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“สิงห์” ผู้พิทักษ์ในงานสถาปัตยกรรม 
 THE LION: ARCHITECTURAL PROTECTOR 

 

 

 
รูปที่ 1: รูปปั้นสิงโตแบบจีนประดับอยู่บนราวระเบียงในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

 (http://www.bloggang.com/data/b/beauty-angel/picture/1244216934.jpg) 

 

ส าหรับใครบางคนท่ีเคยสังเกตและเคย ตั้งข้อสงสัยว่า 

สถาปัตยกรรมไทยท่ีพบเห็นได้ทั่วไปในปัจจุบันน้ัน ไม่ว่าจะเป็น วัด 

โบสถ์ วิหาร หรือศาสนสถานอื่นๆ ส่ิงท่ีน ามาประดับตกแต่ง

ประกอบเข้ากับตัวอาคารน้ัน ท าไมต้องรูปสัตว์ต่างๆ หลายชนิด 

อาทิ วัว ม้า ช้าง สิงห์ ลิง นก ฯลฯ ซึ่งสัตว์เหล่าน้ีทั้งที่อยู่เฝ้ าประตู

ด้านหน้าของอาคารบ้าง อยู่ตรงราวบันไดบ้าง หัวเส า ราวระเบียง 

หรือบนหลังคาก็ดี ล้วนแล้วแต่ถูกประดับตกแต่งด้วยรูปสัตว์ท้ังส้ิน 

กล่าวถึงสัตว์ชนิดหนึ่ง ที่มีบทบาทส าคัญของงาน

สถาปัตยกรรมอยู่มากเช่นเดียวกัน นั่นคือ “สิงห์ หรือ “สิงโต ” เราจะ

มองเห็นเด่นชัดมากในงานสถาปัตยกรรมไทย บ้างก็นั่งประกบคู่เฝ้าประตู

อยู่ บ้างก็ประดับตรงราวระเบียง ติดอยู่บนผนังก็มี รูปแกะสลัก รูปปั้น นั่น

ท าให้เราชวนคิดสงสัยว่า “สิงห์” มีความส าคัญอย่างไรกับสถาปัตยกรรม

นั้นๆ มีความหมาย เป็นสัญลักษณ์หรือมีบทบาทหน้าที่อะไรกับ

สถาปัตยกรรม 

หากเรามอง สู้โลกกว้างไกลออกไป ไม่ใช่แค่ศาสนาสถานใน

ประเทศไทยเท่านั้น ทั่วโลกก็ปรากฏรูปสิงห์หรือสิงโตอยู่มากมายเช่นกัน 

ซึ่งมีความแตกต่างกันในทางลักษณะรูปร่าง แต่แก่นแท้หรือจุดประสงค์

ส าคัญจะแตกต่างกันด้วยหรือไม่นั้น เรายังไม่สามารถตอบได้ และนั่นคือ

ความสงสัยที่เราสามารถที่จะรู้และศึกษาหาค าตอบได้ 
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 สิงโต คือ...? 
 “สิงห์” หรือ “สิงโต” ภาษาอังกฤษเรียกว่า “Lion” จัดเป็นสัตว์ที่อยู่ในไฟลัมสัตว์

ที่มีกระดูกสันหลัง ชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อยู่ในวงศ์ Felidae 1 มีล าตัวขนาดใหญ่ไล่เลี่ยกับ

เสือโคร่ง มีพื้นล าตัวเป็นสีน้ าตาล ไม่มี ลาย ตัวผู้เม่ือโตเต็มที่แล้วจะมีขนแผงคอยาว ขน

ปลายหางจะเป็นพู่ ชอบอยู่ตามทุ่งโล่งเป็นฝูง มีน้ าหนักประมาณ 250 กิโลกรัม ส่วนตัวเมีย

จะมีขนาดเล็กกว่า ไม่มีขนแผงคอ มักจะท าหน้าที่ล่าเหยื่อ มีน้ าหนักประมาณ 180 กิโลกรัม 

สิงโตมีอายุขัยประมาณ 10-14 ปี 2 

 สิงโตมีถิ่ นก าเนิดอยู่ในทวีปแอฟริกาและทวีปเอเชีย ในปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด 6 

สายพันธุ์ มักจะพบในทวีปแอฟริกาเป็นส่วนใหญ่ มีถึง 5 สายพันธุ์และอีกสายพันธุ์หนึ่งอยู่

ทวีปเอเชีย เรียกสิงโตแถบนี้ว่า สิงโตเอเชีย 3 พบในภูมิภาคตะวันออกกลางจนถึงอินเดีย

ตอนเหนือและภาคตะวันตก 

 

 มนษุย์กับยุคแห่งการค้นพบสิงโต 
 สัตว์ต่างๆ ที่ถือก าเนิดมาในยุคแรกๆ นั้น สายหนึ่งได้วิวัฒนาการกลายเป็น

มนุษย์พร้อมกับสัตว์ประเภทอ่ืนด้วยในเวลาเดียวกัน มนุษย์ถือว่าเป็นสัตว์ย่อมต้องต่อสู้กับ

ธรรมชาติเพ่ือให้มีชีวิตอยู่รอด วัฒนธรรมการล่าจึงถือก าเนิดขึ้น สัตว์ทุกตัว จ าเป็นต้องล่า

และหาอาหารเพ่ือความอยู่รอด มนุษย์ก็เช่นเดียวกัน 

ในยุคแรกนั้นมนุษย์ยังไม่รู้จักการใช้ไฟ ยังไม่รู้จักการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ มนุษย์จึงต้อง

เตร็ดเตร่เร่ร่อนโดยไม่มีถิ่นฐาน เพียงแค่ว่าอาศัยร่มไม้ เพิงผาตามธรรมชาติเป็นที่พักพัง

อาศัยเวลากลางคืนและเวล าฝนตกพายุกระหน่ าเป็นชั่วคราวเท่านั้น มนุษย์จึงต้องล่าสัตว์

หาอาหารกินเอง ถ้าหากว่าอาหารในบริเวณนั้นหมดก็จะโยกย้ายไปหาแหล่งอาหารยังที่อ่ืนๆ 

และหาที่อยู่ใหม่ไปเร่ือยๆ หากอาหารบริเวณนั้นหมดไปอีก ก็จะย้ายแหล่งอาหารใหม่หรือไม่

ก็กลับไปแหล่งอาหารเดิมที่เคยจากมา เช่ือว่าอาหารจะกลับมามีเหมือนเดิมอีกครั้ง 

จนพัฒนาการของมนุษย์ก้าวหน้าขึ้น ถ้ าและเพิงผากลับกลายเป็นที่อยู่อาศัยกึ่ง

ถาวร มนุษย์สามารถจัดการกับอาหารการกินได้แล้ว ช่วงเวลานี้เองท าให้มนุษย์ได้แสดงออก

