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เครื่องคชาภรณ์พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ
เครื่องประดับช้างต้นสมัยรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่ ๙
สมศักดิ์ ฤทธิ์ภักดี*
ช้างมีความสัมพันธ์กับสั งคมไทยมายาวนาน
โดยเฉพาะในราชสานักไทยที่ได้ให้ความสาคัญกับช้าง
อย่ างมาก โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง ช้างเผื อก ซึ่งเป็นช้าง
สาคัญหายาก ประเทศในแถบเอเชียอาคเนย์ ได้รับคติ
ความเชื่อเกี่ยวกับ ช้างเผื อกมาจากอินเดีย ตั้งแต่ส มัย
โบราณ เห็นได้จากตาราวิชาคชศาสตร์ซึ่งมีต้นกาเนิด
มาจากศาสนาพราหมณ์ (ฮินดู) ได้กล่าวถึงคชลักษณ์
หรื อ ลั ก ษณะของช้ า งมงคลตระกู ล ต่ า ง ๆ ที่ เ ชื่ อ ว่ า
กาเนิดจากมาเทพเจ้าฮินดูของอินเดีย แบ่งออกเป็น ๔ ภาพ ๑ พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ ทรงเครื่องคชาภรณ์
ตระกูลหรือพงศ์ตามนามของเทพผู้สร้าง เช่นเดียวกับ
พ.ศ.๒๕๔๙
1
การแบ่งวรรณะของคนอินเดีย ได้แก่
๑.อิศวรพงศ์ เป็นช้างในตระกูลที่พระอิศวรหรือพระศิวะทรงสร้าง เป็นช้างวรรณะกษัตริย์
๒.พรหมพงศ์ เป็นช้างในตระกูลที่พระพรหมทรงสร้าง เป็นช้างวรรณะพราหมณ์
๓.วิษณุพงศ์ เป็นช้างในตระกูลที่พระวิษณุหรือพระนารายณ์ทรงสร้าง เป็นช้างวรรณะแพทย์
๔.อัคนิพงศ์ เป็นช้างในตระกูลที่พระอัคนีหรือพระเพลิงทรงสร้าง เป็นช้างวรรณะศูทร
โดยช้างเผือกเป็นช้างที่มีลักษณะดี มีคุณลักษณะพิเศษ เป็นมงคลกับผู้เป็นเจ้าของ จึงเชื่อกันว่าหาก
บ้านเมืองใดมีช้างเผือกเป็นช้างคู่บ้านคู่เมือง ถือว่า พระมหากษัตริย์ หรือเจ้าผู้ครองเมืองพระองค์นั้น ทรงมี
พระบุญญาธิการพร้อมด้วยพระบรมเดชานุภาพ เป็นสิริมงคลยิ่งแก่บ้านเมือง นอกจากนี้ช้างเผือกยังได้รับ
ยกย่ อ งให้ เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ อ ย่ า งหนึ่ งของสิ่ งมงคลคู่พ ระบารมี ข องพระมหากษัต ริย์ เป็ นหนึ่ งในเจ็ ดสิ่ ง ของ
สัปตรัตนะ หรือแก้ว ๗ ประการ อันเป็นเครื่องหมายของพระจักรพรรดิ ได้แก่ จักรแก้ว มณีแก้ว นางแก้ว
ขุนคลังแก้ว ขุนพลแก้ว ม้าแก้ว และช้างแก้ว 2 โดยช้างแก้วในความเชื่อนี้ หมายถึง ช้างมงคลหรือช้างเผือก
นั่นเอง สาหรับในราชสานักไทยมีพระราชพิธีเกี่ยวกับช้าง คือ พระราชพิธีสมโภชขึ้นระวางช้างต้นหรือช้างเผือก
เพื่อเป็นช้างประจารัชกาลสาคัญอย่างสมบูรณ์ ซึ่งเป็นพระราชพิธีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน โดยช้างที่
ได้รับการขึ้นระวางเป็นช้างต้นหรือช้างหลวงส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ 3
๑.ช้างดั้งหรือช้างศึกที่ใช้ออกรบ
๒.ช้างต้นหรือช้างสาคัญที่มีลักษณะเป็นช้างมงคลตามตาราคชลักษณ์ แต่ไม่สมบูรณ์หมดทุกส่วน
๓.ช้างเผือกที่ลักษณะถูกต้องตามตาราคชลักษณ์ทุกประการ
ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๔ เป็นต้นมา ความต้องการใช้ช้า งศึกในการสงครามหมดไป เพราะมีอาวุธยุทโธปกรณ์อื่น ๆ
เข้ามาแทน ดังนั้นช้างต้น ในปัจจุบันจึงหมายถึง ช้างเผือก เท่านั้น
* นายสมศักดิ์ ฤทธิ์ภักดี ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ ส่วนจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน สานักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
1
ณัฏฐภัทร จันทวิช. คติความเชื่อในเรื่องช้างเผือก. วารสารวิมานเมฆ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓ (มิ.ย. – ก.ค. ๒๕๔๗), หน้า ๘๐ – ๘๓.
2
โคงการสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทย. ช้างราชพาหนะ. (กรุงเทพฯ : องค์การค้าคุรุสภา) , ๒๕๒๒. หน้า ๑๓.
3
เพลินพิศ การาญ. โรงช้างต้น. (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร), ๒๕๒๑, หน้า ๑๕.
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ในสมั ย โบราณจะมี ก ารคล้ อ งช้ า งป่ า ที่ มี ลั ก ษณะดี ต ามต าราคชลั ก ษณ์ แ ละน ามาถวายแก่
พระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นช้างเผือกคู่พระบารมี และความสงบร่มเย็นของบ้า นเมือง เมื่อมีช้างสาคัญเข้ามาสู่
ราชสานัก พระมหากษัตริย์จะโปรดเกล้าฯ ให้ประกอบพระราชพิธีสมโภชขึ้นระวางช้างเผือกหรือช้างต้น พร้อม
พระราชทานนามและยศเป็นพระยาช้างต้นหรือนางพระยาช้างต้น ประจารัชกาล ช้างเผือกที่เข้าพระราชพิธี
สมโภชขึ้นระวางแล้ว จะได้รับพระราชทานเครื่องยศที่เรียกว่า เครื่องคชาภรณ์ เพื่อเป็นเครื่องประดับตกแต่ง
พร้อมกับพระราชทานเครื่องยศที่เป็นเครื่องอุปโภคสาหรับช้างต้น ได้แก่ หม้อน้า (ทาด้วยเงิน) ๒ หม้อ และ
โต๊ะทาด้วยเงิน ๔ โต๊ะ ซึ่งมีรูปร่างคล้ายโตก แต่พื้นตื้นสาหรับวางหรือใส่อาหารของช้าง 4 อันเป็นธรรมเนียม
ปฏิบัติในราชสานักที่สืบทอดต่อกันมา
ความหมาย
คาว่า “คชาภรณ์” ในพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี พ.ศ.๒๕๔๒ ได้ให้ความหมายไว้ว่า
“คชาภรณ์”หมายถึง “เครื่องประดับช้าง” คาว่า คชาภรณ์ มาจากคาว่า คช (คะ-ชะ) แปลว่า ช้าง กับคาว่ า
อาภรณ์ แปลว่า เครื่องประดับ รวมกันหมายถึง เครื่องประดับสาหรับช้าง เครื่องคชาภรณ์เป็นชุดเครื่องแต่งตัว
ของช้างเผือกที่พระมหากษัตริ ย์พระราชทานให้ในวันสมโภชขึ้นระวางเพื่อเป็นเครื่องยศสาหรับช้างต้นของ
พระมหากษัตริย์ ประกอบด้วย ผ้าปกกระพอง พู่หู ทามคอ พานหน้า พานหลัง สาอาง พนาศ เสมาคชาภรณ์
และเครื่องยศ5 เครื่องคชาภรณ์จะแตกต่างกันไปตามลาดับชั้นยศของช้างต้น และความเหมาะสมในการใช้งาน
ความเป็นมาของการประดับเครื่องคชาภรณ์ในราชสานักไทย
การสร้างและประดับเครื่องคชาภรณ์แก่ช้างสาคัญ หรือช้างต้น
ในราชส านั ก ไทยเกิ ด ขึ้ น ครั้ ง แรกเมื่ อ ใด ไม่ พ บหลั ก ฐานที่ ชั ด เจน
สันนิษฐานว่า น่าจะได้รับอิทธิพลมาจากอินเดีย พร้อมกับคติความเชื่อใน
เรื่ อ งช้ า งเผื อ กตามต าราคชศาสตร์ ที่ มี ก ารยกย่ อ งให้ ค วามส าคั ญ กั บ
ช้างเผือกหรือช้างมงคล ซึ่งเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยพบ
หลักฐานการสร้ างเครื่องคชาภรณ์ป ระดับ ช้างเผือกหรือช้างส าคัญ ใน
ศิลปะอินเดียโบราณ (ภาพ๒) ราวพุทธศตวรรษที่ ๕ – ๖ ปรากฏภาพ
พุทธประวัติตอนพระนางสิริมหามายาทรงพระสุบินเห็นช้างเผือก ที่มี
การประดับด้วยเครื่องคชาภรณ์
ภาพ ๒ ภาพพุทธประวัติ
การประดับเครื่องคชาภรณ์แก่ช้างสาคัญ ในดินแดนประเทศ
แสดงรูปช้างประดับคชาภรณ์
ไทยและประเทศใกล้เคียง น่าจะได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมอินเดียใน
ศิลปะอินเดียโบราณ
ราวพุทธศตวรรษที่ ๕ – ๖
ดินแดนสุวรรณภูมิผ่านคติความเชื่อทางศาสนา ดังปรากฏหลักฐานจาก
6
จารึกสด๊กก๊อกธม อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ พบที่จังหวัดสระแก้ว
กล่าวถึงการบูชาเทพเจ้าและการถวายช้างที่ตกแต่งด้วยเสื้อเกราะและเครื่องประดับ ซึ่งเครื่องประดับดังกล่าว
น่าจะหมายถึงเครื่องคชาภรณ์ นอกจากนี้ภาพสลักกองทัพเขมรบนผนังปราสาทนครวัด ในศิลปะเขมร อายุราว
พุทธศตวรรษที่ ๑๗ มีช้างประดับเครื่องทรงคชาภรณ์ ด้วยเช่นกัน แสดงถึงคติการประดับเครื่องคชาภรณ์แก่
ช้างสาคัญที่ปรากฏในดินแดนใกล้เคียงด้วยเช่นกัน
4

