
พุทธจติรกรรมสมยั รัชกาลที 4 - 5 ในกลุ่มวดัลุ่มแม่นําป่าสัก เมอืงสระบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

 นางสาวปภากร  บุญประสิทธ ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วทิยานิพนธ์นเีป็นส่วนหนงึของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑติ 

 สาขาวชิาประวตัศิาสตร์ศิลปะ 

ภาควชิาประวตัศิาสตร์ศิลปะ 

บัณฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 ปีการศึกษา 2559 

ลขิสิทธขิองบัณฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 



                                                          
 
 
 
 
 

 

 

 พุทธจติรกรรมสมยั รัชกาลที  4 - 5 ในกลุ่มวดัลุ่มแม่นําป่าสัก เมอืงสระบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 

 นางสาวปภากร  บุญประสิทธ ิ

 
 
 
 
 
 
 

 
วทิยานิพนธ์นเีป็นส่วนหนงึของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑติ 

 สาขาวชิาประวตัศิาสตร์ศิลปะ 

ภาควชิาประวตัศิาสตร์ศิลปะ 

บัณฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 ปีการศึกษา 2559 

ลขิสิทธขิองบัณฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 



BUDDHIST MURALS DURING THE REIGNS OF KING RAMA IV - V   

IN THE TEMPLES OF PA SAK BASIN OF SARABURI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By 

Miss Paphakorn  Boonprasit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 

Master of Arts Program in Art History 

Department of Art History 

Graduate School, Silpakorn University 

Academic Year 2016 

Copyright of Graduate School, Silpakorn University 



 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร อนุมติัใหว้ิทยานิพนธ์เรือง “พุทธจิตรกรรมสมยั 

รัชกาลที 4 - 5 ในกลุ่มวดัลุ่มแม่นาํป่าสัก เมืองสระบุรี” เสนอโดย นางสาวปภากร บุญประสิทธิ  

เป็นส่วนหนึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์

ศิลปะ 

 

 

 ................................................................... 

 (รองศาสตราจารย ์ดร.ปานใจ ธารทศันวงศ)์ 

 คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

 วนัที...........เดือน.......................พ.ศ........... 

 

อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อชิรัชญ ์ ไชยพจน์พานิช 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ ์

 

.................................................... ประธานกรรมการ 

(ศาสตราจารย ์ดร.ศกัดิชยั  สายสิงห์) 

............/......................../.............. 

 

.................................................... กรรมการ 

(ศาสตราจารย ์เกียรติคุณ ดร.สนัติ  เลก็สุขุม) 

............/......................../.............. 

 

.................................................... กรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อชิรัชญ ์ ไชยพจน์พานิช) 

............/......................../.............. 



ง 

55107210: สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ 

คาํสาํคญั: จิตรกรรม / ลุ่มนาํป่าสกั / จงัหวดัสระบุรี 

  ปภากร บุญประสิทธิ: พุทธจิตรกรรมสมยั รัชกาลที 4-5 ในกลุ่มวดัลุ่มแม่นาํป่าสกั เมือง

สระบุรี. อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ:์ ผศ.ดร.อชิรัชญ ์ไชยพจน์พานิช. 299 หนา้. 

 

วิทยานิพนธ์เล่มนีมีจุดประสงค์จะศึกษาเกียวกบังานจิตรกรรมฝาผนัง สมยัรัชกาลที     

4-5 ในกลุ่มวดัลุ่มแม่นําป่าสัก เมืองสระบุรี ซึงมีแนวคิดและรูปแบบได้รับอิทธิพลมาจากงาน

จิตรกรรมศิลปะรัตนโกสินทร์มาจากราชธานีกรุงเทพฯ โดยสามารถวิเคราะห์แบ่งกลุ่มได ้3 กลุ่ม

รูปแบบ ไดแ้ก่ กลุ่มที 1 กลุ่มวดัทีเขียนงานจิตรกรรมไทยประเพณีทียงัเขียนสืบทอดมาจากสมยั

รัชกาลที 3 คือวดัจนัทบุรี กบั วดับา้นกอก กลุ่มที 2 กลุ่มวดัทีเขียนงานจิตรกรรมไทยประเพณีผสม

กบัอิทธิพลศิลปะตะวนัตก คือ วดัสมุหประดิษฐาราม และกลุ่มที 3 กลุ่มวดัทีเขียนงานจิตรกรรมไทย

ประเพณีในทอ้งถิน คือ วดัหนองยาวสูง กบั วดัหนองโนเหนือ  

นอกจากนีไดผ้ลสรุปเกียวกบักลุ่มช่างผูส้ร้าง ไดด้งันี กลุ่มที 1 ปรากฏอิทธิพลทงัแนวคิด

และรูปแบบช่วงรัชกาลที 3-4 สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นช่างรุ่นเก่าออกมาสร้างงานตามวดัหัวเมือง

นอกพระนคร กลุ่มที 2 หลกัฐานงานศิลปกรรมและงานจิตรกรรมมีรูปแบบไดรั้บอิทธิพลศิลปะตะวนัตก 

มีการบูรณะปฏิสงัขรณ์โดยพระเจา้พีนางเธอ พระองคเ์จา้สุภทัรายุวดี สมยัรัชกาลที 5 และกลุ่มที 3 

หลกัฐานงานศิลปกรรมและงานจิตรกรรมพบว่าแนวคิดและรูปแบบไดรั้บอิทธิพลมาจากงานช่าง

จากราชธานี ซึงกลุ่มช่างน่าจะไปเรียนมาหรือเห็นมาจากวดัหลวงจากราชธานีกรุงเทพฯ อย่างไรก็ตาม 

ปรากฏลกัษณะเฉพาะทอ้งถิน ไดแ้ก่ แนวคิดและรูปแบบศิลปะลาวเด่นชดั เช่น การเขียนจิตรกรรม

ผนงัดา้นนอกอาคาร การเลือกเขียนเรือง ซึงเป็นความนิยมในงานจิตรกรรมของกลุ่มคนลาว ดงันัน

น่าจะสร้างโดยกลุ่มคนลาวในทอ้งถินตามหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์สมยัรัชกาลที 1-3 ทีมี          

การอพยพกลุ่มคนลาวเขา้มาตงัถินฐานอยูที่เมืองสระบุรี 

  

 

 

 

 

 

ภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ                                                บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ลายมือชือนกัศึกษา........................................  ปีการศึกษา 2559 

ลายมือชืออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ.์.......................................................... 



จ 

55107210: MAJOR: ART HISTORY 

KEY WORD: MURAL PAINTING / PA SAK BASIN / SARABURI 

 PAPHAKORN BOONPRASIT: BUDDHIST MURALS DURING THE REIGHS 

OF KING RAMA IV - V IN THE TEMPLES OF PA SAK BASIN OF SARABURI. THESIS 

ADVISOR: ASST. PROF. ACHIRAT CHAIYAPOTPANIT, Ph.D. 299 pp. 

 

This research is aimed to study the concepts and styles of the mural paintings during 

the reign of King Rama IV-V in the temples of Pa-sak basin of Saraburi. They were inspired by 

the mural paintings’ styles in Bangkok. According to the research, the focused paintings can be 

classified into three groups of styles. The first group, following Thai traditional painting styles in 

the reign of King Rama the III, consists of Jantaburi Temple and Ban-kok Temple. The second 

group, showing a combination of Western and Thai painting styles, has only one temple, namely 

Samuhapradit Temple. The third group, showing local painting style, is composed of Nong-Yao-

Sung Temple and Nong-No-Neua Temple. 

As for the artisans and sponsors responsible for the paintings in these three groups. 

The mural paintings of the first group should have been painted by royal artisans from Bangkok. 

The second group shows the Western art influence prominently because it was patronized by 

Princess Beatrice Bhadrayuvadi in the reign of King Rama the V. The third group was created by 

local artisans who not only still practiced their own local ways but also followed the royal ones in 

Bangkok which they probably learned from some masters or only had chance of seeing them. 
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บทที 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 

เมืองสระบุรีเป็นเมืองโบราณสําคัญในอดีตเมืองหนึง ณ ลุ่มแม่นาํป่าสัก ปรากฏชือ

เมืองสระบุรีครังแรกในสมยัสมเด็จพระมหินทราธิราช เมือปี พ.ศ. 2098 โดยระบุว่าเมืองสระบุรีมี

ขอบเขตอยูบ่ริเวณฝังตะวนัออกของแม่นาํป่าสกั1อย่างไรก็ตามเกิดการเปลียนแปลงครังสาํคญัของ

ตาํแหน่งเมืองซึงไดมี้การยา้ยศูนยก์ลางของเมืองไปตังอยู่ตาํบลปากเพรียว อาํเภอเมือง จังหวดั

สระบุรี ในสมยัรัชกาลที 5 เมือ พ.ศ. 2439 เนืองจากการสร้างเส้นทางรถไฟสายตะวนัออกเฉียง 

เหนือ2 ดงันันเมืองสระบุรี ก่อนปี พ.ศ. 2439 จึงมีตาํแหน่งทีตงัและความสาํคญัอยู่บริเวณริมฝั ง      

แม่นาํป่าสกัมาก่อนซึงพบว่ายงัไม่มีผูใ้ดศึกษา ดงันันจึงตอ้งมีการศึกษาภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์

และบทบาทสถานะของเมือง เพือให้เห็นภาพของเมืองสระบุรีในสมยัตน้กรุงรัตนโกสินทร์ให้มี

ความชดัเจนยงิขึน 

นอกจากนีจากประเด็นขา้งตน้ไดน้าํไปสู่การศึกษากลุ่มวดัทีมีการสร้างงานศิลปกรรม   

ศิลปะรัตนโกสินทร์ โดยแสดงลกัษณะร่วมกนัซึงไดรั้บอิทธิพลคติแนวคิด และรูปแบบงานช่าง    

มาจากราชธานีกรุงเทพฯ ปรากฏทงัหมด 5 วดั ไดแ้ก่ วดัจนัทบุรี วดัสมุหประดิษฐาราม วดับา้นกอก 

วดัหนองยาวสูง และวดัหนองโนเหนือ ซึงพบว่าประเด็นดงักล่าวมีความน่าสนใจและยงัไม่มีผูใ้ด

ศึกษามาก่อน 

จากหลกัฐานกลุ่มวดัทงั 5 แห่ง สามารถกาํหนดอายงุานจิตรกรรมไดว้่าเขียนขึนในสมยั

รัชกาลที 4-5 จึงทาํให้เกิดเป็นประเด็นทีจะศึกษาในงานวิจยัเล่มนี โดยใช้งานจิตรกรรมฝาผนัง

ภายในพระอุโบสถ เป็นตวัแปรสาํคญัในการนาํมาวิเคราะห์ทีมาและความสาํคญัของเรืองราวและ

การแสดงออกในงานจิตรกรรม คติแนวคิดและรูปแบบทีได้รับอิทธิพลงานช่างจากราชธานี

                                                             
1พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับความสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส, เล่ม 

1, พิมพค์รังที 2 (พระนคร: โรงพิมพพ์ระจนัทร์, 2485), 88-89. 
2“การเปิด ทางรถไฟนครราชสีห์มา ระหว่าง กรุงเทพฯ กบั กรุงเก่า แลเปิดทีว่าการ

ขา้หลวงเทศาภิบาลมณฑลกรุงเก่า,” ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 14, ตอนที 1 (4 เมษายน 1897): 11. 



2 

กรุงเทพฯ เพือเปิดประเด็นนําไปสู่บทบาทความสําคัญของช่างผูส้ร้างวดัทัง 5 วดั จึงมีการตัง

ประเด็นไว ้3 ประเด็น ไดแ้ก่ 

ประเด็นแรก คือ ความสําคัญของเมืองสระบุรีทีปรากฏในสมยัรัชกาลที 4 ปรากฏ

หลกัฐานว่ามีขุนนางองค์สาํคญัเขา้มามีบทบาทในช่วงเวลาดงักล่าว คือ เจา้พระยานิกรบดินทร์ฯ 

ตาํแหน่งสมุหนายก ดังนันจึงน่าจะนําช่างจากราชธานีกรุงเทพฯเข้ามาสร้างวดัและเขียนงาน

จิตรกรรมไว ้และสนันิษฐานว่าช่างทีติดตามเจา้พระยานิกรบดินทร์ฯ อาจจะเป็นตาํแปรสาํคญัใน

การเผยแพร่ความรู้งานช่างจากราชธานีเขา้สู่ทอ้งถินช่วงรัชกาลที 4-5 

ประเด็นทีสอง คือ สันนิษฐานว่าน่าจะมีชนชนัมูลนายทีมีบรรดาศกัดิชันสูงได้แก่        

เจา้เมือง หรือ พระสงฆ ์เป็นผูอุ้ปถมัภส์ร้างวดั และมีกาํลงัทรัพยจ์า้งช่างจากราชธานีกรุงเทพฯ เขา้

มาสร้างวดัและเขียนงานจิตรกรรมฝาผนงั ณ เมืองสระบุรี 

ประเด็นสุดทา้ย คือ จากตาํแหน่งของเมืองและบทบาทสถานะของเมืองสระบุรีจึงทาํ

ใหเ้มืองสระบุรีสามารถติดต่อกบัราชธานีกรุงเทพฯ ไดอ้ยา่งใกลชิ้ด ดงันนัสนันิษฐานว่าช่างทอ้งถิน 

หรือ ครูช่าง น่าจะไปเรียนรู้คติแนวคิดและรูปแบบมาจากงานช่างจากราชธานีกรุงเทพฯ มาถ่าย

ใหก้บักลุ่มคนในทอ้งถิน 

นอกจากประเด็นทังสามทีกล่าวมาแลว้ข้างต้น ยงัสามารถชีให้เห็นถึงความเป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะของงานช่างทอ้งถินลาวทีสะทอ้นผ่านหลกัฐานงานศิลปกรรมรวมทงัยงัสามารถ

สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของบริบทในแง่มุมทางดา้นภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ และสะทอ้นให้

เห็นถึงกลุ่มคนทีเขา้มาตงัถินฐานยงัเมืองสระบุรีโดยผา่นหลกัฐานงานจิตรกรรมฝาผนังทงั 5 วดัใน

สมยัรัชกาลที 4-5 ณ เมืองสระบุรีไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 

1. ศึกษาภูมิศาสตร์ทีตงัของเมืองสระบุรีในสมยัรัตนโกสินทร์ 

2. ศึกษางานจิตรกรรมฝาผนังของกลุ่มวัดในลุ่มแม่นําป่าสักเมืองสระบุรีทีมี

ความสมัพนัธจ์ากราชธานีกรุงเทพฯ 

3. ศึกษาแนวคิด คติการสร้าง และรูปแบบของงานช่างทอ้งถินเมืองสระบุรีทีแสดง

ลกัษณะเอกลกัษณ์เฉพาะของตนเอง 

4. ศึกษาถึงลาํดบัความสาํคญัของแต่ละวดัโดยการนาํมาเปรียบเทียบกนั และสามารถ

นาํมาวิเคราะห์รูปแบบงานช่างจากราชธานีกรุงเทพฯ ได ้
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สมมตฐิานของการศึกษา 

 

หลกัฐานงานศิลปกรรมทงั 5 วดั มีรูปแบบทีสมัพนัธก์บังานช่างจากราชธานีกรุงเทพฯ

ในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ ช่วงรัชกาลที 4-5 โดยรับแนวคิด คติการสร้าง และรูปแบบศิลปะโดย

มีการตงัขอ้สมมุติฐานไว ้3 ขอ้มีดงันี 

1. ช่างจากราชธานีกรุงเทพฯน่าจะเข้ามาพร้อมกับขุนนาง ในสมยัรัชกาลที 4 คือ 

เจา้พระยานิกรบดินทร์มหากัลยาณมิตรฯ ตาํแหน่งสมุหนายกไดเ้ขา้มาสร้างเขียนงานจิตรกรรม

ภายในอุโบสถของกลุ่มวดั ณ เมืองสระบุรีไว ้

2. ผูอุ้ปถมัภว์ดัน่าจะเป็นชนชนัมลูนายชนัสูง สนันิษฐานว่าน่าจะมีกาํลงัทรัพยใ์นการ

จา้งช่างทีมีความรู้ประสบการณ์จากราชธานีเขา้มายงัทอ้งถิน 

3. ช่างในท้องถินทีไดไ้ปเรียนรู้งานช่างจากราชธานีกรุงเทพฯ หรือ ไปเรียนรู้จาก    

ครูช่างทีมีฝีมือในทอ้งถินแลว้มาเขียนงานยงัวดัของตน 

ดงันนัจากการตงัขอ้สมมติฐานทงั 3 ขอ้พิจารณาจากแนวคิด คติการสร้าง และรูปแบบ

ของงานศิลปกรรมทงั 5 วดั พบว่าน่าจะมีความสัมพนัธ์กบังานช่างราชธานีกรุงเทพฯ แต่อย่างไร      

ก็ตามน่าจะมีการแสดงออกทีมีความคลีคลายและเป็นอิสระมากกว่าช่างงานจากราชธานีทงัแนวคิด 

คติการสร้าง และ รูปแบบทีปรากฏในงานจิตรกรรมของกลุ่มวดัทงั 5 แห่ง 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

 

การศึกษาในหวัขอ้ดงักล่าวนี กาํหนดขอบเขตการศึกษา คือ หลกัฐานงานจิตรกรรมที

ปรากฏภายในกลุ่มวดัทงั 5 แห่ง ไดแ้ก่ วดัจนัทบุรี วดัสมุหประดิษฐาราม วดับา้นกอก วดัหนองยาวสูง 

และวดัหนองโนเหนือ ณ เมืองสระบุรี ทีแสดงอิทธิพลแนวคิด คติการสร้าง และรูปแบบจากช่างจาก

ราชธานีกรุงเทพฯ โดยจะทาํการศึกษาแนวคิด คติการสร้าง และรูปแบบของงานจิตรกรรมเพือ

ทาํการศึกษาเปรียบเทียบกบังานศิลปกรรมจากราชธานีกรุงเทพฯ และลาํดบัความสาํคญัของแต่ละ

วดั รวมทงัศึกษาลกัษณะงานเฉพาะของช่างทอ้งถิน 
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ขันตอนการศึกษา 

 

1. เก็บรวบรวมขอ้มลูทงัระดบัปฐมภูมิและทุติยภูมิ ทีสามารถทาํการศึกษาเบืองตน้ได้

ทงัดา้นเอกสารและงานศิลปกรรม 

2. ออกภาคสนามเพือสาํรวจพืนทีตามเส้นทางแม่นาํป่าสักและรวบรวมขอ้มูลจาก

แหล่งหลกัฐานงานศิลปกรรมเมืองสระบุรี 

3. วิเคราะห์แนวคิด คติการสร้าง และรูปแบบร่วมกบัขอ้มูลทางดา้นประวติัศาสตร์ 

ภูมิศาสตร์ ว่ามีความสอดคลอ้งหรือสัมพนัธ์กับงานช่างจากราชธานีกรุงเทพฯ หรือไม่ รวมทัง

ความสมัพนัธก์บัวดัรอบนอกแห่งอืนว่ามีรูปแบบสอดคลอ้งกบักลุ่มวดัในเมืองสระบุรีหรือไม่ 

4. สรุปผลจากการวิเคราะห์ขอ้มลูและนาํเสนอผลงาน 

 

ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

 

1. ไดเ้ขา้ใจบริบททางประวติัศาสตร์ ภูมิศาสตร์ของลุ่มแม่นาํป่าสัก บริบททางสังคม

ของเมืองสระบุรีผา่นการศึกษาหลกัฐานงานศิลปกรรม 

2. เพือใหท้ราบถึงบทบาทของช่างจากราชธานีราชธานีกรุงเทพฯ หรือช่างในทอ้งถิน

ว่ามีบทบาทอยา่งไรต่อการสร้างงานศิลปกรรมทอ้งถินของลุ่มแม่นาํป่าสกั เมืองสระบุรี 

3. เพือให้ทราบถึงแนวคิด คติการสร้าง รูปแบบเฉพาะของท้องถิ นว่ามีการ

ปรับเปลียนงานศิลปกรรมจนกลายเป็นลกัษณะเอกลกัษณ์เฉพาะไดอ้ยา่งไร 
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บทที 2 

ประวตัศิาสตร์เมอืงสระบุรีในสมยัรัชกาลที 1-5 

  

ประวติัศาสตร์เมืองสระบุรีในสมยัรัชกาลที 1-5 ปรากฏความสาํคญัของเมืองทีมีต่อ    

ราชธานีหลายประการ เนืองจากภูมิศาสตร์ตาํแหน่งของเมืองอยูบ่ริเวณริมฝังแม่นาํป่าสกัมาก่อน ซึง

เป็นลุ่มแม่นาํสายสาํคญัในอดีตทีเป็นเส้นทางสัญจรไปยงัราชธานีไดห้ากแต่เกิดการเปลียนแปลง

ครังสาํคญัช่วงปลายสมยัรัชกาลที 5 เมือ พ.ศ. 2439 โดยมีการสร้างเส้นทางรถไฟสายตะวนัออก 

เฉียงเหนือ จึงทาํให้มีการยา้ยเมืองไปตงัทีตาํบลปากเพรียว อาํเภอเมือง จงัหวดัสระบุรี สืบจนถึง

ปัจจุบนัอย่างไรก็ตามจากการศึกษาเบืองต้นพบว่ายงัไม่มีผูใ้ดศึกษาเรืองขอบเขตของเมืองสมยั

รัตนโกสินทร์มาก่อนรวมทงัเรืองสถานะของเมืองเพือให้ทราบถึงบทบาท และประวติัศาสตร์ของ

กลุ่มคนเพือทาํให้เห็นถึงภาพเมืองสระบุรีในสมยัต้นกรุงรัตนโกสินทร์ชัดเจนยิงขึนรวมทังยงั

สามารถนาํประเด็นการศึกษาทงัหมดมาใชว้ิเคราะห์ถึงกลุ่มวดัทีปรากฏงานศิลปกรรมในช่วงรัชกาล

ที 4-5 ไดใ้นบทต่อไปโดยในบทนีมีการแบ่งเป็นประเด็นต่างๆ ดงัต่อไปนี 

 

สภาพภูมศิาสตร์ทีตงัของเมอืงสระบุรี 

 

เมอืงสระบุรีในสมยัอยุธยา-สมยัรัชกาลที 3 

การตงัเมืองสระบุรีนนั จากการศึกษาพบว่าสมเด็จฯกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ ทรง

เป็นพระองค์แรกทีทรงตังข้อสันนิษฐาน เกียวกับการก่อตัง เ มืองสระบุรีว่ าตรงกับสมัย                

สมเด็จพระมหาจกัรพรรดิในสมยัอยธุยา ตามความดงันี 

 

“…จึงมีคาํสั งใหรื้อป้อมปราการกาํแพงเมืองทงัสาม ไดแ้ก่ ลพบุรี นครนายก 

สุพรรณบุรี ทิ งเสีย เหลือเพียงแต่เมืองพระประแดงเท่านนั อีกประการ 1 เห็นว่าทีรวบรวม

ผูค้นเพือจะไดเ้รียกระดมมารักษาพระนครไดท้นัท่วงที ในเวลาสงครามมีมาอีก เมืองทีตงั

ใหม่ครังนนัระบุชือในหนงัสือพระราชพงศาวดารแต่ทางทิศใตก้บัทิศตะวนัตก คือ เมือง
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นนทบุรี เมือง 1 เมืองสาครบุรี เมือง 1 และเมืองนครไชยศรี เมือง 1 แต่ทางทิศอืนหาได้

กล่าวถึงไม่ เมืองสระบุรี แลเมืองฉะเชิงเทรา เห็นจะตงัขึนในครังนีนนัเอง…”1 

 

อย่างไรก็ตาม พบว่าไม่ปรากฏว่ามีการก่อตัง เมืองสระบุรีขึนในสมัยสมเด็จ                

พระมหาจกัรพรรดิตามขอ้สมมุติฐานดงักล่าวหากแต่มีการก่อตงัเมืองอืนขึนแทนระบุขอ้ความใน

พระราชพงศาวดารดงันี “…ให้ยกเอาบา้นท่าจีนตงัเป็นเมืองสาครบุรี ให้ยกเอาบา้นตลาดขวญัตงั

เป็นเมืองนนทบุรี ใหแ้บ่งเอาแขวงเมืองราชบุรี แขวงเมืองสุพรรณบุรี ตงัเป็นเมืองนครไชยศรี…”2 

นอกจากนี ยงัพบว่ามีการปรากฏชือ “เมืองสระบุรี” ขึนในสมยัสมเด็จพระมหินทราธิราช เมือปี 

พ.ศ. 2098 ซึงตาํแหน่งเมืองสระบุรีตงัอยูบ่ริเวณริมฝังแม่นาํป่าสกั ระบุใจความสาํคญั ดงันี 

 

“…บดันีกองทพัพระเจา้กรุงศรีสัตนาคนหุต ยกมาทางเมืองเพชรบูรณ์จะลง

เมืองสระบุรีเป็นทพักระหนาบสั งใหพ้ระมหาอุปราชายกกองทพัขึนไปคอยสกดัตี พระมหา

อุปราชาก็เสดจ็ยกพยุหบาตราทพั โดยสถลมารคแนวนาํแควป่าสักฟากตะวนัออกพกัพลซุ่ม

ไวใ้กลเ้มืองสระบุรีทงัสองฟากนาํ 

ฝ่ายผู ้ถือศุภอกัษร ไปพบกองทพักรุงศรีสัตนาคนหุต ณ เมืองเพชรบูรณ์ 

เสนาบดีนาํเขา้เฝ้าทูลขอ้ความตามศุภอกัษรทุกประการ พระเจา้กรุงศรีสัตนาคนหุตแจง้มิได้

รังเกียจ สําคญัวา่จริงดีพระทยั ก็ยกกองทพัรุดรีบลงมาเมืองสระบุรี ถึงตาํบลหมกสองตน้ 

กองทพัยงัมิทนัพร้อมพระมหาอุปราชาก็กาํหนดให้ทหารเขา้โจมตี กองทพักรุงศรีสัตนาค

นหุตไม่ทนัรู้ตวัก็แตก…”3 

 

สรุปไดว้่าเมืองสระบุรีก่อตงัขึนในสมยัสมเด็จพระมหินทราธิราช เมือปี พ.ศ. 2098 

และมีภูมิศาสตร์ตาํแหน่งเมืองอยูบ่ริเวณริมฝังแม่นาํป่าสกัฝังตะวนัออกแต่ไม่สามารถระบุศนูยก์ลาง

ของเมืองไดแ้น่ชดัว่าอยูต่าํแหน่งบริเวณใดจากการศึกษาพบหลกัฐานในโคลงนิราศทพัเวียงจนัทน์ 

                                                             
1สมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ, เทียวตามทางรถไฟ (พระนคร: สุทธิสารการ

พิมพ,์ 2509), 91-92. 
2พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับความสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส, เล่ม 

1, พิมพค์รังที 2 (พระนคร: โรงพิมพพ์ระจนัทร์, 2485), 46-47. 
3เรืองเดียวกนั, 88-89. 
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ครังสมยัรัชกาลที 3 เมือปี พ.ศ. 23694 ปรากฏการระบุตาํแหน่งของเมืองสระบุรีว่าอยูต่รงช่วงบริเวณ

ไหนของลาํนาํป่าสกั มีใจความสาํคญัดงัต่อไปนี 

 

บา้นกงกงก่ายทิง  สระสม อยูแ่ฮ 

กงดงักงเกวยีนกลม  เกลียดคู ้

อยา่แม่อยา่นิยม   เยยีอยา่ง กงเฮย 

ครองแต่สารสจัสู ้  ซือไวจึ้งควร ฯ     

สระบุรีบุเรศไร้  ปราการ 

คามเขตควรสาํราญ  เรียดเหยา้ 

คิดราษฎร์บาํรุงราศสถาน  เทถิน ไปเฮย 

เหมือนพีเททรวงเศร้า   โศกร้างมาแรม ฯ                       

ปากบางกบัปากใบ ้ ละกล กนันา 

มีแต่ปากโชนชล   หลงัเลียว 

ลาํบางบากแยกยล  ลางหลาก ใจพี 

หรือแม่บากใจเคียว  คู่นาํปากบาง ฯ5 

 

จากการยกบทโคลงนิราศฯดังกล่าว จึงทาํให้ทราบตาํแหน่งของเมืองสระบุรี และ

สถานทีต่างๆ ตามลาํนาํป่าสัก ในคราวทีสมเด็จกรมพระยาเดชาดิศรเสด็จนาํกองทพัไปยงัเมือง

เวียงจนัทน์ ไดแ้ก่ ท่าแดง ท่างาม (ท่าหลวง) ยางนม หวัหิน เริงราง บา้นม่วง บา้นกรูด บา้นกง เมือง

สระบุรี ปากบาง สาวไห้ บา้นพยาว ท่าราบ บา้นดาวเรือง บา้นออ้ย ปากเพรียว บา้นกลว้ย ช่องผึง    

ท่าววั บา้นกอก แก่งเมือง หนองบวั ท่าเยยีม บา้นตาลเดียว6 (ลายเสน้ที 1) ดงันนัเมืองสระบุรีโบราณ

จึงมีตาํแหน่งอยู่ระหว่างบริเวณบ้านกงและฝั งตรงข้าม คือ ปากบาง และเมือตรวจสอบแผนที

ปัจจุบนัพบว่า บริเวณดงักล่าวตรงกบัตาํบลเมืองเก่า อาํเภอเสาไห้ในปัจจุบัน (ภาพถ่ายที 1) ซึง

บริเวณนีพบว่ามีโบราณสถานและโบราณวตัถุกาํหนดอายุจดัอยู่ในสมยัอยุธยาปรากฏอยู่หลายวดั 

                                                             
4สุจิตต์ วงษ์เทศ, โคลงนิราศสมเด็จกรมพระยาเดชาดิศรเสด็จไปทัพเวียงจันท์ 

(กรุงเทพฯ: มติชน, 2544), 104. 
5เรืองเดียวกนั. 
6เรืองเดียวกนั. 
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เช่น วดัซุง้ วดับา้นม่วง วดัตะเฆ่ เป็นตน้ ดงันนั จึงสรุปไดว้่าบริเวณตาํบลเมืองเก่า อาํเภอเสาไห้ ใน

ปัจจุบนัเคยเป็นศนูยก์ลางของเมืองสระบุรีในอดีต มาแลว้ตงัแต่สมยัอยธุยาจนถึงสมยัรัชกาลที 3  

 

 
 

ลายเสน้ที 1 ตาํแหน่งเมืองสระบุรี และเสน้ทางสถานทีต่างๆ ตามลาํนาํป่าสกั สมยัรัชกาลที 3 

ปรากฏในบทโคลงนิราศกรมพระยาเดชาดิศร 

ทีมา: สุจิตต ์วงษเ์ทศ, บรรณาธิการ, นิราศทัพเวยีงจนัท์ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2544), 104. 
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ภาพถ่ายที 1  ภาพถ่ายจากดาวเทียม ตาํแหน่งตาํบลเมืองเก่า อาํเภอเสาไห ้ 

ในแผนที Google Earth เป็นตาํแหน่งเดียวกนักบัศูนยก์ลางของเมืองสระบุรีในสมยั

รัชกาลที 3 ทีระบุในบทโคลงนิราศกรมพระยาเดชาดิศรฯ 

ทีมา: ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณตาํบลเมอืงเก่า อาํเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี, เขา้ถึงเมือ 16 มีนาคม 

2559, เขา้ถึงไดจ้าก www.googleearth.com 
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เมอืงสระบุรีในสมยัรัชกาลที 4 

ตาํแหน่งเมืองสระบุรีสมยัอยธุยาจนถึงสมยัรัชกาลที 3 พบว่ามีศูนยก์ลางของเมืองตรง

กบัตาํบลเมืองเก่า อาํเภอเสาไห้ ในปัจจุบนัอย่างไรก็ตามตาํแหน่งทีตังของเมืองสระบุรีในสมยั

รัชกาลที 4 ไม่ปรากฏเอกสารระบุชีชดัว่าศูนยก์ลางของเมืองสระบุรียงัคงอยู่บริเวณตาํบลเมืองเก่า

หรือไม่หากแต่พบว่ามีการระบุตาํแหน่งเมืองสระบุรีปรากฏอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงและมีความสาํคญั

เกิดขึนในช่วงรัชกาลที 4-5 มีรายละเอียดดงันี 

ปรากฏใจความสําคัญในนิราศหนองคาย สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจา้อยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้พระเจ้าพระยามหินทรศกัดาํรง (เพ็ง) เป็นแม่ทพัยกไป

ปราบฮ่อทีเมืองหนองคาย เมือปี พ.ศ. 2418 โดยเดินทพัทางนาํจากกรุงเทพฯ แวะขึนพกัทพัทีเมือง

สระบุรี7 และระบุว่าเมืองสระบุรีในช่วงเวลานันอยู่บริเวณหาดพระยาทด8ดงันันจึงทาํให้ทราบว่า

ในช่วงตน้รัชกาลที 5 เมือ พ.ศ. 2418 ศนูยก์ลางของเมืองสระบุรีตงัอยูที่หาดพระยาทดแทนตาํแหน่ง

เมืองสระบุรีเดิมคือ บริเวณตาํบลเมืองเก่า  

นอกจากนี ยงัปรากฏความสาํคญัในนิราศหนองคายระบุถึงวดัสมุหประดิษฐารามเป็น

วดัสาํคญัของเมืองสระบุรีทีมีการเรียกประชุมกองทพัในช่วงเวลาดงักล่าวดว้ยเช่นเดียวกนั ใจความ

ดงันี 

 

รีบรัดมาถึงวดัสมุหะ พร้อมดว้ยพระหลวงยนืแลหมืนขุน 

ทงัหวัเมืองกรมการวิงซานซุน คอยคาํนบัรับเจา้คุณอยูเ่รียงราย9  

  

อยา่งไรก็ตาม ผูว้ิจยัสนันิษฐานว่าการเปลียนแปลงตาํแหน่งศนูยก์ลางของเมืองสระบุรี

นนั น่าจะเกิดขึนในช่วงรัชกาลที 4 เป็นตน้ไป สืบเนืองจากการเขา้มามีบทบาทสาํคญัของเจา้พระยา

นิกรบดินทร์โดยมีการจัดระเบียบไพร่พลของเมืองสระบุรี และมีการสร้างวดัของท่านไวไ้ดแ้ก่     

วดัสมุหประดิษฐาราม ดงันนัจึงทาํใหมี้การขยายเมืองและเปลียนศนูยจ์ากตาํแหน่งเดิมมาตงัอยูพื่นที

บริเวณใกลเ้คียง คือ บริเวณหาดพระยาทด และมีวดัสมุหประดิษฐารามเป็นพระอารามสาํคญัประจาํ

เมือง (ภาพถ่ายที 2) 

                                                             
7หลวงพฒันพงศภ์กัดี (ทิม สุขยางค์), นิราศหนองคาย (กรุงเทพฯ: สาํนักวรรณกรรม

และประวติัศาสตร์ กรมศิลปากร, 2559), 3. 
8เรืองเดียวกนั, 48-50. 
9เรืองเดียวกนั. 
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ภาพถ่ายที 2 ในวงกลมแรก คือ ภาพถ่ายดาวเทียมตาํแหน่งศูนยก์ลางเมืองสระบุรีเดิม คือ บริเวณ

ตาํบลเมืองเก่า อาํเภอเสาไห้ ณ ปัจจุบนั ส่วนวงกลมทีสอง คือ วดัสมุหประดิษฐาราม

สร้างโดยเจา้พระยานิกรบดินทร์ฯ ซึงเป็นพระอารามหลวงสาํคญัของเมืองช่วงรัชกาลที 

4-5 และส่วนสีเหลียม คือ ตาํแหน่งหาดพระยาทดทีระบุว่าเป็นศูนย์กลางของเมือง

สระบุรีช่วงตน้รัชกาลที 5 ระบุในนิราศหนองคาย 

ทีมา: ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณเมืองสระบุรี, เขา้ถึงเมือ 16 มีนาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก www. 

googleearth.com 

 

นอกจากนียงัพบหลกัฐานสนับสนุนข้อสันนิษฐานข้างต้น คือ จดหมายพระราชกิจ

รายวนั ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลที 5 เมือปี พ.ศ. 2428 กล่าวถึง

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวทรงประพาสเมืองสระบุรีและไดร้ะบุตาํแหน่งของเมือง

สระบุรีว่าตงัอยูบ่ริเวณหาดหนา้วดัสมุหประดิษฐา ใจความสาํคญัดงันี 

 

“…วนัสุกร์ แรม 1 คาํ เดือน 3 ปีระกาสัปตสก จุลศกัราช 1247 วนันีเปนวนั

จะสเดด็พระราชดาํเนินประพาสลํานําเมืองสระบุรี…วนัเสาร์ แรม 2 คาํ เดือน 3 ปีระกาสัปต

สก จุลศกัราช 1247 เวลาเชา้โมงเสส ออกเรือพระทีนงัและเรือพระประเทียบและเรือตามส

เดด็ทงัปวงจากบ้านสดางค์เปนขบวนเรือแจวขึนไปตามลาํแม่นาํถึงปะรําทีตาํบนบ้านช้างเริง

ราว หยุดประทบัร้อนทีนนัแลว้ออกเรือพระทีนงัต่อไปทาง 82 เส้น จนเวลาบ่ายถึงปะรํา

ประทับแรมทีเมืองสระบุรี ทีหาดหน้าวัดสมุหประดิษถ พระครูพุทธฉายาภิบาลกบัพระสงค์

มารับสเดด็หยู่ทีสาลาการเปรียญ แลว้สเด็ดเขา้ไนพระอุโบสถ แลว้สเด็ดไปประพาสบ้าน

สาวไห้ ประพาสตลาดและทีต่างๆ แลว้สเด็ดลงซงเรือพระทีนงัคอนโดเลอร์ 4 ไปตามลาํ
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แม่นาํทาง 95 เส้น ถึงปะรําหาดเขาแก้วหยุดประทบัร้อนทีนนัประมาณครึงโมง เลาเยน็ถึงตาํ

บนบ้านเพรียว…วนัจนัท ์แรม 4 คาํ เดือน 3 ปีระกาสัปตสก จุลสักราช 1247 เสดด็ลงซงเรือ

พระทีนงัคอนโดเลอร์ ขา้มฟากประทบัท่าตรงปะรํา สเด็ดขึนขบวนพระประเทียบขึนพระ

วอและเกา้อีหา้มเดินขึนนะวัดพระพุทธฉาย ต่อมาในเวลาเชา้โมงเสสสเด็ดลงซงเรือพระที

นงัคอนโดเลอร์ขา้มฟากขึนทีท่าเพรียว ไปประพาสบา้นเพรียว…วนัอาทิจ แรม 10 คาํ เดือน 

3 ปีระกาสัปตสก จุลสักราช 1247 ออกเรือพระทีนงัล่องลงมาจากตําบนหินซ้อนมาถึงท่าคร้

อทาง319 เส้น ประทบัแรมตําบนบ้านหาด เหนือแก่งคอย หยุดประทบัแรมทีนนั ลงมาแก่ง

คอยและต่อลงมาทาง 167 เส้นเสสประทบัร้อนตาํบนตาลเดียว มีกรมการมาถวายของและ

พาพวกลาวทีเลียงตวัไหมมานาํถวาย เวลายามเสสถึงพลบัพลาประทบัแรมตําบนบ้านกอก 

หยุดประทบัแรมทีนนัคืนหนึง เวลาเช้า 5 โมงเสสถึงพลบัพลาทีประทบัร้อนตาํบนปาก

เพรียว หลวงชลภูมิพานิช หลวงบาํรุงรัตนบุรี ไปคอยเฝ้าถวายของอยู่ทีนนั เวลาเช้าโมง

เสสสเดด็พระราชดาํเนินนมสัการวดัเขาแก้ว สเด็ดในพระอุโบสถ แลว้เสด็ดกลบัประทบั

พลบัพลาปะรํา สเดด็ลงซงเรือหยุดประทบัร้อนปะรําหาดหน้าวัดสมุหประดิษฐาราม เมือง

สระบุรีเวลา 5 ทุ่มเสสถึงท่าราชวรดิถ กรุงเทพฯ…”10 

 

สรุปได้ว่าในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หัว รัชกาลที 5 ตาํแหน่ง

ศนูยก์ลางเมืองสระบุรียา้ยมาตงัอยูห่าดพระยาทด และตงัอยูบ่ริเวณหน้าหาดวดัสมุหประดิษฐาราม 

จึงเป็นการยา้ยจากตาํแหน่งเดิม นอกจากนีจากหลกัฐานจดหมายพระราชกิจรายวนั ในสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลที 5 จะเห็นว่ายงัคงใชเ้ส้นทางลาํนาํป่าสัก เป็น

เสน้ทางโบราณสาํคญัทีใชเ้สด็จประพาสจากราชธานีมายงัเมืองสระบุรี โดยเป็นเส้นทางสาํคญัมา

ตงัแต่ก่อนสมยัรัชกาลที 3 ตามทีปรากฏในบทโคลงนิราศสมเด็จกรมพระยาเดชาดิศร  

 

เมอืงสระบุรีในสมยัรัชกาลที 5 

เมืองสระบุรีในช่วงมยัรัชกาลที 5 เกิดการเปลียนแปลงตาํแหน่งของเมืองครังสุดทา้ย

สืบเนืองมาจากการสร้างเสน้ทางรถไฟสายตะวนัออกเฉียงเหนือ ไปยงัเมืองนครราชสีมา สร้างขึน

                                                             
10พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว, จดหมายพระราชกิจรายวัน พระราช

นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาคที 20 (พระนคร: กรมศิลปากร, 2479), 155-

156. 



13 

ตงัแต่ พ.ศ. 2434 และสาํเร็จในวนัที 26 มีนาคม พ.ศ. 243911 ซึงเป็นเสน้ทางใหม่ในการสัญจรติดต่อ

ระหว่างราชธานีกรุงเทพฯกบัเมืองกรุงเก่าฯ และไปยงัเมืองนครราชสีมาโดยใชแ้ทนการสัญจรทาง

ลาํนาํป่าสกั อีกทงัเมือมีการทาํสถานีรถไฟทีตาํบลปากเพรียว จึงทาํให้มีการยา้ยทีตงัของเมืองใหม่

ในปี พ.ศ. 2439 โดยพระยาพิชยัรณรงคส์งคราม12 เจา้เมืองสระบุรีไดมี้การยา้ยศาลากลางเมืองจาก

ทอ้งทีอาํเภอเสาไห ้มาตงัทีตาํบลปากเพรียว สืบจนถึง ปัจจุบนั13 (ภาพถ่ายที 3)  

 

 
 

ภาพถ่ายที 3  การยา้ยทีตังของเมืองสระบุรีครังสุดท้ายในปี พ.ศ. 2439 โดยพระยาพิชัยรณรงค์

สงคราม  เจา้เมืองสระบุรีไดมี้การยา้ยศาลากลางเมืองจากทอ้งทีอาํเภอเสาไห้ มาตงัที

ตาํบลปากเพรียว สืบจนถึงปัจจุบนั 

ทีมา: ภาพถ่ายทางอากาศเมืองสระบุรี, เขา้ถึงเมือ 16 มีนาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก www. google 

earth.com 

                                                             
11“การเปิด ทางรถไฟนครราชสีห์มา ระหว่าง กรุงเทพฯ กบั กรุงเก่า แลเปิดทีว่าการ

ขา้หลวงเทศาภิบาลมณฑลกรุงเก่า,” ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 14, ตอนที 1 (4 เมษายน 1897): 11. 
12พระยาพิชยัรณรงคส์งคราม เป็นเจา้เมืองสระบุรี มีศกัดินาเจา้เมืองกรมการโดยมีราช

ทินนามเป็นฝ่ายทหาร ดูรายละเอียดจาก สมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ, เทศาภิบาล 

(กรุงเทพฯ: มติชน, 2545), 131. 
13สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สมแด็จพระมหาสมณเจ้า กรม

พระยาวชิรญาณวโรรส เสด็จตรวจการณ์คณะสงฆ์ พ.ศ. 2455-2460 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หามกุฏ

ราชวิทยาลยั, 2537), 351. 
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นอกจากนีในราชกิจจานุเบกษา เมือปี พ.ศ. 2439 กล่าวถึงการใชร้ถไฟขึนไปส่งเสด็จ

พระเจา้น้องยาเธอ กรมหมืนประจักษ์ศิลปาคม ถึงเมืองสระบุรี ตาํแหน่ง คือ ตาํบลปากเพรียว

ใจความสาํคญัดงันี 

 

“…เวลาบ่าย 4 โมงเศษ เสดจ็พระราชดาํเนินกลบัมาถึงท่านาํ น่าทีพกักรมรถไฟ 

เสดจ็จากเรือพระทีนงัขึนสู่รถไฟพระทีนงัแลว้ ใช้จกัรกลบัลงมาตามระยะทางกรุงเทพฯ 

เวลายาํคาํเศษ เสด็จพระราชดาํเนินจากรถไฟขึนสู่รถพระทีนงั กลบัเขา้สู่พระบรมมหา        

ราชวงั อนึงเมือรถพระทีนงักลบัจากกรุงเก่าแลว้ เจา้พนกังานกรมรถไฟ ไดจ้ดัรถไฟขึนไป

ส่งเสดจ็พระเจา้นอ้งยาเธอกรมหมืนประจกัษศิ์ลปาคม ถึงเมืองสระบุรีในวนันนั…”14 

 

จากข้อความดังกล่าวระบุว่า มีการส่งเสด็จพระเจ้าน้องนาเธอกรมหมืนประจักษ์           

ศิลปาคม ถึงเมืองสระบุรี จึงทาํใหท้ราบไดแ้น่ชดัว่า ในปี พ.ศ. 2439 เมืองสระบุรีอยู่ตาํแหน่งตาํบล

ปากเพรียวแลว้ อย่างไรก็ตาม ยงัพบว่าชุมชนเมืองสระบุรีทีตังอยู่บริเวณริมฝังแม่นาํป่าสักช่วง

รัชกาลที 1-5 ยงัคงมีประชากรอาศยัอยูอ่ยา่งต่อเนืองและมีการติดต่อกบัราชธานีพบหลกัฐานต่างๆ

ดงันี 

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวนั ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว เมือปี 

พ.ศ. 2420 ความว่า 

 

“…วนัจนัทร์ ขึน 2 คาํ เดือน 7 ปีฉลูนพศก จุลศกัราช 1239 ทอ้งตราหาตวัพระ

สยามลาวบดี วา่ดว้ยกรมการเมืองนครนายกจบัหนงัสือสําหรับตวัโคกระบือปลอมไปจาก

เมืองสระบุรีไดใ้หส่้งตวัผูท้าํหนงัสือปลอมนนัลงไป ได้สังพระยาราชให้ตามพระสยามลาว

บดีลงไปกรุงเทพฯ แต่อา้ยกรมการทีทาํหนงัสือปลอมนนั ใหเ้อาตวัลงมาถามเป็นคาํให้การ

ทีบางปอินนี…”15 

                                                             
14“การเปิด ทางรถไฟนครราชสีห์มา ระหว่าง กรุงเทพฯ กบั กรุงเก่า แลเปิดทีว่าการ

ขา้หลวงเทศาภิบาลมณฑลกรุงเก่า,” ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 14, ตอนที 1 (4 เมษายน 1897): 14. 
15พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หัว, จดหมายเหตุพระราชกิจรายวันใน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จุลศักราช 1239 พุทธศักราช 2430 (กรุงเทพฯ: คณะ 

กรรมการชาํระประวติัศาสตร์ไทย กรมศิลปากร, 2553), 37. 
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ดงันนัจากขอ้ความทีระบุว่ามีการตามพระยาสยามลาวบดี เมืองสระบุรีในปี พ.ศ. 2420 

แสดงใหเ้ห็นว่า คนลาว ดาํรงตาํแหน่งเป็นพระยาสยามลาวบดี ซึงหมายถึงปลดัเมืองสระบุรี16 โดย

สอดคลอ้งกบัประวติัศาสตร์พบการกวาดตอ้นกลุ่มคนลาวจาํนวนมากในช่วงรัชกาลที 3 เขา้มาตงั

ถินฐาน ณ เมืองสระบุรีในขณะนัน จึงทําให้มีคนลาวดาํรงตําแหน่งเป็นปลดัเมืองสระบุรี ไว ้

ควบคุมดูแลไพร่พลลาว และมีทีว่าราชการอยูบ่ริเวณศนูยก์ลางของเมืองทีตงัอยูริ่มฝังแม่นาํป่าสกั 

นอกจากนียงัปรากฏหลกัฐานแสดงว่ามีประชากรลาวลา้นนากบัลาวลา้นช้าง และ          

คนจีนตงัถินฐานอาศยัอยู ่ณ เมืองสระบุรี ไดแ้ก่ 

ในปี พ.ศ. 2431 ปรากฏในจดหมายเหตุพระราชกิจรายวนัในพระบาทสมเด็จ                 

พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว เมือปี พ.ศ. 2431 ความว่า “30 มิถุนายน 2431 เวลา 2 ทุ่มเสศ เสดจออก      

ขุนนาง กรมมหาดไทยอ่านบอกพระยาพิไชยรณณรงคเ์มืองสระบุรี ส่งเงินแทนเร่วส่วยลาวพุงขาว

พุงดาํ6 กองเงิน”17 

จากข้อความทีระบุ พบว่าพระยาพิไชยรณณรงค์เมืองสระบุรี ส่งเงินแทนส่วยลาว       

พุงขาวพุงดาํ เมือ ปี พ.ศ. 2431 แสดงให้เห็นว่าเมืองสระบุรี มีไพร่พลลาวอาศยัอยู่จาํนวนมาก 

ประกอบดว้ยลาวพุงขาว (ลาวลา้นชา้ง) กบั ลาวพุงดาํ (ลาวยวน)  

นอกจากนียงัพบข้อความระบุในจดหมายเหตุพระราชกิจรายวนัฉบบัปีเดียวกันว่า 

“บอกหลวงสุริยามาตย ขา้หลวงผกูปีขอ้มือจีนจาํนวนปีชวด สัมฤทธิศก 1250 เมืองสระบุรี จีน 500

ไดเ้งิน 20 ไดแ้ต่งกรมการคุมมาส่ง เปนภอเทียว รวม 7 เมือง”18 

ดงันนัสรุปไดว้่าเมืองสระบุรีทีมีศูนยก์ลางของบริเวณริมฝังแม่นาํป่าสัก ยงัคงปรากฏ

ประชากรอาศยัอยูอ่ยา่งต่อเนืองจนถึงสมยัรัชกาลที 5 ไดแ้ก่กลุ่มคนลาวทงัลาวลา้นนาและลาวลา้น

ชา้ง และประชากรจีนอาศยัอยูร่่วมกนั 

 

สรุป 

จากการศึกษาความสาํคญัของภูมิศาสตร์พืนทีเมืองสระบุรี สรุปไดว้่า เมืองสระบุรีมี

ขอบเขตศนูยก์ลางของเมือง 3 ตาํแหน่ง ไดแ้ก่  

                                                             
16พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั, จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน พระราช

นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาคที 22 (พระนคร: กรมศิลปากร, 2479), 157. 
17เรืองเดียวกนั, 34. 
18เรืองเดียวกนั, 128. 
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1. ตาํแหน่งตาํบลเมืองเก่า อาํเภอเสาไห้ในปัจจุบนั เป็นศูนยก์ลางของเมืองสระบุรีที

สร้างขึนตงัแต่สมยัอยธุยาจนถึงสมยัรัชกาลที 3  

2. ตาํแหน่งบริเวณหาดพระยาทดและตาํแหน่งหน้าหาดของวดัสมุหประดิษฐาราม

เป็นเป็นศนูยก์ลางของเมืองสระบุรีช่วงรัชกาลที 4-5 

3. ตาํแหน่งตาํบลปากเพรียว อาํเภอเมือง เป็นศนูยก์ลางเมืองตงัแต่สมยัรัชกาลที 5 สืบ

มาถึงปัจจุบนั 

 

สถานะของเมอืงสระบุรีในสมยัรัตนโกสินทร์ 

 

หัวเมอืงสําหรับไว้รวบรวมผู้คน 

สมยัอยุธยา สถานะของเมืองสระบุรีในสมยัอยธุยา ปรากฏความสาํคญัโดยเป็นเมืองที

ตงัอยูใ่กลพ้ระนคร ไวส้าํหรับเรียกจดัตงักาํลงัไพร่พลในยามศึกสงคราม จึงกลายเป็นเมืองสาํหรับ

รวบรวมผูค้นในยามเกิดศึกสงครามตงัแต่สมยัสมเด็จพระมหินทราธิราช ปี พ.ศ. 209819 และพบว่า

ตาํแหน่งทีตงัของเมืองสระบุรีมีศนูยก์ลางอยูบ่ริเวณริมฝังแม่นาํป่าสัก จึงใชเ้ส้นทางนีเดินทพัไปยงั

ราชธานีนอกจากนียงัสามารถติดต่อกบัเมืองอืนๆ ไดอี้กดว้ย ดงันันจึงเป็นเมืองทีมีความสาํคญัต่อ

ราชธานีในสมยัอยุธยาปรากฏหลักฐานในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ได้แก่ เป็นทีพัก

รวบรวมเสบียงอาหารของกองทพัในสมยัสมเด็จพระนเรศวรกับสมเด็จพระเอกกาทศรถ เมือปี             

พ.ศ. 2126 โดยพบว่าในสมยัสมเด็จพระนเรศวรฯทรงยกทัพผ่านเมืองสระบุรีไปยงัอาณาจกัร

กมัพชูาทาํสงครามกบัพระยาละแวก ไดส้งัใหพ้ระยาสระบุรี เป็นผูอ้ยูรั่กษาค่ายฉางขา้ว20 เป็นตน้ 

สมัยกรุงธนบุรี จากเหตุการณ์หลงัเสียกรุงศรีอยุธยาครังทีสอง ทาํให้เมืองสระบุรี

กลายเป็นเมืองร้าง จึงไดมี้การกวาดต้อนผูค้นมาตังถินฐานเพือเพิมจาํนวนไพร่พล โดยปรากฏ

เหตุการณ์สงครามในสมยัธนบุรี ไดมี้การอพยพกวาดตอ้นกลุ่มคนลาวเวียงจนัทน์เขา้มาตงัถินฐาน 

สืบเนืองมาจากกรุงธนบุรีกบัพม่าไดแ้ข่งขนักนัเพือช่วงชิงหัวเมืองลาว และอาณาจกัรลาวในสมยั

กรุงธนบุรีจึงเกิดความแตกแยกภายใน ดงันนัจึงทาํใหก้รุงธนบุรีสามารถเขา้มามีอาํนาจเหนือบริเวณ

                                                             
19พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทุมาศ (เจิม) (พระนคร: คลงัวิทยา, 

2507), 113-114. 
20เรืองเดียวกนั. 
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หวัเมืองลาวทงัหมดได้21 โดยเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ครังนีสมเด็จกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ

สรุปไวว้่า 

ครังในสมยักรุงธนบุรี อาณาจกัรเวียงจนัทน์และอาณาจกัรหลวงพระบางตกอยู่ภายใต้

การปกครองของกรุงธนบุรี ซึงพระวออุปราชเมืองเวียงจนัทน์ มีเรืองขดัใจกบัเจา้เมืองเวียงจนัทน์จึง

ไดอ้อกมาสร้างเมืองใหม่ และขอเป็นเมืองขึนของพม่า แต่พม่าเลือกเข้าขา้งเวียงจันทน์ จึงทาํให ้  

พระวอหนีไปอาศยักบัเจา้นครจาํปาศกัดิ  

ภายหลงัพระวอเกิดวิวาทกบัเจา้นครจาํปาศกัดิ คือ เจา้ศิริบุญสาร จึงพาบริวารยกขึนมา

ตงัอยู่ทีดอนมดแดงหนีเข้ามาพึงพระบรมสมโพธิสมภารพระเจา้กรุงธนบุรี แต่พระยาสุโภ คุม

กองทพัเขา้มาจบัพระวอทีตาํบลดอนมดแดงบนฝังแม่นาํมลู  

ในเวลาต่อมา เจา้ศิริบุญสารส่งกาํลงัทหารตามไปประหารพระวอ สมเด็จพระเจา้กรุง

ธนบุรีจึงโปรดฯ ให้สมเด็จเจา้พระยามหากษตัริยศึ์ก (รัชกาลที 1) ยกทพัขึนไปตีเมืองเวียงจนัทน์ 

และกวาดตอ้นครอบครัวพวกลาวต่างๆลงมาเป็นจาํนวนมาก และไดค้รอบครัวลาวทรงดาํลงมาเป็น

อนัมาก พาครอบครัวลาวเวียง ลาวทรงดาํลงมาถึงกรุงในเดือนยี ปีกุน เอกศกนัน ลาวทรงดาํนัน

โปรดให้ตังบ้านเรือนอยู่ทีเมืองเพชรบุรี ลาวเมือง ลาวหัวเมืองฟากโขงตะวันออกก็โปรดตัง

บา้นเรือนอยูที่เมืองสระบุรี เมืองราชบุรี ตามหวัเมืองตะวนัตกบา้ง อยู่เมืองจนัทบุรีบา้ง ก็มีเชือสาย

มาจนทุกวนันี22 

สรุปไดว้่า จากเหตุการณ์สงครามครังนีจึงทาํให้เมืองสระบุรีมีการอพยพของกลุ่มคน

ลาวเวียงจนัทนเ์ขา้มาตงัถินฐาน ณ เมืองสระบุรีเป็นจาํนวนมาก23 เป็นครังแรก 

สมยัรัตนโกสินทร์ เมืองสระบุรีในสมยัรัตนโกสินทร์มีสถานะเป็นเมืองจตัวา โดยเป็น

หัวเ มืองชันในสําหรับไว้รวบรวมผู้คนในยามเกิด ศึกสงคราม มี เหตุการณ์ดังนี ในสมัย

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก สมยัรัชกาลที 1 จากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์มีการ

                                                             
21บงัอร ปิยพนัธุ, ลาวในกรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หาวิทยาลยัธรรม 

ศาสตร์, 2541), 25. 
22สมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ, จดหมายเหตุเรืองปราบกบฏเวียงจันทน์ (พระ

นคร: โรงพิมพโ์สภณพิพรรฒธนากร, 2473), 3. 
23พรรษา สินสวสัดิ, “ความสัมพนัธ์ระหว่างกรุงเทพฯ กบัเมืองเวียงจนัทน์ในรัชสมยั

พระบาทสมเด็จพระนงัเกลา้เจา้อยูห่วั พ.ศ.2367-2370” (วิทยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชา

ประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2521), 26. 
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อพยพกลุ่มคนลาวลา้นนา หรือ ลาวไทยวน หรือเรียกอีกอย่างว่า ลาวพุงดาํ24 มาตงัถินฐาน ณ เมือง

สระบุรี ปรากฏความสาํคญัในพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที 1 กล่าวคือ 

 

“…ในปี พ.ศ. 2347 รัชกาลที 1 ไดโ้ปรดฯ ใหก้รมหลวงเทพหริรักษ ์พระยายม

ราชนาํกองทพัไปขบัไล่พม่าออกจากเมืองเชียงแสน เมือไดรั้บชยัชนะแลว้ก็รวบรวมชาว

เชียงแสนได ้23,000 ครอบครัว แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ส่วนหนึงให้ไปอยู่ทีเชียงใหม่ ลาํปาง 

