พระนอน วัดสามพระยาวรวิหาร: คติการสร้างพระพุทธรูปไสยาสน์
นางสาวนภาพร ลิขิตเรืองศิลป์*
วัดสามพระยาวรวิหาร หันหน้าไปทางทิศเหนือสู่ถนนซอยสามเสน 5 (แต่เดิมเคยเป็นคลอง
ที่ใช้เป็นเส้นทางสัญจรของผู้คนในย่านนี้ ก่อนถมเป็นถนนซอยดังที่เห็นปัจจุบัน) ตั้งอยู่ที่แขวงวัดสามพระยา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เดิมเป็นวัดราษฎร์ สร้างมาตั้งแต่ สมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ชื่อว่า วัดบางขุนพรหม
ขุนพรหม (สารท) เคยเป็นนายช่างควบคุมการก่อสร้างมณฑปพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี
ตามพระบรมราชโองการในรัชกาลที่ 1 และได้เสียชีวิตลงด้วยไข้ป่า หลังจากนั้นประมาณ 2 ปี หลวงวิสุทธิโยธามาตย์
(ตรุษ) ขุนนางเชื้อสายมอญผู้เป็นพี่ พร้อมกับญาติจึงพร้อมใจกันยกที่ดินและบ้านเรือนของขุนพรหมบริเวณ
เหนื อปากคลองบางลาพู อุทิศถวายให้ สร้ างเป็นวัดเพื่อเป็นผลบุญและอนุส รณ์แก่ขุน พรหม แล้ ว ตั้งชื่อว่า
วัดบางขุนพรหม ในบริเวณที่แต่เดิมเรียกว่า บ้านลาน เพราะตระกูลนี้ผูกขาดการค้าใบลานมาแต่อดีต บริเวณนี้
จึงได้ถูกเปลี่ยนมาเรียกเป็น บางขุนพรหม ในเวลาต่อมา1
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 หลานชายทั้ง สามของหลวง
วิสุทธิโยธามาตย์ และขุนพรหม ได้แก่ พระยาราชสุภาวดี (ขุนทอง) พระยาราชนิกุล (ทองคา) และพระยา
เทพวรชุน (ทองห่อ) เห็นพ้องต้องกันว่า วัดบางขุนพรหมซึง่ มีขนาดใหญ่ อาณาบริเวณกว้างขวางได้ชารุดทรุดโทรม
ลงมาก จึงพร้อมใจกันปฏิสังขรณ์วัดจนสาเร็จแล้วทูลเกล้าฯ ถวายวัดนี้แด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 3 พระองค์จึง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขึ้นบัญชีเป็นพระอารามหลวง พระราชทานนามใหม่
ให้สมกับกุศลเจตนา และเป็นอนุสรณ์แด่พระยาทั้งสามว่า วัดสามพระยาวรวิหาร เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๖๖2

ภาพที่ 1 อุโบสถ รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบจีน
ที่มา: http://www.resource.lib.su.ac.th, เข้าถึงข้อมูลวันที่ 14 สิงหาคม 2563
*

ภัณฑารักษ์ชานาญการพิเศษ ส่วนจัดแสดง 2 กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
1
สืบค้นเมื่อ 15 สิงหาคม 2563, https://mgronline.com/travel/detail/9550000010664
2
สืบค้นเมื่อ 15 สิงหาคม 2563, http://banglamphulife.blogspot.com/2018/07/blog-post_16.html

