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ปีที่	11	ฉบับที่	12

สัญลักษณ์อุณาโลม
การสื่อความความหมายของสัญลักษณ์จากอดีตสู่ปัจจุบัน

กิตติธัช	ศรีฟ้า*		

 “อุณาโลม”	เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่เก่าแก่มากสัญลักษณ์หนึ่งในโลกซึ่งคล้ายเลขหนึ่ง
ไทยหรือเลขเก้าไทยหรือหอยสังข์มีทั้งเวียนขวาและเวียนซ้าย	และเป็นสัญลักษณ์ที่คนไทยคุ้นเคย	

พบเคยเห็นกันอยู่ทั่วไป	บนเครื่องรางของขลังต่างๆ	 ภายในศาสนสถานทั้งศาสนาพุทธและฮินดู	

สัญลักษณ์ดังกล่าวยังถูกใช้ในทางมงคล	 เช่นการนำาไปเจิมบ้านหรือเจิมรถ	 ‘สัญลักษณ์อุณาโลม’	

*กิตติธัช  ศรีฟ้า : อาจารย์ประจำาภาควิชาการโฆษณา  คณะนิเทศศาสตร์		มหาวิทยาลัยสยาม

รูป	1	สัญลักษณ์อุณาโลม

บนยันต์มหาจินดามณี	
ที่ ม าภาพh t t p : / /www . i t t i y a n o . c om/ i n-
dex.php?opt ion=com_smf&Itemid=2&top
ic=3239.0(16/3/55)

จึงเป็นส่วนสำาคัญสำาหรับกิจกรรมอันเป็น

มงคลของคนไทย	 แต่จะมีเพียงส่วนน้อยที่จะ

รู้จักชื่อ	หรือรู้ความหมายที่แท้จริง	 	บทความ	

เรื่องสัญลักษณ์อุณาโลม	 “การสื่อความความ

หมายของสัญลักษณ์จากอดีตสู่ปัจจุบัน”	 มุ่ง

ให้ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์อุณาโลม	 พร้อม

ทั้งบอกประวัติความเป็นมา	 	 ความหมายที่มี

การเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย	 หน้าที่การ

ใช้งาน	 รวมไปถึงแหล่งกำาเนิดของสัญลักษณ์

และพัฒนาการของการให้ความหมายแก่

สัญลักษณ์นี้	

	 จากการศึกษาไม่สามารถระบุได้ว่ามี

การสร้างขึ้นและเริ่มถูกนำามาใช้งานตั้งแต่เมื่อ

ใด	แต่สัญลักษณ์นี้สามารถพบเห็นได้ทั่วไป

ในประเทศไทยและในเวลาเดียวกันมีปรากฏ

อยู่ในประเทศอื่นๆ	 เช่น	 ประเทศเนปาลที่มี

ปรากฏอยู่บนส่วนยอดของสถูปในประเทศ

อินเดียมีปรากฏให้เห็นในเทวรูปต่างๆของ
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ศาสนาฮินดูและในแถบเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้	อาจพบเห็นบ้างแต่ไม่มากนักคาด

ว่าสัญลักษณ์อุณาโลมที่พบในศาสนาพุทธมี

ความเก่าแก่กว่าพุทธศตวรรษที่	14	เนื่องจาก

มีการค้นพบสัญลักษณ์ที่มีความใกล้เคียง

ปรากฎอยู่บนเศียรพระพุทธรูปลังกา	สมัย

โปโลนารุวะ	 พุทธศตวรรษที่	 16	 ในประเทศ

เนปาลพบอยู่คู่กับสัญลักษณ์Buddha	 eye	 ที่

มหาเจดีย์พุทธนาถ	(รูปที่	3)	ในประเทศไทย

คาดว่าสัญลักษณ์อุณาโลมที่พบเก่าแก่ที่สุด	 ที่

ปรากฏอยู่บนเศียรพระพุทธรูปปางมารวิชัย	

ศิลปะสมัยทวารวดี	 พุทธศตวรรษที่	 14-

15	 (พิริยะ	 ไกรฤกษ์.,	 2533	 ,	 หน้า	 117)

