติความเป็นมาของการน�ำขนจามรีมาใช้
ในโบราณราชประเพณีของไทย
ค�ำส�ำคัญ: จามรี, โบราณราชประเพณี, เบญจราชกกุธภัณฑ์, คชาภรณ์
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Yak: The Animal Not Native to Thailand but
Native in Its Ancient Royal Tradition
Kriangkrai Honghengseng๒

Abstract
The yak is not an animal indigenous to Thailand, living in the areas
of the Himalaya Range in the southern part of Middle Asia and the Tibetan
Plateau, including India, Nepal, Mongolia, Bhutan to Russia. However, Thai
people have had some knowledge about this animal at from the Sukhothai and
Ayutthaya, until the early Rattanakosin period. This knowledge is assumed to
have derived from the dissemination of Brahmanism, Sikhism and Buddhism
by Indians, or from trade done by Indian, Arabian or Chinese merchants who
produced yak wool. Yak wool has been used in Thai royal traditions for many
occasions and in diverse manners. For example, it is the main part of “Yak
Tail Fan”, a part of the royal regalia as a symbol of the monarch, showing
the influence of Indian culture. Royal elephants are decorated with tassels
made from white yak tail that hang down in front of their ears. The royal
barges Suphannahong and Anekkachatphutchong in the grand royal barge
procession have yak tail tassels in their bows. In addition, yak tail serves as
a main component of the royal ploughing ceremony as a decoration on the
hat worn by royal guards while marching in the color ceremony. As well, yak
hair is used as ornaments for windows and gates and adorns spears and lances
according to the treatise on war strategy. However, despite its extensive use,
little research has been done on yak wool by Thai scholars. This paper aims
to investigate the appearance of this exotic material in Thai royal tradition.
Keywords: yak, Thai royal traditional, royal regalia, ornaments of the royal
Thai elephants
๒
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บทน�ำ
“จามรี” ไม่ได้เป็นสัตว์ประจ�ำถิ่นของประเทศไทย แต่กลับปรากฏหลักฐาน
ที่แสดงถึงความรับรู้ของคนไทยที่มีต่อสัตว์ชนิดนี้อย่างน้อยที่สุดคือสมัยสุโขทัยมา
จนถึงปัจจุบัน ทั้งยังปรากฏอยู่ในวัฒนธรรมแห่งราชส�ำนักของหลายประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประเทศไทยด้วย ซึ่งมูลเหตุหลักที่น�ำวัฒนธรรมการใช้
ประโยชน์จากจามรีและการเรียนรู้พฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์ชนิดนี้ได้ดีที่สุด
ย่อมได้แก่ พ่อค้าจากอินเดียและเอเชียกลางผ่านเส้นทางการเดินเรือและนักบวช
ผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เนื่องจากจามรีมีต้นก�ำเนิดอยู่บริเวณตอนใต้ของ
เอเชียกลาง ที่ราบสูงทิเบต และทางตอนเหนือของอินเดีย อันเป็นแหล่งก�ำเนิดของ
ศาสนาที่ส�ำคัญของโลกหลายศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและ
พุทธซึ่งส่งอิทธิพลด้านความเชื่อต่อคนไทยและอีกหลายประเทศในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยรับเข้ามาผ่านสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งผลให้จามรีปรากฏอยู่ในโบราณ
ราชประเพณีของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จากการทบทวนวรรณกรรมของผู้วิจัย
พบว่ามีผู้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างจามรีกับโบราณราชประเพณี
ของไทยเป็นจ�ำนวนน้อยมาก จึงเป็นที่มาของความสนใจศึกษาในประเด็นดังกล่าว

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
๑. เพื่อศึกษาที่มาของการใช้ประโยชน์จากขนจามรีในโบราณราชประเพณี
ของประเทศไทย
๒. เพื่อศึกษาความรับรู้ของสังคมไทยที่มีต่อตัวจามรีในบริบทต่าง ๆ

วิธีด�ำเนินการศึกษา
เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยสืบค้นข้อมูลผ่านเอกสาร หนังสือ งานวิจยั และ
บทความวิชาการทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องทัง้ ของไทยและต่างประเทศ รวมทัง้ สัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview) จากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมและโบราณ
ราชประเพณี เพือ่ รวบรวมข้อมูลทัง้ หมดมาประมวลให้เห็นถึงทีม่ าของการใช้ประโยชน์
จากขนจามรี ใ นโบราณราชประเพณี ข องประเทศไทย และความรั บ รู ้ ข องสั ง คม
ไทยที่มีต่อตัวจามรีในบริบทต่าง ๆ
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“จามรี” คืออะไร?
“จามรี” (Yak) เป็นหนึง่ ในสัตว์ตระกูลวัวควายทีจ่ ำ� แนกออกเป็นสายพันธุย์ อ่ ย
ทั้งหมด ๕ ชนิด นอกเหนือจากประเภทวัว (Cattle) ประเภทกระทิง (Bison) ประเภท
ควาย (Buffalo) ประเภทกวางและเลียงผา (Various antelopes) อาศัยอยู่ตาม
เทือกเขาหิมาลัยทางตอนใต้ของเอเชียกลาง ที่ราบสูงทิเบต ตอนเหนือของอินเดีย
เนปาล เรือ่ ยไปจนถึงมองโกเลีย ภูฏาน ไซบีเรีย และรัสเซีย ซึง่ เป็นเขตอากาศหนาวเย็น
ที่มีความสูงเหนือกว่าระดับน�้ำทะเลราว ๔,๐๐๐ เมตร จึงท�ำให้จามรีมีขนยาวปกคลุม
ทั้งสีขาว สีน�้ำตาล และสีด�ำ  ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง มีทั้งจามรีป่าที่อาศัยอยู่ตาม
ธรรมชาติและจามรีบ้านที่น�ำมาเลี้ยงในเชิงปศุสัตว์ มนุษย์รู้จักน�ำขนของจามรีมาใช้
ประโยชน์เป็นเครื่องนุ่งห่ม ใช้ประดับเครื่องประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นสัตว์
พาหนะส�ำหรับบรรทุกสิง่ ของ ใช้มลู เป็นเชือ้ เพลิง ใช้ประกอบอาหาร คนจีนเชือ่ ว่าจามรี
สามารถปรุงเป็นยาเสริมสมรรถภาพทางเพศได้ เป็นต้น (Udomphol, 2013, p. 3)

ที่มาของการเรียกชื่อว่า “จามรี”
มีค�ำศัพท์ที่เกี่ยวข้องหรือคล้ายคลึงกับค�ำว่า “จามรี” อยู่หลายค�ำ  ได้แก่
จมรี จมร จามร จารี เป็นต้น ส�ำหรับค�ำว่าจามรีในภาษาฮินดี เรียกว่า “จารี” ส่วนค�ำว่า
“จมร” ในภาษาบาลี อ่านว่า “จะ-มะ-ระ” มีรากศัพท์มาจากค�ำว่า “จมฺ” แปลว่า “กิน”
กับ “อร” แปลว่า ปัจจัย รวมกันแล้วหมายถึง สัตว์ที่กินหญ้า ขณะที่ค�ำว่า “จมรี” อ่าน
ว่า “จะ-มะ-รี” มาจากค�ำว่า “จมฺ” แปลว่า “กิน” กับ “อี” แปลว่า ปัจจัย รวมกันแล้ว
มีความหมายเช่นเดียวกับรากศัพท์ของ “จมร” ส่วนค�ำว่า “จามร” อ่านว่า “จา-มะ-ระ”
หรือ “จา-มอร”แปลว่า เครื่องพัดโบกประเภทหนึ่ง เป็นปลอกแส้ที่ท�ำจากขนจามรี
เมื่อแส้ได้เสื่อมสภาพไปจนหลงเหลือแค่เพียงปลอก ได้น�ำพุ่มดอกไม้เงินดอกไม้ทอง
หรือทวนทีม่ พี มู่ าแทน มีลกั ษณะเป็นแผ่นคล้ายพัดรูปน�ำ้ เต้า ซึง่ มีมาตัง้ แต่สมัยพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ โดยจามรส�ำรับหนึ่งมีทั้งหมด ๑๖ คัน
ใช้พนักงานสวมเสื้อสีแดงที่เรียกว่า “พรหม” ถือจามรจ�ำนวน ๘ คันทางด้านขวาของ
พระราชยาน ส่วนทางด้านซ้ายให้พนักงานสวมเสื้อสีเขียวที่เรียกว่า “อินทร์” ถือจามร
อีก ๘ คันที่เหลือ (The public relation department for the coronation of king,
2019, p. 1) สอดรับกับนิยามดังปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช
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๒๕๕๔ ระบุว่า “จามร หมายถึงแส้ด้ามยาวท�ำด้วยขนจามรี มีฝักแบนรูปคล้ายน�้ำเต้า
ส�ำหรับสอดเก็บแส้ เป็นเครือ่ งสูงชนิดหนึง่ ” ส่วนค�ำว่า “จามรี” หมายถึง “ชือ่ สัตว์เคีย้ ว
เอือ้ งชนิดหนึง่ อาศัยอยูแ่ ถบภูเขาสูงในทิเบต” กับอีกความหมายคือ แส้ทที่ ำ� ด้วยจนหาง
จามรี เรียกว่า “แส้จามรี” (Sangsinchai, 2019, p. 2)
เมื่อน�ำมาเทียบเคียงกับค�ำศัพท์ที่ใช้ในต่างประเทศ พบว่า “จามรี” มาจาก
ค�ำว่า “Chamara” เป็นค�ำที่ใช้กันแพร่หลายในเอเชียใต้และทิเบต ส่วนในจีนเรียกว่า
“ฝูฉิน” แปลว่า ไม้ปัดฝุ่น ซึ่งตรงกับการใช้ประโยชน์ในการปัดแมลงหรือเป็นเครื่อง
พัดวี ในหนังสือสาสน์สมเด็จระบุวา่ “จมฺม”  หมายถึง หนังสัตว์ ขณะทีศ่ าสนาซิกข์มกี าร
ใช้เส้นขนจามรี เรียกว่า “จอร” (Chaur) อันมีรากศัพท์ที่สื่อความหมายถึง “พู่ขนสัตว์”
ส�ำหรับภาษาสันสกฤตเรียกจามรีว่า “จามร” แต่เมื่อน�ำมาใช้ในบริบทภาษาไทยปัจจุบัน
มีความหมายว่า เครื่องสูงชนิดหนึ่งส�ำหรับประดับกระบวนราชยาน รูปเหมือนพัด
มียอดสามแฉกมีคนั ยาวเพือ่ ถือเข้าขบวนแห่เวลาเสด็จในกระบวนพยุหยาตรา ดังปรากฏ
ในบุณโณวาทค�ำฉันท์ตอนหนึ่งที่อธิบายเกี่ยวกับขบวนเครื่องสูง ความว่า
“พัดโบกและจามรมณี
ธงฉานฉวัดวรพิบูลย์
และ
...
“จามรแลธรสุริยวรร
...
“ธงทวนฟฟายจามริรมย์