น่าน เวยีงจนัทน์ และอีกส่วนถวายลงมา ณ กรุงเทพฯ โปรดฯให้ตงับา้นเรือนอยู่ทีสระบุรี

บา้ง และแบ่งไปอยู่ราชบุรีบา้ง…”25 

 

จากเหตุการณ์สงครามช่วงสมยัรัชกาลที 1 ทีปรากฏเหตุการณ์ ณ เมืองสระบุรี จึงทาํให้

มีการกวาดตอ้นกลุ่มลาวลา้นนา หรือลายไทยวน (ลาวฝังตะวนัตกประกอบด้วยเมืองต่าง  ๆแถบ

เหนือตามลุ่มนาํสาขาของแม่นาํเจา้พระยา คือ เมืองเชียงใหม่ ลาํพูน ลาํปาง แพร่และน่าน) จาํนวน

มากลงมาตงัถินฐานยงัเมืองสระบุรี 

นอกจากนีปรากฏการอพยพผูค้นจากสงครามมาตงัถินฐาน ณ เมืองสระบุรีอีกครังใน

สมยัพระบาทสมเด็จพระนั งเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลที 3 คือการอพยพกลุ่มคนลาวลา้นชา้งกลุ่มใหม่

จาํนวนมากเขา้มาตงัถินฐานยงัเมืองสระบุรี ซึงถกูกวาดตอ้นเขา้มาหลงัจากปราบกบฏเจา้อนุวงศ ์มี

ทงัลาวเวียงจนัทน์ ชาวลาวเมืองต่างๆ ทีอยู่ทงัฝั งซา้ยและฝังขวาแม่นาํโขง มีความปะปนกนัจึงไม่

สามารถแยกเป็นชาวลาวกลุ่มไหนได้26  ซึงเหตุการณ์ปราบกบฏเจา้อนุวงศ ์พ.ศ.2369 ได้ปรากฏ

ความสาํคญัในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที 3 กล่าวคือ 

 

“…ในปี พ.ศ. 2369 เจา้อนุวงศ์เป็นกบฏ รัชกาลที 3 โปรดให้กรมพระราชวงั

บวรมหาศกัดิพลเสพเป็นจอมพล ยกกองทพัขึนไปปราบเจา้อนุวงศ์ทีเวียงจนัทน์ เมือปราบ

เจา้อนุวงศ์เรียบร้อยในปี พ.ศ. 2370 ไดก้วาดตอ้นครอบครัวชาวเวียงจนัทน์ลงมากรุงเทพฯ 

โปรดใหไ้ปอยู่ลพบุรีบา้ง เมืองสระบุรี บา้ง เมืองสุพรรณบุรีบา้ง เมืองนครไชยศรีบา้งพวก

                                                             
24สุจิตต ์วงษเ์ทศ, เจ๊กปนลาว (กรุงเทพฯ: ศิลปวฒันธรรม, 2530), 58. 
25เจา้พระยาทิพากรวงศม์หาโกษาธิบดี (ขาํ บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตน โกสินทร์ 

รัชกาลที 1 (พระนคร: คุรุสภา, 2503), 296. 
26บงัอร ปิยพนัธ,์ ลาวในกรุงรัตนโกสินทร์, 52. 
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นครพนม พระอินทรอาสาขึนไปเกลียกล่อมก็เอามาไวที้เมืองพนสันิคมกบัดว้ยลาวอาสาซึง

ไปตงัอยู่ก่อน…”27 

 

ดงันันเมืองสระบุรีในสมยัรัตนโกสินทร์ จึงมีการเขา้มาตังถินฐานของกลุ่มคนลาว

ลา้นนา กับคนลาวลา้นช้างยงัเมืองสระบุรีจนกลายเป็นเป็นชุมชนลาวขนาดใหญ่จากเหตุการณ์

ดงักล่าวทาํให้ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจ้าอยู่หัว รัชกาลที 4 มีการส่งขุนนางจาก               

ราชธานีกรุงเทพฯมาจดัระเบียบสักเลกไพร่พลของเมืองสระบุรี พบหลกัฐานปรากฏในประกาศ

รัชกาลที 4 ประกาศใหส้มเด็จเจา้พระยาทงั 2 องค ์เป็นแม่กองสกัเลก ใหมี้การรวบรวมไพร่พลมาฝึก

ทหารไวรั้กษาพระนครใหถ้าวรขึนกว่าแต่ก่อนเก่า ความว่า 

 

“…พระยาราชสุภาวดี จางวางกรมพระสุรัสวดี รับพระบรมราชโองการใส่

เกล้า ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั งว่า ตังแต่เสด็จเถลิงถวลัยราชสมบัติพระบรม

ราชาภิเษกแลว้ทรงพระราชดาํริสอดส่องไปในการทีจะรวบรวมไพร่พลมาฝึกหดัทหารไว้

รักษาพระนครจะใหถ้าวรยิงขึนกวา่แต่ก่อนจึงโปรดเกลา้ฯ ใหเ้ดินสวนเดินนาแลชาํระบาญ

ชีจาํนวนเลกสักขอ้มือหมายหมู่เสียใหม่ตามอย่างพระเจา้อยู่หวัทุกพระองค์โปรดเกลา้ฯ ให้

สมเดจ็เจา้พระยาบรมมหาประยุรวงศ์ วรุตมพงศนายก สยามดิลกโลกานุปาลนนารถฯ เป็น

แม่กองใหญ่ จดักองคุมเลกสักออกไปสักเลกหวัเมืองตะวนัตกตะวนัออก ปากใตฝ่้ายเหนือ 

ตงัแต่เมืองสระบุรีขึนไป ฝ่ายตะวนัออกเฉียงเหนือตงัแต่เมืองวิเชียรบุรีขึนไป ตะวนัออก

เฉียงใต ้ตงัแต่ระยองออกไป ตะวนัตกตงัแต่กาญจนบุรีต่อไป ปากใต้ตงัแต่เมืองปราณ

ออกไป ใหเ้จา้กรมเมืองกรมการทาํบาญชีจาํนวนคนทุกหมู่ทุกกรมแต่ในกรุงเทพฯ นีโปรด

เกลา้ฯ ใหส้มเดจ็เจา้พระยาบรมมหาพิไชยญาติ เป็นแม่กองกาํกบักรมพระสุรัสวดีสักเลกให้

แลว้แต่ใน 4 เดือน การซึงจะสักเลกต่อไปนนั เลกไพร่หลวงแลเลกสังกดัพรรคขา้เจา้บ่าว

นายจะใหส้ักในกรุงเทพฯหวัเมืองขึนกรมมหาดไทย เมืองฉะเชิงเทรา 1 เมืองปราจีนบุรี 1 

เมืองกระบินทร์บุรี 1 เมืองนครนายก 1 เมืองสระบุรี 1รวมทงัหมด 21 หวัเมืองไดโ้ปรดเกลา้

ฯ ใหมี้ตราขึนไปให ้เจา้เมืองกรมการทาํบาญชีจาํนวนคนไพร่หลวงเลกสังกดัพรรค ชือคน

ตาํบลบา้นซึงอยู่ในแขวงหวัเมืองนนัส่งลงมาทุกๆหวัเมือง แลให้เจา้หมู่มูลนายไพร่หลวง

                                                             
27เจา้พระยาทิพากรวงศม์หาโกษาธิบดี (ขาํ บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ 

รัชกาลที 1-4, เล่ม 2 (นนทบุรี: ศรีปัญญา, 2555), 1084. 
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ไพร่สมกาํลงัทาํบาญชีหางวา่วจาํนวนคนไพร่หลวงไพร่สมเลกสังกดัพรรค ซึงอยู่ในแขวง

หวัเมือง 21 เมืองนนัๆ มายืนต่อกรมพระสุรัสวดี…”28 

 

นอกเหนือจากนนัยงัปรากฏความสาํคญัในการรวบรวมไพร่พล โดยมีสมเด็จเจา้พระยา

บรมมหาประยรุวงศฯ์ กบั สมเด็จเจา้พระยาบรมมหาพิไชยญาติฯ มาควบคุมการสักเลกไพร่พลลาว

ยงัเมืองสระบุรีเป็นตน้ และสุดทา้ยบทบาทสถานะของเมืองสระบุรีมีการเปลียนแปลงไปอย่างมาก

ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลที 5 ทรงเริมเปลียนแปลงระบบการปฏิรูป

การปกครอง โดยจดัใหมี้การปกครองแบบเทศาภิบาลขึนสาํหรับมณฑลกรุงเก่านันไดต้งัขึนมาเมือ

เดือนมกราคม พ.ศ. 2438 โดยรวมเอา 7 หวัเมืองคือ กรุงเก่า อ่างทอง สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี เขา้เป็น

มณฑล เรียกว่า มณฑลกรุงเก่า29 และโปรดเกลา้ฯ ให้รวมหัวเมืองต่างๆ มาขึนกับกระทรวง 

มหาดไทยทงัหมด30 และมีการยกเลิกการกาํหนดหวัเมืองชนั เอก โท ตรี จตัวาตามแบบเดิม31 อีกทงั

การจดัรูปแบบการปกครองแขวงหรืออาํเภอ มีการปรับปรุงการจัดการปกครอง โดยกระทรวง 

มหาดไทยไดว้างเขตอาํเภอตามพระราชบญัญติั ลกัษณะการปกครองทอ้งที ในปี พ.ศ. 2440 โดย

เมืองสระบุรีมี 5 อาํเภอในปีนนั32 

ในปี พ.ศ. 2438 เมืองสระบุรีกบัเมืองพระพุทธบาทจึงถูกจดัเขา้รวมอยู่ในมณฑลกรุง

เก่าและในปี พ.ศ. 2439 ไดย้บุเมืองพระพุทธบาทลงมาเป็นอาํเภอขึนกบัจงัหวดัสระบุรี33 ต่อมาเมือ 

พ.ศ. 2439 พระยาพิชยัรณรงค์สงครามเจา้เมืองสระบุรีไดย้า้ยศาลากลางจงัหวดัสระบุรีจากทอ้งที

                                                             
28“ประกาศใหส้มเด็จเจา้พระยาทงั 2 องค์ เป็นแม่กองสักเลก คดัจากหมายรับสั ง (วนั

จนัทร์ เดือน 5 แรม 8 คาํ ปีเถาะ สัปตศก,” ใน ประชุมประกาศรัชกาลที 4 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิ

โครงการตาํราสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2547), 65-67. 
29นวลเพ็ญ ภาณุรัตน์, การปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล: มณฑลอยุธยา (นครราช 

สีมา: คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สถาบนัราชภฏันครราชสีมา, 2542), 92. 
30เรืองเดียวกนั, 93. 
31สนนั เมืองวงษ,์ ประวตัศิาสตร์ธนบุรี-รัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพอ์กัษรสมยั, 

2518), 201-202. 
32นวลเพญ็ ภาณุรัตน์, การปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล: มณฑลอยุธยา, 101.  
33คณะกรรมการอาํนวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 

วฒันธรรม พฒันาการทางประวตัศิาสตร์ เอกลกัษณ์และภูมปัิญญา จงัหวดัสระบุรี (กรุงเทพฯ: โรง

พิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2544), 52. 
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อาํเภอเสาไห ้มาตงัทีตาํบลปากเพรียว34 สืบเนืองมาจากสร้างทางรถไฟสายตะวนัออกเฉียงเหนือผา่น

ทางเมืองสระบุรีสาํเร็จ 

 

สถานะเป็นเมอืงศักดิสิทธิของอาณาจกัรและความสําคญัทางด้านพระศาสนา 

 

เมืองสระบุรี ไดป้รากฏสถานะสาํคญัอีกประการหนึง คือ เมืองศกัดิสิทธิของราชธานี 

สืบเนืองมาจากการพบรอยพระพุทธบาทในสมยัพระเจา้ทรงธรรม เมือปี พ.ศ. 2149 จึงเกิดคติการ

บูชารอยพระพุทธบาทและเกิดประเพณีทีพระมหากษตัริยน์ับตงัแต่สมยัพระเจา้ทรงธรรมลงมา

จนถึงสมยัรัตนโกสินทร์ได้มีการเสด็จขึนไปนมสัการรอยพระพุทธบาททีแขวงเมืองสระบุรี ใน    

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ระบุข้อความเกียวกับการพบรอยพระพุทธบาททีแขวงเมือง

สระบุรี ความว่า 

 

“…ในปีนนัเจา้เมืองสระบุรีบอกมาว่า พรานบุนพบรอยเทา้อนัใหญ่บนไหล่

เขาเป็นประหลาด ลกัษณะเป็นรอยพระบรมพุทธบาทมีลายลกัษณ์กงจกัร ประกอบดว้ย

อฏั ุตรสตมหามงคลร้อยแปดประการสมดว้ยพระบาลี และตอ้งกบัเมืองลงักาบอกไว ้กรุง

ศรีอยุธยามีรอยพระพุทธบาทอยู่เหนือยอดเขาสุวรรณบรรพต พระองค์ไดเ้สด็จพระราช

ดาํเนินมาทอดพระเนตรวา่เป็นรอยพระพุทธบาทจริง จึงโปรดฯ ใหช่้างจบัการสถาปนาเป็น

มณฑปสวมพระบรมพุทธพุทธบาท และสร้างพระอุโบสถพระวหิารการเปรียญ ตึกกวา้นกฏิุ

สงฆ ์ใหฝ้รั งส่องกลอ้งตดัทางสถลมารคกวา้ง 10 วา ตรงตลอดถึงท่าเรือ ให้ทาํถนนหลวง 

และทรงพระกรุณาสั งใหต้งัพระราชนิเวศน์ตาํหนกัฟากตะวนัออก ใหชื้อพระตาํหนกัท่าเจา้

สนุก ทรงพระกรุณาเร่งรัดใหช่้างสร้างมณฑปพระพุทธบาท และอาวาสบริเวณทงัปวง 4 ปี

สําเร็จ สมเด็จพระเจา้ทรงธรรมขึนไปกระทาํการฉลอง มีงานมหรสพสมโภช 7 วนั แลว้

เสดจ็กลบักรุงเทพมหานคร…”35 

  

ดังนันจะเห็นได้ว่าจากความศักดิสิทธิของรอยพระพุทธบาททีสระ บุรีทําให้

พระมหากษตัริย ์ทุกพระองค์นับตงัแต่สมยัอยุธยาตอนปลายจนถึงสมยัรัตนโกสินทร์เสด็จขึนไป

                                                             
34สมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ, เทียวตามทางรถไฟ, 91-92. 
35พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพระจักรพรรดิพงศ์ (จาด) (พระนคร: คลงั

วิทยา, 2507), 319-320. 
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นมสัการพระพุทธบาทและมาบูรณะปฏิสังขรณ์พระพุทธบาท จึงกลายเป็นเมืองทีมีความสาํคัญ

ทางดา้นพระพุทธศาสนาเป็นตน้มา 

เมืองสระบุรียงัคงเป็นเมืองศกัดิสิทธิต่อมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี โดย

พระมหากษตัริยทุ์กพระองค์ยงัคงประเพณีเดิมทีมานมสัการรอยพระพุทธบาทยงัเมืองสระบุรี จึง

แสดงใหเ้ห็นความสาํคญัว่าเมืองสระบุรีเป็นเมืองทีติดต่อกบัราชธานีกรุงรัตนโกสินทร์มาโดยตลอด 

ความสําคัญในช่วงรัชกาลที 1-3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ปรากฏหลักฐานเอกสารระบุว่า

พระมหากษัตริยไ์ด้มานมสัการมณฑปพระพุทธบาทและได้ส่งช่างหลวงมาบูรณะปฏิสังขรณ์

มณฑปพระพุทธบาทเรือยมา36 และในสมยัรัชกาลที 3 เกิดคติการจาํลองรอยพระพุทธบาทมา

ประดิษฐานตามวดัต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร ตวัอยา่งเช่น วดัจกัรวรรดิราชาวาส วดัอมรินทราราม 

เป็นตน้37 

ต่อมาในสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลที 4 ในขณะยงัทรงผนวช

ไดเ้สด็จออกธุดงคต์ามหวัเมืองต่างๆ โดยขณะทีพระองคย์งัทรงผนวชไดเ้ผยแพร่พระเกียรติคุณของ

พระองคแ์ละกลุ่มธรรมยตุสู่หวัเมือง ดว้ยการเสด็จออกธุดงคต์ามมณฑลต่างๆ การธุดงค์ครังสาํคญั 

คือ ใน พ.ศ. 2373 เสด็จถาํประทุนและวิมานจกัรีทีพระพุทธบาทสระบุรี และทีถาํวิมานจกัรีทรง

ประดิษฐานพระพุทธรูปทีนาํมาจาก พระนครใหค้นเคารพ ไดมี้คาํจารึกพระกรณียกิจติดไวท้งัสอง

ถาํดว้ย38 หลงัจากขึนครองราชย ์ในปี พ.ศ. 2403 พระองคเ์สด็จพระราชดาํเนินขึนไปพระพุทธบาท

ยกยอดมณฑปและบรรจุพระบรมธาตุ และเสด็จพระราชดําเนินไปเขาแก้วทางพุแคโดยทาง

สถลมารค ถึงพลบัพลาทีประทบัเขาแกว้แลว้ไดท้อดพระเนตรเห็นชา้งสาํคญั ในเวลาบ่ายเสด็จไป

นมสัการพระฉาย และเสด็จกลบัมาประทบัแรมอยู่พลบัพลาท่าเจา้สนุก ไดส้ร้างศาลเทพารักษ์ที    

เขาตก จึงได้เสด็จกลับกรุงเทพมหานคร 39 และต่อมาในสมัยรัชกาลที 5 พระบาทสมเด็จ                

                                                             
36กรมศิลปากร, ตาํนานพระพุทธบาท อธิบายเรืองพระบาท นิราศพระบาท และลิลิต

ทศพร (พระนคร: โรงพิมพอ์กัษรประเสริฐ, 2511). 
37รุ่งโรจน์ ภิรมยอ์นุกูล, วิวัฒนาการและประติมานวิทยาของรอยพระพุทธบาทใน

ประเทศไทย (กรุงเทพฯ: สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี, 2539), 29. 
38วิลาสวงศ ์พงศะบุตร, บุษกร กาญจนจารี และสุวดี ธนประสิทธิพฒันา, อักษรศาสตร์

นิพนธ์ 1: รวมบทความทางประวตัศิาสตร์ไทย (กรุงเทพฯ: คณะอกัษรศาสตร์และสมาคมนิสิตเก่า

อกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2525), 128. 
39เจา้พระยาทิพากรวงศม์หาโกษาธิบดี (ขาํ บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ 

รัชกาลที 1-4, เล่ม 2, 1734-1735. 



23 

พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดม้าประพาสพระพุทธบาทครังที 2 ในปี พ.ศ. 2449 ปรากฏในจดหมาย

เหตุเรืองประพาสตน้ในรัชกาลที 540 

สรุปได้ว่า เมืองสระบุรีมีบทบาทสําคัญอีกประการ คือเป็นเมืองศักดิสิทธิของ

อาณาจกัรสยาม จากการพบรอยพระพุทธบาททีแขวงเมืองสระบุรี จึงเกิดประเพณีทีพระมหากษตัริย ์

ทุกพระองคต์อ้งเสด็จมานมสัการและบูรณะปฏิสงัขรณ์มณฑปพระพุทธบาท และเกิดคติการจาํลอง

รอยพระพุทธบาทไปยงัวดัในกรุงเทพมหานคร ช่วงรัชกาลที 3 และทีสาํคญัในช่วงสมยัรัชกาลที           

4-5  

 

เมอืงสระบุรีเป็นเมอืงทีสะท้อนความเป็นชาตพินัธ์ุลาวในสมยัรัตนโกสินทร์ 

สถานะเมืองสระบุรีสมยัตน้รัตนโกสินทร์ เป็นเมืองทีมีกลุ่มคนลาวอพยพเขา้มาตงัถิน

ฐานจนกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ผลมาจากสงครามทีสยามตีหวัเมืองลาวซึงเป็นเมืองขึนของสยาม

ในช่วงเวลานนัทาํใหมี้กวาดตอ้นกลุ่มคนลาวลา้นนาในสมยัรัชกาลที 1 กบั กลุ่มคนลาวลา้นชา้งใน

สมยัรัชกาลที 3 ไดถ้กูกวาดตอ้นอพยพเขา้มาตงัถินฐานอยู่รวมกนัเป็นชุมชนลาวขนาดใหญ่ทีเมือง

สระบุรี  

คาํว่า “ลาว” หมายถึง หัวเมืองลาวทีเป็นเมืองขึนของไทย แบ่งแยกตามฐานทีตงัทาง

ภูมิศาสตร์เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตะวนัตก ประกอบด้วยเมืองแถบลุ่มแม่นําสาขาของแม่นํา

เจา้พระยา คือ อาณาจกัรลา้นนา (ดินแดนภาคเหนือของไทย เมืองสําคัญคือ เชียงราย เชียงใหม่ 

ลาํพนู ลาํปาง แพร่ น่านและแม่ฮ่องสอน) หรือเรียกอีกอย่างว่า ลาวพุงดาํ (ผูช้ายลา้นนานิยมสักขา

ดว้ยหมึกดาํ) และกลุ่มตะวนัออกเมืองทีตงัอยูท่างตอนเหนือของแม่นาํโขง คือ อาณาจกัรลา้นชา้ง (มี

เมืองหลวงพระบาง และเวียงจนัทน์เป็นเมืองสาํคญั)41 หรือเรียกอีกอย่างว่า ลาวพุงขาว ดงันันเมือง

สระบุรี จึงเป็นเมืองของคนลาวทีขึนต่อสยาม มีหน้าทีจดัส่งกาํลงัทหารมาช่วยเหลือฝ่ายสยามใน    

การรบ และส่งส่วยเครืองราชบรรณาการมายงักรุงเทพฯ42 

เมืองสระบุรีในช่วงสมยัรัชกาลที 3-4 เป็นเมืองสาํคญัทีกลายเป็นเมืองศนูยก์ลางขึนล่อง

ทีหัวเมืองลาวต่างๆ นําส่วยมาส่งทีกรุงเทพฯ ต้องแวะขนถ่ายส่วยและเปลียนพาหนะจากการ

                                                             
40สมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ, จดหมายเหตุเรืองประพาสต้นในรัชกาลที 5 

เสด็จประพาสต้น (กรุงเทพฯ: แพร่วิทยา, 2519), 53-56. 
41เวลลา วอลเตอร์เอฟ, แผ่นดินพระนังเกล้า (กรุงเทพฯ: กองวรรณคดีและประวติั 

ศาสตร์ กรมศิลปากร, 2530), 146. 
42เรืองเดียวกนั. 
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เดินทางทางบกมาเป็นใชเ้รือ พร้อมทงัรับเสบียงอาหารจากเมืองสระบุรี โดยเจา้เมืองสระบุรีมีหน้าที

ตอ้งจดัเตรียมสิงเหล่านีไวใ้หห้วัเมืองลาวต่างๆให้พร้อม เช่น ทา้วเพียเมืองคาํทองคุมผลเร่งส่วยมา

ส่ง43 เป็นตน้ และเป็นเมืองชุมทางการคา้ขายของหัวเมืองลาว เช่น เพียพรมภกัดี เพียจนัทอง กอง

ส่วยทองเมืองชนบท ต้อนกระบือประมาณสามร้อยตัวมาขายทีบ้านเตาปูน แขวงเมืองสระบุรี44

ดงันนั เมืองสระบุรีทีประกอบไปดว้ยคนลาวลา้นนาและลาวลา้นชา้งจึงส่งผลให้เมืองสระบุรีเป็น

เมืองติดต่อกบัหวัเมืองลาวอืนๆซึงอยู่เป็นประเทศราชของสยามในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ จน

มาถึงสมยัรัชกาลที 5 พระองค์ทรงปฏิรูปการปกครองหัวเมืองโดยดึงอาํนาจหัวเมืองและเมือง

ประเทศราชเขา้สู่ส่วนกลางโดยทรงยกเลิกประเทศราชทงัหมด และทรงจดัตงัมณฑลเทศาภิบาล

แทนในปี พ.ศ. 2437 ลา้นนาจึงกลายเป็นมณฑลพายพัของประเทศไทย ส่วนลา้นชา้งนันไทยไดเ้สีย

ใหแ้ก่ฝรังเศสในสมยัรัชกาลที 545 อย่างไรก็ตาม วฒันธรรมและงานศิลปกรรมทีปรากฏตามลาํนาํ      

ป่าสกัเมืองสระบุรีของกลุ่มลาวลา้นนากบัลา้นชา้งมีความแตกต่างกนัและแสดงใหเ้ห็นถึงเอกลกัษณ์

เฉพาะของตนไดอ้ย่างชดัเจน จึงเป็นหลกัฐานทีสะทอ้นถึงความหลากหลายทางชาติพนัธ์ไดเ้ป็น

อยา่งดี 

กลุ่มคนล้านนา หรือ ไทยวน สมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ขณะนัน

อาณาจกัรลา้นนามีสถานะเป็นเมืองประเทศราชของสยาม ได้ร่วมมือกนัทาํสงครามขับไล่พม่า

ออกไปจากอาณาจักรลา้นนา ตังแต่ปี พ.ศ. 2317 หลงัจากพม่าปกครองอาณาจักรลา้นนาเป็น

เวลานานกว่า 200 ปี พม่าไดพ่้ายแพไ้ทยไปจากเชียงใหม่ เมือปี พ.ศ. 2341 แต่อิทธิพลของพม่ายงัไม่

หมดไปจากอาณาจกัรลา้นนาเนืองจากพม่ายงัคงตงัมนัอยู่เมืองเชียงแสน จึงทาํให้เจา้ฟ้ากรมหลวง

เทพหริรักษก์บัพระยายมราช และพระเจา้กาวิละร่วมกนัขบัไล่อิทธิพลพม่าใหห้มดไปจากอาณาจกัร

ลา้นนาไดเ้ป็นผลสาํเร็จใน พ.ศ. 2347 และได้กวาดตอ้นครอบครัวชาวลา้นนาลงมาตงัถินฐานยงั

เมืองสระบุรี ปรากฏในพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที 146 

จากเหตุการณ์สงครามขบัไล่พม่าออกจากอาณาจกัรลา้นนาในสมยัรัชกาลที 1 จึงทาํให้

มีการกวาดต้อนครอบครัวชาวลาวลา้นนาลงมาตังถินฐานยงัเมืองสระบุรี พบการเรียกกลุ่มคน

                                                             
43บงัอร ปิยะพนัธ,์ ลาวในกรุงรัตนโกสินทร์, 78.  
44เรืองเดียวกนั. 
45กรมศิลปากร, เมืองประเทศราชของสยามในสมัยรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: กอง

วรรณคดีและประวติัศาสตร์, 2542), 2. 
46เจา้พระยาทิพากรวงศม์หาโกษาธิบดี (ขาํ บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตน โกสินทร์ 

รัชกาลที 1, 309-310. 
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ลา้นนา หรือ เรียกอีกชือหนึงว่า คนไทยวน มีนกัวิชาการให้คาํอธิบายคาํว่า “ยวน” หลายท่าน สรุป

เรียกว่า ชือไทยยวน หรือ ไทยโยน มาจากคาํว่า “โยนก” ซึงเป็นชือของอาณาจกัรโยนก ชือเรียกของ

กลุ่มคนภาคเหนือในอดีต นอกเหนือจากคาํว่า ไทยลา้นนา ไทยพายพั คนเมือง ในปัจจุบนัไม่นิยม

เรียกชาวเหนือทางภาคเหนือว่า คนยวน แต่มกัจะใชเ้รียกผูที้พูดภาษาไทยถินเหนือในภาคกลางว่า 

“คนยวน” 

อีกทงัยงัปรากฏหลกัฐานศิลปกรรมของกลุ่มคนลาวลา้นนา หรือ คนไทยวน ทีสะทอ้น

ถึงความเชือและวฒันธรรมอนัโดดเด่น คือ เจดียล์า้นนา หรือ เจดียไ์ทยวน วดัพระยาทด ตาํบล     

พระยาทด อาํเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี (ภาพที 1) จากการพบหลกัฐานเจดียไ์ทยวน วดัพระยาทด 

วดัแห่งนีน่าจะเป็นวดัหลกัของชุมชนคนลา้นนา หรือ คนไทยวนระยะแรก เพราะพบรูปแบบเจดียที์

แสดงถึงความศรัทธาต่อพระธาตุหริภุญชยั จึงจาํลองเอารูปแบบมาสร้างไว้47 

 

 
 

ภาพที 1  เจดียไ์ทยวน วดัพระยาทด ตาํบลพระยาทด อาํเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี   

 

กลุ่มคนลาวล้านช้าง การกวาดตอ้นครอบครัวลาวลา้นชา้งต่างๆเขา้มาตงัถินฐานยงั

เมืองสระบุรีมีปรากฏหลกัฐานเอกสารมาแลว้ตงัแต่ในสมยัพระเจา้ตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรี 

                                                             
47ปภากร บุญประสิทธิ, “เจดียที์สะทอ้นความเป็นมาของกลุ่มคนไทยวน อาํเภอเสาไห ้

จังหวัดสระบุรี” (สารนิพนธ์ปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2553), 27. 
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และได้อญัเชิญพระแก้วมรกต พระบาง และพระพุทธรูปอืนของลาวลา้นช้างมายงักรุงธนบุรี 

พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอินทรพิทักษ์ เสด็จขึนไปรับ              

พระแกว้มรกต ถึงท่าเจา้สนุก เมืองสระบุรีและตงัการสมโภชใหมี้เครืองตน้กลัปพฤกษ ์สามวนั สาม

คืน48 ดงันนั จะเห็นไดว้่าเมืองสระบุรีมีความสาํคญัทีเป็นทีตงัของชุมชนลาวลา้นชา้งมาตงัแต่สมยั

กรุงธนบุรีแลว้ 

ต่อในสมยัในสมยัพระบาทสมเด็จพระนั งเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลที 3 ไดเ้กิดเหตุการณ์

สาํคญัทีทาํใหมี้การอพยพกวาดตอ้นกลุ่มคนลาวลา้นชา้งมาตงัถินฐานยงัเมืองสระบุรี คือ เกิดกบฏ

เจา้อนุวงศ ์ปี พ.ศ. 236949 ชนวนใหเ้กิดเหตุการณ์สืบเนืองมาจากครังสงครามในสมยัธนบุรี ในช่วง

เวลานนัเมืองทงั 3 ของอาณาจกัรลา้นชา้งแตกแยกกนัและทาํสงครามกนัเอง คือ เมืองหลวงพระบาง 

เมืองเวียงจนัทน์ และเมืองจาํปาศกัดิ ไดเ้กิดเหตุการณ์กองทพัเมืองเวียงจนัทน์เขา้ตีกลุ่มพระวอที

ดอนมดแดงและฆ่าพระวอ กรุงธนบุรีจึงส่งกองทพัเขา้ตีเมืองเวียงจันทน์ และมีใบบอกให้เมือง

หลวงพระบางเขา้ตีเมืองเวียงจนัทน์ กองทัพธนบุรีไดมี้ชยัชนะเหนือเมืองเวียงจนัทน์จึงไดมี้การ

กวาดตอ้นผูค้นทงัเชือพระวงศแ์ละสามญัชน พร้อมดว้ยพระแกว้มรกตและพระบางของลา้นชา้ง

กลบัมายงัทีกรุงธนบุรี ในช่วงปี พ.ศ. 232150 

อาณาจักรล้านช้างในช่วงสมัยรัชกาลที 1-2 จึงมีฐานะเป็นเมืองประเทศราชของ

กรุงเทพฯ และมีความสัมพนัธ์อนัดีเป็นไปในเชิงเครือญาติ51 เจ้าอนุวงศ์ได้ขึนครองราชยน์คร

เวียงจนัทน์ต่อจากพระเชษฐาคือเจา้อินทวงศ ์ในปี พ.ศ. 2346 สาเหตุของการเกิดกบฏของเจา้อนุวงศ์

ในสมยัรัชกาลที 3 สืบเนืองมาจากเจ้าอนุวงศไ์ม่ประสบความสาํเร็จในการกราบทูลขอครัวลาว

เวียงจนัทน์ทีถกูกวาดตอ้นมาครังแรกอยูเ่มืองสระบุรีเป็นชุมชนขนาดใหญ่ทีสุดตงัแต่สมยักรุงธนบุรี 

จึงทาํใหเ้จา้อนุวงศเ์มือเสด็จกลบัถึงเมืองเวียงจนัทน์เร่งระดมไพร่พลและจดัเตรียมเสบียงอาหารใน

                                                             
48“หมายรับสงั เรืองโปรดเกลา้ฯ ใหส้มเด็จพระเจา้ลกูยาเธอเจา้ฟ้ากรมขุนอินทรพิทกัษ ์

เสด็จขึนไปรับพระแกว้มรกต ทีท่าเจา้สนุก จงัหวดัสระบุรี,” ใน ประชุมหมายรับสังภาคที 1 สมัย

กรุงธนบุรี (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวติัศาสตร์ สํานัก

นายกรัฐมนตรี, 2523), 33. 
49เจา้พระยาทิพากรวงศม์หาโกษาธิบดี (ขาํ บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ 

รัชกาลที 1-4, เล่ม 2, 1084. 
50ม.ร.ว. แสงโสม เกษมศรี และวิมล พงศพิ์พฒัน์, ประวัติศาสตร์ในสมัยรัตนโกสินทร์

รัชกาลที 1 ถึง รัชกาลที 3 (พ.ศ. 2325-2394) (พระนคร: คุรุสภา, 2503), 107-108. 
51สมบติั พลายนอ้ย, “ลาวบางกอก,” ศิลปวฒันธรรม 23, 3 (มกราคม 2545): 98-103. 
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การบกบักรุงเทพฯ และเจา้อนุวงศไ์ดเ้ขา้ยดึเอาเมืองนครราชสีมา แลว้ใหเ้จา้ราชวงศย์กกองทพัลงมา

ยดึเมืองสระบุรีไดเ้ชลยกลบัไปยงัเมืองนครราชสีมาในปี พ.ศ. 236752 ทาํให้หมู่บา้นทีเมืองสระบุรี

ไม่มีผูค้นเหลืออยู ่ 

ต่อมาเจา้อนุวงศพ์อรู้ว่ากองทพักรุงเทพฯ เตรียมจะยกขึนไปก็รีบถอยหนี โดยกองทพั

กรุงเทพฯติดตามขึนไปตีไดเ้มืองเวียงจนัทน์และจบัตัวเจ้าอนุได้ในทีสุดและเจ้าพระยาสุภาวดี 

(สิงห์) ให้พระอนุรักษ์โยธาพระโยธาสงคราม หลวงเพนทร์ พระนครเจา้เมืองขอนแก่น ราชวงศ์

เมืองชนบท กบัไพร่ 300 คน คุมตนัอนุกบัครอบครัวลงมาส่งถึงเมืองสระบุรี พระยาพิชยัวารี (โต) 

ขึนไปตังรับครอบครัวและส่งเสบียงอยู่ทีนั น ทาํกรงใส่อนุตังประจานไวก้ลางเรือ53 เมือปราบ          

เจ้าอนุวงศ์เรียบร้อยแลว้ ในปีพุทธศกัราช 2380 เจ้าพระยาสุภาวดีได้กวาดต้อนครอบครัวชาว

เวียงจนัทน์ลงมากรุงเทพฯดว้ย ซึงครอบครัวส่วนหนึงนันพระบาทสมเด็จฯพระนั งเกลา้เจา้อยู่หัว

โปรดฯ ใหไ้ปอยูเ่มืองสระบุรี ตามทีปรากฏในหลกัฐานพระราชพงศาวดาร ดงันี  

 

“…ฝ่ายเจา้พระยาสุภาวดีนายทพันายกองเสร็จราชการแลว้ก็หาพากนัมาเฝ้า 

โปรดเกลา้โปรดกระหม่อมตงัเจา้พระยาราชสุภาวดีเป็นทีพระยาบดินทร์เดชาทีสมุหนายก 

ตงัพระราชรินทร์ขึนเป็นพระมหาเทพ นายทพันายกองอืนๆ ก็พระราชทานปูนบาํเหน็จให้

ตามความชอบ แลว้ยกเอาพระยาพิชยัวารี (โต) มาเป็นทีพระยาสุภาวดี ครัวเวียงจนัทน์ครัง

นนัโปรดใหไ้ปอยู่เมืองลพบุรีบา้ง เมืองสระบุรีบา้งเมืองสุพรรณบุรีบา้ง เมืองนครไชยศรี

บา้ง พวกเมืองนครพนม พระอินทรอาสาขึนไปเกลียกล่อมก็เอามาไวที้เมืองพนสันิคมกบั

ดว้ยลาวอาสาปากนาํซึงไปตงัอยู่ก่อน…”54 

 

จากความสาํคญัของเหตุการณ์ดงักล่าวทาํให้เมืองสระบุรีมีการตงัถินฐานของกลุ่มคน

ลาวลา้นชา้งเป็นจาํนวนมากจนกลายเป็นหวัเมืองลาวขนาดใหญ่และเมืองสระบุรีมีสถานะเป็นเมือง

ชนัในในสมยัรัชกาลที 3 และเนืองจากมีชาวลาวจาํนวนมาก เมืองสระบุรีจึงสามารถแต่งตงัเจา้เมือง

เป็นชาวลาวได ้เพือความสะดวกสบายในการควบคุมดูแลความสงบเรียบร้อย55 

                                                             
52เจา้พระยาทิพากรวงศม์หาโกษาธิบดี (ขาํ บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ 

รัชกาลที 1-4, เล่ม 2, 1011. 
53เรืองเดียวกนั, 1076.  
54เรืองเดียวกนั, 1084. 
55บงัอร ปิยพนัธุ, ลาวในกรุงรัตนโกสินทร์, 115. 
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ดงันนัจากเหตุการณ์สงครามครังสาํคญัในสมยัรัชกาลที 3 มีการกวาดตอ้นครอบครัว

ลาวครังใหม่เข้ามาตังถินฐานยงัเมืองสระบุรี ทาํให้พบหลกัฐานศิลปกรรมของกลุ่มคนลาวใน                  

ลุ่มนาํป่าสัก เมืองสระบุรี แสดงให้เห็นถึงความเอกลกัษณ์ของวฒันธรรมและความเชือผ่านงาน

ศิลปกรรม คือ พบธาตุลาวขนาดย่อม เป็นธาตุเจดียท์รงบวัเหลียม วดัม่วงงาม อาํเสาไห้ จงัหวดั

สระบุรี ปัจจุบนัองค์ธาตุพงัลงมาแลว้ (ภาพที 2) มีนักวิชาการไดส้าํรวจวดัเก่าอาํเภอเสาไห้ คือ 

ศรันย ์ทองปาน ได้สัมภาษณ์พระสงฆ ์ท่านเล่าว่า “คนแถบนีเป็นลาวเวียงทังนัน บา้นนีเดิมก็ชือ 

“บา้นม่วงลาว”56 เพิงมาเปลียนเป็น “ม่วงงาม” ในสมยัจอมพล ป. พิบูลสงครามนีเอง” ดงันันการ

ปรากฏธาตุลาวจึงเป็นอีกหนึงหลกัฐานสาํคญัทีแสดงถึงการเขา้มาตงัถินฐานของกลุ่มคนลาวลา้น

ชา้งยงัเมืองสระบุรี 

 

 
 

ภาพที 2 ธาตุลาวขนาดยอ่ม เป็นธาตุเจดียท์รงบวัเหลียม วดัม่วงงามอาํเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี 

ทีมา: ศรัณย ์ทองปาน, “วดัเก่าเสาไห,้” เมอืงโบราณ 22, 3 (กนัยายน 2539), 144. 

 

ชุมชนลาวเมอืงสระบุรีในสมยัรัชกาลที 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาล 

ที 4 ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ให้มีการสักเลกไพร่หลวงสมกาํลงั ณ กรุงเทพมหานครและหัวเมืองขึนกับ

กรุงเทพฯ และโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมใหต้งัขา้หลวงกาํกบัออกไปสักเลก ณ หัวเมืองเอก เมือง

โท เมืองตรี เมืองจตัวา ปักษใ์ตฝ่้ายเหนือซึงเป็นเมืองขึนของสยามตามอย่างธรรมเนียมแต่ก่อนทีมี

                                                             
56ศรัณย ์ทองปาน, “วดัเก่าเสาไห,้” เมอืงโบราณ 22, 3 (กนัยายน 2539): 146. 
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การสกัเลก57 โดยประกาศโปรดเกลา้ฯ เมือ ปี พ.ศ. 2398 ใหส้มเด็จเจา้พระยาบรมมหาประยรูวงศฯ์ 

เป็นแม่กองใหญ่จดักองคุมเลกสักออกไปสักเลกยงัหัวเมืองตะวนัตกตะวนัออก ปากใตฝ่้ายเหนือ 

ตงัแต่เมืองสระบุรีขึนแต่ทีในกรุงเทพฯ นีโปรดเกลา้ใหส้มเด็จเจา้พระยาบรมมหาพิไชยญาติฯ เป็น

แม่กองกาํกบักรมพระสุรัสวดีสักเลกในกรุงเทพฯ หัวเมืองขึนกรมมหาดไทย เมืองสระบุรี 1 รวม

ทงัหมด 21 เมือง ไดโ้ปรดเกลา้ ฯ ใหต้ราขึนไปให ้เจา้เมืองกรมการทาํบญัชีจาํนวนคนไพร่หลวงเลก

สงักดัพรรค ชือคนตาํบลบา้นซึงอยูใ่นแขวงหวัเมืองนันส่งลงมาทุกๆหัวเมืองและให้เจา้หมู่มูลนาย

ไพร่หลวงไพร่สมกาํลงัทาํบญัชีหางว่าวจาํนวนคนไพร่หลวงไพร่สม เลกสงักดัพรรคอยู่ในแขวงหัว

เมือง 21 เมืองนนัๆ58 

ดังนันจากข้อความที ระบุในหมายรับสั งรัชกาลที 4 แสดงให้ เห็นว่ าแต่เ ดิม                      

สมเด็จเจา้พระยาบรมมหาพิไชยญาติฯ เป็นแม่กองกาํกบักรมพระสุรัสวดีสกัเลกทีเมืองสระบุรี ในปี 

พ.ศ. 2398 และปรากฏความสาํคญัในเวลาต่อมา ปี พ.ศ. 2401 มีประกาศตงัเจา้พระยานิกรบดินทร

เป็นผูส้าํเร็จราชการกองสกัเลกแทนสมเด็จเจา้พระยาบรมมหาพิไชยญาติ (ณ วนัพฤหัสบดี เดือน 8 

ขึน 7 คาํ ปีมะเมีย สมัฤทธิศก) ความว่า 

 

“…ดว้ยออกญาพระยาราชสุภาวดี ศรีสัจเทพนรายณ์สมุหมาตยาธิบดี ศรีสุ

เรนทราเมศรวร จางวางกรมพระสุรัสวดีกลางรับพระบรมราชโองการใส่เกลา้ใส่กระหม่อม 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมสั งวา่แต่ก่อนไดโ้ปรดเกลา้กระหม่อมให้สมเด็จ

เจา้พระยาบรมมหาพิไชยญาติ นรเนตรนาถราชสุริยวงศ์ ได้ประทบัตราจนัทรมณฑลห

นงัสือพิมพคุ้มสักแจกให้ขุนหมืนในกรุงเทพมหานคร แลหัวเมืองไปก็มาก ครัน ณ วนั

อาทิตย ์เดือนสาม แรมเกา้คาํ ปีมะเส็ง นพศ๊ก สมเดจ็เจา้พระยาบรมมหาพิไชยญาติ นรเนตร

นาถราชสุริยวงศ์ถึงพิราลยัแลว้การสักเลกแจกหนงัสือพิมพย์งัไม่สําเร็จ จึงโปรดเกลา้โปรด

กระหม่อมให้ เจา้พระยานิกรบดินทรมหินทรมหากลัยาณมิตร ทีสมุหนายก เป็นผูส้ําเร็จ

ราชการในการสักเลก แลแจกหนงัสือพิมพคุ์ม้สักต่อไป จึงพระราชทานตราวิมานลอยลอ้ม

ดว้ยเมฆใหส้ําหรับประทบัหนงัสือพิมพคุ์ม้สักเป็นสําคญั ถา้ขา้หลวงกองสักผูส้ําเร็จราชการ

                                                             
57“หมายประกาศเรืองปลอมสกัหมายหมู่ ณ วนัพุธ เดือน 6 ขึน 2 คาํ ปีมะเมีย สัมฤทธิ

ศก,” ใน ประชุมประกาศรัชกาลที 4 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตาํราสังคมศาสตร์และมนุษย 

ศาสตร์, 2547), 162. 
58“ประกาศใหส้มเด็จเจา้พระยาทงั 2 องค์ เป็นแม่กองสักเลก คดัจากหมายรับสั ง (วนั

จนัทร์ เดือน 5 แรม 8 คาํ ปีเถาะ สัปตศก,” ใน ประชุมประกาศรัชกาลที 4 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิ

โครงการตาํราสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2547), 66. 
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เมือง แลกรมแขวงกาํนนัพนัผูใ้หญ่บา้นด่านคอยซึงคอยจบัเลก เห็นตราวิมานลอยลอ้มดว้ย

เมฆกบัตราพระสุรัสวดีในพระบรมมหาราชวงั พระบวรราชวงัประทบักาํกบักนัมาฉบบัใด 

ก็ใหเ้ชือถือดงัหนงัสือคุม้สักซึงประทบัตราจนัทรมณฑลเหมือนกนั…”59 

 

ปรากฏความสําคัญในหมายประกาศ เมือปี พ.ศ. 2404 ประกาศให้นําเลกมารับ

หนงัสือพิมพคุ์ม้สกัแลสกัหลงัมือ (คดัจากหมายประกาศ เดือน 4 ปีระกา ตรีศก) ความว่า 

 

“…ดว้ยโปรดเกลา้ฯ ใหส้มเดจ็เจา้พระบรมมหาพิไชยญาติ นรเนตรนาถราชสุ

ริยวงศ์เป็นแม่กองสักไดแ้ต่งขา้หลวงกองจบัถึง 8 กองเจา้หมู่มูลนายจึงไดน้าํเลกไพร่หลวง 

ไพร่สมมาสัก ณ ปีเถาะ สัปตศก ปีมะโรง อฐัศก ปีมะเส็ง นพศก รวมสามปี ไดเ้ลกสักหลงั

มือแลรับหนงัสือคุม้สักเป็นอนัมาก ครันเดือน 3 ปีมะเส็ง นพศก สมเดจ็เจา้พระยาองค์น้อย

ถึงแก่พิราลยั จึงโปรดเกลา้ฯ ใหเ้จา้พระยานิกรบดินทร มหินทรมหากลัยาณมิตรมาเป็นแม่

กองก็ไดห้มายประกาศให้เจา้กรม ปลดักรม สมุหบาญชี เจา้หมู่มูลนาย นาํเลกไพร่หลวง 

ไพร่สม ข้าเจา้บ่าว ขา้ราชการ แลขุนหมืนทีไม่ไดส้ักให้มารับหนงัสือพิมพ์คุม้สัก… ใน

เดือน 4 ปีระกา ตรีศกนีใหสิ้นเชิง ถึงเดือน 5 ปีจอ จตัวาศก จะโปรดเกลา้ฯ ให้แต่งขา้หลวง

กองจบัออกจบัในกรุงเทพฯ แลหวัเมืองปักษใ์ต ้ฝ่ายเหนือทุกหวัเมือง…”60 

 

อยา่งไรก็ตาม จากขอ้ความสาํคญัทีปรากฏในประชุมประกาศรัชกาลที 4 ดงักล่าวแสดง

ใหเ้ห็นว่า เจา้พระยานิกรบดินทรมหินทรมหากลัยาณมิตรฯ ทีสมุหนายกเป็นผูส้าํเร็จราชการแทน

สมเด็จเจา้พระยาบรมมหาพิไชยญาติฯ ใน ปี พ.ศ. 2401-2404 โดยมีหนา้ทีสกัเลก และแจกหนงัสือพิมพ์

คุม้สกั นาํตราวิมานลอยลอ้มดว้ยเมฆใหส้าํหรับประทบัหนงัสือพิมพคุ์ม้สกั ซึงไดม้าเป็นแม่กองสัก

เลกมาฝ่ายหวัเมืองเหนือ ณ เมืองสระบุรี ดงันนัเจา้พระยานิกรบดินทร์ฯเจา้ไดเ้ขา้มามีบทบาทอย่าง

มากต่อเมืองสระบุรี ณ ช่วงเวลาดงักล่าว และไดม้าสร้างวดัของท่านไว ้คือ วดัสมุหประดิษฐาราม  

นอกจากนีในช่วงรัชกาลที 4 เมืองสระบุรียงัปรากฏความสาํคญัเกียวกบัสมเด็จเจา้ฟ้า

ชายจุฑามณี หรือ เจา้ฟ้ากรมขุนอิศเรศรังสรรค์ ยกพระนามเป็น พระบาทสมเด็จ พระปวเรนทรา        

เมศวร์มหิศเรเรศรังสรรคฯ์ หรือ พระบาทสมเด็จพระปินเกลา้เจา้อยู่หัวทรง ทรงเป็นกษตัริยอ์งค์ที 

                                                             
59เรืองเดียวกนั, 302-303. 
60เรืองเดียวกนั. 
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261 และดาํรงตาํแหน่งเป็นกรมพระราชวงับวรสถานมงคลดว้ย ทรงเลือกเมืองสระบุรีเป็นเมือง             

พระบวรราชวงัสาํรอง62 ทรงเลือกเมืองสระบุรีแทน เพราะมีสภาพภูมิศาสตร์เหมาะสม และทรงใช้

ชุมชนชาวลาวเป็นขุมกาํลงัในการสร้างดุลยอ์าํนาจ63 และมีปรากฏในหนังสือสมเด็จพระมหา            

สมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เสด็จตรวจการณ์คณะสงฆ์ พ.ศ. 2455-2460 ได้กล่าวถึง 

พระพุทธรูปทีมีประวติัว่าพระบาทสมเด็จพระปินเกลา้เจา้อยู่หัว มีพระบรมราชโองการให้เชิญมา

จากเวียงจนัทน์ ประดิษฐานไวที้วดัขา้งพระราชฐาน ตาํบลบ้านวงัศรีทา ทีทรงสร้างขึนไวเ้ป็นที

ประทบัแรม อยูใ่ตว้ดัสองคอนใต้64 

 

สรุป 

 

สรุปผลการศึกษาดา้นภูมิศาสตร์พืนทีกบัประวติัศาสตร์เมืองสระบุรีในช่วงรัชกาลที        

1-5 ทาํใหเ้ห็นถึงความสาํคญัและบทบาทของเมืองสระบุรีในสมยัรัตนโกสินทร์ต่อราชธานีหลาย

ประการ โดยพบว่าเมืองสระบุรีตงัขึนในสมยัพระมหินทราธิราช เมือปี พ.ศ. 2098 สมยัอยุธยา พบว่า 

เดิมมีศูนยก์ลางของเมืองตงัอยู่ริมฝั งแม่นาํป่าสักมาก่อนทีจะมีการยา้ยเมืองไปตังอยู่ทีตาํบลปาก

เพรียวในช่วงปลายรัชกาลที 5 อยา่งไรก็ตามเมืองสระบุรีในสมยัรัตนโกสินทร์มีความสาํคญัชดัเจน

มากยงิขึนในสมยัรัชกาลที 4 เมือเจา้พระยานิกรบดินทร์ฯ สมุหนายก ไดเ้ขา้มามีบทบาทเป็นผูส้าํเร็จ

ราชการแทนสมเด็จเจา้พระยาบรมมหาพิไชยญาติฯ ใน ปี พ.ศ. 2401-2404 โดยมีหน้าทีเป็นแม่กอง

สักเลกมาฝ่ายหัวเมืองเหนือ ณ เมืองสระบุรีจึงเกิดการเปลียนแปลงครังสาํคญั และสันนิษฐานว่า

น่าจะมีการยา้ยศูนยก์ลางของเมืองสระบุรีใหม่ คือ บริเวณหาดพระยา ทดแทนตาํแหน่งเดิม ณ 

ช่วงเวลานีและไดส้ร้างวดัสมุหประดิษฐาราม ซึงกลายเป็นวดัสาํคญัประจาํชุมชนช่วงรัชกาลที 4-5 

โดยเจา้พระยานิกรบดินทร์ฯ ไดเ้ขา้มาสักเลกจดัระเบียบกลุ่มคนลาว ซึงสืบเนืองมาจากเหตุการณ์

                                                             
61เจา้พระยาทิพากรวงศม์หาโกษาธิบดี (ขาํ บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตน โกสินทร์ 

รัชกาลที 1-4, เล่ม 2, 1541. 
62สุจิตรา สนัธนาภรณ์, พระบวรราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปวเรนทราเมศมหิศ

เรศรังสรรค พระปินเกล้าเจ้าอยู่หัว 7 มกราคม  2555 (กรุงเทพฯ: บริษทั จนัวาณิชย ์จาํกดั แผนก

พิมพ,์ 2557), 7. 
63บงัอร ปิยะพนัธ,์ ลาวในกรุงรัตนโกสินทร์, 196. 
64สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรม

พระยาวชิรญาณวโรรส เสด็จตรวจการณ์คณะสงฆ์ พ.ศ. 2455-2460, 347-348. 
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ทางประวติัศาสตร์ในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ช่วงรัชกาลที 1-3 ว่ามีการกวาดตอ้นอพยพกลุ่มคน

ลาวลา้นนากบัลาวลา้นช้างครังสาํคญัและไดเ้ขา้มาตงัถินฐานยงัเมืองสระบุรี จนกลายเป็นชุมชน

ขนาดใหญ่เจริญยงับริเวณนีสืบจนถึงปัจจุบนั นอกจากนี จากการศึกษายงัพบว่าเมืองสระบุรีปรากฏ

สถานะสําคัญต่อราชธานีอีกสองประการ คือ เป็นเมืองศกัดิสิทธิของราชธานี เนืองจากพบรอย                   

พระพุทธบาท จึงเกิดเป็นประเพณีการมานมสัการรอยพระพุทธบาทของพระมหากษตัริย ์และไดเ้ขา้

มาบูรณปฏิสังขรณ์พระพุทธบาทตลอดตังแต่รัชกาลที 1-5 และเป็นเมืองบวรสถานสํารองของ

พระบาทสมเด็จพระปินเกลา้เจา้อยู่หัวในสมยัรัชกาลที 4 อีกดว้ยดงันันจึงสามารถนาํขอ้มูลดา้น

ภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ทงัหมดไปวิเคราะห์ร่วมกบังานศิลปกรรมทีปรากฏบนลุ่มนาํป่าสักทงั 

5 วดัไดใ้นบทต่อไป 
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บทที 3 

ประวตัวิดัและการกาํหนดอายงุานศิลปกรรมทีมอีทิธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์ 

ในลุ่มนําป่าสัก เมอืงสระบุรี 

 

งานศิลปกรรมของกลุ่มวดัทีมีอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์ ณ เมืองสระบุรี มีทงัหมด             

5 วดั ไดแ้ก่ วดัจนัทบุรี วดัสมุหประดิษฐาราม วดับา้นกอก วดัหนองยาวสูง และวดัหนองโนเหนือ 

ซึงการกาํหนดอายกุลุ่มวดัดงักล่าว มีประเด็นปัญหาเนืองจากพบเพียงวดัสมุหประดิษฐารามเท่านัน 

ทีมีหลกัฐานระบุยนืยนัไดว้่าผูใ้ดสร้าง และสร้างขึนเมือปีใด รวมทงัการบูรณะปฏิสังขรณ์ หากแต่       

วดัแห่งอืนไม่พบหลกัฐานทีสามารถยนืยนัไดแ้น่ชดั อยา่งไรก็ตามมีผูต้งัขอ้สนันิษฐานเกียวกบัเรือง

การกาํหนดอายพุระอุโบสถและงานจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถไวเ้บืองตน้ทงัหมด 4 วดั1

ดงันนั จึงตอ้งมีการศึกษาวิเคราะห์งานศิลปกรรมของวดั ทงั 5 แห่งเพิมเติมเพือทาํการกาํหนดอายใุห้

ชดัเจนมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

 

วดัจนัทบุรี ประวตักิารสร้างและการกาํหนดอายุหลกัฐานงานศิลปกรรมภายในวดั 

 

วดัจันทบุรีตังอยู่ทางทิศใต้ของแม่นําป่าสัก ตาํบลเมืองเก่า อาํเภอเสาไห้ จังหวัด

สระบุรี2 ตามประวติัวดัเรียกวดันีว่า “วดัเมือง” แต่ปัจจุบนัเรียกว่า “วดัจนัท”์3 

ตาํแหน่งทีตงัวดัตงัอยูต่าํบลเมืองเก่า อาํเภอเสาไห้ในปัจจุบนัดงันันพืนทีตาํแหน่งนี          

แต่เดิมเป็นศนูยก์ลางของเมืองสระบุรีเก่ามาก่อน รวมทงัจากขอ้มูลตามประวติัวดัทีมีการเรียกชือ    

วดัจันทบุรีว่า ว ัดเมือง สันนิษฐานว่าว ัดจันทบุรีเดิมเคยเป็นวดัประจําเมืองสระบุรีเก่า และ

                                                             
1พชัรินทร์ศุขประมลู, “ชีวิตชาวบา้นในจิตรกรรมฝาผนงัจงัหวดัสระบุรี” (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 

2529), 68. 
2กรมศิลปากร, รายงานการสํารวจแหล่งโบราณคดี วัดจันทบุรี ตําบลเมืองเก่า อําเภอ

เสาไห้ จงัหวดัสระบุรี (กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี, 2526), 2. 
3กองพุทธศาสนสถาน, ประวตัวิดัทัวราชอาณาจกัร, เล่ม 4 (กรุงเทพฯ: กองพุทธศาสน

สถาน, 2525), 604.  
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นอกเหนือจากนีพบความสําคัญอีกประการเกียวกับชือวดัจันทบุรีโดยมีผูส้ันนิษฐานว่า คาํว่า 

จนัทบุรี มาจากคาํว่า “เวียงจนัทน์”4 ซึงเป็นเมืองสาํคญัของอาณาจกัรลา้นชา้ง โดยสอดคลอ้งกับ

เหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ทีมีการกวาดต้อนอพยพกลุ่มคนลาวเวียงจนัทน์จากสงครามเข้ามา       

ตงัถินฐานอยูที่เมืองสระบุรีตงัแต่ในสมยักรุงธนบุรี5 และครังสาํคญัในช่วงรัชกาลที 36 อีกดว้ย 

 

การกาํหนดอายุหลกัฐานงานศิลปกรรมวดัจนัทบุรี 

พระอุโบสถ พระอุโบสถวดัจนัทบุรี ไม่ทราบว่าสร้างขึนเมือใด แต่มีผูต้งัขอ้สนันิษฐาน

กาํหนดอายพุระอุโบสถวดัจนัทบุรีไวเ้บืองตน้ กล่าวสรุปว่าพระอุโบสถวดัจนัทบุรีมีหนา้บนัประดบั

ดว้ยลวดลายปูนปันเป็นลายพนัธุพ์ฤกษาหรือลายเครือเถา ลอ้มรอบเครืองถว้ยลายคราม ไม่มีช่อฟ้า 

ใบระกา และหางหงส์ คลา้ยคลึงหน้าบนัคลา้ยกบัพระอุโบสถวดัราชโอรสหรือวดัอีกหลายแห่งที

สร้างตามแบบอิทธิพลศิลปะจีน ซึงเป็นแบบพระราชนิยมในสมยัรัชกาลที 3 ต่อเนืองมาถึงสมยั

รัชกาลที 47 หากแต่จากการศึกษาพบรายละเอียดเพิมเติมมีดงัต่อไปนี 

1. โครงสร้าง  

โครงสร้างของพระอุโบสถวดัจนัทบุรีเป็นอาคารทรงวิลนัดาซึงเป็นรูปแบบทีไดรั้บ

อิทธิพลตะวนัตกเริมปรากฏในสมยัอยุธยาตอนปลาย เช่น อาคารวดัตะเว็จ8 เป็นตน้ และรูปแบบ

อาคารทรงวิลนัดานิยมสร้างสืบต่อมาจนถึงสมยัตน้รัตนโกสินทร์  

รูปแบบอาคารทรงวิลนัดาทวัไป คือหน้าบนัก่ออิฐสูงไปจนถึงอกไก่ในลกัษณะที

เป็นโครงสร้างเดียวกบัผนงั ตกแต่งลวดลายดว้ยปูนปัน และใชโ้ครงสร้างผนังรับนาํหนัก ลกัษณะ

                                                             
4พชัรินทร์ ศุขประมลู, “ชีวิตชาวบา้นในจิตรกรรมฝาผนงัจงัหวดัสระบุรี,” 42. 
5สมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ, จดหมายเหตุเรืองปราบกบฏเวียงจันทน์ (พระ

นคร: โรงพิมพโ์สภณพิพรรฒธนากร, 2473), 3. 
6เจา้พระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที 1-4, เล่ม 2 

(นนทบุรี: ศรีปัญญา, 2555), 1038. 
7พชัรินทร์ ศุขประมลู, “ชีวิตชาวบา้นในจิตรกรรมฝาผนงัจงัหวดัสระบุรี,” 236-237. 
8สันติ  เล็กสุขุม, งานช่างหลวงแห่งแผ่นดินศิลปะอยุธยา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 

2550), 161. 
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ของหลงัคาเป็นผืนเดียวไม่ซ้อนชัน ชายคากุดป้อมทงัสีด้าน9 ส่วนผนังดา้นขา้งพระอุโบสถเจาะ

หนา้ต่าง 5 บาน ดา้นหลงัตนั (ภาพที 3)  

 

 
 

ภาพที 3 รูปแบบของอาคารพระอุโบสถวดัจนัทบุรีเป็นอาคารทรงวิลนัดาทีมีการสร้างมาแลว้ตงัแต่

สมยัอยธุยาตอนปลาย สืบจนถึงสมยัตน้รัตนโกสินทร์ 

 

ผนังสกดัหน้าและหลงัของพระอุโบสถพบร่องรอยการทาํจนัหับ10 หรือ บงัสาด11 

ยืนออกมา โดยสังเกตจากพบร่องรอยเป็นแถบยาวบริเวณข้างใตห้น้าบนัทงัด้านหน้า (ภาพที 4)  

และดา้นหลงัพระอุโบสถ (ภาพที 5) ซึงพบว่าการทาํจั นหับยนืออกมาทังดา้นหน้าและดา้นหลงั          

พระอุโบสถพบมาแลว้ตงัแต่สมยัอยธุยาตอนปลายสืบมาจนถึงสมยัตน้รัตนโกสินทร์ เช่น อุโบสถ    

                                                             
9จุมพล เพิมแสงสุวรรณ, “พระอุโบสถและพระวิหารทีไดรั้บอิทธิพลตะวนัตกสมยั

อยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2199-2310)” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์

สถาปัตยกรรม บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2545), 65. 
10จนัหบั หมายถึง ลกัษณะคลา้ยๆ ส่วนของทีดกัสตัว ์(ดกันกเขา หนู) ดูรายละเอียดจาก 

ศกัดิชยั สายสิงห์, พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร, เล่ม 2 (นครปฐม: วิทยาลยัมหิดล, 2552), 

763. 
11บงัสาด เป็นคาํเรียกมาจาก รองศาสตราจารย ์สงวน รอดบุญ ดูรายละเอียดจาก สันติ 

เลก็สุขุม, ข้อมูลกบัมุมมอง: ศิลปะรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548), 238. 
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วดัชมภเูวกจ.นนทบุรี (ภาพที 6) อุโบสถวดัป่าโมก จ.อ่างทอง พระอุโบสถวดัโบสถส์ามเสน12 เป็น

ตน้ 

 

 
 

ภาพที 4  ดา้นหนา้พระอุโบสถมีร่องรอยการทาํจนัหบั 

 

 
 

ภาพที 5 ดา้นหลงัพระอุโบสถมีร่องรอยการทาํจนัหบั 

 

                                                             
12สันติ เล็กสุขุม, ข้อมูลกับมุมมอง: ศิลปะรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 

2548), 239. 
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ภาพที 6 พระอุโบสถวดัชมภูเวก นนทบุรี เป็นอาคารทรงวิลนัดาและผนงัดา้นหนา้มีการทาํ จนัหับ 

กาํหนดอายจุดัอยูใ่นสมยัอยธุยาตอนปลาย 

 

นอกจากนีพบข้อสังเกตอีกประการว่าพระอุโบสถหลงันีน่าจะสร้างในสมยัต้น

รัตนโกสินทร์ ไดแ้ก่ ฐานของพระอุโบสถทาํในแนวขนานกบัพืนดินเป็นเส้นตรง (ภาพที 7) พบว่า   

มีความแตกต่างจากฐานอาคารในสมยัอยุธยาตอนปลายนิยมทาํลกัษณะฐานตกท้องช้าง หรือ            

แอ่นโคง้คลา้ยทอ้งเรือสาํเภา 

 

 
 

ภาพที 7 ฐานพระอุโบสถทาํฐานขนานกบัพืนดินเป็นเสน้ตรงนิยมในสมยัตน้รัตนโกสินทร์ 
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ผนังสกัดหน้าอุโบสถระหว่างประตูทางเขา้มีการทาํซุ้มจระนําตรงกลางระหว่าง

ประตู ปัจจุบนัไม่พบหลกัฐานว่ามีพระพุทธรูปประดิษฐานภายใน (ภาพที 8) การทาํซุม้จระนํา

ระหว่างประตูเป็นรูปแบบทีพบไดท้วัไปในอาคารสมยัตน้รัตนโกสินทร์ แต่มีความแตกต่างจากสมยั

อยธุยาตอนปลายมกัจะทาํช่องประตูสามช่องทีผนังสกดัหน้า โดยช่องประตูกลางมีขนาดใหญ่เป็น

ประธาน เช่น อุโบสถวดับรมพุทธาราม วดักุฏีดาว อุโบสถวดัใหญ่สุวรรณาราม13 เป็นตน้  

การทําซุ้มจระนําตรงกลางผนังระหว่างประตูทางเข้าและมีการประดิษฐาน

พระพุทธรูป นิยมอยา่งมากในสมยัตน้รัตนโกสินทร์ตวัอย่างหลกัฐานทีระบุอายุสมยัแน่ชดั ไดแ้ก่ 

บุษบกดา้นหน้าพระอุโบสถวดัอรุณราชวราราม ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว

รัชกาลที 4 พระองค์โปรดให้สร้างและปฏิสังขรณ์สิงต่างๆในวดัอรุณราชวราราม โดยให้ช่างทาํ

บุษบกยอดปรางคขึ์นทีผนงัตรงมุขพระอุโบสถดา้นหนา้เพือประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครืองตน้

ฉลองพระองคพ์ระบรมชนกนาถ แต่คา้งมาสาํเร็จในสมยัรัชกาลที 514(ภาพที 9) เป็นตน้ นอกจากนี

ยงัมีวดัทีมีการทาํซุม้จระนาํของผนังดา้นหน้าพระอุโบสถเช่น พระอุโบสถวดัราชคฤห์ พระวิหาร

กลางวดัจกัรวรรดิ พระวิหารวดัไพชยนพลเสพย ์เป็นตน้ 

 

 
 

ภาพที 8 ผนงัสกดัหนา้อุโบสถระหว่างประตูทางเขา้มีการทาํซุม้จระนาํตรงกลางเป็นรูปแบบสมยั

ตน้รัตนโกสินทร์ 

 

                                                             
13เรืองเดียวกนั, 124. 
14ศกัดิชยั สายสิงห์, พระอารามหลวง ในกรุงเทพมหานคร, เล่ม 1 (นครปฐม: วิทยาลยั

มหิดล, 2552), 159. 



