
	 การดูภาพโดยทั่วไปอาจใช้เพียงจินตนาการในการตีความ แต่การดูภาพประเภท 
คริสตศิลป์จินตนาการเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในเรื่อง 
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ที่ศิลปินใช้เป็นเครื่องมือสำาคัญในการถ่ายทอดความคิดด้วย  
ดังเห็นได้จากภาพปกหนังสือ  เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในคริสตศิลป์  ฉบับพิมพ์ครั้งนี้ 
	 ภาพ  “นักบุญโจเซฟกับพระเยซูในวัยเด็ก” (St.Joseph and Christ Child) ปลาย 
คริสต์ศตวรรษที่ 17 โดยศิลปินในสกุลศิลปะกุซโก (Cuzco School) ประเทศเปรู ในภาพ 
นักบุญโจเซฟกำาลังจูงพระเยซูก้าวย่างเข้ามาในโลกอย่างระแวดระวัง ในฐานะที่ท่านได้ 
รับเลือกให้เป็นบิดาของพระองค์ในโลกมนุษย์ ศิลปินใส่ดอกไม้นานาชนิดไว้ในภาพเพื่อ 
สื่อความหมายในเชิงสัญลักษณ์ ที่โดดเด่นที่สุดคือดอกลิลี่ในมือนักบุญโจเซฟ ซึ่งใช้เป็น 
สัญลักษณ์แห่งพรหมจรรย์ของท่าน นอกจากนี้รอบศีรษะนักบุญโจเซฟและพระเยซูยังมีแสง 
เรืองรอง ซึ่งประกอบด้วยรัศมีและรังสีกระจายอยู่โดยรอบ เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงภาวะ 
แห่งความเป็นเทพสวรรค์ ขณะเดียวกันยังมีการสอดแทรกกลิ่นอายของชนพื้นเมืองอินคา  
ผ่านดอกไม้พื้นถิ่น นกเมืองร้อน รองเท้าแตะของชนชั้นสูงชาวอินคาที่พระเยซูทรงสวม  
รวมทั้งเสื้อคลุมสำาหรับชนชั้นสูงชาวอินคาที่ปักตกแต่งด้วยดิ้นทองอย่างวิจิตรงดงาม 
	 ปัจจุบันภาพนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์บรุกลิน นครนิวยอร์ก

ก า ร อ่ า น คื อ ร า ก ฐ า น ที่ สํ า คั ญ

เครื่องหมายและสัญลักษณ์
ในคริสตศิลป์

(Signs and Symbols in Christian Art)

จอร์จ เฟอร์กูสัน

เขียน

กุลวดี มกราภิรมย์

แปล อธิบาย และวิจัยภาพประกอบเพิ่มเติม
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 เปน็ท่ีประจกัษแ์ก่ใจของมนษุย์ทกุคนวา่ เราทัง้หลายทีถื่อกำาเนิดและดำารง 

ชีวิตอยู่ได้น้ัน ต่างต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน เพ่ือเพ่ิมเติมส่วนท่ีขาดหายไป 

และสว่นทียั่งพรอ่งอยู่ให้เตม็สมบรูณ ์ เพ่ือดบัความหวิความกระหายให้กลายเปน็ 

ความอิ่มเอม นำามาซึ่งความยินดี ความพอใจ ความสุขใจ และความผูกพัน 

ทีย่ำา้ให้เราเชือ่มัน่วา่ ชวิีตมไิดห้มายความถึงใครคนใดคนหน่ึง แตห่มายถึงความ 

สัมพันธ์ที่เราต่างเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน

	 ในสายใยของความเชื่อมโยงของชีวิตท่ีดำาเนินไป ย่อมต้องอาศัยส่ือภาษา 

เป็นเครื่องถักทอ ร้อยรัด และเหน่ียวรั้ง ความปรารถนาและความต้องการท่ี 

เรียกร้องอยู่ภายในของแต่ละคนย่อมไม่สัมฤทธิผลหากมันถูกเก็บงำาซ่อนเร้นไว้  

แตเ่มือ่ใดทีม่ันถกูเปดิเผยออกมา ความปรารถนาภายในใจทีไ่ดถ้กูแสดงออกมา 

ให้ประจักษ์ด้วยส่ือภาษา ความปรารถนาน้ันย่อมได้รับการรับรู้ ได้รับการตอบสนอง 

ตามเหตุและปัจจัย สื่อภาษาจึงเป็นเสมือนสะพานท่ีเชื่อมโยงสายใยแห่งรูปร่าง 

ของชีวิต ภาพเขียนบนผนังถำ้าของมนุษย์ยุคหิน จิตรกรรมบนเพดานของ 

โบสถ์นอ้ยซสิทนีในกรงุวาตกัิน หรอืวหิารพระศรศีากยมนีุในวดัสทัุศนเทพวราราม  

ล้วนเป็นสื่อภาษาที่มนุษย์ได้ทิ้งร่องรอยแห่งความปรารถนาไว้ในบาทวิถีแห่งชีวิต

	 สื่อภาษาประกอบด้วยผู้สื่อและผู้รับสื่อ โดยมีภาษาเป็นเครื่องโยงใย  

องค์ประกอบสามประสานน้ีย่อมต้องอาศัยดุลยภาพซึ่งกันและกันจึงจะประสบ 

สัมฤทธิผลสูงสุด หากส่วนใดส่วนหน่ึงบกพร่อง ก็จะทำาให้เกิดความเบี่ยงเบน  

ความสับสน และไม่สามารถสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันได้ ดังน้ันการทำา 

ความเข้าใจตอ่ความเหลือ่มลำา้ ความแตกตา่ง และความหลากหลายของเน้ือหา 

ที่จะถ่ายทอดของบุคคล ของสถานท่ี และของช่วงเวลา จึงเป็นสิ่งที่ต้องศึกษา 

เรียนรู้ถึงข้อตกลงร่วมกัน เพื่อความเข้าใจร่วมกันในวิถีทางเดียวกัน

คำ�นิยม
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	 หนงัสอื เครือ่งหมายและสญัลกัษณ์ในครสิตศลิป ์ ซึง่แตง่โดยจอรจ์ เฟอร-์ 

กูสัน แปลและเรียบเรียงโดยรองศาสตราจารย์กุลวดี มกราภิรมย์ เป็นหนังสือ 

ที่ต้องการอธิบายถึงเครื่องหมาย สัญลักษณ์ และเรื่องราวในคริสต์ศาสนาท่ี 

ประกอบไปดว้ยตำานาน ศาสนพิธี และเทศกาลสำาคญั นบัเปน็คณูุปการทางดา้น 

วิชาการต่อการศึกษาโดยท่ัวไปเป็นอย่างย่ิง กล่าวคือ นอกจากจะทำาให้เกิด 

ความรู้ความเข้าใจในทิศทางเดียวกันในการสื่อความหมายของคริสตศิลป ์ ด้วย 

การใชส้ือ่ทางศลิปกรรมเปน็วิธีการในการแสดงออกแลว้ เรายังสามารถเรยีนรูถึ้ง 

วิธีการนำาเสนอรปูแบบทางดา้นศลิปะ สามารถนำามาเทยีบเคยีงกับแนวความคดิ 

และรูปแบบอื่น  ๆ เพ่ือเป็นการเปิดโลกทัศน์ของความเข้าใจในเน้ือหาสาระ 

ของสภาวธรรมมากย่ิงขึ้น เพราะการกำาหนดรูปแบบของเครื่องหมายและ 

รูปสัญลักษณ์นั้น ย่อมต้องกำาหนดจากรากฐานของความเป็นสากลท่ีเป็น 

ฐานรากของความรู้สึกนึกคิดและจิตใจที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคน

	 หากทำาความเขา้ใจกับคำาว่า เครือ่งหมายและสญัลักษณ์  ให้ถ่องแท้ จะพบ 

ว่า คำาว่า  เครื่องหมาย  นั้น เมื่อปรากฏเป็นรูปแบบ การสัมผัสด้วยความคิด 

และความทรงจำาก็สามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจน เช่นเครื่องหมายผิดที่เป็นรูป 

กากบาท เรารู้ได้ทันทีด้วยความจำาว่าเป็นเครื่องหมายผิด มันสิ้นสุดที่นี่ และ 

ไม่มีความหมายอื่นนอกเหนือไปจากน้ัน แต่รูปแบบท่ีเป็นสัญลักษณ์ นอกจาก 

จะสัมผัสด้วยความคิดและความทรงจำาจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้ว ยังต้อง 

อาศัยการสัมผัสด้วยความรู้สึกทางใจและจินตนาการอันกว้างไกล เช่นตัวอย่าง 

ในหนังสือเล่มน้ีได้กล่าวว่า สุนัขเป็นสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์และความ 

มีคุณธรรม รูปลักษณ์ท่ีปรากฏภายนอกเป็นรูปสุนัข แต่การส่ือความหมายมิได้ 

จบลงที่รูปร่างของสุนัข แต่ได้ก้าวล่วงเข้าไปถึงอุปนิสัย วิถีชีวิต และจิตใจของ 
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สุนัขท่ีมีความโดดเด่นด้วยคุณลักษณะสองประการคือ ความซื่อสัตย์และความ 

มีคุณธรรม ดังน้ันในการสื่อความหมายที่ต้องการแสดงถึงคุณค่าทางใจ ศิลปิน 

จึงมักแสดงด้วยรูปแบบในลักษณะของสัญลักษณ ์

	 หนังสือเล่มน้ีถึงแม้จะกล่าวถึงเครื่องหมายและสัญลักษณ์เฉพาะใน 

คริสตศิลป์ แต่เนื้อหาโดยส่วนรวมได้แสดงให้เห็นถึงสภาวธรรมที่ปรากฏและ 

เป็นไปตามสามัญลักษณ์โดยท่ัวไป จึงเป็นหนังสือที่น่าศึกษาสำาหรับศิลปิน  

ผู้สรา้งสรรคศ์ลิปะ ตลอดจนผูท้ีป่รารถนาในการใฝห่าและพัฒนาความรอบรูแ้ละ 

โลกทัศน์ของตนให้กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่ง ๆ ขึ้นไป

(นนทิวรรธน ์ จันทนะผะลิน)