ทรกั้งก�ำบังสูรย์
รยะยาบที่ธงไชย”
ณพัดโบกระบายลม”
ดุจกวักจะไกวโพยม”
(Vajirayana, 1959)

บั น ทึ ก ความทรงจ� ำ ของ แฟร์ เ นา เมนเดซ ปิ น โต (Fernão Mendez
Pinto: 1509-1583) เรื่อง “Pérégrinação” ตีพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อปี ๑๖๑๔ ได้ใช้
ค�ำว่า “abada” เมื่อกล่าวถึง “จามรี” (yaks) ซึ่งเป็นสัตว์ต่างถิ่น (beast of burden)
เพราะไม่มีศัพท์ดังกล่าวในภาษาโปรตุเกส และใช้ค�ำภาษาอาหรับว่า “abida” ในที่อื่น ๆ
อีกร่วม ๑๒ ครัง้ เมือ่ กล่าวถึงสัตว์ชนิดนี้ ด้านเอกสารจีนในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
บรมโกศ เป็นหนังสือทางพระราชไมตรีระหว่างกรุงจีนกับกรุงสยาม หลวงเจนจีนอักษร
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พนักงานหอพระสมุดวชิรญาณ แปลถวายในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัว ระบุว่า
“แผ่นดินเขียนหลงปีที่ ๑๘ กุ่ยอิ๊วยี่ง้วย (เดือนสี่ปีระกา จุลศักราช ๑๑๑๕ ปี)
เสี้ยมหลอก๊กอ๋องให้ราชทูตน�ำเครื่องบรรณาการมาถวาย ทูลขอประทานหยินเซียม
(โสมคน) เองหงู (ขนจามรี) เหลียงเบ๊ (ม้ามีฝีเท้า) แลขอดูธรรมเนียมขุนนางไหลก�่ำ
(ขันที) (ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๕ พิมพ์แจกในงานศพ จางวางโท พระยารณไชย
ชาญยุทธ (ศุข โชติกะเสถียร) ปีมะเส็งนพศก พ.ศ. ๒๔๖๐) แสดงว่าขนจามรีเป็นหนึง่ ใน
เครือ่ งบรรณาการทีพ่ ระมหากษัตริยไ์ ทยตัง้ แต่สมัยอยุธยาต้องการน�ำเข้ามาใช้ประโยชน์
(Sriwattanasan, 2010)
สอดรับกับหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์
รัชกาลที่ ๑ ได้ระบุว่าชนชั้นปกครองของญวนน�ำขนจามรีแดงมาถวายเป็นเครื่อง
บรรณาการ เพราะได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมมาจากจีนซึ่งนิยมน�ำขนจามรีมาย้อม
เป็นสีแดง แล้วน�ำไปแขวนห้อยไว้บริเวณปลายด้ามทวนหรือหอกเพื่อเป็นเครื่องรางน�ำ
ชัยชนะมาให้ในยามศึกสงคราม ซึ่งเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ข�ำ  บุนนาค) ได้เรียบเรียง
ส่วนสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ทรงตรวจช�ำระและทรง
พระนิพนธ์อธิบาย ระบุว่า “ทางพระราชไมตรีจะได้ยืดยาวไปชั่วฟ้าและดิน จัดด้าย
ขนจามรีแดง ๕๐๐ พู่เข้ามาทรงยินดี ถ้ากรุงเทพฯ จะต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใด ให้มี
พระราชสาสน์ออกไปให้แจ้ง จะได้จัดเข้ามาถวาย”

การใช้ขนจามรีในแหล่งอารยธรรมอินเดีย
ในอินเดียโบราณแส้ขนจามรีใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาฮินดู โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มพราหมณ์และวรรณะกษัตริย์ภายใน
ราชส�ำนักตามคติความเชื่อของชาวฮินดู ต่อมาในสมัยราชวงศ์มุกัลหรือโมกุลที่กษัตริย์
มุสลิมมีอำ� นาจขึน้ ปกครอง แส้ขนจามรีถกู น�ำมาใช้เป็นเครือ่ งพัดโบกไล่แมลงเพือ่ แสดง
สถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์ สอดคล้องกับสมัยอียิปต์โบราณที่สัญลักษณ์
ของกษัตริย์ ประกอบด้วย คทาด้ามทองค�ำทีจ่ ารึกค�ำว่า Heqa หมายถึง อ�ำนาจปกครอง
กับแส้ หรือไม้นวดข้าว ซึ่งสื่อความหมายถึงการลงโทษ ใช้ส�ำหรับปัดแมลงในพื้นที่
ทะเลทรายอันมีความแห้งแล้งและเต็มไปด้วยแมลง
“จามรี” สัตว์ที่ไม่มีในประเทศไทย แต่ปรากฏในโบราณราชประเพณี
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ขณะที่ในศาสนาซิกข์พบการใช้แส้ขนสัตว์ เรียกว่า “จอร” (Chaur) หมายถึง
พู่ขนสัตว์ มาใช้เป็นเครื่องแสดงความเคารพสูงสุดต่อองค์ศาสดา โดยใช้ระหว่าง
สวดพระธรรม จ�ำเป็นต้องมีผู้โบกแส้ขนจามรีเหนือองค์ศาสดาเสมอ ปัจจุบันในทาง
ปฏิบัติจริงแส้จามรีหรือจอรจะวางไว้ใกล้กับเตียงไม้หรือมันญี เมื่อชาวซิกข์จะแสดง
ความเคารพต่อศาสดา นิยมโบกแส้จามรีไปมาเหนือองค์ศาสดาในรูปพระมหาคัมภีร์
แบบไม่จ�ำกัดจ�ำนวนครั้ง จึงมิได้วางไว้เป็นเครื่องประกอบเหมือนกับพระแส้จามรีใน
เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์เพียงเท่านั้น อย่างไรก็ตาม แส้จามรีหรือจอรที่ใช้ในศาสนา
ซิกข์ปัจจุบันไม่ได้ถูกใช้ในความหมายเดิม คือ การโบกไล่แมลง แต่ใช้ในความหมาย
เชิงสัญญะ คือเป็นสัญลักษณ์แทนการแสดงความเคารพสูงสุดต่อศาสดา ทั้งยังเป็น
เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ ท�ำให้การโบกแส้จามรีสื่อถึงการแสดงความเคารพ
ปัจจุบนั นิยมใช้ใยสังเคราะห์มาประยุกต์แทนขนจามรีของจริงทีห่ ายาก มีราคาแพง และ
เสื่อมสภาพได้ง่าย (Khamwang, 2017, p. 39)
ส�ำหรับศาสนาพุทธในสมัยพุทธกาลได้ปรากฏความในพระไตรปิฎกภาษาไทย
ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เล่มที่ ๗ หน้าที่ ๕๓ ระบุวา่ “ภิกษุทงั้ หลายเราอนุญาต
พัดโบกและพัดใบตาล” สมัยนั้นแส้ปัดยุงเกิดขึ้นแก่สงฆ์ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า
“ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตแส้ปัดยุง แส้ขนจามรี ภิกษุทั้งหลายจึงน�ำเรื่องนี้ไปกราบทูล
พระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า “ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงใช้แส้
ขนจามรี รูปใดใช้ต้องอาบัติทุกกฎ อนุญาตแส้ ๓ ชนิด คือ แส้ปอ แส้แฝก และแส้ขน
นกยูง (Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 2016, p. 53)
จึงสันนิษฐานได้ว่า สาเหตุที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้ใช้แส้ขนจามรี
ในการปัดแมลงอาจด้วยเหตุผลของการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อน�ำขนจามรีมาใช้เป็น
เครื่องพัดโบก กับอีกประเด็นหนึ่งคือสร้างความแตกต่างจากศาสนาฮินดู ศาสนาเชน
และศาสนาซิกข์ ซึ่งเป็นศาสนาเก่าแก่ที่มีการใช้แส้ขนจามรีในการแสดงความเคารพ
ต่อศาสดาก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม ในพุทธศาสนาแบบมหายาน นิกายที่ใช้แส้ขนจามรี
ประกอบพิธีกรรม ได้แก่ นิกายเซน (นิกายฌาน) และนิกายวินัย โดยผู้ที่ถือแส้จามรี
คือ พระวินัยธร ถือเป็นธรรมเนียมว่าเมื่อจะแสดงธรรมต้องถือแส้จามรี ต่อมาสาย
โพธิสัตว์มรรค หรือแนวทางเพื่อการเป็นพระโพธิสัตว์ได้เจริญขึ้นมาก แส้จามรีส�ำหรับ
พระมหายานจึงใช้น้อยลง เพราะพระโพธิสัตว์จะไม่บริโภคเนื้อสรรพชีวิต หรือใช้ของ
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ที่ได้จากการเบียดเบียนสัตว์ ส่งผลให้แส้จามรีต้องใช้น้อยลงไป นอกจากนี้ ชาวจีน
ยังนิยมน�ำขนจามรีมาใช้ท�ำพู่กันเพื่องานศิลปะ ใช้ท�ำสายซอเพื่อเล่นดนตรี น�ำมาย้อม
สีแดงเพื่อผูกปลายทวนส�ำหรับท�ำสงคราม เป็นต้น