	 ‘อุณาโลม’หากแปลตามพจนานุกรม	

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน	 มีความหมายว่าขน

รูป	2	สัญลักษณ์	Buddha	eye	ในประเทศเนปาล	

ที่มาภาพ	http://www.nomadier.com/e006-mera-peak-mountaineering-expedition.html	(16/3/55)

รูป	3	มหาเจดีย์พุทธนาถ	ประเทศเนปาล

	ที่มาภาพ	http://www.thikatravel.com/incentives/bestemmingen/india---subcontinent/bhutan/ron-

dreizen-in-bhutan/ng-verborgen-mysteries-in-de-himalaya

สัญลักษณ์อุณาโลมการสื่อความความหมายของสัญลักษณ์จากอดีตสู่ปัจจุบัน

ระหว่างคิ้ว	 (ราชบัณฑิตยสถาน,	2525)ซึ่งมี

ระบุ	 ไว้ในพระสุตตันตปิฎกเล่มที่	3	ทีฆนิกาย	

ปาฏิกวรรคลักขณสูตรกล่าวว่าพระอุณาโลม

เป็นลักษณะมหาบุรุษ	1	ใน	32	ประการกล่าว

คือบังเกิดระหว่างพระขนงมีสีขาวอ่อนเปรียบ

ด้วยนุ่น	ในภาษาสันสกฤต“อูรฺณา”แปล

ว่า“นุ่น”(V.G.,p.72.)	(อุณฺณา	 ภมุกนฺตเร	

ชาตา	โหติ	โอทาตา	มุทุตูลสนฺนิภา)	

	 การพบอุณาโลมลักษณะเช่นนี้บน

พระพุทธรูปในประเทศไทยทั้งหมดเป็นของที่

นำาเข้ามาทั้งสิ้นไม่ได้สร้างขึ้น	 ในประเทศไทย	

(ยกเว้นการสร้ าง เลียนแบบของคนยุค

ปัจจุบัน)แต่ว่ามีการค้นพบพระพุทธรูปสมัย

ศิลปะทวารวดีที่มีสัญลักณ์ระหว่างคิ้วแต่ไม่ได้

แสดงเป็นลักษณะเป็นเม็ดกลมแต่มีลักษณะ
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รูป	4	พระพุทธรูปศิลปะคันธาระ	

ประเทศอินเดีย	

ที่มาภาพ	http://koykoykoykoy.blogspot.com

/2010/06/blog-post_6416.html	(16/3/55)

สัญลักษณ์อุณาโลมการสื่อความความหมายของสัญลักษณ์จากอดีตสู่ปัจจุบัน

เป็นเลขหนึ่งไทยวนขวา	 ปลายชี้ขึ้นบนซึ่ง

คาดว่าคนไทยเริ่มรู้จักสัญลักษณ์อุณาโลมที่

มีลักษณะคล้ายเลขหนึ่งไทยตั้งแต่ก่อนสมัย

ทวารวดี

ที่มาของสัญลักษณ์อุณาโลม

	 สัญลักษณ์อุณาโลมมีปรากฏอยู่

ในเทวรูปในศาสนาฮินดู	ประเทศอินเดีย

มาตั้ งแต่ยุคอินเดียโบราณโดยการเป็น

สัญลักษณ์มาจาก	 อักขระ	 “โอม”	 โดยมีการ

ลดทอนสัญลักษณ์มาเรื่อยๆ	จนท้ายที่สุดมี

ลักษณะคล้ายเลขหนึ่งหรือเลขเก้าไทยในที่สุด

นั้นเอง	 ตามคติฮินดู	 คำาว่า	 ‘อุณาโลม’	 ในคติ

ฮินดูมาจาก	คำาว่า	“โอม”	ซึ่งเกิดจากการผสม

คำาระหว่าง	 อุ	 อะ	 มะ	 โดยทางศาสนาฮินดู

หมายถึงเทพเจ้าทั้งสาม

รูป	5	สัญลักษณ์	โอม	

ที่มาภาพ	http://logosociety.blogspot.