มีนาคม 2542



(7) จอร์จ เฟอร์กูสัน

	 ตำานานปรัมปราศาสนาใดก็ตาม ไม่ว่าจะฟังดูอัศจรรย์พันลึกหรือพิเรนทร์ 

พิลัน่เพียงใด ลว้นสะทอ้นใหเ้หน็ความคดิจติใจผูส้รา้งสรรค์มนัข้ึน ถูกหล่อหลอม 

ด้วยอิทธิพลจากอารยธรรม ความเชื่อ ศรัทธา ความหวัง หรืออาจเป็นความ 

เคียดแค้นชิงชัง ซึ่งทั้งหมดนั้นล้วนเป็น  “ความจริง”  ในประวัติศาสตร์เช่นกัน  

กล่าวคือ ทุกตำานานที่อาจเหนือจริงล้วนสะท้อนเรื่องจริงในมิติของมันเอง 

	 และแน่นอนว่าบางเรื่องราวก็มีความจริงแท้ ๆ  ในประวัติศาสตร์ซึมแทรก 

อยู่ในน้ัน เหตุท่ีเรารู้แน่เช่นนี้ ก็เพราะในตำานานทางศาสนาสำาคัญต่าง  ๆ  

ส่งมอบหลักฐานความจริงที่ชัดเจนจับต้องได้มาถึงผู้คนทุกรุ่นจนถึงรุ่นปัจจุบัน  

นั่นก็คือตัวศาสนาเอง โดยเฉพาะคริสต์ศาสนา ซึ่งทรงอิทธิพลมาแต่โบราณ  

และยังคงเกาะกุมศรัทธาผู้คนในปัจจุบันในสัดส่วนมากถึงกว่า 31 เปอร์เซ็นต์ 

หรือราว 2.3 พันล้านคน นับเป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดในโลก แน่นอนว่า 

เรื่องราวใดในตำานานคริสต์ศาสนาจึงแผ่อิทธิพลกว้างขวางไปสู่งานสร้างสรรค์ 

และอารยธรรมที่แพร่หลายและหยั่งรากซึมลึกทั่วโลก

	 เครื่องหมายและสัญลักษณ์เป็นองค์ประกอบท่ีแม้ดูไม่ใหญ่โตในอดีต 

อันรุ่มรวยแห่งคริสต์ศาสนา แต่แทบจะเรียกได้ว่าเป็น  “หัวใจ”  เลยทีเดียว 

สำาหรับการสื่อความหมายในคริสต์ศาสนา หนังสือเล่มนี้จึงเป็นดังคัมภีร์ท่ีจะ 

ทำาให้คุณสามารถถอดรหัสตำานานและงานศิลป์ท่ีเกี่ยวข้องกับคริสต์ศาสนา  

และได้มีมุมมองความเข้าใจลึกซึ้งขึ้นเก่ียวกับคติความเชื่อโบราณ ซึ่งจะมอบ 

แง่คิดสดใหม่ให้กับเรื่องราวมากมายที่คุณรับรู้ในยุคปัจจุบัน

คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์
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คำ�นำ�ผู้แปล

	 	 โดยปกติเมื่อมีการพิมพ์หนังสือเรื่อง  เครื่องหมายและสัญลักษณ์ใน 

คริสตศิลป์  ครั้งใหม่ ผู้แปลมักถือโอกาสปรับปรุงแก้ไขคำาหรือตัวสะกดท่ียัง 

คลาดเคลือ่น รวมท้ังเปลีย่นหรอืเพ่ิมภาพประกอบ ทัง้ภาพเขยีนและภาพวาดเสน้  

เพ่ือให้หนังสือมีความถูกต้องสมบูรณ์ย่ิงข้ึน อย่างไรก็ตาม ผู้แปลมิได้เขียน 

คำานำาชี้แจงไว้ทุกครั้ง เน่ืองจากเกรงว่าจะเป็นการเพ่ิมจำานวนหน้ากระดาษโดย 

ไม่จำาเป็น 

	 สำาหรับครั้งน้ีผู้แปลขอแก้ไขข้อความบางแห่งให้เข้าใจง่ายข้ึน คำาท่ียังถ่าย 

เสียงผิด รวมท้ังคำาท่ีสะกดผิด โดยในท่ีนี้ขอกล่าวถึงเฉพาะคำาว่า “chapel”  

ซึ่งในการพิมพ์ครั้งก่อน  ๆ  ใช้ว่า “วัดน้อย” แต่นับตั้งแต่ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10  

ขอเปลี่ยนเป็น  “โบสถ์น้อย” แม้ว่าในภาษาไทยจะใช้ได้ท้ังสองคำา เน่ืองจาก 

โบสถ์น้อยตอร์นาบัวน ี (Capella Tornabuoni; Tornabuoni Chapel) 
ภายในโบสถ์ซานตามาเรียโนเวลลา (Santa Maria Novella) 

ฟลอเรนซ์
 



(9) จอร์จ เฟอร์กูสัน

เห็นว่า “โบสถ์น้อย” เป็นคำาท่ีนิยมใช้กันมากกว่า ทั้งน้ีผู้แปลขออธิบายเพ่ิมเติม 

ว่า โบสถ์น้อยอาจมีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ท่ีสร้างขึ้น 

เป็นเอกเทศ หรืออาจเป็นส่วนหนึ่งของโบสถ์หรืออาสนวิหาร เช่น โบสถ์น้อย 

ของราชสกุลหรือตระกูลใหญ่  ๆ ในยุโรป ที่ทำาไว้ในโบสถ์หรืออาสนวิหาร โดยมี 

พระแท่นหรอืแท่นบชูาของตนเอง นอกจากนีโ้บสถ์นอ้ยยังอาจสรา้งไว้ในปราสาท  

พระราชวัง และยังหมายถึงห้องนมัสการหรือห้องสวดมนต์ของคฤหาสน์   

สถานศึกษา โรงพยาบาล เรือนจำา สุสาน ฯลฯ ด้วย คำาคำาน้ีในภาษาละติน 

และภาษาอิตาลีใช้ว่า “กาเปลลา” (capella)

	 ในโอกาสนี้ ผู้แปลต้องขออภัยในความผิดพลาดของคำาบรรยายภาพปก 

ฉบับพิมพ์คร้ังท่ี 7 - 9 ซ่ึงระบุปีท่ีโดเมนีโก กีร์ลันดัยโย (Domenico Ghirlandaio)  

เขียนภาพ  “การนมัสการของคนเลี้ยงแกะ” (Adoration of the Shepherds)  

คลาดเคลื่อน ที่ถูกคือ ค.ศ. 1482 - 1485 ตามท่ีให้ไว้ใต้ภาพสีภาพที่ 47 ย่ิงไป 

กว่านั้น ผู้แปลยังเผลอระบุช่ือนกในภาพเป็นนกเขา  ทั้งท่ีแท้จริงแล้วคือ 

นกโกลดฟิ์นช ์ อนัเปน็หนึง่ในสญัลกัษณ์แหง่พระทรมานของพระครสิต์ (Christ’s  

Passion) ทีแ่สดงให้เหน็ว่าการเสดจ็มาเกิดเปน็มนุษย์ของพระเยซมูคีวามสมัพันธ์ 

กับความตายของพระองค ์ อนึง่ ในภาพนีศ้ลิปนิยังใสเ่ครือ่งหมายและสญัลกัษณ ์

ทีส่ำาคญัและนา่สนใจไว้อกีหลายอย่าง ซึง่สามารถนำาขอ้มลูในหนงัสอืเรือ่งน้ีไปใช ้

ในการวิเคราะห์และตีความได้ อาทิ ดอกไม้และพรรณไม้หลายชนิด เสา 

คอกสัตว์ ลูกแกะ รัศมีรอบพระเศียรพระกุมาร 



เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในคริสตศิลป์ (10)

	 นอกจากนี้ผู้แปลขอชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ภาพเขียนที่ใช้เป็นภาพประกอบ 

ของหนังสือเรื่องน้ี เป็นภาพที่ผู้แปลใช้เวลาหลายปีในการวิจัย และส่วนใหญ่ 

ต่างไปจากฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งใช้เฉพาะภาพสมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยาท่ีจัดแสดง 

อยู่ตามหอศิลป์และสถาบันต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกา รวมท้ังกรุสะสมงานศิลปะ 

สมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยาแซมวล เอช. เครสส์ (Samuel H. Kress Collection of  

Renaissance Art) เทา่น้ัน ขณะท่ีผูแ้ปลใชภ้าพของศลิปนิสมยัอืน่ ๆ ทีจ่ดัแสดง 

อยู่ในยุโรปด้วย 

	 อนึ่ง ผู้แปลพบว่ายังมีศาสตร์และศิลป์อีกหลายแขนงนอกเหนือจากงาน 

ศิลปะ ที่สามารถใช้ประโยชน์จากหนังสือเรื่องนี้ได้อย่างอเนกอนันต์ โดยเฉพาะ 

การละครตะวันตกที่ชาวยุโรปสมัยกลางนิยมนำาเรื่องราวใน  พระคริสตธรรมคัมภีร์  

ทั้ง 2 ภาค รวมท้ังเรื่องราวของนักบุญ ไปสร้างละครศาสนา อันเป็นละคร 

ประเภทท่ีสำาคัญท่ีสดุในสมยันัน้ ทัง้นี ้ ผูท่ี้สนใจสามารถหาขอ้มลูเพ่ิมเตมิไดจ้าก 

หนังสือ  การละครตะวันตกสมัยคลาสสิก  -  สมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยา  ของผู้แปล ซึ่ง 

ได้รับรางวัล  TTF Award ประจำาปี  พ.ศ.  2553 ฉบับล่าสุดจัดพิมพ์โดย 

สำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี้ ในปัจจุบันละครมหาทรมาน  

(Passion Play) ซึ่งเร่ิมจัดแสดงคร้ังแรกเมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที ่ 13 เพ่ือรำาลึก 

ถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนกับพระเยซูนับต้ังแต่เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเลมเป็นครั้งสุดท้าย 

จนสิน้พระชนมบ์นไมก้างเขน ยังมกีารนำามาแสดงเปน็ประจำาในวันศกุรศ์กัดิส์ทิธ์ิ  

(Good Friday) สำาหรบัท่ีกรงุเทพฯ ก่อนท่ีจะเกิดการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19  