-2สิ่งสาคัญภายในบริเวณวัดสามพระยาวรวิหาร
อุโบสถ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน หันหน้าสู่ถนนทางทิศเหนือ หลังคาลดหลั่นกัน 2 ชั้น มุงด้วย
กระเบื้องลอนเคลือบสีแบบจีน กรอบหน้าบันฝังกระเบื้องเคลือบเป็นลวดลาย กลางหน้าบันเป็นรูปแจกัน
ดอกไม้ พานผลไม้ คอสองของหลังคาเขียนภาพจิตรกรรมแบบจีน ตอนบนประดับลายปูนปั้นติดถ้วยกระเบื้องเคลือบ
เชิงชายลาดหลังคาติดถ้วยเบญจรงค์สลับกับถ้วยลายคราม เป็น แบบศิลปะนิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 ภายใน
ประดิษฐานพระพุทธเกสร พระประธานปางมารวิชัย พระพักตร์ค่อนข้างรี ขมวดพระเกศาเป็นปุ่มแหลม มีพระเกตุ
และพระรั ศมี ประทับ นั่ งบนรั ตนบั ลลั งก์ ผู้ คนนิยมมากราบไหว้เพื่อความเป็นมงคล ด้านเมตตามหานิยม
และความรัก ด้านข้างทั้งสองขนาบด้วยพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรมีฉัตร 5 ชั้น
วิหาร เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน หันหน้าสู่ถนนทางทิศเหนือ หลังคาลดหลั่นกัน 2 ชั้น มุงด้วย
กระเบื้อง หน้าบันทรงจีนลายปูนปั้นเป็นรูปเถาไม้และนก ประดับด้วยจานกระเบื้อง คอสองทาเป็นรูปฐานบัว
หงาย ส่วนที่เป็นท้องไม้และเชิงชายลาดหลังคาติดถ้วยเบญจรงค์ และถ้วยลายครามสลับเรียงกันไป ภายในเพดาน
5 ช่อง เขียนลายดาวสีทองบนพื้นชาด ขื่อเขียนลายทอง บานประตูหน้าต่างทาสีชาด พื้นปูกระเบื้องลายบนชั้น
เบญจาฐานสิงห์เขียนสีลายจีน ประดิษฐานพระประธาน ผนังด้านหลังพระประธานก่อเป็นฐานตั้งพระพุทธรูปยืน
ทรงจีวรแพรลาย มีฉัตร 5 ชั้นอยู่เหนือพระเศียร
เจดีย์ ลักษณะก่ออิฐถือปูน ประกอบด้วย เจดีย์ใหญ่ทรงลังกา จานวน 2 องค์ ตั้งอยู่ที่ลาน
พระอุโบสถ เจดีย์ขนาดย่อมลงมา ทรงเหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองภายในกาแพงเขตพุทธาวาส และภายนอกกาแพง
ด้านขวาของพระวิหาร จานวน 25 องค์ และพระปรางค์ จานวน 5 องค์ ลักษณะทรงสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้ยี่สิบ
อยู่บริเวณรอบพระวิหาร รวมทั้งหอระฆัง เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 2 ชั้น หลังคาทรงจัตุรมุข มีเครื่องยอดอยู่
ด้านบน และมีบันไดขึ้นลง ตั้งอยู่ทางด้านซ้ายของพระอุโบสถ
วิหารพระนั่ง และวิหารพระนอน อาคารปูน 2 หลัง ภายในอาณาเขตเดียวกัน วิหารพระนั่ง
หันหน้าสู่ทิศใต้ ประดิษฐานหลวงพ่อนั่ง พระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ อยู่ในพระอิริยาบทประทับนั่งบนก้อนศิลา
พระบาททั้งสองวางอยู่บนดอกบัว แต่ไม่พบส่วนประกอบที่ควรจะมีของพระพุทธรูปปางนี้ คือ สัตว์ทั้ง 2 ชนิด
ได้แก่ ช้างหมอบถวายน้ า และลิ งถวายรวงผึ้ ง อีกทั้งไม่ได้แสดงปางด้ว ยการวางพระหั ตถ์ ไว้บนพระชานุ
พระหั ตถ์ขวาหงายขึ้ น เพื่ อ รั บ ของถวาย แต่ มีลั กษณะพิ เศษ คือ พระหั ตถ์ ทั้ งสองประคองบาตรวางอยู่ บน
พระเพลา คนส่วนใหญ่จึงเรียกหลวงพ่อนั่งว่า พระนั่งอุ้มบาตร และภายในวิหารพระนอน ซึ่งหันหน้าสู่ทิศเหนือ
ตั้งหันหลังให้กับวิหารพระนั่ง ประดิษฐานหลวงพ่อนอน พระพุทธรูปปางไสยาสน์3
ชาวบ้านเชื่อกันว่า บารมีและอภินิหารของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 2 องค์ คือ หลวงพ่อนั่ง และ
หลวงพ่อนอน ช่ว ยทาให้ พื้น ที่ บ ริ เวณนั้ น รอดพ้นจากระเบิ ด ในสมั ย สงครามโลกครั้ งที่ 2 และอีกครั้ งในปี
พ.ศ. 2494 เกิด กบฏแมนฮัตตัน กองทัพอากาศ สั่ งทิ้งระเบิดเรือรบหลวงศรีอยุธ ยาที่ลอยล าอยู่หน้าวัด
แต่พลาดเป้าเลยมาตกรอบบริเวณใกล้เคียงวัด ซึง่ ไม่ระเบิดเลยสักลูกเดียว