กรมศิลปากร. การสร้างเครื่องคชาภรณ์. (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๐), หน้า ๑๖.
หน้าเดียวกัน.
6
กรมศิลปากร. จารึกในประเทศไทย. (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ, ๒๕๒๐), หน้า ๑๘๑.
5
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ในราชส านั ก ไทยการประดั บ เครื่ อ งคชาภรณ์ แ ก่ ช้ า งส าคั ญ พบหลั ก ฐานชั ด เจนในสมั ย อยุ ธ ยา
พงศาวดารกรุ งศรี อยุ ธ ยากล่ าวถึงสมเด็จ พระนารายณ์มหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ เจ้าพระยา
โกษาปานจั ดซื้อเครื่ องประดับ สาหรั บ ช้างต้นจากประเทศฝรั่งเศส 7 นอกจากนี้ยังพบภาพเขียนสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราชทรงช้างพระที่นั่งประดับด้วยเครื่องคชาภรณ์ เขียนโดยช่างชาวฝรั่งเศส (ภาพ๓) ที่แสดง
ให้เห็นการแต่งเครื่องคชาภรณ์แก่ช้างต้นในสมัยอยุธยา

ภาพ ๓ ภาพเขียนสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ทรงช้างพระที่นั่งประดับเครื่องคชาภรณ์
สมัยอยุธยา

ภาพ ๔ ช้างทองคาทรงเครื่องคชาภรณ์
จากกรุวัดราชบูรณะ ศิลปะอยุธยา
ราวพุทธศตวรรษที่ ๒๑

นอกจากนี้การประดับเครื่องคชาภรณ์สาหรับช้างสาคัญ ของไทย ยังปรากฏหลักฐานในงานศิลปกรรม
สมัยอยุธ ยา เช่น พระคชาธารหรื อ ช้างทองคาทรงเครื่องในกรุวัดราชบูรณะ สมัยอยุธยาตอนต้น (ภาพ๔)
ประติมากรรมปูนปั้นรูปช้างทรงเครื่องประดับอยู่รอบฐานเจดีย์วัดช้างรอบ เมืองกาแพงเพชร สมัยอยุธยา
ตอนต้น (ภาพ๕) ภาพเขียนพระเวสสันดรพระราชทานช้างเผือกปัจจัยนาเคนทร์แก่พราหมณ์ บนตู้พระไตรปิฎก
สมัยอยุธยาตอนปลาย (ภาพ๖) เป็นต้น
สาหรับการสร้างและการประดับเครื่องคชาภรณ์ของช้างต้นในราชสานักไทยสมัยรัตนโกสินทร์ น่าจะมี
การสร้างเครื่องคชาภรณ์แก่ช้างต้นหรือช้างสาคัญเกือบทุกรัชกาล สะท้อนให้เห็นได้จากตัวอย่างศิลปะสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น เช่น ภาพพระเวสสันดร พระราชทานช้างปัจจัยนาเคนทร์ ทรงเครื่องคชาภรณ์ ในสมุด
ภาพไตรภู มิ สมัย รั ช กาลที่ ๑ และภาพช้ า งทรงเครื่ อ งคชาภรณ์ ใ นกระบวนทั พ ในงานจิ ตรกรรมบนผนั ง
พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม สมัยรัชกาลที่ ๓ เป็นต้น ภาพช้างทรงเครื่องคชาภรณ์ในงานศิลปกรรม
ดังกล่าวต้องการแสดงความสาคัญของช้างในภาพ โดยใช้เครื่องคชาภรณ์เป็นเครื่องหมายที่แสดงความสาคัญ
ของช้างและแสดงถึงเกียรติย ศของผู้ครอบครองหรือพระมหากษัตริย์ ในภาพเล่าเรื่อง ดังนั้นการสร้างและ
การประดับเครื่องคชาภรณ์ในสมัยรัตนโกสินทร์ ได้สืบทอดมาตั้งแต่สมัยอยุธยา อันเป็นคติความเชื่อที่มาจาก
อิน เดีย เช่น เดีย วกับ อาณาจั กรใกล้ เคียงในสมัยเดียวกัน โดยพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ
ให้สร้างและพระราชทานเครื่องคชาภรณ์ สาหรับเป็นเครื่องประดับหรือเครื่องยศช้างเผือกสาคัญของชาติหรือ
พระยาช้างต้นเพื่อใช้แต่งประกอบเข้าร่วมพระราชพิธีสาคัญต่าง ๆ สืบมาจนถึงปัจจุบัน