com/2010/03/blog-post_8246.html

‘ตัว	อุ	หมายถึงพระพรหม	

ตัว	อะ	หมายถึงพระศิวะ	

ตัว	มะ	หมายถึงพระนารายณ์’

(จตุรวิทย.	2551)

สัญลั กษณ์ อุณ า โลมในประ เทศไทย

	 การค้นพบสัญลักษณ์อุณาโลมใน

ประเทศไทย	พบตั้งแต่สมัยทวารวดี	มีการค้น

พบพระพุทธรูปศิลปะทวารวดี	 แสดงปางมาร

วิชัย	ที่จังหวัดบุรีรัมย์	(รูปที่	6)	และพบพระยืน

ศิลปะทวารวดี	ที่จังหวัดสุโขทัยโดยทั้งสององค์

มีสัญลักษณ์อุณาโลมปรากฎอยู่ที่กึ่งกลางพระ

นลาฏ	นอกจากนั้นสัญลักษณ์อุณาโลมมักจะ

พบเห็นบ่อยครั้งในอักขระยันต์ต่างๆ	ปรากฏ

อยู่ในตำาราพิชัยสงครามหลายครั้งพบเสื้อ

ยันต์ของทหาร	 (รูปที่	 7)	 ลงอักขระยันต์เอา

ไว้	 และยังพบว่ามีการใช้เป็น	พระราชลัญจกร

ประจำาพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธ
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ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	 (รัชกาลที่	 1)	 ซึ่ง

เป็นรูปปทุมอุณาโลม	 (รูปที่	 8)	มีอักขระ	 “อุ	

(สัญลักษณ์อุณาโลม)”	อยู่ตรงกลาง	ล้อมรอบ

ด้วยกลีบบัวอันเป็น	พฤกษชาติที่เป็นสิริมงคล

ในพุทธศาสนา	 อักขระ	 อุ	 หรือสัญลักษณ์

อุณาโลม	 (อุ)	 มีลักษณะเป็นม้วนกลม	คล้าย

ลักษณะความหมายของพระนามเดิมว่า

ด้วง)	 เริ่มใช้คราวพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	

เมื่อพ.ศ.2328	และเรายังพบสัญลักษณ์

อุณาโลมปรากฏอยู่ ในพื้นที่ต่างๆ	ที่ เป็น

ศาสนสถานอีกมากมาย

	 จากการศึกษาสัญลักษณ์อุณาโลมที่

ปรากฏอยู่ในประเทศไทยนั้นพบว่าสัญลักษณ์

อุณาโลมมีปรากฏอยู่ในทุกยุคสมัย	แต่มิได้

มีความสำาคัญมากนัก	กล่าวคือในยุคเริ่มมี

อารยธรรมแรกๆ	ของไทยโดยเริ่มต้นที่ยุค

ศิลปะสมัยทวารวดี	ซึ่งถึงแม้จะพบพระพุทธ

รูปปางมารวิชัยและพระพุทธรูปประทับยืน	

ที่มีสัญลักษณ์อุณาโลมที่ปรากฏอยู่บนพระ

นลาฏของเศียรแต่พบในจำานวนที่น้อยมาก

และไม่ได้พบอยู่ในเศียรพระพุทธรูปทวารวดี

ทุกองค์	 แต่พบเพียงบางองค์เท่านั้น	นอกจาก

รูป	6	พระพุทธรูปศิลปะทวารวดี	

ที่มาภาพ	หนังสือศิลปะทวารวดี	ต้นกำาเนิดพุทธ

ศิลป์ในประเทศไทย

สัญลักษณ์อุณาโลมการสื่อความความหมายของสัญลักษณ์จากอดีตสู่ปัจจุบัน

รูป	7	เสื้อยันต์ทหาร	

ที่มาภาพ	http://www.nanamulet.com/forum.