3

หนุ่มลูกทุ่ง, “ไหว้พระนั่ง กราบพระนอน ขอพรที่วัดสามพระยา,” 24 มกราคม 2555, ภายใต้ “คอลัมน์ ลุยกรุง &
รอบกรุง,” MGRonline, สืบค้นเมือ่ 14 สิงหาคม 2563, https://mgronline.com/travel/detail/9550000010664.

-3พระนอน วัดสามพระยาวรวิหาร: พระพุทธรูปปางไสยาสน์
หากพิจ ารณาพระพุท ธลั ก ษณะของพระพุ ทธรู ป ไสยาสน์ ประดิษฐานในวิ ห ารพระนอน
วัดสามพระยาวรวิหารจะพบว่า มีพุทธลักษณะคล้ายกับการสร้างพระพุทธรูปไสยาสน์ที่ ส่วนใหญ่หมายถึง
พุทธประวัติตอนปริ นิ พ พาน หรื อพระอิริ ย าบถไสยาสน์ ที่ แสดงถึ ง การส าราญอิริย าบถของพระพุ ท ธองค์
ที่นิยมสร้างกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย และอยุธยา อีกทั้ง พุทธลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกับพระพุทธรูปไสยาสน์
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ทั้งรูปแบบยุคสมัยในการสร้าง รูปแบบศิลปะ และบริบทของพื้นที่ที่บริเวณวิหาร
มีการสร้างเจดีย์ประธานและเจดีย์บริวารใหญ่น้อยประกอบไว้ด้วย แต่ด้วยคติใดจึงมีการเรียกพระพุทธไสยาสน์
ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ว่า เป็นพระพุทธรูปปางปราบอสุรินทราหู ซึ่งถือได้ว่าเป็นคติการสร้างพระพุทธรูป
ด้วยคติความเชื่อใหม่ ที่เกิดขึ้น ใหม่ สมัย พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา ดังนั้น การพิจารณาพระพุทธรูปไสยาสน์
ในสมัยรัตนโกสินทร์ จึงต้องพิจารณาย้อนไปถึงคติการสร้างพระพุทธรูปพร้อมด้วยบริบทต่าง ๆ ประกอบกัน
เพื่อให้สามารถอธิบายได้ว่าเป็นพระพุทธรูปปางใด

ภาพที่ 2 พระพุทธรูปไสยาสน์ ภายในวิหารพระนอน วัดสามพระยาวรวิหาร
ที่มา: โถงทางเดินชั้น 1 พิพิธบางลาพู (นิทรรศการบางลาพูปริทัศน์: มองบางลาพูผ่านภาพวันวาน)