7

โครงการสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทย. ช้างราชพาหนะ. หน้า ๓๔.

๔

ภาพ ๕ ปูนปัน้ ช้างทรงเครื่องรอบฐานเจดีย์
วัดช้างรอบ กาแพงเพชร
ราวพุทธศตวรรษที่ ๒๑

ภาพ ๖ ภาพเขียนสีกามะลอบนตูพ้ ระไตรปิฎก
สมัยอยุธยาตอนปลาย
พระเวสสันดรพระราชทานช้างเผือก
ปัจจัยนาเคนทร์ทรงเครื่องคชาภรณ์ แด่พราหมณ์

ความสาคัญและการประดับเครื่องคชาภรณ์สมัยรัตนโกสินทร์
ในการสร้างและการประดับเครื่องคชาภรณ์แก่ช้างสาคัญ นอกจากเป็นเครื่องยศสาหรับช้างเผือกหรือ
ช้างต้นของพระมหากษัตริย์แล้ว ยังใช้เป็นเครื่องประดับสาหรับช้างต้นในพระราชพิธีสมโภชขึ้นระวางหรือ
พระราชพิ ธี ส าคั ญ ช่ ว ยเสริ ม สร้ า งลั ก ษณะของช้ า งต้ น ให้ ดู ส ง่ า งามยิ่ ง ขึ้ น และแสดงพระเกี ย รติ ข อง
พระมหากษัตริย์ในงานพระราชพิธีสาคัญ เช่น พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
รวมทั้งในการเสด็จออกรับราชทูตต่างประเทศ8 เป็นต้น
ในสมัยรัตนโกสินทร์มี การแต่งเครื่องคชาภรณ์แก่ช้างต้นของพระมหากษัตริย์ ในพระราชพิธีสาคัญ
ปรากฏหลักฐานเอกสารในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสิ นทร์ สมัยรัชกาลที่ ๓ กล่ าวถึงการแต่งเครื่อง
คชาภรณ์แก่ช้างต้น เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็ จออกทรงรับราชฑูตอังกฤษ เมื่อปี พ.ศ.
๒๓๖๘ ความว่า “...ที่เกยข้างนอกกาแพง ยืนช้างพระที่นั่งแต่งเครื่องกุดั่น ผูกพนาศระบาย ๓ ชั้น ผ้าปัก
หลังกัน ชีพ...และมีค นถือเครื่ องยศสาหรั บพระยาช้า ง หม้อน้าเงิน ๑ โต๊ะเงิน กล้วย ๒ หญ้า ๒...” 9
ข้อความดังกล่าวเป็นการแต่งเครื่องคชาภรณ์ในการเสด็จออกรับราชฑูตต่างประเทศ เพื่อแสดงพระเกียรติของ
พระมหากษัตริย์
นอกจากนี้ ใ นสมั ย รั ช กาลที่ ๔ พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว โปรดเกล้ า ฯให้ แ ต่ ง
เครื่องคชาภรณ์แก่ช้างเผือกสาคัญในการพระราชพิธีที่เกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์ โดยทรงโปรดเกล้าฯ ให้
แต่งพระพิมลรัตน์กิริณีฯ ซึ่งเป็นช้างเผือกที่ได้มาเป็นช้างแรกในรัชกาลด้วยเครื่องคชาภรณ์ออกยืนแท่น ในการ
พระราชพิธีพิรุณศาสตร์ 10 พระราชพิธีดังกล่าว เป็นพิธีเรียกฝน ซึ่งสอดคล้องกับคติความเชื่ออินเดีย เชื่อว่า
ช้างเป็นสัตว์มงคลที่ให้น้าและเรียกฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล ด้วยเหตุที่ช้างเผือกมีสีผิวเหมือนดังเมฆฝนจึงเป็น
สัญลักษณ์แห่งน้าและความอุดมสมบูรณ์
8

