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 ในการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมไทยแบบประเพณี ทั้งอาคารทาง 

พุทธศาสนา อาคารที่เก่ียวเน่ืองกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และที่อยู่อาศัย 

ของประชาชน ของบรรดาช่างไทยตั้งแต่สมัยโบราณ ชื่อตัวอาคาร โครงสร้าง 

องค์ประกอบ ช่างมักตั้งชื่ออิงกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวสิงสาราสัตว์ บางครั้งหา 

สิ่งอิงเพื่อตั้งชื่อไม่ได้ ช่างก็มักจะโยนให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตและวิญญาณ เช่น 

ภูตผีไปเลย  ช่างจะเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้สัมผัส คลุกคลีมาตลอดชีวิต และ 

ยังได้สัมผัสในภาวะปัจจุบัน  เมื่อพิจารณาเห็นว่าสิ่งต่างๆ คล้ายเหมือนหรือ 

ใกล้เคียงระหว่างสัตว์กับลักษณะของอาคาร โครงสร้าง และองค์ประกอบ ก็ 

มักจะตั้งชื่อเลียนแบบ เลียนอากัปกิริยาของสัตว์ต่างๆ เหล่านั้น  นับว่าเป็น 

ความชาญฉลาด มีภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์ มิใช่นักวิชาการในปัจจุบัน 

ท่ีเขียนบทความเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมไทย  เมื่อไม่รู้จักชื่ออาคารหรือองค์ 

ประกอบบางอย่างก็ไม่พยายามค้นหาหรือสอบถามผู้รู ้ ก็จะตั้งช่ือข้ึนมาใหม ่

ตามความเข้าใจของตนเอง  นับว่าเป็นอันตรายอันใหญ่หลวงต่อวงการ 

สถาปัตยกรรมไทย อันเป็นวัฒนธรรมประเพณีของไทย

 ช่างไทยจะตัง้ชือ่ในงานสถาปัตยกรรมไทยอย่างตรงไปตรงมา ไม่เสแสร้ง 

ด้วยความซ่ือเข้าใจความเป็นไประหว่างสถาปัตยกรรมกับสัตว์ ชื่อต่างๆ ที่ 

ช่างไทยตั้งข้ึน จึงเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป ช่างและสถาปนิกสืบทอดกันมา 

ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยปัจจุบัน และเช่ือว่าคงเป็นที่ยอมรับและสืบทอด 

ต่อไปในอนาคต

คำานำา
สรรพสัตว์ในงานสถาปัตยกรรมไทย
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 ในการเขียนบทความเร่ืองสรรพสัตว์ในงานสถาปัตยกรรมไทยนี้ คงเข้า 

ท�านองและใกล้เคียงกับวิธีการท�าศัพท์ในพจนานุกรมเท่าที่จะท�าได้ ช่ือสัตว์ 

ต่างๆ ในการขึน้ต้นแต่ละชนดิจะน�ามาจากพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่ออธิบายถึงลักษณะของสัตว์ที่จะมีใช้ในงานสถาปัตยกรรม 

ไทย  ส่วนค�าอธิบายแต่ละค�าจะพยายามให้มีความละเอียดเพื่อความเข้าใจ 

ให้มากที่สุด พร้อมภาพประกอบค�านั้นๆ ด้วยวิธีวาดเส้น  ซ่ึงวิธีวาดเส้นจะ 

เป็นการอธิบายได้ละเอียดและชัดเจนกว่าภาพถ่าย  ถ้าใช้ภาพถ่ายก็จะต้อง 

มีการชี้บอกรายละเอียด และเป็นวิธีที่ยุ ่งยากกว่าการใช้ภาพลายเส้น  การ 

เขียนคงจะเรียงตัวอักษรไม่ถูกต้องตามหลักการท�าพจนานุกรมนัก  ผู้เขียน 

ต้องขออภัยล่วงหน้ามา ณ ที่นี้ด้วย

รองศาสตราจารย์สมใจ นิ่มเล็ก 

ราชบัณฑิต
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กบ
 

	 ชื่อสัตว์สี่เท้าสะเทินน�้าสะเทินบกในวงศ์	Ranidae	ไม่ม ี

หาง	ตีนแบนมีหนังติดเป็นพืด	กระโดดได้ไกล	ว่ายน�้าด�าน�้า 

ได้เร็ว	มักวางไข่ในน�้า	เมื่อเป็นตัวอ่อนจะมีหาง	อยู่ในน�้าเรียก 

ลูกอ๊อด	ภายหลังจึงงอกขา	หางหดหายไปแล้วขึ้นอาศัยบนบก 

หน้าแล้งอยู่แต่ในรู	ไม่ออกหาอาหารชั่วคราว	เรียกว่ากบจ�าศีล

	 กบเป็นสัตว์ที่ใกล้ชิดกับคนมาก	เนื้อกบเป็นอาหารยอด 

นิยมของคนไทย		สมัยก่อนกบจะมีอยู ่โดยทั่วไป	โดยเฉพาะ 

ตามทุ ่งนาเมื่อเลยฤดูการท�านา	ฝนตกน�้าจะขังเจิ่งท่วมพื้นนา 

ตกเวลากลางคืนทุ ่งนาจะเต็มไปด้วยแสงไฟ	นั่นคือการหากบ 

ตีกบของชาวนา	 แม้แต่ตามสวนเมื่อฝนตกหนักๆ	 จะได้ยิน 

เสียงกบร้องระงมไปหมด		ปัจจุบันทั้งทุ ่งนา	ตามสวนหากบ 

ยากเยน็	ตามตลาดจะเต็มไปด้วยกบเลี้ยง	เนื้อไม่อร่อย	เหม็น 

คาว

	 ด้วยความใกล้ชิดคุ ้นเคยท�าให้ช่างเกิดจินตนาการจาก 

รูปร่าง	ปากของกบน�ามาตั้งชื่อในงานสถาปัตยกรรมไทยอย่าง 

มากมาย		แต่บางชื่อใช้ค�าว่ากบ	แต่ความหมายเป็นอย่างอื่น 

ที่ไม่เกี่ยวกับตัวกบเลยก็มี