-4คติการสร้างพระพุทธรูป
สมัยพุทธกาลมีเพียงการแทนพระพุทธองค์ด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ ดังภาพสลักบนซุ้มประตู
สถูป สาญจี เช่น ภาพบั ล ลั งก์เปล่ าใต้ต้น โพธิ์ แทนเหตุการณ์ การตรัส รู้ของพระพุทธองค์ กระทั่ง ระหว่ า ง
พุทธศักราช ๕๐๐ - ๕๕๐ จึงมีการสร้างพระพุทธรูปขึ้นในสมัยของพระเจ้ามิลินท์ หรือเมนันเดอร์ที่ ๑ ชาวกรีก
ที่มาครอบครองแคว้นคันธาระ โดยถ่ายแบบอย่างเทวรูปที่ชาวกรีกนับถือกันมาสร้ าง พระพักตร์จึงมีลักษณะ
คล้ายชาวกรีก เรียกรูปแบบของพระพุทธรูปนี้ว่ า แบบคันธารราฐ ความนิยมการสร้างพระพุทธรูปได้เริ่มขึ้น
และมีพัฒนาการสืบมาหลายยุคสมัยต่ อมาในภายหลัง จากการสร้างพระพุทธรูปเพียง 4 อิริยาบถหลัก ได้แก่
นั่ง ยืน เดิน นอน แทนการบอกเล่า เหตุการณ์พุทธประวัติในช่วงต่าง ๆ และได้พัฒนาไปสร้างพระพุทธรูป
ปางแสดงยมกปาฏิห าริ ย์ ในแคว้น ปาละ คือ ยืน จงกรม นั่งขัดสมาธิ และบรรทมสี ห ไสยาสน์ จนกระทั่ ง
มีวิวัฒนาการเรื่อยมาในแต่ละยุคสมัยเป็นพระพุทธรูปแบบใหม่ ๆ ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น4
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ช่วงสมัยรัชกาลที่ ๑ - 2 ยังไม่นิยมการสร้างพระพุทธรูปขึ้นใหม่
เนื่องจากเป็นช่วงการสร้างบ้านเมือง มีเพียงการสร้างพระราชวังและวัดวาอาราม ส่วนพระพุทธรูปได้โปรดเกล้าฯ
ให้ไปชะลอมาจากราชธานีเก่า โดยเฉพาะจากกรุงสุโขทัย และพระราชทานไปตามวัดต่าง ๆ พระพุทธรูปที่มี
การสร้ างขึ้น ใหม่ส่ ว นใหญ่เป็ น พระพุทธรู ป ก่อ อิฐ ถือ ปูน ยั งสื บทอดลั กษณะส าคัญ มาจากสมัย อยุธ ยา คือ
พระพักตร์สี่เหลี่ยมเคร่งขรึม ขมวดพระเกศาเล็ก พระรัศมีเป็นเปลว ชายสังฆาฏิ เป็นแผ่นใหญ่ พระพุทธรูป
แบบใหม่เกิดคตินิยมในการสร้างขึ้นในรัชกาลที่ ๓ พุทธลักษณะเดียวกันกับหลวงพ่อนอน ประดิษฐานในวิหาร
พระนอน วัดสามพระยา คือ มีพระพักตร์คล้ายกับหุ่นละคร ดูอ่อนเยาว์ พระโอษฐ์แสดงการแย้มสรวล5
กระทั่งในสมัยรัชกาลที่ ๔ เกิดคตินิยมสร้างพระพุทธรูปให้เหมือนจริงมากขึ้น โดยพระพุทธรูป
ไม่มีพระเกตุมาลา และการครองจีวรมีริ้วแบบสมจริง แต่ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้ย้อนกลับไปสร้างพระพุทธรูป
แบบมีพระเกตุมาลาตามเดิม จนเข้าสู่ ยุคสมัยแห่งงานศิลปกรรมร่วมสมัย จึงได้นารูปแบบพระพุทธรูปที่เคยมี
มาสร้างใหม่ หรือปรับเปลี่ยนบางอย่างที่เป็นความนิยมสมัยใหม่เพิ่มเข้าไป รูปแบบที่มีการนากลับมาสร้าง
เป็นอย่างมาก ได้แก่ พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย เช่น พระพุทธรูปลีลา พระประธานที่พุทธมณฑล เป็นต้น
คติแรกสร้างพระพุทธรูปไสยาสน์ในประเทศไทย
การสร้างพระพุทธรูปไสยาสน์ขนาดใหญ่ในดินแดนไทยแต่เดิมมีคติการสร้างพระพุทธรูปที่แสดง
ความหมายตามปาง หรื อ อิ ริ ย าบถ ตามความหมายใดความหมายหนึ่ ง ส่ ว นใหญ่ ห มายถึ ง พุ ทธประวั ติ
ตอนปรินิพพาน และอิริยาบถไสยาสน์ที่แสดงถึงการสาราญอิริยาบถของพระพุทธองค์นั้น จาต้องอาศัยบริบทอื่น
ประกอบ ตลอดจนถึงพื้นที่การสร้าง เช่น พระพุทธไสยาสน์ปางปรินิพพาน ศิลปะทวารวดีมักสร้างในถ้าบนเพิงผา
เพื่อให้สอดคล้องกับมหาปรินิพพานสูตรที่พระพุทธองค์ทรงปรินิพพานในป่า ส่วนพระพุทธรูปไสยาสน์ขนาดใหญ่
ที่มักสร้างเป็นพระสี่อิริยาบถ ศิลปะสุโขทัย น่าจะหมายถึงพุทธองค์ทรงสาราญอิริยาบถไสยาสน์ ในขณะที่
ทรงดารงพระชนม์ชีพอยู่ ตามคติพระอรรถกถาแห่งกสิสูตร ซึ่งถือเป็นการปรับเปลี่ยนแนวความคิดที่สา คัญ
ที่มาจากคติชั้นอรรถกถาจากลังกาวงศ์