กรมศิลปากร. การสร้างเครื่องคชาภรณ์. หน้า ๑๕.
พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๓ ของเจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี. (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร),
๒๕๓๘, หน้า ๑๓.
10
กรมศิลปากร. พระราชพิธีสิบสองเดือน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. พิมพ์ครั้งที่ ๒๑
ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมญาณมุนี (วรรณ มนุญญมหาเถร) (กรุงเทพฯ : หอรัตนชัยการพิมพ์, ๒๕๕๒), หน้า ๓๒๐.
9

๕

การนาช้างเผือกแต่งเครื่องคชาภรณ์ออกยืนแท่นในพระราชพิธีพิรุณศาสตร์ นั้นเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล
และความอุดมสมบูรณ์แก่บ้านเมือง และยังปรากฏหลักฐานภาพถ่ายเก่าสมัยรัชกาลที่ ๔ มีการแต่งเครื่อง
คชาภรณ์ให้แก่เจ้ าพระยาปราบไตรจักร ซึ่งช้างเผื อกคู่พระบารมีในพระราชพิธีสาคัญออกยืนแท่นบริเวณ
พระที่นั่งสุทไธสวรรย์11 (ภาพ๗)
ในสมั ย รั ช กาลที่ ๕ พบหลั ก ฐานภาพช้ า งทรงเครื่ อ งคชาภรณ์ ต้ อ นรั บ พระราชอาคั น ตุ ก ะของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว12 (ภาพ๘) ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยรัชกาลที่ ๖ มีการแต่ง
เครื่องคชาภรณ์แก่พระยาช้างต้นในการออกมหาสมาคม (ภาพ๙) ต่อมาในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัย
รัช กาลที่ ๗ (ภาพ๑๐) และพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัช กาลปัจจุบัน 13 (ภาพ๑๑) ก็ได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้พระยาช้างต้นทรงเครื่องคชาภรณ์ยืนแท่นเทียบพระคชาธาร ณ พระที่นั่งดุสิดาภิรมย์ ทั้งสอง
รัชกาล

ภาพ ๗ เจ้าพระยาปราบไตรจักร ช้างเผือกคู่
พระบารมีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๔ ทรงเครื่องคชาภรณ์ในพระราชพิธีสาคัญ

ภาพ ๘ ช้างทรงเครื่องคชาภรณ์ตอ้ นรับพระราช
อาคันตุกะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๕
11

ภาพ ๙ พระยาช้างต้นทรงเครื่องคชาภรณ์
ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

กรมศิลปากร สานักหอจดหมายเหตุ. ประชุมภาพประวัติศาสตร์แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. (กรุงเทพฯ :
กรมศิลปากร), ๒๕๔๘. หน้า ๑๓๕.
12
ศักดา ศิริพันธุ์. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งการถ่ายภาพไทย. (กรุงเทพฯ : บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์
จากัด, ๒๕๕๕), หน้า ๒๗๙.
13
กรมศิลปากร. ประมวลภาพประวัติศาสตร์ไทย พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์. (กรุงเทพฯ : สานัก
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ๒๕๕๐), หน้า ๑๑๐.

๖

ภาพ ๑๐ พระยาช้างต้นทรงเครื่องคชาภรณ์
ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗

ภาพ ๑๒ ส่วนประกอบเครื่องคชาภรณ์

ภาพ ๑๑ พระยาช้างต้นทรงเครื่องคชาภรณ์
ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

ภาพ ๑๒ก หุ่นจาลองช้างทรงเครื่องคชาภรณ์
ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ช้างต้น

