


สตัวป์ระจาํชาติประเภทตาํนาน เทพนิยายและความเชื่อ  

นายวรีะ โรจนพ์จนรัตน์



สตัวป์ระจาํชาติ/สตัวป์ระจาํชาติประเภทตาํนาน



สตัวป์ระจาํชาติทัว่โลก





สตัวป์ระจาํชาติทัว่โลก

• ประเทศทีมีสตัวป์ระจาํชาตมิีจาํนวน 157 ประเทศ รวม 229 รายการ
• ประเทศทีมีสตัวป์ระจาํชาต ิ1 รายการจาํนวน 113 ประเทศ
• ประเทศทีมีสตัวป์ระจาํชาตมิากกวา่ 1 รายการจาํนวน 44 ประเทศ
• ประเทศทีมีสตัวป์ระจาํชาตมิากทีสดุ 6 รายการคือ Pakistan
• ประเทศทีมีสตัวป์ระจาํชาต ิ5 รายการคือ Finland, India, Mexico, UK 

• ประเทศทีมีสตัวป์ระจาํชาต ิ3 รายการจาํนวน 10 ประเทศ

• ประเทศทีมีสตัวป์ระจาํชาต ิ2 รายการจาํนวน 29 ประเทศ
• ประเทศทมีสีัตวป์ระจาํชาตปิระเภทตาํนานจาํนวน 14 ประเทศ



ประเภทของสตัวป์ระจาํชาติ

สัตวเ์ลียงลูกดว้ยนาํนมและ  

สัตว  ์4 เทา้ ร ้อยละ 47

สัตวป์ีกคดิเป็นร ้อยละ 35

สัตวท์อีาศัยอยู่ในนาํร ้อยละ 7

สัตวใ์นตาํนาน /เทพนิยายร ้อยละ 7

สัตวเ์ลือยคลานร ้อยละ 2

แมลงชนิดตา่งๆ ร ้อยละ 2



อังกฤษ เบลเยยีม เนเธอแลนด์ ลักเซมเบิร์ก มอรอคโค สิงคโปร์ ศรีลังกา 

เอธิโอเปีย เคนยา แกมเบีย ลิเบีย เซียร์ราลีโอน โตโก



สรอ.ประกาศใชน้กอินทรียเ์ป็นสญัลกัษณ์ของประเทศเมื่อ 22 มิ.ย. 1972 เนื่องจากเป็น
สตัวอ์ายยุนื แข่งแกร่ง สง่างาม ตอนสงครามประกาศอิสรภาพตอนเชา้ตรู่ ปรากฏวา่นก

อินทรียท์ี่หลบัใหลตื่นขึ้นบินเหนือกองกาํลงัที่ต่อสู้ดว้ยเสียงที่แหบแหง้ นกัรบเหล่านั้นกล่าว
ขานกนัวา่เป็นเสียงเรียกร้องอิสรภาพ  ประกอบกบัเป็นนกแขง็แกร่งทรงพลงั เป็นสญัลกัษณ์

การนาํเสรีภาพต่อโลกและกา้วสู่อนาคตอยา่งอิสระ



ยูนีคอร์น:สัตว์ประจาํชาตปิระเภทตาํนานของสก็อตแลนด์
เป็นสัตว์ในเทพนิยายทีม่คีวามน่ารัก ความบริสุทธิ์ ความสดใส            

ความอ่อนโยนและมคีวามแขง็แรงสง่างาม ซึ่งชาวสก็อตแลนด์มคีวามเชื่อ
เรื่องตาํนานและเรื่องเหนือธรรมชาติ







สตัวป์ระจาํชาติประเภทเทพตาํนาน เทพนิยาย หรือตามความเชื่อ
(Mythical Animals)14 ประเทศ แมย้งัไม่เคยมีใครเห็นตวัเป็นๆ      

