ศิลปกรรมสะท้อนความเป็ นอารยชน ตอน กว่าจะเป็ นเจดียม์ อญ
อรวรรณ เชื้อน้อย
เมื่อได้เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ที่มีเรื่ องราวการตั้งอยูข่ องคนมอญทั้งในอดีตและอาจ
ดารงอยูจ่ นถึงปัจจุบนั นอกจากวัฒนธรรมและประเพณี ที่ปรากฏต่อสาธารณชนแล้ว งาน
ศิลปกรรมถือเป็ นส่ วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความมีอยูจ่ ริ งของกลุ่มชน ที่มีอารยธรรม ดังเช่น
กลุ่มชนมอญ
ศิลปกรรมมอญที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่ปรากฏในดินแดนประเทศไทย คือ “เจดีย”์ หลายต่อ
หลายครั้งที่มีผรู ้ ู ้มกั บอกว่า “เจดียอ์ งค์น้ ีเป็ นเจดียม์ อญ” ผูเ้ ขียนมักเกิดข้อสงสัยว่าทาไม เจดียแ์ บบนี้
ถึงเป็ นเจดียแ์ บบมอญ เค้าดูกนั อย่างไร แล้วทาไมเจดียซ์ ่ ึงเป็ นสิ่ งก่อสร้างเนื่องในพุทธศาสนา
เหมือนกัน เป็ นสัญลักษณ์ของการปริ นิพพานของพระพุทธเจ้าองค์เดียวกัน จึงมีรูปร่ างและรู ปทรงที่
ต่างกัน แล้วเจดียแ์ บบไหนถึงเรี ยกว่า เจดียม์ อญ เหมือนหรื อต่างจากเจดียพ์ ม่าหรื อไม่ แล้วเจดียม์ อญ
ในไทย เหมือนกับเจดียม์ อญต้นแบบหรื อไม่ คาถามเหล่านี้นามาซึ่งการศึกษาค้นคว้าในลาดับต่อไป
ก่อนที่จาทาความรู ้จกั กับเจดียม์ อญ เราต้องมาทาความรู ้จกั กับความหมายและองค์ประกอบ
ของเจดียโ์ ดยทัว่ ไปก่อน “เจดีย”์ ในเนื้อหาบทความนี้จะหมายถึง สิ่ งก่อสร้างในพระพุทธศาสนา
อันควรแก่การเคารพบูชา มีท้ งั ที่สร้างขึ้นเพื่อบรรจุอฐั ิธาตุ เพื่อประดิษฐานพระพุทธรู ป หรื อเพื่อ
เป็ นที่ระลึก ซึ่งมีความหมายพ้องกับคาว่า “สถูป” ซึ่งหมายถึง สิ่ งก่อสร้างเหนือหลุมฝังศพ หรื อ
สร้างเพื่อบรรจุอฐั ิธาตุ ในส่ วนขององค์ประกอบของเจดียน์ ้ ี ขอกล่าวในข้างต้นนี้วา่ เจดียใ์ นศิลปะ
ไทยมีหลากหลายรู ปแบบ ผูเ้ ขียนขอยกตัวอย่าง เจดียท์ รงระฆังแบบไทย (ภาพที่ 1) ซึ่งพบเห็นได้
โดยทัว่ ไป และมีลกั ษณะทางสถาปัตยกรรมที่ไม่ซบั ซ้อนนัก เพื่อให้เป็ นที่เข้าใจโดยทัว่ กันเจดีย ์
โดยทัว่ ไป มีองค์ประกอบใหญ่ 3 ส่ วน คือ ส่ วนฐาน ส่ วนกลางและส่ วนยอด

ส่ วนฐาน (ตอนล่าง) เป็ นส่ วนที่รองรับองค์ประกอบ มีรูปแบบและชื่อเรี ยกระบุลกั ษณะและ
ตาแหน่งหน้าที่แตกต่างกันออกไป ในที่น้ ีขอให้ความรู ้จกั กับชุดฐานบัว (ฐานปัทม) ซึ่งเป็ นชุดฐาน
พื้นฐานในงานศิลปกรรมของไทย (ภาพที่ 2) คาว่า “บัว” ที่ใช้เรี ยกนี้ไม่ได้มีความหมายโดยตรงถึง
ดอกบัวที่ใช้ในการบูชาพระแต่เป็ นคาศัพย์ช่างที่หมายถึง “คิ้ว” ที่ประดับเป็ นแถวแนวระนาบ
(แนวนอน) เรี ยกอย่างเป็ นทางการว่า “ลวดบัว” ซึ่งมีลกั ษณะและชื่อเรี ยกที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้
ชุดลวดบัวล่างสุ ดมีลกั ษณะเป็ นแถบยาวที่สุด เรี ยกว่า “หน้ากระดานล่าง” รองรับ “บัวควา่ ” แถบ
ลวดบัวที่โค้งสอบขึ้นด้านบน ต่อด้วแถบแท่นสี่ เหลี่ยมที่มีความกว้างมากที่สุด เรี ยกว่า “ท้องไม้”

รองรับ “บัวหงาย” ซึ่งเป็ นแถบลวดบัวที่โค้งออกเพื่อรองรับ “หน้ากระดานบน” ระหว่างลวดบัวแต่
ละระนาบจะมีแบเส้นเล็กๆ คัน่ อยูเ่ ราเรี ยกว่า “เส้นลวดบัว” หรื อ “เส้นลวด”