ใน  พ.ศ.  2562 มีการแสดงละครมหาทรมานที่โบสถ์ซางตาครู้สและโบสถ์ 

คอนเซ็ปชัญในวันดังกล่าวทุกปี
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	 ผู้แปลขออุทิศผลงานแปลเรื่องน้ีให้แก่บิดามารดา รวมทั้งท่านสาธุคุณ 

เฟอรก์สูนัผูร้งัสรรคห์นงัสอืท่ีทรงคณุคา่เรือ่ง Signs and Symbols in Christian  

Art และขอถือโอกาสน้ีขอบพระคณุพระสงัฆราชยอรช์ ยอด พิมพิสาร มขุนายก 

กิตติคุณของมิสซังโรมันคาทอลิกอุดรธานี ซิสเตอร์อัลแบรต์ ไวอาษา แห่ง 

สำานักเอกอัครสมณทูตวาติกัน อาจารย์ริชาร์ด โกลดริก จูเนียร์ (Richard  

Goldrick,  Jr.) อดีตอาจารย์ประจำาคณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ชัตสุณีย์ สินธุสิงห์ อดีตอาจารย์ประจำาคณะ 

อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์วีรวรรณ มณี อดีต 

อาจารย์ประจำาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิ 

อีกหลายท่าน ซึ่งผู้แปลไม่อาจเอ่ยนามได้หมด ท่ีได้กรุณาอธิบายและท้วงติง 

แก้ไขศัพท์ศาสนศาสตร์ ศัพท์เฉพาะทางด้านศิลปะ ไปจนถึงวิธีการถ่ายเสียง 

ภาษาละตินและภาษาตะวันตกอื่น ๆ ท่ียังคลาดเคลื่อน รวมทั้งนางสาวกุลภา  

มกราภริมย์ ทีไ่ดช้ว่ยเขยีนภาพวาดเสน้บางภาพทีไ่มม่ใีนฉบบัภาษาองักฤษ และ 

ผู้ เ ก่ียวข้องอีกหลายท่านที่มีส่วนช่วยให้หนังสือเรื่องน้ีสำาเร็จเป็นรูปเล่ม 

อย่างสมบูรณ์และสวยงาม 

	 สุดท้าย ผู้แปลขอขอบพระคุณศาสตรเมธีนนธิวรรธน์ จันทนะผะลิน  

ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ อดีตคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและ 

ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

มหาสารคาม ที่ได้กรุณาเขียนคำานิยมซึ่งช่วยให้เข้าใจความแตกต่างของคำาว่า 

เครื่องหมายและสัญลักษณ์ ตลอดจนประโยชน์ของหนังสือเรื่องน้ีได้อย่าง 

กระจ่างชัด

กุลวด ี มกราภิรมย์

ธันวาคม 2565
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คำ�นิยม โดย นนทิวรรธน ์ จันทนะผะลิน (4) 

คำ�นำ�สำ�นักพิมพ ์ (7) 

คำ�นำ�ผู้แปล (8) 

คำ�ชี้แจงเรื่องส�รบัญฉบับแปล (14) 

เพร�ะเหตุใด โดย รัช เอช. เครสส ์ (17) 

บทนำ�ของผู้เขียน โดย จอร์จ เฟอร์กูสัน (19)
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	 นักบุญจอห์นแบปทิสต์	 192
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	 ในการแปลหนังสือเ ร่ือง  เคร่ืองหมายและสัญลักษณ์ในคริสตศิลป์   

ผู้แปลได้จัดลำาดับเน้ือหาเสียใหม่เพ่ือความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล โดยให้ส่วน 

ของเคร่ืองหมายและสัญลักษณ์อยู่รวมกันทั้งหมดในหมวดที่  1 -  8 และส่วน 

ของเน้ือเรื่องจาก  พระคริสตธรรมคัมภีร์  ทั้ง  2 ภาค รวมทั้งชีวประวัติของ 

นักบุญจอห์น แม่พระผู้นิรมล พระเยซูคริสต์และนักบุญ อยู่ในหมวดที่ 9 -  14  

ขณะที่ในเรื่อง Signs and Symbols in Chirstian Art ท่านสาธุคุณจอร์จ  

เฟอร์กูสัน (Rev. George Ferguson) ได้จัดเรียงลำาดับเน้ือหา โดยให้ส่วน 

ของเครื่องหมายและสัญลักษณ์อยู่ในหมวดที่ 1 -  4, หมวดท่ี 9 และหมวดท่ี  

11 -  14 ส่วนเน้ือเรื่องจาก  พระคริสตธรรมคัมภีร์  ทั้ง 2 ภาค ฯลฯ อยู่ในหมวด 

ที่ 5 -  8 และหมวดท่ี  10 ดังเห็นได้จากสารบัญของต้นฉบับภาษาอังกฤษที่ 

ให้ไว ้ ณ ที่นี ้

คำ�ชี้แจงเรื่องส�รบัญฉบับแปล
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โจวันนี บัตติสตา ตีเอโปโล (Giovanni 
Battista Tiepolo). “แม่พระแห่งนก 
โกลด์ฟินช์” (Madonna of the Gold- 
f inch). ค.ศ.  1760 หอศิลป์แห่งชาติ   
(National Gallery of Art). วอชิงตัน 
ดี.ซี.

 1 โจวันนี บัตติสตา ตีเอโปโล (Giovanni Battista Tiepolo: ค.ศ.  1696 -  1770) เป็นจิตรกรชาวอิตาลี 

ผลงานของเขามทีัง้ทีม่เีนือ้หาเก่ียวกับเรือ่งปรมัปราสมยัคลาสสิก เช่น “Perseus and Andromeda” และเรือ่ง 

ทางโลกอื่น  ๆ เช่น “Banquet of Cleopatra” ตลอดจนเรื่องเก่ียวกับศาสนา เช่น “Martyrdom of Saint 

Agatha” และ  “Madonna of the Goldfinch” ที่เครสส์กล่าวถึง ทั้งนี้ภาพ  “Madonna of the Goldfinch” 

มิได้ถ่ายทอดเนื้อเรื่องตอนใดใน พระคัมภีร์  โดยตรง แต่เป็นเหมือนภาพที่ทำาไว้บูชา

	 คำาถามที่ลูกสาวผมถามข้ึนเมื่อหลาย 

ปีก่อน  เป็นจุดเริ่มต้นของหนังสือเล่มนี้ 

นี่เป็นจุดเริ่มต้นของการค้นหาแหล่งข้อมูล  

ท่ีไม่ว่าใครก็สามารถหาความหมายท่ีง่าย 

และมากพอท่ีจะช่วยให้เขาเข้าใจสัญลักษณ์ 

ที่ใช้กันทั่วไปในภาพเขียนเกี่ยวกับศาสนาได้

	 เราพบวา่มขีอ้เขยีนเก่ียวกับสญัลกัษณ์ 

ทางศาสนาจำานวนมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

ข้อเขียนในสมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยา  ความ 

ยากลำาบากที่เห็นได้อย่างชัดเจนมีอยู่เพียง 

ประการเดียว นั่นคือ ข้อมูลเหล่าน้ีอยู่กัน 

อย่างกระจัดกระจาย หลายปีดีดักแล้วที่ 

ไม่เคยมีใครพยายามรวบรวมเรื่องราวของ 

สัญลักษณ์ทางศาสนาไว้ในท่ีเดียวกันโดย 

สมบูรณ์ หลังจากปรึกษากับบุคคลหลายฝ่าย 

เพร�ะเหตุใด

	 ลกูสาวอายุเจด็ขวบของผมถามขึน้วา่ “นกโกลดฟิ์นชใ์นมอืเดก็มคีวามหมาย 

ว่าอะไรคะ” ขณะท่ีเธอกำาลังดูภาพสีท่ีจำาลองมาจากภาพ “แม่พระแห่งนกโกลด์ฟินช์” 

ของตีเอโปโล1 พันเอก เอช. เอ. แมกไบรด์ (Col. H. A. McBride) ผู้บริหาร 

หอศิลป์แห่งชาติ (National Gallery of Art) ที่กรุงวอชิงตัน เพ่ิงส่งภาพน้ี 

มาให้ผม 
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ที่มีความสนใจและมีความรู้เร่ืองคริสตศิลป์ เราก็สรุปกันว่าวิธีการใหม่ ๆ  อาจ 

ทำาให้พบสิ่งที่เป็นประโยชน์และช่วยได้ เราจึงตัดสินใจศึกษาเรื่องสัญลักษณ์ 

ทางศาสนา และนำาภาพเขียนสมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยาซึ่งมีเน้ือหาเก่ียวกับศาสนา 

มาใช้เป็นภาพประกอบ 

	 หนังสือเล่มน้ีเป็นผลของการผจญภัยอันน่าตื่นเต้นในศาสตร์แขนงน้ีในช่วง 

หา้ปีทีผ่่านมา เราขอฝากหนงัสือเล่มนีไ้วก้บัคณุพรอ้มกบัความเหน็ของผูว้จิารณ ์

คนแรก เราได้ขอให้เด็กหญิงวัยสิบสองขวบคนหน่ึงอ่านต้นฉบับ ความคิดเห็น 

ของเธอถ่ายทอดความรู้สึกท่ีเราตั้งความหวังไว้ว่าผู้อ่านทุกคนจะมีร่วมกับเราได้ 

ดีกว่าที่เราจะสามารถเขียนเองได้

	 “สญัลกัษณ์และความหมายของมนัในครสิตศลิปเ์ปน็เรือ่งท่ีหนังสอืไมก่ี่เล่ม 

เขียนถึง หนังสือเล่มนี้อ่านง่ายมาก และจะเป็นสมบัติอันลำ้าค่าสำาหรับห้องสมุด 

ของผู้ที่สนใจศิลปะ หนูพบว่าหนังสือเล่มน้ีน่าสนใจมาก และเขียนได้อย่าง 

น่าหลงใหล การเลือกใช้คำาและการบรรยายท่ีชวนให้ติดตามทำาให้หนังสือเล่มน้ี 

อ่านสนุก หนูชอบหมวดเก่ียวกับสัตว์และนกมากท่ีสุด หนูยังชอบคำาบรรยาย 

ทีแ่สนมหัศจรรย์เก่ียวกบัสญัลกัษณ์ตา่ง ๆ ของสตัว์ นก และผเีสือ้ รวมทัง้แมลง 

ดว้ย อกีหมวดหนึง่ท่ีน่ารกัมากคอืหมวดท่ีเก่ียวกับดอกไม ้ และอกีหมวดหนึง่ก็คอื 

หมวดภาคพันธสัญญาเดิม หนูอยากเห็นหนังสือเล่มนี้เวลาท่ีออกมาเป็นรูปเล่ม 

แล้ว เพราะแลดูว่าจะเป็นหนังสือที่น่าสนใจมากและไม่เหมือนใครเลย”