ทางศิลปะ จากประสบการณ์ประจ าวัน ท าให้มนุษย์ได้แสดงวิถีชีวิตออกมาเ ป็นภาพเขียนสี

บนผนังถ้ า โดยภาพที่แสดงออกมานั้น สะท้อนให้เห็นถึงรูปสัตว์และการล่าสัตว์ที่เคยล่าและ

พบเห็น เช่น วัว กวาง ปลา เป็นต้น หรือแม้กระทั่งการต่อสู้กับสัตว์ที่ดุร้าย อย่างหมาป่า เสือ

และ “สิงโต” ซึ่งภาพเหล่านั้นจะสะท้อนให้เห็นว่ามีสัตว์ประเภทนั้นอยู่ตรง บริเวณนี้จริงและ

มนุษย์ก็เกิดแรงบันดาลใจอยากสร้างสรรค์งานศิลปะไว้เพ่ือบันทึกเหตุการณ์ส าคัญๆ ไว้ ซ่ึง

ถูกเรียกว่าเป็น อารยธรรมในยุคแรกๆ 

 

 
 
 
1 วงศ์ Felidae เป็นวงศ์เดียวกับแมว สิงโตมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Panthera leo 
2 http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%95 
3 สิงโตเอเชีย ชื่อวิทยาศาสตร์ Panthera leo persica จะมีขนาดเล็กกว่าสิงโตแอฟริกา 

รูปที่: 2 สิงโตแอฟริกา 

(http://2.bp.blogspot.com/_TcwbP

uj2SZ0/SOMIlynxSdI/AAAAAAAAC

r4/oNqPmr7Cckw/s1600/african-

lion-closeup.jpg) 
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 ความสัมพันธ์ระหว่างสิงโตกับกลุ่มอารยธรรม 
 เม่ือมนุษย์มีพัฒนาการมากขึ้น ประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมาและบทเรียนที่ได้รับ

จากธรรมชาติรอบตัว จากที่มนุษย์เคยอยู่อาศัยกันอย่างเร่ร่อนไม่เป็นหลักแหล่ง จนในที่สุด

มนุษย์ได้รู้จักการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ รู้จักใช้ไฟ จึงท าให้มนุษย์หันมาสร้างที่อยู่อาศัยเป็น

หลักแหล่ง โดยไม่ย้ายไปไหนอีก เนื่องจากมีอาหารหมุนเวียนอยู่ตลอด ผักเก็บแล้วก็ปลูก

ใหม่ได้ สัตว์เลี้ยงก็ออกลูก มาเป็นอาหาร มนุษย์เริ่มรู้จักค าว่า “สังคม ” จากบ้านก็เริ่ม

ขยายตัวกลายเป็นชุมชน จากชุมชนก็กลายมาเป็นเมือง ถึงจุดนี้แล้วมนุษย์ต้องมีอารยธรรม

ที่เจริญจนถึงขีดสุด ศิลปะจึงบังเกิดแก่ทุกอารยธรรม 

 ดังที่ทราบมาแล้วว่าสิงโตมีถิ่นก าเนิดอยู่ในแถบทวีปแอริกาและทวีปเอเชีย  

(ภูมิภาคตะวันออกกลางจนถึงอินเดีย ) กลุ่มอารยธรรมลุ่มแม่น้ าไนล์ (Nile) แม่น้ าไทกรีส-ยู

เฟรตีส (Tigris-Euphrates) รวมถึงแม่น้ าสินธุ ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการค้นพบสิงโต ต่างก็มี

ความสัมพันธ์กับสิงโต ซึ่งเป็นสัตว์พื้นเมืองและพบเห็นกันอยู่บ่อยๆ 

 ถึงแม้ว่า “สิงโต” จะไม่มีความใกล้ชิดกับมนุษย์มากเท่ากับ วัว ควาย ซ่ึงเป็นสัตว์

เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ใช้แรงงานให้กับมนุษย์ แต่ก็เป็นสัตว์ที่มนุษย์ยกย่องและน่าเกรงขาม ภาพ

จิตรกรรมหรือประติมากรรมที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นนั้น นอกจากจะมีรูปของสัตว์เลี้ยงต่างๆ 

แล้ว มนุษย์ยังน าเอารูปสิงโต  มาเขียนหรือแกะเป็นรูป มาเปรียบกับผู้เป็นใหญ่ ผู้คนชั้นสูง

หรือกษัตริย์ ซึ่งเปรียบเสมือนว่า เป็นผู้กล้าหาญ น่าเกรงขาม สง่างามและมีอ านาจ 

เหมือนกับสิงโต และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นที่ “สิงโต ” เข้ามามีบทบาทในงานสถาปัตยกรรมซึ่ง

เกี่ยวข้องกับผู้มีอ านาจ อย่างเช่นกษัตริย ์

 

อียิปต์ 

อียิปต์ อารยธรรมอันเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก เป็นอารยธรรมลุ่มแม่น้ าไนล์ (Nile) 

หลักฐานที่ปรากฏเกี่ยวกับสิงโตอย่างเห็นได้ชัด ก็คือ “สฟิงซ์ (Sphinx)” เป็นรูปแกะสลักหิน

ขนาดมหึมา ตั้งอยู่หน้าปีรามิดคีเฟรน (Chephren) หรือคาฟรา (Krafra) รูปสฟิงซ์นั้นมี

รูปร่างเป็นสิงโตและมีใบหน้าเป็นหญิงสาวหมอบอยู่ 4 สร้างขึ้นเพ่ือเป็นที่เคารพแทนสุริยเทพ 

สฟิงซ์จะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเพ่ือบูชาสุริยเทพในตอนเช้า และเอาไว้ปกปักษ์รักษา

หลุมศพของฟาโรห์หรือปีรามิด (Pyramid) 

นอกจากนี้ยังพบรูปสฟิงซ์ในจารึกแผ่นหินแกรนิตที่เรียกว่า “ศิลาจารึกพระสุบิน 

(Dream Stela)” อยู่ตรงระหว่างอุ้งเท้าหน้าของสฟิงซ์ ซึ่งเป็นบันทึกเรื่องราวความฝันของ

ฟาโรห์ทุธโมสิสที่ 4 (Tuthmosis IV) ซึ่งทรงพระสุบินในระหว่างที่บรรทมอยู่ใต้ร่มเงาของส

ฟิงซ์ขณะออกล่าสัตว์ว่า “จอมอสูรตนนี้  ก าลังส าลักทรายที่ถมทับตัวมันอ ยู่ มันทูลพระองค์

ว่า หากจัดการเอาทรายนี้ออก พระองค์จะได้ครองมงกุฎเหนืออาณาจักรไอยคุปต์ทั้ง

ตอนบนและตอนลุ่ม” 

 

 

 
4 ลักษณะของการผสมผสานของสัตว์หลายประเภท รวมทั้งสัตว์ประเภทอื่นด้วย มีมาต้ังแต่สมัยโบราณกาลแล้ว 

แนวความคิดเดียวกับ สัตว์ป่าหิมพานต์ในวรรณคดีไทย 

รูปที่ 3: รูปสลักสฟิงซ์ของอียิปต์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือ มหาสฟิงซ์  

(The Great Sphinx of Giza) บริเวณใกล้กับพีระมิดคาเฟร ซึ่งเป็น

ส่วนหนึ่งของ หมู่พีระมิดแห่งกิซ่า | Giza Pyramid Complex 

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Egypt.