39 

 
 

ภาพที 9  พระอุโบสถวดัอรุณราชวรารามมีการทาํบุษบกยอดปรางค์บนผนังมุขด้านหน้าของ

ดา้นหนา้พระอุโบสถเพือประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครืองตน้ฉลองพระองค์ พระบรม

ชนกนาถ 

 

2. หนา้บนั  

หน้าบนัของพระอุโบสถวดัจนัทบุรี พบว่ามีการประดับลวดลายทีมีโครงสร้างทาํ

เป็นรูปตน้ไม ้และมีการประดบัเครืองถว้ยเป็นดอกไม ้รวมทงัมีสัตวป่์าหิมพานต์เล็กๆแทรกอยู่ คือ 

กินนร กินรี สันนิษฐานว่าน่าจะสือถึงสัญลกัษณ์ของสวรรค์ (ภาพที 10) จากการศึกษารูปแบบ

ลวดลายหน้าบันปูนปันลกัษณะดังกล่าว ปรากฏมาแลว้ตงัแต่ในสมยัอยุธยาตอนปลาย โดยได ้         

รับอิทธิพลจากลายพรมเปอร์เซีย ศิลปะตะวนัตก มีชือเรียกลวดลายแบบนีว่า ลวดลายรูปตน้ไมแ้ห่ง

ชีวิต (Tree of Life)15 ตัวอย่างเช่น วดัสฎางค์ สมยัอยุธยาตอนปลาย พุทธศตวรรษที 22-2416          

พระอุโบสถวดัชมพูเวกเป็นตน้ และรูปแบบดงักล่าวไดส่้งอิทธิพลให้กบัวดัแบบพระราชนิยมใน

สมยัรัชกาลที 3 สืบต่อเนืองมาถึงสมยัรัชกาลที 4 เช่น พระอุโบสถวดัราชคฤห์พระอุโบสถ วดั          

บางขุนเทียนนอก17 เป็นตน้  

 

                                                             
15จุมพล เพิมแสงสุวรรณ, “พระอุโบสถและพระวิหารทีไดรั้บอิทธิพลตะวนัตกสมยั

อยธุยาตอนปลาย (พ.ศ. 2199-2310),” 315. 
16เรืองเดียวกนั. 
17สนัติ เลก็สุขุม, ข้อมูลกบัมุมมอง: ศิลปะรัตนโกสินทร์, 239. 
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ภาพที 10 ลวดลายการประดบัหนา้บนัพระอุโบสถ วดัจนัทบุรี  

 

นอกจากนีพบว่าลวดลายปูนปันประดบัหน้าบนัอุโบสถวดัจนัทบุรีมีลกัษณะเป็น

ลายเครือเถาประกอบดว้ยกา้น ใบ ลายดอกไม ้และตรงลายดอกติดถว้ยชามเคลือบแบบจีน18 (ภาพที 

11) สามารถเปรียบเทียบตวัอย่างไดก้บั หน้าบนัอุโบสถวดัชมภูเวก นนทบุรี (ภาพที 12) หน้าบนั

อุโบสถวดัสิงห์ ธนบุรี หน้าบนัวดับางขุนเทียนนอก เขตบางขุนเทียน เป็นต้น แสดงให้เห็นว่า

ลวดลายปูนปันลกัษณะดงักล่าวพบมาแลว้ตงัแต่สมยัอยุธยาตอนปลาย และนิยมทาํต่อมาในช่วง

รัชกาลที 3-4 

 

 
 

ภาพที 11  ลกัษณะลวดลายปูนปันพระอุโบสถวดัจนัทบุรี เป็นลายเครือเถาประกอบดว้ย กา้น ใบ 

ดอกไม ้และตรงลายดอกติดถว้ยชามเคลือบแบบจีน  

 

                                                             
18ประยรู อุลุชาฎะ, หน้าบัน (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2543), 45. 



41 

 
 

ภาพที 12 ลวดลายปูนปันประดบัหน้าบนัพระอุโบสถวดัชมภูเวก นนทบุรี สมยัอยุธยาตอนปลาย 

เป็นลายเครือเถาประกอบดว้ย กา้น ใบ ลายดอกไม ้ตรงลายดอกติดถว้ยชามเคลือบแบบ

จีน 

 

3. กรอบซุม้หนา้ต่าง  

กรอบซุม้หน้าต่างพระอุโบสถวดัจนัทบุรี เป็นงานประดบัตกแต่งดว้ยลายดอกไม ้

ใบไมอ้ย่างเทศทีผสมลกัษณะจีน ฝรั ง และไทย (ภาพที 13) ทังนี งานประดบัเป็นดอกไม ้เป็น

รูปแบบทีนิยมในสมยัรัชกาลที 3-419 เช่น พระอุโบสถวดัราชนัดดา20 พระอุโบสถ วดัไพชยนต ์           

พลเสพ พระอุโบสถวดับรมนิวาส21 เป็นตน้ 

 

                                                             
19สนัติ เลก็สุขุม, ข้อมูลกบัมุมมอง: ศิลปะรัตนโกสินทร์, 174. 
20เรืองเดียวกนั, 239. 
21เรืองเดียวกนั, 281. 
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ภาพที 13 กรอบซุม้หนา้ต่างวดัจนัทบุรี ประดบัดว้ยลวดลายอยา่งเทศ 

 

4. สรุป    

อาคารพระอุโบสถวดัจนัทบุรี มีรูปแบบโครงสร้างอาคารเป็นอาคารทรงวิลนัดา 

นิยมทาํมาแลว้ตังแต่สมยัอยุธยาตอนปลายสืบจนถึงสมยัต้นรัตนโกสินทร์ ส่วนหน้าบันมีการ

ประดบัลวดลายเป็นแบบแผนทีปรากฏมาแลว้ตงัแต่สมยัอยุธยาตอนปลาย ซึงนิยมทาํต่อมาถึงสมยั

ตน้รัตนโกสินทร์ ไดแ้ก่ ลายตน้ไมที้มีการประดบัเครืองถว้ยเป็นดอกไม ้และมีสัตวป่์าหิมพานต์

เลก็ๆ แทรกอยูใ่นลวดลาย แต่อยา่งไรก็ตามพบว่าการทาํลวดลายประดบักรอบซุม้นนั เป็นลายอย่าง

เทศ ซึงนิยมทาํช่วงรัชกาลที 3-4 แลว้ และนอกจากนีมีการทาํซุม้จระนาํตรงกลางระหว่างประตู

ทางเขา้และส่วนฐานทาํขนานกบัพืนดินเป็นเส้นตรง ซึงเป็นรูปแบบทีพบเห็นไดท้วัไปของอาคาร              

พระอุโบสถในสมยัตน้รัตนโกสินทร์ ดังนันอาคารพระอุโบสถวดัจนัทบุรีน่าจะสร้างหรือซ่อม

บูรณะปฏิสังขรณ์ขึนช่วงตน้รัตนโกสินทร์แต่ยงัคงไดรั้บแบบแผนอิทธิพลโครงสร้างของอาคาร

และการประดบัลวดลายของหนา้บนัมาจากสมยัอยธุยาตอนปลาย  

งานประดับตกแต่งกําแพงแก้ว จากการสาํรวจพบกาํแพงแกว้ทีลอ้มรอบพระอุโบสถ

หลงัใหม่ มีการประดบักระเบืองปรุเคลือบแบบจีน (ภาพที 14) ซึงจากการสัมภาษณ์เจา้อาวาสวดั

จนัทบุรีไดค้วามว่า ไดน้าํกระเบืองปรุเคลือบแบบจีนมาจากกาํแพงแกว้ทีลอ้มรอบพระอุโบสถหลงั
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เก่า22 ซึงปัจจุบนัเหลือฐานเพียงฐานก่อดว้ยอิฐเท่านนั ซึงการประดบักระเบืองปรุเคลือบแบบจีนนิยม

มากในการประดบัอาคารในสมยัรัชกาลที 3-4 เช่น กาํแพงวดัโปรดเกศเชษฐาราม23 พระอุโบสถ         

วดับรมนิวาส24 เป็นตน้ 

 

 
 

ภาพที 14  กาํแพงแกว้ทีลอ้มรอบพระอุโบสถหลงัใหม่ มีการประดบักระเบืองปรุเคลือบแบบจีน

โดยนาํมาจากพระอุโบสถหลงัเก่านิยมทาํมาแลว้ช่วงรัชกาลที 3-4 

 

ใบเสมา จากหลกัฐานในปัจจุบนัพบว่าเหลือเฉพาะแท่นรองรับใบเสมาตังลอ้มรอบ   

พระอุโบสถเหลือเพียง 7 ฐาน ซึงใบเสมาทงัหมดถูกเคลือนยา้ยไปปักรอบพระอุโบสถหลงัใหม่25 

และจากการสมัภาษณ์เจา้อาวาสวดัจนัทบุรีไดย้นืยนัว่าใบเสมาทีตงัอยูบ่นแท่นลอ้มรอบพระอุโบสถ

หลงัใหม่นนัเป็นของเดิม26 

                                                             
22“รายงานการสํารวจโบราณสถานและโบราณวตัถุในพืนทีอาํเภอเสาไห้ จังหวัด

สระบุรี ระหว่างวนัที 25-30 พฤษภาคม 2558” (รายงานประกอบรายวิชา 310 210 ประวติัศาสตร์

ศิลปะปฏิบติั 1 ภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2557), 91. 
23ไขแสง ศุขะวฒันะ, วัดพุทธศาสนาทีได้รับอิทธิพลศิลปะจีนในสมัยรัตนโกสินทร์ 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2526), 48. 
24ศกัดิชยั สายสิงห์, พระอารามหลวง ในกรุงเทพมหานคร, เล่ม 1, 280. 
25ศรัณย ์ทองปาน, “วดัเก่าเสาไห,้” เมอืงโบราณ 22, 3 (กนัยายน 2539): 146. 
26“รายงานการสํารวจโบราณสถานและโบราณวตัถุในพืนทีอาํเภอเสาไห้ จังหวัด

สระบุรี ระหว่างวนัที 25-30 พฤษภาคม 2558,” 91. 
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ใบเสมา สลกัจากหินแกรนิตรูปแบบมียอดพระเกียวครอบ มีนมเสมาใหญ่ตรงเอวเสมา

เป็นลายนาคสามเศียร ทอ้งเสมารูปดอกจนัทร์ครึงซีก (ภาพที 15) เป็นรูปแบบใบเสมาทรงเครืองใน

สมยัตน้รัตนโกสินทร์ทีนาํรูปแบบใบเสมาสมยัอยธุยาตอนปลายมาใช ้สามารถเปรียบเทียบลกัษณะ

ของใบเสมาเช่น ใบเสมาวดัพระศรีรัตนศาสดาราม (ภาพที 16) วดัระฆงัโฆษิตาราม วดัพระเชตุพน

วิมลมงัคลาราม27 เป็นตน้ 

นอกจากนีพบแท่นรองรับใบเสมาปักลอ้มรอบพระอุโบสถหลงัเก่า เรียกรูปแบบนีว่า

ใบเสมาตงับนแท่น หรือ เสมานั งแท่น ปรากฏความนิยมมาแลว้ตงัแต่สมยัอยุธยาตอนปลายสืบมา

จนถึงสมยัตน้รัตนโกสินทร์28 เช่น วดัใหญ่สุวรรณาราม วดัยานนาวา เป็นตน้ ลกัษณะแท่นรองรับ  

ใบเสมาพบว่ามีการทาํชุดฐานสิงห์ยกสูง 1 ฐาน มีแขง้สิงห์ รองรับบวัทรงคลุ่ม (ภาพที17) การทาํ

ฐานสิงห์มีแขง้สิงห์เป็นรูปแบบทีพบมาแลว้ในสมยัอยุธยาตอนปลายสุด เช่น ชุดฐานสิงห์รองรับ   

ชนัเชิงบาตรพระอุโบสถวดับรมพุทธาราม ชุดฐานสิงห์พระอุโบสถวดัพระยาแมน29 เป็นตน้ และ

รูปแบบดงักล่าวสืบต่อมาถึงสมยัรัตนโกสินทร์ เช่น เสมานงัแท่น วดัราชคฤห์ ธนบุรี30 เป็นตน้ 

 

                                                             
27น. ณ ปากนาํ [นามแฝง], ศิลปะบนใบเสมา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2524), 52-53. 
28ศกัดิชยั สายสิงห์, พุทธศิลป์สมยัรัตนโกสินทร์ พฒันาการของงานช่างและแนวคิดที

ปรับเปลยีน (กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2555), 

262. 
29สนัติ เลก็สุขุม, ลวดลายปูนปันแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2172-2310) (กรุงเทพฯ: 

มลูนิธิเจมส์ทอมป์สนั, 2532), 59-60. 
30น. ณ ปากนาํ [นามแฝง], ศิลปะบนใบเสมา, 258. 
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ภาพที 15 ใบเสมาทรงเครืองวดัจนัทบุรี 

 

 
 

ภาพที 16 ใบเสมาทรงเครืองวดัพระศรีรัตนศาสดารามกรุงเทพฯ สมยัรัตนโกสินทร์ ร.1 
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ภาพที 17 แท่นรองรับใบเสมา ว ัดจันทบุรีพบแข้งสิงห์ สมัยอยุธยาปลายสุดสืบถึงสมัยต้น

รัตนโกสินทร์ 

 

พระพุทธรูปภายในพระอุโบสถ  

1. พระพุทธรูปประธาน  

พระพุทธรูปประธานเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ประทบันั งขดัสมาธิราบ กาํหนด

อายจุดัอยูใ่นสมยัอยธุยาพระพกัตร์รูปไข่แบบอู่ทองรุ่นที 3 รูปแบบนีมกัพบตามวดัเก่าทีอยู่ตามหัว

เมืองทีสร้างมาแลว้ตังแต่สมยัอยุธยาตอนปลาย รูปแบบพระพุทธรูปสมยัอยุธยาอู่ทองรุ่นที 3 

โดยทวัไปไดแ้ก่ พระพกัตร์ค่อนขา้งกวา้งมนเกิดจากลกัษณะเหลียมผสมรูปไข่31 พระขนงโก่งมีส่วน

ระหว่างเส้นพระขนงและเปลือกพระเนตรป้ายเป็นแผ่น พระเนตรเรียวปลายพระเนตรตวดัขึน

เลก็นอ้ย พระนาสิกค่อนขา้งยาว ปลายพระนาสิกโด่ง ทรงแยม้พระโอษฐ์ ริมพระโอษฐ์หยกั คลา้ย

รูปกระจบั ส่วนพระเศียรมีขมวดพระเกศาเลก็มากเป็นแบบหนามขนุน มีไรพระศกเล็กๆ ทรงครอง

จีวรเฉียง สังฆาฏิเป็นแผ่นยาวจรดพระนาภี และพระพุทธรูปประธานประทับนั งบนฐานชุกชี

ประกอบดว้ยฐานสิงห์ 1 ฐาน ต่อดว้ยส่วนทอ้งไมป้ระดบัลูกแกว้อกไก่ 1 เส้น พบว่าลกัษณะฐาน

ชุกชีดงักล่าวพบไดท้วัไปในสมยัอยธุยาตอนปลาย (ภาพที 18) 

 

                                                             
31สนัติ เลก็สุขุม, งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน ศิลปะอยุธยา, 143. 
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ภาพที 18  พระพุทธรูปประธานจดัอยูใ่นสมยัอยธุยาตอนปลาย สมยัอยุธยาพระพกัตร์รูปไข่ แบบอู่

ทองรุ่นที 3 

 

2. พระพุทธรูปองคด์า้นขวา  

พระพุทธรูปปางมารวิชยั ประทบันั งขดัสมาธิราบ สันนิษฐานว่ามีรูปแบบสัมพนัธ์

กบัพระพุทธรูปศิลปะลา้นชา้งผสมศิลปะรัตนโกสินทร์ ขอ้สงัเกตว่าเป็นพระพุทธรูปไดรั้บอิทธิพล

ศิลปะลา้นชา้ง ไดแ้ก่ ความไม่สมส่วนขององคพ์ระ นิวพระหตัถท์งัสียาวเสมอกนัแต่พระกรมีความ

ยืดยาวกว่าปกติ พระนาสิกโด่งงุม้เป็นสัน ฐานพระนาสิกกวา้ง และพระโอษฐ์ยิ มแบบลา้นชา้ง32 

(ภาพที 19) อนัเป็นรูปแบบพระพุทธรูปศิลปะลา้นชา้งในช่วงพุทธศตวรรษที 21-23 ดงัเทียบไดก้บั

พระพุทธรูปสาํริด จดัแสดงทีริมระเบียงหอพระแกว้ เมืองเวียงจนัทน์นอกจากนีพบว่าทีพระกรรณ  

มีการแกะสลกัลายขมวด ซึงพบในกลุ่มพระพุทธรูปสมยัรัตนโกสินทร์ ตัวอย่างเช่น พระพุทธ         

ชินราชวโรวาทธรรมจกัร อคัรปฐมเทศนา นราศราบพิตร ประดิษฐานอยู่ทีวิหารทิศใต ้วดัพระเชตุ

พน พระเสรฏฐตมมุนี ประดิษฐานทีวดัราชนัดดา กรุงเทพฯ สมยัรัชกาลที 3 เป็นต้น  ดงันันจาก

ลกัษณะรูปแบบพระพุทธรูปจึงแสดงใหเ้ห็นแรงบนัดาลใจจากพระพุทธรูปแบบศิลปะลา้นชา้งผสม

กบัพระพุทธรูปศิลปะรัตนโกสินทร์ 

 

                                                             
32ประภสัสร์ ชูวิเชียร, ศิลปะลาว (กรุงเทพฯ: มติชน, 2557), 78. 
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ภาพที 19  พระพุทธรูปประธาน มีรูปแบบพระพุทธรูปศิลปะลา้นชา้งผสมศิลปะรัตนโกสินทร์ 
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งานจติรกรรมฝาผนัง แผนผงัแสดงจิตรกรรมภายในพระอุโบสถวดัจนัทบุรี33 

 

 
 

แผนผงัที 1  แผนผงัแสดงลาํดบัเรืองราวในจิตรกรรมภายในพระอุโบสถวดัจนัทบุรี  

ทีมา: พชัรินทร์ ศุขประมลู, “ชีวิตชาวบา้นในจิตรกรรมฝาผนงัจงัหวดัสระบุรี” (วิทยานิพนธป์ริญญา

มหาบณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร), 2529, 

244. 

 

การลาํดบัเรืองจิตรกรรมฝาผนงัภายในพระอุโบสถวดัจนัทบุรี 

1. ผนงัดา้นขวาพระประธาน 

หอ้งภาพที 1 ดา้นบนภาพพวงมาลยัเฟืองอุบะและพวงระยา้ห้อยโคง้ ส่วนดา้นล่าง

เป็นภาพเทพชุมนุม 1 แถว ประกอบดว้ย เทวดา ครุฑและยกัษ์ ประทับนั งพนมมือและหันพระ

พกัตร์ไปทางพระประธาน  

                                                             
33ผนังสกัดด้านหน้าพระประธาน ไม่พบฉากพระมาลัยโปรดสัตว์นรก ใต้ฉาก           

พุทธประวติัตอนออกมหาภิเนกษกรมณ์ จึงได้ตดัหมายเลข 11 ในแผนผงัแสดงภาพจิตรกรรม        

ฝาผนงัออก แลว้เรียงลาํดบัตวัเลขใหม่ แต่ในบททีสองยงัคงตีความตามในวิทยานิพนธ์เล่มนี (จะ

ตีความใหม่ในบทที 3)  



50 

หอ้งภาพที 2 พระพุทธเจา้ประทบันงัสมาธิบนรัตนบลัลงัก ์ 

หอ้งภาพที 3 พระสงฆส์าวกยมืพนมมือหนัดา้นขา้ง 

หอ้งภาพที 4 เตมียชาดก เหลือภาพช่วงบนเพียง 1 ใน 4 ของผนัง ตอนชายคนหนึง

เอางูมาล่อพระเตมียใ์หต้กพระทยั และตอนพระองคท์รงยกราชรถ 

ห้องภาพที 5 มหาชนกชาดก เหลือภาพช่วงบนเพียง 1 ใน 3 ของผนัง ตอนสาํเภา        

อปัปาง พระมหาชนกกาํลงัแหวกว่ายในมหาสมุทร มีนางมณีเมขลาเหาะลงมาช่วย 

หอ้งภาพที 6 สุวรรณสามชาดก เหลือภาพเพียงครึงผนัง เป็นภาพอาศรม ไม่มีภาพ           

ตวับุคคล 

หอ้งภาพที 7 เนมีราชชาดก เหลือภาพเพียงครึงผนัง เป็นตอนพระมาตุลีนาํพระเนมี

ราชมาทีเมืองนรก 

หอ้งภาพที 8 มโหสถชาดก เหลือภาพช่วงบนเพียง 1 ใน 3 ของผนัง เป็นภาพเมือง

ภายในปราสาทมีสตรีสองคนนั งในสาแหรกทีชกัรอกขึนไปขา้งบน และมีภาพกลุ่มชาวตะวนัตก

สามคนยนือยูริ่มประตูกาํแพง 

2. ผนงัดา้นหนา้พระประธาน 

หอ้งภาพที 9 พุทธประวติัตอนมารผจญ 

หอ้งภาพที 10 พุทธประวติัตอนออกมหาภิเนกษกรมณ์ 

3. ผนงัดา้นซา้ยพระประธาน 

หอ้งภาพที 11 พุทธประวติัตอนพระพุทธเจา้เทศนาโปรดปัญจวคัคียแ์ละกบิลดาบส 

มีกลุ่มชาวบา้นลาวลา้นนา หรือ ไทยวน กาํลงัใส่บาตรพระพุทธองคแ์ละพระสาวก 

ห้องภาพที 12 พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดพุทธสาวกและชาวบ้านทีพระ

วิหาร 

หอ้งภาพที 13 กลางผนงัเป็นเจดียจี์นหา้ชนั พระพุทธเจา้ประทบัในชนับนสุด อีกสี

ชนัมีพระสาวกนงัอยู ่ขา้งเจดียมี์หอระฆงัแบบอิทธิพลศิลปะจีน ดา้นหลงัเป็นกุฏิแบบจีนเช่นกนั มี

ภิกษุกาํลงัทาํกิจวตัรประจาํวนั เช่น ซกัผา้และตาก 

ห้องภาพที 14 กลางผนังเป็นภาพพระพุทธเจา้ประทบัดา้นหน้าศาลาแบบอิทธิพล

ศิลปะ กาํลงัแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระอินทร์ พระพรหม และเหล่าเทวดา ลอ้มรอบดว้ยกุฏิที

มีภิกษุนงัวิปัสสนาและปะจาํวดัอยู ่

ห้องภาพที 15 พระพุทธเจ้าประทับบนรัตนบัลลังก์ใต้ต้นไม้ มีพระสาวกนั ง

วิปัสสนาอยูโ่ดยรอบ 
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หอ้งภาพที 16 ดา้นบนภาพพวงมาลยัเฟืองอุบะและพวงระยา้ห้อยโคง้ ส่วนดา้นล่าง

เป็นภาพเทพชุมนุม 1 แถว ประกอบด้วย เทวดา ครุฑและยกัษ์ ประทับนั งพนมมือและหัน            

พระพกัตร์ไปทางพระประธาน  

หอ้งภาพที 17 พระอดีตพุทธเจา้ประทบันงัสมาธิบนรัตนบลัลงัก ์1 องค ์

หอ้งภาพที 18 พระสงฆส์าวกยนืพนมมือหนัดา้นขา้ง 

4. ผนงัดา้นหลงัพระประธาน 

ห้องภาพที 19 ผา้ม่านแหวกเป็นผา้เลียนแบบผา้ลายพุ่มขา้วบิณฑ์กา้นแย่ง ห้อยลง

มาแลว้รวบชายผา้แอบทงัสองขา้งผนงัทงัสอง 

หอ้งภาพที 20 ผา้ม่านขา้งบนเป็นแถบลวดลายแบบศิลปะจีนบนพืนสีแดงกบัแถบ

พืนสีเขียว 

การสนันิษฐานเรืองการกาํหนดอายงุานจิตรกรรมฝาผนงัภายในพระอุโบสถวดัจนัทบุรี 

มีข้อจาํกัดเนืองจากตามประวติัไม่ทราบว่าผูใ้ดสร้างและสร้างขึนเมือปีใด แต่อย่างไรก็ตามใน

งานวิจัยของคุณพชัรินทร์ศุขประมูล เรือง “ชีวิตชาวบ้านในจิตรกรรมฝาผนังจังหวดัสระบุรี” 

สนันิษฐานกาํหนดอายงุานจิตรกรรมฝาผนงัวดัจนัทบุรีไวเ้บืองตน้ว่าจดัอยูใ่นช่วงรัชกาลที 3-434 

จากการสาํรวจผูว้ิจยัพบว่างานจิตรกรรมฝาผนงัพระอุโบสถวดัจนัทบุรีสามารถกาํหนด

อายไุดอ้ยา่งชดัเจนว่าเขียนขึนในสมยัรัชกาลที 4ไดแ้ก่ผนงัสกดัดา้นหลงัพระประธานเขียนภาพม่าน

แหวกกบัภาพพวงมาลยั พวงระยา้หอ้ยบนผนงัสกดัดา้นขา้งทงัสองเหนือภาพเทพชุมนุมดงันี 

ภาพม่านแหวกบนผนงัสกดัดา้นหลงัพระประธาน 

ผนงัสกดัหลงัพระประธานเขียนเป็นภาพม่านแหวกหอ้ยลงมาแลว้รวบชายผา้แอบทาง

ขา้งผนงัทงัสอง ซึงพบว่าลายผา้ม่านเขียนเลียนแบบลายผา้พิมพล์ายอย่างโดยมีการเขียนแหวกม่าน

เพือใหเ้ห็นพืนหลงัของหอ้งเขียนเป็นสีนาํตาลแดง (เขม้) เพือเนน้พระประธานให้เด่นขึนและเขียน

ม่านกนัประดบัเสมือนการประดบัหอ้งจริง จะสงัเกตเห็นว่ามีการวาดเสาเสมือนเป็นโครงสร้างของ

อาคารทงัสองขา้งไวด้ว้ยโดยมีนัยยะเปรียบเสมือนห้องคนัธกุฎีทีประทบัของพระพุทธเจา้ (ภาพที 

20) นอกจากนีจะสังเกตเห็นว่ามีการวาดเสากันขอบเขตของม่านบนผนังด้านขา้ง เหมือนการ

ประดบัม่านจริง รวมทงัเป็นการกันฉากเทพชุมนุมดว้ย (ภาพที 21) ยิงสือถึงความเป็นห้องหรือ           

คนัธกุฎีของพระพุทธเจา้ และดา้นบนเขียนเป็นแถบหนา้กระดาน 2 แถบและเขียนลวดลายมงคลจีน

ประดบัไว ้

 

                                                             
34พชัรินทร์ ศุขประมลู, “ชีวิตชาวบา้นในจิตรกรรมฝาผนงัจงัหวดัสระบุรี,” 237. 
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ภาพที 20 ผนงัสกดัดา้นหลงัพระประธานเขียนภาพม่านแหวกและมีเขียนเสาเสมือนโครงสร้างของ

หอ้งทงัสองขา้งเนน้ยาํความเป็นหอ้งหรือคนัธกุฎีของพระพุทธเจา้ 

 



53 

 
 

ภาพที 21 เขียนภาพเสากนัขอบเขตของม่านแหวกเสมือนการประดบัม่านของหอ้งจริงรวมทงั   กนั

ฉากเทพชุมนุมทีผนงัดา้นขา้งดว้ย 

 

การเขียนภาพม่านแหวกในหอ้งภาพทีปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนงัลกัษณะดงักล่าว

พบว่าเป็นการเขียนเลียนแบบการตกแต่งบา้นแบบจีน สังเกตไดจ้ากส่วนดา้นบนสุดเขียนเป็นแถบ

หนา้กระดาน 2 แถบมีการประดบัลวดลายมงคลโดยเป็นการเลียนแบบแผน่บงัตาฉลุไมที้ใชป้ระดบั

พืนทีว่างระหว่างขอบประตู หนา้ต่างในบา้นของชาวจีน35 (ภาพที 22) นอกจากนีเมือพิจารณาจาก

หลกัฐานงานจิตรกรรมฝาผนงัพบการเขียนภาพม่านแหวกลกัษณะนีมาก่อนในงานจิตรกรรมแบบ

พระราชนิยม สมยัรัชกาลที 2-3 พบว่าอยู่ตาํแหน่งผนังด้านขา้งของพระอุโบสถมาก่อน ได้แก่             

                                                             
35อชิรัชญ์ ไชยพจน์พาณิช, “อิทธิพลศิลปะจีนในงานจิตรกรรมแบบนอกอย่างสมยั

รัชกาลที 3” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2547), 32. 



54 

ภาพม่านแหวกเขา้กบัภาพการจดัวางเครืองตงัฯ อุโบสถวดัราชโอรสวรวิหาร (ภาพที 23) อุโบสถ    

วดัจนัทราม เป็นตน้36 

นอกเหนือจากนีลายแถบหน้ากระดาน 2 แถบทีอุโบสถวดัจนัทบุรีมีขอบเขตของการ

เขียนจนถึงผนงัดา้นขา้งทงั 2 สองสินสุดจนถึงขือทีสองและผนงัดา้นขา้งพบว่ามีการเขียนภาพม่าน

หอ้ยยอ้ยบนภาพพระอดีตพุทธเจา้ดว้ยเช่นกนั (ภาพที 24) 

อย่างไรก็ตามจากการศึกษาแบบแผนในงานจิตรกรรมไทยประเพณีทีมีการวาดภาพ

ม่านแหวกเขียนตาํแหน่งบนผนงัสกดัดา้นหลงัพระประธานนนัจากการสาํรวจภาพจิตรกรรมฝาผนงั

วดัในกรุงเทพฯ ปรากฏแห่งเดียวทีพระอุโบสถวดัทองนพคุณ คลอนสาน กรุงเทพฯ เป็นฝีมือ        

พระครูกสิณสังวร37 เขียนซ่อมแซมบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ในสมยัรัชกาลที 438โดยเขียนขึนตาม         

พระราชประสงคอ์ยา่งใหม่ทีเกิดขึนในสมยัรัชกาลที 4 คือ ผนงัสกดัดา้นหลงัพระประธานเขียนเป็น

ภาพม่านแหวกหอ้ยลงมาสองขา้งใหเ้ห็นพืนสีดาํสนิทเบืองหลงัพระประธาน เสมือนเป็นห้อง เป็น

การเนน้พระประธานใหเ้ด่นขึน มีรูปโคมแกว้หอ้ยลงมาเหนือพระเศียร และทีเหนือประตูทางเขา้ 

ดา้นหลงัพระประธานสองขา้ง เขียนรูปเทวดาเหาะมาเป็นกลุ่มบนพืนสีดาํ39 (ภาพที 25) 

แทนการเขียนตามแบบแผนคติเดิมทีเขียนเรืองไตรภูมิโลกสัณฐานบนผนังสกัดด้านหลัง                

พระประธาน 

ดังนันสรุปได้ว่าการเขียนภาพม่านแหวกบนผนังสกัดด้านหลังพระประธานที                 

พระอุโบสถวดัจันทบุรีกาํหนดอายุเขียนขึนในสมยัรัชกาลที 4 ตามแบบแผนทีเกิดขึนใหม่ แต่

                                                             
36การเขียนภาพม่านแหวกและดา้นบนสุดเขียนแถบลายดา้นบนสุด ปรากฏมาก่อนใน

การตกแต่งบา้นแบบจีน ภาพผา้ม่านจะปรากฏร่วมกบัภาพเครืองตงั เครืองประดบับา้น และแถบลาย

ด้านบนสุดของห้องภาพเลียนแบบแผ่นบังตาฉลุไม้ทีใช้ประดับพืนทีว่างระหว่างขอบประตู 

หน้าต่างในบา้นของชาวจีน สันนิษฐานว่าจิตรกรรมส่วนนีตอ้งการเลียนแบบห้อง พบมาแลว้ใน

กลุ่มวดัแบบพระราชนิยมเขียนงานจิตรกรรมแบบนอกอยา่งในสมยัรัชกาลที 3 อาทิเช่นวดัราชโอรส 

เป็นตน้  
37พระครูกสิณสงัวร (มี) เป็นอดีตเจา้อาวาสองคที์ 2 เป็นลกูศิษยข์รัวอินโข่ง จิตรกรเอก

สมยัรัชกาลที 4 
38อชิรัชญ์ ไชยพจน์พาณิช, “อิทธิพลศิลปะจีนในงานจิตรกรรมแบบนอกอย่างสมยั

รัชกาลที 3,” 12-13. 
39ศกัดิชยั สายสิงห์, พุทธศิลป์สมยัรัตนโกสินทร์ พฒันาการของงานช่างและแนวคิดที

ปรับเปลยีน, 940. 
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ลกัษณะรูปแบบของการเขียนผา้ม่านนันไดรั้บอิทธิพลมาจากม่านแหวกประดบัห้องอิทธิพลจีนที

ปรากฏมาก่อนในงานจิตรกรรมฝาผนงัแบบพระราชนิยมในรัชกาลที 2-3 

 

 
 

ภาพที 22 ภาพแถบลายหน้ากระดาน 2 แถบ เลียนแบบแผ่นบังตาฉลุไมที้ใชป้ระดับพืนทีว่าง

ระหว่างขอบประตู หนา้ต่างในบา้นของชาวจีน 

 

 
 

ภาพที 23  ภาพม่านแหวกเขา้กบัภาพการจดัวางเครืองตงัฯ วดัราชโอรสวรวิหาร สมยัรัชกาลที 2-3 

ส่วนบนเขียนเป็นแถบหน้ากระดานเลียนแบบแผ่นบังตาฉลุไมแ้ละมีการประดับม่าน

แหวก 

ทีมา: หอ้งโสตทศันวสัดุ หอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัศิลปากร สาขาวงัท่าพระ 
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ภาพที 24 ภาพม่านหอ้ยยอ้ยบนภาพพระอดีตพุทธเจา้ตาํแหน่งบนผนงัดา้นขา้ง 

 

 
 

ภาพที 25 จิตรกรรมม่านแหวกผนงัสกดัดา้นหลงัพระประธาน วดัทองนพคุณ สมยัรัชกาลที 4 พืน

หลงัสีดาํเสมือนห้องเน้นพระประธานให้เด่นขึนเป็นแบบแผนใหม่ทีเกิดขึนในสมยั

รัชกาลที 4 

 

นอกเหนือจากนียงัสามารถกาํหนดอายุไดจ้ากภาพพวงมาลยั พวงระยา้ห้อย เขียน

ตาํแหน่งบนผนังสกดัดา้นขา้งทงัสองเหนือภาพเทพชุมนุม 1 แถว (ภาพที 26) พบว่าลกัษณะการ

เขียน ปรากฏมาแลว้ในงานจิตรกรรมในวดัแบบพระราชนิยม ในสมยัรัชกาลที 2-3 โดยเขียน

พวงมาลยั พวงระยา้ห้อยทบักบัม่านอยู่บนสุดของผนังสกดัดา้นข้าง ตวัอย่างเช่น ภาพพวงมาลยั     

พวงระยา้ภายในพระอุโบสถวดัราชโอรสวรวิหาร อิทธิพลศิลปะจีน (ภาพที 27) พระอุโบสถวดัพิชยั
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ญาติการาม  และสืบความนิยมมาในงานจิตรกรรมสมยัรัชกาลที 4 ไดแ้ก่ ภาพพวงมาลยัห้อยใน         

พระอุโบสถวัดเขมาภิรตาราม กรุงเทพฯ ซึงเขียนอยู่ต ําแหน่งบนสุดของผนังสกัดด้านข้าง

เช่นเดียวกนั (ภาพที 28) เป็นตน้ ดงันนัการเขียนภาพพวงมาลยั พวงระยา้หอ้ยตาํแหน่งบนผนังสกดั

ดา้นขา้งเหนือภาพเทพชุมนุม ทีอุโบสถวดัจนัทบุรีไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากแบบแผนทีปรากฏใน

งานจิตรกรรมฝาผนังในวดัแบบพระราชนิยม ช่วงรัชกาลที 2-3 และสืบความนิยมต่อมาในสมยั

รัชกาลที 4 แต่อยา่งไรก็ตาม เขียนภาพม่านแหวกบนผนงัสกดัดา้นหลงัพระประธานสามารถกาํหนด

อายไุดแ้น่ชดัว่างานจิตรกรรมภายในอุโบสถวดัจนัทบุรีเขียนขึนสมยัรัชกาลที 4 

 

 
 

ภาพที 26 ภาพพวงมาลยั พวงระยา้ เขียนตาํแหน่งบนผนังสกัดด้านข้างทังสอง เหนือภาพเทพ

ชุมนุม 1 แถวอุโบสถวดัจนัทบุรี 

 

 
 

ภาพที 27  ภาพพวงมาลยั พวงระยา้ ภายในอุโบสถวดัราชโอรสวรวิหาร อิทธิพลศิลปะจีนสมยั

รัชกาลที 2-3 
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ภาพที 28 ภาพพวงมาลยั พวงระยา้ ในอุโบสถวดัเขมาภิรตาราม กรุงเทพฯ สมยัรัชกาลที 4 

 

สรุป   

วดัจนัทบุรี มีขอ้จาํกดัเรืองการกาํหนดอายุเนืองจากไม่ทราบแน่ชดัว่าสร้างขึนเมือใด 

แต่น่าจะเป็นวดัประจาํเมืองสระบุรีเก่ามาก่อนดังทีเคยถูกเรียกว่าวดัเมืองตามประวัติวดังาน

ศิลปกรรมภายในวดัพบว่ารูปแบบของพระพุทธรูปประธานยงัปรากฏเคา้พระพกัตร์จดัอยู่ในสมยั

อยธุยาตอนปลาย ดงันนัจึงน่าจะมีความเป็นไปไดที้ว่าวดัจนัทบุรีน่าจะเก่าแก่และสร้างมาแลว้ตงัแต่

สมยัอยธุยาตอนปลายและมีการบูรณะปฏิสงัขรณ์เพิมเติมในสมยัตน้รัตนโกสินทร์  

จากการศึกษารูปแบบพระอุโบสถวดัจนัทบุรีพบว่าอาคารเป็นทรงวิลนัดา และลวดลาย

ปูนปันประดบัหน้าบนั เป็นลายตน้ไมป้ระกอบดว้ยลายเครือเถา นิยมทาํมาแลว้ตงัแต่สมยัอยุธยา

ตอนปลาย สืบมาจนถึงสมยัตน้รัตนโกสินทร์ หากแต่ลวดลายประดบักรอบซุม้เป็นลายอย่างเทศ 

นิยมช่วงรัชกาลที 3-4 ส่วนงานจิตรกรรมฝาผนังสามารถกาํหนดอายุไดว้่าน่าจะเขียนขึนในสมยั

รัชกาลที 4 จากการเขียนภาพม่านแหวกบนผนังสกดัดา้นหลงัของพระประธาน เขียนขึนในสมยั

รัชกาลที 4 ซึงเป็นแบบแผนใหม่ในงานจิตรกรรมไทยประเพณีซึงปรากฏหลกัฐานวดัในกรุงเทพฯ

แห่งเดียว คือ พระอุโบสถวดัทองนพคุณ โดยมีการซ่อมแซมบูรณะปฏิสงัขรณ์งานจิตรกรรมใหม่ใน

สมยัรัชกาลที 4 เขียน ฝีมือพระครูกสิณสังวรหากแต่ลกัษณะการเขียนม่านแหวกไดรั้บอิทธิพลมา

จากภาพม่านแหวกอิทธิพลศิลปะจีนทีปรากฏมาแลว้ในงานจิตรกรรมอุโบสถวดัแบบพระราชนิยม 

ในสมัยรัชกาลที 2-3 เช่น ภาพม่านแหวกในอุโบสถวัดราชโอรส ภาพม่านแหวกในอุโบสถ             

วดัจนัทาราม เป็นตน้สรุปไดว้่าพระอุโบสถวดัจนัทบุรีน่าจะจะสร้างหรือมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ใน

สมยัรัตนโกสินทร์ ช่วงรัชกาลที 4 เป็นตน้ไป 
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วดัสมุหประดษิฐาราม ประวตักิารสร้างและการกาํหนดอายุหลกัฐานงานศิลปกรรมภายในวดั 

 

วดัสมุหประดิษฐาราม เป็นพระอารามหลวงชนัตรี ชนิดสามญั ตงัอยู่เลขที 7 ตาํบล

สวนดอกไม ้อาํเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี ทิศเหนือติดต่อกบัแม่นาํป่าสกั40 

ตามประวติัวดัสมุหประดิษฐาราม ผูส้ร้าง คือ เจา้พระยานิกรบดินทร์ มหินทรามหา

กลัยาณมิตร (โต)ไดส้ร้างวดัแห่งนีขึน41และแต่เดิมวดัแห่งนี เป็นวดัเล็กๆ ชือวดัไผ่จอ้กอ้ ตงัอยู่ที

บา้นไผล่อ้มนอ้ย42จากการสืบคน้หลกัฐานเอกสาร ปรากฏในพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกลา้เจ้าอยู่หัวรัชกาลที 4 กล่าวถึง เจา้พระยานิกรบดินทร์ฯ มาก่อฤกษ์สร้างวดัแห่งนี 

ใจความดงันี 

 

“…จดหมายเพิมเติมให ้นายพิจารณ์สรรพกิจ ทราบ วา่เจา้พระยานิกรบดินทร์ 

เดียวนีท่านสบายมากขึน ท่านลาขึนไปเมืองสระบุรี จะก่อฤกษ์ทาํวดัของท่านทีแขวงเมือง

นนั ท่านไปจากกรุงแต่วนั 2 ฯ34 คาํ แลว้ จดหมายมาทงันี เพือจะให้แน่ใจว่าอาการท่าน

คลายหายขึนจริง ฯ…จดหมายมา ณ วนั 5 ฯ13 4 คาํ ปีมะเสงนพศก…”43 

 

จากขอ้ความทีระบุในพระราชหัตถเลขาในสมยัรัชกาลที 4 จึงทราบว่าวดัสมุห

ประดิษฐาราม ก่อฤกษ์สร้างช่วงกลางรัชกาลที 4 ปี พ.ศ. 2400 ทงันีหลกัฐานเอกสารทาํให้ทราบ

ว่าวดัดงักล่าวไดร้ับการแปลงนาม เป็นวดัสมุหประดิษฐ์ในสมยัรัชกาลที 444 โดยในหนังสือ

ประวตัิวดัสมุหประดิษฐ์ไดร้ะบุว่า พระอุโบสถสร้างเสร็จเมือประมาณ พ.ศ. 2404 และมีการ

บูรณะปฏิสังขรณ์ครังใหญ่ใน ร.ศ. 118 ตรงกบัปี พ.ศ. 244345 ในสมยัรัชกาลที 5 อย่างไรก็ตาม

นอกจากนีในหนังสือประวติัยงัพบขอ้ความสาํคญักล่าวถึงรายละเอียดเกียวกบัการปฏิสังขรณ์วดั

ไวด้งัต่อไปนี 

 
                                                             

40กองพุทธศาสนสถาน, ประวตัวิดัทัวราชอาณาจกัร, เล่ม 1, 428. 
41วดัสมุหประดิษฐาราม อาํเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 2. 
42กองพุทธศาสนสถาน, ประวตัวิดัทัวราชอาณาจกัร, เล่ม 1, 428. 
43พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั, พระราชหัตถเลขา ในพระบาทสมเด็จพระ

จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมครังที 5 (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2521), 121. 
44เจา้พระยาทิพากรวงศ,์ พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที 4, 227. 
45วดัสมุหประดิษฐาราม อาํเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี, 4. 
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“…ยุคพระครูพุทธฉายาภิบาล (ศรี) ผู ้ปกครองวดัรูปที 4 พระเจา้พีนางเธอ 

พระองคเ์จา้ภทัรายุวดี ทรงบริจาคทรัพยส่์วนพระองค ์โปรดใหพ้ระครูพุทธฉายาภิบาล (ศรี) 

ทาํการปฏิสังขรณ์ ช่อฟ้า ใบระกา ฝาผนงั บานประตูและหน้าต่างพระอุโบสถและกาํแพง

แกว้ดา้นทิศตะวนัตกเขียนเรืองพระสมุทรโฆษ ดา้นทิศตะวนัออกเป็นภาพเขียนเรืองหล

วชิยั-คาว ีเขียนเมือ ร.ศ. 118 (พ.ศ. 2443) ค่าจา้งเขียน 250 บาทในสมยันนั…”46 

 

สรุปไดว้่าประเด็นการกาํหนดอายพุระอุโบสถวดัสมุหประดิษฐารามจึงทราบแน่ชดัว่า

สร้างขึนโดยเจา้พระยานิกรบดินทร์ฯ และสร้างพระอุโบสถสาํเร็จใน ปี พ.ศ. 2404 ต่อมาภายหลงั  

ไดมี้การบูรณะปฏิสังขรณ์วดัครังใหญ่ เมือปี พ.ศ. 2443 ในสมยัรัชกาลที 5 โดยพระเจา้พีนางเธอ 

พระองค์เจา้สุภัทรายุวดีทรงบริจาคทรัพยส่์วนพระองค์ให้พระครูพุทธฉายาภิบาล (ศรี) ทาํการ

ปฏิสงัขรณ์พระอุโบสถและเขียนจิตรกรรมฝาผนงัขึนใหม่ดา้นทิศตะวนัตกและดา้นทิศตะวนัออก  

 

การกาํหนดอายุหลกัฐานงานศิลปกรรมวดัสมุหประดิษฐาราม 

ประเด็นการกาํหนดอายหุลกัฐานงานจากหลกัฐานเอกสารสามารถกาํหนดอายุไดอ้ย่าง

แน่ชดัจากหลกัฐานเอกสาร คือ วดัสมุหประดิษฐารามสร้างโดยเจา้พระยานิกรบดินทร์ สมยัรัชกาล

ที 4 สาํเร็จในปี พ.ศ. 2404 และเกิดการปฏิสังขรณ์วดัครังใหญ่ ในปี พ.ศ. 2443 ในสมยัรัชกาลที 5 

โดยพระเจา้พีนางเธอ พระองคเ์จา้สุภทัรายวุดีมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

แผนผงั แผนผงัวดัสมุหประดิษฐ์ ประกอบดว้ยพระอุโบสถกบัเจดียท์รงระฆงัซึงตาม

ประวติักล่าวว่าพระอุโบสถกบัเจดียท์รงระฆงัสร้างขึนพร้อมกนั หากแต่จากแผนผงัอธิบายไดว้่า

พระอุโบสถลอ้มรอบด้วยกาํแพงแก้ว หันหน้าไปทางทิศเหนือสู่เส้นทางสัญจรทางลาํนําป่าสัก 

วางตัวในแนวแกนทิศเหนือ-ใต้แต่องค์เจดียต์ังอยู่ทางทิศตะวนัออกของวดัโดยมีกาํแพงแก้ว

ลอ้มรอบซึงเจดียต์ังห่างจากพระอุโบสถประมาณ 10 วา (แผนผงัที 2) ดงันันจากแผนผงัของ         

วดัสมุหประดิษฐารามจะเห็นไดว้่าการวางตาํแหน่งของอุโบสถกบัเจดียไ์ม่ไดอ้ยูใ่นแกนทิศเดียวกนั 

อาจจะสันนิษฐานได้ว่าพระอุโบสถกับเจดีย ์ไม่ได้สร้างในสมัยเดียวกัน น่าจะมีการสร้าง                   

พระอุโบสถมาก่อน 

 

                                                             
46เรืองเดียวกนั, 19-20. 
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แผนผงัที 2 แผนผงัสิงก่อสร้างวดัสมุหประดิษฐาราม 

ทีมา: สมชาย สิริประเสริฐ์ศิลป์, “การศึกษารูปแบบสถูปเจดียใ์น สมยัรัชกาลที 4” (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 

2530), 138. 