4

ชัชวาล อัชฌากุล , คติการสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องในสังคมไทย, ดุษฎีนิพนธ์หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560, หน้า 3 - 5.
5
ศักดิ์ชัย สายสิงห์, งานช่าง สมัยพระนั่งเกล้าฯ, กรุงเทพฯ: มติชน, 2551, หน้า 215 – 233.

-5คติการสร้างพระพุทธไสยาสน์ไว้บนภูเขาสูงเป็นที่พบแพร่หลายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของไทย พบหลักฐานที่เก่าที่สุดสมัยทวารวดี เช่น ที่ภูปอ อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สันนิษฐานว่า
การสร้างพระพุทธรูปปางไสยาสน์บนภูเขานี้แสดงถึง ปางปรินิพพาน และความนิยมในการสร้างบนที่สูงอาจจะ
เกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องนิพพานที่เป็นสิ่งสูงสุดที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องไตรภูมิโลกสัณฐาน บางองค์
มีจารึกอักษรปัลลวะ ภาษามอญ เป็นหลักฐานที่กาหนดอายุได้ว่า น่าจะมีอ ายุตั้งแต่หลังพุทธศตวรรษที่ 14
เป็นต้นมา6 อีกนัยหนึ่ง พระพุทธรูปไสยาสน์อาจแทนความหมายของ กุสินารา (กาสยากาเซีย) สังเวชนียสถาน
อันเป็นรูปแบบศิลปะที่ใช้แทนความหมายของการปรินิพพาน หรืออาจหมายถึงคาสอนที่ว่า ทุกสิ่ งล้วนไม่มี
ตัวตน7

ภาพที่ 3 พระนอนแบบสลักบนหน้่าผาหินทราย พุทธสถานภูปอ จังหวัดกาฬสินธุ์
ที่มา: oknation.nationtv.tv/blog/voranai/gallery/52168, เข้าถึงข้อมูลวันที่ 14 สิงหาคม 2563
อย่างไรก็ตาม การสร้างพระพุทธรูปไสยาสน์ขนาดใหญ่ในวิหาร สมัยอยุธยาตอนปลาย ถึงต้น
กรุงรัตนโกสินทร์ เป็นการสร้างพระพุทธรูปไสยาสน์ขนาดใหญ่ปางปรินิพพาน ตรวจสอบได้จากทิศเบื้องพระเศียร ที่
มักสร้างให้พระเศียรไปทางทิศใต้ตามมหาปรินิพพานสูตร บางกรณีเช่น พระพุทธไสยาสน์ วัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม ได้หันพระเศียรไปทางทิศตะวันตก ซึ่ งอาจหมายถึงปางปรินิพพาน ด้วยทิศตะวันตกเป็นทิศ
แห่งความตายตามคติดั้งเดิม 8 รวมถึงบริบทของพื้นที่ที่บริเวณวิหารพระพุทธไสยาสน์มีการสร้างเจดีย์บริวาร
ล้อมรอบ เจดีย์เหล่านี้อาจแสดงถึงอดีตพระพุทธเจ้า ซึ่งพบมากในสมัยรัชกาลที่ 3 บางครั้งมีจานวน 28 องค์
6

ศ.ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พระพุทธรูปสาคัญและพุทธศิลป์ในดินแดนไทย, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2554),
หน้า 198 – 199.
7
ศุภศรุต, “พระนอนไสยาสน์ศิลปะแบบวัฒนธรรมทวารวดี ที่พบในประเทศไทย,” 26 มกราคม 2556, ภายใต้
“BLOG วรณัย พงศาชลากร เรื่องราวทางมานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี สหวิทยาการและมุม Gossip,” โอเคเนชั่นทีวี
ออนไลน์, สืบค้นเมื่อ 14 สิงหาคม 2563, http://oknation.nationtv.tv/blog/voranai/gallery/52168.
8
เพ็ญสุภา สุขคตะ, จุดเริ่มต้นตานาน-ความเชื่อของพระนอน, มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 16 – 22 สิงหาคม
2562, ภายใต้ ค อมลั ม น์ ปริ ศ นาโบราณคดี , https://www.matichonweekly.com/column/article, สื บ ค้ น เมื่ อ
14 สิงหาคม 2563.