Giza.Sphinx.01.jpg) 

 

รูปที่ 4:  ศิลาจารึกพระสุบิน (Dream Stela) 

(http://euler.slu.edu/~bart/egyptianhtml/kings%20and%20Qu

eens/Tuthmosis4-sphinx_low.gif) 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%8C
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สังเกตไหมว่า ท าไมพระเศียรของสฟิงซ์มีขนาดเล็กไม่ได้สัดส่วนที่เหมาะสมกับ

ขนาดล าตัว บางคนเช่ือว่า เดิมนั้นพระเศียรอาจจะเป็นหัวแกะหรือเหยี่ยวที่ได้สัดส่วน แต่

ต่อมาภายหลังให้แต่งใหม่จนกลายเป็นใบหน้ามนุษย์ เม่ือฟาโรห์องค์ต่อไปครองราชย์สมบัติ

ก็เปลี่ยนใหม่อีกครั้ง จนมีพระเศียรที่เล็กลงแบบไม่ได้สัดส่วน 

 

กรีก-โรมัน 

กรีกและโรมัน ถือได้ว่าเป็นทายาททางวัฒนธรรมของอียิปต์ ศิลปะต่างๆ  ก็จะได้

รับมาจากอียิปต์เป็นส่วนใหญ่ วัฒนธรรมของศิลปะการสร้างสรรค์สิงโตก็เช่นเดียวกัน ถือว่า

ศิลปะกรีกไม่น้อยหน้าใครเลย ตามต านานของกรีกเราจะรู้ จักสิงโตในนามของ “กริฟฟอน 

หรือ กริฟฟิน” (Griffon or Griffin) เป็นสัตว์ในเทพนิยายร่างกายเป็นครึ่งนกอินทรี ครึ่งสิงโต 

โดยส่วนหัว ขาคู่หน้าและปีก เป็นนกอินทรี ส่วนล าตัวและขาคู่หลังเป็นสิงโต และมีหางเป็นงู 

บางจ าพวกก็มีหางของสิงโต อาศัยอยู่ในถ้ าตามภูเขา  เป็นสัตว์เทพผู้พิทักษ์เหมืองทองค า

ของดินแดนไฮเปอร์โบเรีย  (ดินแดนในต านานซึ่งอยู่ทางขั้วโลกเหนือ มีแสงอาทิตย์ และ

ความอุดมสมบูรณ์ตลอดกาล) นอกจากนี้ยังเป็นผู้ลากรถม้าของเทพอพอลโล  (เทพแห่งพระ

อาทิตย์) อีกด้วย  

The Lion Gate at the ancient Greek city of Mycenae เป็นโบราณสถาน

ของกรีกที่มีรูปปั้นเป็นรูปสิงโตสองตัวหันหน้าเข้าหากัน ยืนเหยียบแท่นคบเพลิงด้วยขาหน้า

ทั้งสองตัวประดับอยู่บนซุ้มประตูหินขนาดใหญ่ และยังพบรูปแกะสลักหินรูปสิงโตแบบ

ลอยตัวประดับอยู่ทางเข้าของโบราณสถานนี้อีกด้วย 

 
 

 

 

 

 

 

แอสซีเรีย 

แอสซีเรียเป็นพวกแคสไซต์ อ นารยชนที่เข้ามาสู่ลุ่มน้ าไทกรีส- ยูเฟรตีส (Tigris-

Euphrates) ชาวแอสซีเรีย มีความสามารถอย่างยิ่งในการสู้รบและล่าสัตว์ ผลงานศิลปะที่

ออกมามักจะแสดงถึงความโหดร้าย ความบ้าบิ่น และการทารุณสัตว์ การแกะสลักภาพนูน

ต่ า (Bas-relief) ของชาวแอสซีเรีย จึง เกี่ยวข้องกับเรื่อ งสงครามและการล่าสัตว์ ภาพ

แกะสลักที่มีการเคลื่อนไหวเหมือนธรรมชาติมาก เช่นภาพที่แสดงสิงโตดุร้ายสู้แบบจนตรอก 

แสดงอาการทุรนทุรายด้วยความบาดเจ็บ นอกจากนี้ยังมีประติมากรรมรูปวัวมีปีกและรูป

สิงโตมีปีกมีหัวเป็นคน แต่จุดพิเศษคือ นับขาได้ตัวละ 5 ขา ซึ่งคล้ายกับที่เมื องแอสเฮอร์ 

(Ashur) อันเป็นลักษณะเด่นของศิลปกรรมที่ใช้ประดับสถาปัตยกรรมของชาวแอสซีเรีย  

 

 

 

 

รูปที่ 5: กริฟฟิน หรือ กริฟฟอน สัตว์ในเทพนิยายของ

กรีก (http://image.ohozaa.com/it/mhhh6.jpg) 

 

รูปที่ 6: The Lion Gate at the ancient Greek city of Mycenae 

(http://img1.photographersdirect.com/img/12694/wm/pd555026.jpg) 

 

รูปที่ 7:  ภาพสลักหินนูนต่่าชาวแอสซีเรียเป็นชาตินักรบ

และนักล่าสัตว์ จึงต้องสลักภาพให้เห็นถึงการล่าสัตว์และ

วถิีชีวิตนักรบ 

(http://www.ipesk.ac.th/VISUAL%20ART/lesson425

_files/As003.jpg) 

 

รูปที่ 5: กริฟฟิน หรือ กริฟฟอน (Griffin or Griffon) สัตว์ในเทพ

นิยายของกรีก เป็นผู้ลากรถม้าของเทพอพอลโล

(http://image.ohozaa.com/it/mhhh6.jpg) 
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เปอร์เซีย 

เม่ือชาวเปอร์เซียมีอ านาจเหนือชาวแอสซีเรีย ความเป็นชาตินักรบเร่ร่อน

แบบเดิมของชาวเปอร์เซียท าให้สถาปัตยกรรมเกิดขึ้นได้ยาก จึงต้องอาศัยศิลปวัฒนธรรม

ของต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็น อียิปต์ กรีกโยนก (ทางตะวันออก) หรือแม้กระทั่งเชลยศึกชาวแอส

ซีเรีย จึงท าให้ศิลปกรรมของชาวเปอร์เซียมีความหลายหลายและผสมผสานกลายเป็น

เอกลักษณ์เฉพาะตัว “สิงโต” ที่พบในสถาปัตยกรรมของชาวเปอร์เซีย ส่วนใหญ่แล้วจะเป็น

ภาพจิตรกรรมและแกะสลักนูนต่ าที่ติดกับฝาผนังเป็นส่วนใหญ่ เช่นพระราชวังที่เมืองเปอร์ซี