ประเภทของเครื่องคชาภรณ์สมัยรัตนโกสินทร์
ในสมัยรัตนโกสินทร์ พระมหากษัตริย์จะพระราชทานเครื่องคชาภรณ์ แก่ช้างสาคัญประจารัชกาลใน
วันสมโภชขึ้นระวางช้างต้นมี ส่วนประกอบสาคัญ ต่าง ๆ (ภาพ๑๒ และ๑๒ก) แตกต่างกันตามชั้นยศเครื่อง
คชาภรณ์จึงถูกแบ่งตามลาดับชั้นยศของช้างต้นที่ได้รับพระราชทาน ดังนี้ 14
๑.ช้างเผื อกหรื อช้ างพระที่ นั่ ง จะได้รับพระราชทานให้ ใช้เครื่ องกุดั่น เป็นชุดเครื่องแต่ งกายของ
ช้างเผือก ตาข่ายทาด้วยกุดั่น คือ ลูกปัดแก้วเจียระไนประดับตุ้งติ้งทองคา หรือแก้วแกมทอง
๒.ช้างต้นหรือช้างของพระมหากษัตริย์ที่ไม่ได้เป็นช้างพระที่นั่ง พระราชทานเป็นเครื่องถมปัด ตาข่าย
ทาด้วยถมปัด คือ โลหะทองแดง ถมด้วยน้ายาผสมลูกปัดสี ป่นให้เป็นผงถมให้เป็นสีและลวดลายต่าง ๆ
๓.ช้างดั้งหรือช้างศึก พระราชทานเป็นเครื่องลูกพลู ส่วนตาข่าย ทาด้วยผ้าปักดิ้นทองฉลุเป็นลวดลาย
มีพู่ห้อยเรียงรายตามส่วนต่าง ๆ เช่น พู่ห้อยที่ตาข่าย ข้างตะเกียบหู ขอบชายของพนาศ ข้างซองหาง เป็นต้น
ทั้งสามประเภทมีองค์ประกอบของเครื่องเหมือนกัน แต่ต่างกันเฉพาะวัสดุและรูปแบบ ซึ่งมีค่าสูงมากน้อยกว่า
กันตามชั้นยศทีไ่ ด้รับพระราชทาน
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กรมศิลปากร. การสร้างเครื่องคชาภรณ์. หน้า ๑๖.

๗

เครื่องคชาภรณ์พระเศวตอดุยเดชพาหนฯ
เมื่ อ ปี พ.ศ.๒๕๐๑ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
ภูมิพลอดุลยเดช ได้รับการน้อมเกล้าฯ ถวายช้างเผือกที่มีคชลักษณะ
หรือลักษณะพิเศษที่เป็นมงคล คือ มีสีกายดังดอกโกมุท หรือบัวสาย
แดง จากนายแปลก ราษฎรจังหวัดกระบี่ เป็นผู้คล้องได้ในป่าจังหวัด
กระบี่ หลังจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกอบพระราชพิธี
สมโภชขึ้นระวาง เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๒ ณ โรงช้างต้น
พระราชวั ง ดุ สิ ต (ภาพ๑๓) ได้ พ ระราชทานเครื่ อ งคชาภรณ์ เ ป็ น
เครื่องกุดั่น และพระราชทานนามช้างเผือกว่า “พระเศวตอดุลยเดช
พาหน ภูมิพลนวนาถบารมี ทุติยเศวตกรีกมุทพรรโณภาส บรม
กมลาสนวิศุทธวงศ์ สรรพมงคลลักษณคเชนทรชาต สยามราษฎร
สวัสดิประสิทธิ์ รัตนกุญชรนิมิตบุญญาธิการ ปรมินทร บพิตรสาร
ศักดิ์เลิศฟ้า”15 เป็นพระยาช้างต้นในรัชกาลปัจจุบัน โดยพระเศวต
อดุ ล ยเดชพาหนฯ ถื อ เป็ น ช้า งเผื อ กที่เ ข้ า มาเป็ น ช้ า งแรกในสมั ย
รัชกาลที่ ๙