-6เท่ากับจานวนอดีตพระพุทธเจ้า9 (ในพุทธวงศ์ หมวดพุทธปกิณณกกัณฑ์ กล่าวถึงพระพุทธเจ้าไว้ 28 พระองค์
โดยเป็นพระพุทธเจ้าก่อนพุทธวงศ์ 3 พระองค์ และในพุทธวงศ์ 25 พระองค์ รวมเป็น 28 พระองค์, สืบค้นเมื่อ
14 สิงหาคม 2563, https://th.wikipedia.org/wiki/รายพระนามพระพุทธเจ้า)
คติการสร้างพระพุทธไสยาสน์ที่ปรับเปลี่ยนไป
การสถาปนาพระพุทธไสยาสน์ ประดิษฐานในวิหารพระนอน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
กรุงเทพฯ ปรากฏในจดหมายเหตุ ร.3 ซึ่งเป็นเอกสารสาคัญที่แสดงถึงพระราชดาริของพระองค์ สรุปความได้ถึง
วัตถุประสงค์หลักที่ทรงสถาปนา คือ ต้องการให้มีพ ระพุทธปฏิมากรใหญ่ที่ยังมิได้มีในพระมหานครนี้ เพื่อเป็น
ที่สักการบูชาแก่เทพยดา มนุษย์ สรรพสัตว์ทั้งปวงในสกลโลกธาตุ และเพื่อเป็นมหากุศลเจริญพระเกียรติยศ
ของพระองค์ให้ปรากฏไปตราบเท่า กัลปาวสาน จากแนวพระราชดารินี้แสดงให้เห็นพระราชศรัทธาปณิธาน
ในการสถาปนาพระพุทธรูปอย่างแท้จริงโดยไม่ต้องอธิบาย เป็นหลักฐานสาคัญที่แสดงถึงแนวพระราชดาริ
ในการสร้างงานศิลปกรรมกับแนวการออกแบบงานช่าง และคติการสร้างที่มีการบันทึกไว้ และเป็นการบรรยาย
ถึงพระราชดาริอย่างละเอียดซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยในงานช่างไทย พระพุทธไสยาสน์มีพุทธลั ก ษณะ
แบบเดียวกับพระพุทธรูปประทับนั่งที่สถาปนาขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 3 ที่เรียกว่ามีพระพักตร์อย่างหุ่น หรือ
ดูเยาว์วัย10
พระพุทธรูปไสยาสน์ขนาดใหญ่โดยมาก หมายถึง ปางปรินิพพานเป็นหลัก นับตั้งแต่ช่วงปลาย
สมัยอยุธยาถึงต้นกรุงรั ตนโกสินทร์ เป็นการแสดงถึง พระพุทธรูปไสยาสน์ แทนพระพุทธเจ้าที่แสดงพระสรีร ะ
เท่าพระองค์จริงในปางปรินิพพาน ครั้นสืบมาถึง สมัยรัชกาลที่ 4 – 5 พระพุทธรูปไสยาสน์ขนาดใหญ่ ที่สร้าง
โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ถือได้ว่ามีคติการสร้างที่แฝงแนวความคิดที่สร้างใหญ่โตสมกับ
ชื่อผู้สร้าง แต่ยังสัมพันธ์กับคติเดิม คือ พระพุทธไสยาสน์ ที่แสดงถึงพระพุทธเจ้าปางปรินิพพาน และเป็น ช่วง
หัวเลี้ยวหัวต่อในเรื่องของรูปแบบศิลปกรรมสมัยรันตนโกสินทร์ มาเป็นงานช่างแบบพื้นบ้านที่เริ่มไม่มีเค้า
ของรูปแบบงานศิลปกรรมที่ชัดเจน
ในปัจจุบัน การสร้างพระพุทธรูปไสยาสน์ขนาดใหญ่ ได้ปรับเปลี่ยนคติการสร้างไปจากเดิม
ด้วยการนาคติปางโปรดอสุรินทราหูมาเป็นแรงบันดาลใจการสร้าง คิดค้นโดยพระธรรมโกศาจารย์ อนุจารีเถระ
ในราวปี พ.ศ. 2505 อ้างถึงการเนรมิตพระวรกายของพุทธองค์ให้มีขนาดใหญ่ในอิริยาบถไสยาสน์เพื่อโปรด
อสุรินทราหู ถือได้ว่าเป็นคติการสร้างอย่างใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการสร้างพุทธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่ และ
ไม่มีความหมายเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าปางปรินิพพานแต่อย่างใด11
คติเรื่อง อสุรินทราหู มาจาก โสณคัณฑสูตร (พระไตรปิฎก อรรถกถา เล่มที่ 9 พระสุตตันตปิฎก
เล่มที่ 1 ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค ว่าด้วยคุณของโสณทัณฑพราหมณ์) เล่าว่า พระราหูเคยคิดเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า
แต่ดาริในใจว่าตนเองนั้นร่างกายใหญ่โต สามารถกลืนกินพระอาทิตย์และพระจันทร์ได้ ไม่อาจเข้าไปกราบพระพุทธองค์
ผู้เป็นมนุษย์ธรรมดาได้ พระพุทธองค์ทรงล่วงรู้ถึงความคิดของพระราหู จึงทรงเนรมิตร่างกายให้ใหญ่กว่าขุนเขา
9

ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยโกสินทร์ พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดที่ปรับเปลี่ยน, เอกสารคาสอน
รายวิชา 317 406 ศิลปะในประเทศไทยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 21 – 25 บัณฑิตวิทยาลัย 2555, หน้า 174.
10
ศ.ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พระพุทธรูปสาคัญและพุทธศิลป์ในดินแดนไทย, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2554),
หน้า 348.
11
อลงกรณ์ ประมวญทรัพย์ , พุทธปฏิมาไสยาสน์ขนาดใหญ่ในดินแดนไทย: คติการสร้างที่ปรับเปลี่ยนและ
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ขนาดการสร้ า ง, Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบั บ ภาษาไทย สาขามนุ ษ ยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2558, หน้า 1563 - 1564.

-7ทรงสีหไสยาสน์ พระเศียรหนุนภูเขาต่างพระเขนย อสุรินทราหูต้องแหงนคอตั้งบ่าเพื่อชมพุทธลักษณะจนหมด
ทิฐิมานะ พระพุทธองค์ทรงแสดงปาฏิหาริย์พาอสุรินทราหูขึ้นไปแดนพรหมโลก บรรดาพรหมทั้งหลายที่พากัน
มาเข้าเฝ้า ล้วนมีร่างกายเล็กกว่าพระพุทธองค์ อสุรินทราหู จึงบังเกิดความหวาดกลัวต้องหลบอยู่เบื้องหลัง
พระบรมศาสดา นับตั้งแต่นั้นมาจึงเลิกจองหอง ละความหลงทะนงในตนเอง อีกทั้งเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนา
จึงเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ขอเข้าถึงซึ่งพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งตลอดชีวิต
เหตุการณ์จาก โสณคัณฑสูตร ข้างต้นเป็นการอธิบายพระไตรปิฎกภายหลังจากพระพุทธเจ้า
เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานแล้ว เพื่อยอพระเกียรติองค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหนือพระราหู ผู้มีร่างกาย
ใหญ่โตตามความเชื่อของพราหมณ์ ในทางโหราศาสตร์แต่โบราณจึงถือว่าพระรูปปางสีหไสยาสน์นั้นเป็นปาง
ปราบอสุรินทราหู ผู้ที่มีราหูเข้าแทรกในดวงชะตา ควรได้สร้างหรือบูชาพระพุทธรูปปางนี้ ดังนั้น จึงเป็นมูลเหตุให้
ปัจจุบันมีการเรียก พระพุทธรูปปางไสยาสน์ ว่าพระพุทธรูปปางปราบอสุรินทราหู ดังเช่น พระพุทธรูปไสยาสน์
ขนาดใหญ่ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เนื่องด้วย เป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ หันพระพักตร์ สู่ ทิ ศ
ตะวันออก พระเศียรสู่ทิศใต้อันเป็นทิศหัวนอน พระบาทสู่ทิศเหนือเป็นปลายเท้า ตามตาราสีหไสยา12 ตรงกับ
เหตุการณ์ในพระไตรปิฎกตอนปราบอสุรินทราหูดังกล่าวแล้วนั่นเอง