 

อยา่งไรก็ตาม จากแผนผงัจะเห็นว่าแผนผงัวดัสมุหประดิษฐารามไดรั้บอิทธิพลมาจาก

แผนผงัของวดัในสมยัอยุธยาตอนปลาย คือ การสร้างเฉพาะพระอุโบสถเป็นอาคารหลกัของวดั

เท่านนั ซึงไม่มีการสร้างพระวิหาร และมีการสร้างเจดียป์ระกอบอยู่ในแผนผงั จากการศึกษาพบว่า

ในสมยัรัชกาลที 4 นิยมสร้างแผนผงัของวดัยอ้นกลบัไปใชรู้ปแบบแผนผงัวดัในสมยัสุโขทยัและ

สมยัอยธุยา อาทิเช่น แผนผงัวดับรมนิวาส มีการยอ้นกลบัไปใชรู้ปแบบแผนผงัสุโขทยัและอยุธยา

คือมีแต่พระอุโบสถไม่มีพระวิหาร ดา้นหลงัเป็นพระเจดียซึ์งถูกลอ้มรอบดว้ยระเบียงคต 3 ดา้น47 

เป็นตน้ 

 

                                                             
47เนืออ่อน ขรัวทองเขียว, รายงานการวิจัย เรือง พระราชประสงค์ในการสร้างงาน

ศิลปกรรมของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  (กรุงเทพฯ: คณะมนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภกัสวนดุสิต, 2557), 233. 
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พระเจดีย์ทรงระฆงั  เจดียป์ระธานเป็นเจดียก่์อปูน ในหนงัสือประวติัวดัสมุหประดิษฐ ์

ระบุขอ้ความไวว้่า “…พระเจดีย ์สูงประมาณ 7 วาเศษ พระเจดียอ์งคนี์นยัว่าเจา้พระยานิกรบดินทร์ฯ  

(โต) สร้างเป็นทีบรรจุอฐิัธาตุมารดาของท่านผูก่้อสร้าง  มีการสร้างพร้อมพระอุโบสถ…”48 

รูปแบบเจดียท์รงระฆงั (ภาพที 29) มีรูปแบบดงัต่อไปนี 

ส่วนล่าง ชุดฐานประทักษิณในผงัแปดเหลียม 2 ชุดฐานมีรูปแบบเหมือนกัน 

ประกอบดว้ย ชุดฐานบวัควาํ-บวัหงาย 1 ฐาน ส่วนของทอ้งไมมี้ขนาดใหญ่จึงมีการทาํบนัไดทางขึน

ตรงส่วนทอ้งไมท้งั 4 ดา้น หวับนัไดเป็นหวัเสาเมด็กลมมีจุกแหลม บริเวณขอบบนของฐานบวัหงาย

ประดบัดว้ยกระเบืองเคลือบ ถดัขึนไปดา้นบนทาํเป็นพนักระเบียงทีจบัไวเ้ดินประทกัษิณทาํเป็น

ช่องโปรงสลบักบัลูกมะหวดเคลือบสีนําเงิน ส่วนชุดฐานประทักษิณในผงัแปดเหลียมชนัที 2 มี

รูปแบบเหมือนกบัชุดฐานล่างแต่ไม่ทาํบนัไดทางขึน 

ส่วนกลาง เริมจากฐานเขียงต่อไปเป็นบัวทรงคลุ่มในผงักลม ถดัขึนไปเป็นวงแหวน

ลดหลนักนัสามวง เรียกว่า มาลยัเถา ต่อขึนไปเป็นบวัปากระฆงัทาํเป็นกลีบบวัรองรับองค์ระฆงัใน

ผงักลม 

ส่วนบน เหนือจากองคร์ะฆงั เป็นส่วนยอด เริมทีบลัลงัก์ในผงัสีเหลียมดา้นเท่า ต่อขึน

ไปไม่มีเสาหานทีกา้นฉัตร ต่อขึนไปเป็นปลอ้งไฉนมีจาํนวน 11 ปลอ้ง ถดัขึนไปเป็นปลียอดและ

ลกูแกว้กลม 

 

 
 

ภาพที 29 เจดียว์ดัสมุหประดิษฐาราม มีรูปแบบเจดียท์รงระฆงัในผงักลม รูปแบบสาํคญั คือ การทาํ

ฐานประทกัษิณ เป็นชุดฐานแปดเหลียม 2 ชุดฐาน องคร์ะฆงัอยูใ่นผงักลม 

 

                                                             
48วดัสมุหประดิษฐาราม อาํเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี, 18. 
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จากรูปแบบเจดียว์ดัสมุหประดิษฐารามมีผูศึ้กษาและจดักลุ่มไวว้่าเป็นรูปแบบเจดียใ์น

สมยัรัชกาลที 4 เป็นรูปแบบของเจดียท์รงระฆงัทีมีชุดฐานประทกัษิณในผงั 8 เหลียม และองค์เจดีย ์

อยู่ในผงักลม ได้แก่ พระเจดียว์ดัเวรุฬาชิณ พระเจดียว์ดับางพระ พระสมุทรเจดีย ์(ภาพที 30)         

พระเจดียว์ดัเฉลิมพระเกียรติ 

จากการศึกษาพบว่าในสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลที 4 นิยม

สร้างเจดียท์รงระฆงั โดยพระองคท์รงหนักลบัไปใชแ้บบประเพณีนิยมทีมีแต่ครังกรุงศรีอยุธยา ดงั

หลกัฐานการสร้างพระศรีรัตนเจดียใ์นวดัพระศรีรัตนศาสดาราม (ภาพที 31) ทีสร้างขึนในปี พ.ศ. 

239849โดยมีรูปแบบส่วนรองรับองค์ระฆงัทีเป็นชุดมาลยัเถา 3 เส้น ส่วนองค์ระฆงัอยู่ในผงักลม 

เหนือขึนไปเป็นบลัลงักอ์ยูใ่นผงัสีเหลียม และทีกา้นฉัตรมีเสาหานลอ้มรอบ เป็นแบบแผนทีพบได้

ทวัไปในเจดียท์รงระฆงัสมยัอยุธยา50นอกจากนียงัพบว่าวดัทีถูกสถาปนาขึนในสมยัรัชกาลที 4       

จะสร้างพระเจดียท์รงระฆงัปรากฏภายในวดัทุกวดั ตวัอย่างเช่น พระเจดียป์ระธาน วดับรมนิวาส 

พระเจดียป์ระธาน วดัโสมนสัวิหาร พระเจดียป์ระธานวดัราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เป็นตน้  

สรุปไดว้่าเจดียท์รงระฆงัทีวดัสมุหประดิษฐารามเป็นหลกัฐานยืนยนัไดว้่าสร้างขึนใน

สมยัรัชกาลที 4 และพบว่าอยูใ่นกลุ่มรูปแบบเจดียท์รงระฆงัทีมีชุดฐานประทกัษิณ ในผงั 8 เหลียม

รองรับองค์เจดียอ์ยู่ในผงักลมซึงนิยมในสมัยนีดังปรากฏตัวอย่างอาทิพระเจดียว์ ัดเวรุฬาชิณ           

พระสมุทรเจดีย ์พระเจดียว์ดัเฉลิมพระเกียรติเป็นตน้ 

 

                                                             
49สมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ, ตํานานพระพุทธเจดีย์ (กรุงเทพฯ: มติชน, 

2545), 190. 
50ศกัดิชยั สายสิงห์, พุทธศิลป์สมยัรัตนโกสินทร์: พฒันาการของงานช่างและแนวคิดที

ปรับเปลยีน, 90-92. 
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ภาพที 30  พระสมุทรเจดีย ์สมยัรัชกาลที 4 เป็นเจดียท์รงระฆงัทีมีชุดฐานประทักษิณในผงั 8  

เหลียม 

ทีมา: ภทัทวิกรม ์นิมนวล 

 

 
 

ภาพที 31  พระศรีรัตนเจดียใ์นวดัพระศรีรัตนศาสดาราม รัชกาลที 4 โปรดใหช่้างไปถ่ายแบบมาจาก

เจดียที์วดัพระศรีสรรเพชญ ์จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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พระอุโบสถ ในประวติัวดัสมุหประดิษฐก์ล่าวถึงขอ้มลูเกียวกบัพระอุโบสถไว ้ดงัต่อไป 

นี 

 

“…พระอุโบสถ กวา้ง 8.50 เมตร ยาว 22.40 เมตร สูง 16.50 เมตร สร้างเสร็จ

เมือ พ.ศ. 2404และมีการบูรณะครังใหญ่ เมือ พ.ศ. 2443 (ร.ศ. 118)…” และ“…มีการ

ปฏิสังขรณ์ช่อฟ้า ใบระกา ฝาผนงั บานประตูและหน้าต่างของพระอุโบสถและกาํแพง

แกว้…”51  

 

จากเนือความในประวติัวดัจึงทาํให้ทราบว่าพระอุโบสถถูกบูรณะปฏิสังขรณ์ในสมยั

รัชกาลที 5 

1. โครงสร้าง  

พระอุโบสถวดัสมุหประดิษฐาราม (ภาพที 32) เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน มีขนาด 5 

ห้อง เป็นอาคารทรงวิลนัดามีการทาํหน้าบนัก่ออิฐถือปูนเพือรองรับหลงัคา ประดบัปูนปันมีการ

ประดบัเป็นลายพรรณพฤกษา52 สิงหนึงทีแสดงให้เห็นถึงแบบแผนหนึงทีสืบรูปแบบมาจากศิลปะ

อยุธยาตอนปลาย คือ ไม่มีพาไล มีการทาํเพิงคลุมเฉลียงหรือทีเรียกว่า บังสาด หรือ จนัหับ คือ 

หลงัคาทีลาดเอนมาปิดดา้นหน้าและหลงัของอาคาร ซึงพบในอาคารทีสร้างตามทอ้งถินแถบนอก

ราชธานีในสมยัอยุธยาตอนปลาย และสืบความนิยมทาํมาจนถึงสมยัตน้รัตนโกสินทร์ เช่น พระ

อุโบสถวดัไชยทิศ พระอุโบสถวดัราชสิทธาราม53 พระอุโบสถวดัดุสิดาราม เป็นตน้ 

 

                                                             
51วดัสมุหประดิษฐาราม อาํเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี, 12. 
52ศกัดิชยั สายสิงห์, พุทธศิลป์สมยัรัตนโกสินทร์ พฒันาการของงานช่างและแนวความ 

คดิทีปรับเปลยีน, 125. 
53เรืองเดียวกนั, 139. 



66 

 
 

ภาพที 32  พระอุโบสถวดัสมุหประดิษฐารามเป็นอาคารไทยประเพณีสมยัตน้รัตนโกสินทร์ตอนตน้

มีแบบแผนสืบรูปแบบมาจากศิลปะอยุธยาตอนปลาย คือ มีการทาํเพิงคลุมเฉลียงหรือที

เรียกว่า บงัสาด หรือ จนัหบั 

 

2. หนา้บนั   

หน้าบันมีการประดบัตรารูปพระวิมานลอยลอ้มดว้ยเมฆ ซึงหมายถึงตราประทับ

หนงัสือพิมพคุ์ม้สกัเลกของเจา้พระยานิกรบดินทร์ฯเป็นสมุหนายกสาํเร็จราชการในการสกัเลกแทน

เจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติฯ54 และส่วนล่างประดิษฐานตราพระราชสีห์ เป็นตราประจํา

ตาํแหน่งสมุหนายกของเจา้พระยานิกรบดินทร์ฯ (ภาพที 33) ซึงการประดิษฐานตราสัญลกัษณ์บน

หนา้บนัเป็นรูปแบบใหม่ทีเกิดขึนในวดัสมยัรัชกาลที 4 สืบความนิยมต่อมาถึงสมยัรัชกาลที 5 เช่น 

หน้าบันพระอุโบสถวดับรมนิวาส หน้าบันพระอุโบสถวดับวรนิเวศวิหารพระอุโบสถวดัมกุฎ          

กษตัริยาราม เป็นตน้ จึงกาํหนดอายจุากลวดลายปูนปันประดบัหนา้บนัอยูช่่วงสมยัรัชกาลที 4-5 

 

                                                             
54ประชุมประกาศรัชกาลที 4 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตาํราสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์, 2547), 66.  
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ภาพที 33 การประดบัตกแต่งลวดลายหน้าบนั คือ การทาํตรามีการประดิษฐานตรารูปพระวิมาน

ลอยลอ้มด้วยเมฆ ซึงหมายถึงตราประทับหนังสือพิมพ์คุม้สักเลกของเจา้พระยานิกร

บดินทร์ฯเป็นสมุหนายกสาํเร็จราชการในการสักเลก และส่วนกรอบสีเหลียมเป็นรูป

ราชสีห์ในวงกลม เป็นตราประจาํตาํแหน่งของเจา้พระยานิกรบดินทร์ฯ ตาํแหน่ง สมุหนายก

สญัลกัษณ์กระทรวงมหาดไทย เป็นรูปแบบหนา้บนัในสมยัรัชกาลที 4-5 

 

3. กรอบซุม้  

กรอบซุม้หน้าต่างพระอุโบสถ มีการประดบัตกแต่งกรอบซุม้ด้วยลวดลายปูนปัน

เขียนสี เป็นลายดอกพุดตานกบัใบไมอ้ยา่งฝรัง เรียกว่า ลายอย่างเทศเป็นลายผสมผสานลกัษณะจีน 

ฝรังไทย อยา่งกลมกลืน55 มีลกัษณะทาํเป็นลวดลายมีแจกนัแลว้มีช่อดอกพุดตานตรงกลาง ดา้นล่าง

เป็นใบไมฝ้รังมว้นเขา้ทงัสองขา้งของแจกนั (ภาพที 34) มีรูปแบบปรากฏมาแลว้ในวดัแบบพระราช

นิยม ตวัอย่างเช่น ลายกรอบซุ้มหน้าต่างพระอุโบสถวดัราชโอรส สมยัรัชกาลที 2-3 (ภาพที 35)  

และสืบความนิยมมาถึงวดัในสมยัรัชกาลที 4-5 ไดแ้ก่ ลายกรอบซุม้หน้าต่างพระอุโบสถวดัเฉลิม

พระเกียรติ ลายกรอบซุม้พระอุโบสถวดัมกุฎกษตัริยาราม เป็นตน้ ดงันันลวดลายกรอบซุ้มพระ

อุโบสถวดัสมุหประดิษฐ์จึงเป็นแบบแผนทีได้รับการทาํกรอบซุม้นิยมตลอดสมยัรัตนโกสินทร์

ตอนตน้  

 

                                                             
55สนัติ เลก็สุขุม, ข้อมูลกบัมุมมอง: ศิลปะรัตนโกสินทร์, 174. 
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ภาพที 34 กรอบซุม้หนา้ต่าง ลายอยา่งเทศ พระอุโบสถวดัสมุหประดิษฐาราม 

 

 
 

ภาพที 35 กรอบซุม้หนา้ต่างพระอุโบสถวดัราชโอรส กรุงเทพฯ สมยัรัชกาลที 2-3 

 

การประดับตกแต่งอาคารพระอุโบสถกา เขียนสีเลยีนแบบลายหินอ่อนบนผนังอุโบสถ 

ผนงัเฉลียงส่วนดา้นหนา้ของพระอุโบสถวดัสมุหประดิษฐาราม พบว่ามีการเขียนสีเลียนแบบลาย

หินอ่อน เป็นรูปสีเหลียมผนืผา้ (ภาพที 36)  
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ภาพที 36  มีการเขียนสีเลียนแบบลายหินอ่อน บนผนังเฉลียงส่วนด้านหน้าของพระอุโบสถ            

วดัสมุหประดิษฐาราม 

 

การใช้เทคนิคการเขียนสีเลียนแบบหินอ่อนในงานจิตรกรรมวดัในกรุงเทพฯพบว่า 

เทคนิคดงักล่าว น่าจะเริมจากการเขียนภาพเลียนแบบภาชนะทีทาํจากหินอ่อนในงานจิตรกรรมใน

วดัแบบพระราชนิยม ทีมีการวาดภาพเครืองตงั ตงัแต่สมยัรัชกาลที 2-3 เช่น ภาพโต๊ะหินอ่อนมี         

การเขียนสีเลียนแบบลายหินอ่อน ในภาพเครืองตงัอุโบสถวดัราชโอรสฯ (ภาพที 37) เป็นตน้ และ

สืบความนิยมต่อมาใหแ้ก่วดัในสมยัรัชกาลที 4-5 อาทิเช่น ภาพกานาํร้อน ในภาพจิตรกรรมอุโบสถ

วดัราชประดิษสถิตมหาสีมาราม ภาพโต๊ะหินอ่อนในภาพเครืองตงั อุโบสถวดับุปผาราม กรุงเทพฯ 

(ภาพที 38) เป็นตน้ 

 

 
 

ภาพที 37 ภาพโต๊ะหินอ่อนมีการเขียนสีเลียนแบบลายหินอ่อนในภาพเครืองตงัอุโบสถ 

วดัราชโอรสฯ สมยัรัชกาลที 2-3 

ทีมา: หอ้งโสตทศันวสัดุ หอสมุดกลางมหาวิทยาลยัศิลปากร สาขาวงัท่าพระ 
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ภาพที 38 ภาพโต๊ะหินอ่อนในภาพเครืองตงั อุโบสถวดับุปผาราม กรุงเทพฯ สมยัรัชกาลที 6-7 

 

หากแต่ไม่ปรากฏว่ามีการเขียนสีเลียนแบบลายหินอ่อนบนผนังอาคาร หรือเขียนบน

ผนงัสิงก่อสร้างอืน  ๆในลกัษณะเหมือนการใชว้สัดุหินอ่อนมาประดบัตกแต่งบนผนังของอาคารใน

สมยัรัชกาลที 2-3 ซึงพบวา่เทคนิคดงักล่าวปรากฏในสมยัรัชกาลที 4 คือ แท่นดา้นหนา้พระประธาน

ทีมีการประดิษฐานพระอสีติมหาสาวก 80 องค ์ทีอุโบสถวดัสุทศันเทพวราราม ตามประวติักล่าวว่า

รูปพระอสีติมหาสาวก 80 องคส์ร้างดว้ยปูนปันระบายสีเมือ พ.ศ. 2407 ในสมยัรัชกาลที 456 

ดงันันสันนิษฐานไดว้่าแท่นรองรับการประดิษฐานพระอสีติมหาสากทีมีการก่อปูน

พอกเพิมดา้นหลงัและเขียนสีเลียนแบบหินอ่อนน่าจะเขียนสีเลียนแบบหินอ่อนในสมยัรัชกาลที 4 

โดยจะสงัเกตไดว้่าทีแท่นนนัมีการประดบัหินอ่อนจริงทงัดา้นหน้าและดา้นขา้งน่าจะสร้างมาแลว้

ตงัแต่สมยัรัชกาลที 3 แต่ส่วนดา้นหลงัพบว่ามีการก่อปูนพอกเพิมและเขียนสีเลียนแบบลายหินอ่อน 

(ภาพที 39) จึงเป็นหลกัฐานชินสาํคญัทีแสดงใหเ้ห็นว่ามีการใชเ้ทคนิคเขียนสีเลียนแบบลายหินอ่อน

แทนการประดบัตกแต่งดว้ยวสัดุหินอ่อนบนสิงก่อสร้างครังแรกในสมยัรัชกาลที 4 และพบความ

นิยมอยา่งมากในสมยัรัชกาลที 5 หากแต่จากการสาํรวจพบวดัในกรุงเทพฯ สมยัรัชกาลที 5 พบเพียง

แห่งเดียวทีมีการเขียนเทคนิคนี คือ พระทีนั งทรงธรรม57อยู่ในวดัราชประดิษฐสถิตสีมาราม สร้าง

                                                             
56ศกัดิชยั สายสิงห์, พุทธศิลป์สมยัรัตนโกสินทร์: พฒันาการของงานช่างและแนวคิดที

ปรับเปลยีน, 340. 
57พระทีนั งทรงธรรม หรือ การเปรียญ รัชกาลที 4 โปรดเกลา้ฯ ให้สร้างโรงชา้งเผือก 

ในพระบรมมหาราชวงัเพิมขึน 1 โรง แต่ชา้งลม้เสียก่อนทีจะสมโภชจึงทรงรือโรงชา้งเผือกมาสร้าง

ศาลาการเปรียญทีวดัราชประดิษฐฯ ในสมยัรัชกาลที 5  
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ขึนในสมยัรัชกาลที 558 พบว่ามีการเขียนสีเลียนแบบลายหินอ่อนทีซุม้ประตูทางเขา้รูปแบบโค้ง

อิทธิพลตะวนัตก หรือ Arch (ภาพที 40)  

 

 
 

ภาพที 39 แท่นดา้นหนา้พระประธานทีมีการประดิษฐานพระอสีติมหาสาวก 80 องค์ ทีอุโบสถ วดั

สุทศันเทพวรารามกรุงเทพฯ มีการก่อปูนพอกเพิมดา้นหลงัและเขียนสีเลียนแบบหินอ่อน

น่าจะเขียนสีเลียนแบบหินอ่อนในสมยัรัชกาลที 4 

 

 
 

ภาพที 40  พระทีนงัทรงธรรมวดัราชประดิษฐสถิตสีมาราม สร้างขึนในสมยัรัชกาลที 5 มีการเขียนสี

เลียนแบบลายหินอ่อนทีซุม้ประตูทางเขา้รูปแบบโคง้อิทธิพลตะวนัตก หรือ Arch 

 

                                                             
58พิชญา สุ่มจินดา, ราชประดิษฐพิพิธบรรณ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์ติชนปากเกร็ด, 

2553), 248. 
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อยา่งไรก็ตาม พบความนิยมอยา่งมากในวดัรอบนอกพระนคร ปรากฏในสมยัรัชกาลที 

5 และสืบความนิยมเรือยมาจนถึงสมยัรัชกาลที 7 อาทิเช่น การเขียนสีเลียนแบบลายหินบนผนัง

ภายในอุโบสถวดันรนาถสุนทริการามการเขียนสีเลียนแบบลายหินอ่อนทีอาสนะในอุโบสถวดัเสนา

สนาราม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (ภาพที 41) การเขียนเลียนแบบลายหินอ่อนทีซุม้ประตูทรงโคง้

แบบตะวนัตก ทีวิหารวดัอุโปสถาราม เป็นตน้  

 

 
 

ภาพที 41 การเขียนสีเลียนแบบลายหินอ่อนทีอาสนะในอุโบสถวัดเสนาสนาราม จังหวัด

พระนครศรีอยธุยา สมยัรัชกาลที 5 

 

สรุปไดว้่าการเขียนสีเลียนแบบลายหินอ่อนนนัเริมปรากฏมาก่อนในงานจิตรกรรมภาพ

เครืองตงั ทีมีการเขียนภาชนะทีทาํดว้ยหินอ่อน ปรากฏในงานจิตรกรรมวดัแบบพระราชนิยม สมยั

รัชกาลที 2-3 หากแต่การเขียนสีเลียนแบบหินอ่อนทีเป็นเทคนิคเหมือนกบัการประดบัตกแต่งผนัง

อาคารหรือสิงก่อสร้างอืนๆ ทีใชเ้ทคนิคการเขียนสีแทนการประดบัดว้ยวสัดุหินอ่อนจริงนัน ไม่

ปรากฏในสมยัรัชกาลที 2-3 แต่เริมทาํในสมยัรัชกาลที 4 ดงัทีปรากฏหลกัฐาน คือ แท่นรองรับ         

พระอสีติกสาวกทีมีการก่อปูนเพิมดา้นหลงัและเขียนสีเลียนแบบลายหินอ่อน ในพระอุโบสถวดัสุ

ทศันเทพวรารามและนิยมต่อมาถึงสมยัรัชกาลที 5 สนันิษฐานว่าการปรากฏเทคนิคการเขียนสีนีใน

สมยัรัชกาลที 4-5 น่าจะไดรั้บมาจากอิทธิพลตะวนัตกทีเขา้มาในงานเขียนจิตรกรรมไทยทีใชร้ะบบ

ทศันียวิทยา คือ การเขียนลวงตา กบัเทคนิคการออกแบบภายในแนวใหม่แบบตะวนัตก (Interior 
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design)59 นอกจากนีสันนิษฐานว่าน่าจะเกียวกับวสัดุหินอ่อนมีราคาสูง และมีการสั งซือมาจาก

ต่างประเทศ ดงันนัการใชเ้ทคนิคเขียนสีนีจึงเป็นวิธีการทาํให้ประหยดัตน้ทุนในการสั งซือวสัดุหิน

อ่อนมาประดบัตกแต่งอาคารและสิงก่อสร้างอืน  ๆก็เป็นไปได ้

ดงันนัจากการสาํรวจปรากฏร่องรอยการเขียนสีเลียนแบบลายหินอ่อนบนผนังเฉลียง

ส่วนดา้นหนา้พระอุโบสถวดัสมุหประดิษฐาราม เป็นหลกัฐานทียนืยนัไดว้่าเขียนขึนในสมยัรัชกาล

ที 5สอดคลอ้งกบัประวติัการบูรณะปฏิสงัขรณ์วดั และพบว่าการเขียนสีเลียนแบบลายหินอ่อนนิยม

ทาํอยา่งมากตามวดัรอบนอกพระนครนนั  

ใบเสมา  ใบเสมาวดัสมุหประดิษฐ ์เป็นใบเสมาทาํจากหินครก พบว่ารูปแบบใบเสมามี

การทาํจุกหรือเกลา้มวยผมของหลกัสีมา สีมามีลกัษณะเอวคอด60 (ภาพที 42) ซึงลกัษณะการทาํ     

ใบเสมามีจุกพบมาแลว้ในสมยัอยธุยาตอนปลาย61 สืบมาจนถึงสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ช่วงรัชกาล

ที 3-4 เช่น ใบเสมาวดัยานนาวา ใบเสมาวดัเครือวลัย ์ใบเสมาวดันายโรง62 เป็นตน้และนอกจากนี

เสมาวดัสมุหประดิษฐ์ตงัอยู่บนแท่น เรียกอีกอย่างว่า เสมานั งแท่น เป็นรูปแบบทีปรากฏมาแลว้

ตงัแต่สมยัอยธุยาตอนปลายสืบจนถึงสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้63 

 

                                                             
59พิชิต องัคศุภรกุล, “การปรับเปลียนแนวคิดของจิตรกรรมฝาผนงัในพระราชประสงค์

ของรัชกาลที 5” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 255), 174. 
60พิทยา บุนนาค, เสมา สีมา หลกัสีมาในประเทศไทย สมยัอยุธยาช่วงหลังเสียกรุงครัง

แรก ถึงครึงหลงัและกรุงธนบุรี (กรุงเทพฯ: โรงพิมพส์าํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2551), 41. 
61เรืองเดียวกนั. 
62เฉพาะใบเสมาวดันายโรงทีมีรูปแบบเหมือนกบักลุ่มใบเสมาทีนิยมในสมยัรัชกาลที 3 

แต่ใบเสมาวดันายโรงตงัอยูใ่นซุม้สีมาทรงกบู 
63ศกัดิชยั สายสิงห์, พุทธศิลป์สมยัรัตนโกสินทร์ พฒันาการของงานช่างและแนวคิดที

ปรับเปลยีน, 262. 
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ภาพที 42  ใบเสมาทาํจากหินครก รูปแบบใบเสมาจดัอยูใ่นสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ช่วงรัชกาลที 

3-4 

 

ซุ้มประตูกาํแพงแก้ว  กาํแพงแก้วลอ้มรอบพระอุโบสถวดัสมุหประดิษฐารามมีซุ้ม

ประตูทางเขา้ทงั 4 ทิศ แต่พบว่าในปัจจุบนัซุม้ประตูทางเขา้วดัทางทิศเหนือมีรูปแบบแตกต่างจาก

ซุม้ทางเขา้ทางทิศอืน เป็นรูปแบบซุม้ประตูทรงเก๋งจีนจีน64 (ภาพที43) 

 

 
 

ภาพที 43  ซุม้ประตูกาํแพงแกว้ดา้นหนา้ทิศเหนือเป็นซุม้แบบจีน 

 

                                                             
64พชัรินทร์ ศุขประมลู, “ชีวิตชาวบา้นในจิตรกรรมฝาผนงัจงัหวดัสระบุรี,” 123.  
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ปัจจุบนัเหลือเพียงซุม้ทิศเหนือพบว่าส่วนหลงัคาของซุม้เป็นแบบจีน โดยมีลกัษณะ

ของหลงัคามีการทาํสนัหลงัคามีลกัษณะแอ่นกลาง คลา้ยหยอ่นทอ้งชา้ง ปลายสนัหลงัคาทงัสองดา้น

จะเชิดหวัขึน รูปทรงคลา้ยนกถลาลม ทาํใหท้รงหลงัคาแลดูไม่แข็งกระดา้ง เพราะเส้นสายหลงัคาที

อ่อนโคง้ หลงัคาประเภทนีเรียกว่า “เอียนเหว่ยสิง” หรือ “หลงัคานกนางแอ่น” หลงัคาชนิดนีเคยมี

กฎหมายกาํหนดใชก้บัวงั วดั สถานทีราชการ และบา้นของบณัฑิตเท่านนั จากหลกัฐานปรากฏการ

ทาํซุม้กาํแพงแกว้ทีทาํส่วนของหลงัคาลกัษณะดงักล่าวปรากฏในวดัแบบพระราชนิยมทีสถาปนา

ขึนในสมยัรัชกาลที 2-3 คือ ซุ้มประตูกาํแพงแกว้ของวิหารพระยืน วดัราชโอรสฯ (ภาพที 44)          

ซุม้ประตูแกว้วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม และสืบความนิยมต่อมาในสมยัรัชกาลที 4 ไดแ้ก่ซุม้

กาํแพงแกว้หน้าอาคารการเปรียญหลวง วดัเฉลิมพระเกียรติ  ซุม้ประตูวดัโสมนัสวิหารตงัอยู่ใน         

หมู่กุฏิเขตสงัฆาวาส (คณะ 2) (ภาพที 45) เป็นตน้ ดงันันซุม้ประตูกาํแพงแกว้ทีทาํส่วนหลงัคาเป็น

แบบจีนทีวดัสมุหประดิษฐารามน่าจะได้รับอิทธิพลรูปแบบซุ้มประตูแบบจีนจากวดัหลวงใน

กรุงเทพฯทีนิยมมาแลว้ในช่วงสมยัรัชกาลที 3-4 

 

 
 

ภาพที 44 ซุม้ประตูกาํแพงแกว้แบบจีนของวิหารพระยนื หมู่กุฏิเขตวดัราชโอรส สมยัรัชกาลที 3 

ทีมา: วดัราชโอรสารามราชวรวหิาร (กรุงเทพฯ: กราฟิคอาร์ต, 2525), 92. 
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ภาพที 45 ซุม้ประตูแบบจีนวดัโสมนสัวิหารตงัอยูใ่นหมู่กุฏิเขตสงัฆาวาส (คณะ 2) สมยัรัชกาล ที 4  

 

พระพุทธรูปภายในพระอุโบสถ 

1. พระพุทธรูปประธาน  

ในประวติัวดัสมุหประดิษฐ์ไดร้ะบุขอ้มูลเกียวกบัพระพุทธรูปประธาน หรือ พระ

พุทธรัชกลัยาณมิตรประดิษฐาราม65 ณ วดัสมุหประดิษฐ ์ไวด้งันี 

 

“….พระประธาน ภายในพระอุโบสถเป็นพระหล่อลงรักปิดทอง ปางมารวิชยั 

สมยัสุโขทยั หนา้ตกักวา้ง 2 ศอก 10 นิว (1.25 เมตร) สูงแต่พระเพลาถึงพระรัศมี 3 ศอกคืบ 

3 นิว อญัเชิญมาจากเมืองเก่าสุโขทยั มีพระอคัรสาวกหล่อลงรักปิดทองทงั 2 องค์ บูรณะ

อนุรักษพ์ระประธานเมือเดือนกนัยายน 2552 นงัพบัเพียบประนมมืออยู่เบืองซ้ายและเบือง

ขวา สูง 1 ศอก 7 นิว เท่ากนัทงั 2 องค…์”66 

 

มีการตงัชือพระประธาน “พระพุทธรัชกลัยาณมิตรประดิษฐาราม” น่าจะเกียวขอ้ง

กบัผูส้ร้าง คือ เจา้พระยานิกรบดินทร์มหินธรมหากลัยาณมิตร ซึงกลัยาณมิตร หมายถึง มิตรแท ้มี

ทีมาจากเจา้พระยานิกรบดินทร์ฯทรงสร้างวดักลัยาณมิตรฯ ถวายรัชกาลที 3 ดว้ยความจงรักภกัดีเช่น      

มิตรแท ้จึงทาํใหรั้ชกาลที 3 ไดพ้ระราชทานนามวดันันว่า “วดักลัยาณมิตรวรมหาวิหาร”67 (ภาพที 

46) 

                                                             
65วดัสมุหประดิษฐาราม อาํเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี, 58. 
66เรืองเดียวกนั, 18. 
67กลัยา เกือตระกลู, ต้นตระกูลขุนนางสยาม (กรุงเทพฯ: ยปิซี, 2552), 192. 
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ภาพที 46  พระพุทธรัชกลัยาณมิตรประดิษฐารามพระพุทธรูปประธานวดัสมุหประดิษฐาราม 

 

กลุ่มหลกัฐานงานศิลปกรรมอนืๆ กาํหนดอายุจดัอยู่ในสมยัรัชกาลที 5  ได้แก่ 

1. ซุม้ประตูกาํแพงแกว้ทางดา้นทิศใต ้(ดา้นหลงัพระอุโบสถ) (ภาพที 47)  

ซุม้ประตูกาํแพงแกว้ทางดา้นทิศใตเ้ป็นของทีสร้างขึนใหม่ มีรูปแบบ คือ หลงัคาทาํ

เป็นหนา้บนัประกอบดว้ยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ แบบไทยประเพณี ซึงลกัษณะใบระกาทาํคลา้ย

เกล็ดนาคทาสีเขียวสด และลักษณะหางหงส์คล้ายลายอย่างเทศทาสีเขียวสด ส่วนหน้าบัน

ประดิษฐานตราพระมหาพิชยัมงกุฏอยู่เหนือไอยราพตรูปชา้ง 3 เศียร  มีฉัตรเครืองสูงประดบัสอง

ขา้ง เป็นพระราชสญัลกัษณ์ประจาํรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลที 4 ซึงการ

ประดิษฐานตราประจาํรัชกาลแสดงว่าพระอุโบสถสร้างขึนในสมยัรัชกาลที 4 ส่วนลายประดับ

ดา้นขา้งทงั 2  ของหนา้บนัมีการประดบัลายลูกสับปะรด มีรูปแบบเหมือนซุม้ทางเขา้หอสวดมนต ์

พบว่ามีจารึกในวงกลมว่าพทัธรายวุดี สร้าง ศก 129 ลวดลายหนา้บนัมีการทาํสิงโตคู่ กบันกยงูทาสี

ทอง ลอ้มรอบดว้ยดอกไมท้าสีแดงสดและใบไมท้าสีเขียวสด จากศกัราชตรงกบั ปี พ.ศ. 2453 ตรง

กบัสมยัรัชกาลที 5 (ภาพที 48) ดงันนัซุม้ประตูกาํแพงแกว้ดา้นทิศใตจึ้งสร้างขึนใหม่ในสมยัรัชกาล

ที 5 เช่นเดียวกนั 
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ภาพที 47  ซุม้ประตูกาํแพงแกว้ทางดา้นทิศใต ้(ดา้นหลงัพระอุโบสถ) สร้างใหม่สมยัรัชกาลที 5 

 

 
 

ภาพที 48  ซุม้ทางเข้าหอสวดมนต์ หน้าบันมีจารึกในวงกลมว่า พทัธรายุวดี สร้าง ศก 129 จาก

ศกัราชตรงกบั ปี พ.ศ. 2453 ตรงกบัสมยัรัชกาลที 5 

 

2. หอระฆงั  

หอระฆงัวดัสมุหประดิษฐาราม (ภาพที 49) เป็นงานก่ออิฐถือปูนแบบไทยประเพณี 

เป็นอาคารสูง 2 ชนัทรงสูง และส่วนยอดมีหลงัคาประดบัเจดียท์รงระฆงัยอดเดียว หน้าบนัมีการทาํ
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ช่อฟ้า ใบระกา และหางหงส์ มีการทาํบวัหวัเสาเป็นบวัแวง ส่วนของหน้าบนัมีการทาํลายมงักรเล่น

ลกูแกว้สีแดง มีเมฆลอย ปรากฏอิทธิพลศิลปะจีน แต่รูปแบบหน้าบนัหอระฆงัเหมือนกบัหน้าบนั

ของซุม้ประตูกาํแพงแกว้ทางดา้นทิศใต ้และซุม้ทางเขา้หอสวดมนตจึ์งสนันิษฐานกาํหนดอายุอยู่ใน

สมยัรัชกาลที 5 

 

 
 

ภาพที 49 หอระฆงั วดัสมุหประดิษฐารามสร้างขึนใหม่รัชกาลที 5 
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งานจิตรกรรมฝาผนัง แผนผงัแสดงจิตรกรรมภายในพระอุโบสถวดัสมุหประดิษฐา

ราม68 

 

 
 

แผนผงัที 3  แผนผงัแสดงลาํดบัเรืองราวในจิตรกรรมภายในพระอุโบสถวดัสมุหประดิษฐาราม 

ทีมา: พชัรินทร์ ศุขประมลู, “ชีวิตชาวบา้นในจิตรกรรมฝาผนงัจงัหวดัสระบุรี” (วิทยานิพนธป์ริญญา

มหาบณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2529), 

247. 

 

การลาํดบัเรืองจิตรกรรมฝาผนงัภายในพระอุโบสถวดัสมุหประดิษฐาราม 

1. ผนงัดา้นขวาพระประธาน 

หอ้งภาพที 1 ชีวิตเด็กชนบทกาํลงัเล่นนาํและเลียงควาย 

                                                             
68พชัรินทร์ ศุขประมลู, “ชีวิตชาวบา้นในจิตรกรรมฝาผนงัจงัหวดัสระบุรี,” 247. 
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หอ้งภาพที 2 หลวิชยัคาวี ตอนหลงัจากแม่โคถูกแม่เสือฆ่า ลูกเสือกบัลูกโคจึงช่วย 

กนัฆ่าแม่เสือแลว้ออกเดินทางไปดว้ยกนั 

หอ้งภาพที 3 พระฤษีแปลงลูกเสือและลูกโคเป็นมนุษย ์ลูกเสือไดชื้อว่าหลวิชยั ลูก

โคชือคาวีและหลงัจากทงัสองสาํเร็จการศึกษาศิลปวิทยาจากพระฤษีแลว้ จึงออกเดินทางต่อไป 

หอ้งภาพที 4 หลวิชยัและคาวีกาํลงัต่อสูก้บัยกัษ ์

หอ้งภาพที 5 หลวิชยัและคาวีกาํลงัเดินทางพร้อมเหล่าทหาร 

หอ้งภาพที 6 ชาวบา้นกาํลงันงัชมขบวนแห่บงัไฟ เป็นภาพต่อเนืองกบัผนังดา้นหน้า

พระประธานหมายเลข 9 

หอ้งภาพที 7 ลายพุ่มขา้วบิณฑ ์

2. ผนงัดา้นหนา้พระประธาน  

หอ้งภาพที 8 ลายพุ่มขา้วบิณฑ ์

หอ้งภาพที 9 ประเพณีแห่บงัไฟ 

หอ้งภาพที 10 ประเพณีแห่กระทงเสียหวั 

3. ผนงัดา้นซา้ยพระประธาน 

หอ้งภาพที 11 ลายพุ่มขา้วบิณฑ ์

หอ้งภาพที 12 ชีวิตชาวบา้น มีชายคนหนึงกาํลงัตกปลา สามีภรรยาช่วยกนัพายเรือ           

เด็กกาํลงัวิงเล่นและชายอีกคนหนึงกาํลงัฝึกชา้ง 

หอ้งภาพที 13 สมุทโฆษ ตอนวิทยาธรลกัเอาลูกแกว้วิเศษไป ทาํให้พระสมุทโฆษ

และชายาคือพระนางพินทุมวดีตอ้งเสด็จพระดาํเนินดว้ยพระบาทกลางป่า 

หอ้งภาพที 14 พระสมุทโฆษกบัชายาถกูพายพุดัจนขอนไมแ้ตก ขณะลอยขา้มแม่นาํ

ใหญ่ ทาํใหท้งัสองตอ้งพลดัพรากจากกนั 

หอ้งภาพที 15 พระนางพินทุมวดีขึนฝังไปพกัอยู่กบัตายาย และพระสมุทโฆษก็ขึน

ฝังไปพบกบัชาวบา้น 

หอ้งภาพที 16 พระสมุทโฆษซึงเปลียนเครืองทรงเป็นชาวบา้นเดินทางจนกระทงัมา

พบกบัชายา 

หอ้งภาพที 17 นรก เป็นภาพต่อเนืองกบัผนงัดา้นหลงัพระประธาน หมายเลข 19 

4. ผนงัดา้นหลงัพระประธาน 

หอ้งภาพที 18 ลายพุ่มขา้วบิณฑ ์

หอ้งภาพที 19 พระมาลยัเสด็จมาทีนรก 
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หอ้งภาพที 20 ชีวิตชาวบา้น มีผูช้ายเกียวหญิงสาว คนนอนพกัผอ่นใตต้น้ไม ้การเตะ

ตะกร้อ 

งานจิตรกรรมฝาผนงัอุโบสถวดัสมุหประดิษฐารามในหนงัสือประวติัวดัระบุไวแ้น่ชดั

ว่ามีการเขียนขึนใหม่ในสมยัรัชกาลที 5 สรุปได้ว่าจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ ด้าน          

ทิศตะวนัตกเขียนเรืองพระสมุทรโฆษ ดา้นตะวนัออกเป็นภาพเขียนเรือง หลวิชยั-คาวี เขียนเมือ ร.ศ. 

118 (พ.ศ. 2443) ค่าจา้งเขียน 250 บาทในสมยันนั69 

ดงันันจากการศึกษาแบบแผนในงานจิตรกรรมอุโบสถวดัสมุหประดิษฐารามพบว่า

เขียนขึนใหม่ทงัหมดในสมยัรัชกาลที 5 มีประเด็นดงันี 

1.ภาพพระมาลยัเสด็จโปรดสัตว์ในนรกภูมิเขียนตาํแหน่งส่วนล่างของ ผนังสกัด

ดา้นหลงัพระประธาน 

2.ภาพลายดาวเพดาน 

ประเด็นแรก คือ ภาพพระมาลยัเสด็จโปรดสัตว์ในนรกภูมิ เขียนบนผนังสกัดหลงั          

พระประธาน ส่วนล่าง (ภาพที 50) ขอ้สังเกตคือ ภาพโลหะกุมภีนรก70พบว่าโลหะกุมภีนรกขุม 1 

ตามคมัภีร์ไตรภูมิโลกวินิจฉยักล่าวว่า “…จะแสดงภาพโลหะกุมภีนรกก่อน ประกอบไปดว้ยหมอ้

เหลก็อนัใหญ่หลวง ปากกวา้งได ้60 โยชน์ กลมรอบขอบปากนันได ้140 โยชน์ โดยลึกนันได ้60 

โยชน์เต็มไปดว้ยนาํเหลก็อนัเดือดพล่าน รุ่งเรืองเป็นเปลวเพลิงตงัอยู่นานสินกปัหนึง…สัตวน์รกก็

ปันป่วนอยูใ่นหมอ้เหลก็มีครุวนาดุจขา้วสารอนัปันป่วนอยูใ่นหมอ้ขา้วอนัเดือดพล่าน…71 

 

                                                             
69วดัสมุหประดิษฐาราม อาํเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี, 20. 
70กรมศิลปากร, วรรณกรรมสมยัรัตนโกสินทร์, เล่ม 2 ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา (กรุงเทพฯ: 

กองวรรณคดีและประวติัศาสตร์, 2535), 552. 
71เรืองเดียวกนั. 
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ภาพที 50 ภาพพระมาลยัเสด็จโปรดสตัวใ์นนรกภูมิ เขียนตาํแหน่งส่วนล่างของผนังสกดัดา้นหลงั

พระประธาน 

 

รูปแบบการเขียนหมอ้เหลก็ทีมีนาํเหลก็เดือด แสดงออกเป็นภาพเปลวเพลิงมีควนัโขมง

ลอยขึนบนอากาศจากหมอ้เหล็กในลกัษณะสมจริงอย่างมากเน้นอารมณ์รุนแรง และการเขียน         

โครงสีพืนหลกัใชโ้ครงสีดาํ (ภาพที 51) มีความแตกต่างจากการเขียนเปลวไฟในงานจิตรกรรม       

ฝาผนังสมยัรัชกาลที 1-4 ทียงัคงแสดงลกัษณะเปลวไฟแบบอุดมคติทีมาจากรูปแบบกนก 

ยกตัวอย่างเปรียบเทียบเช่น ฉากพระมาลยัโปรดสัตวใ์นนรกภูมิ พระอุโบสถวดัดุสิดาราม สมยั

รัชกาลที 1-3 ภาพนีอยูใ่นตาํแหน่งส่วนล่างของผนังสกดัดา้นหลงัพระประธาน ซึงภาพโลหะกุมภี

นรก เขียนลกัษณะเป็นหมอ้เหล็กมีเปลวไฟสีแดงคลา้ยลายกนก72 และโครงสีพืนหลงัเขียนสีแดง

เขม้ (ภาพที 52) ยงัคงแบบแผนโบราณอย่างแนวคิดอุดมคติ หรือ ตวัอย่างหลกัฐานงานจิตรกรรม        

ฝาผนงัทีหอราชกรมานุสร เขียนโดยขรัวอินโข่ง จิตรกรในสมยัรัชกาลที 473 เขียนเรืองเหตุการณ์

ทางประวติัศาสตร์ของชาติไทย เป็นเรืองไทยรบกบัพม่า สมยัสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตอน

สูญเสียเอกราชใหก้บัขา้ศึก แสดงภาพวาดของปราสาทราชวงัทีถูกเพลิงเผาผลาญ74 โดยเขียนภาพ

เปลวไฟในลกัษณะสมจริงมากขึนแต่ไม่ปรากฏภาพควนัโขมง (ภาพที 53) ทีสือถึงความสมจริง

                                                             
72วิยะดา ทองมิตร, จติรกรรมแบบสากลสกุลช่างขรัวอินโข่ง (กรุงเทพฯ: ศูนยส่์งเสริม

และคน้ควา้ศิลปวฒันธรรมไทน, 2522), 26. 
73กรมศิลปากร, ประชุมพงศาวดาร ภาคที 25-27, เล่ม 15 (กรุงเทพฯ: องค์การคา้คุรุ  

สภา, 2507), 5-6. 
74วิยะดา ทองมิตร, จติรกรรมแบบสากลสกุลช่างขรัวอนิโข่ง, 17. 
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อยา่งยงิ เนน้อารมณ์รุนแรงมากเท่ากบังานเขียนในสมยัรัชกาลที 5 ตวัอย่างเช่น ภาพควนัในจิตรกรรม 

เรืองมโหสถตอนกษตัริยร้์อยเอด็พระนครยกทพัของพระเจา้จุลนีราชมาประชิดมิถิลานคร ทีอุโบสถ

วดัอรุณราชวราราม สมยัรัชกาลที 5 แสดงภาพรบกนัของกองทพัมีภาพควนัไฟโขมงแสดงความ

สมจริงอยา่งยงิ (ภาพที 54) 

 

 
 

ภาพที 51 ภาพหมอ้เหล็กทีมีนําเหล็กเดือด เป็นภาพเปลวเพลิงมีควนัโขมงลอยขึนบนอากาศ

ลกัษณะสมจริงอยา่งมาก และการเขียนโครงสีพืนหลกัใชโ้ครงสีดาํในสมยัรัชกาลที 5  

 

 
 

ภาพที 52 ฉากพระมาลัยโปรดสัตว์ในนรกภูมิ  พระอุโบสถวัดดุสิดาราม ย ังคงเขียนภาพ            

หมอ้เหลก็มีเปลวไฟสีแดงคลา้ยลายกนก ตามแบบแผนอุดมคติ สมยัรัชกาลที 1-3 
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ภาพที 53  ภาพอาคารปราสาทพระราชวังแห่งกรุงศรีอยุธยากําลังถูกเพลิงเผาพลาญฝีมือ              

ขรัวอินโข่ง สมยัรัชกาลที 4 หอราชกรมานุสร 

ทีมา: วิยะดา ทองมิตร, จิตรกรรมแบบสากลสกุลช่างขรัวอินโข่ง (กรุงเทพฯ: ศูนยส่์งเสริมและ

คน้ควา้ศิลปวฒันธรรมไทย, 2522), 48. 

 

 
 

ภาพที 54 ภาพควนัในจิตรกรรมเรืองมโหสถทีอุโบสถ วดัอรุณราชวราราม สมยัรัชกาลที 5 เขียน

ภาพควนัไฟลกัษณะสมจริง 
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ประเด็นทีสอง การเขียนลายดาวเพดาน มีลกัษณะเป็นงานเขียนสีเลียนแบบการประดบั

ตกแต่งอาคารแบบใหม่อย่างตะวนัตก สมยัรัชกาลที 5 โดยเขียนเป็นลายดอกดวงใหญ่ 3 ดวง 

แลว้แต่ละดวงเขียนแยกเป็นแฉกคลา้ยดอกไม ้3 ดอก ซึงดอกตรงกลางห้อยโคมไฟช่อใหญ่ลงมา

จากศนูยก์ลางลาย ภายในดอกเขียนลายพนัธุพ์ฤกษา ประกอบดว้ยลายดอกไมก้ลม ใบไมอ้ย่างฝรั ง 

กา้น เรียกอีกว่าลายอยา่งเทศ (ภาพที55) การเขียนลายดาวเพดานลกัษณะดงักล่าวพบในงานประดบั

ตกแต่งอาคารสถาปัตยกรรมสมยัรัชกาลที 5เช่น พระอุโบสถวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพดาน

ภายในทาํเป็นซุม้โคง้แหลมแบบโกธิค มีกลางห้อยโคมไฟช่อใหญ่ลงมาจากศูนยก์ลางลาย ส่วนที

เป็นโคง้และฝ้าเพดานทาํเป็นลวดลายพรรณพฤกษา ทาสีทองบนพืนสีเหลือง75และภาพดาวเพดานที

พระอุโบสถวดัปรมยัยิกาวาส สมยัรัชกาลที 5ทาํเป็นเพดานโดมแบบตะวนัตก ออกแบบลวดลาย

ฝรัง76(ภาพที 56) เป็นตน้ ดงันนัลายดาวเพดานของพระอุโบสถวดัสมุหประดิษฐ์จึงเขียนตามแบบ

งานประดบัตกแต่งเพดานในพระอุโบสถทีไดรั้บอิทธิพลตะวนัตกนิยมมากในสมยัรัชกาลที 5  

 

 
 

ภาพที 55  ลายดาวเพดานพระอุโบสถวดัสมุหประดิษฐาราม เขียนตามแบบงานประดับตกแต่ง

เพดานในพระอุโบสถทีไดรั้บอิทธิพลตะวนัตกนิยมมากในสมยัรัชกาลที 5 

 

                                                             
75สุดจิต สนั นไหว, การศึกษาเรืองการออกแบบสถาปัตยกรรมวัดราชบพิธสถิตมหา

สีมาราม (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการจดังานฉลองครบรอบ 100 ปี วนัประสูติสมเด็จพระอริยวงศาคต

ญาณ (วาสนมหาเถระ), 2541), 142. 
76ประยรู อุลุชาฏะ, วดัปรมยัยกิาวาส (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2546), 64. 
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ภาพที 56  ลายดาวเพดาน พระอุโบสถวดัปรมยัยิกาวาส สมยัรัชกาลที 5 ทาํเป็นเพดานโดมแบบ

ตะวนัตก ออกแบบลวดลายฝรัง 

 

สรุป 

วดัสมุหประดิษฐาราม สามารถกาํหนดอายุได้อย่างแน่ชัด ตามประวติัวดัระบุว่า 

เจา้พระยานิกรบดินทร์คือผูส้ร้างวดั ไดก่้อฤกษ์สร้างวดั ปี พ.ศ. 2400 พระอุโบสถสร้างเสร็จ ใน ปี 

พ.ศ. 2404 และต่อมาใน ปี พ.ศ. 2443 ไดมี้การบูรณะปฏิสงัขรณ์วดัครังใหญ่ ในสมยัรัชกาลที 5 โดย

พระเจา้พีนางเธอพระองคเ์จา้ภทัรายวุดี ทรงอุปถมัภ์และบริจาคทรัพยป์ฏิสังขรณ์สิงก่อสร้างต่างๆ

ภายในวดั จากการศึกษาพบว่าแผนผงัของวดัสนันิษฐานไดว้่าการวางตาํแหน่งของพระอุโบสถกบั

พระเจดียไ์ม่ไดอ้ยูใ่นแนวแกนทิศเดียวกนั ดงันนัพระอุโบสถจึงน่าสร้างมาก่อนพระเจดียแ์ต่อยา่งไร

ก็ตามแผนผงัของวดักบัพระเจดียท์รงระฆงั เป็นคตินิยมในสมยัรัชกาลที 4 ทียอ้นกลบัไปใชแ้ผนผงั

และรูปแบบเจดียต์ามแบบกรุงศรีอยธุยา  

เจดียท์รงระฆงัมีรูปแบบทีนิยมสร้างในสมยัรัชกาลที 4จดัอยู่ในกลุ่มรูปแบบเจดียท์รง

ระฆงัทีมีชุดฐานประทกัษิณ ในผงั 8 เหลียมรองรับองค์เจดียอ์ยู่ในผงักลม ดงัปรากฏตวัอย่างอาทิ

พระเจดียว์ดัเวรุฬาชิณ พระสมุทรเจดีย ์พระเจดียว์ดัเฉลิมพระเกียรติ เป็นตน้ 

พระอุโบสถสามารถกาํหนดอายุจากการประดบัการประดบัตราประจาํตาํแหน่งบน

หนา้บนั พบว่านิยมมาก่อนแลว้ในสมยัรัชกาลที 4-5 ซึงสอดคลอ้งตามประวติัวดัทีระบุว่ามีการซ่อม

บูรณะปฏิสงัขรณ์พระอุโบสถในสมยัรัชกาลที 5  

งานจิตรกรรมภายในอุโบสถสามารถกาํหนดอายไุดจ้ากการการระบุประวติัวดัชดัเจน

ว่ามีการเขียนขึนใหม่ในสมยัรัชกาลที 5 ได้แก่ ด้านทิศตะวันตก เรืองสมุทรโฆษ กับด้านทิศ

ตะวนัออก เรืองหลวิชยัคาวี เขียนขึนใหม่ ปี พ.ศ. 2443 และนอกจากนีจากการปรากฏร่องรอย การ

เขียนสีเลียนแบบลายหินอ่อนบนผนงัเฉลียงดา้นหน้าอุโบสถ และลกัษณะเทคนิคการเขียนในงาน

จิตรกรรมฝาผนงั สามารถกาํหนดอายจุดัอยูใ่นสมยัรัชกาลที 5 ดว้ยเช่นเดียวกนั 
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วดับ้านกอก ประวตักิารสร้างและการกาํหนดอายุหลกัฐานงานศิลปกรรมภายในวดั 

 

วดับา้นกอก ตงัอยู่เลขที 51 บา้นกอก หมู่ที 6 ตาํบลบา้นแกง้ อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ 

จงัหวดัสระบุรี ติดต่อกบัแม่นาํป่าสกั77 ตามประวติัวดัสร้างขึนนบัตงัแต่ พ.ศ. 243578 

ตาํแหน่งทีตงับา้นกอกปรากฏในโคลงนิราศสมเด็จกรมพระยาเดชาดิศร เสด็จไปทพั

เวียงจนัท ์ในสมยัรัชกาลที 3 ปรากฏเส้นทางโบราณผ่านสถานทีต่างๆบนลาํนาํป่าสัก และไดผ้่าน 

“บา้นกอก” โดยปรากฏในบทหนึงของโคลงนิราศฯ ดงันี 

 

  ถบัถึงบา้นกอกแกว้ ฤาเห็น เลยแม่ 

 อกพีกรมหนองเปน เลือดคา้ง 

 บา้นกอกกอกเอยเอน ดูน่อย หนึงนา 

 วานช่วยกอกอกลา้ง เลือดซาํในทรวงฯ79 

 

อนึงการปรากฏชือ “บา้นกอก” ในบทโคลงนิราศฯ สันนิษฐานไดว้่าพืนทีบริเวณนี

น่าจะมีการตงัชุมชนมาแลว้พร้อมกบัชุมชนบริเวณตวัเมืองสระบุรีเดิม คือ บริเวณตาํบลเมืองเก่า

อาํเภอเสาไห้ ในปัจจุบนั เนืองจากบริเวณบ้านกอกตงัอยู่บนเส้นทางโบราณ ดงันันจึงน่าจะเป็น

ชุมชนเก่าแก่มาก่อนสมยัรัชกาลที 3 และสันนิษฐานว่าวดับา้นกอกน่าจะเป็นวดัประจาํชุมชนดว้ย

เช่นกนั 

อยา่งไรก็ตาม ไม่สามารถทราบไดว้่าวดับา้นกอกสร้างขึนในสมยัไหนจากการสาํรวจ

วดับา้นกอก พบว่าเหลือหลกัฐานงานศิลปกรรมเฉพาะพระอุโบสถหลงัเก่า พระพุทธรูปประธาน

ภายในพระอุโบสถ และงานจิตรกรรมฝาผนงัเท่านนัทีสามารถนาํมาวิเคราะห์กาํหนดอายไุด ้ดงันี 

 

การกาํหนดอายุหลกัฐานงานศิลปกรรมวดับ้านกอก 

พระอุโบสถ พระอุโบสถวดับา้นกอก มีรูปแบบเป็นอาคารแบบไทยประเพณีทวัไปที

สร้างในสมยัตน้รัตนโกสินทร์ (ภาพที 57) โดยเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนขนาดเลก็ มีลกัษณะแคบและ

                                                             
77กองพุทธศาสนสถาน, ประวตัวิดัทัวราชอาณาจกัร, เล่ม 4, 671. 
78เรืองเดียวกนั, 672.  
79สุจิตต ์วงษ์เทศ, บรรณาธิการ,  โคลงนิราศสมเด็จกรมพระยาเดชาดิศรเสด็จไปทัพ

เวยีงจนัท์ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2544), 108. 
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สูงชะลดู ทาํเสาติดผนงั มีบวัหวัเสา มีลกัษณะกลีบบวัยาวคลา้ยใบดาบ เรียกว่า บวัแวง ซึงปลายกลีบ

บวัสะบดัเป็นลกัษณะบวัหวัเสาในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ไม่มีพาไล องค์ประกอบของหลงัคา

ประดบัดว้ยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ แบบอาคารแบบไทยประเพณี ทางเขา้ภายในพระอุโบสถมี 3 

ทาง คือ ดา้นหนา้ และดา้นขา้งทงัสองขา้ง (ภาพที 58)  

รูปแบบทีน่าจะรับอิทธิพลอาคารสิมลาวทงัในอีสานและลาวลา้นชา้ง คือ การทาํทาง

เขา้ดา้นหนา้80 พบว่ามีความแตกต่างจากแบบแผนทวัไปของพระอุโบสถในกรุงเทพฯ มกัจะทาํทาง

เขา้ดา้นขา้งทงัสองขา้ง ดงันันการทาํทางเขา้ดา้นหน้าสันนิษฐานว่าน่าจะรับแรงบนัดาลใจมาจาก

รูปแบบอาคารสิมศิลปะลาว 

 

 
 

ภาพที 57  พระอุโบสถวดับา้นกอก 

 

                                                             
80ภาพลายเส้นสิมอีสาน ทาํทางเขา้ด้านหน้า 1 ทางเข้า ดูรายละเอียดจาก ไพโรจน์ 

สโมสร, จติรกรรมฝาผนังอสีาน (ขอนแก่น: ศูนยว์ฒันธรรมอีสาน มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2532), 

115.  