เครื่ องคชาภรณ์พระเศวตอดุล ยเดชพาหนฯ มีการสร้าง
ภาพ ๑๓ พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ
ทรงเครื่องคชาภรณ์
และพระราชทานจานวน ๒ ชุด ชุดแรกสร้างขึ้นและพระราชทานใน
เมื่อสมโภชขึ้นระวาง พ.ศ.๒๕๐๒
พระราชพิธีสมโภชขึ้นระวางเป็นพระยาช้างต้น เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๒
พระเศวตอดุยเดชพาหนฯ เมื่อแรกขึ้นระวางมีอายุน้อย ยังเป็นลูกช้าง เครื่องคชาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน
ขณะนั้นมีขนาดเล็กเหมาะสมกับรูปร่าง ต่อมาเมื่อสูงวัยขึ้น มีร่างกายใหญ่โตมากกว่าเดิมเครื่องคชาภรณ์ที่
ได้รับพระราชทานในคราวแรก จึงมีขนาดเล็กไม่สมรูปร่าง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมศิลปากรจัดสร้างเครื่องคชาภรณ์ขึ้นใหม่เป็นชุดที่สอง ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙
เพื่อพระราชทานแก่พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ ซึ่งเป็นพระยาช้างต้นประจารัชกาล (ภาพ๑) และเป็นช้างเผือก
คู่พระบารมีมานาน เครื่องคชาภรณ์พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ ชุดนี้ ประกอบด้วย16
๑.ผ้าปกกระพอง ทาด้วยผ้าเยียรบับลายทองพื้นแดง เย็บเป็นแผ่นรูปทรงคล้ายกลีบบัว ชายขอบผ้า
ทาเป็นริ้วลายทองพื้นเขียวอยู่ด้านใน พื้นแดงอยู่ด้านนอก ๒ ริ้ว ขลิบริมด้วยดิ้นเลื่อม ส่วนฐานของกลีบบัว
เชื่อมต่อกับตาข่ายแก้วกุดั่น
๒.ตาข่า ยแก้วกุดั่ นหรืออุบะแก้วกุดั่น ทาด้วยลูกปั ดแก้ว (เพชรรัส เซีย) เจียระไน ร้อยด้ว ยสาย
ทองคาถัก เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว หรือที่เรียกกันว่า อุบะหน้าช้าง มีความยาวด้านละ ๑๐๐ ซ.ม. เท่ากัน
ทั้งสองด้าน ระยะจากปลายยอดสามเหลี่ยมถึงฐานกลีบบัว กว้าง ๘๗ ซ.ม. จุดที่สายทองคาถักร้อยลูกปัดแก้ว
ประสานตัดกันเป็นตาข่าย ทุกจุดประดับด้วยดอกลายประจายามทองคาประดับพลอยสีเขียว สีแดง และสีขาว
ห้อยด้วยพวงอุบะทองคาประดับพลอยสีแดงและสีขาว
๓.พู่หู สาหรับเครื่องคชาภรณ์อดุลยเดชพาหนฯทาด้วยขนหางจามรีสีขาว ใช้ห้อยจากผ้าปกกระพอง
ลงมาอยู่ส่วนหน้าของใบหูทั้งสองข้าง ในการประกอบเป็นตัวพู่ หรือลูกพู่ เบื้องต้นต้องทาแกนด้วยผ้าขาวเป็น
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เพลินพิศ การาญ. โรงช้างต้น. หน้า ๑๔.
กรมศิลปากร. การสร้างเครื่องคชาภรณ์. หน้า ๒๗ – ๒๙.