แส้ขนจามรีในเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์
“เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์” เป็นสัญลักษณ์แทนความเป็นเทวราชาของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยซึ่งได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมภายในราชส�ำนักมาจาก
อินเดียโบราณ ปรากฏหลักฐานในอรรถกถามหาวิภังค์ ปฐมภาค เวรัญชกัณฑ์ ตั้งแต่
สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชที่ทรงถวายแด่พระเจ้าเทวานัมปิยะดิศ โดยพระแส้จามรี
ถือเป็นหนึง่ ในเครือ่ งเบญจราชกกุธภัณฑ์นอกเหนือไปจาก พระมหาพิชยั มงกุฎ พระแสง
ขรรค์ไชยศรี ธารพระกร และฉลองพระบาทเชิงงอน อย่างไรก็ตาม เครื่องเบญจราช
กกุธภัณฑ์ของไทยในปัจจุบันถึงแม้จะระบุว่าเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ ๕ ประการ แต่ความจริงแล้วมีเครื่องประกอบทั้งหมด ๖ ชนิด
คือ พัดใบตาลและพระแส้จามรีรวมเข้าไว้ด้วยกันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๔ รวม
เรียกว่า “วาลวิชนี” ซึ่ง “วาล” หมายถึง ขนสัตว์ ขณะที่ “วิชนี” หมายถึง พัดใบตาล
ตามคติอนิ เดียโบราณผูท้ ำ� หน้าทีโ่ บกแส้ปดั อยูเ่ บือ้ งหน้ากษัตริยแ์ ละพระบรมวงศานุวงศ์
เรียกว่า “Chauri” ส่วนทางพระพุทธศาสนาได้ปรากฏหลักฐานจากภาพสลักเรื่อง
เนกขัมมะหรือมหาภิเนกษกรมณ์ แสดงภาพผูเ้ ชิญแส้จามรีผชู้ าย เรียกว่า “Camaradhara”
ก� ำ ลั ง โบกแส้ อ ยู ่ เ บื้ อ งหน้ า เจ้ า ชายสิ ท ธั ต ถะ ส่ ว นผู ้ เ ชิ ญ แส้ จ ามรี ผู ้ ห ญิ ง เรี ย กว่ า
“camaradharinis” ขณะที่ในพุทธประวัติตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงยิงสหัสถามธนู
เพื่อแสดงพระปรีชาสามารถต่อหน้าพระประยูรญาติ ทรงใช้ขนหางทรายจามรีเป็น
เป้าเพื่อคัดเลือกพระชายา (Saraphaivanich, 2013, p. 37-38)
หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการมีอยู่ของเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ของไทย
สามารถนั บ ย้ อ นไปได้ ตั้ ง แต่ ส มั ย ทวารวดี ปรากฏแส้ จ ามรี เ ป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ม งคล
ทางพระพุทธศาสนาทีเ่ รียกว่า “คชลักษมี” อยูบ่ นแผ่นหินจุณเจิมหรือแผ่นหินสลักแสดง
ตอนพระนางสิริมหามายาประสูติพระกุมารที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะอินเดียราว
พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๖ ที่พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม อันเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรม
ทวารวดีในประเทศไทย มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีหลุมตื้นอยู่ตรงกลาง
“จามรี” สัตว์ที่ไม่มีในประเทศไทย แต่ปรากฏในโบราณราชประเพณี
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แสดงสัญลักษณ์เกีย่ วกับความอุดมสมบูรณ์และสถาบันพระมหากษัตริยห์ รือจักรพรรดิ
ราช โดยแส้จามรีอยู่ในสัญลักษณ์ประเภทนี้ร่วมกับพัดวาลวิชนี ฉัตร วัชระ สังข์
บ่วงบาศ และอังกุศ หรือขอสับช้าง ถือเป็นเครื่องสูงที่แสดงถึงฐานะของพระมหา
กษัตริย์ในศาสนาพุทธ แสดงถึงความเมตตาของพระพุทธเจ้าที่ทรงหลีกเลี่ยงท�ำร้าย
สิ่งมีชีวิตแม้แต่แมลงตัวเล็ก ดังนั้น แส้จามรีจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความเมตตาและ
ความเป็นกษัตริย์ของพระพุทธเจ้า (Junlaprom, 2017, p. 116)
สมั ย กรุ ง สุ โ ขทั ย ในไตรภู มิ พ ระร่ ว งของพญาลิ ไ ทยฉบั บ พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ ๒
พุทธศักราช ๒๕๐๖ ได้กล่าวถึงตัวจามรี ไว้วา่ “เนือ้ แลหนังนัน้ อ่อนดังส�ำลีอนั พานสพัด
ได้ละร้อยคาบ แลชุบเปรียงประโคจามรีอนั ใสงามนักหนาฯ” ทัง้ นี้ ในจารึกวัดป่ามะม่วง
ของพญาลิไทราวปีพุทธศักราช ๑๘๙๐ ปรากฏเครื่องราชกกุธภัณฑ์เพียงแค่ ๓ ชนิด
ประกอบด้วย มงกุฎ พระขรรค์ไชยศรี และเศวตรฉัตรเพียงเท่านั้น ต่อมาหลักฐานจาก
แผ่นไม้จำ� หลักเครือ่ งราชกกุธภัณฑ์ทเี่ ก็บรักษาไว้ในพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติรามค�ำแหง
จังหวัดสุโขทัย ได้ปรากฏการใช้เครื่องราชกกุธภัณฑ์ทั้งสิ้น ๕ ชนิด ประกอบด้วย
พระอุณหิสหรือกรอบกระบังหน้า พระขรรค์ไชยศรี ธารพระกร ฉลองพระบาทเชิงงอน
และพระแส้จามรี สันนิษฐานว่าสร้างขึน้ สมัยตอนปลายของแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
บรมโกศ ซึง่ ทรงครองราชย์อยูร่ ะหว่างปีพทุ ธศักราช ๒๒๗๕-๒๓๐๑ มีพระราชประสงค์
ในการสร้างแผ่นไม้จ�ำหลักเครื่องราชกกุธภัณฑ์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระบรม
สารีริกธาตุภายในปรางค์ประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่
อ�ำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย (Soomjinda, 2010, p. 122-135)
โดย Kirdsiri (2027) ได้กล่าวถึงที่มาของเครื่องสูงไว้ในหนังสือ “งาน
พระเมรุ ศิลปะสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่อง” ระบุว่า
“เครื่องประกอบเกียรติยศของพระมหากษัตริย์มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นอย่างช้า
เนือ่ งจากกล่าวถึงไว้ในไตรภูมพิ ระร่วงได้กล่าวถึงเครือ่ งสูง เช่นคาํ ว่า กลด ชุมสาย จามร
จามรี” เป็นต้น ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๖๔ พงศาวดาร
กรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ ได้ระบุถึงข้อมูลของการน�ำพู่จามรีมาใช้เป็น
เครือ่ งแต่งม้าในงานพระบรมศพและพระเมรุมาศสมเด็จพระนารายณ์ซงึ่ สร้างในรัชกาล
สมเด็จพระเพทราชาเอาไว้ว่า “แล้วจึงให้เชิญพระโกศทองค�ำ  ซึ่งใส่พระบรมศพสู่
มหาพิชัยราชถอลงกฎ กอบด้วยสุพรรณมาศมณีศรี กระจ่างจับพรายพร้อมหลาก
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หลายแลสลับเทียมด้วยอาชาไนยชาติม้าต้น ๒ คู่ภู่จงกล สุวรรณกุดั่นดาษดวง
เพ็ชรมณี ขนจามรีขาวละอองามห้อย ๒ หูทุกตัว” ส่วนในพงศาวดารมีปรากฏว่า
สมเด็จพระเพทราชาทรงถือพัชนีฝักมะขามเสมอ เช่น เสด็จออกในการชักพระบรมศพ
ทรงโบกพัชนี ๓ ครั้งให้ทิ้งทาน ในพระราชพิธีไล่น�้ำที่ท�ำกันมาตั้งแต่อยุธยา พระเจ้า
แผ่นดินก็ทรงพัชนี
ในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ พระราชครูทั้งสี่และท้าวพระยาสามนตราช
มหาเสนาบดีมนตรีพริ ยโยธามาตย์ทงั้ หลายได้ตงั้ พลับพลาชัยสุวรรณมหาวิมานประดับ
ด้วยอภิรุมชุมสาย กลิงกลด จามรมาศทั้งปวง และเครื่องมหาเบญจราชกกุธภัณฑ์
มาถวายแด่พระบาทสมเด็จเอกาทศวรอิศวรบรมนารถบพิตร พระพุทธเจ้าอยู่หัว”
ส่วนในสมัยพระเจ้าปราสาททอง หมู่มุขมนตรีทั้งปวงน�ำเอาเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์
เข้าถวายเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ อ�ำพนด้วยเครื่องอภิรุมชุมสายพรายพรรณจามร
มาศกลดกลิงกรรชิง” (Saraphaivanich, 2013, p. 122)
ด้านพระคัมภีร์มหาวงศ์ท่ีพระมหานามเถระชาวลังกาได้เรียบเรียงขึ้นเป็น
ภาษาบาลีราวต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๑ โดยพระยาธรรมปโรหิตได้แปลและเรียบเรียง
เป็นภาษาไทยเมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๓๙ ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ได้กล่าวถึงเครื่องราชกกุธภัณฑ์ในพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกพระเจ้าเทวานัมปิยสติสสะว่ามีทั้งหมด ๕ ประการ ได้แก่ วาลวิชนี คือ
พัดอันกระท�ำด้วยขนทรายจามรี พระมหาพิชัยมงกุฎ พระแสงขรรค์ชัยศรี เศวตฉัตร
และฉลองพระบาทเชิงงอน
เช่นเดียวกับพระคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา หรือพระคัมภีร์พจนานุกรมบาลี
ประเภทอภิธาน ซึ่งพระโมคคัลลานะเถระแห่งคณะเชตตวันมหาวิหารเรียบเรียงขึ้นที่
ลังกาในรัชสมัยพระเจ้าปรักกรมพาหุที่ ๑ ราวต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๗ โดยพระเจ้า
วรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิรวิ ฒ
ั น์ ราวต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๗ อภิธาน ซึง่ พระโมคคัลลานะ
เถระแห่ ง คณะเชตวั น มหาวิ ห ารเรี ย บเรี ย งขึ้ น ที่ ลั ง กาในรั ช สมั ย พระเจ้ า ปรั ก กรม
พาหุที่ ๑ ราวต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๗ ซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ทรงแปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยเมื่อพุทธศักราช ๒๔๕๖
ในคาถาที่ ๓๕๘ ได้กล่าวถึงเครื่องราชกกุธภัณฑ์ว่ามี ๕ ประการเช่นเดียวกัน ประกอบ
“จามรี” สัตว์ที่ไม่มีในประเทศไทย แต่ปรากฏในโบราณราชประเพณี
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ด้วย พระขรรค์แสงไชยศรี ฉลองพระบาทเชิงงอน พระมหาเศวตฉัตร พระอุณหิส
และวาลวิชีหรือพระแส้จามรี
ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตวงศ์ ได้ทรง
อธิบายถวายสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพว่า “วาลวิชนี”
กับ “จามร” เป็นวัตถุอันเดียวกัน วาล กับ จมร เป็นสัตว์อย่างเดียวกัน คือ จามรี หรือ
Yak ดังปรากฏในพจนานุกรมของอาจารย์จิลเดอส์ ทั้งนี้ “วิชนี” แปลว่า เครื่องปัก
“วาลวิชนี” แปลว่า เครื่องปัดท�ำด้วยขนวาล ส่วน “จามร” แปลว่า แส้ขนหางจมรหรือ
ขนจามรี
สมัยกรุงธนบุรี ได้มีการกล่าวถึงจามรีไว้ใน “จดหมายเหตุรายวันทัพสมัย
กรุงธนบุรี” หน้าที่ ๒๗ ความว่า “แลดูเห็นงามเป็นชั้นเป็นขนัด จามรกรรชิงฉัตร
พระกลดพัชนีละอองผง..อภิรุมรัตสว่างไสว ทวนธงชัยยาบแสงแดงปลาบจามรี”
ส่วนในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
เนื่องด้วยไม่มีเครื่องราชกกุธภัณฑ์ใดหลงเหลือมาจากกรุงศรีอยุธยาเลย อีกทั้งใน
รัชสมัยของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีก็ไม่ได้ทรงสร้างเครื่องราชกกุธภัณฑ์ขึ้นแต่อย่าง
ใด รัชกาลที่ ๑ จึงทรงสร้างขึ้นใหม่ โดยมีพระราชด�ำริให้สร้างพัดใบตาลปิดทอง
มีขอบและด้ามเป็นทองค�ำ  จ�ำหลักลายลงยาราชาวดี นมพัดรูปอย่างพุ่มข้าวบิณฑ์
ด้ามพัดท�ำด้วยทองค�ำเป็นคันกลมยาว เรียกว่า “พัชนีฝักมะขาม” ส�ำหรับเป็นหนึ่งใน
เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม พัชนีใบตาลยังใช้เป็นเครื่องประกอบยศของ
บรรดาเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ อ�ำมาตย์ราชบริพาร และพระสงฆ์ชั้นสูงอีกด้วย
ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ พัชนี
ใบตาลยังคงใช้เป็นสัญลักษณ์หนึ่งในเครื่องราชกกุธภัณฑ์อยู่ ดังข้อมูลในพระราช
พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รชั กาลที่ ๒ สมเด็จฯกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพทรงพระนิพนธ์
ตอนที่ว่าด้วยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ความว่า “พระมหาราชครูพราหมณ์กราบ
บังคมทูลฯ ถวายศิริราชสมบัติ แลถวายสังวาลพราหมณ์ซึ่งสมมติว่าเป็นของพระ
อิศวรทรง แล้วถวายพระสุพรรณบัฏแลเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ มหาดเล็กแหน