php?action=view&tid=3&topic=294	(16/3/55

รูป	 8	 พระราชลัญจกรประจำาพระองค์ของพระบาท

สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	 (รัชกาลที่	

1)	ที่มาภาพ	http://th.wikipedia.org/wiki
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	 แต่ถึงอย่างไรก็ตามเราจะเห็นได้ว่า

สัญลักษณ์ดังกล่าวไม่ได้รับความสำาคัญมาก

ในยุคแรกซึ่งคาดว่าในยุคศิลปะทวารวดีนั้น

สัญลักษณ์อุณาโลมน่าจะมีความหมายเพียง

แค่เป็นขนคิ้วของพระพุทธเจ้า	ตามลักษณะที่

ปรากฏอยู่ในตำารามหาบุรุษลักษณะเท่านั้น

จากนั้นต่อมาจึงมีการสร้างความหมายอื่นๆ	

ขึ้นมาเพิ่มเติม	โดยจากที่กล่าวไว้ข้างต้นว่า	

พบสัญลักษณ์อุณาโลมอยู่ในอักขระยันต์ต่างๆ	

มีปรากฏอยู่ในตำาราพิชัยสงคราม	 พบในเสื้อ

ทหารที่ลงอักขระยันต์เอาไว้	 ซึ่งอักขระยันต์

ส่วนใหญ่มักเป็นอักษรขอมโบราณมีความ

เป็นไปได้ว่ารับอิทธิพลมาจากศิลปะขอม

ซึ่งมีการนับถือตามคติฮินดู	(กรมศิลปากร,

2529)		