๘

รูปดอกบัวตูม มีเชือกหุ้มผ้าตาดทองต่อจากขั้วแกน เพื่อใช้ผูกกับผ้าปกกระพอง ต่อจากนั้นเย็บขนจามรี
ประกอบเข้ากับแกนที่เตรียมไว้ จานวน ๒ พู่ พูห่ รือลูกพู่นี้เมื่อเย็บขนจามรีเสร็จแล้วจะมีรูปทรงคล้ายดอกบัว
๔.ผ้าคลุมพู่ ทาด้วยผ้าเยียรบับรูปดาวหกแฉก ใช้คลุมบนขั้วพู่จามรี โดยเจาะรูตรงกลางเพื่อใช้เป็นที่
ร้อยเชือก ขอบผ้าริมนอกขลิบด้วยผ้าตาดทอง ริมในขลิบด้วยผ้าสีแดง
๕.จงกลพู่ เป็นส่วนที่ใช้ครอบบนขั้วพู่ทับอยู่บนผ้าคลุมพู่ ทาด้วยทองคาบุดุนลงยาสีเขียว และสีแดง
ทาเป็นลายดอกบัวคว่า ปลายกลีบดอกบานออกเล็กน้อย ลักษณะรูปทรงคล้ายกรวย
๖.เสมาคชาภรณ์ เป็นจี้หรือเครื่องประดับรู ป
ใบเสมาส าหรั บ ร้ อ ยสายสร้ อ ยผู ก คอ ท าด้ ว ยทองค า
ลงยา ด้านหน้าบุดุนเป็นรูปพระราชลัญจกร (ภาพ๑๔)
พระมหามงกุฎอุณาโลม ยอดพระมหามงกุฎเปล่งรัศมี
ด้านข้างพระมหามงกุฎกระนาบด้วยลายช่อดอกลอยใบ
เทศ มีลายประดับรับส่วนล่าง กรอบใบเสมาบุดุนเป็น
ลายรูปพญานาค ๒ ตัว ใช้หางเกี่ยวกัน ส่วนบนของใบ
เสมาตีปลอกบุ ดุนลายลวดลายลงยา มีลูกปัดทองทรง
กลมกลวงสาหรับสอดร้อยด้วยสายสร้อยทองคา
ภาพ ๑๔ เสมาคชาภรณ์พร้อมสร้อยคอ และวลัยงา
เครื่องคชาภรณ์พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ
๗.สร้ อ ยคอ หรื อ สายสร้ อ ยผู ก คอท าด้ ว ย
ทองคาเป็นรูปห่วงเกลียว ยาวประมาณ ๒๘๕ ซ.ม.
๘.ตาบ หรือ ตาบทิศ เป็นเครื่องประดับติดอยู่กับพานหน้า และพานหลัง ทาด้วยทองคาบุดุนฉลุลาย
ดอกประจายามประดับพลอยสีเขียว สีแดง และสีขาว รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส สาหรับประดับพานหน้า ส่วนที่อยู่
ใกล้กับไหล่ ๒ ข้าง และประดับพานหลัง ส่วนที่อยู่ใกล้ตะโพก ๒ ด้าน รวม ๔ ดอก
๙.วลัยงา หรือ สนับงา เป็นเครื่องประดับงา ใช้สวมงาทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๓ วง รวม ๖ วง ทาด้วย
ทองคาบุดุนประดับพลอยสีเขียว สีแดง และสีขาว (ภาพ๑๔)
๑๐.สาอาง เป็นห่วงคล้องอยู่ส่วนท้ายช้างใต้โคนหางเพื่อยึดกับพานหลัง ทาด้วยทองเหลืองชุบทอง
มีลายประดับทาด้วยวิธีพิมพ์แกะลายบริเวณที่เป็นรูปขอ
๑๑.ทามคอ พานหน้า พานหลัง ทาด้วยผ้าถักแบบสายพานหุ้มด้วยผ้าตาดทอง มีห่วงโลหะชุบทอง
เป็นตัวเกี่ยวประสานผูกด้วยเชือกหุ้มผ้าตาดทองทุกเส้น
๑๒.พนาศ เป็นผ้าคลุมหลังช้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทาด้วย
ผ้ า เยี ย รบั บ (ภาพ๑๕) ท้ องผ้ า เป็ น ลายทองพื้ น เหลื อง ตามสี
ประจ าวั น พระราชสมภพในพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ล้ อ มด้ ว ยผ้ า ตาดทองพื้ น แดงด้ า นหลั ง ผ้ า
เยียรบับ ชายขอบผ้าชั้นนอกขลิบด้วยดิ้นทอง ตรงกลางท้องผ้า
ติดคันชีพ ทาเป็นกระเป๋าผ้ากามะหยี่สีน้าเงินเข้ม ขลิบริมด้วยดิ้น
ทองทั้ง ๔ ด้าน ตรงกลางปักลายพระราชลัญจกรพระมหามงกุฎ
อุณาโลมด้วยไหมเหลือง ที่คันชีพทั้ง ๒ ข้าง ติดเม็ดดุมทาด้วย
แก้วเจียระไนสายคล้องดุมทาด้วยทองคา ขอบชายผ้าต่อจากคัน
ภาพ ๑๕ พนาศหรือผ้าคลุมหลังช้าง
ชี พ ลงไปมี ผ้ า ระบายซ้ อ น ๓ ชั้ น แต่ ล ะชั้ น ขลิ บ ด้ ว ยดิ้ น ทอง
เครื่องคชาภรณ์พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ
ตกแต่งด้วยตุ้งติ้ง

๙

กล่าวได้ว่าเครื่องคชาภรณ์ชุดนี้ เป็นเครื่องยศคชาภรณ์ช้างต้นที่งดงาม โดยส่วนที่ทาด้วยทองคามี
น้าหนักประมาณ ๖ กิโลกรัม เหมาะสมกับร่างกายที่สมบูรณ์ ใหญ่โตของพระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ ซึ่งเป็น
ช้างเผือกคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างยิ่ง นับเป็นช้างต้นช้างแรกในสมัยรัตนโกสินทร์ที่ได้รับ
พระราชทานเครื่องคชาภรณ์ ชุดที่ ๒ สาหรับพระยาช้างต้นที่เจริญวัย แล้ว ภายหลังจากพระเศวตอดุลยเดช
พาหนฯ ล้ มลงเมื่ อ วั น ที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๓ ณ โรงช้ า งต้ น พระราชวัง ไกลกั ง วล จ.ประจวบคีรี ขั น ธ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สานักพระราชวัง นาเครื่องคชาภรณ์พระเศวต
อดุลยเดชพาหนฯ ชุดนี้ ส่งมอบให้สานักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลังเมื่อวันที่
๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ เพื่อเก็บรักษาและเตรียมนาออกจัดแสดงให้ประชาชนได้ชมต่อไป
ดั งนั้น เครื่ อ งคชาภรณ์ พ ระเศวตอดุ ลยเดชพาหนฯ ชุดนี้ จึงถือ เป็น ทรั พย์สิน มีค่า ของแผ่น ดิ น
สมัยรัตนโกสินทร์ที่ควรค่าแก่การรักษาเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป
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