ก�ำนัลทั้ง ๘ ถวาย..พัดวาลวิชนี ๑..พระมหาราชครูพราหมณ์วางถวาย” (Junlaprom,
2017, p. 118)
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แต่ส�ำหรับชนชั้นเจ้านายได้เปลี่ยนความนิยมจากการใช้พัชนีใบตาลมาเป็น
พัดขนนกแทน จนถึงแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ได้
ล้มเลิกการใช้พัชนีใบตาลอย่างสิ้นเชิง ปรากฏเพียงการปักหน้าเรือกัญญาตามเสด็จ
ทางกระบวนชลมารคเพียงเท่านั้น ถึงจะเป็นพัดด้ามทองแต่ก็เป็นพัดด้ามทองจาก
ขนนกไม่ได้ท�ำมาจากใบตาลเช่นแต่ก่อน ส่วนชนชั้นเจ้านายทั่วไปปรากฏการใช้ในพิธี
สวดสมโภชในพระราชพิธีโสกันต์และในการเล่นละครภายในราชส�ำนักอีกกรณีหนึ่ง
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ มีพระราช
ประสงค์ให้ช�ำระนิยามความหมายของเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ให้ถูกต้องตาม
ความหมายทางอักษรศาสตร์ให้ตรงตามคาถาพระบาลีมากกว่าเรื่องวิวัฒนาการทาง
ด้านรูปแบบหรือความเหมาะสม อันเหตุเกิดจากความแตกต่างทั้งการตีความเรื่อง
พระอุณหิสกับพระมหาพิชัยมงกุฎ รวมทั้งการตีความเรื่องพระแส้จามรีกับพัชนีใบตาล
ว่าเป็นสิ่งเดียวกันหรือแตกต่างกันอีกด้วย จึงเป็นที่มาของพระราชด�ำริให้สร้างพระแส้
จามรีขึ้นมาให้ตรงตามความหมายของค�ำว่า “วาล” ที่แปลว่า “ขนสัตว์” อันหมายถึง
ขนของจามรี เป็นพุม่ สีขาวนวลประกอบติดกับด้ามท�ำด้วยแก้ว ส่วนจงกลรับพูข่ นจามรี
และสันด้ามท�ำด้วยทองค�ำจ�ำหลักลวดลายลงยาราชาวดี แล้วผนวกรวมเอาพัดใบตาลกับ
พระแส้จามรีเข้าไว้ดว้ ยกัน รวมเรียกว่า “วาลวิชนี” ตัง้ แต่การพระราชพิธบี รมราชาภิเษก
ในแผ่นดินนั้นเป็นต้นมา ดังหลักฐานปรากฏภาพเครื่องราชกกุธภัณฑ์บนบานบัญชร
พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ซึง่ ปรากฏรูปพระแส้จามรีไขว้อยูก่ บั พระแสงขรรค์ไชยศรี
ทั้งนี้ ผู้เขียนสันนิษฐานว่าสมัยรัชกาลที่ ๔ ได้น�ำเข้าขนจามรีมาจากอินเดียเมื่อครั้ง
พระราชสมบัติ  (การเวก รัตนกุล) ข้าหลวงในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้ไปหาซื้อเพชรเพื่อประดับยอดมหาพิชัยมงกุฎและ
เครือ่ งราชูปโภคหลายอย่างกลับมา ณ เมืองกาลกัตตา ประเทศอินเดียเมือ่ ปีพทุ ธศักราช
๒๔๐๒ โดยออกเดินทางพร้อมบุตรคนโตและบ่าวอีกหนึ่งคนไปลงเรือก�ำปั่นพระยา
ไทรบุรี เดินทางออกจากปากอ่าวมุ่งหน้าไปตามทิศตะวันออกผ่านเกาะและเมืองต่างๆ
มากมาย เช่น สิงคโปร์ ย่างกุ้ง เมื่อถึงเมืองกาลกัลตา ประเทศอินเดีย ได้ไปตามหา
ของที่ได้รับมอบหมาย รวมระยะเวลาเดินทางทั้งสิ้น ๘ เดือน (Thongchua, 2016)
ส่วนในประกาศเรื่องพัดวาลวิชนี เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๑๑ สมัยรัชกาลที่ ๔
ระบุวา่ “แต่กอ่ นนับถือพัชนีเปนเครือ่ งยศ แม้นในหลวงอยูง่ านในทีพ่ ระบันธม แลทีท่ รง
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เครื่องแลที่เสวย ฤๅมหาดเล็กอยู่งานข้างหน้าก็ใช้พัชนีทั้งสิ้น ต่อมาเมื่อเสด็จออกแขก
เมือง ฤๅออกพลับพลาจึงอยู่งานพัดโบก ว่าด้วยเจ้านายทั้งปวงก็ใช้พัชนีเปนเครื่องยศ
อยู่งานทุกหนทุกแห่ง ขุนนางแห่สระสนาน แลแห่ยืนชิงช้าก็มีทนายแบกพัชนีตามสอง
เล่ม เมื่อลงจากชิงช้าไปแคร่แล้วทนายก็ถือพัชนีพัดไปทั้งสองข้าง เพราะแต่เดิม
ชาวบ้านใช้พัชนีเปนเครื่องยศอย่างนี้แล้ว บางทีผู้มียศเปนเจ้าของพัชนีล้มตายหาย
จากไป ก็เก็บเอาพัชนีใช้เปน เครือ่ งยศนัน้ ถวายพระสงฆ์ไปใช้เปนตาลิปตั ร” (Vajirayana
Library, 2017, p. 306)
โดยสมเด็ จ พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ เจ้ า ฟ้ า กรมพระยานริ ศ รานุ วั ติ ว งศ์ มี
พระด�ำริว่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในความ
หมายของเครื่องราชกกุธภัณฑ์มาตั้งแต่ทรงผนวชแล้ว เมื่อทรงครองสิริราชสมบัติจึง
ได้ทรงแก้ไขให้ถูกต้องตามต�ำรา โดยเพิ่มพระแส้จามรีคู่กับพัดวาลวิชนีของเดิมเพื่อ
รักษาความหมายทีถ่ กู ต้องของค�ำว่าวาลวิชนีไว้ เพราะไม่อาจทีจ่ ะทรงเปลีย่ นเครือ่ งราช
กกุธภัณฑ์ทงั้ ส�ำรับทีส่ มเด็จพระบรมราชบุพการีทรงสร้างมาก่อหน้านัน้ ได้ คงได้แต่ทรง
เพิ่มเติมเข้าไปในสิ่งที่ทรงพอจะกระท�ำได้ดังกรณีของวาลวิชนีเพื่อให้ถูกต้องตาม
ความหมายทางบาลีในภายหลังเท่านั้น (Soomjinda, 2017, p. 123-135)
นอกจากนี้ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังพบ
การใช้พระแส้จามรีในการพระราชพิธีสัมพัจฉรฉินท์ อันเป็นพระราชพิธีหลวงซึ่งมีมา
แต่โบราณอีกด้วย ถือเป็นพระราชพิธีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมีพระบรม
ราชานุญาตโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฯ ให้กระท�ำขึน้ เพือ่ ขับไล่เสนียดจัญไรสิง่ อัปมงคล
ภูตผีดวงวิญญาณร้ายทีเ่ ข้ามาสิงเมือง ให้สลายหายออกไป ซึง่ พระราชพิธสี มั พัจฉรฉินท์
นีน้ ยิ มกระท�ำกันช่วงก่อนถึงวันสงกรานต์ ในหนังสือพระราชพิธสี บิ สองเดือน ในเดือนสี่
ฉบับหอสมุดวชิรญาณ ระบุวา่ “..พระบาทสมเด็จพระปิน่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ทูลขอพระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นไปตั้งพิธีในพระบวรราชวัง..พระแส้หางช้างเผือก
พระแส้จามรี พระแสงของ้าว พระแสงขอไม้เท้าคร�่ำทอง..” (Vajirayana Library,
2017)
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ปรากฏการน�ำพระแส้
จามรีและพระแส้หางช้างเผือกมาใช้เป็นเครื่องประกอบพระราชพิธีลงสรงเจ้าฟ้า
ลูกหลวงเอก กรุงทวาราวดีศรีอยุธยา โดยเจ้าพระยาอภัยมนตรีรับพระสิงหนาท
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ราชโองการ ให้ตั้งการพระราชพิธีลงสรงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าลูกหลวงเอก
ตามขัตติยราชประเพณีโบราณ สัง่ ให้เจ้าพนักงานทัง้ ปวงทุกกระทรวงจัดการตามอย่าง
ธรรมเนียมต่าง ๆ ครบครัน ฝ่ายเจ้าพนักงานตั้งพระราชพิธีมณฑลบนพระที่นั่ง
สรรเพชญ์มหาปราสาท ภายในพระที่นั่งตั้งพระแท่นสุพรรณเบญจา ประกอบด้วย
“..พระแส้ขนจามรีสขี าว ๑ พระแส้ขนหางช้างเผือก ๑ พระแสงขอกัลเม็ด ชือ่ พระแสง
ตีช้างล้ม ๑..” (Silphakorn Journal, 8 (8), 53-65) ทั้งยังปรากฏการใช้พระแส้จามรี
ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ โดยให้พราหมณ์ถือในขบวนแห่พระโค เพื่อ
ช่วยปัดเป่าความอัปมงคลออกไปให้สามารถปลูกข้าว พืชสวนพืชไร่ ผลิดอกออกผลได้
อย่างบริบูรณ์ตามวิถีเกษตรกรรม
ส�ำหรับการตั้งแต่งเครื่องบรมราชาภิเษกบนพระแท่นมณฑลโดยมีพระแส้
จามรีเป็นหนึ่งในรายการเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศสมัยรัตนโกสินทร์นั้นปรากฏ
ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ จนถึงพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ รัชกาลที่ ๑๐ ยกเว้นสมัยรัชกาลที่ ๘ โดยปรากฏการใช้
พระแส้ ห างช้ า งเผื อ ก ๒ ครั้ ง คื อ สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ และรัชกาลปัจจุบนั เมือ่ เดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ส่วนในพิธีถวายเครื่องสิริราชกกุธภัณฑ์ ซึ่งมีพระแส้จามรี
เป็นหนึง่ ในรายการเครือ่ งประกอบพระราชอิสริยยศปรากฏตัง้ แต่สมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ จนถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ
รัชกาลที่ ๑๐ ยกเว้นสมัยรัชกาลที่ ๘ เช่นเดียวกัน โดยพัดวาลวิชนีสีทองปรากฏใน
ทุกรัชกาลตัง้ แต่รชั กาลที่ ๑-๑๐ ยกเว้นสมัยรัชกาลที่ ๘ ส่วนพระแส้หางช้างเผือกปรากฏ
ตั้งแต่รัชกาลที่ ๖-๑๐ ยกเว้นสมัยรัชกาลที่ ๘ โดยพระแส้จามรีได้เสื่อมสภาพช�ำรุด
เสียหายระหว่างรัชกาลที่ ๖ และ ๗ ส่วนสมัยรัชกาลที่ ๑๐ ได้น�ำแส้จามรีกลับมาใช้
ใหม่โดยน�ำเข้ามาจากประเทศเนปาลผ่านกระทรวงการต่างประเทศ เพราะตั้งแต่สมัย
รัชกาลที่ ๖ เป็นต้นมา ไม่ได้มีการใช้พระแส้จามรี เนื่องจากหาตัวจามรีมาตัดขนเปลี่ยน
แส้ได้ยาก ประกอบกับพระแส้จามรีเดิมช�ำรุดมาก จึงเปลีย่ นมาใช้ขนหางช้างเผือกแทน
ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านของไทยอย่างเมียนมาซึ่งเคยมีกษัตริย์ในระบอบ
การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ได้พบแผ่นหินจุณเจิมที่เมืองเวศาลี รัฐยะไข่
เป็นแผ่นหินมีร่องรูปวงกลมซึ่งรองรับกับหม้อน�้ำปูรณะฆฏะ รายล้อมด้วยสัญลักษณ์
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มงคล ๑๒ ประการ หนึ่งในนั้นคือแส้จามรี เพื่อใช้ประกอบพิธีราชสูยะแบบเดียวกับ
กษัตริย์อินเดียในอดีต ทั้งนี้ เมียนมามีเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ที่ได้รับอิทธิพลทาง
วัฒนธรรมจากอินเดียอันเป็นประเทศเพื่อนบ้าน เรียกว่า “มิง มเย่าก์ ตะส่า งาปา”
แปลว่า เครื่องตกแต่งส�ำหรับยกย่องขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ ๕ ประการ” อย่างไร
ก็ตาม เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ระหว่างไทยและเมียนมามีความแตกต่างกันเล็กน้อย
กล่าวคือ เมียนมาประกอบด้วย พระมหาเศวตฉัตร เรียกว่า “ที พยู” พระมหาพิชัย
มงกุฎ เรียกว่า “มะไก้ฏ์” พระขรรค์แสงชัยศรี เรียกว่า “ต่าน ลแยะก์” ฉลองพระบาท
ปลายงอน เรียกว่า “เฉ่ นิง” และพระแส้หางจามรี เรียกว่า “ตา มยี ยัต” ขณะที่
ของไทยไม่มีพระมหาเศวตฉัตรแต่มีธารพระกรแทน นอกจากนี้ประเทศเมียนมายัง
ปรากฏค�ำว่า “วาฬพิชนี” มาจากการแปรรูปตามหลักไวยากรณ์คือ “วาเฬน” แปลว่า
ด้วยหางจามรี “กตา” แปลว่า อันกระท�ำแล้ว “พิชะนี” แปลว่า พัด ดังนั้น ค�ำว่า
“วาฬพิชะนี” ของเมียนมาจึงแปลว่า พัดที่ทำ� ด้วยขนหางจามรี (Netniyom, 2016, p. 1)
ด้านประเทศกัมพูชา พบหลักฐานเป็นภาพสลักหินพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๒
บนระเบียงทางทิศใต้ของปราสาทนครวัดซึ่งแสดงให้เห็นรายละเอียดของเครื่อง
ประกอบพระราชอิสริยยศส�ำหรับพระมหากษัตริย์ อันมีแส้จามรีเป็นส่วนประกอบหนึง่
ซึ่งสะท้อนวิถีชีวิตและธรรมเนียมในราชส�ำนักกัมพูชาสมัยนั้น ส่วนเครื่องเบญจราช
กกุธภัณฑ์ของกษัตริยก์ มั พูชาได้กล่าวไว้ในเอกสารโบราณฉบับหนึง่ เกีย่ วกับพระราชพิธี
ทวาทศมาศหรือพระราชพิธีสิบสองเดือน โดยระบุว่า เครื่องปัญจราชกกุธภัณฑ์
ประกอบด้วย พระมงกุฎ พระขรรค์ เศวตฉัตร ฉลองพระบาททองค�ำ  และพัดที่ท�ำ
จากขนสัตว์สีขาว ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นขนจามรี เนื่องจากในสมัยรัชกาลที่ ๑ พระองค์
ทรงตัง้ นักองค์จนั ท์เป็นสมเด็จพระอุทยั ราชาครองพระราชอาณาจักรกัมพูชาเมือ่ ปีขาล
พุทธศักราช ๒๓๔๙ ได้พระราชทานชฎา พระพัตรภูษา เครื่องยศ และเครื่องสูงตาม
อย่างเจ้าประเทศราช จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของ
กษัตริย์กัมพูชามีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับของไทย (Saraphaivanich, 2013, p. 64)
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พู่จามรีในเรือพระราชพิธี