90 

 
 

ภาพที 58 ภาพทางเขา้ดา้นขา้งของอุโบสถวดับา้นกอก  

 

1. หนา้บนั  

หน้าบนัมีรูปแบบโดยแบ่งเป็น 2 ชนั (2 ตบั) (ภาพที 59) ซึงลกัษณะดงักล่าวพบ

มาแลว้ในอาคารพระอุโบสถแบบพระราชนิยม หรือ แบบนอกอย่างในสมยัรัชกาลที 2-3 เช่น               

หนา้บนัพระอุโบสถวดัราชโอรส  หนา้บนัพระอุโบสถวดัเทพธิดา หน้าบนัพระอุโบสถวดันางนอง 

(ภาพที 60) เป็นตน้  

การประดบัตกแต่งลวดลายหน้าบัน ทาํเป็นลายดอกไมอ้ยู่ในกรอบลายแผงมีการ

ประดบักระจกสี รูปแบบดงักล่าวมีพบมาแลว้ในวดัทีสร้างในสมยัรัชกาลที 3 ตวัอย่างทีสามารถ

เปรียบเทียบ คือ หน้าบนัพระอุโบสถวดันางนองฯ โดยมีการทาํหน้าบนัแบ่งเป็น 2 ชนั ประดับ

ลวดลายปูนปันทาํเป็นดอกไมร่้วงเต็มพืนที81วางตวัในแนวทแยง เหมือนลายแผง นอกจากนัน พบ

การทําหน้าบันรูปแบบดังกล่าวทีก ําหนดอายุอยู่ในสมัยรัชกาลที 3-4 ได้แก่  พระอุโบสถ                  

วดัหน่อพุทธางกรู พระอุโบสถวดัประตูสาร (ภาพที 61) เป็นตน้ 

สรุปได้ว่าหน้าบนัและการประดบัลวดลายหน้าบันของอุโบสถวดับา้นกอก จาก

รูปแบบน่าจะไดรั้บแรงบนัดาลมาจากรูปแบบหนา้บนัของวดัแบบพระราชนิยมในสมยัรัชกาลที  3 

และสืบความนิยมต่อมาในสมยัรัชกาลที 4 

 

                                                             
81ศกัดิชยั สายสิงห์, พระอารามหลวง ในกรุงเทพมหานคร, เล่ม 2, 785. 
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ภาพที 59  หนา้บนัมีการแบ่งเป็น 2 ชนั พระอุโบสถวดับา้นกอกรับแรงบนัดาลใจมากจากรูปแบบ   

หนา้บนัในสมยัรัชกาลที 3 

 

 
 

ภาพที 60 หนา้บนัแบ่งเป็น 2 ตบั พระอุโบสถ วดันางนองกรุงเทพฯ สมยัรัชกาลที 3 การประดบั

ลวดลายปูนปันหนา้บนัทาํเป็นลายดอกไมร่้วงเต็มพืนที วางตวัในแนวทแยงเหมือนลาย

แผง 

 

 
 

ภาพที 61  หน้าบนัพระอุโบสถวดัประตูสาร สมยัรัชกาลที 3-4 ทาํหน้าบนัแบ่งเป็น 2 ชัน มีการ

ประดบัตกแต่งเป็นลายแผง หรือลายกา้นแยง่ คนัดว้ยกระจงัฐานพระคนั 
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2. กรอบซุม้หนา้ต่าง   

กรอบซุม้ มีการประดับตกแต่งกรอบซุม้ดว้ยลวดลายปูนปัน เป็นลายดอกไมก้ับ

ใบไมอ้ยา่งฝรัง เรียกว่า ลายอยา่งเทศ  มีลกัษณะทาํเป็นแจกนัแลว้มีช่อดอกไมต้รงกลาง ดา้นล่างเป็น

ใบไมฝ้รังมว้นเขา้ทงัสองขา้งของแจกนั (ภาพที 62) พบความนิยมการทาํกรอบซุม้ประดบัดว้ยลาย

อย่างเทศมาแลว้ตงัแต่วดัแบบพระราชนิยม สมยัรัชกาลที 2-3 และสืบความนิยมมาถึงวดัในสมยั

รัชกาลที 4 ไดแ้ก่ ลายกรอบซุม้หนา้ต่างพระอุโบสถวดัราชโอรส ลายกรอบซุม้หนา้ต่างพระอุโบสถ                

วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม และลายกรอบซุม้หนา้ต่างพระอุโบสถวดัเฉลิมพระเกียรติ เป็นตน้  

 

 
 

ภาพที 62 กรอบซุม้หน้าต่างวดับา้นกอก มีการประดบัตกแต่งกรอบซุม้ดว้ยลวดลายปูนปันลาย

อยา่งเทศ รูปแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ 

 

พระพุทธรูปประธาน  พระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถวดับา้นกอกเป็นงานปูนปัน

ปางมารวิชยั ขดัสมาธิราบ ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชี เมือพิจารณารูปแบบพระพุทธรูปประธาน

น่าจะไดรั้บอิทธิพลมาจากพระพุทธรูปศิลปะลา้นชา้งราวพุทธศตวรรษที 24 แต่จากรูปแบบพบว่ามี

ลกัษณะเป็นงานช่างทอ้งถินมากแลว้ (ภาพที 63)  

รูปแบบพระพุทธรูปประธานทีสมัพนัธ์กบัพระพุทธรูปลา้นชา้ง ไดแ้ก่ พระพกัตร์เล็ก 

พระขนงโก่ง พระนาสิกเลก็และโด่ง พระเนตรเปิดมองตรง พระกรรณยาว ปลายรัศมีเป็นแฉกเม็ด

พระศกแบบหนามขนุน นิวพระหตัถค่์อนขา้งใหญ่และปลายนิวยาวเสมอกนั สังฆาฏิเป็นแผ่นใหญ่

ยาวลงมาจรดพระนาภีปลายตดัตรง  ยกตวัอย่างเปรียบเทียบไดก้บั พระพุทธรูปศิลปะลา้นชา้งราว

พุทธศตวรรษที 24 ไดแ้ก่ หลวงพ่อสุก วดัศรีคุณเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย (ภาพที 64)  
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เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามจากรูปแบบพระพุทธรูปประธานวดับ้านกอกน่าจะเป็นฝีมือช่างลาว

ทอ้งถินสร้างขึนในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้แลว้ 

 

 
 

ภาพที 63 พระพุทธรูปประธานวดับา้นกอกน่าจะมีความสัมพนัธ์พระพุทธรูปศิลปะลา้นชา้งราว

พุทธศตวรรษที 24 

 

 
 

ภาพที 64  หลวงพ่อสุก  ว ัดศรี คุณเมือง อ ําเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย สร้างขึนใหม่ราว               

พุทธศตวรรษที 24 

ทีมา: ศกัดิชยั สายสิงห์, เจดีย์ พระพุทธรูป ฮูปแต้ม สิม ศิลปะลาวและอีสาน (กรุงเทพฯ: มิวเซียม

เพรส, 2555), 130. 
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งานจติรกรรมฝาผนัง แผนผงัภายในพระอุโบสถวดับา้นกอก 

 

 
 

แผนผงัที 4 แผนผงัแสดงลาํดบัเรืองราวในจิตรกรรมภายในพระอุโบสถวดับา้นกอก 

 

การลาํดบัเรืองจิตรกรรมฝาผนงัภายในอุโบสถวดับา้นกอก 

1. ผนงัดา้นขวาพระประธาน 

หอ้งภาพที 1 ไม่มีภาพจิตรกรรมฝาผนงั 

หอ้งภาพที 2 สนันิษฐานว่าเป็นเวสสนัดรชาดก ตอนกณัฑหิ์มพานต ์

หอ้งภาพที 3 สนันิษฐานว่าเป็นเวสสนัดรชาดก  

หอ้งภาพที 4 สนันิษฐานว่าเป็นเวสสนัดรชาดก  

หอ้งภาพที 5 ภาพลายดอกไมร่้วง ผลไม ้และสตัวต่์างๆ 

2. ผนงัดา้นหนา้พระประธาน  

หอ้งภาพที 6 เวสสนัดรชาดก ตอนกณัฑว์ประเวศน์ 

หอ้งภาพที 7 เวสสนัดรชาดก 

หอ้งภาพที 8 ภาพลายดอกไมร่้วง ผลไม ้และสตัวต่์างๆ 

หอ้งภาพที 9 ตาํแหน่งมุงโถงทางเขา้บริเวณยอดของประตูทรงปราสาทยอด เขียน

ภาพเทพชุมนุมสือถึงพระเจดียจุ์ฬามณี(เป็นผนงัดา้นนอกอุโบสถ) 
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3. ผนงัดา้นซา้ยพระประธาน 

หอ้งภาพที 10 เวสสนัดรชาดก ตอนกณัฑม์หาพน กณัฑก์ุมาร 

หอ้งภาพที 11 เวสสนัดรชาดก ตอนกณัฑม์หาราช 

หอ้งภาพที 12 เวสสนัดรชาดก ตอนกณัฑน์ครกณัฑ ์  

หอ้งภาพที 13 ไม่มีภาพจิตรกรรมฝาผนงั  

หอ้งภาพที 14 ภาพลายดอกไมร่้วง ผลไม ้และสตัวต่์างๆ  

หอ้งภาพที 15 ภาพดอกไมร่้วง มีลกัษณะดอกไมก้ลมระบายสีพืนนาํตาลแดง เขียน

ลายดอกไมสี้ทองขา้งในวงกลม ซ่อมใหม่ วนัที 19 ก.พ. 2484 

งานจิตรกรรมฝาผนงัพระอุโบสถวดับา้นกอก มีขอ้จาํกดัเนืองจากตามประวติั ไม่ทราบ

ว่าสร้างขึนเมือไร และสภาพจิตรกรรมฝาผนังมีความเสียหายอย่างมาก และนอกจากนีผนังสกัด

ดา้นหลงัพระประธานพบว่าเขียนระบุไวว้่าการซ่อมครังใหญ่ในวนัที 19 ก.พ. 2484 ตรงกบัสมยั

รัชกาลที 7 แลว้ 

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษางานจิตกรรรมอุโบสถวดับ้านกอกยงัคงปรากฏแบบ

แผนงานจิตรกรรมไทยประเพณีสมยัรัชกาลที 3-4 แต่สามารถศึกษาไดเ้ฉพาะบางห้องภาพเท่านัน 

เนืองจากสภาพของงานจิตรกรรมฝาผนงัพบว่ามีสภาพชาํรุดลบเลือนอยา่งมาก มีประเด็นดงันี 

1. ภาพเทพชุมนุมเขียนตาํแหน่งมุขโถงดา้นหนา้ทางเขา้  

2. แบบแผนการเขียนภาพเวสสนัดรชาดก ทงั 13 กณัฑ ์

ประเด็นแรกคือ ภาพเทพชุมนุมเหนือประตูทางเขา้ของมุขโถง ตาํแหน่งผนังดา้นนอก

ส่วนบนเหนือขอบประตูตรงกบัส่วนยอดของประตูทรงปราสาทยอด (ภาพที 65)  

ภาพเทพชุมนุมทีพระอุโบสถวดับา้นกอกพบว่าเขียนตามแบบแผนในงานจิตรกรรม

ไทยประเพณีสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ คือ ภาพเทพชุมนุมนงัเรียงแถวตลอดแนว 2-3 ชนั คนัดว้ย

ลายหน้ากระดาน ส่วนบนสุดผนังติดเพดานเขียนภาพนักสิทธิวิทยาธรคั นด้วยเส้นสินเทา

ต่อเนืองกนัและยงัคงปรากฏคติการแบ่งชนัวรรณะของเทวดาและนกัสิทธิวิทยาธร 

รูปแบบของเสน้สินเทาเป็นเสน้ทีเขียนยาวต่อเนืองไปตามแถวผนังมีรูปแบบเป็นแถบ

เส้นหยกัฟันปลา หรือเส้นสินเทาหยกัฟันปลา ซึงแนวคิดในการเขียนเพือตอ้งการแบ่งภาพแต่ละ

ฉากเหตุการณ์ออกจากกนัและใหมี้มิติระยะใกล-้ไกล82 

                                                             
82สนัติ เลก็สุขุม, จติรกรรมไทยสมยัรัชกาลที 3: ความคิดเปลียน การแสดงออกก็เปลียน 

ตาม, 33. 
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ภาพเทพชุมนุมในงานจิตรกรรมฝาผนังพบว่ามีการแบ่งภาพเทพชุมนุมได ้2-3 เป็น

ระเบียบแบบแผนทีนิยมในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้แต่เขียนไวส่้วนบนผนังเหนือขอบหน้าต่าง

ดา้นขา้งทงัสองของพระอุโบสถ เช่น พระทีนงัพุทไธสวรรย ์พระอุโบสถวดัดุสิดารามพระอุโบสถ

วดัสุวรรณาราม และสืบต่อมาในงานจิตรกรรมไทยประเพณีวดัรอบนอกพระนคร สมยัรัชกาลที 4 

ได้แก่ วดัป่าเกด จังหวดัสมุทรปราการ (ภาพที 66) วดัใหญ่เทพนิมิต อาํเภอนครหลวง จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา เป็นตน้ 

 

 
 

ภาพที 65 ภาพเทพชุมนุมเหนือประตูทางเข้าเขียนส่วนบนเหนือขอบประตูตรงกบัส่วนยอดของ

ประตูทรงปราสาทยอดอุโบสถวดับา้นกอก 

 

 
 

ภาพที 66  จิตรกรรมภาพเทพชุมนุม วดัป่าเกด พระประแดง จ.สมุทรปราการ สมยัรัชกาลที 4 

 

ภาพเทพชุมนุม ทีพระอุโบสถวดับา้นกอก พบขอ้สังเกตว่ามีการเขียนภาพเทพชุมนุม

ตรงกบัส่วนยอดของประตูทรงปราสาทยอด ตาํแหน่งผนงัดา้นนอกส่วนบนเหนือประตูทางเขา้ ซึงมี

ปรากฏหลกัฐานทีพระทีนั งพุทธไธสวรรย ์กรุงเทพฯ สมยัรัชกาลที 1-3 พบว่ามีการเขียนภาพเทพ

ชุมนุมอยู่ตาํแหน่งผนังดา้นหน้าพระประธาน และตรงเหนือขอบประตูด้านหน้าพระประธาน     
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เขียนภาพเหล่าเทวดามานมสัการพระทุสสะเจดีย์83 และดา้นหลงัพระประธานเป็นภาพพระอินทร์มา

นมสัการพระเจดียจุ์ฬามณี (ภาพที 67) อย่างไรก็ตาม การวาดภาพเทพชุมนุมทีมีการเขียนภาพ           

พระเจดียซึ์งสือถึงเหล่าเทวดามานมสัการพระเจดียมี์ปรากฏต่อมายงัวดัรอบนอกพระนคร ไดแ้ก่ 

ภาพเหล่าเทวดามานมสัการพระเจดียจุ์ฬามณี ตาํแหน่งผนงัสกดัดา้นหลงัพระประธานพระอุโบสถ

วดัหน่อพุทธางกรู จงัหวดัสุพรรณบุรี สมยัรัชกาลที 3-4 ดงันันการปรากฏการเขียนภาพเทพชุมนุม

ตรงกบัส่วนยอดของประตูทรงปราสาทยอด ทีพระอุโบสถวดับา้นกอก แทนส่วนยอดของประตู

เป็นพระเจดียน์นั สามารถกาํหนดอายุไดว้่าเป็นงานจิตรกรรมฝาผนังช่วงรัชกาลที 3-4 แต่อย่างไร      

ก็ตาม จะสงัเกตเห็นว่ามีการปรับเปลียนรูปแบบโดยใชง้านสถาปัตยกรรมส่วนยอดของประตูแทน

พระเจดีย ์ซึงเป็นรูปแบบงานเฉพาะของทอ้งถิน ดงันันจึงอาจกาํหนดอายุไดว้่าน่าจะอยู่ช่วงปลาย

รัชกาลที 3 ถึงตน้รัชกาลที 4 ได ้

 

 
 

ภาพที 67  ด้านหลงัพระประธานเป็นภาพพระอินทร์มานมสัการพระเจดียจุ์ฬามณีทีพระทีนั ง         

พุทไธสวรรย ์ กรุงเทพฯ สมยัรัชกาลที 1-3 

 

นอกจากนีลกัษณะการเขียนภาพเทวดา โดยจากการศึกษาภาพเทพชุมนุมปกติฝีมือ        

ช่างหลวง จะเขียนภาพเทวดามีลกัษณะงดงาม ส่วนพระพกัตร์กบัพระวรกายนาฏลกัษณ์ไดส้ัดส่วน

มีทรวงทรงอ่อนหวาน แต่พบว่าภาพพระอินทร์ ในอุโบสถวดับา้นกอก ลกัษณะการเขียนไม่ได้

สัดส่วนโดยมีพระพกัตร์ยาว และสัดส่วนพระวรกายทียืดสูง (ภาพที 68) จึงน่าจะเป็นงานช่าง

ทอ้งถินทีกาํหนดอายอุยูช่่วงปลายรัชกาลที 3- ตน้รัชกาลที 4 ได ้

 

                                                             
83เรืองเดียวกนั, 51. 
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ภาพที 68 ภาพพระอินทร์ ในอุโบสถวัดบ้านกอก ลักษณะการเขียนไม่ได้สัดส่วนแล้ว เช่น           

พระพกัตร์ยาว และสดัส่วนพระวรกายทียดืสูงเกินไปจึงไม่ไดส้ดัส่วน 

 

ประเด็นทีสองแบบแผนการเขียนเรืองเวสสนัดรชาดก ทงั 13 กณัฑ ์ภายในพระอุโบสถ 

วดับา้นกอก ซึงภาพจิตรกรรมฝาผนังระหว่างช่องหน้าต่างกบัประตู ยงัไม่มีผูศึ้กษาแปลความมา

ก่อน ซึงผูว้ิจยัวิเคราะห์เนือหาและการแสดงออกของเรืองไวใ้นบทที 4 อย่างไรก็ตามจากการศึกษา

พบว่า ภาพจิตรกรรมฝาผนังระหว่างช่องหน้าต่างกบัประตู ทีพระอุโบสถวดับา้นกอก เขียนเรือง

เวสสันดรทงัหมด 13 กณัฑ์ โดยไม่ปรากฏว่าเขียนร่วมกบัเรืองพุทธประวติั หรือ ชาดกเรืองอืน 

ดงันนั จากการศึกษาแบบแผนงานจิตรกรรมไทยประเพณีสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ พบว่า นิยม

เขียนเรืองพุทธประวติัและชาดกตําแหน่งผนังระหว่างช่องหน้าต่างกับประตู และเขียนเรือง

เวสสันดรชาดก ครบทงั 13 กัณฑ์ เช่น พระอุโบสถวดัใหม่เทพนิมิต กรุงเทพฯ พระอุโบสถ วดั

สุวรรณาราม กรุงเทพฯ เป็นตน้ แต่การปรากฏการเขียนเฉพาะชาดกเรืองใดเรืองหนึง เริมปรากฏขึน

ในงานจิตรกรรมฝาผนงัสมยัรัชกาลที 3 ไดแ้ก่ เรืองมโหสถชาดก ตอน อุมงัคชาดก บริเวณคอสอง 

ของพระอุโบสถวดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม84 

หากแต่การเขียนเฉพาะชาดก เรืองเวสสันดรชาดก ทงั 13 กณัฑ์ ในงานจิตรกรรมฝา

ผนงัปรากฏในสมยัรัชกาลที 3 ไดแ้ก่ พระอุโบสถวดัอรุณราชวราราม สมยัรัชกาลที 5 อยู่ตาํแหน่ง

เหนือขอบหนา้ต่างเช่นเดียวกนั แต่เขียนภาพใหม่สมยัรัชกาลที 5 เนืองจากพระอุโบสถถูกไฟไหม้85 

                                                             
84กรมศิลปากร, ประชุมจารึกวดัโพธ ิ(กรุงเทพฯ: ศิวพร, 2517), 58. 
85สนัติ เลก็สุขุม, จติรกรรมไทยสมยัรัชกาลที 3: ความคดิเปลยีนการแสดงออกกเ็ปลยีน

ตาม, 319. 
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สืบต่อมาในสมยัรัชกาลที 4  คือ พระอุโบสถวดัทองนพคุณ กรุงเทพฯ เรืองเวสสนัดรชาดกตาํแหน่ง

ผนงัดา้นขา้งเหนือขอบหนา้ต่างวาดต่อเนืองทงั 13 กณัฑ ์เป็นตน้ 

ดังนันการเขียนเฉพาะเรืองพระเวสสันดรชาดก ทีพระอุโบสถวัดบ้านกอกน่าจะ

กาํหนดอายุอยู่ในช่วงปลายรัชกาลที 3 ถึงตน้สมยัรัชกาลที 4 ได ้เนืองจากยงัพบว่าเขียนตาํแหน่ง

ผนงัระหว่างช่องหนา้ต่างกบัประตูอยู ่แต่เขียนเรืองพระเวสสนัดรชาดก 13 กณัฑ ์เพียงชาดกเดียว  

นอกจากนียงัพบว่าลกัษณะการเขียนภาพอาคารยงัคงปรากฏอาคารอิทธิพลศิลปะจีน 

(ภาพที 69) และปรากฏภาพหญิงชาวบา้นแต่งกายดว้ยการใส่เสือแขนยาว มีการห่มสไบทบั86 (ภาพ

ที 70) มีปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนงัรัชกาลที 3-4  

 

 
\ 

ภาพที 69  ภาพอาคารยงัคงปรากฏอาคารอิทธิพลศิลปะจีนในเรืองเวสสนัดรชาดก ทีพระอุโบสถวดั

บา้นกอก กาํหนดอายชุ่วงรัชกาลที 3-4 

 

                                                             
86เรืองเดียวกนั, 173. 
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ภาพที 70 ภาพหญิงชาวบ้านแต่งกายด้วยการใส่เสือแขนยาว มีการห่มสไบทับปรากฏในงาน

จิตรกรรมฝาผนงัสมยัรัชกาลที 3-4 

 

อยา่งไรก็ตามยงัพบว่ามีการเขียนวนัทีมีการซ่อมไวบ้นผนงัสกดัดา้นหลงัพระประธาน 

คือ วนัที 19 กนัยายน ปี พ.ศ. 2484 ดงันันจึงมีการซ่อมแลว้ในสมยัรัชกาลที 7 ซึงพบขอ้สังเกตใน

บางหอ้งภาพปรากฏลกัษณะการเขียนชีใหเ้ห็นไดว้่าซ่อมช่วงเวลาดงักล่าวจริงไดแ้ก่ 

ลกัษณะการเขียนตวัพระ-ตวันางคือ ภาพตวัพระ-ตวันาง เขียนตามแบบแผนจิตรกรรม

ไทยประเพณี คือเขียนแบบนาฏลกัษณ์ อย่างอุดมคติ แต่พบว่าหน้าตาของตวัละครกลบัเป็นแบบ

พืนบา้น หรือไม่ไดล้งรายละเอียด มีเพียงเฉพาะลายเสน้87 (ภาพที 71) ซึงมีผูศึ้กษาลกัษณะการเขียน

ดงักล่าวถกูจดักลุ่มอยูใ่นงานจิตรกรรมฝาผนงัในภาคอีสานทีไดรั้บอิทธิพลศิลปะกรุงเทพฯ กาํหนด

อายอุยูช่่วงปลายพุทธศตวรรษที 2588 ตวัอย่างไดแ้ก่ จิตรกรรมฝาผนัง บา้นนาํกาํ อาํเภอธาตุพนม 

จงัหวดันครพนม เขียนขึนใน พ.ศ. 2475 ตรงกบัรัชกาลที 7 เขียนลกัษณะหน้าตาตวัละครเป็นแบบ

พืนบา้นแลว้89 (ภาพที 72) เป็นตน้ ดงันนัจากประเด็นดงักล่าวจึงสันนิษฐานว่าจิตรกรรมฝาผนังใน

สิมวดับา้นกอก น่าจะมีการเขียนซ่อมในสมยัช่วงปลายพุทธศตวรรษที 25 ตรงกบัช่วงสมยัรัชกาล       

ที 7 และแสดงใหเ้ห็นว่าฝีมือของช่างทอ้งถินน่าจะเป็นกลุ่มคนลาว 

 

                                                             
87ศกัดิชยั สายสิงห์, เจดีย์ พระพุทธรูป ฮูปแต้มสิม ศิลปะลาวและอสีาน (กรุงเทพฯ:  

มิวเซียมเพรส, 2555), 274. 
88เรืองเดียวกนั, 264-266. 
89เรืองเดียวกนั, 274. 
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ภาพที 71 ภาพตัวพระในจิตรกรรมอุโบสถวัดบ้านกอก พบว่ามีการซ่อมโดยเขียนลักษณะ          

พระพกัตร์เป็นแบบพืนบา้น คือ ไม่ลงรายละเอียดของใบหน้า ถูกกาํหนดอายุจดักลุ่มอยู่

ในงานจิตรกรรมฝาผนงัในภาคอีสานทีไดรั้บอิทธิพลศิลปะกรุงเทพฯ กาํหนดอายุอยู่ช่วง

ปลายพุทธศตวรรษที 25 

 

 
 

ภาพที 72 จิตรกรรมฝาผนงัเรืองสุริวงศ ์บา้นนาํกาํ อาํเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม เขียนขึนใน 

พ.ศ. 2475 ตรงกบัรัชกาลที 7 เขียนลกัษณะหนา้ตาตวัละครเป็นแบบพืนบา้นแลว้ 

ทีมา: ไพโรจน์ สโมสร, จิตรกรรมฝาผนังอีสาน (ขอนแก่น: ศูนยว์ฒันธรรมอีสาน มหาวิทยาลยั 

ขอนแก่น, 2532), 218. 
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สรุป 

การกาํหนดอายุวดับา้นกอก มีขอ้จาํกดัอย่างมาก เนืองจากตามประวติัไม่ทราบผูใ้ด

สร้าง และสร้างขึนเมือใด รวมทงัขอ้จาํกดัเรืองสภาพจิตรกรรมฝาผนงัทีมีสภาพทรุดโทรมอยา่งมาก

แต่อยา่งไรก็ตามจากการศึกษาโครงสร้างพระอุโบสถ พบว่ามีรูปแบบเป็นอาคารไทยประเพณีสมยั

รัตนโกสินทร์ตอนตน้ จดัอยูใ่นช่วงสมยัรัชกาลที 3-4 พิจารณาจากหนา้บนั ทีมีการประดบัลวดลาย

เป็นลายแผง และกรอบซุม้มีการทาํลายอยา่งเทศ  

นอกจากนี ยงัพบว่าการทาํทางเขา้ดา้นหนา้ สนันิษฐานว่าน่าจะไดรั้บแรงบนัดาลใจจาก

อาคารสิมแบบศิลปะลาวซึงเป็นลกัษณะเฉพาะของช่างทอ้งถิน 

จากการศึกษางานจิตรกรรมฝาผนงัสามารถสามารถกาํหนดอายไุดเ้ขียนช่วงสมยัปลาย

รัชกาลที 3 คาบเกียวถึงตน้รัชกาลที 4 ซึงเป็นยคุหวัเลียวหวัต่อ เนืองจากพบว่า ภาพเทพชุมนุมเขียน

ตาํแหน่งผนังด้านนอกด้านหน้าทางเขา้มุขโถง เหนือช่องประตู ซึงเขียนตามแบบแผนในงาน

จิตรกรรมไทยประเพณีสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ แต่การใชแ้นวคิดปรับเปลียนส่วนยอดของประตู

แทนพระเจดียจ์ากการศึกษาพบว่าภาพเทพชุมนุมทีมีการเขียนภาพพระเจดียร่์วมดว้ยนนั สือถึงตอน

เทวดานมสัการพระเจดียมี์ปรากฏมาก่อนแลว้ในงานจิตรกรรมฝาผนังทีพระทีนั งพุทไธสวรรย ์

กรุงเทพฯ และมีพบยงัวดัรอบนอก ช่วงสมยัรัชกาลที 3-4 ไดแ้ก่ พระอุโบสถ วดัหน่อพุทธางกรู 

สุพรรณบุรี ดงันนั ภาพเทพชุมนุมทีพระอุโบสถวดับา้นกอกทีมีการใชส้ถาปัตยกรรมแทนการเขียน

ภาพพระเจดีย ์น่าจะกาํหนดอายไุดว้่าเขียนขึนช่วงปลายรัชกาลที 3 สืบถึงตน้รัชกาลที 4 รวมทงัแบบ

แผนตาํแหน่งการเขียนเรืองพระเวสสันดรชาดก ทงั 13 กณัฑ์ ผนังระหว่างช่องประตูและหน้าต่าง 

พบว่าไม่เขียนร่วมกบัเรืองพุทธประวติัและชาดกเรืองอืน จากการศึกษาสามารถกาํหนดอายไุดเ้ขียน

ช่วงปลายรัชกาลที 3 ถึงตน้รัชกาลที 4 เช่นเดียวกนั ทงันียงัสอดคลอ้งกบัลกัษณะการเขียนภาพ

จิตรกรรมฝาผนัง ทีปรากฏภาพอาคารศิลปะจีนและภาพหญิงชาวบา้นแต่งกายด้วยเสือแขนยาว           

ห่มสไบ เป็นตน้ 

อยา่งไรก็ตาม จากการปรากฏขอ้ความระบุไวบ้นผนังสกดัดา้นหลงัพระประธานว่ามี

การซ่อมเมือวนัที 19 กนัยายน พ.ศ. 2484 ในสมยัรัชกาลที 7 เมือพิจารณาจากการเขียนใบหน้าตา

ของตวัพระ-ตวันาง มีลกัษณะการเขียนเป็นแบบพืนบา้น โดยไม่ลงรายละเอียด ซึงเป็นรูปแบบ

สมัพนัธก์บักลุ่มงานจิตรกรรมฝาผนงัในภาคอีสาน กลุ่มไดรั้บอิทธิพลศิลปะกรุงเทพฯ กาํหนดอายุ

อยูช่่วงปลายพุทธศตวรรษที 25 ดงันนัลกัษณะการเขียนงานจิตรกรรมดงักล่าวมีรูปแบบสอดคลอ้ง

กบัทีระบุไวว้่ามีการซ่อมในปี พ.ศ. 2484  
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วดัหนองยาวสูงประวตักิารสร้างและการกาํหนดอายุหลกัฐานงานศิลปกรรมภายในวดั 

 

วดัหนองยาวสูง ตงัอยู่ทีบา้นหนองยาว หมู่ที 9 ตาํบลหนองยาว อาํเภอเมือง จงัหวดั

สระบุรี90 

ตาํแหน่งทีตงัของวดัหนองยาวสูงตงัอยู่บนไหล่เขาหนองยาว มีคลองหนองเขือนชา้ง

ไหลผ่านทางทิศเหนือและทิศตะวนัตก91 ตามประวติัวดักล่าวว่า วดัหนองยางสูงสร้างขึนปี พ.ศ. 

2343 โดยมีพระอาจารยเ์กษมเป็นผูด้าํเนินการสร้างขึน92อยา่งไรก็ตามจากการตงัขอ้สันนิษฐานการ

กาํหนดอายุเบืองตน้ในวิทยานิพนธ์ของคุณพชัรินทร์ศุขประมูล ว่าน่าจะสร้างขึนในสมยัรัชกาล       

ที 4-593 

เมือพิจารณาจากตาํแหน่งทีตงัทางภูมิศาสตร์พบว่า ทีตงัของวดัหนองยาวสูงตงัอยู่บน

ไหล่เขาหนองยาว ห่างจากลาํนําป่าสัก แต่อย่างไรก็ตามปรากฏความสาํคญัว่าพืนทีนีเคยเป็นจุด

ยุทธศาสตร์มาก่อน โดยน่าจะเป็นเส้นทางในการเดินทพับกทางตะวนัออกไปรบกบักมัพูชาสมยั

รัชกาลที 1-394 ดงันนัจึงน่าจะมีการตงัถินฐานของชุมชนเรือยมาในสมยัรัตนโกสินทร์ 

 

กาํหนดอายุหลกัฐานงานศิลปกรรมวดัหนองยาวสูง 

เจดีย์รายทรงเครืองเพิมมุมไม้สิบสอง เจดียร์ายทรงเครืองเพิมมุมไมสิ้บสอง (ภาพที 

73) ตงัอยูบ่ริเวณเนินเขาดา้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ ห่างจากดา้นหลงัอุโบสถประมาณ 68 เมตร95    

มีรูปแบบดงันี 

                                                             
90กองพุทธศาสนสถาน, ประวตัวิดัทัวราชอาณาจกัร, เล่ม 4, 843. 
91กรมศิลปากร, รายงานการสํารวจแหล่งโบราณคดี วัดหนองยาวสูง ตําบลหนองยาว 

อาํเภอเมอืง จงัหวดัสระบุรี (กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี, 2526), 4. 
92กองพุทธศาสนสถาน, ประวตัวิดัทัวราชอาณาจกัร, เล่ม 4, 843. 
93พชัรินทร์ ศุขประมลู, “ชีวิตชาวบา้นในจิตรกรรมฝาผนงัจงัหวดัสระบุรี,” 52. 
94จารึก วิไลแกว้, แหล่งโบราณคดีทีเกียวเนืองกับเส้นทางเดินทัพและเส้นทางติดต่อ

ค้าขายแลกเปลยีนในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา สระบุรี ปราจนีบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 

ระยอง และจนัทบุรี (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2538), 451. 
95กรมศิลปากร, รายงานการสํารวจแหล่งโบราณคดี วัดหนองยาวสูง ตําบลหนองยาว 

อาํเภอเมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี, 4. 
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ส่วนฐาน ฐานเขียงยอ่มุมไมสิ้บสอง 3 ฐาน ซึงฐานเขียงทงั 3 ฐานถูกก่ออิฐหุ้มทบัฐาน

เดิม  ถดัขึนไปเป็นชุดฐานสิงห์ 5 ชุด ย่อมุมไมสิ้บสอง ต่อดว้ยบวัทรงคลุ่มในผงัย่อมุมไมสิ้บสอง

รองรับองคร์ะฆงั 

ส่วนกลาง เป็นองคร์ะฆงัขนาดเลก็ในผงัยอ่มุมไมสิ้บสอง ต่อขึนไปเป็นบลัลงัก ์

ส่วนยอด เป็นบวัทรงคลุ่มเถา เป็นลกัษณะเฉพาะของเจดียท์รงเครือง ต่อดว้ยปลีและ

ปลียอด 

 

 
 

ภาพที 73  เจดียร์ายทรงเครืองเพิมมุมไมสิ้บสองวดัหนองยาวสูงเป็นแบบแผนเจดียท์รงเครืองศิลปะ

รัตนโกสินทร์แต่มีรูปแบบเป็นทอ้งถินหลงัจากสมยัรัชกาลที 3  คือ การทาํชุดฐานสิงห์       

5 ฐาน 

 

พิจารณาจากรูปแบบเจดียพ์บว่าเป็นเจดียท์รงเครืองเพิมมุมศิลปะรัตนโกสินทร์ สังเกต

ไดจ้ากส่วนบวัทรงคลุ่มอยูใ่นผงัเพิมมุม เป็นแบบแผนเดียวกบัเจดียท์รงเครืองศิลปะรัตนโกสินทร์96

เช่น เจดียศ์รีสรรเพชญดาญาณ วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลารามสมยัรัชกาลที 3 เป็นต้น มีความ

แตกต่างจากเจดียท์รงเครืองศิลปะอยุธยาตอนปลาย จะทาํบวัทรงคลุ่มอยู่ในผงักลมเสมอ  ซึงการ

                                                             
96เชษฐติ์งสญัชลี, “ความแตกต่างทางดา้นรูปแบบของเจดียท์รงเครืองในศิลปะอยุธยา

ตอนปลายกบัศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนตน้” (รายงานประกอบการสอนรายวิชา 317 431 การศึกษา

โดยเสรีในแขนงวิชาประวตัิศาสตร์ศิลปะ ภาควิชาประวตัิศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2542), 31. 
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สร้างเจดียท์รงเครืองนนันิยมสร้างมาแลว้ตงัแต่สมยัอยธุยาตอนกลางสืบมาจนถึงช่วงรัชกาลที  1-3 

พบข้อสังเกตเจดีย ์ทรงเครืองเพิมมุมทีว ัดหนองยาวสูงมีแบบแผนผิดแปลกจากรูปแบบเจดีย์

ทรงเครืองสมยัรัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาลที 1-3 คือ การทาํชุดฐานสิงห์ 5 ชุดจึงทาํใหเ้จดียมี์สดัส่วนที

เพิมสูงโดยรูปแบบเจดียท์รงเครืองสมยัรัชกาลที 1-3 มกัจะทาํชุดฐานสิงห์เพียง 3 ฐานเท่านัน97

ดงันนัสนันิษฐานไดว้่าเจดียท์รงเครืองเพิมมุมวดัหนองยาวสูงน่าจะเป็นการสร้างขึนใหม่ในระยะ

หลงัลงมาจากสมยัรัชกาลที 3  

นอกเหนือจากนียงัแสดงให้เห็นถึงความเป็นลักษณะเฉพาะของช่างท้องถินเมือง

สระบุรีคือการซอ้นชนัของฐานหลายชนั ทาํใหเ้จดียมี์ลกัษณะทียดืสูงชะลดูมากพบตวัอย่างเจดียใ์น

ทอ้งถินเมืองสระบุรีทีมีการทาํชุดฐานซอ้นชนักนัหลายชนั ทีสร้างขึนสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ 

ตวัอย่างเช่น เจดียร์ายทรงระฆงัวดัพะเยาว ์อาํเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี โดยมีรูปแบบมีการเพิม     

ชุดฐานบวั (คลา้ยมาลยัเถา) รองรับองคร์ะฆงัมากกว่า 3 ฐาน โดยทาํเป็นซอ้นกนั 5 ชนั จึงทาํใหเ้จดีย ์

มีรูปทรงเพรียวสูงขึน และองคร์ะฆงับีบเลก็ (ภาพที 74) เป็นตน้  

สรุปไดว้่ารูปแบบของเจดียท์รงเครืองเพิมมุม วดัหนองยาว มีระเบียบแบบแผนความ

นิยมของช่างทอ้งถินเมืองสระบุรีแลว้ ดงันนัเจดียจึ์งน่าจะสร้างขึนหลงัสมยัรัชกาลที 3 เป็นตน้ไป 

 

 
 

ภาพที 74 เจดียร์ายทรงระฆงั วดัพะเยาว ์อาํเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี กาํหนดอายหุลงัสมยัรัชกาลที 

3 น่าจะเป็นช่างทอ้งถิน พบว่ามีรูปแบบมีการเพิมชุดฐานบวัขึนมากกว่า 3 ฐาน โดยทาํ

ลวดบวั 5 ชนั  

 
                                                             

97ศกัดิชยั สายสิงห์, พุทธศิลป์สมยัรัตนโกสินทร์: พฒันาการของงานช่างและแนวคิดที

ปรับเปลยีน, 64. 
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พระอุโบสถ 

1. โครงสร้าง  

พระอุโบสถเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน โดยพบว่ารูปแบบเป็นอาคารทีทาํตามแบบแผน

อาคารสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ในสมยัรัชกาลที 3 คือ กลุ่มอาคารแบบผสมระหว่างแบบประเพณี

นิยมกบัแบบพระราชนิยม (ภาพที 75) เช่น พระวิหารและพระอุโบสถวดัสุทศันเทพวรารามฯ  (ภาพ

ที 76) พระวิหารพระพุทธไสยาสน์ วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม98 เป็นตน้ ดงันันพระอุโบสถ       

วดัหนองยาวสูงจึงน่าจะไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากพระอุโบสถในสมยัรัชกาลที 3  

 

 
 

ภาพที 75 พระอุโบสถวดัหนองยาวสูงทําตามแบบแผนอาคารไทยประเพณีผสมอาคารแบบ         

พระราชนิยมสมยัรัชกาลที 3 

  

 
 

ภาพที 76 พระอุโบสถวดัสุทศันเทพวรารามสมยัรัชกาลที 3 เป็นรูปแบบอาคารไทยประเพณีผสม

อาคารแบบพระราชนิยมสมยัรัชกาลที 3 

 

                                                             
98ศกัดิชยั สายสิงห์, งานช่างสมยัพระนังเกล้าฯ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2551), 80. 
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2. หนา้บนั  

หน้าบันเป็นไมจ้าํหลกัลงรักปิดทองประดับกระเบืองสีและเครืองถ้วยหน้าบัน

ทางดา้นทิศตะวนัออกเป็นรูปพระอาทิตยท์รงชกัราชรถเทียมราชสีห์ภายในวงกลมใตฉ้ัตรเจ็ดชนั 

ลอ้มรอบด้วยลวดลายกระหนกประดับเครืองถว้ยเป็นดอกไม ้(ภาพที77) ส่วนหน้าบันทางดา้น

ตะวนัตกเป็นรูปพระจนัทร์ทรงราชรถเทียมมา้ลอ้มรอบดว้ยลวดลายกระหนกประดบั เครืองถว้ย

เป็นรูปดอกไม ้(ภาพที78) แนวคิดการทาํหนา้บนัวดัหนองยาวสูงไว ้สรุปความไวว้่าหนา้บนัดา้นทิศ

ตะวนัออกเป็นพระอาทิตย ์และหน้าบนัดา้นทิศตะวนัตกเป็นพระจนัทร์พบว่าสัมพนัธ์กบัคติการ

วางตวัของพระอุโบสถตามแนวทิศตะวนัออก-ตะวนัตกอาจสร้างมาจากคติความเชือเรืองชมพูทวีป

ในไตรภูมิโลกสัณฐาน เช่นเ ดียวกับคติการสร้างพระอุโบสถวัดสุทัศน์ เทพวรารามใน

กรุงเทพมหานครซึงหมายถึงพระอุโบสถเป็นชมพทูวีปตามทิศทางวงโคจรรอบเขาพระสุเมรุคือพระ

วิหาร99 ดงันนัจากโครงสร้างของอาคารและคติการประดบัตกแต่งลวดลายหน้าบนั สรุปไดว้่าพระ

อุโบสถวดัหนองยาวสูงสามารถกาํหนดอายไุดว้่าไม่เก่าไปกว่าพระอุโบสถวดัสุทศันเทพวรารามฯที

สร้างขึนในสมยัรัชกาลที 3  

 

 
 

ภาพที 77  พระอาทิตยท์รงชกัราชรถเทียมราชสีห์  หนา้บนัดา้นตะวนัออก วดัหนองยาวสูง 

 

                                                             
99สายพิณ สุภา, “วิถีชีวิตไทยยวนในจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวดัหนองยาวสูง 

ตาํบลหนองยาวสูง อาํเภอเมือง จังหวัดสระบุรี” (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา

ประวติัศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2552), 12. 
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ภาพที 78 พระจนัทร์ทรงราชรถเทียมมา้ หนา้บนัดา้นตะวนัตกวดัหนองยาวสูง 

 

3. ผนงัดา้นนอกพระอุโบสถ  

พบว่าเขียนเป็นภาพพระพุทธเจา้ประทบัยืนปางประทานอภยั ขนาบดว้ยพระสาวก

ข้างละหนึงองค์ (ภาพที 79) สันนิษฐานว่าน่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากการประดิษฐาน

พระพุทธรูปไวภ้ายในซุม้จระนาํผนังดา้นหน้าของพระอุโบสถ นิยมอย่างมากในพระอุโบสถสมยั

รัตนโกสินทร์ตอนตน้ จากการสาํรวจวดัพบว่ามีการเขียนภาพพระพุทธเจา้ประทบัยนื ปางประทาน

อภัยเขียนอยู่ในภายกรอบซุ้มตรงกลางอยู่ระหว่างประตูทางเข้า ผนังด้านนอกด้านหน้าของ                 

พระอุโบสถ วดักาํแพง คลองบางจาก100 และได้สันนิษฐานกาํหนดอายุว่าอยู่ในช่วงปลายสมยั

รัชกาลที 3 สืบถึงตน้สมยัรัชกาลที 4101 (ภาพที 80) ดงันันการเขียนภาพพระพุทธเจา้ประทบัยืน 

ขนาบดว้ย    พระสาวกขา้งละหนึงองค์ดา้นนอกผนังดา้นหลงัพระอุโบสถวดัหนองยาวสูงอาจจะ

ไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากการเขียนภาพพระพุทธเจา้ภายในซุม้ผนังดา้นนอกของพระอุโบสถ จาก

การปรากฏหลกัฐานช่วงรัชกาลที 3-4 นอกจากนียงัพบว่าการเขียนภาพจิตรกรรมทีผนังภายนอก

อาคารนนันิยมอยา่งมากในกลุ่มวดัทีสร้างโดยกลุ่มคนลาว จึงสันนิษฐานไดว้่าน่าจะเป็นไดว้่ากลุ่ม

คนลาวทีสร้างวดัหนองยาวสูง 

 

                                                             
100วรินทร์ วิริยะพาณิชย,์ “วดักาํแพง (คลองบางจาก): สถาปัตยกรรมและวิเคราะห์

จิตรกรรมฝาผนงั” (สารนิพนธป์ริญญามหาบณัฑิต สาชาวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2549), 16. 
101เรืองเดียวกนั, 91. 
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ภาพที 79 ภาพพระพุทธเจา้ประทบัยนืปางประทานอภยั ขนาบดว้ยพระสาวกขา้งละหนึงองค ์เขียน

ผนงัดา้นนอกดา้นหลงัพระอุโบสถวดัหนองยาวสูงสนันิษฐานว่าน่าจะไดรั้บแรงบนัดาล

ใจมาจากรูปแบบการเขียนภาพพระพุทธเจ้าประทับยืนด้านนอกอาคารอุโบสถช่วง

รัชกาลที 3-4 

 

 
 

ภาพที 80  ภาพพระพุทธเจ้าประทับยืน ปางประทานอภยัเขียนอยู่ในภายกรอบซุ้มตรงกลางอยู่

ระหว่างประตูทางเขา้ พบทีดา้นหนา้พระอุโบสถวดักาํแพง  คลองบางจาก ถกูสนันิษฐาน

กาํหนดอายวุ่าอยูใ่นปลายสมยัรัชกาลที 3 สืบถึงตน้สมยัรัชกาลที 4  

ทีมา: ภาพจิตรกรรมพระพุทธเจ้าประทับยืนภายในกรอบซุ้ม วัดกําแพง, เขา้ถึงเมือ 11 มีนาคม 

2559, เขา้ถึงไดจ้าก http://files.palungjit.org/attachment.php?attachmentid 

 

พระพุทธรูปภายในพระอุโบสถ 

1. การจดัตงัหมู่พระพุทธรูปบนฐานชุกชี  

การจัดตังหมู่พระพุทธรูปบนฐานชุกชีในอุโบสถวดัหนองยาวสูง ประกอบด้วย

พระพุทธรูปประธานปางมารวิชยัประทบันงัขดัสมาธิราบ (องคก์ลาง) ขนาบขา้งดว้ยพระอคัรสาวก
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ทงัสองขา้ง และถดัไปทงัสองขา้งมีพระพุทธรูปประทบันั งขดัสมาธิราบปางมารวิชยัขา้งละ 1 องค ์

ส่วนผนงั 

ด้านหลังพระประมาณเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้าประทับนั งสมาธิ 2 องค์ใน

ตาํแหน่งขนาบขา้งซา้ยและขวาของพระประธาน ทงัหมดตงัอยูบ่นฐานชุกชี จะสงัเกตไดว้่าฐานชุกชี

ก่อดว้ยปูนติดกบัผนงัสกดัดา้นหลงัพระอุโบสถวดัหนองยาวสูง (ภาพที 81) ลกัษณะดงักล่าวปรากฏ

ในอาคารของกลุ่มคนลาว ยกตวัอยา่งเปรียบเทียบไดแ้ก่ ฐานชุกชีก่อปูนติดผนังสกดัดา้นหลงัพระ

ประธานภายในอุโบสถวดัทุ่งศรีเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี สมยัรัชกาลที 4 (ภาพที 82) อุโบสถบา้น

นาควาย จงัหวดัอุบลราชธานี เป็นตน้ 

 

 
 

ภาพที 81  ฐานชุกชีพระประธาน อุโบสถวดัทุ่งศรีเมืองก่อฐานชุกชีติดกับผนังสกัดด้านหลัง              

พระประธาน สมยัรัชกาลที 4 

 

 
 

ภาพที 82 การจดัตงัหมู่พระพุทธรูปบนฐานชุกชีอุโบสถวดัหนองยาวสูงก่อฐานชุกชีติดผนังสกดั

หลงัพระประธานแสดงอิทธิพลลาว 
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2. พระพุทธรูปประธาน  

พระพุทธรูปประธานมีรูปแบบ ไดแ้ก่ พระโอษฐ์ดา้นบนหนา การทาํรัศมีเป็นเปลว

ขนาดใหญ่เป็นแฉกเป็นตน้ (ภาพที 83) น่าจะได้รับแรงบนัดาลใจมาจากพระพุทธรูปลา้นชา้งใน

ไทย ช่วงปลายพุทธศตวรรษที 22-23 โดยสามารถเปรียบเทียบไดก้บัพระแสน วดัหงส์รัตนาราม 

กรุงเทพฯ102 (ภาพที 84) เป็นตน้ 

 

 
 

ภาพที 83  พระพกัตร์พระพุทธรูปประธาน ไดรั้บอิทธิพลพระพุทธรูปศิลปะลา้นชา้ง พระอุโบสถ

วดัหนองยาวสูง 

 

 
 

ภาพที 84 พระแสน วดัหงส์รัตนาราม กรุงเทพฯพระพุทธรูปลา้นชา้งในไทยกาํหนดอายุช่วงปลาย

พุทธศตวรรษที 22-23 

 

                                                             
102ศกัดิชยั สายสิงห์, พระเจดีย์ พระพุทธรูปฮูปแต้มสิม ศิลปะลาวและอสีาน, 205. 
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งานจติรกรรมฝาผนัง แผนผงัแสดงจิตรกรรมภายในพระอุโบสถวดัหนองยาวสูง 

 

 
 

แผนผงัที 5 แผนผงัแสดงลาํดบัเรืองราวในจิตรกรรมภายในพระอุโบสถวดัหนองยาวสูง 

ทีมา: พชัรินทร์ ศุขประมลู, “ชีวิตชาวบา้นในจิตรกรรมฝาผนงัจงัหวดัสระบุรี” (วิทยานิพนธป์ริญญา

มหาบณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2529), 

250. 

 

การลาํดบัเรืองจิตรกรรมฝาผนงัภายในพระอุโบสถวดัหนองยาวสูง 

1. ผนงัดา้นหนา้พระประธาน 

หอ้งภาพที 1 พุทธประวติัตอนมารผจญ 

หอ้งภาพที 2 ตน้กลัปพฤกษ ์

หอ้งภาพที 3 ตน้นารีผล 

2. ผนงัดา้นขวาพระประธาน 

ห้องภาพที 4 เวสสันดรชาดก กณัฑ์ทศพร หิมพานต์ ทานกณัฑ์ วนประเวศน์และ             

ชูชกตามลาํดบั 

หอ้งภาพที 5 ฝนแกว้เจ็ดประการ  

หอ้งภาพที 6 รามเกียรติตอนทศกณัฑข์าดเศียรขาดกร  
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หอ้งภาพที 7 พุทธประวติัตอนเสด็จออกมหาภิเนกษกรมณ์ 

หอ้งภาพที 8 แจกนัดอกไม ้

3. ผนงัดา้นหลงัพระประธาน 

หอ้งภาพที 9 พระมาลยัเสด็จสวรรคช์นัดาวดึงส์ 

หอ้งภาพที 10 เวสสนัดร กณัฑจุ์ลพนและมหาพน 

ห้องภาพที 11 ภาพพระอดีตพุทธเจ้า  2 องค์ในตําแหน่งขนาบซ้าย-ขวาของ                   

พระประธาน 

4. ผนงัดา้นซา้ยพระประธาน 

ห้องภาพที 12 เวสสันดรชาดก กณัฑ์กุมาร มทัรี สักบรรพ มหาราช ฉกษตัริยแ์ละ               

นครกณัฑ ์

หอ้งภาพที 13 แจกนัดอกไม ้

หอ้งภาพที 14 พระมาลยัเสด็จมานรก 

หอ้งภาพที 15-16 จนัทโครพ ตอนพระฤษีมอบผอบใหแ้ก่จนัทโครพจนถึงนางโมรา  

ถกูสาปเป็นเหยยีวแลว้พระอินทร์ทรงช่วยชุบชีวิตจนัทโครพ 

งานจิตรกรรมฝาผนงัภายในพระอุโบสถวดัหนองยาวสูงมีผูก้าํหนดอายุไวเ้บืองตน้ว่า

เขียนขึนในสมยัรัชกาลที 4-5103 

จากการศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนงั ทีพระอุโบสถวดัหนองยาวสูง ปรากฏภาพธงชาติ

ในฉากพุทธประวติัตอนออกมหาภิเนกษกรมณ์ จะสงัเกตไดว้่าลกัษณะธงชาตินนัเป็นธงพืนสีแดงมี

รูปชา้งเผอืกไม่ทรงเครืองหนัหนา้เขา้หาเสาธง (ภาพที 85)  

ธงชาติชา้งเผอืกรูปแบบนีเกิดขึนในสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาล

ที 4 ในปี พ.ศ. 2398 เป็นปีทีรัชกาลที 4 ไดท้าํหนังสือสัญญาเปิดการคา้ขายกบัชาวตะวนัตก มีเรือ

สินค้าของประเทศต่างในยุโรปและอเมริกาเดินทางเขา้มา และมีสถานกงสุลตังอยู่ในกรุงเทพฯ 

สถานทีเหล่านนัลว้นชกัธงชาติของตน ดงันันสยามจึงเกิดมีธงชาติขึน ทรงพระราชดาํริให้ใชธ้งสี

แดง และควรใชธ้งอย่างเรือหลวงเป็นธงชาติ คงไวแ้ต่รูปช้างเผือกอยู่กลางธงแดง และมีการใช ้        

ธงชาติชา้งเผอืกมาจนถึงสมยัรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลที 5  แต่ต่อมา

ภายหลังในสมยัรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หัว ทรงโปรดให้แก้ไขเป็น            

ธงชา้งเผอืกทรงเครือง หนัหนา้ออกจากเสาธง104 

                                                             
103พชัรินทร์ ศุขประมลู, “ชีวิตชาวบา้นในจิตรกรรมฝาผนงัจงัหวดัสระบุรี,” 52. 
104ฉวีงาม มาเจริญ, ธงไทย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2520), 5-6. 
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ภาพที 85  ภาพธงชาติ ในฉากพุทธประวติัตอนออกมหาภิเนกษกรมณ์ ปรากฏธงชาติช้างเผือก          

ไม่ทรงเครืองหนัหนา้เขา้หาเสาธงเป็นธงชาติในสมยัรัชกาลที 4-5 วดัหนองยาวสูง 

 

ดงันันจากการปรากฏภาพธงชาติช้างเผือกในภาพจึงสันนิษฐานไดว้่าเขียนในสมยั

รัชกาลที 4-5 หากแต่จากการศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ วดัหนองยาวสูง สามารถ

กาํหนดอายไุดแ้คบขึนว่าน่าจะเขียนช่วงตน้รัชกาลที 5 ไดแ้ก่ 

ภาพทหารชาวตะวนัตกขีมา้ถือดาบ ลกัษณะการแต่งกาย คือ สวมหมวกสีขาว (หมวก

เฮลเม็ต) สวมเสือแขนยาวสีแดง มีแถบทีคอปกเสือ กระดุมผ่าหน้า ปล่อยชาย คาดเข็มขดัทบัเสือ 

คาดสายสะพายพาดเฉียง และสวมกางเกงขายาวพืนสีขาวขลิบแดง จากลกัษณะการแต่งกายเป็น

เครืองแบบทหารชาติตะวนัตก สยามไดเ้ริมรับอิทธิพลเขา้มาในสมยัรัชกาลที 5105 (ภาพที 86) 

 

                                                             
105กวิฎ ตังจรัสวงศ,์ “งานจิตรกรรมฝาผนังช่วงพุทธศตวรรษที 24-25 ภาพสะทอ้น

สงัคมของกลุ่มชนแม่นาํสะแกกรัง อาํเภอเมือง จงัหวดัอุทยัธานี” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 

สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2552), 42. 
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ภาพที 86 ภาพทหารชาวตะวนัตกขีมา้ถือดาบ ลกัษณะการแต่งกาย คือ สวมหมวกสีขาว (หมวกเฮล

เมต็) สยามไดเ้ริมรับอิทธิพลเขา้มาในสมยัรัชกาลที 5 พระอุโบสถวดัหนองยาวสูง 

 

 
 

ภาพที 87 ปราสาทพระเทพบิดรสร้างในสมยัรัชกาลที 4 สร้างสาํเร็จในสมยัรัชกาลที 5 

 

นอกจากนีพบการเขียนมีการวาดอาคารปราสาทราชวงัให้สมจริงมากยิงขึนโดยมี        

การวาดอาคารทีมีอยู่จริง คือ ปราสาทพระเทพบิดรภายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ใน

พระบรมมหาราชวงั (ภาพที 87) ซึงปราสาทพระเทพบิดรสร้างในสมยัรัชกาลที 4 พ.ศ. 2394          

โปรดเกลา้ฯ ใหถ้มฐานทกัษิณของพระมณฑปและยกขึนเป็นฐานไพที และสร้างพระพุทธปรางค์

ปราสาทขึนทางทิศตะวนัออกของมณฑป แต่การก่อสร้างยงัไม่แลว้เสร็จในรัชกาลของพระองค ์

และได้สร้างต่อในสมัยรัชกาลที 5106 จะเห็นได้ว่าช่างเขียนภาพปราสาทเลียนแบบปราสาท      

พระเทพบิดรอยา่งสมจริง ดงัจะเห็นไดจ้ากการโครงสร้างการซอ้นชนัของหลงัคา เสารองรับชายคา 

                                                             
106สนัติ เลก็สุขุม, ข้อมูลกบัมุมมอง: ศิลปะรัตนโกสินทร์, 70. 
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และการวาดพระพุทธปรางคไ์วบ้นยอดปราสาท (ภาพที 88) เป็นตน้ ดงันันการเขียนภาพปราสาท

พระเทพบิดร ในภาพจิตรกรรมในอุโบสถวดัหนองยาวสูงกาํหนดอายชุ่วงรัชกาลที 5  

 

 
 

ภาพที 88  ภาพปราสาทเลียนแบบปราสาทพระเทพบิดรสร้างสําเ ร็จในสมัย รัชกาลที  5                 

พระอุโบสถวดัหนองยาวสูง กาํหนดอายสุมยัรัชกาลที 5 

 

นอกจากนียงัพิจารณาจากภาพพุทธประวติัตอนมารผจญ เขียนดา้นหน้าพระประธาน 

ซึงการเขียนภาพมารผจญตาํแหน่งด้านหน้าพระประธานพบว่าเป็นแบบแผนทีปรากฏในงาน

จิตรกรรมไทยประเพณีในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้  

อยา่งไรก็ตาม พบว่าลกัษณะการเขียนภาพตอนมารผจญ ทีพระอุโบสถวดัหนองยาวสูง 

ใชเ้ทคนิควิธีทศันียวิทยา (Perspective) อิทธิพลตะวนัตกแลว้ และมีการเขียนภาพทอ้งฟ้าและกอ้น

เมฆเขียนเหมือนจริง พบความนิยมในสมยัรัชกาลที 4-5 พบขอ้สงัเกตทีสามารถกาํหนดอายุไดแ้คบ

ขึน คือ ภาพพระแม่ธรณีบีบมวยผม เขียนเป็นภาพนาํพุ่งออกจากมวยผม เป็นภาพนาํออกจากมวยผม

ในลกัษณะสมจริงอยา่งมาก (ภาพที 89) พบลกัษณะการเขียนเช่นนีทีภาพมารผจญ ทีพระอุโบสถ

วดัปรมยัยกิาวาส เขียนขึนในสมยัรัชกาลที 5 โดยมีการบูรณปฏิสังขรณ์ในปี พ.ศ. 2427107 (ภาพที 

90) 

 

                                                             
107พิชิต องัคศุภรกุล, “การปรับเปลียนแนวความคิดของจิตรกรรมฝาผนังในพระราช

ประสงคข์องรัชกาลที 5,” 15. 
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ภาพที 89  ภาพพระแม่ธรณีบีบมวยผม เขียนเป็นภาพนาํพุ่งออกจากมวยผม ลกัษณะสมจริงอุโบสถ

วดัหนองยาวสูง 

 

 
 

ภาพที 90  ภาพมารผจญ ทีพระอุโบสถวดัปรมยัยิกาวาส เขียนขึนในสมยัรัชกาลที 5 โดยมีการ

บูรณปฏิสงัขรณ์ในปี พ.ศ. 2427 

 