	 ผมขอแสดงความชืน่ชมอย่างมากตอ่ผูเ้ขยีน ทา่นสาธุคณุจอรจ์ เฟอรกู์สนั  

ผู้เป็นอธิการของโบสถ์เซนต์ฟิลิปส์อินเดอะฮิลส์ (Saint Philip’s in the Hills) 

เมืองทูซอน (Tucson) มลรัฐแอริโซนา (Arizona) ท่านนำาเสนอเรื่องราวของ 

สญัลกัษณ์ในครสิตศลิปใ์ห้แก่คนอา่นได้อย่างแปลกใหมไ่มเ่หมอืนใคร ผมหวังว่า 

ความสนใจของคณุจะชว่ยใหค้ณุเกิดความเข้าใจอย่างลกึซึง้ถึงความเปน็สากลของ 

ศาสนาคริสต์ พวกเราซ่ึงโตมากับมรดกทางวัฒนธรรมของศาสนาคริสต์ ควรจะ 

รู้สึกขอบคุณที่ศาสนาของเรายังคงสามารถกระตุ้นความคิด คำาพูด และสิ่งที่ 

เราทำาในชีวิตประจำาวันได้ เช่นเดียวกับในยุคสมัยก่อนหน้านี้

รัช เอช. เครสส์
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	 ชาวครสิตยื์นยันวา่มนษุย์ถูกสรา้งข้ึนตามฉายาของพระเจา้ เขาประกาศว่า 

พระเจ้าให้จิตวิญญาณแก่มนุษย์ซึ่งสามารถเข้าถึงสวรรค์ และดลใจให้มนุษย์ 

ทำาสิ่งที่สูงส่งที่สุด นั่นคือการแสวงหาพระเจ้า

	 ความทะยานอยากทางจิตวิญญาณเช่นนี้นี่เอง ที่ช่วยยกระดับมนุษย์ไปสู่ 

จดุทีย่ิ่งใหญ่ทีส่ดุของตน ไมม่ถ้ีอยคำาใดทีส่ามารถถ่ายทอดเรือ่งดังกลา่วไดอ้ย่าง 

น่าพอใจ เหตุผลสำาหรับเร่ืองนี้มีอยู่ว่า พระเจ้าทรงให้เอกสิทธ์ิแก่จิตวิญญาณ 

ในอนัท่ีจะมคีวามสขุอยู่กับการรบัรูถ้งึความจรงิแหง่ชวิีตเรือ่ยไป ความจรงิเหลา่น้ี 

อาจกล่าวได้ว่าเป็นประสบการณ์อันไม่มีที่สิ้นสุดของมนุษย์ในเรื่องสัจธรรม  

ความงาม และความด ี ประสบการณเ์หลา่น้ีมชีวิีตชวีาและเรา้ใจจนทำาใหม้นษุย์ 

อยากถ่ายทอดให้แก่ผู้อ่ืนเร่ือยมา ในการแบ่งปันประสบการณ์เหล่าน้ีน่ีเอง  

ที่มนุษย์ได้มอบประจักษ์พยานให้แก่ความจริงที่ว่า มนุษย์ถูกสร้างข้ึนตามฉายา 

ของพระเจ้าอย่างแท้จริง 

	 มีภาษาสำาหรับประสบการณ์เหล่านี้ เป็นภาษาท่ีง่ายและสวยงามซึ่ง 

มนุษย์รู้จักและใช้กันมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นแห่งกาลเวลา เรียกกันว่าภาษาของ 

เครื่องหมายและสัญลักษณ์ อันเป็นรูปลักษณ์ภายนอกท่ีเห็นได้ด้วยตา และ 

นำามาใช้ถ่ายทอดสัจธรรมภายในที่ไม่อาจเห็นได้ แต่สามารถกระตุ้นและกำากับ 

จิตวิญญาณของมนุษย ์

	 เราลองมาดูตัวอย่างง่าย  ๆ  สักหนึ่งตัวอย่าง มีคำาพูดใดบ้างท่ีสามารถ 

ถ่ายทอดความรักของมนุษย์ได้อย่างแท้จริง แต่กระแสสัมผัสของมือ แววตา  

ใบหน้าท่ีสดใส ลว้นแตเ่ปน็สญัลกัษณท์ีถ่่ายทอดใหเ้ห็นความรกัอย่างชดัแจง้เสยี 

ย่ิงกว่าถ้อยคำาใด  ๆ หรือมาดูที่ความเศร้าบ้าง เราจะรู้ระดับของความเศร้าได้ 

อย่างไร นำา้ตาเพียงหยดเดยีวท่ีไหลลงมาตามแก้ม เผยใหเ้ห็นสิง่ท่ีคำาพูดไมอ่าจ 

ถ่ายทอดได้ แล้วความดีเล่า มีใครบ้างท่ีสามารถบรรยายถึงสิ่งนี้ได้มากพอ  

แน่นอนว่าไม่มี เราอาจรู้จักความดีในรูปของการกระทำาเพียงอย่างเดียวหรือการ 

กระทำาเปน็รอ้ยอย่าง จติวิญญาณทีมุ่ง่มัน่ซึง่บงัคบัควบคมุสมองใหค้ดิและสัง่การ 

บทนำ�ของผู้เขียน
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ให้ร่างกายทำาในสิ่งท่ีเป็นความเมตตาและความสุภาพอ่อนโยน รวมท้ังการ 

อทุศิตนรบัใชผู้อ้ืน่ นีคื่อสญัลกัษณ์ท่ีมนุษย์เข้าใจไดเ้สมอ ไมม่คีำาพูดใด  ๆสำาหรบั 

สิ่งเหล่านี้ และเนื่องจากประสบการณ์ของจิตวิญญาณกับสัจธรรมแห่งชีวิต 

ทีล่กึลำา้ท่ีสดุสามารถทำาใหผู้อ้ืน่รบัรูไ้ดผ้า่นทางสญัลกัษณ์ มนัจงึเปน็ภาษาสากล 

อย่างแท้จริง เครื่องหมายและสัญลักษณ์เหล่านี้เป็นภาษาแห่งจิตวิญญาณ

	 ดังได้กล่าวมาแล้วว่า สัจธรรมที่อยู่ภายในสามารถทำาให้ประจักษ์ได้ด้วย 

การใช้เครื่องหมายและสัญลักษณ์ ในทางปฏิบัติโดยทั่วไป เครื่องหมายและ 

สัญลักษณ์ใช้แทนกันได้ เครื่องหมายคือสัญลักษณ์ และสัญลักษณ์ก็คือ 

เครื่องหมาย อย่างไรก็ตาม หากไม่คำานึงถึงความหมายเฉพาะทาง ก็จะเห็น 

ได้ว่ามีความแตกต่างท่ีควรแยกแยะระหว่างเคร่ืองหมายกับสัญลักษณ์ท่ีอาจ 

ช่วยให้เข้าใจความหมายของมันได้ เครื่องหมายเป็นสิ่งที่ ใช้แทน มันชี้บอกถึง 

อะไรบางอย่าง คณุลกัษณ์ของเครือ่งหมายมทีีม่าจากสิง่ทีม่นัเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ย 

เช่น ไม้กางเขนใช้แทนศรัทธาของชาวคริสต์และบ่งบอกถึงการตรึงกางเขน 

พระคริสต์ สัญลักษณ์  มีความคล้ายคลึง และมีความหมายในระดับท่ีลึกกว่า 

เครือ่งหมาย เนือ่งจากสญัลกัษณ์เปน็อนัหนึง่อนัเดยีวกับสิง่ทีม่นัใชแ้ทนมากกว่า 

เครื่องหมาย ทั้งน้ีคุณลักษณ์ของสัญลักษณ์มาจากสิ่งท่ีมันใช้แทน ลูกแกะ 

อันเป็นสัตว์ที่ใช้ในการทำายัญกรรมตามความเชื่อของชาวยิว ถูกสังเวยบน 

แท่นบูชาเพ่ือบรรเทาบาป ในขณะที่เชื่อกันว่าพระคริสต์คือพระเมษโปดก หรือ 

ลูกแกะของพระเจ้า (Lamb of God) เนื่องจากการอุทิศพระองค์เป็นเครื่อง 

สงัเวยบนไมก้างเขน มคีวามคลา้ยคลงึกับการทำายญักรรมดงักลา่วเพ่ือชดใชบ้าป 

ไมก้างเขนเปน็สญัลกัษณ์แหง่ความรกัของพระเจา้ทีท่รงมตีอ่มวลมนษุย์ จากการ 

ที่ทรงยอมสละพระบุตรของพระองค์เพื่อไถ่บาปให้แก่โลก 

	 ในสัญลักษณ์ศาสนาคริสต์น่ีเอง ท่ีความเป็นสากลของภาษาซ่ึงมิได้เอ้ือนเอ่ย 

ออกมาเป็นคำาพูดบรรลุถึงความสมบูรณ์แบบ เราสามารถเข้าใจพัฒนาการของ 

สัญลักษณ์ได้ว่าเป็นการตอบสนองตามธรรมชาติของชาวคริสต์ที่มีต่อโลกของ 

พวกเขา ในการแสวงหาพระเจ้า ชาวครสิต์นำาความหมายทางจิตวญิญาณทีอ่ยู ่

เหนือความเข้าใจของมนุษย์มาผูกโยงเข้ากับถ้อยคำา การกระทำา หรือสิ่งที่ 

รู้จักกันดี วิธีการน้ีทำาให้สัจธรรมของพระเจ้าเป็นที่ประจักษ์ และทำาให้มนุษย์ 

สามารถเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งย่ิงข้ึนว่า พระเจ้าทรงสถิตอยู่ในทุกสิ่งท่ีทรงสร้าง  
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คริสตจักรใช้ภาษาสากลของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ เน่ืองจากเชื่อว่า 