ที่มาของภาพ: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี, ๒๕๖๒
“สุพรรณหงส์ทรงพู่ห้อย งามชดช้อยลอยหลังสินธุ์” เป็นตอนหนึ่งจาก
กาพย์เห่เรือเพือ่ ชืน่ ชมความงดงามของเรือพระทีน่ งั่ สุพรรณหงส์ ซึง่ องค์ประกอบหนึง่
ที่ปรากฏในกาพย์เห่เรือนี้ คือ “พู่ห้อย” ท�ำมาจากขนจามรี โดยในหนังสือต�ำนาน
เรือรบไทยพระนิพนธ์ในสมเด็จกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพได้ทรงกล่าวไว้ว่า เรือ
ศรีสพุ รรณหงส์สร้างในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราช ตามจดหมายเหตุเมื่อพุทธศักราช ๒๓๗๐ มีหมายรับสั่งให้จัดเรือพระที่นั่ง
ศรีสุพรรณหงส์ อันเป็นเรือทรงพระบรมธาตุที่ได้มาจากเวียงจันทน์ ในจดหมายเหตุใน
รัชกาลที่ ๓ และรัชกาลที่ ๔ เรียกชื่อเรือนี้ว่า “เรือศรีสุพรรณหงส์” อย่างไรก็ตาม เรือ
พระทีน่ งั่ สุพรรณหงส์ลำ� ปัจจุบนั เป็นเรือพระทีน่ งั่ ทีร่ ชั กาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ ให้ตอ่ ขึน้ ใหม่
เพราะเรือพระที่นั่งศรีสุพรรณหงส์ล�ำเดิมผุพังเกินซ่อมแซมได้ กระทั่งเสร็จสมบูรณ์ใน
สมัยรัชกาลที่ ๖ และเปลี่ยนชื่อเป็นเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ โดยมีพลตรีพระยาราช
สงคราม (กร หงสกุล) เป็นนายช่าง ประกอบพิธีลงน�้ำเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๕๔
เรือพระทีน่ งั่ สุพรรณหงส์ หัวเรือทรงพูห่ อ้ ยท�ำจากขนจามรี โดยนายวุฒิ สุมติ ร
รองราชเลขาธิการ ได้มอบหางจามรีสขี าวซึง่ เอกอัครราชทูตไทยประจ�ำประเทศเนปาล
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ได้จัดหาส่งมาให้กรมศิลปากรใช้ท�ำพู่ประดับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์แทนของเดิมซึ่ง
ช�ำรุดและเก่ามาก ทั้งนี้ นาวาโทณัฐวัฏ อร่ามเกลื้อ รองผู้อ�ำนวยการกองเรือเล็ก
กรมการขนส่งทหารเรือ ในฐานะครูฝึกก�ำลังพลฝีพายขบวนพยุหยาตราชลมารค
รับหน้าที่น�ำพู่ห้อยซึ่งเป็นเครื่องประดับชิ้นส�ำคัญติดตั้งที่ส่วนหัวเรือสุพรรณหงส์
ที่ใช้ประกอบในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ
รัชกาลที่ ๑๐ เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา โดยพู่ห้อยท�ำจากแก้วเจียระไน
น�ำมาประกอบกัน ตัวพู่ท�ำจากขนจามรีน�ำเข้ามาจากประเทศเนปาล ลักษณะขนสีขาว
นุ่มละเอียด น�ำมาประกอบท�ำเป็นชั้นตามทรงของพุ่มที่เป็นแบบอยู่ข้างใน โดยอัญเชิญ
ไปจอดทีท่ า่ ราชวรดิฐ เป็นการถวายพระราชอิสริยยศเครือ่ งราชูปโภคตามราชประเพณี
โบราณ และใช้ในการเสด็จพระราชด�ำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตรา
ทางชลมารค พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จดั ขึน้ ในการพระราชพิธที รงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
ณ วัดอรุณราชวราราม ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ นอกจากนี้ วัฒนธรรมการน�ำพู่ขน
จามรี สีข าวมาประดับบริเ วณส่วนหัวเรือเพื่อความเป็ นสิ ริ ม งคลยั งพบในเรื อพระ
ราชพิธีล�ำอื่น ๆ อีกด้วย ได้แก่ เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ เรือดั้ง เรือคู่ชัก เป็นต้น