อนึงแต่เดิมพบว่าการเขียนภาพพระแม่ธรณีบีบมวยผมในงานจิตรกรรมไทยประเพณี

ช่วงรัชกาลที 1-3 ยงัคงเขียนตามแนวคิดปรัมปราคติ จึงไม่เขียนภาพนาํพุ่งออกจากมวยผม อาทิเช่น 

อุโบสถวดัไชยทิศ สมยัรัชกาลที 3 (ภาพที 91) พระอุโบสถวดัใหม่เทพนิมิต เป็นตน้ หรือเขียนภาพ

นาํพุ่งเป็นลกัษณะกนก เช่น พระอุโบสถวดัสุทศันเทพวราม (ภาพที 92) เป็นตน้ 

สรุปไดว้่าจากภาพพระแม่ธรณีบีบมวยผม ทีอุโบสถวดัหนองยาวสูง ภาพจิตรกรรม

น่าจะเขียนตอนตน้รัชกาลที 5 หรือ เขียนร่วมสมยักบัจิตรกรรมพระอุโบสถวดัปรมยัยิกาวาส สมยั

รัชกาลที 5 เป็นตน้ไป 
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ภาพที 91  ภาพพระแม่ธรณีบีบมวยผมเขียนตามแนวคิดอุดมคติ ไม่เขียนภาพนําพุ่งออกจาก         

มวยผมพระอุโบสถวดัไชยทิศ กรุงเทพฯ 

 

 
 

ภาพที 92  ภาพพระแม่ธรณี ลกัษณะการเขียนภาพนาํพุ่ง ออกเป็นกนกพระอุโบสถวดัสุทศันเทพ    

วราราม กรุงเทพฯ สมยัรัชกาลที 3 

 

สรุป 

เมือพิจารณาจากหลักฐานประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ตําแหน่งทีตังของวัด            

หนองยาวสูง พบว่าแต่เดิมบริเวณพืนทีนีเป็นจุดยุทธศาสตร์สาํคญัเคยเป็นเส้นทางเดินทพัในช่วง

รัชกาลที 1-3 ดงันันจึงน่าจะชุมชนเก่าและน่าจะมีการสร้างวดัหนองยาวสูงเป็นวดัประจาํชุมชน

อย่างไรก็ตามจากรูปแบบพระอุโบสถพบว่า ไดรั้บแรงบันดาลใจมาจากพระอุโบสถทีวดัสุทศัน

เทพวรารามฯทีสร้างขึนในสมยัรัชกาลที 3 ดงันนัแสดงใหเ้ห็นว่าพระอุโบสถวดัหนองยาวสูงมีอายุ

ไม่เก่าไปกว่าสมยัรัชกาลที 3 

งานจิตรกรรมฝาผนงัภายในพระอุโบสถสามารถกาํหนดอายุไดว้่าเขียนช่วงตน้รัชกาล

ที 5 ไดแ้ก่ ภาพทหารสวมหมวกเฮลเม็ต ภาพปราสาทพระเทพบิดร และภาพพระแม่ธรณีดงัทีได้
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วิเคราะห์เปรียบเทียบหลกัฐานไวข้า้งตน้ รวมทงัจากการศึกษาจากรูปแบบพบว่าอาจจะเป็นฝีมือของ

ช่างท้องถินน่าจะเป็นกลุ่มคนลาว พบข้อสังเกตจากการก่อฐานชุกชีติดกับผนังสกัดด้านหลัง             

พระประธาน และการเขียนจิตรกรรมผนงัดา้นนอกอาคารเป็นตน้ 

 

วดัหนองโนเหนือ ประวตักิารสร้างและการกาํหนดอายุหลกัฐานงานศิลปกรรมภายในวดั 

 

วดัหนองโนเหนือ ตังอยู่เลขที 68 บา้นหนองโน หมู่ที 3 ตาํบลบ้านหนองโน อาํเภอ

เมือง จงัหวดัสระบุรี108ซึงวดัหนองโนเหนือเป็นวดัประจาํตาํบลบา้นหนองโน109 

ตามประวติัวดั พบว่าวดัหนองโนเหนือสร้างขึนตงัแต่ปี พ.ศ. 2363 และเดิมตงัอยู่ใน

หมู่บา้น เรียก “วดัหนองโน”  ไดรั้บพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2373110 อยา่งไรก็ตาม มีผูศึ้กษา

ตงัขอ้สนันิษฐานกาํหนดอายไุวว้่าพระอุโบสถสร้างขึนในสมยัรัชกาลที 5 และงานจิตรกรรมฝาผนัง

น่าจะเขียนด้วยฝีมือของช่างคนเดียวกันกับทีเขียนงานจิตรกรรมฝาผนังของพระอุโบสถ                

วดัหนองยาวสูง111 

 

กาํหนดอายุหลกัฐานงานศิลปกรรมวดัหนองโนเหนือ 

พระอุโบสถ  พระอุโบสถ ว ัดหนองโนเหนือ เป็นอาคารแบบไทยประเพณีสมัย

รัตนโกสินทร์ตอนตน้พบว่าการทาํหน้าบนัเป็นหน้าบันก่ออิฐไม่มีการประดบัลวดลาย และเสา

รองรับชายคาไม่มีการทาํบวัหวัเสา ดา้นหนา้มีการก่อมุขยนืออกมา (ภาพที 93) จากการสาํรวจพบว่า

รูปแบบพระอุโบสถทีมีการก่อมุขยืนออกมาเหมือนกับพระวิหารวดัสุทัศนเทพวรารามฯ สมยั

รัชกาลที 3112 (ภาพที 94) ดังนันจึงชีให้เห็นว่ารูปแบบพระอุโบสถวดัหนองโนเหนือ สามารถ

กาํหนดอายวุ่าไม่เก่าไปกว่าสมยัรัชกาลที 3 

 

                                                             
108กองพุทธศาสนสถาน, ประวตัวิดัทัวราชอาณาจกัร, เล่ม 4, 828. 
109สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรม

พระยาวชิรญาณวโรรส เสด็จตรวจการณ์คณะสงฆ์ พ.ศ. 2455-2460 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หามกุฏ

ราชวิทยาลยั, 2537), 338. 
110กองพุทธศาสนสถาน, ประวตัวิดัทัวราชอาณาจกัร, เล่ม 4, 828. 
111พชัรินทร์ ศุขประมลู, “ชีวิตชาวบา้นในจิตรกรรมฝาผนงัจงัหวดัสระบุรี,” 242. 
112ศกัดิชยั สายสิงห์, งานช่างสมยัพระนังเกล้าฯ, 80. 
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ภาพที 93 พระอุโบสถวดัหนองโนเหนือเป็นอาคารแบบไทยประเพณีสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้  

 

 
 

ภาพที 94 พระวิหารวดัสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพ สมยัรัชกาลที 3 เป็นอาคารไทยประเพณี            

มีมุขยนืออกมาดา้นหนา้ 

 

1. การประดบัตกแต่งอาคารผนงัดา้นนอกพระอุโบสถ  

ภาพยกัษท์วารบาลเขียนไวบ้นผนงัดา้นนอก ขนาบประตูทางเขา้ทงัสองขา้งทงันีใน

ส่วนของภาพชุดแรกมีสภาพค่อนขา้งชาํรุด โดยเหลือเฉพาะฝังซา้ยของพระประธาน  

ลกัษณะการเขียนภาพยกัษ์ทวารบาล ได้แก่ ยืนตรง หน้าอดั ถือกระบอง และใส่            

เครืองทรง (ภาพที 95) พบว่ามีรูปแบบการเขียนเหมือนยกัษ์ทวารบาล เขียนไวด้า้นในบานประตู

ทางเขา้ ทีพระอุโบสถวดัหนองยาวสูง (ภาพที 96)  
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ภาพที 95  ภาพยกัษท์วารบาลเหลือเฉพาะฝังซา้ยของพระประธานพระอุโบสถวดัหนองโนเหนือ มี

รูปแบบเหมือนทีวดัหนองยาวสูง 

 

 
 

ภาพที 96 ยกัษท์วารบาลภายในบานประตูพระอุโบสถวดัหนองยาวสูง 

 

จากการศึกษาพบว่าการเขียนจิตรกรรมทวารบาลทีมีการนาํตวัละครเรืองรามเกียรติ

ในลกัษณะจบัคู่จากเครืองทรงและรูปกาย มีปรากฏมาแลว้ในจิตรกรรมฝาผนังสมยัรัตนโกสินทร์

ตอนตน้ เช่น จิตรกรรมหลงับานประตูหนา้ต่างของมุขดา้นหนา้ในวิหารทิศตะวนัตกวดัพระเชตุพน

วิมลมงัคลาราม113 จิตรกรรมหลงัพระประธานบานประตูพระอุโบสถวดัเสนาสนาราม (ภาพที 97) 

เป็นตน้  

                                                             
113รุ่งโรจน์ ภิรมยอ์นุกลู, รายงานวจิยัเรืองจติรกรรมระเบียงคตวัดพระศรีรัตนศาสดา

ราม (กรุงเทพฯ: มลูนิธิประชาธิปก-รําไพพรรณี, 2558), 171. 
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ลักษณะการเขียนภาพยกัษ์หันหน้าเสียวตามแบบแผนภาพทวารบาลในงาน

จิตรกรรมไทยประเพณีสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้และเขียนตามรูปกาย สีผิว มีการถืออาวุธตาม

แบบเรืองรามเกียรติ เป็นตน้  

หากแต่จาการศึกษาพบว่าภาพยกัษท์วารบาลวดัหนองโนเหนือกบัวดัหนาวยาวสูงมี

ลกัษณะแตกต่างไปจากภาพยกัษท์วารบาลในงานจิตรกรรมไทยประเพณีสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ 

โดยมีลกัษณะการเขียนภาพยกัษห์นัหนา้อดั (หนา้ตรง) ยนืตรงและถือกระบอง สันนิษฐานว่าน่าจะ

ได้รับแรงบนัดาลใจมาจากประติมากรรมยกัษ์ทวารบาล ตังอยู่ในวดัสําคัญสมยัรัตนโกสินทร์

ตอนต้น  ได้แก่  ประติมากรรมย ักษ์ทวารบาล ตังอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถเฝ้าประตูของ                       

วดัอรุณ ราชวราราม คือ ยกัษส์หสัเดชะคู่กบัยกัษท์ศกณัฐ ์(ภาพที 98) พบหลกัฐานเอกสารกล่าวว่า 

สมเด็จเจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ ์ตรัสว่าเป็นฝีมือของหลวงเทพรจนา (กนั) ครูช่างปันใน

สมยัรัชกาลที 2114 และเป็นตน้แบบใหก้บัทวารบาลยกัษส์หสัเดชะกบัทศกณัฐ์ทีตงัอยู่ทีพระระเบียง

ริมประตูทางเขา้ดา้นทิศตะวนัตก วดัพระศรีรัตนศาสดาราม115 

 

 
 

ภาพที 97  จิตรกรรมหลงัพระประธานบานประตู พระอุโบสถวดัเสนาสนาราม รัชกาลที 5 

 

                                                             
114สมเด็จฯ เจา้ฟ้า กรมพระยานริศรานุวดัติวงศ ์และสมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุ

ภาพ, สาสน์สมเด็จ, เล่ม 16 (พระนคร: กรมศิลปากร, 2493), 113. 
115เรืองเดียวกนั, 165. 
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ภาพที 98  ยกัษส์หสัเดชะคู่กบัยกัษท์ศกณัฐด์า้นหนา้พระอุโบสถเฝ้าประตูของวดัอรุณราชวราราม 

กรุงเทพฯ 

 

อีกทังประเด็นสําคัญ คือ การเขียนจิตรกรรมไวผ้นังอาคารด้านอกขนาบประตู

ทางเขา้เป็นเทคนิคการเขียนพบเฉพาะงานเขียนในวดัของกลุ่มคนลาวสรุปไดว้่าการเขียนภาพยกัษ์

ทวารบาลผนังดา้นนอกดา้นหน้าขนาบประตูนัน น่าจะไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากภาพยกัษ์ทวาร

บาลทีพระอุโบสถวดัหนองยาวสูง ซึงรูปแบบได้รับมาจากประติมากรรมยกัษ์ทวารบาล ตังอยู่

ดา้นหนา้พระอุโบสถเฝ้าประตูของวดัหลวงในกรุงเทพฯ นอกจากนนัการเขียนภาพดงักล่าวไวผ้นัง

ดา้นนอกอาคารยงัสนันิษฐานไดว้่ากลุ่มช่างผูส้ร้างวดัหนองโนเหนือน่าจะเป็นกลุ่มคนลาว 

การจดัหมู่พระพุทธรูปภายในอุโบสถ การจดัหมู่พระพุทธรูปอุโบสถวดัหนองโนเหนือ

ตังอยู่บนฐานชุกชี ซึงฐานชุกชีก่อติดผนังสกัดด้านหลังพระประธานเช่นเดียวกับทีอุโบสถ                 

วดัหนองยาวสูง น่าจะไดรั้บอิทธิพลมาจากวดัของกลุ่มคนลาว (ภาพที 99) 

นอกเหนือจากนีปรากฏว่ามีการจดัวางพระพุทธรูปประธาน 2 องค์ ไวบ้นฐานชุกชี

เดียวกนัจากการสาํรวจวดัพบรูปแบบนีในวดัของกลุ่มคนลาว ตวัอย่างเช่น อุโบสถวดับา้นนาควาย 

จงัหวดัอุบลราชธานี (ภาพที 100) เป็นตน้ ดงันันการจดัรูปแบบนีน่าจะไดแ้รงบนัดาลใจมาจากวดั

ลาว 

การจดัหมูพ่ระพุทธรูปภายในอุโบสถการจดัหมูพ่ระพุทธรูปอุโบสถวดัหนองโนเหนือ

ตังอยู่บนฐานชุกชี ซึงฐานชุกชีก่อติดผนังสกัดด้านหลังพระประธานเช่นเดียวกับทีอุโบสถ                      

วดัหนองยาวสูง น่าจะไดรั้บอิทธิพลมาจากวดัของกลุ่มคนลาว  
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ภาพที 99 ฐานชุกชีก่อติดผนงัสกดัดา้นหลงัพระประธานอุโบสถวดัหนองโนเหนือ มีรูปแบบน่าจะ

ไดรั้บอิทธิพลมาจากวดัของกลุ่มคนลาว 

 

 
 

ภาพที 100  การจดัวางพระพุทธรูปประธาน 2 องคเ์ป็นประธานบนฐานชุกชีเดียวกนัพระอุโบสถวดั

บา้นนาควาย จงัหวดัอุบลราชธานี 

 

1. พระพุทธรูปประธาน  

พระพุทธรูปประธาน ปางมารวิชัย ประทับนั งสมาธิ จัดเป็นพระพุทธรูปสมัย

รัตนโกสินทร์ตอนต้น มีรูปแบบดงันี คือ การทาํขมวดใบพระกรรณยาวและทาํลายขมวดทีใบ         

พระกรรณแบบหลายชนั  และสงัฆาฏิเป็นแผ่นใหญ่พาดเกือบอยู่กึงกลางพระวรกายยาวลงมาจรด

พระนาภีและปลายแยกเป็นสองชายคลา้ยเขียวตะขาบ ซอ้นทบัดา้นบนอีกหนึงชนั ชายเป็นผา้ซอ้น
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และปลายมว้นเขา้หากนั มีริวผา้เทียบไดก้บัพระพุทธรูปสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ (ภาพที 101) 

ยกตวัอยา่งเทียบไดก้บั พระพุทธตรีโลกเชษฐ ์ในพระอุโบสถ วดัสุทศันเทพวราราม สมยัรัชกาลที 3 

(ภาพที 102) เป็นตน้  

 

 
 

ภาพที 101 พระพุทธรูปประธานทงั 2 องค ์รูปแบบพระพุทธรูปศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนตน้            

วดัหนองโนเหนือ 

 

 
 

ภาพที 102 พระพุทธตรีโลกเชษฐใ์นพระอุโบสถ วดัสุทศันเทพวรารามฯ กรุงเทพฯสมยัรัชกาลที 3 
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งานจติรกรรมฝาผนัง แผนผงัแสดงจิตรกรรมภายในพระอุโบสถวดัหนองโนเหนือ 

 

 
 

แผนผงัที 6 แผนผงัแสดงลาํดบัเรืองราวในจิตรกรรมภายในพระอุโบสถวดัหนองโนเหนือ 

ทีมา: พชัรินทร์ ศุขประมลู, “ชีวิตชาวบา้นในจิตรกรรมฝาผนงัจงัหวดัสระบุรี” (วิทยานิพนธป์ริญญา

มหาบณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2529), 

252. 

 

การลาํดบัเรืองจิตรกรรมฝาผนงัภายในพระอุโบสถวดัหนองโนเหนือ 

ผนงัระหว่างช่องประตูและหนา้ต่าง เป็นเรืองจนัทโครพรวม 8 หอ้งภาพ ไดแ้ก่  

1. ดา้นซา้ยพระประธาน 

หอ้งภาพที 1 พระฤษีมอบผอบใหแ้ก่จนัทโครพ จนัทโครพเปิดผอบกลางทาง ไดพ้บ

กบันางโมรา 

2. ดา้นหนา้พระประธาน 

หอ้งภาพที 2 จนัทโครพกบันางโมราเดินทางในป่า ไดพ้บโจรกลุ่มหนึง 

หอ้งภาพที 3 จนัทโครพถกูพวกโจรสงัหารจนถึงตอนพระอินทร์สาบนางโมราเป็น

ชะนี 

3. ดา้นขวาพระประธาน 

หอ้งภาพที 4 พระอินทร์ทรงชุบชีวิตจนัทโครพ แลว้ชีทางใหเ้ดินต่อไป 
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หอ้งภาพที 5 จนัทโครพกาํลงัต่อสูก้บัยกัษ ์

หอ้งภาพที 6 จนัทโครพไดน้างนาคมุจลินทเ์ป็นชายาจนถึงตอนนางนาคมุจลินท์ถูก

ยกัษิณีทาํร้าย 

4. ดา้นซา้ยพระประธาน 

หอ้งภาพที 7 จนัทโครพพายกัษิณีซึงจาํแลงเป็นนางนาคมุจลินทเ์ขา้เมือง แต่ในทีสุด

จบัพิรุธไดจึ้งไล่ออก 

หอ้งภาพที 8 จนัทโครพและเหล่าทหารกาํลงัติดตามหานางนาคมุจลินท์และโอรส

คือจนัทวงศ ์

ผนงัระดบัเหนือขอบบนของประตูและหนา้ต่างขึนไปจรดเพดาน เป็นเรืองดงัต่อไปนี 

1. ดา้นซา้ยพระประธาน 

หอ้งภาพที 9 เวสสนัดรชาดก กณัฑท์ศพร หิมพานต์ ทานกณัฑ์ วนประเวศน์และชู

ชกตามลาํดบั 

2. ดา้นหนา้พระประธาน 

หอ้งภาพที 10 พุทธประวติัตอนมารผจญ 

3. ดา้นขวาพระประธาน 

ห้องภาพที 11 เวสสันดรชาดก กัณฑ์จุลพน มหาพน กุมาร มทัรี สักบรรพและ

มหาราชตามลาํดบั 

4. ดา้นหลงัพระประธาน 

หอ้งภาพที 12 เวสสนัดรชาดก กณัฑฉ์กษตัริยแ์ละนครกณัฑ ์

หอ้งภาพที 13 พระมาลยัเสด็จสวรรคช์นัดาวดึงส์ 

ห้องภาพที 14 ผา้ม่านลายดอกไมร่้วงห้อยแลว้รวบชายผา้แอบเขา้ผนังทงัสองขา้ง

กึงกลางผา้ม่านมีพวกอุบะหอ้ยอยู ่

งานจิตรกรรมฝาผนงัวดัหนองโนเหนือ มีผูต้งัขอ้สนันิษฐานกาํหนดอายุไวน่้าจะเขียน

ในสมยัรัชกาลที 5116 จากการศึกษาลกัษณะการเขียนจิตรกรรมฝาผนังวดัหนองโนเหนือและภาพ

การแต่งกายของบุคคล ผูว้ิจยัเห็นสอดคลอ้งว่าน่าจะเขียนขึนในสมยัรัชกาลที 5  

ประเด็นการศึกษาเกียวกับการกําหนดอายุงานจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ                    

วดัหนองโนเหนือ จดัอยูใ่นสมยัรัชกาลที 5 มีดงันี 

ภาพผูห้ญิงไวผ้มยาวปะบ่า และมีการแต่งกายจัดอยู่ในสมยัรัชกาลที 5 แลว้ โดยมี

ลกัษณะใส่เสือแขนยาวแลว้ห่มสไบแพรทับ (ภาพที 103) สืบเนืองจากในหลงัสมยัรัชกาลที 5           
                                                             

116พชัรินทร์ ศุขประมลู, “ชีวิตชาวบา้นในจิตรกรรมฝาผนงัจงัหวดัสระบุรี,” 59. 
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เสด็จกลบัจากสิงคโปร์ นางในยงัคงนุ่งจีบห่มสไบเฉียงตัวเปล่าไม่สวมเสือ ต่อมาเมือถึงงาน             

บรมราชาภิเษก พ.ศ. 2416 รัชกาลที 5 โปรดเกลา้ฯให้ใส่เสือแขนยาวแลว้ห่มสไบแพรเปรียบเทียบ

ไดก้บัภาพเจา้คุณพระประยรูวงศไ์วผ้มยาวและแต่งกายใส่เสือแขนยาวแลว้ห่มสไบแพรทบั117 (ภาพ

ที 104) 

 

 
 

ภาพที 103  การแต่งกายของผูห้ญิงผมยาวปะบ่า มีการใส่เสือแขนยาว ห่มสไบทับเสือ นุ่งผา้            

โจงกระเบน เป็นแบบทีนิยมในสมยัรัชกาลที 5 วดัหนองโนเหนือ 

 

                                                             
117อเนก นาวิกมลู, การแต่งกายสมยัรัตนโกสินทร์, 95. 
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ภาพที 104 ภาพเจา้คุณพระประยรูวงศไ์วผ้มยาวและแต่งกายใส่เสือแขนยาวแลว้ห่มสไบแพรทับ 

รูปทีท่านไวผ้มยาว นาํขึนนันเก่าสุดหาไดเ้พียงแค่นี ไม่ทราบว่าเริมไวแ้ต่ปี พ.ศ. 2414 

หรือเพิงมาไว ้พ.ศ. 2416 สมยัรัชกาลที 5 

ทีมา: อเนก นาวิกมลู, การแต่งกายสมยัรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2547), 95. 

 

ภาพทหารถือปืนในหอ้งภาพพุทธประวติัตอนมารผจญมีลกัษณะการแต่งกาย คือ สวม

หมวกสีนาํตาลทรงหมวกเฮลเมต็ สวมเสือแขนยาวสีฟ้ามีแถบทีคอปกเสือ กระดุมผา่หนา้ ปล่อยชาย 

คาดสายสะพายพาดเฉียง คาดเข็มขดัทบัเสือ และสวมกางเกงขายาว จากลกัษณะการแต่งกายเป็น

เครืองแบบทหารชาติตะวนัตก สยามไดเ้ริมรับอิทธิพลเขา้มาในสมยัรัชกาลที 5 (ภาพที 105)  
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ภาพที 105 ภาพทหารถือปืนลกัษณะการแต่งกาย คือ สวมหมวกสีนาํตาลทรงหมวกเฮลเม็ตการแต่ง

กายเป็นเครืองแบบทหารชาติตะวนัตก สยามไดเ้ริมรับอิทธิพลเขา้มาในสมยัรัชกาลที 5 

 

สรุป  

วดัหนองโนเหนือ จากรูปแบบพระอุโบสถสามารถกาํหนดอายไุดว้่าไม่เก่าไปกว่าสมยั

รัชกาลที 3 เนืองรูปแบบไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากอาคารแบบไทยประเพณี เช่น พระวิหาร วดั           

สุทศันเทพวราราม สมยัรัชกาลที 3  

งานจิตรกรรมภายในพระอุโบสถสามารถกาํหนดอายไุดว้่าเขียนขึนในสมยัรัชกาลที 5 

พิจารณาจากลกัษณะการแต่งกายของบุคคลเปรียบเทียบไดก้บัการแต่งกายจริงในสมยัรัชกาลที 5 

เป็นตน้  

นอกจากนียงัพบรูปแบบของงานศิลปกรรมทีไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากศิลปะลาว 

ไดแ้ก่ การก่อฐานชุกชีติดกบัผนงัสกดัดา้นหลงัพระประธาน การเขียนภาพยกัษ์ทวารบาลผนังดา้น

นอกดา้นหน้าขนาบประตูทางเขา้ของอุโบสถ ซึงมีรูปแบบทีเหมือนกบัพระอุโบสถวดัหนองยาว 

ดงันนัจึงอาจจะเป็นกลุ่มคนลาวพืนถินทีสร้างวดัแห่งนี 
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สรุป 

 

จากการศึกษาในบทที 3 เรืองการกาํหนดอายหุลกัฐานงานศิลปกรรมวดัทงั 5 วดั สรุป

ไดด้งันี 

วัดจันทบุรี รูปแบบของพระอุโบสถเป็นอาคารทรงวิลนัดา ซึงหน้าบนัมีการประดับ

ลวดลายปูนปัน เรียกว่า ลวดลายรูปตน้ไมแ้ห่งชีวิต (Tree of Life) โดยลวดลายประกอบดว้ย กา้น 

ใบ ลายดอกไม ้ตรงลายดอกติดถว้ยชามเคลือบแบบจีน จากการศึกษารูปแบบโครงสร้างอาคารและ

ลวดลายหนา้บนัมีปรากฏมาแลว้ตงัแต่สมยัอยธุยาตอนปลายสืบมาจนถึงสมยัตน้รัตนโกสินทร 

นอกจากนีการทาํกรอบซุ้มมีการทาํลายอย่างเทศ ดงันันพระอุโบสถวดัจนับุรีน่าจะ

สร้างขึนหรือบูรณะปฏิสงัขรณ์ในช่วงรัชกาลที 3-4  

งานจิตรกรรมฝาผนงัภายในพระอุโบสถวดัจนัทบุรี  สามารถกาํหนดอายไุดอ้ยา่งแน่ชดั

ว่าเขียนขึนในสมยัรัชกาลที 4 เนืองจากมีการเขียนภาพม่านแหวกบนผนงัสกดัดา้นหลงัพระประธาน 

พบว่าเป็นแบบแผนใหม่ทีเกิดขึนแทนการเขียนเรืองไตรภูมิโลกสัณฐาน เปรียบเทียบไดก้บัภาพ   

ม่านแหวกบนผนงัสกดัดา้นหลงัพระประธาน ทีพระอุโบสถวดัทองนพคุณ กรุงเทพฯ สมยัรัชกาล    

ที 4 

วัดสมุหประดิษฐารามพระอุโบสถสามารถกําหนดอายุได้อย่างแน่ชัด สร้างโดย

เจา้พระยานิกรบดินทร์ฯ ในสมยัรัชกาลที 4 และมีการบูรณะปฏิสงัขรณ์ครังใหญ่ในสมยัรัชกาลที 5 

รูปแบบอาคารพระอุโบสถพบว่าเป็นอาคารทรงวิลนัดาซึงมีรูปแบบทีสืบความนิยมมา

จากอาคารสมยัอยุธยาตอนปลาย คือ การทาํจั นหับทังด้านหน้าและดา้นหลงัส่วนหน้าบนัมีการ

ประดบัลวดลายปูนปันโดยทาํตราประจาํตาํแหน่งของเจา้พระยานิกรบดินทร์ฯ ตาํแหน่งสมุหนายก

ซึงการประดบัตราบนหนา้บนันิยมในช่วงสมยัรัชกาลที 4-5 และจากแผนผงัทีมีการสร้างพระเจดีย ์

ทรงระฆงั ซึงเป็นแผนผงัทีนิยมในสมยัรัชกาลที 4 ดว้ยเช่นเดียวกนั ดงันนัจึงสอดคลอ้งกบัทีระบุไว้

ในประวติัวดัว่าวดัแห่งนีสร้างโดยเจา้พระยานิกรบดินทร์ฯ  

อย่างไรก็ตามพบว่ามีงานศิลปกรรมอืนๆ ทีสร้างในสมัยรัชกาลที 5ในคราวที              

พระเจา้พีนางเธอ พระองคเ์จา้ภทัรายวุดีทรงบริจาคทรัพยใ์หมี้การบูรณะปฏิสงัขรณ์ ไดแ้ก่ ซุม้ประตู

กาํแพงแกว้ทางดา้นทิศใต ้หอสวมมนต ์หอระฆงั เป็นตน้ และนอกจากนียงัพบร่องรอยการเขียนสี

เลียนแบบลายหินอ่อนบนผนังพระอุโบสถ ซึงเป็นความนิยมตามวดัรอบนอกในสมยัรัชกาลที 5 

อยา่งมาก 

งานจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ จากหลกัฐานในประวติัวดัระบุว่าเขียนขึน

ใหม่ ในปี พ.ศ. 2443 ทงัทางดา้นทิศตะวนัตก เขียนเรืองพระสมุทรโฆษ กบั ทางดา้นทิศตะวนัออก 
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เขียนเรืองหลวิชยัคาว ีจึงทาํใหท้ราบว่างานจิตรกรรมฝาผนงัทีวดัแห่งนีเขียนใหม่ในสมยัรัชกาลที 5 

และจากการศึกษายงัพบว่าลายดาวเพดานทีแสดงอิทธิพลตะวนัตก และผนงัดา้นหลงัพระประธานที

มีภาพพระมาลยัโปรดสตัวใ์นนรกภูมิก็เขียนขึนใหม่ในสมยัรัชกาลที 5 เช่นเดียวกนั 

วดับ้านกอกรูปแบบพระอุโบสถเป็นอาคารไทยประเพณีทวัไปในสมยัรัตนโกสินทร์

ตอนตน้ แต่มีขอ้สงัเกตคือ หน้าบนัมีโครงสร้างโดยการแบ่งเป็น 2 ชนั และมีการประดบัลวดลาย   

ปูนปันเป็นลายแผง ซึงพบรูปแบบดงักล่าวปรากฏขึนครังแรกในวดัแบบพระราชนิยมสมยัรัชกาล   

ที 3 และสืบต่อมายงัวดัในสมยัรัชกาลที 4 รวมทงัการทาํกรอบซุม้ลายอย่างเทศ ดงันันการกาํหนด

อายุพระอุโบสถวดับา้นกอกจดัอยู่ในช่วงรัชกาลที 3-4 อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบรูปแบบที

แสดงให้เห็นลกัษณะงานช่างท้องถินของลาว คือ การทําทางเข้าขึนด้านหน้า จึงน่าจะได้รับ           

แรงบนัดาลใจมาจากอาคารสิมแบบลาว 

งานจิตรกรรมฝาผนงั พบว่าการกาํหนดอายุมีขอ้จาํกดัอย่างมาก เนืองจากตามประวติั

ไม่ทราบว่าใครเป็นผูส้ร้าง และสร้างขึนเมือใด และสภาพจิตรกรรมพบว่ามีสภาชาํรุดทรุดโทรม

อยา่งมาก และมีการซ่อมใหม่ในสมยัรัชกาลที 7 ตามทีพบหลกัฐานเขียนระบุไวผ้นังสกดัดา้นหลงั

พระประธาน วนัที 19 กนัยายน พ.ศ. 2484  

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาสามารถกําหนดอายุได้ว่างานจิตรกรรมฝาผนังที             

พระอุโบสถวดับา้นกอก เขียนขึนปลายรัชกาลที 3 ถึง ตน้รัชกาลที 4 ซึงเป็นงานจิตรกรรมฝาผนงัยคุ

หวัเลียวหวัต่อ มีขอ้สงัเกต คือ ภาพเทพชุมนุม เป็นระเบียบแบบแผนนิยมในสมยัตน้รัตนโกสินทร์ 

แต่พบว่าการเขียนอยูบ่นผนงัดา้นนอกเหนือขอบประตูทางเขา้ เขียนภาพเทพชุมนุมตรงกบัส่วนยอด

ของประตูทรงปราสาทยอด ฉะนันจึงเปรียบเสมือนการปรับใชส่้วนยอดของประตูแทนการเขียน

ภาพพระเจดีย ์สามารถกาํหนดอายไุดว้่างานจิตรกรรมฝาผนังเขียนในช่วงปลายรัชกาลที  3 สืบถึง

ตน้รัชกาลที 4 และนอกจากนียงัพิจารณาได้จากการเขียนเฉพาะเรืองเวสสันชาดก 13 กณัฑ์ ไม่

ปรากฏร่วมกบัเรืองพุทธประวติัและชาดก ซึงยงัเขียนตาํแหน่งผนังระหว่างช่องประตูและหน้าต่าง 

จากการศึกษาสามารถกาํหนดอายไุดว้่าอยูใ่นช่วงปลายรัชกาลที 3 ถึงตน้รัชกาลที 4  

วดัหนองยาวสูง รูปแบบของพระอุโบสถเป็นอาคารไทยประเพณีสมยัรัตนโกสินทร์

หนา้บนัประดบัลวดลายเป็นรูปพระอาทิตยก์บัพระจนัทร์มีปรากฏมาแลว้ทีพระอุโบสถวดัสุทศัน

เทพวรารามฯ กรุงเทพฯ ในสมยัรัชกาลที 3 ดงันนัพระอุโบสถวดัหนองยาวสูงจึงสร้างไม่เก่าไปกว่า

สมยัรัชกาลที 3 และนอกเหนือจากนียงัพบว่ามีการเขียนภาพพระพุทธเจา้ประทบัยืน ขนาบดว้ย   

พระสาวก ผนงัดา้นนอกอยูด่า้นหลงัของพระอุโบสถซึงน่าจะไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากการประดบั

พระพุทธรูปในซุม้จระนาํทีผนงัดา้นนอกของพระอุโบสถหรือการเขียนภาพพระพุทธเจา้ภายในซุม้

ทีมีปรากฏในสมยัรัชกาลที 3  
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งานจิตรกรรมฝาผนัง สามารถกาํหนดอายุได้ว่าเขียนขึนในสมยัรัชกาลที 5 พบข้อ 

สงัเกตจากการแต่งกายของบุคคลในภาพ และภาพพระแม่ธรณีซึงเปรียบเทียบไดก้บังานจิตรกรรม

สมยัรัชกาลที 5 

นอกจากนียงัพบขอ้สงัเกตของรูปแบบบางประการว่าไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากศิลปะ

ลาวลา้นชา้ง ได ้พระพุทธรูปประธาน ทาํเปลวรัศมีเป็นแฉกแบบพระพุทธรูปศิลปะลา้นชา้ง ก่อฐาน

ชุกชีติดผนงัสกดัดา้นหลงัพระประธาน และมีการเขียนจิตรกรรมไวผ้นงัดา้นนอกพระอุโบสถ 

วัดหนองโนเหนือ รูปแบบพระอุโบสถ พบว่ า เ ป็นอาคารไทยประเพณีสมัย

รัตนโกสินทร์ รูปแบบไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากรูปแบบพระวิหารวิหารวดัสุทศันเทพวราราม 

กรุงเทพฯ สมยัรัชกาลที 3 ดงันนัสนันิษฐานไดว้่าพระอุโบสถวดัหนองโนเหนือจึงไม่น่าเก่าไปกว่า

สมยัรัชกาลที 3  

งานจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถสามารถกาํหนดอายุได้ว่าเขียนขึนในสมยั

รัชกาลที 5 พิจารณาจากการแต่งกายทีสมัพนัธก์บัการแต่งกายของบุคคลในสมยัรัชกาลที 5 เป็นตน้ 

นอกจากนียงัพบรูปแบบทีมีความสัมพนัธ์ศิลปะลาวลา้นชา้ง ไดแ้ก่ การก่อฐานชุกชี   

ติดกบัผนงัดา้นหลงัพระประธาน และการเขียนจิตรกรรมผนังดา้นนอกพระอุโบสถเป็นภาพยกัษ์

ทวารบาล ไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากประติมากรรมยกัษท์วารบาลทีปรากฏ ณ พระอารามหลวงใน

กรุงเทพฯ จึงน่าจะเกียวขอ้งกบักลุ่มคนลาวน่าจะสร้างวดัแห่งนี 
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บทที 4 

วเิคราะห์เนือเรืองและการแสดงออกในงานจติรกรรมฝาผนัง 

 

งานจิตรกรรมฝาผนงัของวดัทงั 5 แห่ง ณ เมืองสระบุรีในบทที 3 สามารถกาํหนดอายุ

ไดว้่าเขียนขึนในสมยัรัชกาลที 4-5 ซึงระยะเวลานีพบว่าคติแนวคิดการเขียนงานจิตรกรรมจาก        

ราชธานีมีการปรับเปลียนไปจากแบบแผนเดิม โดยมีการเลือกเขียนเรืองราวแนวใหม่และ

หลากหลายยงิขึนเช่น เนือหามาจากคมัภีร์เล่มอืน วรรณกรรมสาํหรับประชาชนทีมีคติสอนใจและ

เรืองราวทีสะทอ้นภาพชีวิตจริงในสงัคม เป็นตน้ ดงันนัจึงตอ้งมีการศึกษาเนือหาและการแสดงออก

ของเรืองราวทีปรากฏในงานจิตรกรรมของวดัทงั 5 แห่ง เพือใหท้ราบถึงแรงบนัดาลทีไดรั้บอิทธิพล

มาจากราชธานีเป็นประเด็นดงันี 

 

วเิคราะห์เนือเรืองและการแสดงออกในงานจติรกรรมฝาผนังวดัจนัทบุรี 

 

วดัจนัทบุรีตามประวติัไม่ทราบแน่ชดัว่าสร้างขึนเมือใด การกาํหนดอายุงานจิตรกรรม

ฝาผนงัภายในพระอุโบสถวดัจนัทบุรีพบว่าเขียนขึนในสมยัรัชกาลที 4 พิจารณาจากการเขียนภาพ

ม่านแหวกบนผนงัสกดัดา้นหลงัพระประธาน 

 

การจดัวางลาํดับเรืองราวในงานจติรกรรม 

งานวิจยัของคุณพชัรินทร์ ศุขประมลู ไดมี้การจดัวางลาํดบัเรืองในงานจิตรกรรมภายใน

พระอุโบสถวดัจนัทบุรี (รายละเอียดดูทีแผนผงัที 1) ดงันี 

เรืองทศชาติผนังระหว่างช่องหน้าต่างด้านขวาของพระประธานเขียนทศชาติ 5               

พระชาติ 

เรืองพระพุทธเจ้าเสด็จโปรดยงัทีต่าง ๆบนผนังระหว่างช่องหน้าต่างด้านซ้ายของ              

พระประธาน 

ภาพม่านแหวก ผนงัสกดัหลงัพระประธาน 

เรืองพุทธประวติัตอนมารผจญเหนือขอบประตูบนผนงัสกดัดา้นหนา้พระประธานและ

ส่วนล่าง คือ พุทธประวติัตอนออกมหาภิเนกษกรมณ์ 
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ภาพเทพชุมนุมเหนือขอบหน้าต่างของผนังทังสองข้างขวา-ซ้ายเหนือขึนไปเป็น           

ภาพพวงมาลยัพวงระยา้หอ้ย 

ดงันนัเรืองทีปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวดัจนัทบุรี ทีจะสามารถ

นาํมาศึกษาวิเคราะห์ทีมาของเนือหาและการแสดงออก ได้แก่ ทศชาติการแปลความใหม่เรือง          

พุทธประวติัตอนพระพุทธเจา้เสด็จโปรดยงัทีต่างๆ พุทธประวติัตอนมารผจญ พุทธประวติัตอนออก

มหาภิเนกษกรมณ์และเรืองเทพชุมนุม มีรายละเอียดดงันี 

เรืองทศชาต ิ

คาํว่า “ชาดก” นิยามศพัท์ หมายถึง เรืองราวของพระพุทธเจ้าในชาติก่อนๆ หรือ 

พระจริยวตัรของพระโพธิสตัว์1 

“ทศชาดก” หรือ เรียกอีกอย่างหนึงว่า “ทศชาติ” เป็นการบาํเพ็ญ 10 บารมี ใน 10 

อดีตชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าศากยมุนีเมือเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์2โดยเรืองทศชาติ

พบว่ามีเนือหาเป็นส่วนหนึงในพระสุตตนัปิฎก ขุททกนิกาย3 

เรืองทศชาติในงานจิตรกรรมฝาผนังนิยมเขียนไวภ้ายในพระอุโบสถบนผนังระหว่าง

ช่องหน้าต่าง ตังแต่สมยัอยุธยาตอนปลายสืบจนถึงสมยัต้นรัตนโกสินทร์ เช่น ตาํหนักสมเด็จ        

พระพุทธโฆษาจารย ์วดัพุทไธสวรรย์4 พระอุโบสถวดัชมภูเวก นนทบุรี พระอุโบสถวดัสุวรรณาราม 

กรุงเทพฯ เป็นตน้ 

งานจิตรกรรมฝาผนงัเรืองทศชาติพระอุโบสถวดัจนัทบุรีเขียนเพียง 5 พระชาติเท่านัน

ไดแ้ก่ เตมียชาดก มหาชนกชาดก สุวรรณสามชาดก เนมียราชชาดก และมโหสถชาดก ซึงจากการ

สาํรวจสภาพทั วไปของจิตรกรรมพบว่าห้องภาพแรกเรืองเตมียชาดก กับ ห้องภาพทีสามเรือง

สุวรรณสามชาดกมีสภาพชาํรุดทรุดโทรมอยา่งมากจึงไม่สามารถศึกษารายละเอียดได ้ดงันันเรืองที

สามารถวิเคราะห์เนือหาและการแสดงออกในงานจิตรกรรมได ้จึงเหลือเพียง 3 พระชาติเท่านัน มี

ดงันี 

                                                             
1นิยะดา เหล่าสุนทร, ปัญญาสชาดก: ประวัติและความสําคัญทีมีต่อวรรณกรรมร้อย

กรองของไทย (กรุงเทพฯ: แม่คาํผาง, 2538), 17. 
2สนัติ เลก็สุขุม, จติรกรรมไทยสมยัรัชกาลที 3: ความคดิเปลยีน การแสดงออกกเ็ปลยีน

ตาม (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548), 329. 
3เรืองเดียวกนั. 
4ฌอง บวสเซอลีเย่, จิตรกรรมไทยสกุลช่างต่างๆ (กรุงเทพฯ: คณะโบราณคดี มหา 

วิทยาลยัศิลปากร, 2526), 45-46. 
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1. เรืองมหาชนกชาดก  

 

 
 

ภาพที 106 ภาพจิตรกรรมเรืองมหาชนกชาดก ทีพระอุโบสถวดัจนัทบุรี 

 

จิตรกรรมเรืองมหาชนกชาดกแสดงเนือหาตอนเรือสาํเภาอบัปาง ปรากฏภาพนาง

มณีเมขลาอุม้พระมหาชนกจากมหาสมุทรไปส่งยงัเมืองมิถิลานคร (ภาพที 106) จากการสาํรวจงาน

จิตรกรรมฝาผนงัพบว่าตอนเรืออบัปางไดรั้บความนิยมเขียนในงานจิตรกรรมสมยัตน้รัตนโกสินทร์ 

เช่น พระอุโบสถวดัสุวรรณาราม กรุงเทพฯ พระอุโบสถวดัหน่อพุทธางกรู สุพรรณบุรี พระอุโบสถ

วดันายโรง กรุงเทพฯ เป็นตน้ 

2. เรืองเนมีราชชาดก  

 

 
 

ภาพที 107 จิตรกรรมเรืองเนมีราชชาดก แสดงภาพฉากพระเนมีย์ไปยงัเมืองนรก ทีอุโบสถ                

วดัจนัทบุรี 
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เรืองเนมีราชชาดกในงานจิตรกรรมมีเนือหาแบ่งเป็นสองส่วน คือ ฉากสวรรค์และ

ฉากนรก แต่จากการศึกษาพบว่านิยมเลือกเขียนฉากนรกมากกว่าฉากสวรรค ์ซึงภาพจิตรกรรมเรือง           

เนมีราชชาดก ทีพระอุโบสถวดัจนัทบุรี ปรากฏเฉพาะตอนพระเนมียไ์ปยงัเมืองนรก (ภาพที 107)  

นรกในเรืองเนมีราชชาดกหมายถึง นรกอุสสทกนรก คือ นรกขุมเล็กทีเป็นบริวาร

ของมหานรกทงั 8 ขุม5 พบว่ามีทงัหมด 15 ขุม ประกอบดว้ย เวตรณีนทีนิรยะ โสณาทีนิรยะ อยปฐวีนิ

รยะ องัคารกาสุนิรยะ โลหกุมภีนิรยะ ลุตตสิรนิรยะ ถุสนิรยะ สตัติหตนิรยะ วิลกตนิรยะ มุตตกรีสนิ

รยะ โลหิตปุพพนิรยะ อุสสทนิรยะ ชลิตปัพพตนิรยะ อวสิํโรนิรยะ มิจฉาทิฏฐินิรยะ6 

จากการสาํรวจสภาพจิตรกรรมพบว่าเรืองเนมีราชชาดก ทีพระอุโบสถวดัจนัทบุรี 

ปรากฏหลกัฐานภาพเหลือเพียงครึงผนงั และบางส่วนของภาพหลุดร่อนไป ดงันนัจึงปรากฏไม่ครบ

ทงัหมด 15 ขุมนรกอยา่งไรก็ตามสามารถวิเคราะห์เนือหาและการแสดงออกของเรืองราวได ้ดงันี 

2.1 อุสสทกนรก 

 

 
 

ภาพที 108 อุสสทกนรกในเรืองเนมีราชชาดก แสดงออกเป็นรูปสีเหลียมจัตุรัสภายในมีเฉพาะ

ใบหนา้มนุษยเ์ท่านนัไม่แสดงรายละเอียดของภาพการลงทณัฑ์ภายในกรอบสีเหลียม ที

พระอุโบสถวดัจนัทบุรี 

 

                                                             
5รุ่งโรจน์ ภิรมยอ์นุกลู, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ทีมาของสมุดภาพไตรภมิู” (วิทยานิพนธ์

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวติัศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 2552), 255. 
6สมเด็จพระสงัฆราชเจา้ กรมหลวงชินวรสิริวฒัน,์ มหานิบาตชาดก ทศชาตฉิบับชินวร, 

เล่ม 1 (พระนคร: วดัราชบพิธ, 2481), 204-228.  
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อุสสทกนรก หมายถึง นรกขุมเล็กทีเป็นบริวารของมหานรกพบหลกัฐานการ

เขียนฉากอุสสทกนรกมาแลว้ในสมุดภาพไตรภูมิฉบบัต่างๆ เช่น สมุดภาพไตรภูมิฉบบักรุงศรี

อยธุยา เลขที 6 สมุดภาพไตรภูมิฉบบักรุงธนบุรี เลขที 10 เป็นตน้ มกัเขียนภาพอุสสทกนรกแสดง

ออกเป็นรูปสีเหลียมจตุัรัสภายในมีเฉพาะใบหนา้มนุษย ์ทงันีเพราะตอ้งการแสดงภาพสตัวน์รกทีอยู่

ภายในนรกอุสสทกนรกแต่เนืองจากมีพืนทีจาํกัดจึงไม่สามารถแสดงรายละเอียดของภาพการ           

ลงทณัฑส์ตัวน์รกได ้ช่างผูเ้ขียนจึงนาํรายละเอียดออกมาเขียนอยูที่นอกกรอบเสมอ7 (ภาพที 108)  

การเขียนภาพอุสสทกนรกอยู่ในกรอบสีเหลียมมีปรากฏในงานจิตรกรรมสมยั

รัชกาลที 1-3 ไดแ้ก่ พระอุโบสถวดัดุสิดาราม กรุงเทพฯ ภาพนรกทีคอสองเฉลียงดา้นทิศตะวนัตก

ศาลาการเปรียญวดัพระเชตุพนฯ กรุงเทพฯ เป็นต้นดังนันภาพอุสสทกนรกในงานจิตรกรรม ที              

พระอุโบสถวดัจนัทบุรี จึงแสดงใหเ้ห็นแรงบนัดาลใจรูปแบบมาจากอิทธิพลงานช่างจากราธานี 

นอกจากนียงัปรากฏภาพแสดงภาพการลงทณัฑใ์นขุมนรกต่างๆในเรืองเนมีราช

ชาดก ทีพระอุโบสถวดัจนัทบุรี มีดงัต่อไปนี 

2.2 วิลกตนิรยะ  

 

 
 

ภาพที 109 วิลกตนรก หรือ นรกทุบตี ทีอุโบสถวดัจนัทบุรี 

 

                                                             
7รุ่งโรจน์ ภิรมยอ์นุกลู, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ทีมาของสมุดภาพไตรภูมิ,”  251. 
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วิลกตนรก หรือ นรกทุบตี คือ นรกทีมีการทรมานดว้ยการทุบตีดว้ยอาวุธต่างๆ 

สตัวน์รกตอ้งตกนรกขุมนีเกิดจากสตัวน์รกเหล่านีเมือยงัมีชีวิตอยูเ่ป็นผูถื้อเอาของทีเจา้ของไม่ไดใ้ห ้

คือ ธญัชาติ ทรัพย ์เงิน ทอง แพะ แกะ ปสุสัตว ์กระบือ เป็นตน้ จึงถูกฆ่าทรมานดว้ยหอกโดยสัตว์

นอนอยูบ่นแผน่เหลก็8และการแสดงออกของจิตรกรรม เป็นภาพสตัวน์รกถกูนายนิรยบาลวางไวบ้น

แผน่เหลก็ เอาอาวุธเชือดเนือสบัเหมือนสบัเนือทาํเป็นกอ้นๆนอนอยู่9 (ภาพที 109) 

2.3 ชลิตปัพพตนิรยะ 

 

 
 

ภาพที 110 ชลิตปัพพตนรก หรือ นรกภูเขาบด ทีพระอุโบสถวดัจนัทบุรี 

 

ชลิตปัพพตนรก หรือ นรกภูเขาบด คือ นรกทีมีการทรมานดว้ยภูเขาบีบอดัสัตว์

นรก ซึงเกิดจากการทาํกรรม โดยผดิประเวณีเล่นชู ้เป็นตน้ และการแสดงออกในจิตรกรรมปรากฏ

ภาพหวัสตัวน์รกถกูภูเขาบีบอดัเบืองบนมีนายนิรบาลคอยควบคุม (ภาพที 110)  

                                                             
8สมเด็จพระสงัฆราชเจา้ กรมหลวงชินวรสิริวฒัน,์ มหานิบาตชาดก ทศชาตฉิบับชินวร, 

เล่ม 1, 217. 
9พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย ชาดก ภาคที 2, เล่ม 4 (กรุงเทพฯ: มหามกุฏ 

ราชวิทยาลยั, 2525), 269. 
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2.4 โลหิตปุพพนิรยะ 

 

 
 

ภาพที 111 โลหิตปุพพนรก พระอุโบสถวดัจนัทบุรี 

 

โลหิตปุพพนรก คือ นรกขุมนีสัตว์นรกต้องกินมูตรและคูถทีมีกลินเหม็นไม่

สะอาดเน่ายอ่มฟุ้งสตัวน์รกเมือมีความหิวอยากก็เคียวกินมูตรและคูถเหล็กนันเป็นอาหาร เกิดจาก

การก่อทุกข์เบียดเบียนมิตรสหาย พาลประทุษร้ายมิตร10และการแสดงออกในจิตรกรรมเป็นภาพ

สตัวน์รก นอนบนพืนถกูความร้อนแผดเผา กินเลือดและหนองเป็นอาหาร (ภาพที 111) 

2.5 โลหกุมภีนิรยะ 

 

 
 

ภาพที 112 โลหกุมภีนรก หรือ นรกกระทะทองแดง 

 

                                                             
10สมเด็จพระสงัฆราชเจา้ กรมหลวงชินวรสิริวฒัน,์ มหานิบาตชาดก ทศชาตฉิบบัชินวร, 

เล่ม 1, 219. 
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โลหกุมภีนรก หรือ นรกกระทะทองแดง คือ นรกทีมีการทนมานดว้ยการทีนิรย

บาลจับสัตว์นรกโยนลงไปในหมอ้โลหะหรือกระทะอนัเดือดพล่าน เกิดจากการเบียดเบียนด่า

กระทบสมณะหรือพราหมณ์ผูมี้ศีล จึงตกในโลหะกุมภี11 ลกัษณะการแสดงออกในจิตรกรรมวดั

จนัทบุรีพบว่ามีความแปลกไปจากแบบแผนการเขียนภาพภาชนะหมอ้โลหะหรือกระทะ แต่เขียน

เป็นภาชนะทรงสีเหลียม (ภาพที 112) 

จากหลกัฐานสมุดภาพไตรภูมิฉบับต่างๆ เขียนภาพโลหกุมภีนรกเป็นภาชนะ

หมอ้ขนาดใหญ่เช่น ภาพโลหกุมภีนรก ในมหานรกสัญชีพนรก สมุดภาพไตรภูมิฉบบักรุงธนบุรี 

เลขที 10 (ภาพที 113) เป็นตน้ หากแต่ฉากนีในอุโบสถวดัจนัทบุรีเขียนภาชนะเป็นรูปทรงสีเหลียม

ขนาดใหญ่ ภายในวาดเป็นหวัของมนุษยห์ลายหัว มีขาพร้อมทงัมีเปลวไฟ ทีดา้นล่างมีนายนิรบาล

ใชอ้าวุธในการควบคุมดงันนัจึงไม่เหมือนกบัทีอืน  

อย่างไรก็ตาม ผูว้ิจ ัยสันนิษฐานว่าช่างผูเ้ขียนมีการปรับเปลียนรูปทรงของ

ภาชนะ โดยการวาดเป็นภาชนะรูปทรงสีเหลียมแทนภาชนะรูปทรงหมอ้ ซึงสามารถแทนภาพ

ภาชนะไดเ้ช่นเดียวกนั 

 

 
 

ภาพที 113  ภาพโลหกุมภีนรก ในมหานรกสญัชีพนรกเขียนเป็นภาชนะหมอ้ขนาดใหญ่ 

ทีมา: หอสมุดแห่งชาติ, สมุดภาพไตรภูมฉิบับกรุงธนบุรี เลขที 10 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2542), 

48. 

 

                                                             
11พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย ชาดก ภาคที 2, เล่ม 4, 269. 
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สรุปได้ว่าเรืองเนมีราชชาดกในจิตรกรรม ทีพระอุโบสถวดัจันทบุรี เขียนตอน             

พระมาตุลีเทพบุตรพาพระเนมียเ์สด็จทอดพระเนตรนรกขุมต่างๆ พบว่าแบบแผนภาพอุสสทกนรก

ขุมต่างๆในเรืองเนมีราชชาดก ปรากฏมาแลว้ในสมุดภาพไตรภูมิสมยัอยุธยาและสืบทอดแบบแผน

ลงมาถึงงานจิตรกรรมช่วงรัชกาลที 1-3 ดังนันจากเนือหาและการแสดงออกเรืองเนมีราช ที         

พระอุโบสถวดัจนัทบุรีทาํใหท้ราบว่าไดรั้บอิทธิพลมาจากงานช่างจากราชธานี 

3. เรืองมโหสถชาดก  

 

 
 

ภาพที 114  ภาพจิตรกรรมเรืองมโหสถชาดก ตอนทหารของมโหสถบุกเขา้ไปจบัพระนางสลากเทวี 

ราชบุตร และราชธิดาของราชาจุลนี มีภาพชกัรอกเตียค่อม ทีพระอุโบสถวดัจนัทบุรี 

 

มโหสถชาดกในจิตรกรรม ทีพระอุโบสถวดัจนัทบุรี พบว่ามีสภาพชาํรุดมาก เหลือ

หลกัฐานเฉพาะตอนทหารของมโหสถบุกเขา้ไปจบัเหล่านางบาํเรอ และนางค่อม โดยแสดงเป็นภาพ

ชกัรอกเตียค่อม (ภาพที 114) มีเนือเรืองดงันี 

เนือเรืองโดยสรุป 

ฝ่ายพระเจา้จุลนีลอ้มนครทีพระเจา้วิเทหราชประทบัอยู่ ณ กรุงมิถิลา มโหสถเป็นที

ปรึกษาส่วนพระองค์ รู้ความดงักล่าวจึงส่งทหาร 300 คน ให้ขุดอุโมงค์สร้างเมืองไวใ้ต้ดิน ล่อ             

พระเจา้จุลนี และสามารถจบัพระฐาติของพระเจา้จุลนีได ้และเหล่านางบาํเรอและนางค่อมแคระ12 

จากการสํารวจภาพจิตรกรรมฝาผนังสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้พบเรืองมโหสถ

ชาดก ทีมีการวาดตอนชกัรอกเตียค่อม ตวัอยา่งเช่นพระอุโบสถวดัคงคาราม ราชบุรี พระอุโบสถวดั

                                                             
12เรืองเดียวกนั, 493. 