	 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าในช่วงแรกที่มี

ปรากฏสัญลักษณ์อุณาโลมในประเทศไทย

คาดว่าน่าจะมาจากขนคิ้วของพระพุทธเจ้า

ตามลั กษณะที่ ปรากฏอยู่ ในตำ า รามหา

บุรุษลักษณะเท่านั้น	ต่อมาในศิลปะกรุง

รัตนโกสินทร์พบว่ามีสัญลักษณ์อุณาโลม

ปรากฏอยู่และถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย

มากขึ้น	โดยเริ่มจากมีการพบว่าสัญลักษณ์

อุณาโลมมีการยกระดับความสำาคัญขึ้นมาใน

ระดับพระเจ้าแผ่นดิน	 โดยมีการนำาสัญลักษณ์

อุณาโลมไปใช้เป็นพระราชลัญจกรประจำา

พระองค์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า

จุฬาโลกมหาราช	 (รัชกาลที่	 1)	 เริ่มใช้คราว

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อ	 พ.ศ.	 2328	

นอกจากนั้นยังมีตำานานที่กล่าวถึงสัญลักษณ์

อุณาโลมซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับพระบาท

สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งมี

ใจความโดยสรุปว่า“พระบาทสมเด็จพระพุทธ

ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	 (รัชกาลที่	 1)	 ทำา

สงคราม	9	ทัพ	ขณะที่ประชุมพลเตรียมรับมือ

ศึกใหญ่ที่สุดที่จะตัดสินความอยู่รอดของ

สัญลักษณ์อุณาโลมการสื่อความความหมายของสัญลักษณ์จากอดีตสู่ปัจจุบัน

การพบบนพระนลาฏของเศียร	(สันติ	เล็ก

สุขุม.4/2552	 :หน้า	 28)	 พระทวารวดีแล้ว

ยังพบสัญลักษณ์อุณาโลมอยู่ภายในพระรัศมี

รูปเปลวในศิลปะสมัยสุโขทัยศิลปะล้านนา

และศิลปะอยุธยาด้วยเชื่อว่าส่งผลให้กับศิลปะ

รัตนโกสินทร์	(รูปที่	9)	นำาพระ	 รัศมีรูปเปลว

ที่มีสัญลักษณ์อุณาโลมอยู่ตรงกลางแบบนี้มา

ใช้ในยุคสมัยของศิลปะตนเองซึ่งการปรากฏ

สัญลักษณ์อุณาโลมบนพระรัศมีรูปเปลวนั้น

ผู้เขียนยังไม่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์

กันได้อย่างชัดเจนโดยลักษณะที่ปรากฏอาจ

เป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานออกแบบที่ต้องการ

สร้างความหมายเกี่ยวกับรูปเปลวเพลิงที่

ให้แสงสว่างและอาจมิได้มีความเกี่ยวข้อง

กับสัญลักษณ์อุณาโลมเลยก็ได้	เพียงแต่ผู้

ออกแบบต้องการเพิ่มความสวยงามให้กับงาน	

รูป	9	เศียรพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย	ที่มา

ภาพ	http://www.oknation.net/blog/print.

php?id=505828	(16/3/55)
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ประเทศ	ทหารจากที่ต่างๆก็เกิดการแตกแยก

กันภายในเนื่องมาจากมีการคุยทับถมกัน

เรื่องเครื่องรางของขลังของตน	จนตีกันทั้ง

กองทัพ	 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา

โลก	 (รัชกาลที่	 1)และกรมพระราชวังบวรฯ	

จึงเรียกเก็บริบเครื่องรางของขลังมาทั้งหมด	

แล้วทำาพิธีพุทธาภิเษกผ้ายันต์ที่มีสัญลักษณ์

อุณาโลมแจกให้เหมือนกันทั้งกองทัพ	เป็นเหตุ

ให้กองทัพไทยมีความเป็นนำ้าหนึ่งใจเดียวกัน	

สามารถตีกองทัพพม่าที่มีกำาลังมากกว่า

แตกพ่ายได้ชัยชนะเป็นเด็ดขาด”	จากนั้นมา

สัญลักษณ์อุณาโลมก็ได้กลายเป็นตราประจำา

กองทัพบก	(รูปที่	10)	ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่ง

ของตราประจำาหน่วยงานต่างๆ	ของกองทัพ	

 

	 จากตำานานดังกล่าวจะเห็นได้ว่า

หน้าที่การใช้งานของสัญลักษณ์อุณาโลมแตก

ต่างไปจากเดิมกล่าวคือในสมัยรัตนโกสินทร์

สัญลักษณ์อุณาโลมทำาหน้าที่เป็นเครื่องราง

ของขลังเป็นตัวสร้างความเชื่อมั่น	เป็นสิ่งอัน

เป็นมงคลและศรัทธาให้เกิดขึ้น	ถ้ามองในแง่

การสื่อสารก็คืออุณาโลมเป็นสัญญะ	(sign)

ในขณะเดียวกันก็ทำาหน้าที่ เป็นตัวรหัสที่

ทำาให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารทำาการเข้ารหัส

และถอดรหัส	ดังจะเห็นได้ว่ามีการค้นพบว่า

สัญลักษณ์อุณาโลมมีปรากฎอยู่ในเสื้อยันต์

รอยสักยันต์ต่างๆ	 รวมถึงตำาราพิชัยสงคราม	

(ตำาราพิไชยสงคราม	ฉบับรัชกาลที่	1	 :	กรม

ศิลปากร,	/2545)	

 