พู่จามรีในเครื่องคชาภรณ์

ที่มาของภาพ: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติช้างต้น, ๒๕๖๒
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ความหมายค�ำว่า “คชาภรณ์” หมายถึง “เครื่องประดับช้าง” ค�ำว่า คชาภรณ์
มาจากค�ำว่า คช (คะ-ชะ) แปลว่า ช้าง กับค�ำว่า อาภรณ์ แปลว่า เครื่องประดับ เป็น
เครือ่ งแต่งตัวของช้างเผือกทีพ่ ระมหากษัตริยพ์ ระราชทานให้ในวันสมโภชขึน้ ระวางเพือ่
เป็นเครื่องยศส�ำหรับช้างต้นของพระมหากษัตริย์ ประกอบด้วย ผ้าปกกระพอง พู่หูซึ่ง
เป็นส่วนที่น�ำขนจามรีมาใช้ ทามคอ พานหน้า พานหลัง ส�ำอาง พนาศ เสมาคชาภรณ์
และเครื่องยศ ๕ เครื่องคชาภรณ์จะแตกต่างกันไปตามล�ำดับชั้นยศของช้างต้น และ
ความเหมาะสมในการใช้งาน เช่น ช้างดั้งหรือช้างศึก พระราชทานเป็นเครื่องลูกพลู
ส่วนตาข่ายท�ำด้วยผ้าปักดิ้นทองฉลุเป็นลวดลายมีพู่ห้อยที่ท�ำมาจากขนจามรีเรียงราย
ตามส่วนต่าง ๆ เช่น พู่ห้อยที่ตาข่าย ข้างตะเกียบหู ขอบชายของพนาศ ข้างซองหาง
เป็นต้น (Ritpakdee, 2017, p. 1-9)
พู่ห้อยจากขนจามรีดังกล่าวเรียกว่า “คชเกสรี” เป็นชื่อของโยคหนึ่งใน
โหราศาสตร์ภารตะ ค�ำว่า “คช” แปลว่า ช้าง ส่วนค�ำว่า “เกสรี” แปลว่า ขนแผงคอ เมือ่
น�ำมารวมกันจะหมายถึง พู่จามรีที่อยู่อยู่ข้างหูของช้างทรง ทั้งนี้ การสร้างและประดับ
เครือ่ งคชาภรณ์แก่ชา้ งส�ำคัญหรือช้างต้นในราชส�ำนักไทยเกิดขึน้ ครัง้ แรกเมือ่ ใด ไม่พบ
หลักฐานที่ชัดเจน สันนิษฐานว่า น่าจะได้รับอิทธิพลมาจากอินเดีย พร้อมกับคติความ
เชื่อเรื่องช้างเผือกตามต�ำราคชศาสตร์ที่ให้ความส�ำคัญกับช้างเผือกหรือช้างมงคล ซึ่ง
เกีย่ วข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยพบหลักฐานการสร้างเครือ่ งคชาภรณ์ประดับ
ช้างเผือกหรือช้างส�ำคัญในศิลปะอินเดียโบราณที่มีการประดับด้วยเครื่องคชาภรณ์
(Chanthawit, 2004, p. 80-83)
สมัยกรุงสุโขทัยได้ปรากฏความในศิลาจารึกหลักที่ ๑ เกี่ยวกับเครื่องคชาภรณ์
ของช้างทรงพ่อขุนรามค�ำแหงมหาราชว่า “ท่านแต่งช้างเผือก กรพัดลยาง เทีย้ นญ่อม
ทองงา ซ้ายขวาชื่อรูจาครี พ่อขุนรามค�ำแหงขึ้นขี่ไปนบพระที่อรัญญิก” โดย “ลยาง”
หมายถึง พู่ประดับหัวช้างห้อยทางด้านหน้าของหูทั้งสองด้าน เครื่องประดับช้างทรง
ของพ่อขุนรามค�ำแหงคล้ายกับเครื่องประดับช้างต้นในสมัยรัตนโกสินทร์ มีลยางห้อย
และที่งาประดับด้วยก�ำไลทองค�ำ ส่วนเครื่องประดับช้างทรงกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๘
จะสวมศิราภรณ์หรือมงกุฎ ดังเห็นได้จากภาพสลักนูนต�่ำที่ปราสาทบายน เมืองนครธม
(Khaosod editorial department, 2014, p. 156) ส่วนดินแดนล้านนาทางภาคเหนือ
ของไทยปรากฏข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ จามรี ใ นเครื่ อ งคชาภรณ์ เ มื่ อ ครั้ ง พระบาทสมเด็ จ
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พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ เสด็จประพาสเมืองเชียงใหม่ ความว่า “ช้างสมเด็จ
พระบรมราชินีผูกเครื่องทองเจ้าผู้ครองนครล�ำพูน มีปกตะพองห้อยหู พู่จามรี
ห้องข้างซองหาง ผูกกูบจ�ำลองทอง” (Choompol, 2016, p. 59)
ส�ำหรับพู่หูในเครื่องคชาภรณ์ท�ำด้วยขนหางจามรีสีขาวบริสุทธิ์ เป็นเครื่อง
ประดับทรงพู่ใช้ห้อยจากผ้าปกกระพองลงมาอยู่ส่วนหน้าของใบหูทั้งสองข้าง ในการ
ประกอบเป็ น ลู กพู ่ เ บื้อ งต้นต้อ งท�ำแกนด้วยผ้าขาวเป็ น รู ป ดอกบั ว ตู ม มี เชื อกหุ ้ ม
ผ้าตาดทองต่อจากขั้วแกนเพื่อใช้ผูกกับผ้าปกกระพอง จากนั้นเย็บขนจามรีประกอบ
เข้ากับแกนที่เตรียมไว้จ�ำนวน ๒ พู่ เมื่อเย็บขนจามรีแล้วจะมีรูปทรงคล้ายดอกบัว
มีเส้นผ่าศูนย์กลางกว้างที่สุด ๒๖ เซนติเมตร ส่วนผ้าคลุมพู่ท�ำด้วยผ้าเยียรบับรูปดาว
หกแฉก ใช้คลุมบนขั้วพู่จามรี โดยเจาะรูตรงกลางเพื่อใช้เป็นที่ร้อยเชือก ขอบผ้าริม
นอกขลิบด้วยผ้าตาดทอง ริมในขลิบด้วยผ้าสีแดง โดยลูกพู่ขนจามรีที่ใช้เป็นเครื่อง
คชาภรณ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ได้น�ำเข้าขนจามรีจากประเทศเนปาล โดยมีนายวุฒิ สุมิตร
รองราชเลขาธิการได้ประสานงานกับเอกอัครราชทูตไทยประจ�ำประเทศเนปาลจัดหา
ส่งมาเพื่อให้กรมศิลปากรใช้ท�ำพู่หูเครื่องคชราภรณ์ (Fine Arts Department, 2007,
p. 1)
ปัจจุบันได้มีการส่งมอบเครื่องคชาภรณ์ให้กรมธนารักษ์เพื่อเก็บรักษาใน
พิพิธภัณฑ์ ตามแนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ เมื่อครั้งที่กรมศิลปากรได้ถวายเครื่อง
คชาภรณ์ที่จัดท�ำเมื่อปี ๒๕๔๙ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่ทรงครองสิริราช
สมบัติครบ ๖๐ ปี กรมศิลปากรได้น�ำเครื่องคชาภรณ์ทั้งหมดจ�ำนวน ๘ รายการเก็บ
รั ก ษาไว้ ที่ ก รมธนารั ก ษ์ ภายในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ สดงทรั พ ย์ สิ น มี ค ่ า ของแผ่ น ดิ น ทั้ ง นี้
กรมศิลปากรมอบหมายให้ส�ำนักช่างสิบหมู่ ด�ำเนินการจ�ำลองเครื่องคชาภรณ์ทั้งหมด
ขึ้นมาใหม่ ๑ ชุดเพื่อน�ำไปประดับช้างภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติช้างต้นต่อไป
(Chinnaphong, 2013, p. 1-2)
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พู่จามรีในเครื่องราชศาสตราวุธ