143 

 

อรุณราชวราราม กรุงเทพฯ เป็นฝีมือวาดของหลวงวิจิตรเจษฎา (ครูทองอยู่) ช่างเขียนมีชือสมยั

รัชกาลที 3 แต่ปัจจุบนัภาพเสียหายเพราะถูกไฟไหมค้รังรัชกาลที 5 ใน พ.ศ. 2438 จึงเป็นงานซ่อม

สมยัรัชกาลที 513 เป็นตน้  

นอกจากนีพบขอ้สงัเกตว่าหอ้งภาพเรืองมโหสถชาดกมีพืนทีของห้องภาพยาวทีสุด

กว่าชาดกทงัสีเรืองอาจสอดคลอ้งกบัเนือหาของเรืองมโหสถชาดกทีมีเนือหายาวทีสุดเรืองหนึงใน

บรรดาทศชาติชาดกเรืองอืน14 

4. สรุป   

จากการศึกษาจิตรกรรมเรืองทศชาติชาดกในพระอุโบสถวดัจนัทบุรีพบว่า เรืองทศ

ชาติชาดกบนผนังดา้นขวาของพระประธาน ระหว่างช่องหน้า มีเนือหาและการแสดงออกไดรั้บ

อิทธิพลมาจากแบบแผนของงานจิตรกรรมไทยประเพณีในสมยัตน้รัตนโกสินทร์  

นอกจากนียงัพบประเด็นขอ้สงสยั คือ การเขียนทศชาติเพียง 5 พระชาติแรกโดยวาด

เฉพาะผนงัดา้นขวาของพระประธานเท่านนัแต่ไม่วาดต่อเนืองให้ครบทงัหมด10พระชาติ โดยจาก

การศึกษาพบว่าแบบแผนการเขียนเรืองทศชาติในงานจิตรกรรมไทยประเพณีตงัแต่สมยัอยุธยาตอน

ปลายจนถึงสมยัรัตนโกสินทร์มกัเขียนเรืองทศชาติครบทงั 10 พระชาติ  

ดังนันประเด็นเรืองการเขียนทศชาติ ไม่ครบทัง10 พระชาติ ทีพระอุโบสถวัด

จนัทบุรีจึงผดิแปลกไปจากขนบแบบแผน ผูว้ิจยัสนันิษฐานว่าน่าจะเกิดจากช่างผูเ้ขียนมีความตงัใจ

เลือกเขียนเรืองอืนแทนเรืองทศชาติอีก 5 พระชาติสุดทา้ย ในหอ้งภาพดา้นซา้ยของพระประธาน  

จากการศึกษาจิตรกรรมดา้นซา้ยของพระประธานพบว่าเป็นเรืองราวปรัมปราคติ

แนวใหม่ คือ ประวติัอุบาสกเอตทคัคะ เกิดความนิยมในงานจิตรกรรมช่วงรัชกาลที 3-5 และจาก

การศึกษาพบว่าเนือหาและการแสดงออกในภาพมีความซบัซอ้นอยา่งมากตอ้งพิจารณาจากร่วมกบั

คมัภีร์และนอกจากนีเมือพิจารณาลกัษณะการเขียนและเทคนิคการใชสี้น่าจะเขียนขึนพร้อมกบังาน

จิตรกรรมภายในพระอุโบสถ ดงันนัสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นความตงัใจของผูอุ้ปถมัภ์วดั หรือ ช่าง

ผูเ้ขียนมากกว่าไม่น่าจะเป็นการลบเรืองทศชาติทิงแลว้เขียนซ่อมเพิมเติมใหม่ในสมยัหลงั โดยจะ

ศึกษาในประเด็นถดัไป 

 

                                                             
13สนัติ เลก็สุขุม, จติรกรรมไทยสมยัรัชกาลที 3: ความคิดเปลียน การแสดงออกก็เปลียน

ตาม, 234. 
14ภาณุพงษ ์ เลาหสม, เปลยีนพนื แปลงภาพ ปรับรูป ปรุงลาย: การวเิคราะห์วธิกีาร

ออกแบบและวาดจติรกรรมฝาผนังยุคต้นรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2549), 31. 
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เรืองพระพุทธเจ้าเสด็จโปรดยงัทีต่าง ๆ 

เดิมพัชรินทร์ ศุขประมูลได้แปลความเรืองราวในจิตรกรรมผนังด้านซ้ายของ              

พระประธาน ระหว่างช่องหนา้ต่าง ไวว้่าสือถึงเรืองพุทธประวติัตอนพระพุทธเจา้ไปโปรดยงัทีต่างๆ

ดงันี 

ห้องที 11 เป็นเรืองพุทธประวตัิตอนพระพุทธเจ ้าเทศนาโปรดปัญจวคัคีย ์ และ               

กบิลดาบส  

ห้องที 12 เป็นภาพพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดพุทธสาวกและชาวบ้านที                

พระวิหาร  

ห้องที 13 เป็นภาพพระพุทธเข้าประทับชันบนสุดของเจดียจ์ีนห้าชัน อีกสีชัน  มี               

พระสาวกนงัอยู ่ 

ห้องที 14 เป็นภาพพระพุทธเจา้ประทบัดา้นหน้าศาลากาํลงัแสดงธรรมเทศนาโปรด

พระอินทร์ พระพรหม และเหล่าเทวดา  

ห้องที 15 เป็นภาพพระพุทธเจา้ประทบับนรัตนบลัลงัก์ใตต้น้ไม ้มีพระสาวกห้าองค์       

นงัวิปัสสนากระจายอยูโ่ดยรอบ15 

การตงัขอ้สมมุติฐานเดิมนี สนันิษฐานว่าน่าจะตีความเนือเรืองจิตรกรรมดา้นซา้ยของ

พระประธานโดยอาศัยคัมภี ร์ปฐมสมโพธิกถาสํานวนแปลของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า                   

กรมพระปรมานุชิตชิโนรสเป็นหลกั แต่จากการศึกษาพบว่าจิตรกรรมทงัหมด 5 หอ้งภาพ พชัรินทร์ 

ศุขประมลูไดตี้ความภาพสอดคลอ้งกบัคมัภีร์ปฐมสมโพธิ เพียงแค่ตอนเดียว คือ ตอนพระพุทธเจา้

เทศนาโปรดปัญจวคัคียใ์นหอ้งที 11 นอกจากนีพบว่าระบุเฉพาะครึงผนงัดา้นทีติดกบัประตูทางเขา้

เท่านนั  

อนึงจากการศึกษาผูว้ิจัยมีความเห็นสอดคล้องกับข้อสมมุติฐานของพัชรินทร์                  

ศุขประมูล ในการตีความส่วนหนึงของห้องที 11 เฉพาะผนังทีติดกบัประตูทางเขา้ หมายถึงตอน

พระพุทธเจา้โปรดปัญจวคัคีย ์ปรากฏเนือหาตอนธมัมจกักปริวรรต ในปฐมสมโพธิกถา  เนืองดว้ย

                                                             
15พชัรินทร์ ศุขประมลู, “ชีวิตชาวบา้นในจิตรกรรมฝาผนังจงัหวดัสระบุรี” (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 

2529), 245-246. 



145 

 

เขียนต่อเนืองจากภาพจิตรกรรมด้านหน้าของพระประธาน ทีแสดงภาพตอนบนเป็นภาพ                      

พุทธประวติัตอนมารผจญ ปรากฏเนือหาในตอนมารวิชยัปริวรรตในปฐมสมโพธิกถาเช่นเดียวกนั16 

อย่างไรก็ตาม ผนังอีกครึงหนึงของห้องภาพนีได้แสดงภาพพระพุทธเจ้าอุม้บาตร

ดาํเนินพาเหล่าภิกษุไปสู่เรือนอิทธิพลจีน เป็นประเด็นสาํคญัทีสันนิษฐานว่าน่าจะหมายถึงเรืองอืน 

(ภาพที 115) สืบเนืองจากไดศึ้กษาจากภาพจิตรกรรมพุทธประวติัตอนพระพุทธเจา้แสดงปฐมเทศนา 

ตวัอยา่งสาํคญั คือ พระทีนงัพุทไธสวรรย ์กรุงเทพฯ ฝีมือช่างสมยัรัชกาลที 1 ซึงเขียนภาพตามคมัภีร์

ปฐมสมโพธิกถาแสดงภาพพระพุทธเจา้เขา้ไปในป่าอิสิปปตนมฤคทายวนั และทรงโปรดปัญจวคัคีย ์   

นอกจากนีภาพจิตรกรรมฉากดงักล่าวเมือพิจารณาจากลกัษณะการเขียนและเทคนิคการใชสี้พบว่ามี

การเขียนซ่อมในสมยัรัชกาลที 4 ซึงสอดคลอ้งกบัการกาํหนดอายุจิตรกรรมทีอุโบสถวดัจนัทบุรี 

จงัหวดัสระบุรี หากแต่ฉากดงักล่าวทีพระทีนั งพุทไธสวรรยไ์ม่ปรากฏภาพพระพุทธเจา้อุม้บาตร

ดาํเนินพาเหล่าภิกษุไปยงัสถานทีใด  ดังนันเมืออาศัยเทียบเคียงด้วยแนวทางดังกล่าวแล้วจึง

สนันิษฐานว่าฉากนีทีอุโบสถวดัจนัทบุรี ไม่มีความเกียวขอ้งกบัเรืองราวปฐมเทศนา 

 

 
 

ภาพที 115  ห้องที 11 ผนังด้านทีติดกับประตูทางเข้า สือถึงพุทธประวติั ตอนพระพุทธเจ้าเสด็จ

โปรดปัญจวคัคีย ์และผนังอีกครังหนึงของห้องภาพแสดงภาพพระพุทธเจ้าอุม้บาตร

ดาํเนินพาเหล่าภิกษุไปสู่เรือนอิทธิพลจีน สนันิษฐานว่าน่าจะสือถึงเรืองอืน 

 

นอกจากนีพิจารณาไดจ้ากห้องภาพลาํดบัที 12-15 พชัรินทร์ ศุขประมูลไดตี้ความไว้

อย่างกวา้งๆ ว่าเป็นตอนพระพุทธเจา้เสด็จโปรดยงัทีต่างๆ ตามคมัภีร์ปฐมสมโพธิกถา แต่ไม่ได้

                                                             
16สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, ปฐมสมโพธิกถา (กรุงเทพฯ: 

กรมศิลปากร, 2540), 82-92. 
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อธิบายรายละเอียดของเรืองราวในภาพไว ้รวมทงัจากการศึกษาทาํให้ผูเ้ขียนมีความคิดเห็นต่างจาก

พชัรินทร์ ศุขประมูล คือ เรืองพุทธประวติัในปฐมสมโพธิกถาพบว่าการลาํดบัตอนต่อจากเทศนา

โปรดปัญจวคัคีย ์ตรงกบัตอนเทศนาโปรดยสกุลบุตร17 หากแต่เนือหาและการแสดงออกในภาพ

จิตรกรรมหอ้งที 12 แสดงภาพพระพุทธเจา้ และมีเหล่าภิกษุนั งพนมมือฟังธรรมภายในอาคาร และ

ดา้นหนา้เป็นภาพชาวบา้นกาํลงันงัฟังธรรม ดงันนัมีเนือหาไม่ตรงกบัตอนโปรดยสกุลบุตร เหมือน

ดงัภาพจิตรกรรมทีพระทีนงัพุทไธสวรรย ์กรุงเทพฯ เป็นตน้ ดงันนัจากประเด็นดงักล่าวผูเ้ขียนจึงได้

ตีความใหม่โดยจุดเริมตน้ คือ ภาพอาคารชนัซอ้นหอ้งภาพที 13 มีประเด็นดงันี 

1. ขอ้เสนอใหม่: ภาพอาคารชนัซอ้นในจิตรกรรมฝาผนงั ในหอ้งภาพที 13  

การแปลความภาพอาคารชนัซ้อนในจิตรกรรมฝาผนัง ในห้องภาพที 13 จากการ

วิเคราะห์เนือหาพบว่ามีปรากฏอยู่ในเนือเรือง 2 เรือง ไดแ้ก่ โลหะปราสาท หรือ อนาถบิณฑิก        

มหาเศรษฐี อธิบายรายละเอียดดงันี 

1.1 เรืองโลหะปราสาท   โลหะปราสาทจากการศึกษาพบว่ามีการสร้าง 3 แห่ง ไดแ้ก่ 

โลหะปราสาทแห่งแรกปรากฏเนือหาอยู่ในคมัภีร์พุทธศาสนา คือ ประวติันางวิสาขามิคารมารดา 

เป็นเอตทคัคะไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นอุบาสิกาผูเ้ป็นทายกิา ไดส้ร้างโลหะปราสาทหลงัแรก มีชือว่า 

มิคารมาตุปราสาทถวายพระพุทธเจา้และภิกษุสงฆ ์ณ วดับุพพาราม เมืองสาวตัถี ซึงโลหะปราสาท

เป็นปราสาทขนาดใหญ่ 2 ชนั มีห้อง 1,000 ห้อง ยอดปราสาททาํดว้ยทองคาํ18 ประวติัโดยสรุปมี

ดงันี 

นางวิสาขาไดส้ร้างทีอยู่ให้แก่พระสงฆต์ามคาํแนะนาํของพระพุทธเจา้ โดยได้

ตงัชือตามชือนางวิสาขา ว่า “มิคารมาตุปราสาท” การสร้างทีอยู่ตามพุทธดาํรัส ปรากฏว่า มิคาร

เศรษฐีบิดาของสามีนางวิสาขาไดร่้วมสร้างถวายดว้ยในฐานะทีนางวิสาขาผูส้ะใภช่้วยชกันาํตนให้

ถึงความเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนา กล่าวกนัว่า พระพุทธเจา้ทรงมอบหมายให้พระโมคคลัลา

นะเถระเป็นทีปรึกษา อาํนวยการสร้าง ปราสาทหลงันีจึงไดน้ามตามเศรษฐีดว้ย นอกจากนีโลหะ

ปราสาทหลงันีไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจา้เสด็จประทบัตามในประวติั19 

โลหะปราสาทหลงัที 2 มีปรากฏในคมัภีร์ปฐมสมนัตปาสาทิกา กล่าวโดยสรุป

ถึงมูลเหตุการณ์สร้างโลหะปราสาท กล่าวว่าพระมหินทรเถระ ได้กล่าวล่วงหน้าไวก้ับพระเจ้า              

                                                             
17เรืองเดียวกนั, 124-128. 
18ประชุมจารึกวดัโพธ ิ(กรุงเทพฯ: ศิวพร, 2517, 82. 
19กรมศิลปากร, โลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 

2538), 78. 
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เทวานมัปิยติสะว่า ในรัชกาลของพระเจา้ทุฏฐคามณีอภยั พระราชนัดดาของพระองค์ เป็นผูส้ร้าง

โลหะปราสาทเพือใชเ้ป็นทีโรงอุโบสถ จึงโปรดให้จารึกแผ่นทองคาํเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน พร้อมทงั

ปักเสาหินสูง 12 ศอกไวเ้ป็นเครืองหมาย ครันถึงรัชกาลของพระเจา้ทุฏฐคามณีอภยั ทรงอ่านพบ

จารึกแผน่ทองคาํและแบบเขียนทิพยวิมานดงักล่าว จึงดาํริสร้างโลหะปราสาท ทีสาํนักมหาวิหาร 

เมืองอนุราธปุระ20 

นอกจากนีปรากฏในคัมภีร์มหาวงศเ์ช่นเดียวกล่าวกนั กล่าวถึงรูปแบบโลหะ

ปราสาทมีลกัษณะ คือ ดา้นหนึงกวา้งดา้นละประมาณ 100 ศอก พืนเป็นเสาหินทงัสินหลายพนัเสา 

มี 9 ชนั ชนัหนึงๆ มีเรือนยอดชนัละ 100 หลงัจาํนวนห้อง 1,000 ห้อง ลว้นแต่ประดบัประดาดว้ย

แกว้อญัมณี และของมีค่าทงัสิน ตวัปราสาทสร้างดว้ยไมฝั้งหินมีค่าและงาชา้ง ปราสาทนันมีสิงมีค่า

อยู ่4 ประการ คือ ตวัปราสาท 1 เศวตฉัตร 1 บลัลงัก์ 1 มณฑป 1 ซุม้ประตูก่อกาํแพงแกว้สวยงาม 

หลงัคามุงดว้ยอิฐทองแดง ดว้ยเหตุนีจึงเรียกว่า โลหะปราสาท และกาํหนดใหพ้ระสงฆจ์าํพรรษาอยู่

แต่ละชนัตามความรู้ของตน21 

โลหะปราสาท แห่งที 3 คือ โลหะปราสาท วดัราชนัดดาฯ กรุงเทพฯ สร้างสมยั

รัชกาลที 3 จากการแพร่หลายของคมัภีร์มหาวงศใ์นสมยัตน้กรุงรัตนโกสินทร์ สันนิษฐานว่าการ

สร้างโลหะปราสาททีวดัราชนดัดาฯ มีแนวคิดน่าจะเกียวขอ้งกบัการสร้างโลหะปราสาทของพระเจา้           

ทุฏฐคามณี แต่รูปแบบไม่อาจเทียบไดก้บัโลหะปราสาททีพรรณนาไวใ้นคมัภีร์มหาวงศ ์ซึงรูปแบบ

โลหะปราสาททีวดัราชนัดดาฯ มีลกัษณะมี 4 ชนั แต่ละชนัไม่ทาํเป็นห้องแต่ทาํเป็นไปตามแบบ

แผนของยอดปราสาทแบบไทยประเพณี22 

จากการสาํรวจงานจิตรกรรมฝาผนังวดัหลวงในกรุงเทพฯพบว่าการเขียนภาพ              

โลหะปราสาทในงานจิตรกรรมปรากฏเพียงแห่งเดียว คือ พระวิหารพระไสยาสน์วดัพระเชตุพน

วิมลมังคลารามกรุงเทพฯ สมัยรัชกาลที 3 ตําแหน่งผนังด้านทิศเหนือ ห้องภาพที 24 ตอน              

วิสาขามิคารมาตาวตัถุ  ดงันันจึงเป็นขอ้จาํกดัในการนาํมาศึกษาวิเคราะห์เปรียบเพือนาํมาตีความ

ภาพในงานจิตรกรรม เนืองจากพบเฉพาะเรืองนางวิสาขาสร้างโลหะปราสาท แต่อยา่งไรก็ตามไดน้าํ

ภาพจิตรกรรมดา้นซา้ยพระประธานห้องภาพที 11-15 ทีพระอุโบสถวดัจนัทบุรีมาเปรียบเทียบกบั

ภาพจิตรกรรมฝาผนงัตอนวสิาขามิคารมาตาวตัถุ ทีพระวิหารพระไสยาสน์วดัพระเชตุพนฯ พบว่า

                                                             
20พระวินัยปิฎก ภาค 1, เล่ม 1 มหาวิภงัค์ ปฐมภาค และ อรรถกถา (กรุงเทพฯ: มหา 

วิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 2553), 164. 
21กรมศิลปากร, โลหะปราสาท วดัราชนัดดารามวรวหิาร, 78. 
22รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, พุทธศิลป์ลงักา (กรุงเทพฯ: มติชน, 2556), 278. 
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การลาํดับเนือหาไม่ตรงกัน นอกจากนีจากการศึกษาการลาํดับเรืองราวในงานจิตรกรรมที                 

พระอุโบสถวดัจนัทุบรี พบว่าไม่สอดคลอ้งกบัเรืองโลหะปราสาททงั 3 แห่งเช่นเดียวกนั 

1.2 เรืองอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี จากการศึกษา ผูว้ิจยัขอนาํเสนอเรืองอนาถ  บิณฑิ

กมหาเศรษฐีพบว่ามีเนือหาเกียวกบัการสร้างอาคารปราสาทชนัซอ้น สนันิษฐานว่าน่าจะเป็นเรืองที

เขียนเป็นภาพจิตรกรรมตาํแหน่งดา้นซา้ยของประธาน  

1.2.1 จากการสืบคน้หลกัฐานเอกสารเรืองอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐีนาํมาจาก

เอกสารดงัต่อไปนี  

1.2.1.1 เรืองอนาถบิณฑิกคหบดี ในคมัภีร์สมนัตปาสาทิกา อรรถกถาพระ

วินยัปิฎกผลงานของพระพุทธโฆษาจารย ์

1.2.1.2 เรืองอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี ในคมัภีร์ไตรภูมิโลกยวินิจฉัยชาํระ

โดยพระยาธรรมปรีชา (แกว้) ในสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สมยัรัชกาล

ที 1 

1.2.1.3 เรืองอนาถบิณฑิกอุปาสกวตัถุ ในคมัภีร์มโนรถปุรณี อรรถกถาองั

คุตรนิกายเอกนิบาต ผลงานของพระพุทธโฆษาจารย ์

1.2.2 อนึงเนือหาของเรืองอนาถบิณฑิกเศรษฐีทงั 3 เอกสารพบว่าเนือหาหลกั

ของเรืองเหมือนกนั แต่มีความแตกต่างของรายละเอียดในเนือหาบางประการคือ ปรากฏในตอนที

เจา้ชาย   เชตกุมาร แสดงความประสงคข์อเป็นผูส้ร้างซุม้ประตูในวดัเชตวนาราม พบความแตกต่าง

ดงันี 

1.2.2.1 คัมภีร์สมันตปาสาทิกา อรรถกถา ในตอนนีมีเนือหากล่าวว่า 

“เจา้เชตราชกุมารรับสงัใหส้ร้างซุม้ประตูลงในทีว่างนนั”23 

1.2.2.2 คมัภีร์ไตรภูมิโลกยวินิจฉัย ชาํระสมยัรัชกาลที 1 ในตอนนีมี

เนือหากล่าวว่า “พระราชกุมารก็สร้างปราสาทซุม้ประตู มีพืนได ้7 ชนั ในสถานทีนนั”24 

1.2.2.3 คมัภีร์มโนรถปุรณีอตัถกถาองัคุตรนิกาย เอกนิบาต ในตอนนีมี

เนือหากล่าวว่า “ซือทีดินดว้ยทรัพย ์18 โกฏิ เมือสร้างวิหารเสร็จและใหท้านตามทีตอ้งการแก่บริษทั 

4”25 และทีสาํคญัคือ ในคมัภีร์เล่มนีไม่ไดก้ล่าวของลกัษณะวิหารว่าเป็นเช่นใด 

                                                             
23พระวินัยปิฎก, เล่ม 7 จุลวรรค ทุติยภาค และอรรถกถา (กรุงเทพฯ: มหามกุฎราช

วิทยาลยั, 2553), 241-259. 
24กองวรรณกรรมและประวติัศาสตร์, วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์, เล่ม 2 ไตรภูมิ

โลกวินิจฉยกถา (กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวติัศาสตร์ กรมศิลปากร, 2534), 277-288. 
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สรุปได้ว่าในคัมภีร์ไตรภูมิโลกยวินิจฉัย ชาํระสมยัรัชกาลที 1 พบว่าเนือหา

กล่าวถึงเจ้าเชตกุมารสร้างปราสาทซุ้มประตู มีพืนได ้7 ชัน ในวดัพระเชตวราราม ซึงมีเนือหา

แตกต่างจากคมัภีร์ตน้ฉบบั คือ คมัภีร์สมนัตปาสาทิกา อรรถกถา กบั คมัภีร์มโนรถปุรณีอตัถกถาองั

คุตรนิกาย เอกนิบาต  

ดงันันจากการศึกษาเนือหาเรืองดังกล่าวในคัมภีร์ทัง 3 สํานวน พบว่าภาพ

จิตรกรรมดา้นซา้ยของพระประธาน ทีอุโบสถวดัจนัทบุรีเขียนเรืองอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐีตาม

คมัภีร์ไตรภูมิโลกยวินิจฉัย ชาํระสมยัรัชกาลที 1 อย่างไรก็ตามต้องมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบ

เนือหาของเรืองในแต่ละหอ้งภาพมีดงัต่อไปนี 

2. เนือเรืองอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี คมัภีร์ไตรภูมิโลกยวินิจฉัย ชาํระสมยัรัชกาลที 1 

โดยสรุป  

ครังหนึงอนาถบิณฑิกได้ไปบ้านราชคฤหเศรษฐี ณ เมืองราชคฤห์ เห็นราชคฤห

เศรษฐีกาํลงัตกแต่งเครืองไทยทานเพือรับเสด็จพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์บริวารมาในวนัรุ่งขึน               

อนาถบิณฑิก จึงไดถ้ามราชคฤหเศรษฐีว่าขอเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้บา้ง  แต่ราชคฤหเศรษฐีตอบว่าเวลา

นียงัไม่เหมาะสมควรทีจะเขา้เฝ้า 

ต่อมาในยามดึกดว้ยอานุภาพของเทวดาทาํให้ประตูเมืองเปิดและให้อนาถบิณฑิกก็

เดินทางออกจากเมืองไปทีป่าสีตวนั เมือไปถึงจึงพบพระพุทธเจา้กาํลงัเดินจงกรมกลางแจง้ในตอน

ใกล้รุ้ง ครันพระองค์ก็ทอดพระเนตรเห็นอนาถบิณฑิกเศรษฐี จึงเทศนาธรรมโปรด  ทําให ้           

อนาถบิณฑิกบรรลุพระโสดาบนั  

หลงัจากนนัอนาถบิณฑิกจึงไดอ้าราธนาพระพุทธองคก์บัเหล่าภิกษุไปฉนัภตัตาหาร 

ครันเวลาเช้าพระพุทธเจา้ทรงอุม้บาตรเสด็จนําเหล่าภิกษุบริวารออกจากคันธกุฎีมาทีเรือนของ

เศรษฐี  

ครันอนาถบิณฑิกกลบัไปสู่พระนครสาวตัถีแลว้จึงไดส้ร้างวิหารอารามระหว่างทาง

จากเมืองราชคฤห์จนถึงเมืองสาวตัถี รวมได ้45 วิหาร หลงัจากสร้างเสร็จอนาถบิณฑิก บอกแก่

ชาวบา้นว่าตนไดอ้าราธนาพระพุทธองคเ์สด็จมายงัเมืองสาวตัถี ใหร่้วมกนัทาํบุญใหท้าน 

ต่อมาอนาถบิณฑิกตงัใจจะสร้างมหาวิหารถวายแก่พระพุทธเจา้ และไดห้าสถานที

จึงไดพิ้จารณาเห็นสวนอุทยานของเจา้เชตกุมารเห็นว่าเป็นทีเหมาะสมทีจะสร้างมหาวิหาร จึงไดไ้ป

ขอสวนอุทยานของเจ้าเชตกุมารๆ ได้บอกอนาถบิณฑิกให้นําเงินมาลาดให้เต็มพืนทีสวนนัน          

                                                                                                                                                                              
25พระสูตรและอรรถกถาแปลอังคุตตรนิกาย เอกนิบาต ทุกนิบาต ภาคที 2, เล่ม 1 

(กรุงเทพฯ: มหามกุฎราชวิทยาลยั, 2553), 60. 
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อนาถบิณฑิกก็ใหข้นเอาเงินมาปูเตม็ทงัสวน เมือเจา้เชตกุมารเห็นดงันนัจึงมีความยนิดีและขอให้ตน

ไดร่้วมทาํบุญดว้ยโดยไดส้ร้างปราสาท 7 ชันในสถานทีพระเชตวนัมหาวหิาร26 

ส่วนอนาถบิณฑิกไดส้ร้างพระเชตวนัมหาวิหาร ประดบัดว้ยบริเวณศาลาอุปัฏฐาก          

โรงไฟ สระนาํ ศาลารายอยูริ่มนาํ มีทงัทีนั งทีนอนร้อนและเยน็ สร้างดว้ยทรัพย ์18 โกฏิ เมือสร้าง

พระเชตวนัมหาวิหารสาํเร็จไดอ้าราธนาพระพุทธเจา้มายงัพระเชตวนัมหาวิหารแลว้กระทาํการ

ฉลองเมือกระทาํการฉลองเสร็จ พระพุทธองคไ์ดเ้สด็จจาริกพระนครเวสาลีโดยลาํดบั ซึงไดป้ระทบั

อยูที่กฏูาคารศาลาป่ามหาวนั ณ เมืองเวสาลีนนั27 

3. การแปลความจิตรกรรม เรืองอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี 

จากเนือเรืองยอ่ เรือง “อนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี” โดยสรุปนนั ไดป้รากฏเป็นชุดภาพ

จิตรกรรมตาํแหน่งดา้นซา้ยมือของพระประธาน ทีอุโบสถวดัจนัทบุรี เริมตน้เรืองจากห้องที 11 

ดาํเนินเหตุการณ์ต่อเนืองไปถึงในหอ้งที 15 

หอ้งที 11 

ส่วนที 2 แสดงภาพพระพุทธเจา้ทรงอุม้บาตร ดาํเนินพาเหล่าภิกษุไปสู่เรือนทีแสดง

อิทธิพลแบบจีน ในระหว่างทางมีชาวบา้นกาํลงัใส่บาตร และส่วนล่างของภาพเป็นรูปเหล่าภิกษุ

กาํลงัเดินเขา้ไปสู่เรือนดงักล่าว แปลความไดว้่าเป็นเรืองอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี เริมตน้เรืองตอน 

อนาถบิณฑิกไดอ้าราธนาพระพุทธเจา้กบัเหล่าภิกษุไปฉันภตัตาหารยงัเรือนของราชคฤหเศรษฐี 

ต่อมาครันรุ่งเชา้พระพุทธเจา้ทรงอุม้บาตรเสด็จนาํเหล่าภิกษุออกจากคนัธกุฎีมาทีเรือนของเศรษฐี 

(ภาพที 116) 

จากภาพจิตรกรรมปรากฏสถานทีสาํคญัในหอ้งภาพ คือ เรือนอิทธิพลแบบจีนสือถึง

เรือนของราชคฤหเศรษฐี ซึงบา้นเรือนอิทธิพลแบบจีนในงานจิตรกรรมมกัถูกแปลความถึงเจา้ของ

บา้นว่าเป็นผูมี้ฐานะรํารวยมนัคงั ซึงหมายถึงบา้นของคหบดีหรือเศรษฐี เช่น ฉากตอนกุมมาสบินฑ

ชาดก เป็นภาพคหบดีอาศยัในบ้านเรือนแบบจีน ทีพระอุโบสถวัดบางขุนเทียนใน คลองบาง            

ขุนเทียน (ภาพที 117) เป็นตน้ และสอดแทรกภาพวิถีชีวิต หรือ ภาพกาก ร่วมในฉากนี คือ ภาพ

ชาวบา้นกาํลงัใส่บาตร ภาพหญิงชาวไทยวนกาํลงัขนของทาํบุญ เป็นตน้ โดยหมายถึงภาพชาวเมือง

ราชคฤห์นนัเอง 

                                                             
26กองวรรณกรรมและประวติัศาสตร์, วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์, เล่ม 2 ไตรภูมิ

โลกวินิจฉยกถา, 277-288. 
27พระวนิัยปิฎก, เล่ม 7 จุลวรรค ทุติยภาค และอรรถกถา, 241-259. 
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ภาพที 116  ส่วนที 2 เริมตน้เรืองอนาถบิณฑิกเศรษฐีไดอ้าราธนาพระพุทธเจา้กบัเหล่าภิกษุไปฉัน

ภตัตาหารยงัเรือนของราชคฤหเศรษฐี สงัเกตจากลูกศรชีให้เห็นว่า พระพุทธเจา้ทรงอุม้

บาตรเสด็จนาํเหล่าภิกษุออกจากคนัธกุฎีมาทีเรือนของเศรษฐี ทีอุโบสถวดัจนัทบุรี 

 

 
 

ภาพที 117  ฉากตอนกุมมาสบิณฑชาดก เป็นภาพคหบดีอาศยัในบา้นเรือนแบบจีน ทีพระอุโบสถวดั

บางขุนเทียนใน คลองบางขุนเทียน  สมยัรัชกาลที 4 

ทีมา: ประยรู อุลุชาฎะ, วดับางขุนเทียนใน (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2540), 51. 
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หอ้งภาพที12 

ภาพพระพุทธเจา้ประทบันั งสมาธิตรงกลางภายในอาคาร โดยมีเหล่าภิกษุนั งพนม

มือฟังธรรมภายในอาคารทงัสองขา้ง ดา้นหลงัเป็นภาพกุฏิของภิกษุและมีการวาดเจดียส์ามองค์อยู่

ดา้นหลงักุฏิ ส่วนภาพดา้นหนา้เป็นภาพชาวบา้นกาํลงันงัฟังธรรมทงัสองขา้ง จากภาพดงักล่าวแปล

ความไดว้่าหมายถึงตอนอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐีไดส้ร้างวดัระหว่างทางจากเมืองราชคฤห์จนถึง

เมืองสาวตัถี รวมได้ 45 แห่ง หลงัจากสร้างเสร็จอนาถบิณฑิกเศรษฐี ได้บอกแก่ชาวบ้านว่าให้

ร่วมกนัมาทาํบุญโดยไดอ้าราธนาพระพุทธเจา้กบัเหล่าภิกษุมายงัเมืองสาวตัถี (ภาพที 118)  

ฉากนีปรากฏสถานทีสาํคญัในหอ้งภาพชีให้เห็นว่าเป็นตอนดงักล่าว คือ อาคารทีมี

พระพุทธเจ้าและเหล่าภิกษุประทบันั งภายในอาคารทีมีส่วนบนของหลงัคามีการประดับช่อฟ้า 

ใบระกา และหางหงส์ ซึงหมายถึงพระอาราม และดา้นหลงัเป็นกุฏิทีอยู่อาศยัของพระสงฆแ์ละมี

เจดียอ์ยู่ดา้นหลงักุฏิ ดงันันจากภาพจึงสันนิษฐานว่าช่างผูเ้ขียนไดว้าดสิงก่อสร้างต่างๆภายในวดั 

ปรากฏทงัเขตพุทธาวาสกบัสงัฆาวาส ซึงเป็นวดัทีสร้างโดยอนาถบิณฑิกเศรษฐี ทีเมืองสาวตัถีตามที

ปรากฏเนือหาในคมัภีร์ดงักล่าว 

 

 
 

ภาพที 118  ภาพตอนอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐีไดส้ร้างวดัระหว่างทางจากเมืองราชคฤห์จนถึงเมือง

สาวตัถี รวมได ้45 แห่ง หลงัจากสร้างเสร็จอนาถบิณฑิกเศรษฐี ไดบ้อกแก่ชาวบา้นว่าให้

ร่วมกันมาทําบุญ โดยได้อาราธนาพระพุทธเจ้ากับเหล่าภิกษุมายงัเมืองสาวัตถี ที              

พระอุโบสถวดัจนัทบุรี 
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หอ้งภาพที 13 

ภาพพระพุทธเจา้ประทบันงัสมาธิอยู่ชนับนสุดของอาคารปราสาท (เรือนชนัซอ้น) 

ส่วนอีกสีชนัทีเหลือเขียนเป็นภาพพระสาวกนงัพนมมืออยู ่ดา้นขา้งของอาคารมี การวาดบนัไดทาง

ขึนปราสาทโดยมีภาพภิกษุกาํลงัปีนขึนบนัได ถดัจากปราสาทมีการวาดเหมือนถะ (เจดียแ์บบจีน) 

ส่วนดา้นหลงัเป็นภาพกุฏิของพระสงฆแ์สดงอิทธิพลจีนและประกอบดว้ยภาพพระสงฆ์กระทาํ

กิจวตัรสงฆต่์างๆ จากภาพดงักล่าวแปลความไดว้่าหมายถึงตอนเจา้เชตกุมารไดส้ร้างปราสาท 7 ชนั

ภายในสถานทีพระเชตวนัมหาวิหาร (ภาพที 119) สืบเนืองจากอนาถบิณฑิกเศรษฐีมีความประสงค์

จะสร้างมหาวิหารถวายแก่พระพุทธเจา้ จึงไดข้อสวนอุทยานของเจา้เชตกุมาร ตามทีปรากฏเนือหา

ในคมัภีร์ 

 

 
 

ภาพที 119  ภาพตอนเจ้าเชตกุมารได้สร้างปราสาท 7 ชันภายในสถานทีพระเชตวันมหาวิหาร 

สืบเนืองจากอนาถบิณฑิกเศรษฐีมีความประสงคจ์ะสร้างมหาวิหารถวายแก่พระพุทธเจา้ 

จึงไดข้อสวนอุทยานของเจา้เชตกุมาร ทีอุโบสถวดัจนัทบุรี 

 

หอ้งภาพที 14 

ภาพพระพุทธเจา้ประทบันั งสมาธิอยู่ภายในอาคารอิทธิพลแบบจีน ถดัมาดา้นซา้ย

ของพระพุทธเจา้เป็นพระพรหม ส่วนดา้นขวาของพระพุทธเจา้เป็นพระอินทร์กาํลงันั งพนมมือฟัง

ธรรม และภาพดา้นหนา้ภายนอกอาคารเป็นเหล่าเทวดากาํลงันงัฟังธรรม ส่วนฉากดา้นหลงัเป็นภาพ

หมู่กุฏิหลายหลงัภายในแต่ละหอ้งมีพระสงฆท์าํกิจวตัรสงฆท์งันอน นงั และบริเวณภายนอกอาคาร

มีภาพพระสงฆก์าํลงันั งสมาธิอยู่ แปลความภาพไดว้่าหมายถึงตอนทีอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐีได้
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สร้างพระเชตวนัมหาวิหารสาํเร็จและไดอ้าราธนาพระพุทธเจา้มายงัวดัพระเชตวนัมหาวิหารแลว้

กระทาํการฉลอง  

ส่วนภาพดา้นหลงัเป็นภาพหมู่กุฏิหลายหลงัมีพระสงฆท์าํกิจวตัรสงฆอ์ยู่นัน น่าจะ

หมายถึงอาคารต่างๆ ทีอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐีสร้างไวภ้ายในพระเชตวนัมหาวิหาร (ภาพที 120) 

ตามทีปรากฏในคมัภีร์ดงักล่าว 

 

 
 

ภาพที 120 อนาถบิณฑิกมหาเศรษฐีสร้างพระเชตวนัมหาวิหารสาํเร็จ ภาพพระพุทธเจา้ประทบันั ง

สมาธิอยูภ่ายในอาคารอิทธิพลแบบจีน ถดัมาดา้นซา้ยของพระพุทธเจา้เป็นพระพรหม 

ส่วนดา้นขวาของพระพุทธเจา้เป็นพระอินทร์กาํลงันั งพนมมือฟังธรรม และกระทาํการ

ฉลองจึงมีเหล่าเทวดาบนสวรรคต่์างๆลงมาแสดงความยนิดี ทีพระอุโบสถวดัจนัทบุรี 

 

หอ้งภาพที 15 

ภาพพระพุทธเจา้ประทบันงัสมาธิโดยรอบมีเหล่าภิกษุนงัสมาธิวิปัสสนา ซึงสถานที

ทีนั งวิปัสสนานันเป็นป่า แปลความได้ว่าเป็นตอนจบของเรืองอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี ตอน

หลงัจากพระพุทธเจา้ร่วมกระทาํการฉลองในการสร้างพระเชตวนัมหาวิหารสาํเร็จนัน จึงไดเ้สด็จ

จาริกเมืองเวสาลี ซึงไดป้ระทบัอยูที่กฏูาคารศาลาป่ามหาวนั ณ เมืองเวสาลีนนั (ภาพที 121) 

จากภาพจิตรกรรม มีการเขียนภาพโขดหิน มีตน้ไมน่้าจะมีความหมายถึงป่ามหาวนั 

ณ เมืองเวสาลี ตามทีปรากฏในคมัภีร์ดงักล่าว 
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ภาพที 121 พระพุทธเจา้ซึงประทบัอยูใ่นพระนครราชคฤห์ แลว้ไดเ้สด็จจาริกไปป่ามหาวนั เขตพระ

นครเวสาลี ช่างผูเ้ขียนได้วาดภาพพระพุทธเจ้าประทับนั งสมาธิใต้ต้นไม้ มีเหล่า

พระภิกษุสงฆน์งัสมาธิวิปัสสนาโดยรอบ 

 

จากการศึกษาและวิเคราะห์เนือหาของเรืองอนาถบิณฑิกเศรษฐีตามคมัภีร์ดงักล่าว

เปรียบเทียบในแต่ละห้องภาพจิตรกรรมทีอุโบสถวดัจนัทบุรีพบว่ามีเนือหากบัการแสดงออกของ

ภาพจิตรกรรมพบว่ามีความสอดคลอ้งกัน แต่อย่างไรก็ตามยงัพบประเด็นขอ้สงสัย คือ ทาํไมไม่

ปรากฏภาพอนาถบิณฑิกเศรษฐีตวัละครหลกัของเรืองในแต่ละฉากเหตุการณ์ ขอ้นียงัคงเป็นทีน่า

สงสยัอยู ่แต่ผูเ้ขียนไดต้งัเป็นขอ้สงัเกตไดว้่า จากสภาพของงานจิตรกรรมในแต่ละห้องภาพมีความ

ชาํรุดเสียหายหลุดร่อนไปอยา่งมากดงันนัน่าจะมีความเป็นไปไดที้ภาพอนาถบิณฑิกเศรษฐีอาจจะ

อยูใ่นตาํแหน่งทีภาพจิตรกรรมหลุดร่อนหายไป ดงันนัคงตอ้งมีการศึกษาต่อไปในอนาคต 

4. สรุป 

จากประเด็นการแปลความเรืองราวของภาพจิตรกรรมฝาผนังดา้นซา้ยของพระประธาน 

ไดพ้บขอ้สงัเกตสาํคญั คือ ภาพอาคารชนัซอ้นในภาพจิตรกรรม (หอ้งภาพที 13) เมือมีการวิเคราะห์

เนือหาในคัมภีร์กับการแสดงออกในภาพจิตรกรรม พบว่าตรงกบัเรืองอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี 

สาํนวนคมัภีร์ไตรภูมิโลกยวินิจฉยั ชาํระสมยัรัชกาลที 1 เป็นสาํนวนเดียวทีปรากฏเนือหาตอน “พระ

ราชกุมารสร้างปราสาทซุม้ประตู มีพืนได ้7 ชนั ในสถานทีนนั” 

จากการศึกษาเรืองประวติัของอุบาสกเอตทคัคะทีมีเนือหาจากอรรถกถาพระวินัย

ปิฎก เริมปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนังสมยัรัชกาลที 3 และสืบความนิยมมาถึงสมยัรัชกาลที 5 

ไดแ้ก่พระวิหารพระไสยาสน์วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม พร้อมกบัมีการจารึกเนือหากาํกบัไวใ้น
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แต่ละหอ้งภาพ28 ซึงภาพจิตรกรรมเรืองอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐีทีพระวิหารพระพุทธไสยาสน์ วดั           

พระเชตุพนฯ ตาํแหน่งผนงัดา้นทิศใต ้หอ้งที 1429 มีทีมาของเนือหามาจากเรืองอนาถบิณฑิกอุปาสก

วตัถุ ปรากฏในประชุมจารึกวดัพระเชตุพนฯ สมยัรัชกาลที 3 ซึงเนือหาตรงกับคัมภีร์มโนรถ

ปุรณีอตัถกถาองัคุตรนิกาย เอกนิบาต30 ดังนันในภาพจิตรกรรมจึงไม่ปรากฏตอนเจา้เชตกุมาร

ประสงคส์ร้างปราสาท 7 ชนั (อธิบายลาํดบัเรืองราวในภาพประกอบ) (ภาพที 122)  

 

 
 

ภาพที 122  เรืองอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐีทีพระวิหารพระพุทธไสยาสน์ วดัพระเชตุพนฯ ตาํแหน่ง

ผนงัดา้นทิศใต ้หอ้งที 14 มีเนือหาตรงกบัคมัภีร์มโนรถปุรณีอตัถกถาองัคุตรนิกาย เอก

นิบาต  

หมายเลข 1 อนาถบิณฑิกเศรษฐีไปเรือนราชคฤหเศรษฐี เมืองราชคฤห์  

หมายเลข 2 เทวดามาเตือนสติอนาถบิณฑิกเศรษฐี 

หมายเลข 3 เทวดาเปิดประตูเมืองใหอ้นาถบิณฑิกเศรษฐีไปสู่ป่าสีตวนั 

                                                             
28ประชุมจารึกวดัพระเชตุพน, 56-87. 
29สน สีมาตรัง และคณะ, วหิารพระนอนวดัโพธ,ิ 207. 
30ประชุมจารึกวดัพระเชตุพน, 54. 
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หมายเลข 4 อนาถบิณฑิกเศรษฐีฟังธรรมเทศนาและบรรลุโสดาบนั 

หมายเลข 5 พระพุทธเจา้ทรงอุม้บาตรเสด็จนาํเหล่าภิกษุออกจากคนัธกุฎีมาทีเรือนของ

เศรษฐี 

หมายเลข 6 อนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างวิหารรายทางระหว่างทางจากเมืองราชคฤห์จนถึง

เมืองสาวตัถี รวมได ้45 วิหารหมายเลข 7 อนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างวดัเชตวนัมหาวิหาร เมืองสาวตัถี 

 

นอกจากเรืองอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐีพบว่านิยมต่อมาในภาพจิตรกรรมฝาผนังใน

สมยัรัชกาลที 4-5 แต่พบว่ามีการเลือกเขียนเฉพาะบางตอนเท่านัน ไดแ้ก่ อุโบสถวดัโสมนัสวิหาร 

สมยัรัชกาลที 4  กบั พระวิหารวดัมกุฎกษัตริยาราม สมยัรัชกาลที 5 เขียนเฉพาะเหตุการณ์ตอน             

อนาถบิณฑิกเศรษฐีซือสวนเจ้าเชตกุมารและถวายวดัเชตวนัฯ เมืองสาวตัถี (ภาพที 123) โดยมี

เนือหามาจากคมัภีร์สมนัตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัยปิฎก ในเสนาสนขันธะ คัมภีร์วินัยปิฎก     

จุลลวรรค ทุติยภาค31 

จากการศึกษาวิเคราะห์เนือหาเปรียบเทียบในภาพจิตรกรรมเรืองอนาถบิณฑิก              

มหาเศรษฐีกบัวดัแห่งอืน พบว่าทีพระอุโบสถวดัจนัทบุรีเป็นเพียงแห่งเดียวทีเขียนมาจากคมัภีร์         

ไตรภูมิโลกยวินิจฉัยชาํระโดยพระยาธรรมปรีชา (แกว้) ในสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า

จุฬาโลกมหาราช รัชกาลที 1 จึงปรากฏภาพอาคารชันซ้อนทีตรงกับตอนเจ้าเชตกุมารได้สร้าง

ปราสาท 7 ชนัภายในสถานทีวดัพระเชตวนัมหาวิหาร จึงมีความพิเศษกว่าทีวดัแห่งอืนและปรากฏ

เพียงแห่งเดียว 

อย่างไรก็ตาม ยงัพบประเด็นขอ้สงสัย คือ ทาํไมไม่ปรากฏอนาถบิณฑิกเศรษฐีตวั

ละครหลกัของเรืองในฉากเหตุการณ์ อาจจะตงัเป็นขอ้สังเกตไดว้่า สภาพภาพจิตรกรรมในแต่ละ

หอ้งภาพมีความชาํรุดเสียหายหลุดร่อนไป ดงันนัน่าจะมีความเป็นไปไดที้ภาพอนาถบิณฑิกเศรษฐี

อาจจะอยูใ่นตาํแหน่งทีภาพจิตรกรรมหลุดร่อนหายไป ดงันนัคงตอ้งมีการศึกษาต่อไปในอนาคต 

 

                                                             
31เชษฐ์ ติงสัญชลี, “จากภารหุตสู่วดัมกุฎกษตัริยาราม: ภาพจิตรกรรมเรืองอนาถปิณ          

ฑิกะถวายเชตวนั,” เมอืงโบราณ 35, 4 (กรกฎาคม-ธนัวาคม 2552): 116. 
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ภาพที 123  เรืองอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี ทีพระวิหารวดัมกุฎกษตัริยาราม สมยัรัชกาลที 5 มีเนือหา

ตรงกบัคมัภีร์สมนัตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินยัปิฎก 

 

เรืองพุทธประวตัติอนออกมหาภิเนกษกรมณ์ และพุทธประวตัติอนมารผจญ  

ผนังสกัดด้านหน้าพระประธาน ว ัดจันทบุรี ถูกแบ่งเป็นสองส่วน คือ ส่วนล่าง

หมายเลข 1 เขียนเรืองพุทธประวติัตอนออกมหาภิเนกษกรมณ์ และส่วนบนเหนือขอบประตูขึนไป

เขียน หมายเลข 2 เขียนเรืองพุทธประวติัตอนมารผจญ (ภาพที 124) 

 

 
 

ภาพที 124 ผนงัสกดัดา้นหนา้พระประธานถกูแบ่งเป็นสองส่วน คือ ส่วนล่างหมายเลข 1 เขียนเรือง

พุทธประวติัตอนออกมหาภิเนกษกรมณ์ และหมายเลข 2 ส่วนบนเหนือขอบประตูขึนไป

เขียนเรืองพุทธประวติัตอนมารผจญ พระอุโบสถวดัจนัทบุรี 
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จากการศึกษาเรืองพุทธประวติัในงานจิตรกรรมสมยัตน้รัตนโกสินทร์ พบว่ามีเนือหา

ได้รับความนิยมมาจากสาํนวนปฐมสมโพธิกถาของสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส ในสมยั

รัชกาลที 3 ซึงพุทธประวติัตอนออกมหาภิเนกษกรมณ์พบว่า อยู่ในปริเฉทที 6 ตอนมหาภินิกขมน

ปริวรรต32และตอนมารผจญ อยู่ในปริเฉทที 9 ตอนมารวิชัยปริวรรต33 ซึงพบว่าเนือหาของ                 

พุทธประวติัทงัสองตอนในจิตรกรรมทีพระอุโบสถวดัจนัทบุรีตรงกบัสาํนวนปฐมโพธิกถาฉบบันี 

นอกจากนีจากการศึกษาแบบแผนการจัดวางเรืองราวบนผนังสกัดด้านหน้า                    

พระประธานแบ่งเป็นพุทธประวติั 2 เรืองดังกล่าวปรากฏในงานจิตรกรรมสมยัรัตนโกสินทร์

ตอนตน้ ไดแ้ก่ พระอุโบสถวดัใหม่เทพนิมิต กรุงเทพฯ (ภาพที 125) พระอุโบสถวดัสุวรรณาราม 

กรุงเทพฯ เป็นตน้ดงันนัจึงสนันิษฐานว่าช่างผูเ้ขียนน่าจะไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากแบบแผนงาน

จิตรกรรมสมยัตน้รัตนโกสินทร์ 

อย่างไรก็ตามสามารถกําหนดอายุเพิมเติมได้จากภาพมารผจญ ทีพระอุโบสถ                 

วดัจันทบุรีเนืองจากมีการวาดริวคดโค้งของม่านอย่างจีน หรือเรียกว่า ลายฮ่อ (ภาพที 126) เป็น

ระเบียบแบบแผนทีพบมาแลว้ในงานจิตรกรรมไทยประเพณีสมยัรัชกาลที 3-4 อาทิเช่น ภาพ             

มารผจญจิตรกรรมอุโบสถวดัประตูสาร เป็นตน้ 

 

  

                                                             
32สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, ปฐมสมโพธิกถา, 52-62. 
33เรืองเดียวกนั, 82-92. 
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ภาพที 125 การจดัวางเรืองราวบนผนังสกดัด้านหน้า  พระประธานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนล่าง

เขียนเรืองพุทธประวติัตอนออกมหาภิเนกษกรมณ์  และส่วนบนเหนือขอบประตูขึนไป

เขียนเรืองพุทธประวติัตอนมารผจญ พบว่าเป็นแบบแผนในงานจิตรกรรมฝาผนังสมยั

รัตนโกสินทร์ตอนตน้  ทีพระอุโบสถวดัใหม่เทพนิมิต กรุงเทพฯ 

 

 
 

ภาพที 126  พุทธประวัติตอนมารผจญ พบการวาดลายฮ่อคั นแบ่งภาพเทวดา ทีพระอุโบสถ            

วดัจนัทบุรี เป็นลกัษณะการเขียนทีพบมาแลว้ในงานจิตรกรรมไทยประเพณีสมยัรัชกาล   

ที 3-4 
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สรุป 

งานจิตรกรรมบนผนงัดา้นหนา้ของพระประธาน แบ่งเป็น 2 เรือง คือ ตอนล่างเป็นเรือง

พุทธประวัติตอนออกมหาภิเนกษกรมณ์ และตอนบนเป็นเรืองพุทธประวัติตอนมารผจญที          

พระอุโบสถวดัจนัทบุรี พบว่าเนือหามาจากสาํนวนปฐมสมโพธิกถาของสมเด็จกรมพระปรมานุชิต

ชิโนรส สมยัรัชกาลที 3 

จากการศึกษาพบว่าการแบ่งภาพ และรูปแบบในงานจิตรกรรม เช่น การวาดลายฮ่อ

สามารถกาํหนดอายไุดว้่าไดรั้บอิทธิพลมาจากงานจิตรกรรมช่วงรัชกาลที 3-4 

เรืองเทพชุมนุม 

ผนังสกดัดา้นขา้งเหนือขอบหน้าต่างทงัสองแบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนบนวาดเป็น

พวงมาลยัพวงระยา้หอ้ย กบัส่วนล่างวาดเป็นแถวเทพชุมนุม 1 แถว (ภาพที 127) กบัภาพอดีตพุทธ 1 

องค ์(ภาพที 128) 

 

 
 

ภาพที 127 ผนงัสกดัดา้นขา้งเหนือขอบหนา้ต่างทงัสองขา้งแบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนบนวาดเป็น

พวงมาลยัพวงระยา้หอ้ย กบัส่วนล่างวาดเป็นแถวเทพชุมนุม 1 แถว 
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ภาพที 128  ภาพพระอดีตพุทธ 1 องคแ์ถวเดียวกบัภาพเทพชุมนุม 

 

เรืองเทพชุมนุม ปรากฏเนือหาในปฐมสมโพธิกถา ตอนทา้ยของปริจเฉทที 10 ตอน 

อภิสมัโพธิปริวรรต โดยสรุปดงันี 

พระโพธิสัตวท์รงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้ ในลาํดับเวลาต่อมาเกิดเหตุมหัศจรรยห์มู่

เทพยดาทงัหลายมาแต่หมืนจกัรวาลพากนัมาชุมนุมชืนชมยนิดีโดยมีหมู่ยกัษ์ทงัหลายก็ลงแทรกอยู่

ในระหว่างหมู่เทพยดา ฝงูคนธรรพก็ลงมาแทรกในระหว่างอสูร ฝงูนาคก็ลงมาแทรกอยู่ในระหว่าง

หมู่คนธรรพ ์ฝงูครุฑก็ลงมาแทรกอยู่ในระหว่างหมู่นาคนิกร หมู่กินรก็ลงแทรกอยู่ในระหว่างกิน

รกินรีก็มีทิพยฉตัรปรากฏอยู่เรียงราย คนัดว้ยฉัตร มีธงชยัธงปฏากสลบัแวดลอ้มรัตนบลัลงัก์ของ

พระพุทธเจา้34 

อนึงจากการศึกษารูปแบบภาพเทพชุมนุมในงานจิตรกรรมสมยัต้นรัตนโกสินทร์ 

พบว่าแบบแผนการเขียนมกัเขียนภาพเทพชุมนุมแบ่งเป็น 3-4 แถว โดยมีการวาดเหล่าเทวดาเรียง

เป็นแถวตามลาํดบัฐานะ จากชนัตาํขึนไปจนถึงชนัสูง โดยทีขอบบนสุดตรงเกือบติดเพดาน เขียน

เป็นภาพนกัสิทธิวิทยาธร 

ภาพเทพชุมนุมในงานจิตรกรมทีพระอุโบสถวดัจนัทบุรี พบว่าประกอบดว้ยเทพบุตร 

นาค ครุฑ อสูร คนธรรพซึ์งยงัคงวาดตามเนือหาในปฐมสมโพธิกถา เช่น พระทีนั งพุทไธสวรรย ์

กรุงเทพฯ พระอุโบสถวดัดุสิดาราม กรุงเทพฯ พระอุโบสถวดัสุวรรณาราม กรุงเทพฯ เป็นตน้ 

 หากแต่พบขอ้สงัเกตว่าภาพเทพชุมนุมทีพระอุโบสถวดัจนัทบุรี มีแบบแผนผิดแปลก

ไปจากภาพเทพชุมนุมทีนิยมวาดในสมยัตน้รัตนโกสินทร์คือ วาดแถวเทพชุมนุมเหลือเพียง 1 แถว 

                                                             
34สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, ปฐมสมโพธิกถา, 98-99. 
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และมีการวาดวาดพระอดีตพุทธ 1 องคป์ระทบันงัสมาธิร่วมกบัในแถวเทพชุมนุม ระหว่างเทวดามี

การคนัดว้ยตาลปัตรคนั  

จากการศึกษาและสาํรวจภาพเทพชุมนุมในงานจิตรกรรม พบว่าการวาดภาพเทพชุมนุม

เหลือเพียง 1 แถว เริมปรากฏในสมยัรัชกาลที 3-4 ซึงปรากฏบางแห่ง ได้แก่ ภาพเทพชุมนุม                 

พระอุโบสถวดันางชี กรุงเทพฯ ภาพเทพชุมนุมพระอุโบสถวดันายโรง กรุงเทพฯ เป็นตน้ 

นอกเหนือจากนียงัพบว่ามีการวาดภาพภาพพระอดีตพุทธร่วมกบัภาพเทพชุมนุมจาก

การศึกษางานจิตรกรรมพบว่าการเขียนแถวพระอดีตพุทธ 1 แถว ไวส่้วนบน และส่วนล่างเป็นแถว

เทพชุมนุม 1 แถว ปรากฏในงานจิตรกรรมพระอุโบสถวดันายโรง กรุงเทพฯ สมยัรัชกาลที 4 ซึงมี           

ผูศึ้กษาเสนอแนวคิดไวว้่า แถวภาพเทพชุมนุมลกัษณะนี เป็นระบบใหม่ของการจดัวางผสมผสาน

เขา้กบัภาพพระอดีตพุทธเจา้ ซึงเกิดขึนใหม่ในสมยัรัชกาลที 435 (ภาพที 129) ดงันนัสนันิษฐานไดว้่า

ช่างเขียนภาพเทพชุมนุมทีพระอุโบสถวดัจนัทบุรี พบว่ามีการเขียนแถวเทพชุมนุมเหลือเพียง 1 แถว 

และมีการวาดพระอดีตพุทธเจา้ผสมดว้ยนนั น่าจะไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากภาพเทพชุมนุมทีเกิด

การผสมผสานการจดัระบบใหม่ในสมยัรัชกาลที 4  

 

 
 

ภาพที 129  ผนงัดา้นขา้งทงัสองในพระอุโบสถวดันายโรง สมยัรัชกาลที 4 มีการวาดแถวพระอดีต

พุทธ 1 แถว ไวส่้วนบน และส่วนล่างเป็นแถวเทพชุมนุม 1 แถว 

 

                                                             
35สันติ เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทย สมัยรัชกาลที 3: ความคิดเปลียนการแสดงออกก็

เปลยีนตาม, 194. 
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สรุป 

เรืองเทพชุมนุมทีปรากฏในงานจิตรกรรม ทีพระอุโบสถวดัจนัทบุรี เขียนเนือหามาจาก   

ปฐมสมโพธิกถา และจากการศึกษารูปแบบภาพเทพชุมนุมในงานจิตรกรรม มีลกัษณะการเขียน  

ภาพเทพชุมนุมเหลือ 1 แถว และปรากฏร่วมกบัภาพพระอดีตพุทธเจา้1 องค ์น่าจะไดรั้บแรงบนัดาล

ใจจากภาพเทพชุมนุมทีเกิดการผสมผสานการจดัระบบทีเกิดขึนใหม่ในสมยัรัชกาลที 4 ดงัทีปรากฏ

ในงานจิตรกรรมพระอุโบสถวดันายโรง กรุงเทพฯ เป็นตน้ 

 

วเิคราะห์เนือเรืองและการแสดงออกในงานจติรกรรมฝาผนังวดัสมุหประดษิฐาราม 

 

วดัสมุหประดิษฐารามสร้างโดยเจา้พระยานิกรบดินทร์ มหินทรามหากลัยาณมิตร (โต) 

ในสมยัช่วงกลางรัชกาลที 4 เมือปี พ.ศ. 2400 สาํเร็จในปี พ.ศ. 2404 และมีการปฏิสังขรณ์วดัครัง

ใหญ่ ในปี พ.ศ. 2443 ในสมยัรัชกาลที 5 โดยพระเจา้พีนางเธอ พระองค์เจา้สุภทัรายุวดีทรงบริจาค

ทรัพยส่์วนพระองค์ให้พระครูพุทธฉายาภิบาล (ศรี) ทาํการปฏิสังขรณ์พระอุโบสถและเขียนภาพ

จิตรกรรมขึนใหม่ดา้นทิศตะวนัตกและทิศตะวนัออก 

 