	 สัญลักษณ์อุณาโลมในทำาหน้าที่คล้าย

เครื่องหมาย	จุด	(Full	stop	หรือ	period	หรือ	

dot)	คือใช้ทำาหน้าที่ปิดประโยค	อาจเพื่อทำาให้

ประโยคนั้นๆ	 หรือข้อความภายใน	 เกิดสิริ

มงคลก็เป็นได้ในปัจจุบันสัญลักษณ์อุณาโลม	

ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายในทาง

มงคล	เช่น	การเจิมบ้าน	รถยนต์หรือเจิมหน้า

ผาก	 เป็นต้น	 เพื่อสร้างขวัญกำาลังใจให้กับผู้ได้

รับการเจิม

	 คติความเชื่ อ เกี่ ยวกับสัญลักษณ์

อุณาโลมในปัจจุบัน	 จากการสัมภาษณ์ผู้ที่มี

ความเชี่ยวชาญทางด้านยันต์สักในปัจจุบัน	ได้

ให้ความเห็นเกี่ยวกับอุณาโลมไว้ว่าอุณาโลม	

ในปัจจุบันกล่าวว่ามีทั้งเวียนซ้ายและเวียนขวา

ซึ่งมีความหมายแตกต่างกัน	

•	 เ วี ย น ซ้ า ย จ ะ มี ค ติ ค ว า ม เ ชี่ อ ว่ า	

คงกระพันชาตรี

•	 เวียนขวาจะมีคติความเชี่อว่าเมตตา

มหานิยม

สัญลักษณ์อุณาโลมการสื่อความความหมายของสัญลักษณ์จากอดีตสู่ปัจจุบัน

รูป	10	ตราประจำากองทัพบก	

ที่มาภาพhttp://logosociety.blogspot.com

/2010/07/blog-post_1390.html	(16/3/55)
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	 รวมไปขดหยักหรือหางสัญลักษณ์ที่

มีลักษณะหยัก	จำานวนหยักจะมีความหมาย

ไม่เหมือนกัน	คืออุณาโลมมียอดหยัก	 5	 ชั้น	

เรียกว่า	อุณาโลมพระเจ้า	5	พระองค์		พระเจ้า	

5	 พระองค์	 (สิทธิชัย	 สิงหล.	 สัมภาษณ์,	 15	

มกราคม	 2554)	 “นโมพุทธายะ”	 หมายถึง	

องค์ที่	1	มีพระนามว่าพระกกุสันโธเพราะตาม

ตำานานแม่เลี้ยงเป็นไก่	องค์ที่	2	มีพระนามว่า	

พระโกนาคมโน	แม่เลี้ยงเป็นนาค	องค์ที่	3	มี

พระนามว่า	พระกัสสโป	แม่เลี้ยงเป็นเต่า	องค์

ที่	 4	 มีพระนามว่า	 พระโคตโม	 แม่เลี้ยงเป็น

โค	 องค์ที่	 5	 มีพระนามว่า	 พระศรีอาริยเมต

ไตรโย	 แม่เลี้ยงเป็นราชสีห์	 (ประสงค์	 แสน

บุราณ,	2548)	ดังนั้นจากการศึกษาสามารถ

ระบุได้ว่าสัญลักษณ์อุณาโลมมีปรากฏขึ้นใน

ประเทศไทยตั้งแต่สมัยทวารวดีซึ่งอาจได้รับ

อิทธิพลมาจากอินเดียเหนือ	ลังกา	ขอม		 	

โดยในยุคทวารวดีสัญลักษณ์อุณาโลมอาจ

เข้ามาพร้อมกับศิลปะในศาสนาฮินดูและ

ศิลปะในศาสนาพุทธซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการ

พบโบราณวัตถุของทั้งสองศาสนาอยู่ปะปน

อยู่	 โดยตั้งแต่สมัยทวารวดีมาถึงสมัยอยุธยา

นั้นสัญลักษณ์อุณาโลมคงทำาหน้าที่ตรงไป

ตรงมาคือเป็นขนระหว่างคิ้วของพระพุทธเจ้า	

จากนั้นมีการสร้างคติเพิ่มเติมและเพิ่มคุณค่า

ให้กับสัญลักษณ์โดยในสมัยรัตนโกสินทร์	

สัญลักษณ์อุณาโลมถูกใช้เป็นเครื่องรางของ

ขลัง	ของมงคล	เพื่อใช้กันภัยต่างๆ	ซึ่งทำาหน้าที่

ต่างไปจากเดิม	คือเป็นการเพิ่มขวัญและกำาลัง

ใจหรือเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ	 ซึ่งอาจกล่าวได้

ว่าสัญลักษณ์อุณาโลมเปลี่ยนหน้าที่ไปจากใน

ช่วงแรกยันต์ตระกร้อ	 ที่มีอุณาโลมมียอดหยัก	

5	ชั้นและหยัก	9	ชั้น

 