พระครสิตท์รงเปน็พระมหาไถ่ของมวลมนุษย์ และยงัเชือ่มัน่ว่าเปน็หนา้ท่ีของตน 

ที่จะต้องไถ่โลกและมวลมนุษย์ตามแผนการของพระเจ้าซึ่ง ณ บัดน้ีได้เผยให้ 

เห็นแลว้ในองค์พระบตุร ดว้ยเหตนุีค้รสิตจกัรจงึไมร่รีอท่ีจะนำาทุกสิง่ทีพ่อจะหาได้ 

มาใช้ในการสืบทอดพันธกิจดังกล่าว เคร่ืองหมายและสัญลักษณ์โดยเฉพาะ 

อนัทีรู่จ้กักันดใีนขอบเขตแห่งประสบการณ์ของมนุษย์ ถูกนำามาให้ความหมายทาง 

จิตวิญญาณแบบคริสต ์

	 หนังสือเล่มน้ีมิได้พยายามไปไกลกว่าสมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยาในการบรรยาย 

ถึงสัญลักษณ์ทางศาสนา เราเพียงแต่รวบรวมเคร่ืองหมายและสัญลักษณ์อันที่ 

รู้จักกันดีในสมัยที่ย่ิงใหญ่สมัยน้ี ทั้งน้ีลักษณะของศาสนศิลป์สมัยฟ้ืนฟูศิลป- 

วิทยาเองก็ได้ให้รูปแบบท่ีชัดเจนแก่เครื่องหมายและสัญลักษณ์โดยแทบไม่มี 

อะไรผิดเพ้ียน ศิลปินสมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยาภายใต้ความอุปถัมภ์ของศาสนจักร 

นำาสิ่งใหม่  ๆ  มาใช้น้อยมาก พวกเขาเจียระไนและจัดระเบียบสัญลักษณ์ทาง 

ศาสนาคริสต์อย่างท่ีชาวคริสต์รู้จักและประสบพบเห็นมาตลอดช่วงคริสตกาล  

เหตุผลหลักที่มันตกทอดมาถึงเราก็เพราะมันถ่ายทอดประสบการณ์ธรรมดา  ๆ  

ของชาวคริสต์ออกมาเป็นงานศิลปะได้อย่างเลอเลิศ 

	 ชาวคริสต์สมัยแรก  ๆ  เห็นพระเจ้าในทุกสิ่ง ในพระเจ้าเขาจึง  “มีชีวิต  

เคลื่อนไหว และมีตัวตน” จึงเป็นธรรมดาท่ีในสายตาของเขาทุกสิ่งทุกอย่างเป็น 

สัญลักษณ์ของพระเจ้า วิธีการที่ชาวคริสต์เชื่อมโยงความหมายทางศาสนาและ 

ทางจิตวิญญาณเข้ากับทุกสิ่งที่เขาเห็น คือสิ่งท่ีหนังสือเล่มน้ีพยายามบอกเล่า  

ด้วยเหตุน้ีเราจึงตัดสินใจเพ่ิมหลายหมวดท่ีมิได้เป็นเรื่องของเครื่องหมายและ 

สัญลักษณ์โดยตรง โดยเฉพาะหมวดภาคพันธสัญญาเดิม หมวดนักบุญจอห์น 

แบปทิสต ์ หมวดแมพ่ระผูนิ้รมล และหมวดพระเยซคูรสิต์ เน้ือหาท่ีนำามารวมไว้ 

ในหมวดเหล่าน้ี เป็นเร่ืองที่จิตรกรสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยานิยมนำามาถ่ายทอดมาก 

ที่สุด ในการเลือกฉากเหตุการณ์ต่าง  ๆ  ที่สร้างจินตภาพได้มากท่ีสุดเพ่ือนำาไป 

ถ่ายทอด พวกเขาขยายขอบเขตท่ีเครื่องหมายและสัญลักษณ์สามารถปรากฏ 

ให้เห็นไดใ้นรปูแบบท่ีชดัเจนไดอ้ย่างเปน็ธรรมชาติ ในกรณีอืน่ ๆ เชน่ ในหมวด 

เครื่องแต่งกายทางศาสนา หมวดวัตถุที่ใช้ในศาสนพิธี และหมวดส่ิงประดิษฐ์  

ความเป็นสัญลักษณ์มิได้มีอยู่ในตัวสิ่งของที่กล่าวถึง แต่เกิดจากการใช้ การ 
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เชื่อมโยงความคิด และความคล้ายคลึงกันในความคิดของชาวคริสต์ เมื่อเขา 

กำาหนดความหมายในเชิงสัญลักษณ์ให้แก่สิ่งเหล่านี้

	 นี่คือ “เพราะเหตุใด” เม่ือคุณรัช เอช. เครสส์ (Rush H. Kress) กล่าวถึง 

แรงบนัดาลใจในคำาปรารภของเขา ความสนใจและความกระตือรอืรน้ของเขาเปน็ 

มิตรแท้ท่ีทำาให้มีความสุขในการเขียนหนังสือเล่มนี ้ ผมรู้สึกขอบคุณท่ีเขายอมให้ 

นำาภาพเขียนจากกรุสะสมงานศิลปะสมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยาแซมวล เอช. เครสส์  

(Samuel H. Kress Collection of Renaissance Art)2 ซึ่งมีชิ้นงานสะสม 

จำานวนมากมาใชเ้ปน็ภาพประกอบหนงัสอืเลม่นี ้ ขอ้ความจาก พระคมัภีร ์ทีย่กมา 

อ้างทั้งหมดมาจากฉบับพระเจ้าเจมส์ (Authorized King James Version)3

	 ความช่วยเหลือจากคณะทำางานของมูลนิธิเครสส์ (Kress Foundation) 

เป็นสิ่งท่ีลำ้าค่า คุณจอห์น วอล์กเกอร์ (John Walker) ผู้อำานวยการหอศิลป์ 

แหง่ชาต ิ กรงุวอชงิตนั ด.ีซ.ี เปน็ท่ีปรกึษาและเพ่ือนแท้ ความรว่มมอืจากคณะ 

ทำางานของเขาไมเ่คยทำาใหผ้ดิหวงั คณุอนัเดรยีส แอนเดอร์เซน (Mr. Andreas 

Andersen) ศาสตราจารย์ดา้นศิลปะทีม่หาวิทยาลยัแอรโิซนา เปน็เพ่ือนรว่มงาน 

ผูท้รงคณุคา่ระหว่างเวลาหลายปใีนการเตรยีมการ คณุมารก์ วอรสิ (Mr. Mark 

Voris) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านศิลปะท่ีมหาวิทยาลัยแอริโซนา และคุณอีนิด  

เบลล์ (Miss Enid Bell) เป็นผู้เขียนภาพวาดเส้น ผมขอแสดงความขอบคุณ 

คุณจีน คาร์ด (Miss Jean Card) สำาหรับความช่วยเหลือของเธอในการตระเตรียม 

ต้นฉบับของหนังสือเล่มนี้

จอร์จ เฟอร์กูสัน

 2 ภาพประกอบในหนงัสอื เครือ่งหมายและสญัลกัษณ์ในครสิตศลิป ์สว่นใหญ่ใชภ้าพต่างจากภาพประกอบ 

ในหนังสือ Signs and Symbols in Christian Art และมิได้จำากัดเฉพาะภาพของจิตรกรสมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยา 

เท่านั้น 

 3 พระคัมภีร์ ฉบบัน้ีเร่ิมตน้แปลใน ค.ศ. 1604 จนเสรจ็สมบรูณ์ใน ค.ศ. 1611 ในสมยัพระเจ้าเจมสท่ี์ 1 แห่ง 
องักฤษ เปน็พระคมัภรีฉ์บบัท่ีพวกพิวรตินั (Puritan) ซึง่เดนิทางไปกับเรอืเมย์ฟลาวเออร ์ (Mayflower) นำาตดิตวั 

ไปด้วยเมื่ออพยพไปตั้งถิ่นฐานในทวีปอเมริกาเหนือ และยึดเป็นบรรทัดฐานของภาษาอังกฤษมาตรฐาน





(25) จอร์จ เฟอร์กูสัน

ภาพที ่ 1 ฟรา ฟิลิปโป ลิปปี (Fra F ilippo  

Lippi). “การนมัสการในป่า” (Adoration in  

the Forest). ค.ศ.1459. พิพิธภัณฑสถาน 

แห่งรัฐ (Staatliche Museen). เบอร์ลิน.  

(Berlin). เยอรมนี.

ภาพท่ี 2 อัลเบรชท์ ดือเรอร์ (Albrecht Dürer). 

“การนมัสการพระตรีเอกภาพ” (Adoration 

of the Trinity). ค.ศ. 1511. พิพิธภัณฑ์ประวัต ิ -  

ศาสตร์ศิลป ์ (Kunsthistorisches Museum). 

เวียนนา (Vienna). ออสเตรีย.

ภาพที ่ 3 เจโรนีโม โกซีดา (Jeronimo Cosida). 

“พระตรีเอกภาพ” (Trinity). ค.ศ. 1570. 

อารามของคณะซิสเตอร์เชียนแห่งตูเลบราส 

(Cistercian Monastery of Tulebras). 

เมืองนาบาร์รา (Navarra). สเปน.

ภาพที ่ 4 อองแกร์รอง การ์ตง (Enguerrand 

Quarton). “พิธีสวมมงกุฎแม่พระ” (Coronation 

of the Virgin). ค.ศ. 1454. พิพิธภัณฑ์ปีแยร์ 

แห่งลักเซมเบิร์ก (Musée Pierre-de 

Luxembourg). เมืองวิลล์เนิฟ-เล-ซาวีญง  

(Villeneuve-les-Avignon). ฝรั่งเศส. 
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ภาพที ่ 5 ดีเอโก เบลาซเกซ (Diego Velázquez). 

“พิธีสวมมงกุฎแม่พระ” (Coronation of the 

Virgin). ค.ศ. 1641 - 1644. พิพิธภัณฑ์ปราโด  

(Museo del Prado). มาดริด (Madrid).

ภาพที่ 6 ราฟาเอล ซันซีโอ (Raphael Sanzio). 

“นิมิตของเอเซเคียล” (Vision of Ezekiel).  

ค.ศ. 1518. หอศิลป์ปาลาตีนา (Galleria Palatina). 

ฟลอเรนซ ์ (Florence). อิตาลี.

ภาพที่ 7 ปีเอโตร เปรูจีโน (Pietro Perugino). 