พระนอน วัดสามพระยาวรวิหาร: คติการสร้างพระพุทธรูปไสยาสน์
สรุ ป ได้ ว่ า “หลวงพ่ อ นอน” ประดิ ษ ฐานที่ วิ ห ารพระนอน วั ด สามพระยาวรวิ ห าร เป็ น
พระพุทธรูปปางไสยาสน์ หรือที่เรียกกันว่าพระพุทธรูปปางโปรดอสุรินทราหู คือ พระพุทธรูปในพระอิริยาบท
นอนตะแคงขวา พระบาททั้งสองซ้อนทับเสมอกัน พระหัตถ์ซ้ายวางทาบไปตามพระวรกาย พระหัตถ์ขวาตั้งขึ้น
รั บพระเศียรและมี พระเขนย (หมอน) รองรับ พระเนตรเหลื อบต่ามองมาข้า งหน้า และแย้มพระโอษฐ์ 13
มีพุทธลั กษณะเช่น เดีย วกัน และเป็ น พระพุทธรูปไสยาสน์ที่ ส ร้างขึ้น ในสมัยรัช กาลที่ 3 พร้อมกับพระนั่ ง
ปางปาลิไลยก์ มีพุทธลักษณะและพุทธศิลป์ แบบเดียวกับพระพุทธรูปไสยาสน์และพระพุทธรูปประทับ นั่ง
ที่สถาปนาขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 3 ทีว่ ัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ดังที่ปรากฏบันทึกในจดหมายเหตุ ร.3
ถึงแม้ว่าจะมีการสร้างเจดีย์ประกอบกันในบริเวณวัดเท่ากับจานวนอดีตพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับ
วัดพระเชตุพนฯ ก็ตาม ก็ไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นพระพุทธไสยาสน์ ปางปรินิพพาน เนื่องจากช่างตั้งใจสร้าง
ให้วิหารพระนอนหั นหน้าสู่ทิศเหนื อ หันเบื้องพระเศียรสู่ทิศตะวันออก ไม่ให้ตรงกับทิศแห่งความตายตามคติ
แต่โบราณ โดยสร้างให้วิหารพระนั่งตั้งอยู่ด้านหลัง หันหน้าสู่ทิศใต้แทน จึงน่าจะหมายถึงพระพุทธองค์สาราญ
พระอิริยาบทไสยาสน์ในขณะดารงพระชนม์ชีพ
ปัจจุบัน มีการผนวกรวมคติความเชื่อเรื่องพระพุทธรูปปางประจาวันเกิด ตามตาราโหราศาสตร์
ที่กล่าวว่า พระพุทธเจ้าทรงประทับสีหไสยาสน์ เสด็จดับขันธปรินิพพานในวันอังคาร จึงได้ถือเอาพระพุ ทธรู ป
ไสยาสน์ เป็นพระประจาวันคนที่เกิดวันอังคาร และกล่าวถึงปางโปรดอสุรินทราหูว่าเป็นตัวแทนของการขจัดความมัวเมา
ลุ่มหลง ที่เป็นลักษณะของราหู บริเวณหน้าวิหารพระนั่งและพระนอนในอดีต จึงมีเครื่องสักการบูชาให้ผู้มีจิตศรัทธา
นาไปถวายเป็นธูปสีชมพู สีประจาวันอังคาร และสีดา สีบูชาพระราหู สาหรับวันพุธกลางคืน ตามคติ การบูชา
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-8พระประจาวันเกิด หลวงพ่อนั่ง พระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ พระประจาวันคนเกิดวันพุธกลางคืน จึงเชื่อกันว่า หากได้
กราบไหว้ขอพรหลวงพ่อนั่งและหลวงพ่อนอน ที่วัดสามพระยาวรวิหาร ก็จะทาให้ชีวิตนั้นมีความร่มเย็นเป็นสุข รู้สึก
สงบและสบายใจ เพราะบารมี ความศักดิ์สิทธิ์ และพระพักตร์ของท่านที่มีพระโอษฐ์ยิ้มดูเปี่ยมสุข
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