โปลิส (Persepolis) มีรูปสิงโตกินวัวประดับอยู่ตรงผนังบันไดของพระราชวัง นอกจากนี้ยังมี

จอกน้ ารูปสิงโต และพรมเปอร์เซียที่ถักทอเป็นลายสิงโตซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของชาว

เปอร์เซียอีกด้วย 

 

อินเดีย (สมัยสมเด็จพระเจ้าอโศกมหาราช) 

 อินเดีย เป็นอารยธรรมลุ่มแม่น้ าสินธุ ครั้นเม่ือชาวอารยันได้เป็นใหญ่เหนือชาว

พื้นเมืองแห่งชมพูทวีป ลัทธิความเช่ือของชาวอารยันสอดคล้องกับชนพ้ืนถิ่นเดิม 5 ท าให้พระ

เวทของชาวอารยันเป็นที่ยอมรับกว้างขวาง ศาสนาพราหมณ์ แก่นของพระเวทกลายเป็น

แก่นประเพณีส าคั ญของนักภรต แม้จนกระทั่งภายหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศ

พระพุทธศาสนา สมเด็จพระเจ้าอโศกมหาราชกลายเป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

มีการก่อสร้างสถูปเจดีย์มากถึง 8,400 องค์ในชมพูทวีป และมีการปักเสาอโศกแสดง

ขอบเขตแห่งอาณาจักรของพระองค์ เสาอโศกที่ว่านี้เดิ มมีหัวเสาเป็นรูปวัว แต่หลังจากที่

พระองค์เปลี่ยนมานับถือพุทธศาสนาจึงเปลี่ยนมาเป็นรูปสิงโต ซึ่งมีความหมายว่าเป็นเจ้า

ป่าหรือเจ้าแห่งสัตว์ทั้งปวง เม่ือเปรียบกับพระองค์คือ เป็นผู้ที่มีดินแดนกว้างใหญ่ไพศาลไป

ทั่วทุกสารทิศ 

เสาอโศกที่มีช่ือเสียงที่สุดได้จากเมืองสารนาถ เป็นรูปสิงโต 4 ตัวหันหน้า
ออกไปยังทิศทั้งสี่ ตั้งอยู่รวมกันบนแผ่นรูปวงกลม ที่ขอบมารูปสัตว์อยู่ประจ าทิศ ทิศเหนือ
เป็นรูปสิงโต (มีอ านาจเหนือทุกสรรพสิ่ง) ทิศตะวันออกเป็นรูปช้าง ทิศใต้เป็นรูปม้า และทิศ
จะวันตกเป็นรูปวัว จะมีรูปธรรมจักรวางสลับกับสัตว์ทั้งสีช่นิดด้วย หมายความว่า ล้อแห่ง
ธรรมจักร 6 ได้แล่นผ่านไปทั่วทุกสารทิศแล้ว 
 

ลังกา 

 ในช่วงที่สมเด็จพระเจ้าอโศกมหาราชเรืองอ านาจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

พระหินทะ และ พระนางสังฆมิตตา พระโอรสและพระธิดาของสมเด็จพระเจ้าอโศกมหาราช 

ผู้ที่ได้บรรพชาเป็นภิกษุและภิกษุณี เป็ นผู้น าพระพุทธศาสนามาเผยแพร่ทางตอนใต้ของ

อินเดียและเข้าสู้ลังกาทวีป ถึงแม้ว่าลังกาจะไม่มีเสาอโศกปรากฏให้เห็น แต่ศิลปกรรมและ

สถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาที่ปรากฏให้เห็นก็มีอยู่มากมาย 

  

 
5 ชาวฑราวิด (Dravidian) เป็นชนพื้นเมืองเดิมในแถบลุ่มแม่น้ าสินธุ 
6 ล้อแห่งธรรมจักร หมายถึง พระพุทธศาสนา 

รูปที่ 8: รูปสลักหินรูปสิงโตมีปีกแต่หัวเป็นคน ที่คล้ายกับ

เมืองแอสเฮอร์ 

(http://home.cc.umanitoba.ca/~umghania/lion.jpg) 

 

รูปที่ 9: ภาพสิงโตกินวัวบนผังบันไดของพระราชวังที่เมือง Persepolis 

(http://www.thaidphoto.com/forums/attachment.php?attachmen

tid=344956&stc=1&d=1240659779) 

 

รูปที่ 10:  หัวเสาพระเจ้าอโศกมหาราชที่เป็นรูปสิงโตอินเดีย 4 ตัวหัน
หลังชนกัน ในปัจจุบันทางอินเดียถือเป็นตราแผ่นดิน 
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/1/15/Sarnath_Lion_Ca

pital_of_Ashoka..jpg) 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99
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“อัฒจันทร์ศิลา (Moon Stone)” เป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า

ศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิงโตได้เข้ามายังลังกาทวีปแล้ว อัฒจันทร์ศิลาเป็นแผ่นหินรูปครึ่ง

วงกลมวางไว้เป็นบันไดขั้นแรกของทางขึ้นไปยังศาสนสถาน ซ่ึงจะปรากฏรูปแกะสลับหิน

ศิลาเป็นรูปสัตว์ต่างๆ อันได้แก่ สิงโต ช้าง ม้า วัว เช่นเดียวกับสัญลักษณ์บนหัวเสาอโศก แต่

อัฒจันทร์ศิลานี้จะมีหงส์ เพิ่มเข้ามาอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งแสดงถึงมิติของทิศเบื้องบน 

 นอกจากด้านสถาปัตยกรรมแล้ว “สิงโต” ยังถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ที่ติดอยู่บนธง

ชาติและตราแผ่นดินของประเทศศรีลังกาด้วย เนื่องจากชนพ้ืนเมืองเป็นชาวสิงหล ซ่ึงแปลว่า 

สิงห์ 

 

จีน 

 จีนเป็นอารยธรรมลุ่มแม่น้ าฮวงโหและแยงซีเกียง เม่ือเปรียบเทียบกับถิ่นก าเนิด

ของสิงโตแล้วบริเวณลุ่มแม่น้ าแห่งนี้ไมใช่ถิ่นก าเนิดของสิงโต สิงโตไม่ได้เป็นสัตว์พื้นเมือง

ของชาวจีน แต่ทว่าอิ ทธิพลของกลุ่มอารยชนรอบข้าง ศิลปกรรมได้เผยแพร่เข้ามายังจีน 

ศิลปกรรมที่ไม่เคยมีมาก่อนได้ปรากฏขึ้น จีนได้รับเอารูปสิงโตมาจากเปอร์เซีย จึงท าให้เกิด

ประเพณี “การเชิดสิงโต ” ขึ้น ซ่ึงเป็นการละเล่นประกอบพิธีกรรมมงค ลรื่นเริงต่างๆ เพราะ