นอกจากนี้ยงั มีชุดฐานแบบอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ลว้ นเป็ นการเพิม่ เติมรายละเอียดในส่ วน
ของการประดับที่ทอ้ งไม้ไม่ให้ เกิดพื้นที่โล่ง เช่น ถ้าเพิ่มแถบสี่ เหลี่ยมขนาดใหญ่จนเกือบเต็มพื้นที่
ท้องไม้ เราเรี ยกว่า “ฐานบัวลูกฟัก” แต่ถา้ ประดับท้องไม้ดว้ ยแถบนูนเส้นเล็กๆ ที่มีส่วนโค้ง เรี ยกว่า
“ฐานบัวลูกแก้ว” แต่ถา้ แถบนูนที่นามาประดับท้องไม้นูนเป็ นสันแหลม เรี ยกว่า “ฐานบัวลูกแก้ว
อกไก่” และชุดฐานอีกประเภทคือ “ฐานสิ งห์” เป็ นการประดับส่ วนล่างของฐานด้วยแถบลวดบัวที่มี
รู ปร่ างคล้ายขาของสิ งห์ ซึ่งเป็ นที่นิยมในสมัยอยุธยาตอนปลาย เป็ นต้นมา
องค์ประกอบเจดีย ์ ลาดับต่อไป คือ ส่ วนกลาง หรื อองค์เรื อนธาตุ ถือเป็ นส่ วนที่สาคัญที่สุด
ของเจดีย ์ มีลกั ษณะคล้ายระฆังควา่ จนเป็ นที่มาของชื่อรู ปแบบของเจดียว์ า่ “เจดียท์ รงระฆัง” บ้างก็
เรี ยกว่า “เจดียท์ รงลอมฟาง” หรื อ “ทรงโอควา่ ” แล้วแต่จินตนาการของผูพ้ บเห็น ตัวเรื อนธาตุจะ
ตั้งอยุบ่ นชุดฐานอีก 1 ชั้น ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ ชุดมาลัยเถา หรื อ ชุดบัวถลา (ภาพที่ 3) ตามแต่ความ
นิยมของแต่ละศิลปะ
ชุดมาลัยเถา มีลกั ษณะคล้ายพวงมาลัย 3 พวงวางซ้อนกัน ในทางการช่างคือการนาลวดบัว
ลูกแก้ว 3 ชั้นมาซ้อนกัน ชุดมาลัยเถานี้เป็ นที่นิยมนามาใช้รองรับองค์ระฆังในศิลปอยุธยา ส่ วนชุด
บัวถลา มีลกั ษณะแนวลาดเท อันเกิดจากการนาบัวควา่ 3 แนวมาเรี ยงซ้อนลดหลัน่ กัน ชุดบัวถลา
รองรับองค์ระฆังเป็ นที่นิยมในศิลปะสุ โขทัย

องค์ประกอบเจดียล์ าดับสุ ดท้ายคือ ส่ วนยอดหรื อส่ วนบน เป็ นส่ วนที่มีความเรี ยว แหลม
ประกอบด้วย “บัลลังก์” ซึ่งเป็ นการนาชุดฐานบัวย่อส่ วนให้มีขนาดเล็กลง นาขึ้นไปประดับบนองค์
ระฆังและรองรับส่ วนบนทั้งหมด อันได้แก่ “เสาหาน” เป็ นเสาเล็กๆตั้งเรี ยงรายบัลลังก์ เพื่อรองรับ
น้ าหนักของ “ปล้องไฉน” ที่มีลกั ษณะเป็ นกรวยปลายสอบ เดิมทาเป็ นฉัตรซ้อนชั้น แต่คลี่คลายร่ น
ให้ฉตั รชิดติดกันเรี ยงเป็ นชั้นขึ้นไปด้านบน ต่อด้วยกรวยขนาดเล็กอยูบ่ นสุ ดของเจดียม์ ีลกั ษณะ
คล้ายปลีกล้วย จึงเป็ นที่มาของชื่อว่า “ปลียอด”
ลักษณะที่กล่าวมาในข้างต้นเป็ นองค์ประกอบของเจดียโ์ ดยทัว่ ไป เพื่อง่ายต่อการทาความ
เข้าใจ รู ปแบบและองค์ประกอบของเจดียอ์ งค์ต่างๆ ในฉบับหน้าเราจะมาพิจารณาถึงลักษณะเจดีย ์
มอญ แบบที่เป็ นมอญแท้ๆ ว่ามีลกั ษณะและองค์ประกอบเหมือนหรื อต่างจากเจดียข์ องไทยกัน
อย่างไร? เจดียอ์ ะไรเป็ นเจดียม์ อญอย่างแท้จริ ง? แต่อย่างไรก็ตามขอให้ท่านผูอ้ ่านทุกท่านทาความ
เข้าใจในองค์ประกอบของเจดีย ์ ให้เป็ นที่ประจักษ์แจ้ง อาจจะด้วยวิธีการกลับไปพิจารณา
องค์ประกอบต่างๆ ของเจดียใ์ นภาพแรกของบทความ ลองปิ ดคาบรรยาย แล้วทายว่าองค์ประกอบ
นั้นมีชื่อว่าอะไร และอยูต่ าแหน่งใด ทั้งนี้เพื่อความสนุกสนานในการท่องอารยธรรมศิลปกรรมแบบ
มอญๆ ในลาดับต่อไป
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