แต่คนในชาตินั้นๆ กม็ีความเชื่อและศรัทธาจนมีการสร้างสรรคเ์ป็น
สญัลกัษณ์ประจาํชาติ



สัตว์ประจาํชาตปิระเภทตาํนาน เทพนิยาย ความเชื่อ (สัตว์สัญลักษณ์ประจาํชาต)ิ

1 เป็นสัตวใ์นตาํนาน จนิตนาการ  อุดมการณ ์และความเช ือของผู้คนในสังคมนันๆ

2 มปีระวัตคิวามเป็นมาของสัตวป์ระเภทตาํนาน / เกยีวข ้องกับประวัตศิาสตรช์าติ

3 เกยีวข ้องและส่งเสร ิมภาพลักษณข์องสังคม สถาบันชาต  ิศาสนา พระมหากษัตร ิย ์

4 เป็นตราแผ่นดนิ รูปปรากฏบนธง ตราอารม์ งานวรรณกรรม ศิลปะ สถาปัตยกรรม

5 มคีวามสืบเนืองถงึปัจจุบันและสามารถนาํมาตอ่ยอดเป็น Soft Power ได้



ประเทศที่มีสตัวป์ระจาํชาติประเภทตาํนานรวม 14 ประเทศ

1 Belgium : Lion : leo Belgicus ( heraldic “ Belgic Lion )

• 2 Netherland:Black tailed godwit:Lion(heraldic symbol)

• นกนางแอ่นหางดาํอาศัยในทชีุ่มนาํ เสียงตอ่การสูญพนัธุ ์



ประเทศที่มีสตัวป์ระจาํชาติประเภทตาํนาน (ต่อ)
3 United Kingdom:Red Kite(นกลา่เหยือขนาดใหญ่),Bulldog:Lion

Scotland:Unicon Wales:Welsh Dragon(ปรากฎใน Historia 
Britonum ประวตัิศาสตรท์ีอา้งถงึชาวองักฤษพืนเมืองทีถกูเขียนขนึเมือ ค.ศ. 829)



ประเทศที่มีสตัวป์ระจาํชาติประเภทตาํนาน ( ต่อ )

4 China : Panda:Red crowned crane(นกกระเรยีนมงกฏุแดง):Dragon

5 Bhutan : Takin (ละมังแพะ มถีนิกาํเนิดในภฏูานทใีกล้สูญพนัธุ)์ : Druk



ประเทศที่มีสตัวป์ระจาํชาติประเภทตาํนาน (ต่อ)
6 Austria : Barn swallow(นกนางแอน่บา้น) :Black Eagle :Austrian       
Bundes adler (Heraldic “Federal Eagle”นกอินทรยีท์ีในงานพิธี)



ประเทศที่มีสตัวป์ระจาํชาติประเภทตาํนาน (ต่อ)
7 Germany : Bundes adler(heraldic “Federal Eagle”)

8 Greece :Dolphin : Phoenix



ประเทศที่มีสตัวป์ระจาํชาติประเภทตาํนาน (ต่อ)

9 Russia : Eurasian brown bear : Double‐headed eagle

10 Serbia : Wolf : White eagle



ประเทศที่มีสตัวป์ระจาํชาติประเภทสตัวใ์นตาํนาน(ต่อ)
11 Czech Republic : Double tailed lion(เป็นสญัลกัษณข์องอาณาจกัร
โบฮีเมีย ศตวรรษที 10 – 1742) เรมิใชเ้ป็นตราสญัลกัษณ ์ศตวรรษที 13

12 North korea :Chollima (มา้บนิ : จากเทพนิยาย วอ่งไว สงา่งาม )



ประเทศที่มีสตัวป์ระจาํชาติประเภทตาํนาน (ต่อ)

13 Indonesia:Komodo :Garuda (ครุฑ พาหนะพระนารายณ ์)เป็นตราแผน่ดนิ

14 Portugal : Iberian Wolf : Cock of Bacelos (ไก่ตวัผูแ้หง่เมืองบาเซลอส 
เป็นไก่ในตาํนานทีเกียวขอ้งกบับาทหลวงและความศกัดสิทิธิของพระแมม่าร ี/ เซน็ตเ์จมส์