สัญลักษณ์อุณาโลมการสื่อความความหมายของสัญลักษณ์จากอดีตสู่ปัจจุบัน

รูป	11	สัญลักษณ์อุณาโลม	หน้าหอประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	

ที่มาภาพ	http://www.tripsthailand.com/th/thai_places_queen_sirikit_convention_centre.php
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	 สัญลักษณ์อุณาโลมมีเรื่องราวความ

เป็นมาที่ยาวนานไม่อาจระบุช่วงเวลาที่เกิด

ขึ้นได้อย่างชัดเจน	 แต่สามารถสันนิษฐานได้

ว่าเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยอินเดียโบราณ	(ศาสนา

ฮินดู)และมีพัฒนาการเรื่อยมาจวบจนส่ง

อิทธิพลเข้ ามาในเขตพื้นที่ประเทศไทย

ตั้งแต่ยุคสมัยของศิลปะทวารวดี	ในช่วงแรก

ประเทศไทยรับอิทธิพลศิลปะมาจากศาสนา

ทั้งพุทธและศาสนาฮินดู	 (ประเทศอินเดีย)		

จึงเป็นสาเหตุทำาให้คนไทยใช้สัญลักษณ์ทาง

ศาสนาปะปนกันนอกจากอิทธิพลด้านศาสนา

แล้ว	ศิลปะทวารวดียังรับอิทธิพลจากศิลปะ

ขอมที่มีการหลอมรวมศิลปะในศาสนาพุทธ

และฮินดูเข้าด้วยกันมาแล้วอีกด้วย	

 

	 จากการศึกษาพบว่าในช่วงแรกการ

ใช้สัญลักษณ์อุณาโลมยังไม่แพร่หลายจึงไม่

ได้รับความนิยมมากนัก	สังเกตได้จากการค้น

พบพระพุทธรูปศิลปะทวารวดีมีสัญลักษณ์

อุณา โลมที่ พ ร ะพุ ทธรู ป เพี ย งส่ วนหนึ่ ง

เท่านั้น	จนกระทั่งสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์	

สัญลักษณ์อุณาโลมเริ่มกลับมานิยมอย่างแพร่

หลาย	โดยถูกนำาไปใช้เป็นพระราชลัญจกร

ประจำาพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธ

ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	 เริ่มใช้คราวพระราช

พิธีบรมราชาภิเษก	เมื่อ	พ.ศ.	2328	จากนั้น

มาจะพบหลักฐานว่าสัญลักษณ์อุณาโลมถูก

ใช้ไปในลักษณะเป็นสิ่งมงคลต่างๆ	 มากมาย	

โดยเพิ่มความเชื่อ	ตำานาน	ความศักดิ์สิทธิ์ให้

กับสัญลักษณ์ซึ่งจะเห็นได้ว่าความหมายและ

ลักษณะการใช้งานสัญลักษณ์อุณาโลมนี้ถูก

เปลี่ยนไปตามยุคสมัย	แต่คงมีความหมาย

โดยรวมว่าเป็นสิริมงคล	ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า

มีการนำาไปใช้ในรูปแบบที่ต่างกันผู้คนส่วน

ใหญ่ไม่ได้ให้ความสำาคัญเช่นแต่ก่อนเพราะ

ความเชื่อและความศักดิ์สิทธิ์ถูกจำากัดอยู่ใน

กลุ่มเฉพาะ	คนทั่วไปไม่ทราบความหมาย	แต่

ยังคงมีนักออกแบบบางท่านหยิบสัญลักษณ์นี้

ขึ้นมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของศูนย์ประชุมสิริกิ

ติ์แต่น้อยคนจะรู้ว่าเป็นอุณาโลม	 นั้นอาจเป็น

เพราะรูปร่างคล้ายเปลวรัศมีที่อยู่บนเศียร

พระสมัยรัตนโกสินทร์ก็เป็นได้	

 