“พระบิดากับประกาศกและหญิงนักพยากรณ์”  

(God the Father with Prophets and Sibyls). 

ค.ศ. 1498 - 1500. พิพิธภัณฑ์ศิลปะของสมาคม 

นายธนาคาร (Collegio del Cambio). 

เมืองเปรูจา (Perugia). อิตาลี.

ภาพที ่ 8 ฟรันเชสโก บอตตีชีนี (Francesco 

Botticini). “การขึ้นสวรรค์ของแม่พระ” 

(Assumption of the Virgin). ค.ศ. 1475. 

(วงแหวนบนสุดประกอบไปด้วยเทพสวรรค ์ 3 วงศ์).  

หอศิลป์แห่งชาติ (National Gallery). ลอนดอน.



(27) จอร์จ เฟอร์กูสัน

ภาพที ่ 12 ศิลปินนิรนาม. งานโมเสกภาพ 

“การสร้างจักรวาล” (Creation of the Cosmos). 

คริสต์ศตวรรษที่ 12. อาสนวิหารมอนเรอาเล  

(Monreale Cathedral). ซิชีลี (Sicily). อิตาลี.

ภาพที ่ 9 ฟรันเชสโก บอตตีชีนี. “โทเบียสกับ 

เทพสวรรค์สามองค์” (Tobias and the Three 

Angels). ค.ศ. 1470. หอศิลป์อุฟฟีซ ี (Galleria 

degli Uff izi). ฟลอเรนซ์.

ภาพที ่ 10 ไฮรอนีมัส บอช (Hieronymus 

Bosch) “บาปเจ็ดประการและสี่สิ่งสุดท้ายของ 

ชีวิต” (Seven Deadly Sins and the Four 

Last Things). ค.ศ. 1504. พิพิธภัณฑ์ปราโด 

(Museo del Prado) มาดริด.

ภาพที ่ 11 อันเดรอา ดา ฟีเรนเซ (Andrea 

da Firenze). “ชัยชนะของนักบุญทอมัส 

อาควินาส” (Triumph of St. Thomas Aquinas). 

ค.ศ. 1635. โบสถ์ซานตามาเรียโนเวลลา (Santa 

Maria Novella). ฟลอเรนซ์. ในภาพนักบุญ 

ทอมัสนั่งอยู่ในหมู่ธรรมาจารย์ของพระคัมภีร ์  

ทั้งสองภาค โดยมีบุคลาธิษฐานของคุณธรรม 

และศิลปศาสตร์นั่งเรียงรายอยู่ข้างใต้
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ภาพที ่ 13 มีเกลันเจโล บัวนาร์โรต ี

(Michelangelo Buonarroti). “การสร้างอาดัม”  

(Creation of Adam). ค.ศ. 1511. โบสถ์น้อยซิสทีน 

(Sistine Chapel). วาติกัน (Vatican).

ภาพที ่ 14 จุสโต เด เมนาบวย (Giusto de’ 

Menabuoi). “การสร้างมนุษย์ผู้ชายและมนุษย์ 

ผู้หญิง” (Creation of Man and Woman). 

ค.ศ. 1360 - 1370. โบสถ์น้อยแบปทริสตรี 

(Baptistry Chapel). ปาดัว (Padua). อิตาลี. 

ภาพที ่ 15 อูโก ฟาน เดอร ์ โกส ์ (Hugo van  

der Goes). “ความพินาศของอาดัมกับอีฟ” 

(Fall of Adam and Eve). ค.ศ. 1470.  

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ศิลป ์  

(Kunsthistorisches Museum). เวียนนา.

ภาพที ่ 16 จอห์น เอเวอเรตต ์ มิลเลส์ (John 

Everett Millais). “การกลับไปที่เรือของนกพิราบ” 

(Return of the Dove to the Ark). ค.ศ. 1851. 

พิพิธภัณฑ์ศิลปะและโบราณคดีแอชโมลีน 

(Ashmolean Museum of Art and Archaeology). 

อ๊อกซฟอร์ด (Oxford). อังกฤษ.



(29) จอร์จ เฟอร์กูสัน

ภาพที ่ 17 อาเลสซานโดร อัลลอรี 

(Alessandro Allori). “การสังเวยไอแซก” 

(Sacrf ice of Isaac). ค.ศ. 1602. 

หอศิลป์อุฟฟีซี. ฟลอเรนซ์.

ภาพที ่ 18 ซันโดร บอตตีเชลลี (Sandro 

Botticelli). “ภาพชีวิตของโมเสส” (Scenes  

from the Life of Moses). ค.ศ. 1481 - 1482.  

โบสถ์น้อยซิสทีน. วาติกัน.

ภาพที ่ 19 นีกอลา โฟรมอง (Nicolas Froment). 

“โมเสสกับพุ่มไม้ที่ลุกเป็นไฟ” (Moses and the 

Burning Bush). ค.ศ. 1435 - 1486. อาสนวิหาร

แซ็ง-โซเวอร ์ (Cathédrale Saint-Saveur). 

เมืองแอ็กซ็องโพรว็องส์ (Aix-en Provence). 

ฝรั่งเศส.

ภาพที ่ 20 ราฟาเอล. “การนมัสการวัวทองคำา”  

(Adoring of the Golden Calf). ค.ศ. 1518 - 1519. 

วังปอนตีฟีช ี (Palazzi Pontif ici). วาติกัน.
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ภาพที ่ 21 ศิลปินนิรนาม. “ต้นไม้แห่งเจสซี” 

(Tree of Jesse). ภาพประกอบหนังสือสวดมนต์ 

Ingeburg Psalter. ปลายคริสต์ศตวรรษที ่ 12. 

พิพิธภัณฑ์กงเด (Musée Condé). เมืองช็องตียี 

(Chantilli). ฝรั่งเศส.

ภาพที่ 22 จอร์โจเน. บาร์บาเรลล ี (Fiorgione  

Barbarelli) “จูดิท” (Judith). ค.ศ. 1503. พิพิธภัณฑ์

สเตทเฮอร์มิเทจ (State Hermitage Museum). 

เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg). รัสเซีย. 

ภาพที ่ 23 ศิลปินนิรนาม. “โจนาห์ถูกโยนลงทะเล” 

(Jonah Thrown into the Sea). คริสต์ศตวรรษที ่ 4. 

คาตาคอมบ์ของนักบุญปีเตอร์และนักบุญมาร์เชลลีโน 

(Catacomb of Sts. Peter and Marcellino). 

โรม.

ภาพที ่ 24 ศิลปินนิรนาม. งานโมเสกภาพ  

“พระคริสต์ผู้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่ง” (Christ Pantocrator). 

คริสต์ศตวรรษที่ 12. อาสนวิหารมอนเรอาเล 

(Monreale Cathedral). ซิชีลี.



(31) จอร์จ เฟอร์กูสัน

ภาพที ่ 25 อับราฮัม โบลแมร์ต (Abraham 

Bloemaert). “นักบุญผู้เขียนพระวรสารทั้งสี่”  

(Four Eangelists). ค.ศ. 1615. พิพิธภัณฑ์ศิลปะ 

พรินซ์ตัน (Princeton Art Museum). 

มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน (Princeton University). 

มลรัฐนิวเจอร์ซีย์ (New Jersey).

ภาพที ่ 26 เลโอนาร์โด ดา วินช ี (Leonardo 

da Vinci). “แม่พระแห่งขุนเขา” (Virgin of the 

Rocks). ค.ศ. 1495 - 1508. หอศิลป์แห่งชาติ. 

ลอนดอน.

ภาพที ่ 27 อันเดรอา เดล ซาร์โต (Andrea 

del Sarto). “ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์กับนักบุญ 

จอห์นในวัยเด็ก” (Holy Family with the 

Infant Saint John the Baptist). ค.ศ. 1530. 

พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิตัน (Metropolitan 

Museum of Art). นิวยอร์ก.

ภาพที ่ 28 ฌอง คลูเอ (Jean Clouet). “นักบุญ 

จอห์นแบปทิสต์” (St. John the Baptist). 

ค.ศ. 1518. กรุสะสมส่วนตัว.
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ภาพที ่ 29 ยาน ฟาน ไอค์ (Jan Van Eyck). 

ภาพด้านหน้าของฉากประดับพระแท่นเกนต ์ เมื่อเปิดฉาก

บานซ้ายและขวา (Ghent Altarpiece, wings open). 

ฉากบานล่างกลางเป็นภาพ “การนมัสการลูกแกะศักดิ์สิทธิ์” 

(Adoration of the Mystic Lamb). ค.ศ. 1432. 

อาสนวิหารเซนต์บาโว (Saint Bavo Cathedral). 

เมืองเกนต์. เบลเยียม.

ภาพที ่ 30 ยาน ฟาน ไอค์. ภาพด้านหลัง 

ของฉากประดับพระแท่นเกนต์เมื่อปิดฉากบาน 

ซ้ายและขวาเข้าหากัน (Ghent Altarpiece,  

wings closed). ฉากแถวกลาง (ตามขวาง) 

ประกอบกันเป็นภาพ “การแจ้งข่าวประเสริฐ” 

(Annunciation).

ภาพที ่ 31 ดีริก เบาทส ์ ผู้พ่อ (Dieric Bouts  

the Elder). “จงดูลูกแกะแห่งพระเป็นเจ้า” 

(Ecce Agnus Dei). ค.ศ. 1464. พิพิธภัณฑ์ 

จิตรกรรมสมัยเก่า (Alte Pinakothek). มิวนิค.

ภาพที ่ 32 ทีเชียน. “ซาโลเม” (Salome). ค.ศ. 1511. 

หอศิลป์โดรีอา-ปัมฟีลี (Galleria Doria-Pamphili). 

โรม.



(33) จอร์จ เฟอร์กูสัน

ภาพที ่ 33 โจวันน ี เบเนเดตโต กัสตีลีโยเน (Giovanni Benedetto 

Castiglione). “แม่พระผู้ปฏิสนธินิรมลกับนักบุญฟรานซิสและนักบุญ 

แอนโทนีแห่งเมืองปาดัว” (Immaculate Conception with 

St. Francis and St. Anthony of Padua). ค.ศ. 1650. 

สถาบันศิลปะมินนิแอโพลิส (Minneapolis Institute of Arts). 

มลรัฐมินนิโซตา 

(Minnesota). 

ภาพที ่ 34 ปีเอโร ด ี โกซีโม (Piero di Cosimo). 