สตัวใ์นจินตนาการ ตาํนานและความเชื่อของไทย







ตราสัญลักษณ์ประจาํวดัเทวราชกุญชร

วดัเทวราชกุญชร

สัปตปฎลเศวตฉัตร  พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่ง      

พระราชวงศ์จัก รีทรงพระราชทานนาม  พระอินทร์        

ทรงถือวชิราวุธเป็นอาวุธประจาํพระองค์ ช้างเอราวณั

เทพบุตร  จําแลงเป็นช้าง  33 กระพอง  ให้พระอินทร์     

และเทพสหจรประทบั

กรมศิลปากรเขียนแบบพระอินทร์ประทบับนชา้งเอราวณั           

เป็นสญัลกัษณ์วดัเทวราชกญุชร เมื่อวนัที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2544



ครุฑ สตัวใ์นเทพนิยาย ตาํนานและความเชื่อของไทย





5 วดัดงั ไหว้พญาครุฑ

- วดัประยงคก์ิตติวนาราม

- วดัโพธิ์ทอง

- วดับวัขวญั

- วดัครุฑธาราม

- วดัศรีมหาโพธิ

องค์พญาครุฑ หลวงพ่อวรา วดัโพธิ์ทอง





เทพเจา้ Ningizzida มีศีรษะเป็นงู

งเูป็นสญัลกัษณข์องโลกหนา้และความอดุมสมบรูณข์องพืชผล



งเูป็นสญัลกัษณข์องความเป็นอมตะนิรนัดร์

      งเูป็นสญัลกัษณข์องความชวัรา้ยหลอกลวง

สติปัญญา ความตอ้งการทางเพศและการรกัษาโรค



งเูป็นสญัลกัษณข์องการสรา้งโลก โลกหนา้                                               

ผูพ้ิทกัษ ์การรกัษาโรค มีเทพแหง่ยาและการรกัษา 



อินเดีย

งเูป็นสญัลกัษณแ์สดงถงึการตายและการเกิดใหม่

งเูป็นสญัลกัษณข์องความโชคดีและความอดุมสมบรูณ์

งเูป็นสญัลกัษณข์องผูพ้ิทกัษ ์เป็นพญานาคทีปกปอ้ง

พระพทุธเจา้

จนี

งเูป็นสัญลักษณข์องความอุดมสมบูรณ ์ฝนตกตามฤดูกาล

งเูป็นสัญลักษณข์องช่วงเวลา เช ่น ปีง ู / พลังอ ันแขง็แกร ่ง

ญีปุ่ น

งเูป็นสัญลักษณข์องการป้องกันสิงช ัวร ้ายโรคภยัไข ้เจบ็

ความโชคด  ีความแขง็แกร ่งและการเปลียนแปลง



นาค:ตาํนานในศาสนาพทุธ –ฮินดูในอินเดีย ศรีลงักา เมียนม่า 
กมัพชูา ลา้นนา และลา้นชา้ง

นารายณ์บรรทมสินธุ์ : วศิณุอนนัตศายนิ



นาคในงานจิตรกรรมและประติมากรรมของไทย/ผูพ้ิทกัษ์
พระพทุธศาสนา



นาค : สะพานเชื่อมระหวา่งโลกมนุษยแ์ละสวรรค ์?
จิตรกรรมฝาผนงัตอนพระพทุธเจา้เสดจ็ลงจากสวรรคช์ั้นดาวดึงส์



ราชรถที่ใชใ้นงานพระราชพิธีของกมัพชูา ไทย สปป ลาว





นาค:เทพแห่งทอ้งนํ้า : เรือพระราชพิธี เรือนาค เรืออนนัตนาคราช





นาค : สญัลกัษณ์ของความอุดมสมบูรณ์





คาํชะโนด จ.อุดรธานี 

ดนิแดนพญานาค



ประติมากรรมกวนเกษียรสมุทร สนามบินสุวรรณภูมิ







การเรียนรู้และการสร้างสรรคเ์กี่ยวกบันาค /พญานาค



นาค : การนาํไปต่อยอดสร้างสรรคเ์ป็นภาพยนตร์ /ละครโทรทศัน์



 ดว้ยความขอบคุณยิง่ สวสัดี