ที่มาของภาพ: ห้องศาสตราวุธพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร,๒๕๖๒
“ราชศาสตราวุธ” ถือเป็นอาวุธเพื่อใช้ในการท�ำสงครามส�ำหรับปกป้องราช
อาณาจักรของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสมัยโบราณ โดยการน�ำขนจามรีมาใช้ประดับ
อาวุธโบราณของไทยคาดว่าได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมมาจากจีนมากกว่าอินเดีย
เนือ่ งจากทีร่ าบสูงของจีนและทิเบตถือเป็นอีกพืน้ ทีห่ นึง่ ซึง่ นิยมเลีย้ งตัวจามรีทงั้ ส�ำหรับ
น�ำมาใช้เป็นบริโภคในชีวิตประจ�ำวันและใช้ประดับตกแต่งอาวุธด้วย ส่วนใหญ่นิยมน�ำ
มาย้อมให้เป็นสีแดงเนื่องจากเป็นสีมงคล ทั้งยังมีความเชื่อว่าเส้นขนจามรีย้อมสีแดง
ยังช่วยขับไล่สิ่งชั่วร้ายและความเป็นอัปมงคลออกไป ส่งผลให้เป็นขวัญก�ำลังใจในการ
ท�ำศึกสงคราม
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หอกและทวน ถือเป็นอาวุธที่นิยมประดับเส้นขนจามรี
เอาไว้บริเวณด้ามทวนหรือด้ามหอกมากที่สุด ส่วนใหญ่เป็นอาวุธยาวส�ำหรับทหารม้า
ซึ่งปรากฏต�ำราอาชาลักษณ์ หรือการดูลักษณะม้าดีเพื่อใช้ในการสงครามที่เกี่ยวข้อง
กับตัวจามรี คือ ต้องมีเส้นชักเท้าเหมือนขนจามรี ความว่า “ม้าที่มีลักษณะดีนั้น จะมี
รูปร่างกึ่งราชสีห์และสิงห์ มีจักษุดั่งมหิงษ์ น�้ำในจักษุเป็นนิล จักษุดวงกมลด�ำขลับ
ดุจดั่งตานกแขกเต้า ขนกายทั่วไปเกรียนดั่งขนโคป่า คอคดแววกลมเชื่อมวงน่อง
ดั่งราชสีห์ เท้าเรียว จุดเส้นชักเท้าดั่งขนจามรีต้นเสมอหู”
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ด้านบทละครเรือ่ งอิเหนาในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาล
ที่ ๒ ได้บรรยายถึงการประดับขนจามรีไว้ที่อาวุธของทหาร ความว่า “ขุนม้าผูกม้า
พลาหก ผันผกว่องไวในสนาม ทหารขี่เสื้อสีน�้ำเงินงาม ถือทวนพู่จามรีแดง” ส่วนใน
วรรณคดี เรื่อง “เชียงเมี่ยงหรือศรีธนญชัย” ได้ระบุว่า “ประดับชาภรณ์เรื่องแล
เครื่องมั่น ล้วนสุวรรณเนาวรัตน์เลือกจัดสรรห้อยภู่จามรีทั้งสองกรรณ งามดัง
เอราวรรณอมรินทร์” กับอีกตอนหนึ่งปรากฏใช้ค�ำว่า “จามรี” ความว่า “พลอัศวอัศว
ทวนมาศล�ำยอง จามรีล�ำพอง” และ “ก�ำภูหุ้มภู่พรรณจามรีเฟื้อยฟายงาม” สะท้อน
ให้เห็นว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาซึง่ เป็นช่วงเวลาทีแ่ ต่งบุณโณวาทค�ำฉันท์ปรากฏการเรียก
ชื่อทั้งค�ำว่า “จามร” และ “จามรี” โดย “จามรี” มีความหมายถึงตัวจามรีท่ีเป็นสัตว์
ขณะที่ “จามร” ใช้เรียกในลักษณะการแปลงสภาพจากขนของจามรีเป็นราชูปโภคหรือ
เครื่องสูงประเภทพัดโบกแล้ว นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายฉากสวรรค์ชั้นกามาพจรใน
พระราชนิพนธ์ เรื่อง “ธรรมาธรรมะสงคราม” ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า
อยูห่ วั รัชกาลที่ ๖ ซึง่ ทรงอธิบายถึงขบวนเทพทีถ่ อื ทวนผูกด้วยขนจามรีสแี ดง หรือแม้แต่
ในเรือ่ งสามก๊กทีม่ กี ารบรรยายถึงธงประจ�ำกองทัพก็มกี ารประดับด้วยจนหางจามรีดว้ ย
เช่นกัน (Chanthasaro, 2016, p. 1-2)

“จามรี” ในวรรณคดีไทย
วรรณคดีไทยหลายเรื่องและหลากยุคสมัยได้ปรากฏการสอดแทรกเนื้อหา
หรือข้อมูลเกี่ยวกับ “จามรี” ไว้เป็นจ�ำนวนมาก เริ่มตั้งแต่เรื่อง “ไตรภูมิกถา” สมัย
กรุงสุโขทัย ฉบับถอดความได้บรรยายถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ความว่า
“เมื่อขึ้น ๘ ค�่ำ  ๑๕ ค�่ำ  แรม ๘ ค�่ำ  ๑๕ ค�่ำ  หรือ ๑๔ ค�่ำ 
ท้าวธตรฐราชผูเ้ ป็นใหญ่ในหมูเ่ ทวดาบนเขายุคนั ธร ซึง่ อยูท่ างทิศ
ตะวันออกของเขาก�ำแพงจักรวาล พร้อมทัง้ หมูค่ นธรรพ์ทปี่ ระดับ
ประดาไปด้วยเงินและทองตั้งแต่ศีรษะตลอดถึงทั่วล�ำตัว มีเงิน
ทองมากกว่าร้อยล้าน มีเครือ่ งแห่แหนและหอก ดาบ จามรจามรี
ล้วนแต่เป็นเงินและทองทั้งสิ้น”
และได้บรรยายถึงผู้คนที่อาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์ของชมพูทวีปว่า
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“ป่าเหล่านี้เป็นที่อยู่อาศัยบ�ำเพ็ญบุญของผู้ทรงธรรมทั้ง
หลาย ปลาเนือ้ ถ้าตายเองพวกเขาจึงจะกินกัน ป่าไม้นนั้ มีเนือ้ ทราย
จามรีอยู่มากมาย พวกเขาเอาหางจามรีมามุงเรือนกันอยู่อาศัย”
ส่วนใน “สมุทรโฆษค�ำฉันท์” ซึ่งแต่งขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์
ตอนต้น มีผู้ประพันธ์หลายคน ไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระมหาราช
ครู และสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ในสมัยรัชกาลที่ ๓ โดยได้
รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรให้เป็นวรรณกรรมยอดเยีย่ มประเภทค�ำฉันท์ ปรากฏ
การกล่าวถึง “จามรี” ในหลายบทตอน ได้แก่
“ขุนใดอันทรงมกุฎกร
เห็จขึ้นในเหมรถทยาน

กุมกระบองกระเบ็ญหาญ
จมรีอันเทียมสรรพ”
(Ruengruklikit, 2014, p. 13)

กับอีกบทหนึ่ง ความว่า
“ถัดนั้นจิตตเสนคิอไก-,
แลเทียมด้วยตัวจามรี”

สรรถแกว่งไกว.

จะเห็นได้ว่า ฉันท์ทั้งสองบทได้สะท้อนเรื่องราวของกษัตริย์เจ้าเมืองหลาย
แห่งทีม่ าเข้าร่วมแข่งขันยกโลหะธนูในงานสยุมพรนางพินทุมดี ณ กรุงรมยนคร หนึง่ ใน
นั้นคือท้าวจิตตเสนซึ่งขี่รถเทียมด้วยตัวจามรี ทั้งนี้ ความน่าสนใจอยู่ตรงที่ว่าวิถีชีวิต
ในสังคมแบบเกษตรกรรมของคนไทยอาจพบเห็นการน�ำสัตว์พาหนะจ�ำพวกช้างม้า
วัวควายมาท�ำเป็นรถเทียมเพือ่ ไถนาหรือเพือ่ การออกศึกสงคราม ทว่า ในวรรณคดีเรือ่ ง
ดังกล่าวกลับมีท้ังสัตว์ในจินตนาการและสัตว์ที่มีอยู่ในชีวิตจริงแต่ไม่ได้เป็นสัตว์ประจ�ำ
ถิ่นของประเทศไทย ได้แก่ กษัตริย์นามว่า “เทพพิชัย” ที่ขี่รถเทียมอูฐ ซึ่งเป็นสัตว์ที่อยู่
ในพืน้ ทีแ่ ห้งแล้งตามทะเลทรายในตะวันออกกลางและอีกตระกูลหนึง่ ในทวีปอเมริกาใต้
กับสัตว์ที่เป็นกรณีศึกษาในครั้งนี้คือ “จามรี” อยู่ในทิเบต เนปาล ภูฏาน และอินเดียใช้
เป็นพาหนะส�ำหรับบรรทุกสิ่งของ แต่กรณีนี้กลับใช้เป็นสัตว์เทียมเพื่อท�ำศึกสงคราม
ส่วนใน “บุณโณวาทค�ำฉันท์” ของพระมหานาควัดท่าทราย เป็นวรรณคดีที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับต�ำนานพระพุทธบาทและงานสมโภชรอยพระพุทธบาท สันนิษฐานว่าแต่งขึ้น
“จามรี” สัตว์ที่ไม่มีในประเทศไทย แต่ปรากฏในโบราณราชประเพณี

87

ในสมัยอยุธยาตอนปลาย ตรงกับสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ได้กล่าวถึงจามรี
ไว้ตอนหนึ่ง ความว่า “ก�ำภูหุ้มภู่พรรณจา มรีเฟื้อยฟฟายงาม” ขณะที่ฉันท์อีกบทหนึ่ง
ระบุว่า
“ในจอมคีรีมี จามรีอันนงคราญ เห็นหางประเหลพาล พธูทรส่ายผม”
เป็นการบรรยายให้เห็นถึงแหล่งที่อยู่อาศัยของตัวจามรีบริเวณภูเขา และ
อวัยวะส�ำคัญอย่างเส้นขนตรงส่วนหางทีผ่ แู้ ต่งอุปมาให้เหมือนกับสตรีทกี่ ำ� ลังสยายผม
อยู่ เนื่องจากจามรีจะทะนุถนอมเส้นขนของมันเองเป็นอย่างมาก ส่วนฉันท์อีกสาม
ในเรื่องเดียวกันที่มีการเอ่ยถึงจามรี ประกอบด้วย
“แล้วจึงให้ห้อยเส้นขน
จมรีโดยกล
และผูกเป็นขวัน้ แขวนวง”
“ให้แผลงศรหนึ่งอย่านาน ยิงจามรีพาล
นั้นจงต้องกึ่งกลาง”
“ต้องเส้นหางมฤคาจามรี ขาดขจัดทฤษฎี ก็ตกตระบัดดูแสดง”
(Maneesai, 2005, p. 804-822)
สะท้อนให้เห็นว่าขนหางจามรีซึ่งมีขนาดเล็กมากได้น�ำมาใช้เป็นเป้าล่อยิงธนู
ในการทดสอบความแม่นย�ำสมัยโบราณ ส่วนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย รัชกาลที่ ๒ ทรงบรรยายถึงการสร้างเขาไกรลาสไว้ใน “อิเหนา” ตอนโสกันต์
สียะตรา (Sajjaphan, 2009, p. 158) ความว่า
“ช่องชะวากเวิ้งว่างไว้อ่างแก้ว
รายรูปสิงห์สัตว์นานา