ชาวจีนเชื่อว่า สิงโตเป็นสัตว์ใ หญ่ที่สัตว์อ่ืนๆ เกรงขาม จึงมีพลังอ านาจในการขับไล่สิ่ง

อัปมงคลทั้งหลายได้ 

 สิงโตที่ปรากฏในงานสถาปัตยกรรมของจีน อันได้แก่ รูปปั้นสิงโตแบบจีน มักจะ

ประดับตกแต่งอยู่หน้าประตูทางเข้าทั้งสองข้างและราวระเบียง ไม้เว้นแต่มือจับตรงบาน

ประตูของชาวจีน ซ่ึงเป็นรูปหัวสิ งโตและมีห่วงเหล็กคล้องอยู่ เชื่อกันว่ารูปสิงโตนี้จะคอย

ป้องกันสิ่งอัปมงคลชั่วร้ายไม่ให้กล้ ากลายเข้ามายังด้านใน และอาจจะพบรูปสลักสิงโตบน

ผนังบ้าง ประดับบนสันหลังคาบ้าง ซ่ึงชาวจีนก็ได้ให้ความส าคัญกับสิงโตมากพอสมควร 

สิงโตจึงมีเอกลักษณ์เฉพาะแบบจีนซึ่งต่างกับสิงโตของอารยธรรมอ่ืนๆ ในโลก 

 

สุวรรณภูม ิ

 ดินแดนแหลมทองอันอุดมสมบูรณ์ที่ถูกขนานนามว่า “สุวรรณภูมิ ” อยู่บริเวณ

ทางตอนใต้ของประเทศจีน และเยื้องลงมาทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอินเดีย ซึ่งอยู่

คาบสมุทรอินโดจีน อาจจะเรียกดินแดนแห่งนี้ว่า “เอเชียอาคเนย์ ” วัฒนธรรมและกลุ่มชน

ชาติบริเวณส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกลุ่มเล็กๆ ที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วสุวรรณภูมิ เช่น 

อาณาจักรพุกาม อาณาจักรล้านนา อาณาจักรล้านช้าง อาณาจักรขอม อาณาจักรจามปา 

อาณาจักรทวารวดี อาณาจักรศรีวิชัย และลงไปถึงอาณาจักรมลายู อาณาจักรเหล่านี้ดู

เหมือนว่าจะเป็นพี่เป็นน้องกัน เนื่องจากมีการติดต่อค้าขายกันอยู่เสมอ จึงท าให้อิทธิพลของ

ศิลปกรรมมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน 

 ศิลปกรรมรูปสิงโตเข้ามายังดินแดนสุวรรณภูมิจากอินเดียและจีน เริ่มเข้ามาตอน

แรกทางตอนเหนือของสุวรรณภูมิ แล้วแผ่กระจายไปทั่วแว่นแคว้น ดังจะเห็นได้จากต านาน

พม่าที่กล่าวถึง สิงห์ลักราชธิดาของกษัตริย์และโอรสของนางไปเลี้ยงดู ต่อมาโอรสนั้นได้ฆ่า

สิงห์ผู้มีพระคุณ จึงแก้บาปด้วยการปั้นรูปไว้บูชาตามหน้าวัดเพ่ือสักการะและเพ่ือการ

รูปที่ 11:  อัฒจันทร์ศิลา (Moon Stone) 
(http://www.reurnthai.com/rtimages/RW2501x30.jpg

) 

 

รูปที่ 12:  การเชิดสิงโต ประเพณีอันเป็นมงคลของจีน 
(http://show-organize.com/content/image/-20090415-

064407.jpg) 

รูปที่ 13:  รูปปั้นสิงโตจีน 
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9

2/ChineseLion2.jpg) 
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คุ้มครอง คติดังกล่าวนี้ได้แพร่หลายในบริเวณใกล้เคียง ทั้งอาณาจักรล้านนาและอาณาจักร

ขอม มักจะเห็นรูปสิงห์ประดับตรงหน้าประตูวัดมากมายหลายแห่ง 

 

 “สิงห์” ในสยามประเทศ 
 หลังจากวัฒนธรรมของศิลปกรรมรูปสิงโตได้เผยแพร่เข้ามายังดินแดนสุวรรณภูมิ

แล้วนั้น อาณาจักรต่างๆ ในดินแดนสุวรรณภูมิต่างก็เอาสิงโตไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับ

วัฒนธรรมของตนเอง มีเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง ครั้นเ ม่ือไทได้รวมอ านาจและ

อาณาจักรดินแดนต่างๆ เข้าด้วยกันแล้วเกิดเป็น “ไท” หรือ “สยาม” ศิลปวัฒนธรรมของแต่

และอาณาจักรเดิมที่เป็นแบบดั้งเดิมอยู่แล้วก็เกิดการผสมผสานกัน กลายเป็นวัฒนธรรม

ใหม่ที่เรียกว่า “ศิลปวัฒนธรรมไทย” 

  

สถาบันกษัตริย์ 

ในวัฒนธรรมไทย “สิงห์” หรือ “สิงโต ” นั้นถูกน ามาใช้ตกแต่งสถาปัตยกรรมที่

เกี่ยวข้องกับกษัตริย์ เพ่ือให้เป็นสัญลักษณ์ของพลังอ านาจและความแข็งแกร่ง ซึ่งในทุก

วัฒนธรรมล้วนแล้วแต่ใช้สิงโตเป็นสัญลักษณ์ในเชิงนี้กันทั้งสิ้น สิ่งที่ปรากฏในประเทศไทย

นั้น เราอาจจะเคยได้ยิน ค าว่า “สีหบัญชร” 7 ซึ่งเป็นที่พระมหากษัตริย์เสด็จออกยังมุขหรือ

หน้าต่าง และเรียกพระบรมราโชวาทในครั้งนั้นว่า “สีหนาท ” (หมายถึงเสียงค ารามของ

สิงโต) 8  

 

สถาบันศาสนา 

 นอกจากสถาบันกษัตริย์แล้ว “สิงโต” ถือว่ามีบทบาทอย่างมากในสถาบันศาสนา

ไม่แพ้กัน มักจะมีรูปปั้นสิงห์ตั้งอยู่หน้าประตูทางเข้าของวิหารหรืออุโบสถ บ้างก็อยู่ตรงหน้า

ประตูทางเข้าเขตวัดเลย การน าสิงโตมาประดับเช่นนี้ก็เพ่ือแสดงว่า สิงโตเป็นสัตว์ที่มีพลัง

อ านาจสามารถขับไล่สิ่งอัปมงคลและสิ่งช่ัวร้ายไม่ให้เข้าเขตวัดและอารามได้ (ตามความ

เช่ือของจีน) ซึ่งวัดที่มีรูปปั้นสิงห์เฝ้าหน้าประตูวัดนั้น ส่วนใหญ่มักจะพบเห็นได้ตามวัดทั่วไป