“การรับธรรมชาติมนุษย ์ (การจุติมาบังเกิด 

เป็นมนุษย์) ของพระเยซูกับเหล่านักบุญ”  

(Incarnation of Christ with Saints) 

หรือ “แม่พระผู้ปฏิสนธินิรมลกับเหล่านักบุญ” 

(Immaculate Conception with Saints). 

ค.ศ.  1505. หอศิลป์อุฟฟีซี. ฟลอเรนซ์. 

ภาพที่ 36 ราฟาเอล. “ซิสทีนมาดอนนา” 

(Sistine Madonna). ค.ศ. 1513 - 1514. 

หอแสดงภาพชิ้นเอกสมัยเก่า (Gemäldegalerie 

Alte Meister). เมืองเดรสเดน (Dresden). 

เยอรมนี.

ภาพที่ 35 ลอเรนโซ ลอตโต (Lorenzo Lotto). 

“แม่พระแห่งสายประคำา” (Madonna of the 

Rosary). โบสถ์ซานนีโกโล (Church of San Nicolo). 

เมืองชินโกลี (Cingoli). อิตาลี.



ลิงไม่ มีหาง  (Ape)  ในคริสตศิลป์  ลิง เป็น 

สัญลักษณ์ของบาป  ความมุ่ ง ร้าย  ความคด  

และตัณหาราคะ รวมท้ังจิตวิญญาณที่เฉื่อยชา 

ของมนุษย์ อันได้แก่ ความมืดบอดทางปัญญา  

ความโลภ  และความชั่วร้าย  บางครั้ งศิลปิน 

เขียนภาพซาตานในรูปของลิง ส่วนซาตานในรูปลิง 

ถูกล่ามโซ่สื่อความหมายว่า บาปต้องปราชัยต่อ 

ศรัทธาและคุณความดี บางครั้งลิงอยู่ในภาพ “การ 

มาเยือนของพวกโหราจารย์”  ร่วมกับสัตว์อ่ืน  ๆ  ด้วย

ลา (Ass) มักปรากฏให้เห็นในภาพเขียนสมัยฟ้ืนฟู 

ศิลปวิทยา โดยเฉพาะในภาพ  “การสังเวยไอแซก” 

“การประสูติ” “การหนีไปอียิปต์” และ  “การเสด็จ 

เขา้กรงุเยรซูาเลมของพระครสิต”์ รปูลาเห็นบอ่ยทีส่ดุ 

ในฉากเหตุการณ์ตอนพระเยซูประสูติ ลาและวัว 

ในฉากดังกล่าวใช้เป็นสัญลักษณ์ว่า แม้แต่สัตว์ท่ี 

ตํ่าต้อยท่ีสุดท่ีพระเจ้าทรงสร้าง ก็ยังมาชุมนุมกัน 

ในวาระนี้ และจําได้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตร 

ของพระเจ้า การมาชุมนุมกันของสัตว์เหล่านี้เป็นไป 

ตามคาํพยากรณข์องอสิยาห์ว่า “ววัรูจ้กัเจา้ของและ 

ลาก็รู้จักอู่นอนของนาย” (“อิสยาห์” 1 : 3) ตํานาน 

ของนักบุญแอนโทนีแห่งเมืองปาดัว1 เรื่องหน่ึง 

ห ม ว ด 1

สัตว ์ นก และแมลง
(Animals, Birds and Insects)

 1 เรื่องราวโดยละเอียดของนักบุญที่มีการอ้างถึงในหนังสือเล่มนี ้ อยู่ในหมวด 14 (นักบุญ)



หมวด 1 2

น่าจะเกี่ยวข้องกับการตีความดังกล่าว

	 เรือ่งมอียู่ว่า ครัง้หนึง่นักบญุแอนโทนีพยายาม 

ทําให้ยิวคนหนึ่งเข้ารีต แต่ไม่เป็นผล ในท่ีสุดเมื่อ 

หมดความอดทน ก็ได้เอ่ยขึ้นว่า การทําให้ลาป่า 

ซึ่งเป็นสัตว์ที่ดื้อมากคุกเข่าลงต่อหน้าแผ่นศีล2 ยัง 

งา่ยกว่าการทําให้ยิวเหน็แสงแห่งธรรม พวกยิวจงึทา้ 

ให้ท่านแสดงให้ดู ท่านทําให้ลาป่าคุกเข่าได้ท่ามกลาง 

ความประหลาดใจของผู้ท่ีอยู่ ณ ที่นั้น ยังผลให้ 

พวกยิวหลายคนและผู้ที่ไม่เชื่อถือ หันมานับถือ 

ศาสนาคริสต์

	 นอกจากน้ีลายังปรากฏอยู่ในตํานานของนักบุญ 

อีกหลายท่านในฐานะสัตว์เลี้ยง เช่น ตํานานของ 

นักบุญเจอโรม เล่าเรื่องลาที่มาขนไม้ให้อาราม 

บาซิลิสก์  (Basilisk) เป็นสัตว์ครึ่งไก่ครึ่งงูใน 

เทพนิยาย ตามตํานาน บาซิลิสก์สามารถสังหาร 

สัตว์อื่นได้ด้วยการเหลือบมองเท่าน้ัน ในสมัยแรก ๆ 

บาซิลิสก์ใช้เป็นสัญลักษณ์ของพญามารหรือผู้ที่ 

ต่อต้านพระคริสต์ โดยมีท่ีมาจาก “เพลงสดุดี” 91 : 13 

ใน พระคมัภรีฉ์บบัดวย3 ว่า “ท่านจะย่ําไปบนรา่งของ 

งูและบาซิลิสก์ ท่านจะเหยียบสิงโตและมังกรไว้ 

ใต้ฝ่าเท้า” นักบุญออกุสตินตีความว่า สัตว์ร้าย 

ทั้งสี่ประเภทนี้คือโฉมหน้าทั้งสี่แบบของพญามาร 

 2 host เรียกอีกอย่างว่า (แผ่น) ปัง หมายถึงขนมปังที่ผ่านการเสกในพิธีบูชามิสซาแล้ว (ดู Missa  

ในเชิงอรรถ 2 ของหมวด 6 ประกอบ)

 3 Douay Version มีชื่อเรียกอีกหลายชื่อ	 อาทิ	 “Douay Bible”, “Douai Bible”, “Douay-Rheims  

Bible”, “Douai-Rheims Bible”	 ฯลฯ เป็นพระคัมภีร์ฉบับภาษาอังกฤษฉบับแรกท่ีได้รับการยอมรับจาก 

นิกายโรมันคาทอลิก แปลมาจาก  พระคัมภีร์ฉบับวัลเกต (Vulgate) ที่นักบุญเจอโรมเขียนเป็นภาษาละติน  

ทั้งนี้ ภาคพันธสัญญาเดิม แปลเสร็จและตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ ค.ศ.1582 ในขณะท่ี ภาคพันธสัญญาใหม่ แปลเสร็จ 

ทีหลังและตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1609 - 1610



3 สัตว ์ นก และแมลง

ซึง่ถกูพระครสิตผ์ูพิ้ชติเหยยีบย่ํา บาซลิสิก์มกัเหน็ได ้

ในงานศิลปะสมัยกลาง แต่ไม่ค่อยพบในภาพเขียน 

สมยัฟ้ืนฟูศลิปวิทยาของอติาล ี แมจ้ะเปน็สญัลกัษณ์ 

ที่รู้จักกันดี

หมี  (Bear) เป็นสัตว์ป่าที่ดุร้าย จึงใช้เป็นสัญ- 

ลักษณ์แห่งความเห้ียมโหดและอิทธิพลอันชั่วร้าย 

ใน  ภาคพันธสัญญาเดิม หมีเป็นสัญลักษณ์ของ 

ราชอาณาจักรเปอร์เซีย ซึ่งนําความชั่วร้ายและ 

ความตายมาสู่โลก และสุดท้ายก็ต้องถูกพระเจ้า 

ทาํลาย (“ดาเนยีล” 7 : 5) นอกจากนี ้ “พงศก์ษตัรย์ิ 

ฉบับที่ 2” 2 : 24 ยังเล่าว่าหมีสองตัวออกจากป่ามา 

กินเด็กท่ีล้อเลียนประกาศกเอไลชา  (Elisha) ว่า 

หัวล้าน

	 เชื่อกันว่าลูกหมีแรกเกิดไม่มีรูปร่างหน้าตา  

แม่หมีจะเป็นผู้ให้รูปร่างหน้าตาแก่มันในภายหลัง  

ตาํนานเรือ่งนีก้ลายมาเปน็สญัลกัษณว่์าศาสนาครสิต ์

ช่วยอบรมบ่มนิสัยและให้ชีวิตใหม่แก่พวกนอกรีต 

ตาํนานหลายเรือ่งทีเ่ลา่ว่านักบญุหลายท่านพยายาม 

ฝึกหมีให้เชื่อง สามารถนํามาตีความตามน้ีได้ เช่น 

เรื่องท่ีนักบุญยูเฟเมียถูกโยนลงไปในสนามกีฬาให้ 

หมีป่ากิน แต่มันกลับตรงเข้ามาคารวะเธอ

ผึ้ง (Bee) เนื่องจากผึ้งเป็นสัตว์ที่ขยันขันแข็งและ 

ผลิตนํ้าผึ้งซึ่งมีรสหวาน จึงใช้เป็นสัญลักษณ์ของ 

ความกระฉับกระเฉง ความขยันขันแข็ง การทํางาน  

และความเปน็ระเบยีบ รวมทัง้รสหวานแห่งพระธรรม 

และคําพูดท่ีโน้มน้าวจิตใจของศาสนา นักบุญอัมโบรส 

กับนักบุญเบอรน์ารด์แห่งแกลรโ์วจงึมรีวงผึง้หรอืรงัผึง้ 



หมวด 1 4

เปน็เครือ่งหมาย เพราะมผีูเ้ปรยีบเปรยว่ามธุรสวาจา 

ของท่านท้ังสองหวานราวกับน้ําผึ้ง นักบุญอัมโบรส 

เปรียบศาสนาเป็นรังผึ้ง และคริสต์ศาสนิกชนเป็น 

ผึ้งงานที่ทํางานอย่างซื่อสัตย์ให้แก่รวงรังของมัน  

นอกจากน้ีผึง้ยังใชเ้ปน็สญัลกัษณ์แห่งพรหมจรรย์ของ 

แมพ่ระดว้ย เน่ืองจากผึง้เปน็ผูผ้ลติน้ําผึง้ซึง่ถือกันว่า 

เป็นสัญลักษณ์หน่ึงของพระคริสต์ กอปรกับนิสัย 

อันเปี่ยมด้วยคุณธรรมของมัน

นก (Birds) คริสตศิลป์สมัยแรกใช้นกเป็นสัญลักษณ์ 

ของ “จติวิญญาณซึง่มปีกีโบยบนิ” ก่อนหน้าทีศ่ลิปนิ 

จะเจาะจงเขียนรูปนกตามชนิดของมัน นกทุกชนิด 

ใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งจิตวิญญาณ อันเป็นสิ่งที่ 

ตรงกันข้ามกับวัตถุ การใช้นกเป็นสัญลักษณ์แห่ง 

จิตวิญญาณย้อนหลังไปได้จนถึงศิลปะอียิปต์สมัย 

โบราณ การใช้นกเป็นสัญลักษณ์แห่งจิตวิญญาณ 

เห็นได้ในภาพพระกุมารเยซูกําลังทรงจับนกซึ่งอาจมี 

เชอืกมดัไว้ และภาพนกับญุฟรานซสิแห่งเมอืงอสัซซี ี

ขณะเทศนาสอนนก

นกดำา  (Blackbird) เป็นสัญลักษณ์ของบาป 

อันมืดมนและการลวงล่อมนุษย์ไปสู่กิเลสตัณหา  

เนื่องจากขนสีดําและเสียงร้องของมัน ด้วยเหตุน้ี 

นกดําจึงมักอยู่ในภาพที่ ถ่ายทอดเหตุการณ์ใน 

ชีวิตของนักบุญเบเนดิกต์ ผู้พยายามต่อสู้ดิ้นรน 

เพ่ือให้หลุดพ้นจากกิเลสตัณหา ตามตํานานเล่าว่า  

วันหน่ึงขณะที่ นักบุญเบเนดิกต์ กําลังสวดมนต์   

พญามารมาปรากฏในร่างของนกดําเพ่ือลวงล่อ 

ให้ท่านหันไปหากิเลสตัณหา แต่ท่านจําพญามาร 



5 สัตว ์ นก และแมลง

ในรา่งของนกดําได ้ จงึทําเครือ่งหมายกางเขนใหม้นั 

หายไป

วัวตัวผู้ (Bull) เป็นสัญลักษณ์แห่งพลังอํามหิต  

อยูคู่กั่บนกับญุหลายท่าน เชน่ หมอบอยู่ทีป่ลายเทา้ 

ของนักบุญซิลเวสเตอร์ ผู้ซ่ึงบันดาลให้วัวเพศผู้ตัวหน่ึง 

ฟ้ืนคนืชพี วัวทองเหลอืงเปน็เครือ่งหมายของนักบญุ 

ยูสตาส ผู้อุทิศชีวิตให้ศาสนาพร้อมกับครอบครัว 

โดยถูกทรมานด้วยการขังไว้ในท้องวัวทองเหลือง  

มีไฟกองใหญ่สุมอยู่ข้างใต ้ (ดู “วัว” ประกอบ)

ผีเส้ือ (Butterfly) บางคร้ังพบได้ในภาพ “แม่พระ 

กับพระกุมาร” (Virgin and Child) โดยมกัเกาะอยู่ 

ที่พระหัตถ์ของพระกุมารเยซู เป็นสัญลักษณ์แห่ง 

การฟ้ืนคืนพระชนม์ของพระองค์ ในความหมายท่ัวไป 

ผีเสื้อยังอาจใช้เป็นสัญลักษณ์ของการฟ้ืนคืนชีพ 

ของมวลมนุษย์ด้วย โดยมีที่มาจากพัฒนาการสาม 

ขัน้ตอนของผเีสือ้ ไดแ้ก่ จากหนอนกลายเปน็ดกัแด ้

แล้วจึงกลายเป็นผีเส้ือ พัฒนาการสามข้ันตอนดังกล่าว 

กลายเปน็สญัลกัษณข์องวัฏจักรแห่งชวิีตอย่างชดัเจน 

ได้แก ่ ชีวิต ความตาย และการฟื้นคืนชีพ

อูฐ (Camel) เป็นสัญลักษณ์แห่งความอดกลั้น 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะอูฐเดินทางได้นาน  ๆ  โดยไม่ต้อง 

ดื่มนํ้า และเน่ืองจากอูฐเป็นสัตว์พาหนะท่ีใช้ในการ 

เดินทางในดินแดนตะวันออก อูฐจึงมิได้เป็นเพียง 

สัตว์พาหนะท่ีใช้บรรทุกของเท่าน้ัน  แต่ยังเป็น 

สญัลกัษณ์แห่งความเปน็กษตัรย์ิและอํานาจราชศกัดิ ์

ด้วย ด้วยเหตุน้ีศิลปินจึงมักเขียนอาภรณ์ประดับอูฐ 
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อย่างหรหูรา ศลิปนิสมยัฟ้ืนฟูศลิปวทิยามกัเขยีนอฐู 

ไว้ในภาพ เพ่ือสร้างฉากตะวันออกตามท้องเรื่องใน 

พระคัมภีร์ โดยเฉพาะในฉากที่โหราจารย์ทั้งสาม 

ไปเยือนรางหญ้าทีบ่รรทมของพระกุมารเยซ ู ณ เมอืง 

เบทเลเฮม

	 สําหรับขนอูฐใช้เป็นเครื่องหมายของนักบุญ 

จอห์นแบปทิสต์ โดยมีท่ีมาจากคําบรรยายเรื่อง 

เครือ่งนุง่หม่ของทา่นใน พระคมัภีร์ ว่า “จอห์นนุง่ห่ม 

ขนอูฐ และใช้สายหนังคาดเอว” (“มาระโก” 1 : 6)

แมว (Cat) เป็นสัญลักษณ์แห่งความเกียจคร้าน 

และตัณหาราคะตามนิสัยของมัน นอกจากน้ียังมี 

ตํานานเก่ียวกับ “แมวของแม่พระ”4 ซึ่งเล่าว่า เมื่อ 

ตอนที่พระคริสต์ประสูติในคอกสัตว์ แมวตัวหน่ึง 

ก็คลอดลูกในคอกเดียวกันน้ัน แมวดังกล่าวมักมี 

เครื่องหมายกางเขนบนหลัง

เซนทอร์ (Centaur) เป็นสัตว์ในเรื่องปรัมปรา  

ลําตัวท่อนล่างเป็นม้า ส่วนหัวและลําตัวท่อนบน 

เป็นคน ในคริสตศิลป์ เซนทอร์เป็นสัญลักษณ์ของ 

อารมณ์ดิบและความมักมาก โดยเฉพาะความ 

มกัมากทางกามทีทํ่าใหทํ้าผดิประเวณี สตัวจํ์าพวกนี ้

ยังเป็นตัวแทนของพละกําลังอันป่าเถ่ือนและการ 

แก้แค้น เป็นสัญลักษณ์ของพวกนอกรีตและการ 

ต่อสู้ระหว่างจิตสํานึกฝ่ายดีกับฝ่ายชั่วของมนุษย์  

ในงานศลิปะเซนทอรอ์าจถอืคนัธนูและลกูธนูอนัเปน็ 

สัญลักษณ์แห่งความชั่วร้ายไว้ในมือ

 4 เป็นภาษาอิตาลีว่า Gatto della Madonna (กัตโต เดลลา มาดอนนา)



7 สัตว ์ นก และแมลง

	 เซนทอรม์กัอยู่ในภาพเขยีนของนกับญุแอนโทน ี

อธิการ เนื่องจากตามตํานาน สัตว์ในเรื่องปรัมปรา 

ตนนี้เป็นผู้ชี้ทางให้ท่านไปพบนักบุญปอลนักพรต 

ในถิ่นทุรกันดาร

ไก่ (Cock) เนื่องจากไก่เป็นสัตว์ท่ีขันตั้งแต่ย่ํารุ่ง 

จึงใช้เป็นสัญลักษณ์ของความระแวดระวัง ความ 

รอบคอบ และการจบัตาดคูวามชัว่รา้ย ไกท่ีอ่ยูคู่ก่บั 

นักบุญปีเตอร์ บอกถึงการท่ีปีเตอร์ปฏิเสธว่าไม่รู้จัก 

พระคริสต์และสํานึกผิดในเวลาต่อมา ด้วยเหตุน้ี 

ไก่จึงเป็นหน่ึงในสัญลักษณ์แห่งพระทรมานของ 

พระคริสต์5 โดยมีท่ีมาจากคําทํานายของพระองค์ 

เมื่อปีเตอร์ปฏิญาณว่าจะจงรักภักดีต่อพระองค์ว่า 

“เราขอบอกท่านตามจรงิว่า ไก่จะไมขั่น จนกวา่ท่าน 

จะปฏิเสธ (ว่าไม่รู้จักเรา) สามคร้ัง” (“ยอห์น” 13 : 38)  

(ดู “การปฏิเสธของปีเตอร์” ในหมวด 12 ประกอบ)

นกกระเรียน (Crane) เป็นสัญลักษณ์แห่งความ 

ระแวดระวัง ความจงรกัภักด ี สมัมาชีพ และความ 

เป็นระเบียบของชีวิตในอาราม โดยมีท่ีมาจากนิสัย 

ของนกพวกนี้ตามท่ีเล่าไว้ในตํานานว่า แต่ละคืน 

มันจะจับกลุ่มเป็นวงกลมล้อมกษัตริย์ของมันไว้ นก 

ตวัท่ีไดร้บัเลอืกให้เปน็ยามตอ้งพยายามไมเ่ผลอหลบั 

โดยมันจะยืนขาเดียวด้วยการหดขาขึ้นมาข้างหนึ่ง 

ขาข้างดังกล่าวคีบก้อนกรวดไว้ด้วย เมื่อนกตัวใด 

เผลอหลบั ก้อนกรวดก็จะรว่งใสเ่ทา้อกีข้างหนึง่ทาํให ้

ตกใจตื่น

 5 ดูเชิงอรรถ 11 ใน “บทนําของผู้แปล” หรือ “พระทรมานของพระคริสต์” ในหมวด 12
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