บนเนินแนวนั้นปลูกพฤกษา
โคกิเลนเลียงผาจามรี”

จะเห็นได้ว่าสัตว์ทั้งสี่ในวรรณคดีเรื่องอิเหนาจะแตกต่างไปจากพระราชพิธี
โสกันต์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตรงที่สัตว์สี่ชนิดประกอบด้วยราชสีห์ โค ช้าง และม้า ซึง่
มีทอ่ ไขน�ำ้ ออกจากปากบริเวณสระอโนดาษโดยรอบเขาไกรลาศจ�ำลอง ส่วนวรรณกรรม
อี ก เรื่ อ งหนึ่ ง ในสมั ย รั ต นโกสิ น ทร์ ต อนต้ น คื อ “นิ ร าศนริ น ทร์ ” ประพั น ธ์ โ ดย
นายนรินทรธิเบศร์ เป็นมหาดเล็กฝ่ายพระราชวังบวร (วังหน้า” ในสมัยรัชกาลที่ ๒
ได้กล่าวถึงจามรีไว้ตอนหนึ่ง ความว่า
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๏ นางทรายจามเรศรู้
คือนุชสงวนงามตน
ตายองตอบตายล
โฉมแม่บาดตาย้อย

รักขน
แต่น้อย
ยวนเนตร นางเอย
อยู่พู้นฉันใด ๛
(Sangsinchai, 2019, p. 1)

ขณะที่ใน “โคลงโลกนิติ” ฉบับประชุมจารึกวัดโพธิ์ ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์วัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมื่อพุทธศักราช ๒๓๗๔ ทรงมีพระราชด�ำริให้จารึกองค์
ความรู้ในสรรพวิชาไว้ในจารึกศิลา ซึ่งได้กล่าวถึงจามรีไว้ตอนหนึ่ง ความว่า
๏ จามรีขนข้องอยู่
ชีพบ่รักรักยศ
สัตว์โลกซึ่งสมมติ
ดูเยี่ยงสัตว์นั้นได้

หยุดปลด
ยิ่งไซร้
มีชาติ
ยศซ้องสรรเสริญ๛

อีกเรื่องที่ปรากฏในประชุมจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามคือ “กลบท
เบญจวรรณห้าสี” ของหลวงนายชาญภูเบศร์ ระบุว่า “น้องนับหน้าหนักนึกว่าเชษฐา
รั้งรอราเรื่องรักหักให้ขาม ฉะช่างให้เชิงชั้นท�ำกันความ เงาแง่เงื่อนงดงามเหมือน
จามรี”
วรรณคดีเรื่องต่อมาที่เอ่ยถึงจามรีในเนื้อหา ได้แก่ “พระมาลัยค�ำหลวง”
เป็นวรรณคดีที่เกี่ยวข้องกับศาสนา นิพนธ์โดยเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร เมื่อปีพุทธศักราช
๒๒๘๐ ทรงได้ต้นเค้ามาจากมาลัยสูตรภาษาบาลี สันนิษฐานว่าน่าจะแต่งขึ้นในพม่า
มากกว่าลังกาตามที่ตีความกัน เดิมใช้เป็นบทสวดในพิธีแต่งงานแต่ต่อมาได้ใช้สวดใน
งานศพ ได้กล่าวถึงเครื่องสูงเครื่องพัดโบกหลายประเภท กล่าวคือ
“พัชนีพริ้งพรายพรรณ
จามรรายจามรี

บังสูรย์สรรพ์ชุมสาย
วาลวิชนีแกว่งกวัด”
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ส่วนเรือ่ งรามเกียรติ์ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหราช
รัชกาลที่ ๑ ได้กล่าวถึงจามรีในฐานะสัตว์พาหนะของยักษ์ไว้ในสมุดไทยเล่มที่ ๕๙
ความว่า”
“โยธาทัพหลวงล้วนสามารถ
ขี่มหิงส์สิงห์เสือกิเลนลา

องอาจฤทธิแรงแข็งกล้า
เลียงผาโลโตจามรี”

วรรณคดีอีกเรื่องหนึ่งที่แต่งขึ้นโดยสุนทรภู่ครูกวีสมัยรัตนโกสินทร์ คือ
“สุษติ สอนหญิง” ทีเ่ ปรียบเทียบพฤติกรรมการรักษาร่างกายให้เหมือนกับตัวจามรีรกั ษา
ขนหางของตัวเอง ความว่า
“ดังพฤกษาต้องวายุพัดโบก
จงยับยั้งช่างใจเสียให้ดี

เขยื้อนโยกก็แต่กิ่งไม่ทิ้งที่
เหมือนจามรีรู้จักรักษากาย”

จากข้อมูลเกี่ยวกับจามรีกับสังคมและวัฒนธรรมไทยในมิติต่าง ๆ ดังกล่าว
ข้ า งต้ น สามารถอธิ บ ายได้ ด ้ ว ยแนวคิ ด ทฤษฎี ท างสั ง คมวิ ท ยาและมานุ ษ ยวิ ท ยา
วัฒนธรรม กล่าวคือ “ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม” (Cultural Diffusion
Theory) เป็นการกระจายตัวของแบบแผนทางวัฒนธรรมจากพื้นที่หนึ่งไปยังพื้นที่อื่น
เช่น ภาษา การแต่งกาย ศาสนา ฯลฯ ส�ำหรับกรณีของการน�ำวัฒนธรรมการใช้ขน
จามรีเข้ามาในประเทศไทยทั้งจากประเทศอินเดียและจีน ถูกน�ำเข้ามาด้วยเหตุผลเชิง
ศาสนา ความเชื่อ การประกอบพิธีกรรม วัฒนธรรมราชส�ำนักของสถาบันพระมหา
กษัตริยเ์ ป็นหลัก ซึง่ รูปแบบการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมมี ๕ ลักษณะ ประกอบด้วย
ลักษณะแรก การแพร่จากที่หนึง่ ไปยังที่อื่นโดยวัฒนธรรมในทีเ่ ดิมยังคงมีพลังและแพร่
ออกไปมีพลังในที่อื่นด้วย เมื่อน�ำมาวิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับกรณีศึกษานี้จะ
พบว่า วัฒนธรรมการใช้ขนจามรีที่ได้รับจากอินเดียและจีนไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะแค่เพียง
ประเทศไทยอย่างเดียวเท่านั้น แม้แต่ในประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ฑ�ำเช่น เมียนมา กัมพูชา เวียดนาม รวมทั้งภูมิภาคอื่นๆในโลก เช่น เอเชียตะวันออก
ต่างก็ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากการใช้ขนจามรีด้วยเช่นกัน
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ลักษณะต่อมา คือ การแพร่แบบเปลี่ยนพื้นที่ โดยกลุ่มคนในวัฒนธรรมหนึ่ง
ย้ายถิ่นอาศัยไปอยู่ในที่ใหม่ เมื่อวิเคราะห์จากกรณีของบทความวิชาการนี้จะพบว่า
การเข้ามาตัง้ ถิน่ ฐานของชาวอาหรับ เปอร์เซีย รวมทัง้ ชาวอินเดียในสยามนัน้ มีมาอย่าง
ต่อเนื่องยาวนาน ด้วยเหตุผลทางการค้าหรือการอพยพย้ายถิ่นใดก็ตาม แต่ได้น�ำเอา
ความคิด ความเชื่อ และวัฒนธรรมประเพณีเข้ามาเผยแพร่ในสยามด้วยส่วนหนึ่ง
ลักษณะทีส่ าม เป็นการแพร่แบบล�ำดับชัน้ เป็นการน�ำวัฒนธรรมของชนชัน้ สูง
แพร่ไปสู่ชนชั้นล่าง ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการน�ำวัฒนธรรมการใช้เส้นขนจามรี
ของไทยมาใช้ภายในราชส�ำนักจนก่อเกิดเป็นโบราณราชประเพณีที่มีขนจามรีเป็นองค์
ประกอบหนึง่ ของการประกอบพิธกี รรม แล้วเผยแพร่ไปสูช่ นชัน้ สูง พระบรมวงศานุวงศ์
อ�ำมาตย์ราชบริพาร รวมทั้งชนชั้นนักบวชที่มีหน้าที่ประกอบพิธีกรรมโดยตรงด้วย
ลักษณะทีส่ ี่ การแพร่ผา่ นบุคคลซึง่ น�ำวัฒนธรรมติดตัวไปและเผยแพร่ไปสูค่ น
อีกคนหนึ่งแบบตัวต่อตัว ซึ่งผู้เขียนนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔ มี
พระปรีชาสามารถด้านภาษาบาลีสันสกฤตและศึกษาวัฒนธรรมอย่างแตกฉาน ท�ำให้
มีพระราชประสงค์ชำ� ระและฟืน้ ฟูวฒ
ั นธรรมการใช้พระแส้จามรีตามแบบอินเดียโบราณ
ขึน้ มาในโบราณราชประเพณีอกี ครัง้ โดยมีรบั สัง่ ให้ขนุ นางเดินทางไปยังประเทศอินเดีย
เพื่อหาวัตถุดิบมาใช้ประกอบพระราชพิธีต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์
และสุดท้าย การแพร่แบบมีตัวกระตุ้น เป็นการแพร่วัฒนธรรมผ่านบางสิ่ง
บางอย่าง หรืออาศัยความคิดบางอย่างเป็นเครือ่ งมือในการเผยแพร่ ซึง่ ผูเ้ ขียนมองว่า
ปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการเผยแพร่วัฒนธรรมการใช้เส้นขนจามรีในโบราณราชประเพณี
ของสังคมไทยได้ดีที่สุด คือ สถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งยังคงเป็นรากฐานทางสังคม
และวัฒนธรรมทีส่ ำ� คัญของไทยตัง้ แต่อดีตมาจนถึงปัจจุบนั จึงมีการสืบทอดวัฒนธรรม
ภายในราชส�ำนักเรื่อยมา ถึงแม้ว่าพิธีกรรมเหล่านั้นจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ตามระเบียบแบบแผนที่ก�ำหนดไว้ตั้งแต่สมัยโบราณกาล แต่วัฒนธรรมเหล่านี้ก็ยังคง
สืบทอดและด�ำรงอยู่เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน (Duangwiset, 2017, p. 1)
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