ในภาคเหนือของประเทศไทย เพราะชาวล้านนาหรือคนภาคเหนือเชื่อว่า ได้รับอิทธิจากพม่า

ตามต านานที่กล่าวไว้ข้างต้น ซ่ึงล้านนาเองเคยเป็นเมืองขึ้นของพม่ามาก่อน ไม่แปลกอะไรที่

จะมีคติความเชื่อที่คล้ายกับพม่า ดังนั้นวัดล้านนาจะมีคติความเชื่อเร่ืองสิงห์มากพอสมควร  

ลักษณะของสิงห์จะมีลักษณะเฉพาะของล้านนา 

ตัวอย่างสิงห์ล้านนาที่สามารถหาดูได้คือที่ “วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ” จังหวัด

เชียงใหม่ โดยเฉพาะหอไตร จะมีลายปูนปั้นรูปสิงห์บนผนังมากกว่า 20 กรอบ โดยสิงห์แต่

ละตัวจะมีรูปร่างและลักษณะท่าทางต่างกันออกไป บางตัวก็มีขนปกคลุมล าตัว และบางตัว

ก็มีปีกบินได้ นอกจากนี้ยังได้พบรูปปูนปั้นประดับมุมเรือนธาตุเจดีย์วัดป่าสัก เชียงแสน ด้วย 

  

 

 
 

7 ซึ่งมาจากค าว่า สีห์ + บัญชร = สีหบัญชร (สีห์ แปลว่า สิงห์หรือสิงโต ส่วน บัญชร ก็แปลว่า มุขหรือหน้าต่าง) 
8 http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%95 

รูปที่ 14:  หอไตร วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ผนังตกแต่งด้วยปูน
ปั้นรูปสิงห์มากกว่า 20 กรอบ และมีรูปปั้นสิงห์เฝ้าประตู
ทางเข้าอยู่ 
(http://i237.photobucket.com/albums/ff261/pitarn07/watsi

ngha1.jpg?t=1197355142) 

รูปที่ 15:  พระสถูปที่วัดธรรมิกราช จ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับสิงห์
แบบเขมรมาเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งในงานสถาปัตยกรรมไทย 
(http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/622/7622/ima

ges/ayu3/DSCF3798.jpg) 
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ส าหรับลักษณะสิงห์แบบภาคกลางนั้น คงเป็นอิทธิที่รับมาจากล้านนาหรือเชียงใหม่อีกที 

ในช่วงที่เชียงใหม่ตกเป็นเมืองประเทศราชของกรุงเทพฯ ลักษณะของสิงห์ก็จะเป็นแบบไทย 

ซึ่งน าเอาลายไทยเข้าไปประดับเพ่ิมเติม กลายเป็นสิงห์ที่มีเอกลักษณ์แบบหนึ่งของไทย เรา

จะเห็นได้จาก รูปภาพสัตว์หินพานต ์

 

 

 

  

 

 

ด้านวรรณกรรมและวรรณคดี 

 ในด้านวรรณกรรมไทย “สิงห์” เป็นสัตว์ป่าหิมพานต์ มีพลังก าลังสูง ดูสง่าและน่า

เกรงขาม ในต านานหิมพานต์สามารถจ าแนกออกได้เป็น 2 ชนิด คือ ราชสีห์ และ สิงห์ผสม 9 

1. ราชสีห์  เป็นสัตว์ที่มีพละก าลังสูง มีอยู่ด้วยกัน 4 ชนิดคือ บัณฑุราชสีห์ 

กาฬสีหะ ไกรสรราชสีห์ และติณสีหะ 

2. สิงห์ผสม  เป็นสิงห์ที่มีลักษณะประสมกับสัตว์ประเภทอ่ืน ได้แก่ เกสรสิง

หะ เหมราช คชสีห์ ไกรสรจ าแลง ไกรสรคาวี ไกรสรนาค า ไกรสรปักษา 

โลโต พยัคฆ์ไกรสร สางแปรง สกุณไกรสร สิงฆ์ สิงหคาวี สิงหคักคา สิงห

พานร สิงโตจีน สีหรามังกร เทพนรสีห์ ฑิชากรจตุบท โต โตเทพสิงฆนัต ทัก

ทอ 

 

ในวรรณกรรมไทย “สิงห์” ถือเป็นพาหนะของพระอาทิตย์ 10 เทพผู้แห่งแสงสว่าง 

ซึ่งเป็นที่น่าแปลกใจมากเม่ือเทียบกับความเช่ือตามต านานของกรีก “สิงห”์ ของกรีก เรียกว่า 

“กริฟฟิน หรือ กริฟฟอน (Griffin หรือ Gryphon)” เป็นสัตว์ในเทพนิยาย ร่างกายเป็นครึ่ง

นกอินทรีย์ ครึ่งสิงโต โดยส่วนหัว ขาคู่หน้าและปีกเป็นนกอินทรีย์ ส่วนล าตัวและขาคู่หลัง

เป็นสิงโต และมีหางเป็นงู (บางต าพวกก็มีหางเป็ นสิงโต) ซึ่งเป็นสัตว์ผู้ลากรถม้าของเทพอ

พอลโล (Apollo) ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ ดนตรี บทกวีและวรรณกรรม  11 และเม่ือ

เทียบกับ “สฟิงซ์ (Sphinx)” ก็เกี่ยวข้องกับพระอาทิตย์ เป็นตัวแทนการบูชาสุริยเทพ

เช่นเดียวกัน เชื่อว่าคงเป็นพาหนะของสุริยเทพ 

 

 

 

 

 

 
9 http://www.himmapan.com/thai/himmapan_lion.html 
10 บางต าราก็เป็น “ราชรถเทียมม้า” ที่ใช้เป็นพาหนะของพระอาทิตย์ 
11 http://www.siamsouth.com/smf/index.php?topic=7393.0%3Ball 

รูปที่ 16:  รูปปั้นนูนสูงรูปหัวสิงห์ ตรงหน้าพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท 

(http://i33.photobucket.com/albums/d96/waidhaya/Vimanme

k/022.jpg) 

 

รูปที่ 16:  สิงโตแบบจีน นิยมน่ามาประดับตกแต่งในงาน

สถาปัตยกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 

(http://i33.photobucket.com/albums/d96/waidhaya/Vimanme

k/008.jpg) 
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 ลักษณะสิงโตของแต่ละอารยธรรม 
 อย่างที่รู้กันอยู่ว่าสิงโตมีแหล่งก าเนิดในทวีปแอฟริกาและเอเชี ยกลาง กลุ่มอารย

ธรรมในแถบนั้นก็ย่อมได้เห็นสิงโตด้วยเช่นกัน สิงโตกลายเป็นสัญลักษณ์ต่างๆ ในเรื่องของ

ความเชื่อเกี่ยวกับสัตว์ในเทพนิยายบ้าง เรื่องความมีพลังอ านาจบ้าง และก็อาจเป็นเรื่องราว