	 ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าความสำาคัญของ

สัญลักษณ์อุณาโลมแบบดั้งเดิมนั้นหมดสิ้น

ไปแล้วคงเหลือไว้เพียงเป็นสัญลักษณ์มงคล

ที่คนกลุ่มเล็กๆ	บางกลุ่มเท่านั้นที่ยังใช้อยู่ 	

แต่ก็ถูกนำาไปใช้ในมุมของเครื่องรางของขลัง	

สาเหตุที่สัญลักษณ์อุณาโลมไม่มีความหมาย

ในปัจจุบันอาจเป็นเพราะปัจจุบันผู้คนมีแหล่ง

ยึดถือจิตใจมากขึ้น	หรืออาจกล่าวผู้คนมีตัว

เลือกในการนับถือสิ่งต่างๆ	มากขึ้น	ความเชื่อ

เรื่องอุณาโลมก็ลดลง	 เทพเจ้าต่างๆ	 มากมาย

ผุดขึ้นเป็นระยะๆ	ผู้คนถูกเบี่ยงเบนความ

สนใจไปจนท้ายที่สุดวันหนึ่งข้างหน้าอาจไม่มี

ใครอีกที่รู้ความหมายที่แท้จริงของอุณาโลม

สัญลักษณ์อุณาโลมการสื่อความความหมายของสัญลักษณ์จากอดีตสู่ปัจจุบัน



นิเทศสยามปริทัศน์		 	

158

เอกสารอ้างอิง

•	 พิริยะ	ไกรฤกษ์.	ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย.	อมรินทร์พริ้นติ้ง	กรุ๊พ.		

	 	 กรุงเทพฯ.		2533.

•	 ราชบัณฑิตยสถาน.	พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	2525.		

	 	 นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.	กรุงเทพฯ.	2525

•	 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.	พระไตรปิฎก	เล่ม	11.	โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.		

	 	 กรุงเทพมหานคร.	2539

•	 จตุรวิทย์.	ปาฏิหาริย์เครื่องรางต่างแดน.	บี	พลัส	พับลิชชิ่ง	จำากัด.	กรุงเทพฯ	:	2551.

•	 กรมศิลปากร.	จารึกในประเทศไทย	เล่ม1	อักษรปัลลวะ	หลังปัลลวะ	พุทธศตวรรษที12-14.	

	 	 หอสมุดแห่งชาติ	กรมศิลปากร.	กรุงเทพฯ.	2529.

•	 คณะกรรมการจัดทำาหนังสือที่	ระลึกและจดหมายเหตุพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่า 

	 	 พระบาทสมเด็จ	พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช.ตำาราพิไชยสงคราม	

	 	 ฉบับรัชกาลที่	1.	กรมศิลปากร.	กรุงเทพ.	2545.

•	 ผาสุข	อินทราวุธ.	ทวารวดี	:	การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานโบราณคดี.	สำานักพิมพ์อักษร 

	 	 สมัย.	กรุงเทพฯ.	2542.

•	 กรมศิลปากร.	ศิลปะทวารวดี	:	ต้นกำาเนิดพุทธศิลป์ในประเทศไทย.	กรมศิลปากร	สำานัก 

	 	 พิพิธภัณฑสถานแห่ชาติ.	กรุงเทพฯ.	2552.

•	 ศ.ดร.สันติ	เล็กสุขุม.	ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย	ฉบับย่อ.	สำานักพิมพ์เมืองโบราณ.	กรุงเทพฯ	 

	 	 4/2552.
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