ของวิถีชีวิตที่ต้องต่อสู้กับสิงโตในยุคโบราณ อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมเกี่ยวกับ สิงโตก็ได้

แพร่กระจายมาจากแหล่งก าเนิด จึงท าให้ลักษณะของสิงโตในแต่ละอารยธรรมที่ถูกเผยแพร่

ออกไปได้มีการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้คล้องกับวัฒนธรรมของตนเอง 

 

อารยธรรม รูปสิงโต ลักษณะเฉพาะ 

 
อียิปต์ 

 

 
 

 
สฟิงซ์ (Sphinx) มีร่างเป็นสิงโตและมีใบหน้าเป็นคน มีเคราที่คาง ตรงหน้า
ผากมีงูจงอางแผ่แม่เบี้ย และมีเครื่องประดับ รัดเกล้าแบบกษัตริย์โดยรอบ 
ที่ตั้งอยู่หน้าปีรามิดคีเฟรน (Chephren) หรือคาฟรา (Krafra) 
 
รูปที่ 17: http://www.thewholetruth.com/sphinx.jpg 

กรีก-โรมัน 

 
 

ลักษณะของสิงโตกรีกนั้น หัวจะเรียวเล็ก มีขนแผงคอเป็นคลีบวางเรียงกัน
เป็นระเบียบ ปากจะกลมทู่ มีร่างกายที่ก าย าแข็ งแรง บ้างก็จะพบสัตว์ใน
เทพนิยายที่ชื่อว่า “กริฟฟิน (Griffin)” ด้วย 
 
รูปที่ 18: http://i1.trekearth.com/photos/28148/greek_statue_lion.jpg 

 

แอสซีเรีย 

 
 

สิงโตห้าขา  เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของศิลปะแอสซีเรีย มีหัวเป็นคนสวม
หมวกและมีเครายาว ตัวเป็นสิงโต มีปีกเป็นนกอินทรีย์ ลักษณะเด่นอยู่ที่ขา 
จะมีทั้งหมด 5 ขา มองด้านข้างอาจจะเห็นว่ามี 4 ขา แต่พอมองด้านหน้า
จะเห็น 2 ขายืนคู่กันอยู่ เม่ือนับรวมกันทั้งหมดมองเป็นภาพสามมิติจะเห็น
ทั้งหมด 5 ขา ที่เมืองแอสเฮอร์ (Ashur) 
 
รูปที่ 19: http://karenswhimsy.com/public-domain-images/assyria/images/assyria-
4.jpg 

 

เปอร์เซีย 

 

สิงโตเปอร์เซียจะมีล าตัวก าย าแข็งแรง เห็นเป็นกล้ามเนื้อเป็นมัดๆ ชัดเจน 
จะพบภาพแกะสลักนูนต่ ารูปสิงโตมากที่พระราชวังที่เมืองเปอร์ซีโปลิส 
(Persepolis)  
 
รูปที่ 20: http://farm1.static.flickr.com/191/452233907_054824ec26.jpg?v=0 
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อินเดีย 
(สมัยสมเด็จพระ
เจ้าอโศกมหาราช) 

 
 

 

เสาอโศกที่มีชื่อเสียงที่สุดได้จากเมืองสารนาถ  เป็นรูปสิงโต 4 ตัวหันหน้า
ออกไปยังทิศทั้งสี่ ตั้งอยู่รวมกันบนแผ่นรูปวงกลม  ลักษณะของตัวสิงโตจะ
คล้ายกับสิงโตกรีก-โรมัน สังเกตได้จากขนแผงคอจะเป็นเหมือนเส้นหนาม
เรียวยาวเป็นชั้นๆ อย่างชัดเจน 
 
รูปที่ 21: http://inventorspot.com/files/images/hetv.org.png 

 

ลังกา 

 
 
 

สิงโตลังกา  จะตัวเล็กกว่าสิงโตทั่วไป จะมีคิ้วยาว แผงคอสั้น หางจะเป็น
ลายคล้ายกับเถาวัลย์ สามารถดูรูปสิงโตในธงชาติของประเทศศรีลังกาได้ 
จะมีลักษณะเหมือนกัน 
 
รูปที่ 22: http://www.harekrsna.com/gallery/classics1/classics3.jpg 

 

จีน 

 
 
 

สิงโตจีน  รูปร่างจะค่อนข้างเล็กแต่มีร่างรูปค่อนข้างล่ าสันบึกบึน 
ลักษณะเฉพาะคือลวดลายของขนแผงคอจะกลมหยิกขดเป็นวงหลายวง 
เห็นกงเล็บชัดเจน มักจะตกแต่งลวดลายแบบจีนเข้าไปด้วย 
 
รูปที่ 23: ศึกษาศิลปลายไทย, หน้า 252 

พม่า (พุกาม) 

 
 

ลักษณะของ สิงโตพม่า  จะมีล าตัวค่อนข้างใหญ่ยักษ์ มั กจะเป็นสีขาว ขน
ส่วนหัวจะช้ีตั้งขึ้นคล้ายกับเปลวไฟและขนแผงคอจะเป็นเปลวเรียงกันลงไป
เป็นชั้นๆ รูจมูกใหญ่และบานเหมือนหมู ขาจะประดับด้วยลายคล้ายกับ
เปลวไฟ หางยาวตรงพู่มักจะตกแต่งด้วยลายกนก 
 
รูปที่ 24: 
http://lh3.ggpht.com/_zrEr4f5WHQM/RmAZ4fH98vI/AAAAAAAAACk/a3PUJ 
95R2_Y/lion.jpg 
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ขอม (เขมร) 

 
 

สิงโตขอม (เขมร ) มีล าตัวสูงยาว มีฟันซ่ีเล็กเท่ากันหมด จมูกใหญ่เป็น
ก้อน ใบหน้าค่อนข้างดุร้าย ลักษณะของขนแผงคอจะไม่ค่อยมีแต่ขนส่วน
หัวจะบานเรียบไปด้านหลัง คล้ายกับผู้หญิงผมสั้น 
 
รูปที่ 25: http://image09.webshots.com/9/0/7/48/122700748hPsiEe_ph.jpg 

 

ไทย (ภาคกลาง) 

 

สิงโตไทย หรือ สิงห์ไทย รูปร่างลักษณะจะคล้ายกับสิงโตพม่า ตรงที่มีการ
ประดับลวดลายที่ขาคล้ายกับขนขาที่พลิ้วไหวและขนส่วนหัวที่ชี้ตั้งขึ้น
คล้ายเปลวไฟ แต่สิงห์ไทยจะไม่มีขนแผงคอ จึงท าให้คอดูยาวกว่า ล าตัวจะ
มีลายขดเป็นก้นหอยอยู่เต็มตัว หางจะเรียวยาว ตรงพู่จะแต่งด้วยลายกนก 
กงเล็บจะเห็นชัดเจนแบบจีน 
 
รูปที่ 26: ศิลปะประจ่าชาติ ลายไทย (ฉบับสมบูรณ์), หน้า 175 

 

จากตารางจะเห็นว่า ลักษณะของสิงโตในแต่ละอารยธรรมนั้น บ้างก็มีลักษณะที่

คล้ายคลึงกัน บ้างก็แตกต่างกัน อารยธรรมที่มีสิงโตคล้ายๆ กันนั้นก็คือเป็นแหล่งอารยธรรม

ที่อยู่ใกล้กัน ย่อมส่งผ่านศิลปกรรมได้ง่ายกว่า แ ละในทางกลับกันอารยธรรมที่มีสิงโต

แตกต่างกัน ย่อมอยู่ห่างไกลกันจึงท าให้อิทธิพลถึงได้ยากกว่า กว่าที่จะผ่านมาได้นั้น รูปร่าง

ลักษณะของสิงโตย่อมแปรเปลี่ยนไปตามวัฒนธรรมของตนเอง แต่ก็คงไว้ซึ่งลักษณะ

เฉพาะที่สามารถเข้าใจได้ว่านี่คือ “สิงโต” 

 

 บทสรุป 
สิงโต นับเป็นสั ตว์ที่มีความส าคัญและมีเสน่ห์มากในงานสถาปัตยกรรม ซ่ึงเริ่ม

มาตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคปัจจุบัน แต่ละอารยธรรมต่างก็รู้จักสิงโต ในยุคก่อน

ประวัติศาสตร์มนุษย์มักจะล่าสัตว์หาอาหารกินกัน สิงโตเป็นหนึ่งในสัตว์ที่มนุษย์ยุคนั้นได้

พบเห็น  และสู้กับสิงโตที่ดุร้าย จนท าให้ มนุษย์เกิดแรงบันดาลใจที่จะสร้างสรรค์ผลงาน

ศิลปะถ่ายทอดลงบนผนังถ้ าด้วยเทคนิคการเขียนสี จนกลายเป็นจิตรกรรมบนฝาผนังที่เป็น

แม่แบบของมนุษย์ในยุคโบราณ กลุ่มอารยธรรมได้พัฒนาจิตรกรรมฝาผนังจากภาพที่เป็น

ระนาบแบนราบ ให้ยกสูงขึ้นเป็นภาพแกะสลักนูนต่ าประดับบนฝาผนังของสถา นที่ส าคัญที่

เกี่ยวข้องกับกษัตริย์บ้าง ศาสนสถานบ้าง แล้วแต่ความเช่ือและการตีความในรูปแบบการ

เป็นตัวแทนและสัญลักษณ์ต่างๆ จากภาพแกะสลักนูนต่ ากลายเป็นภาพแกะสลักนูนสูง 
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และจนในที่สุดศิลปกรรมรูปสิงโตจึงได้ถูกปลดปล่อยออกมาเป็นประติมากรรมที่มีรูปร่าง

ลักษณะเป็นภาพลอยตัว เหมือนจริง ท าให้ยิ่งเห็นคุณค่าและความส าคัญมากขึ้น 

เม่ือศิลปกรรมรูปสิงโตได้พัฒนามาถือขีดสุดแล้ว แต่ละอารยธรรมต่างก็มีความ

เช่ือที่แตกต่างกัน บ้างก็น ารูปปั้นสิงโตใช้เป็นตัวแทนในการปกป้องคุ้มกันสิ่งต่างๆ ไม่ให้เข้า

มายังสถานอันศักดิ์สิทธิ์ กลายเป็นผู้พิทักษ์ เฝ้ารักษาของ เรามักจะเห็นรูปปั้นสิงโตตั้งอยู่

หน้าประตูบ้าง บนบานประตูบ้าง หรือบริเวณทางเข้าออกของประตู เหตุผลที่น าเอารูปสิงโต

มาท าเช่นนี้ก็เพราะว่า สิงโตเป็นสัตว์ใหญ่ มีอ านาจเป็นจ่าฝูง น่าเกรงขาม สัตว์น้อยใหญ่

ต่างพากันเกรงกลัวอ านาจและไม่กล้าเข้าใกล้ ก็เปรี ยบว่าจะไม่มีสิ่งช่ัวร้ายใดๆ เข้ามากล้ า

กลายได้ บ้างก็น ารูปสิงโตมาเล่าเรื่องราววิถีชิวิตลงบนผนังกับสิ่งที่มนุษย์ได้พบเจอมา เช่น

การสู้รบปรบมือกับสิงโต การทารุณกรรมสิงโตอย่างโหดร้ายของคนในยุคนั้น ซ่ึงท าให้เรา

ทราบถึงเรื่องราววิถีชีวิตของคนในยุคนั้นกับเร่ืองราวท างประวัติศาสตร์ หรือสุดท้ายก็น ารูป

สิงโตมาใช้เป็นสัญลักษณ์แทนสถาบันของกษัตริย์ เปรียบสิงโตเป็นเหมือนกษัตริย์ที่เรือง

อ านาจบารมีเหนือสิ่งอ่ืนใด เป็นที่น่าเกรงขามของสิ่งทั้งปวง 

ถึงแม้ว่าลักษณะภายนอกของสิงโตของแต่ละอารยธรรมนั้นจะไม่เหมือนกัน บาง

ตัวมีปีกบินได้ บ างตัวมีลวดลายสวยงาม บางตัวมีกล้ามเนื้อที่เป็นมัดๆ แล้วแต่วัฒนธรรม

ของแต่ละชาติ แต่อย่าลืมว่าสิ่งที่อยู่ภายในที่ถูกซ้อนด้วยรูปกายต่างเผ่าพันธุ์นั้นเป็นสิ่งที่

เหมือนและคล้ายคลึงกันทั่วโลก เป็นสากล จนถึงบัดนี้เรื่องราวท่ีได้เล่ามาน้ันตั้งแต่ต้น

จนสุดท้าย ท าให้ค ลายข้อสงสัยของใคร หลายคนได้แล้วว่า “สิงโตที่ประดับตกแต่ง

ตามสถาปัตยกรรมในที่ต่างๆ น้ัน ถูกน ามาด้วยเรื่องของความเช่ือและการเป็น

สัญลักษณ์แทนส่ิงใดสิ่งหน่ึงท่ีส าคัญเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมแห่งนั้น  เพื่อประโยชน์

สุขทางจิตใจของมนุษย์ไปช่ัวกาลสมัย” และทิ้งท้ายด้วยบทร้อยกรองที่ว่า... 

 

“ เสียงค ารามก้องกังวานสะท้านฟ้า 

สีห์ราชาเด่นสง่าน่าเกรงขาม 

ผู้พิทักษ์กษัตริย์สถานแลอาราม 

ทั่วเขตคามสยามภูมิคุ้มแผ่นดิน ” 
( ธนิก หมื่นค่าวัง ) 
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