การจดัวางลาํดับเรืองราวในงานจติรกรรม 

จากการจดัวางเรืองราวในงานจิตรกรรมทีอุโบสถวดัสมุหประดิษฐาราม (ดูรายละเอียด

ตามแผนผงัที 2) ปรากฏเรืองราวดงันี 

เรืองสมุทรโฆษ วาดบนผนงัดา้นซา้ยระหว่างช่องหนา้ต่างของพระประธาน 

เรืองหลวิชยัคาวี วาดบนผนงัดา้นขวาระหว่างช่องหนา้ต่างของพระประธาน 

เรืองพระมาลยัโปรดสตัวน์รก ส่วนล่างของผนงัสกดัดา้นหลงัพระประธาน36 

จากการศึกษาพบว่าเรืองสมุทรโฆษ กบั เรืองหลวิชยัคาวีมีทีมาจากวรรณคดีนิทานใน

ปัญญาสชาดกมาเขียนในงานจิตรกรรมโดยเรืองสมุทรโฆษ พบว่ามีปรากฏมาแลว้ในสมุดภาพไตร

ภูมิสมยัอยธุยา และนิยมสืบต่อมาในงานจิตรกรรมฝาผนัง ช่วงรัชกาลที 1-3 ส่วนเรืองหลวิชยัคาวี

เริมปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนงับนบานแผละหนา้ต่างของพระอุโบสถ สมยัรัชกาลที 3 เป็นตน้

ไป  

                                                             
36จะศึกษาเฉพาะเรืองราวทีไดรั้บเนือหาและรูปแบบตามแบบแผนทีมาจากราชธานี

กรุงเทพฯ เท่านนั 
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ส่วนเรืองพระมาลยัโปรดสัตวน์รกพบความนิยมเขียนในงานจิตรกรรมไทยประเพณี 

นิยมในรัชกาลที 1-3 และสืบความนิยมต่อมาในสมยัรัชกาลที 4 แต่พบเฉพาะวดัรอบนอกพระนคร

เท่านนั อยา่งไรก็ตามจากการศึกษายงัพบประเด็นทีน่าสนใจมีดงันี 

เรืองสมุทรโฆษ 

จากการคน้ควา้หลกัฐานเอกสาร เรืองสมุทรโฆษ เป็นเรืองแรกในปัญญาสชาดก คือ 

เรืองสมุททโฆสชาดก37 

ปัญญาสชาดก คือ ประชุมนิทานเก่าแก่ทีเล่ากนัในเมืองไทยแต่โบราณ 50 เรือง ซึง

พระสงฆช์าวเชียงใหม่รวบรวมแต่งเป็นชาดกไวใ้นภาษามคธ38 

เรืองสมุทรโฆษมีการแต่งขึนอีกในสมยัอยธุยาเป็นประเภทคาํฉนัท ์เรียกว่า สมุทรโฆษ

คาํฉนัท ์จากการศึกษาพบว่าผูแ้ต่งตอนตน้ คือ พระมหาราชครู ซึงสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้

โปรดให้ท่านแต่งหนังสือสมุทรโฆษคาํฉันท์ขึนสําหรับเล่นหนังในรัชกาลนันซึงได้กล่าวใน

ตอนตน้ของคาํฉนัท์39 และต่อมาสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงพระราชนิพนธ์ต่อและมาสาํเร็จ

โดยการแต่งของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส ในสมยัพระบาทสมเด็จ             

พระนงัเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลที 340 

เรืองสมุทรโฆษคาํฉันท์ มีผูส้ันนิษฐานเกียวกบัทีมาของเรืองมาจากฉบบัชาดก แต่

ไดม้าเพิมเติมหรือดดัแปลงเนือเรืองบางตอนใหเ้หมาะสมยงิขึน41 

1. การศึกษาทีผา่นมา 

เดิมคุณพชิัรนทร์ ศุขประมูลไดแ้ปลความเรืองราวและอธิบายความในแต่ละห้อง

ภาพไวอ้ยา่งสนัๆ ไดแ้ก่ 

หอ้งที 13 สมุทรโฆษ ตอน วิทยาธรลกัเอาลกูแกว้วิเศษไป ทาํใหพ้ระสมุทรโฆษและ

ชายา คือ พระนางพินทุมวดีตอ้งเสด็จพระดาํเนินดว้ยพระบาทกลางป่า  

                                                             
37กรมศิลปากร, ปัญญาสชาดก ภาษาไทย, เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิออมสินเพือสังคม, 

2554), 1-16. 
38นิยะดา เหล่าสุนทร, ปัญญาสชาดก: ประวัติและความสําคัญทีมีต่อวรรณกรรมร้อย

กรองของไทย (กรุงเทพฯ: ลายคาํ, 2558), 30. 
39กรมศิลปากร กองวรรณคดีและประวติัศาสตร์, วรรณกรรมสมยัอยุธยา, เล่ม 2, 101. 
40พระมหาราชครู, สมุทรโฆษคาํฉันท์ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2522), 9-50. 
41นิยะดา เหล่าสุนทร, ปัญญาสชาดก: ประวัติและความสําคัญทีมีต่อวรรณกรรมร้อย

กรองของไทย, 187. 
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ห้องภาพที 14 สมุทรโฆษกบัชายาถูกพายุพดัจนขอนไมแ้ตก ขณะลอยขา้มแม่นํา

ใหญ่ ทาํใหท้งัสองตอ้งพลดัพรากจากกนั  

หอ้งภาพที 15 พระนางพินทุมวดีขึนฝัง ไดไ้ปพกัอยู่กบัตายายคู่หนึง และพระสมุทร

โฆษ ก็ขึนฝังไปพบกบัชาวบา้น 

หอ้งภาพที 16 พระสมุทรโฆษซึงเปลียนเครืองทรงเป็นชาวบา้นเดินทางจนกระทงั

มาพบกบัชายา 

อยา่งไรก็ตามยงัไม่ไดมี้การวิเคราะห์เนือเรืองและการแสดงอยา่งละเอียด และไม่ได้

วิเคราะห์เกียวกบัเนือเรืองสมุทรโฆษทีปรากฏในงานจิตรกรรมทีพระอุโบสถวดัสมุหประดิษฐาราม 

ว่ามีทีมาจากสาํนวนใด ระหว่าง สาํนวนสมุททโฆสชาดก หรือ สาํนวนสมุทรโฆษคาํฉันท์จึงตอ้งมี

การวิเคราะห์เพิมเติมดงันี 

2. วิเคราะห์เนือหาและการแสดงออกเรืองสมุทรโฆษ 

จากการตรวจสอบเนือหาในสมุททโฆสชาดก กบั สมุทรโฆษคาํฉันท์ พบว่าเนือหา

เรืองสมุทรโฆษในภาพจิตรกรรม อุโบสถวดัสมุหประดิษฐาราม มีทีมาจากสมุทรโฆษคาํฉนัท ์ 

การลาํดบัเรืองราวในสมุทรโฆษคาํฉนัทต์รงกบัการลาํดบัเรืองในภาพจิตรกรรมจาก

การศึกษาพบว่าสาํนวนสมุททโฆสชาดกไม่ปรากฏตอนพระสมุทรโฆษและนางพินทุมวดีดาํเนิน

ป่า42หากแต่ในสมุทรโฆษคาํฉันท์ปรากฏตอนนีซึงมีเนือหาตรงกบัภาพจิตรกรรมและมีการลาํดบั

ตอนมาจากบทสังเขปของเรืองสมุทรโฆษในสมุทรโฆษคาํฉนัท ์

3. เนือเรืองยอ่ สมุทรโฆษคาํฉนัทโ์ดยสรุป 

พระโพธิเทพารักษอุ์ม้สมพระสมุทรโฆษและนางพินทุมดีไดคื้นเดียว แต่ทงัสองได ้         

ฝ่าฟันอุปสรรคจนได้อภิเษกกัน วนัหนึงพระสมุทรโฆษได้พระขรรค์วิเศษจากวิทยาธรจึงพา          

นางพินทุมวดีเหาะไปชมป่าหิมพานต์และไดพ้าํนักอยู่กับประมุขของเหล่ากินนร แต่พระขรรค ์         

ถกูขโมย ทงัสองเดินทางจนถึงฝังทะเลจึงพากนัเกาะขอนไมข้า้มฝัง แต่ขอนไมข้าดจึงพลดัพรากกนั 

 

 

                                                             
42พระเจ้าบรมวงศเ์ธอ กรมพระสมมตอมรพนัธุ์, ปัญญาสชาดก ภาคที 1 สมุททโฆ

สชาดก กบั สุธนชาดก (พระนคร: กรมศิลปากร, 2509), 18. 
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สุดทา้ยทงัคู่ไดขึ้นฝังและพบกนัอีกครังเพราะภาพจิตรกรรมฝาผนงัทีโรงทานซึงนาง

พินทุมวดีไดใ้หว้าดเรืองราวของนางกบัพระสมุทรโฆษเอาไว้43 

4. ลาํดบัหอ้งภาพ 

หอ้งภาพที 13  

ภาพพระสมุทรโฆษพานางพินทุมวดีเหาะไปเทียวทีต่างๆจนเหนือยจึงหยุดพกัหลบั

บนแท่นบรรทม (หมายเลข 1) และมีวิทยาธรมาลกัพระขรรคข์องพระสมุทรโฆษไป44 (หมายเลข2) 

ต่อเนืองไปยงัตอนพระสมุทรโฆษและนางพินทุมดีดาํเนินป่า45 (หมายเลข3) (ภาพที 130)  

 

 
 

ภาพที 130 หอ้งภาพที 13 เรียงลาํดบัเหตุการณ์ในตอนพระสมุทรโฆษพานางพินทุมวดีเหาะไปเทียว

ทีต่างๆจนเหนือยจึงหยดุพกัหลบับนแท่นบรรทม มีวิทยาธรตนหนึงมาลกัพระขรรค์ไป

ทาํใหท้งัสององคต์อ้งเดินป่าหาทางกลบั เรียงลาํดบัจากหมายเลขที 1, 2, 3 ตามลาํดบั 

 

                                                             
43ศิริจนัทร์ สุขญาติเจริญ, “การศึกษาภาพเล่าเรืองวรรณคดีจากจิตรกรรมฝาผนังพระ

อุโบสถและพระวิหารสมยัรัตนโกสินทร์ รัชกาลที 1-5 ในกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2553), 

15. 
44พระมหาราชครู, สมุทรโฆษคาํฉันท์, 245-247. 
45เรืองเดียวกนั, 247-252. 
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หมายเลข 1,2,3 เรียงลาํดบัตามบทสงัเขปของสมุทรโฆษคาํฉนัท ์

 

  ๐ปางผธมแท่นไพทูรยเ์มลือง แสงแกว้ไรเรือง 

 แลสองสาํราญสรศลัย ์

  ๐พิทยาธรร้ายใจฉกรรจ ์ ลอบลกัพระขรรค ์

 ธาํรงสมเด็จนฤบดี 

  ๐ปางสองทา้วท่องธรณี เดิรดลชลธี 

 ลนัลุงดว้ยแสนโศกา46 

 

จากภาพจิตรกรรมในห้องภาพที 13 พบขอ้สังเกตเกียวกบัประเด็นว่าทาํไมช่างถึง

เลือกวาดลูกแก้วมณีแทนการวาดพระขรรค์ตามทีปรากฏในเนือหาในสมุทรโฆษคาํฉันท์โดย           

พระขรรคเ์ป็นอาวุธทีมีฤทธิถา้ใครถือพระขรรคเ์ล่มนีสามารถเหาะเหินไดซึ้งจากการศึกษาในชาดก

นอกนิบาต เรืองอืนในจาํนวน 550 พระชาติ พบว่ามีอาวุธทีมีฤทธิเทียบเท่ากบัพระขรรค ์คือ ลกูแกว้

มณี พบว่ามีฤทธิสามารถทาํใหเ้หาะเหินไดป้รากฏในทธิวาหนชาก สรุปเนือเรืองยอ่ ดงันี 

เรืองพระโพธิสตัวเ์สวยพระชาติเป็นอาํมาตย ์ครังหนึงสุกรไดแ้กว้มณีทรงอานุภาพ 

มนัจึงคาบไวแ้ลว้เหาะไปบนอากาศด้วยอานุภาพแห่งแก้วมณีไปถึงเกาะแห่งหนึงท่ามกลาง

มหาสมุทร ต่อมาวนัหนึงบุรุษชาวกาสีคนหนึงถูกบิดามารดาขบัออกจากบา้น บุรุษนันจึงเดินไปที

ท่าเรือสมคัรเป็นกรรมกรแลว้อาศยัเรือเดินไปในมหาสมุทร ต่อมาเรือจมจึงว่ายไปยงัทีเกาะแห่งหนึง 

เทียวแสวงหาผลไมแ้ละได้พบก็สุกรทีหลบัอยู่จึงขโมยมณีดวงนัน ต่อมาไปพบพระฤๅษีในป่า              

พระฤๅษีอยากเหาะไดจึ้งขอแลกพร้าวิเศษกบัแกว้วิเศษนนั47 

ดังนันสันนิษฐานว่าช่างน่าจะมีความรู้ความเข้าใจเกียวกับเรืองอาวุธ จึงมีการ

ปรับเปลียนการวาดลกูแกว้มณีแทนพระขรรคซึ์งพบว่ามีฤทธิเหมือนกนั คือ สามารถทาํใหเ้หาะเหิน

ได ้ 

หอ้งภาพที 14 

ภาพพระสมุทรโฆษและนางพินทุมวดีเกาะขอนไมงิ้ วว่ายนาํ (หมายเลข1) ต่อมา

คลืนไดซ้ดัขอนไมข้าดออกจากกนัจึงทาํใหพ้ลดัพรากจากกนั (หมายเลข2) (ภาพที 131) 

 

                                                             
46เรืองเดียวกนั. 
47รุ่งโรจน์ ภิรมยอ์นุกลู, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ทีมาของสมุดภาพไตรภูมิ,” 286. 
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ภาพที 131 หอ้งภาพที 14 แสดงภาพตอนพระสมุทรโฆษและนางพินทุมวดีเกาะขอนไมงิ้วว่ายนาํ  

และคลืนไดซ้ดัขอนไมข้าดออกจากกนั  เรียงลาํดบัจากหมายเลขที 1, 2 ตามลาํดบั 

 

หมายเลข 1, 2 เรียงลาํดบัตามบทสงัเขปของสมุทรโฆษคาํฉนัท ์

 

  ๐ปางขีขอนขา้มพระสา- ครฟองพดัคลา 

 แลขอนก็ขาดเปนสอง 

  ๐สองพรากพลดัเจียรใจปอง พระสมุทร์ฟมูฟอง 

 สมุทรโฆษรําคาญ48 

 

หอ้งภาพที 15 

ภาพนางพินทุมดีพิลาปขึนฝังมาได้โดยพลดัพรากจากพระสมุทรโฆษก็ทรงพระ

โศกาครําครวญนึกถึงพระสมุทรโฆษ (หมายเลข1) จึงเดินต่อไปถึงเมืองมทัราฐพบตากบัยายจึงไป

พกัอาศยัทีบา้นและไดค้รองเพศเป็นชี ต่อมาไดใ้หแ้หวนเพชรให้ยายไปขายแก่เศรษฐี นางพินทุมดี

จึงไดส้ร้างจิตรกรรมศาลาแสดงเรืองราวประวติัและความพลดัพรากของพระสมุทรโฆษกบัพระ

นางพินทุมดีไวที้เมืองนี (หมายเลข 2) และต่อมาพระสมุทรโฆษขึนฝังมาได ้โดยวิทธยาธรนาํพระ

ขรรคม์าคืน พระสมุทรโฆษจึงไดเ้หาะมายงัเมืองมทัราฐสืบหานางพินทุมดี (หมายเลข 3) (ภาพที 

132) 

 

                                                             
48พระมหาราชครู, สมุทรโฆษคาํฉันท์, 253-254. 
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ภาพที 132 หอ้งภาพที 15 ตอนนางพินทุมดีพิลาป นางพินทุมดีเขา้เมืองมทัราชและสร้างจิตรกรรม

ศาลา และพระสมุทรโฆษตามหานางพินทุมดี เรียงหมายเลข 1, 2, 3 ตามลาํดบั 

 

หมายเลข 1,2,3 เรียงลาํดบัตามบทสงัเขปของสมุทรโฆษคาํฉนัท ์

 

  ปางนางซดัสินธุอบาล สายชลพดัพาน 

 พิลาปถึงกษตัริย ์

  ซดัยงัเมืองมทัรบุรี เสียเพสเทพี 

 เปนดาบสศรีโสภา 

  ปางนางรังแต่งศาลา ใชช่้างรจนา 

 ตาํนานแต่สองสมกนั 

  ปางอินทรใหส่้งพระขรรค ์ พระเสด็จดลบรร- 

 ณศาลแลเลขา49 

 

หอ้งภาพที 16  

ปรากฏพระสมุทรโฆษไดพ้ระขรรคแ์ลว้เหาะไปพบนางพินทุมวดีทีเมืองมทัราชสืบ

มาจากเหตุการณ์พระอินทร์เสด็จมาบงัคบัให้วิทธยาธรคืนพระขรรค์แก่สมุทรโฆษ เนือหาตามบท

สงัเขปของสมุทรโฆษคาํฉนัท ์

                                                             
49เรืองเดียวกนั, 255-273. 
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  ปางพบนางนอ้งนงพงา  สระสว่างโศกา 

 ตระอรอนุชเทพี 

  เสด็จคืนยงัรมยบุรี สีห์นรกกษตัริย ์

 ภิเษกเวรไอศรูย์50 

 

ในเนือหาสมุทรโฆษคาํฉนัท ์กล่าวว่า พระสมุทรโฆษแปลงเพศเป็นพราหมณ์ แลว้

เสด็จตามหานางพินทุมดี และสืบถามศาลาโรงทานทีนางพินทุมดีเป็นผูส้ร้างและได้วาดภาพ

จิตรกรรมไว ้จึงทาํไดพ้บกนัและทงัสองก็ไดเ้สด็จกลบัเมืองรมยบุรี51 

จากการศึกษาพบขอ้สงัเกตบางประการในหอ้งภาพนี คือ ช่างเขียนไดว้าดภาพผูช้าย

แต่งกายชุดทหารนั งอยู่บนศาลาซึงมีพระนางพินทุมดีนั งอยู่บนพืนกาํลงัสนทนากนัอยู่52 (ภาพที 

133) ดงันนัอาจจะสนันิษฐานไดว้่าช่างผูเ้ขียนน่าจะแปลความหมายจากคาํฉันท์ และไม่ไดว้าดภาพ

พระสมุทรโฆษในฐานะกษตัริย ์

 

 
 

ภาพที 133 หอ้งภาพที 16 ตอนพระสมุทรโฆษพบนางพินทุมดีทีจิตรกรรมศาลา 

 

                                                             
50เรืองเดียวกนั. 
51เรืองเดียวกนั, 269. 
52พชัรินทร์ ศุขประมลู, “ชีวิตชาวบา้นในจิตรกรรมฝาผนงัจงัหวดัสระบุรี,” 249. 
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5. สรุป 

เรืองสมุทรโฆษในภาพจิตรกรรมวดัสมุหประดิษฐารามมีเนือหาสํานวนตรงกับ          

สมุทรโฆษคาํฉันท์ โดยมีทีมาจากปัญญาสชาดก ซึงเป็นวรรณคดีพุทธศาสนาทีนักวรรณคดีได้

นาํเอามาดดัแปลงแต่งเป็นวรรณคดีเรืองต่างๆ53เรืองสมุทรโฆษคาํฉนัทแ์ต่งโดยพระมหาราชครูแต่ง

ในช่วงตอนตน้ของเรือง และต่อมาสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงนิพนธ์ต่อและมาสาํเร็จโดย

สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ในสมยัรัชกาลที 354 

เรืองสมุทรโฆษเป็นเรืองทีมีการพรรณนาถึงความทุกขย์ากของกวีทีจะตอ้งจากนางที

รัก กวีนิยมทีจะเปรียบเทียบกบัคู่พระคู่นางในเรืองสมุทรโฆษเสมอ55 จึงเป็นการสอนใหเ้ห็นว่าผูที้มี

ความมานะพยายามจริงแล้ว ถึงแม้ต้องตกระกําลาํบากในทีสุดก็จะต้องได้รับความสุขดัง               

พระสมุทรโฆษและนางพินทุมดี56 

การเขียนภาพจิตรกรรมเล่าเรืองทีมาจากปัญญาสชาดกพบว่ามีหลกัฐานปรากฏมา

ก่อนสมยัรัชกาลที 3 คือ เรืองสมุททโฆสชาดกปรากฏในสมุดภาพไตรภูมิสมยัอยธุยาฉบบัหมายเลข

ที 6ในภาพไดเ้ขียนเป็นรูปบุรุษและสตรีนงัอยูที่ริมสระมณัฑกินี และมีขอ้ความว่า “สหมุทโคค”  จึง

ตีความมาจากสมุททโฆสชาดก57 (ภาพที 134)  

 

                                                             
53ธนิต อยูโ่พธิ, นิทานวรรณคดี (พระนคร: ศิวพร, 2508), 1. 
54สมุทรโฆษคําฉันท์ ฉบับชําระใหม่ มีเชิงอรรถพร้อมด้วยภาพถ่ายจากจิตรกรรม 

(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2522), 3. 
55นิยะดา เหล่าสุนทร, ภาพเกียวกับวรรณคดีไทยทีบานแผละของประตูและหน้าต่าง

พระอุโบสถวดัสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวหิาร (กรุงเทพฯ: มลูนิธิอฏัฐมราชานุสรณ์, 2526), 13. 
56พรพรรณ ธารานุมาศ, วรรณคดีทีเกยีวกับพระพุทธศาสนา (กรุงเทพฯ: บาํรุงสาสน์, 

2532), 83. 
57รุ่งโรจน์ ภิรมยอ์นุกลู, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ทีมาของสมุดภาพไตรภูมิ,” 301. 
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ภาพที 134  เรืองสมุททโฆสชาดกปรากฏในสมุดภาพไตรภูมิสมยัอยธุยาฉบบัหมายเลขที 6 

ทีมา: หอสมุดแห่งชาติ, สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี, เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: 

กรมศิลปากร, 2542), 75. 

 

ต่อมาจึงพบหลกัฐานการเขียนเรืองสมุทรโฆษในงานจิตรกรรมไทยประเพณีเริม

เกิดขึนตังแต่สมยัรัชกาลที 1-3 ซึงพบว่าเขียนบริเวณส่วนบานแผละหน้าต่างกับประตู ได้แก่ 

จิตรกรรมเรืองสมุทรโฆษเขียนอยูที่หลงับานหนา้ต่างในพระอุโบสถวดัราชบุรณะ สมยัรัชกาลที 1 

ช่างนาํมาเขียนมีหลายตอน แต่ช่างนาํมาเขียนรวมไวใ้นภาพเดียวซึงไม่ครบทุกตอน58 จิตรกรรมภาพ

วรรณคดีในปัญญาสชาดกและวรรณคดีนิทานตําแหน่งบานแผละหน้าต่างกับประตูภายใน           

พระอุโบสถวดัสุทศันเทพมรารามกรุงเทพฯ สมยัรัชกาลที 359 ไดมี้การเขียนเรืองสมุทรโฆษคาํฉันท์

                                                             
58ศานติ ภกัดีคาํ, “จิตรกรรมวรรณคดีไทยในพระอุโบสถวดัราชบุรณะ,” เมืองโบราณ 

33, 3 (กรกฎาคม-กนัยายน 2550): 83. 
59ศิริจนัทร์ สุขญาติเจริญ, “การศึกษาภาพเล่าเรืองวรรณคดีจากจิตรกรรมฝาผนังพระ

อุโบสถและพระวิหารสมยัรัตนโกสินทร์ รัชกาลที 1-5 ในกรุงเทพมหานคร,” 32. 
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ไวต้าํแหน่งบานแผละหน้าต่างหมายเลข 3 ดา้นซา้ยของพระประธาน60 จากการศึกษาพบว่าเขียน      

ไม่ครบทุกตอน61 

นอกจากนีมีจากการสาํรวจวดัหลวงในกรุงเทพฯ พบหลกัฐานภาพจิตรกรรมทีเขียน

เรืองสมุทรโฆษมีทีมาจากสมุทรโฆษคาํฉันท์ปรากฏหลกัฐานในกรอบกระจกประดบัเหนือช่อง

ประตูหนา้ต่าง คือ อุโบสถวดัดุสิดาราม กรุงเทพฯ62และจากการศึกษาพบว่าน่าจะมีการเขียนครบทุก

ตอน แต่บางตอนหายไปซึงตามประวติัวดัถกูทาํลายและบางส่วนถกูคาํร้ายขโมยไป63 

ดงันนัจึงตอ้งมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบและพบขอ้สงัเกตประเด็นทีว่าทาํไม

ถึงเขียนเพียง 4 เหตุการณ์เท่านนั จะศึกษาลาํดบัต่อไปในบทที 5  

เรืองคาว ี

เรืองคาวีจากการศึกษาพบว่ามีเนือหามาจาก 2 สาํนวน ไดแ้ก่ สาํนวนพหลคาวีชาดก 

ชาดกลาํดบัที 29 ในปัญญาสชาดกกับ สํานวนเสือโคคาํฉันท์ จึงต้องมีวิเคราะห์เนือหาในงาน

จิตรกรรมเรืองหลวิชยัคาวี ทีพระอุโบสถวดัสมุหประดิษฐาราม จังหวดัสระบุรีว่ามีเนือตรงกับ

สาํนวนใด 

1. เนือหาของเรืองพหลคาวีชาดก ชาดกลาํดบัที 29 ในปัญญาสชาดกมีเนือหาโดยสรุป

ดงันี 

เรืองมีอยูว่่าเสือโคร่งอยูใ่นป่าตวัหนึง ไดเ้ห็นนางโคกินหญา้คิดจะจบันางโคกิน แต่   

นางโคขอไปให้ลูกกินนมแลว้จะมาให้เสือโคร่งกิน เมือแม่โคจะมาให้เสือโคร่งกิน ลูกโคมีความ

กตัญ ูต่อมารดาจึงไดพู้ดกบัเสือโคร่งว่า ท่านจงกินขา้แลว้จงให้ชีวิตแก่มารดาขา้เถิด จึงทาํให้         

                                                             
60ฐานิยา ปินจินดา, “ปัญญาสชาดกและวรรณคดีนิทานจากจิตรกรรมทีบานแผละ

หนา้ต่างพระอุโบสถวดัสุทศันเทพวรารามราชวรวิหาร” (วิทยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชา

ประวติัศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2550), 115. 
61เรืองเดียวกนั, 33-40. 
62ปพนพชัร์ สุขเจริญศิริชยั, “แนวทางการจดัการภาพจิตรกรรมในกรอบกระจกเหนือ

ช่องประตูหน้าต่างทีพบภายในพระอุโบสถและพระวิหารของวัดในเขตกรุงเทพมหานคร” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2557), 146. 
63ศกัดิชยั สายสิงห์, พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร, เล่ม 2 (นครปฐม: วิทยาลยั

มหิดล, 2552), 684. 
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เสือโคร่งไม่กินนางโคกบัลกูโคเพราะความกตญั ู64 และมีผูเ้สนอว่าตอนทีลูกเสือลูกววัไดรั้บการ

ชุบตวัขึนมานนั เขา้ใจว่าผูแ้ต่งคงจะอาศยัการประสมประสานทีมาจากหลายเรืองเขา้ดว้ยกนั หนึง

ในนนัคือ สีหนาทชาดก ชาดกลาํดบัที 52 ในปัญญาสชาดก65 

เมือพิจารณาเนือหาพหลคาวีชาดก ชาดกลาํดบัที 29 ในปัญญาสชาดก พบว่าเนือหา

ไม่สอดคลอ้งกบัภาพจิตรกรรมเรืองหลวิชยัคาวี ทีอุโบสถวดัสมุหประดิษฐาราม  

หากแต่จากการศึกษาพบว่าเนือหาตรงกับเสือโคคาํฉันท์ แต่งขึนในสมยัอยุธยา

ตอนกลาง เป็นสาํนวนของพระมหาราชครูในสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และเรืองนีแต่งก่อน

สมุทรโฆษคาํฉนัท์66 นอกจากนีจากการศึกษายงัพบว่าเรืองหลวิชยัคาวี ยงัมีอีก 2 สาํนวนทีไดรั้บเคา้

โครงมาจากเรือง เสือโคคําฉันท์ ได้แก่  บทละครนอก เรืองคาวี  พระราชนิพนธ์ในสมัย

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั สมยัรัชกาลที 2 เนือหามีการแต่งเพิมเติม 4 ตอน ไดแ้ก่ 

ตอนที 1 ทา้วสันนุราชหานางผมหอม ตอนที 2 ทา้วสันนุราชชุบตวั ตอนที 3 นางคนัธมาลีขึนเฝ้า 

ตอนที 4 พระคาวีรบกบัไวยทตั67 

ทศมูลเสือโค ในสมยัรัชกาลที 3 เป็นผลงานของนายมีหรือเสมียนมี โดยแต่งเป็น

หนังสือแบบเรียนในสมยันัน แต่งเมือ จ.ศ.1200 หรือ พ.ศ. 238168แต่มีการเพิมเติมรายละเอียดใน       

บทสนทนาระหว่างตวัละคร69 

2. การศึกษาทีผา่นมา 

ภาพจิตรกรรมเรืองคาวีนัน เดิมคุณพชัรินทร์ ศุขประมูลไดแ้ปลความเรืองราวและ

อธิบายความในแต่ละหอ้งภาพไวอ้ยา่งสนัๆ ไดแ้ก่  

หอ้งภาพที 2 หลวิชยัคาวี ตอนหลงัจากแม่โคถูกแม่เสือฆ่า ลูกเสือกบัลูกโคจึงช่วยกนั

ฆ่าแม่เสือ แลว้ออกเดินทางไปดว้ยกนั  

                                                             
64กรมศิลปากร, ปัญญาสชาดก ภาษาไทย, เล่ม 1, 369-375. 
65นิยะดา เหล่าสุนทร, ภาพเกียวกับวรรณคดีไทยทีบานแผละของประตูและหน้าต่าง

พระอุโบสถวดัสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวหิาร, 14. 
66พระมหาราชครู, เสือโคคําฉันท์ และอนิรุทธคําฉันท์ (กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาไทย 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2522), 1. 
67เรืองเดียวกนั, 3-117. 
68อาจิณ จนัทรัมพร, นายม ี(เสมยีนม)ี ศิษย์เอกสุนทรภู่ (กรุงเทพฯ: วสีครีเอชนั, 2555), 

164-165. 
69เรืองเดียวกนั, 165-208. 
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หอ้งภาพที 3 พระฤษีแปลงลูกเสือและลูกโคเป็นมนุษย ์ลูกเสือไดชื้อว่าหลวิชยั ลูก

โคชือ คาวี และหลงัจากทงัสองสาํเร็จการศึกษาศิลปวิทยาจากพระฤษีแลว้ จึงออกเดินทางต่อไป  

หอ้งภาพที 4 หลวิชยัและคาวไีปเมืองจนัทบูราและคาวีเอาพระขรรค์ฟันถูกยกัษ์คอ

ขาดตายอยูใ่นสระ พวกอาํมาตยที์เทียวสืบสวนไปพบหลวิชยักบัคาวีอยูใ่ตร่้มไทรทีสระ 

หอ้งภาพที 5 หลวิชยัและคาวีกาํลงัเดินทางพร้อมเหล่าทหาร  

อยา่งไรก็ตาม ยงัไม่ไดว้ิเคราะห์เนือเรืองและการแสดงออกของเรืองหลวิชยัคาวีใน

ภาพจิตรกรรมทีพระอุโบสถวดัสมุหประดิษฐาราม กบั เรืองเสือโคคาํฉนัทส์าํนวนของพระมหาราช

ครูในสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราชดงันนัจึงตอ้งมีการวิเคราะห์เนือหาและการแสดงออกดงันี 

3. เนือเรืองหลวิชยัคาวีในสาํนวนเสือโคคาํฉนัทโ์ดยสรุป 

เริมตน้เรืองมีแม่เสือกบัลกูตวัหนึงอยูด่ว้ยกนัทีในถาํ วนัหนึงแม่เสือเทียวหากินเพลิน 

ทิงลกูไวใ้หอ้ดนมจนหิว ขณะนนัมีโคแม่ลกูอ่อนเดินผา่นมาทางปากถาํ ลูกเสือร้องขอนมแม่โคกิน 

ลกูโคคิดสงสารบอกแม่โคว่า บดันีลกูเสือตกทุกขย์าก ก็ควรจะช่วย แม่โคเห็นชอบดว้ยจึงเขา้ไปให้

ลกูเสือกินนมจนอิม ลกูเสือรู้สึกถึงคุณของโคทงัสอง จึงชกัชวนให้มาตาํบลนีมีหญา้นาํสาํหรับโค

บริโภคมีอยูบ่ริบูรณ์  

ครันแม่เสือกลบัมา ลูกเสือจึงบอกแก่แม่เสือ ว่าแม่โคมีแก่ใจให้นมกิน หาไม่ก็จะ

ตายเสีย ตอ้งขอใหช่้วยสนองคุณแม่โคแม่เสือก็ยอมสญัญาและชกัชวนแม่โคลูกมาหากินในตาํบลนี 

แต่แม่เสือนนัไม่ไดรั้กใคร่โคทงัสองโดยสุจริต ในใจคิดหาโอกาสทีจะกินโคทงัสองอยูเ่สมอ  

4. ลาํดบัหอ้งภาพ 

หอ้งภาพที 2 

ภาพแม่เสือซุ่มดกัแม่โค (หมายเลขที 1) พอเวลาเยน็แม่โคเดินมาทางนนั แม่เสือก็กดั

กินเสีย (หมายเลข 2) ฝ่ายลูกเสือกบัลูกโคคอยอยู่ ไม่เห็นแม่โคกลบัมาก็ประหลาดใจ ครันแม่เสือ

กลบัมา ไดก้ลินสาบเนือโคติดตวัมาผิดสังเกตจึงถามถึงแม่โค แม่เสือตอบว่าไม่รู้ว่าแม่โคไปทาง

ไหน ลกูสตัวท์งัสองคิดสงสยัจึงพาเทียวคน้ตามในป่าไปพบซากศพแม่โคเป็นรอยเสือกิน อยูไ่ม่ห่าง

จากทีถาํ ก็รู้ว่าแม่เสือลอบกินแม่โคเสียแลว้ (หมายเลขที 3) ลูกเสือกับลูกโคจึงปรึกษากัน เมือ         

แม่เสือมาทุจริตเช่นนี ควรฆ่าแม่เสือตายตามไปต่างก็แกลง้ทาํหิวโหยอยากนม แม่เสือไม่รู้เท่าทนั       

ลงนอนใหกิ้นนม ลกูเสือกบัลกูโคก็ช่วยกนักดัแลขวิดแม่เสือจนตายอยู ่ณ ทีนนัแลว้เดินทางออกไป

จากเมืองนี70 (หมายเลขที 4) (ภาพที 135) 

 

                                                             
70พระมหาราชครู, เสือโคคาํฉันท์ และอนิรุทธคาํฉันท์, 326-327. 
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ภาพที 135  หอ้งภาพที 2 เรืองคาวีตอนแม่โคถกูแม่เสือฆ่า ต่อมาเมือลูกเสือกบัลูกโครู้จึงช่วยกนัฆ่า

แม่เสือ แลว้ออกเดินทางจากเมืองไป เรียงลาํดบัเหตุการณ์ 1, 2, 3, 4 ตามลาํดบั 

 

หอ้งภาพที 3 

ภาพลูกเสือกับลูกโคชวนกนัออกจากถาํ ประสงค์จะไปเทียวหาทีอยู่ในตาํบลอืน 

เผอิญผา่นทีอาศรมฤาษีแห่งหนึง พระฤาษีเห็นลกูเสือกบัลกูโคเดินมาดว้ยกนัก็ประหลาดใจจึงเรียก

ไปถามว่า เจา้เป็นเสือกบัโค ธรรมดาสัตวส์องจาํพวกนีย่อมเป็นศตัรูกนั นีเหตุใดจึงมาเป็นมิตรกนั

เช่นนี ลกูเสือโคก็เล่าความใหพ้ระฤาษีทราบเรืองตน้หนหลงัตามทีมีมาทุกประการ พระฤาษีไดฟั้งก็

เกิดเมตตาจึงชุบใหเ้ป็นมนุษยจ์ะว่าอยา่งไร ลูกเสือโคก็ยินดี พระฤาษีจึงตงัพิธีชุบให้เป็นมนุษยขึ์น 

ลูกเสือนันให้มีนามว่า หลวิชยั ส่วนลูกโคนันให้มีนามว่า คาวี แลว้พระฤาษีสอนวิชาให้ทงั 2 คน 

(หมายเลขที 1) 

ต่อมาพระฤาษีมีพระประสงคจ์ะใหไ้ปเทียวหาบา้นเมืองครอบครองก็ตอ้งยอมรับว่า

จะไปตามคาํ พระฤาษีจึงชุบเครืองอาภรณ์สาํหรับแต่งตวั กบัพระขรรคใ์หค้นละเล่ม แลว้ตงัพิธีถอด

ดวงใจหลวิชยักบัคาวีมิใหใ้ครฆ่าตาย เอาดวงใจบรรจุไวใ้นพระขรรค ์แลว้กาํชบัสงัว่าใหร้ะวงัรักษา

พระขรรคน์นัใหจ้งดี อย่าให้ตกไปในมือศตัรูได ้หลวิชยักบัคาวีอาํลาพระฤาษีออกจากอาศรม ไป

ตามทิศทีพระฤาษีใหไ้ป71 (หมายเลขที 2) (ภาพที 136) 

 

                                                             
71เรืองเดียวกนั, 327-331. 
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ภาพที 136  ห้องภาพที 3 ตอน พระฤษีแปลงลูกเสือและลูกโคเป็นมนุษย ์ลูกเสือไดชื้อว่าหลวิชัย                 

ลูกโคชือ คาวี และหลงัจากทงัสองสาํเร็จการศึกษาศิลปวิทยาจากพระฤษีแลว้ จึงออก

เดินทางต่อไป เรียงลาํดบัเหตุการณ์ หมายเลข 1, 2 ตามลาํดบั 

 

หอ้งภาพที 4 

ครังนันมีเมืองหนึงชือเมืองจนัทบูรา เจา้เมืองชือว่า มคธราชนริทร์ ส่วนมเหสีชือ 

จนัทรวดีครอบครองเมืองอย่างเป็นสุข อยู่มามียกัษ์ตนหนึงมาสิงอยู่ในสระนอกเมือง ใครลงไป         

ตกันาํทีในสระนัน ยกัษ์ก็จบักินเสีย ทาํให้ไพร่บ้านพลเมืองเดือดร้อน ทา้วมคธราชนริทร์ มิอาจ

ปราบปราบยกัษไ์ด ้ต่อมาหลวิชยักบัคาวีเดินไปถึงขอบสระไม่รู้ว่ามียกัษร้์ายอยูใ่นสระนนั จึงพกัอยู่

ใตต้น้ไทร หลวิชยันอนหลบัไป แต่คาวีตืนอยู ่กาํลงัตกันาํในสระ ยกัษเ์ห็นคาวีลงไปในสระก็จะจบั

กินเสีย จึงเกิดรบกนั คาวีเอาพระขรรคฟั์นถกูยกัษค์อขาดตายอยูใ่นสระ (หมายเลขที 1)  

ฝ่ายพวกชาวเมืองจนัทบูราเดินไปเห็นศพยกัษถ์กูฆ่าอยูใ่นสระ รีบเขา้ไปทูลความแก่

ทา้วมคธราชนริทร์ จึงมีรับสั งให้สืบหาว่าใครเป็นผูฆ่้ายกัษ์ตายจะประทานบาํเหน็จรางวลั พวก

อาํมาตยที์เทียวสืบสวนไปพบหลวิชยักบัคาวีอยูใ่ตร่้มไทรทีสระ จึงถามว่าท่านอยูที่นีรู้หรือไม่ว่าใคร

ฆ่ายกัษใ์นบึงตาย หลวิชยัตอบว่า นอ้งเรานีแหละเป็นผูฆ่้ายกัษต์าย72 (หมายเลขที 2) (ภาพที 137) 

 

                                                             
72เรืองเดียวกนั, 335-339. 
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ภาพที 137  หอ้งภาพที 4 หลวิชยัและคาวีไปเมืองจนัทบูรา และคาวีเอาพระขรรค์ฟันถูกยกัษ์คอขาด

ตายอยูใ่นสระพวกอาํมาตยที์เทียวสืบสวนไปพบหลวิชยักบัคาวีอยูใ่ตร่้มไทรทีสระ  เรียง

ตามหมายเลข 1, 2 ตามลาํดบั 

 

ประเด็นเกียวกบัหอ้งภาพที 4 

จากเนือหาสาํคญัของภาพจิตรกรรมในห้องภาพที 4พบว่าปรากฏชือ “เมืองจนัทร

บุรี” ตามเนือหาของเรือง คือ หลวิชยัและคาวีไปเมืองจนัทบูรา และคาวีเอาพระขรรค์ฟันถูกยกัษ์คอ

ขาดตายอยูใ่นสระพวกอาํมาตยที์เทียวสืบสวนไปพบหลวิชยักบัคาวีอยูใ่ตร่้มไทรทีสระ 

จากการตรวจสอบหลกัฐานเอกสารปรากฏว่า การใช้ชือเมืองจนัทบูรา ปรากฏใน

เสือโคคาํฉนัท ์ส่วนเมืองจนัทบุรี อยูใ่นสาํนวนนิทานเรืองคาวีในบทละครนอก พระราชนิพนธโ์ดย

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั รัชกาลที 2 ซึงไดถ้อดความมาจากเสือโคคาํฉันท์73 เนือหา

ในเสือโคคาํฉนัทมี์ดงัต่อไปนี 

 

                                                             
73พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั, บทละครนอกเรืองคาวี และสังข์ศิลป์ชัย 

(พระนคร: องคก์ารคา้ของคุรุสภา, 2511), 3. 
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  ๐เมือนนัพหลราชวิไชย คาวีฤทธิไกร 

 ดาํเนิรทุราพนจร 

  ๐ดลแดนกรุงราชนคร นคเรศอนัสร 

 สรนุกนิจนัทบูรา74 

 

ดงันนัชือเมืองจนัทบูราในเสือโคคาํฉนัท ์คือชือเดียวกบัชือเมืองจนัทรบุรีในบทละคร

นอก ซึงบทละครนอกไดถ้อดความมาจากเสือโคคาํฉนัทใ์นเนือหาตอนตน้เรืองก่อนจะแต่งเพิมอีก 

4 บท 

หอ้งภาพที 5  

หอ้งภาพสุดทา้ยของเรืองคาวี เป็นตอนพวกอาํมาตย ์พาหลวิชยักบัคาวีเขา้ไปเฝ้าทา้ว

มคธราชนริทร์ ทีเมืองจนัทบูรา75 (ภาพที 138) 

 

 
 

ภาพที 138  พวกอาํมาตย ์พาหลวิชยักบัคาวีเขา้ไปเฝ้าทา้วมคธราชนริทร์ ทีเมืองจนัทบูรา 

 

                                                             
74พระมหาราชครู, เสือโคคาํฉันท์ และอนิรุทธคาํฉันท์, 334. 
75เรืองเดียวกนั, 339. 
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5. สรุป 

เรืองหลวิชยัคาวีในภาพจิตรกรรมอุโบสถวดัสมุหประดิษฐาราม เขียนมาจากสาํนวน

เรืองเสือโคคาํฉนัท ์แต่งโดยพระมหาราชครูในสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สนันิษฐานว่าเรือง

นีแต่งก่อนสมุทรโฆษคาํฉันท์ โดยไดน้าํเคา้โครงมาจากปัญญาสชาดก ซึงเรืองคาวีเป็นเรืองทีมี          

คติธรรมสอนใจใหมี้ความซือสตัย ์ความอดทน และความกตญั ูอยา่งยงิ76 

จิตรกรรมเรืองคาวีมีทีมาจากเรืองวรรณคดีในปัญญาสชาดก พบว่าเริมมีการนาํมา

เขียนในงานจิตรกรรมไทยประเพณี ตงัแต่สมยัรัชกาลที 3 เป็นตน้ไปจากการสาํรวจภาพจิตรกรรม

ของวดัหลวงในกรุงเทพฯ พบหลกัฐานว่ามีการเริมเขียนทีส่วนบานแผละของหน้าต่างมาก่อน คือ             

พระอุโบสถวดัสุทศันเทพวราราม กรุงเทพฯ สมยัรัชกาลที 3 จากการสาํรวจพบตอนต่างๆ ของเรือง

คาวีดงัต่อไปนี 

5.1 ลกูเสือและลกูววัเดินทางดว้ยกนัจนมาพบพระฤาษี 

5.2 พระฤาษี ก็บงัเกิดความเมตตาชุบสตัวท์งัสองใหเ้ป็นมนุษย ์

5.3 หลวิชยัและคาวีออกเดินทางไปพร้อมกบัพระขรรค์ซึงฤาษีไดท้าํพิธีถอดดวงใจ

ของทงัสองบรรจุไวใ้นนนั 

5.4 คาวีอาสาไปตกันาํใหห้ลวิชยัและไดฆ่้ายกัษที์อาศยัอยูใ่นสระนาํ 

5.5 หลวิชยัและคาวีเขา้เฝ้าเจา้เมือง 

5.6 คาวีทูลลาหลวิชยัเพือเดินทางต่อ 

5.7 คาวีเดินทางต่อไปตามลาํพงั 

5.8 คาวีพบนางจนัทสุดาหลบอยูใ่นกลอง 

5.9 คาวีรับอาสาปราบนกอินทรีคู่สาํเร็จ 

5.10 ทา้วสนันุราชกษตัริยช์ราเก็บผอบทองซึงใส่เสน้ผมของนางจนัทสุดาได ้

5.11 นางทศัประสาทใชอุ้บายเผาพระขรรคข์องคาวีจนคาวีขาดใจ 

5.12 พระฤาษีแปลง (พหลวิชยั) ผลกัทา้วสนันุราชเขา้กองไฟ สินชีวิต77 

จะเห็นไดว้่าเนือหาในจิตรกรรมเรืองคาวีทีบานแผละหน้าต่างในอุโบสถวดัสุทศัน

เทพวราราม เขียนไม่ครบทุกตอน ขาดตอนตน้เรืองในตอนทีเกียวกบัเรืองแม่เสือฆ่าแม่โค จากที

                                                             
76นิพนธ์ สุขสวสัดิ, วรรณคดีเกียวกับพุทธศาสนา (พิษณุโลก: โครงการตาํรา มศว, 

2525), 244. 
77ฐานิยา ปินจินดา, ปัญญาสชาดกและวรรณคดีนิทานจากจิตรกรรมทีบานแผละ

หน้าต่างพระอุโบสถวดัสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวหิาร, 41-45. 
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สันนิษฐานไปแลว้ว่าการเขียนไม่ครบทุกตอนน่าจะมาจากขอ้จาํกดัข้อพืนที ซึงเรืองคาวีในภาพ

จิตรกรรมอุโบสถวดัสมุหประดิษฐารามนนัก็เขียนไม่ครบเช่นเดียวกนั 

สรุป 

จากการศึกษาเรืองสมุทรโฆษกบัเรืองคาวีในภาพจิตรกรรมอุโบสถวดัสมุหประดิษฐา

รามยงัพบประเด็นขอ้สันนิษฐานเพิมเติมอีกประการ กล่าวคือทาํไมช่างผูเ้ขียนถึงเลือกจบัคู่เรือง            

สมุทรโฆษคู่กบัเรืองหลวิชยัคาวีมาเขียนเป็นภาพจิตรกรรม ทีพระอุโบสถวดัสมุหประดิษฐาราม  

มีการตงัขอ้สมมุติฐานไว ้2 ประเด็น คือ ประเด็นแรกเรืองสมุทรโฆษทีนาํมาเขียนมา

จากสํานวนสมุทรโฆษคาํฉันท์แต่งโดยพระมหาราชครู ในสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

เช่นเดียวกันกับเรืองคาวีทีนํามาเขียนมาจากสํานวนเสือโคคาํฉันท์แต่งโดยพระมหาราชครู

เช่นเดียวกนัจึงอาจเป็นการจบัคู่เรืองมาเขียนจากการมีผูแ้ต่งคนเดียวกนั  

ประเด็นทีสองพบว่าภาพจิตรกรรมวรรณคดีปัญญาสชาดกทีบานแผละในพระอุโบสถ

วดัสุทศันเทพวราราม สมยัรัชกาลที 3 มีการเขียนเรืองสมุทรโฆษกบัเรืองคาวีทีบานแผละดา้นซา้ย

ของอุโบสถ ถา้นบัเริมจากประตูทางเขา้เรืองสมุทรโฆษจะเขียนช่องหนา้ต่างที 3 ส่วนเรืองคาวีเขียน

ช่องหนา้ต่างที 4 จึงสนันิษฐานว่าช่างผูเ้ขียนภาพจิตรกรรมทีวดัสมุหประดิษฐารามน่าจะเลือกจบัคู่

เรืองวรรณคดีทงัสองเรืองมาจากทีพระอุโบสถวดัสุทศันเทพวนาราม ดงันนัจึงอาจจะสันนิษฐานได้

ว่าผูค้วบคุมการเขียนหรือช่างผูเ้ขียนอาจเคยไปศึกษางานช่างจากวดัหลวงในกรุงเทพฯ หรืออาจจะ

เคยไปเห็นก็เป็นไปได ้

นอกเหนือจากนีการเลือกเขียนเรืองวรรณคดีนิทานน่าจะเป็นความนิยมเริมเขียนมาแลว้

ทีบานแผละหน้าต่างของอุโบสถมาแลว้ตงัแต่สมยัรัชกาลที 3 หรือเป็นภาพในกรอบกระจก และ

ต่อมาในสมยัรัชกาลที 4-5มีการเลือกเขียนเรืองวรรณคดีมาเขียนเป็นภาพจิตรกรรมเต็มผนงัดา้นขา้ง

ระหว่างช่องหนา้ต่างภายในพระอุโบสถแทนเรืองพุทธประวติัและชาดก เช่น จิตรกรรมเรืองอิเหนา

ในวิหารวดัโสมนสัวิหาร สมยัรัชกาลที 4 เรืองสงัขท์อง เรืองสุวรรณหงส์ วิหารลายคาํ วดัพระสิงห์ 

สมยัรัชกาลที 578เป็นตน้ อีกทงัน่าจะสอดคลอ้งกบัในสมยัรัชกาลที 4 เป็นตน้ไป ทีมีการเลือกเขียน

เรืองราวทางโลก เพือเป็นการสงัสอนชาวบา้น79 มาจากการเปลียนแปลงแนวคิดไปสู่สัจนิยม หรือ 

ความสมจริงเขา้ถึงสงัคมมากขึน80 

                                                             
78สน สีมาตรัง, จติรกรรมฝาผนังวดัพระสิงห์ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2530), 4. 
79ศกัดิชยั สายสิงห์, พุทธศิลป์สมยัรัตนโกสินทร์ พฒันาการของงานช่างและแนวความ 

คดิทีปรับเปลยีน (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2556), 520. 
80เรืองเดียวกนั, 514. 
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เรืองพระมาลยั 

พระมาลยั คือ พระอรหนัตสาวกองคห์นึงในพระพุทธศาสนา มีเรืองราวปรากฏอยู่ใน

คมัภีร์ “มาลยัสูตร” ซึงเป็นพระสูตรนอกพระไตรปิฎก81 เล่าเรืองในลกัษณะนิทานธรรม  

1. วิเคราะห์เนือหาและการแสดงออกเรืองพระมาลยั 

พระมาลยัเทวเถระ อาศยัอยูบ่า้นกมัโพช ในโรหชนบท ลงักาทวีป เป็นผูมี้ฤทธิและ

ญาณอนัสูงสุด สามารถเดินทางไปเทวโลกหรือทีชาวบา้นทวัไปเรียกว่า “สวรรค์” รวมทงัยงัไป 

“ยมโลก” ไดด้ว้ยกาํลงัแห่งฤทธิ แลว้นาํเรืองราวมาแจง้แก่มนุษย ์พระมาลยัสามารถเดินทางท่องไป

ยงัภพภูมิหลงัการตาย ไดเ้ห็นความแตกต่างระหว่างนรกและสวรรค์ นอกจากนีทงัยงัแสดงความ

เมตตาดว้ยการแสดงฤทธิต่างๆช่วยใหผู้ที้ตกนรกพน้จากความทุกขไ์ด ้ 

เรืองราวของพระมาลยัจึงมีคติสอนใจมีคนมีความเกรงกลวัต่อบาป กลวันรก และ

โน้มน้าวให้คนปรารถนาไปสวรรค์ดว้ยการทาํความดี และมุ่งหวงัไปเกิดในยุคของพระศรีอาริย

เมตไตรยหรือพระศรีอาริย ์พระมาลยัจึงเป็นเรืองราวทีนิยมแพร่หลายไปสู่ทอ้งถินและทวัภูมิภาค

อุษาคเนย์82 

เรืองพระมาลยัพบว่ามีตน้เคา้อยู่ในคมัภีร์เก่าของลงักา แลว้ไดแ้พร่หลายมาสู่เอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้โดยปัจจุบนัพบหลกัฐานเก่าแก่ทีสุดอยู่ในประเทศพม่าเรียกว่าคมัภีร์ “มาเลยย

สูตร คาดว่าน่าจะเริมแต่งขึนเมือราวปลายพุทธศตวรรษที 16-18 และพบว่าคมัภีร์มาเลยยสูตร น่าจะ

เป็นคัมภีร์ทีส่งอิทธิพลต่อการวรรณกรรมพระมาลัยของประเทศต่างๆรวมถึงการแต่งคัมภีร์                      

มาเลยยเทวตัเถรวตัถุ หรือ มาลยัสูตร ในครังแรกในลา้นนา พุทธศตวรรษที 20-21 ในประเทศไทย 

ในปลายพุทธศตวรรษที 22 พบการแต่งเป็นคมัภีร์มาลยัยวตัถุทีปนีฎีกา โดยคาดกนั

ว่าแต่งขึนในกรุงศรีอยุธยาเพิมรายละเอียดของนรกภูมิ และยงัเปรียบการบาํเพ็ญพระบารมีของ           

พระโพธิสตัว ์และเพิมรายละเอียดเกียวกบัยคุพระศรีอาริย ์เป็นตน้83 จนเป็นทีแพร่หลายและไดรั้บ

ความนิยมอยา่งมากในทุกภูมิภาคของไทยช่วงพุทธศตวรรษที 23-24 

ความแพร่หลายเรืองราวพระมาลยัในประเทศไทยนิยมอย่างมากตงัแต่สมยัอยุธยา        

ตอนปลายและในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ ในสมยัอยธุยามีการแต่งเป็นพระมาลยัคาํหลวง ซึงถือ

เป็นวรรณคดีสาํคญัเชือว่าเป็นพระราชนิพนธ์ของเจา้ฟ้าธรรมาธิเบศร ลกัษณะคาํประพนัธ์เป็น

                                                             
81ธนิต อยู่โพธิ, ตํานานเทศน์มหาชาติ (กรุงเทพฯ: สาํนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 

2534), 12. 
82เด่นดาว ศิลปานนท,์ แกะรอยพระมาลยั (กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส, 2553), 6-7. 
83เรืองเดียวกนั, 17 -21. 
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ประเภทร้อยกรอง เนือหาของเรืองเชือว่าไดรั้บแรงบนัดาลใจจากคมัภีร์มาลยัยวตัถุทีปนีฎีกา84 และ

ยงัปรากฏสาํนวนอืนๆ แตกต่างกนัไปในแต่ละทอ้งถิน ตวัอยา่งเช่น ภาคอีสาน กบัภาคเหนือ เรียกว่า 

มาไลยหมืนมาไลยแสน85 เป็นตน้ 

2. พระมาลยัตอนโปรดสตัวน์รกทีอุโบสถวดัสมุหประดิษฐาราม 

ภาพพระมาลยัตอนโปรดสัตว์นรก เขียนบนผนังสกัดด้านหลงัพระประธานใน              

พระอุโบสถวดัสมุหประดิษฐาราม (ภาพที 139) จากตาํแหน่งพบว่าอยู่ดา้นซา้ยระหว่างประตูของ

พระประธาน ไม่สมัพนัธก์บัเรืองราวของภาพดา้นขวาระหว่างประตูของพระประธานทีเขียนเรือง

วิถีชีวิตชาวบา้นเต็มผนงั (ภาพที 140) จึงน่าจะเขียนขึนใหม่ในคราวบูรณะปฏิสงัขรณ์งานจิตรกรรม

ในอุโบสถสมยัรัชกาลที 5 

จากการศึกษางานจิตรกรรมสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น พบว่านิยมเขียนภาพพระ

มาลยัผนวกเขา้กบัภาพไตรภูมิโลกสณัฐาน โดยมกัวาดบนผนังสกดัดา้นหลงัพระอุโบสถหรือพระ

วิหารอนัเป็นตาํแหน่งสําคัญเป็นประธานของภาพทังหมด86 อาทิเช่น ภาพพระมาลยัโปรดสัตว ์                  

พระอุโบสถวดัดุสิดาราม กรุงเทพฯ เป็นตน้  

 

                                                             
84ประคอง นิมมานเหมินท,์ “พระมาลยัคาํหลวง,” สารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาคกลาง 

9 (2542): 4167. 
85ชฎาลกัษณ์ สรรพาณิช, “พระมาลยั: การศึกษาเชิงวิเคราะห์” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2524), 14. 
86เด่นดาว ศิลปานนท,์ “จิตรกรรมฝาผนงัเรืองพระมาลยัในภาคกลางของประเทศไทย” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั

ศิลปากร, 2549), 85. 
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ภาพที 139 ภาพพระมาลยัตอนโปรดสตัวน์รก  ดา้นหลงัดา้นซา้ยมือของพระประธาน พระอุโบสถ

วดัสมุหประดิษฐาราม 

 

 
 

ภาพที 140  ภาพวิถีชีวิตชาวบา้นเต็มผนงัดา้นบนผนงัสกดัขวามือระหว่างประตูของพระประธาน 

 

อย่างไรก็ตามในสมยัรัชกาลที 4 พบว่าพระอารามหลวงในกรุงเทพฯส่วนใหญ่ไม่

นิยมการเขียนภาพพระมาลยัในงานจิตรกรรมฝาผนังแลว้ เนืองจากความเสือมลงของคติเรืองพระ

มาลยั และการก่อตงัธรรมยติุนิกาย ก่อให้เกิดการทบทวนปรับปรุงเรืองราวคมัภีร์ทางพุทธศาสนา

ใหม่ อีกทงัอิทธิพลของแนวคิดแบบสัจนิยมตะวนัตกทีเข้าสู่สังคมไทยช่วงเวลาดังกล่าว หากแต่

ความนิยมเขียนเรืองพระมาลยัยงัคงแพร่หลายในวดัหัวเมืองรอบนอกต่างๆในท้องถิน ในสมยั
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รัชกาลที 4-5 ตัวอย่างเช่น อุโบสถวดัขนอนเหนือ จังหวดัพระนครศรีอยุธยา สมยัรัชกาลที 4 

อุโบสถวดัปากคลองมะขามเฒ่า จงัหวดัชยันาท สมยัรัชกาลที 5 เป็นตน้ 

นอกจากนีเนือหาเรืองพระมาลยั ยงัปรากฏภาพการลงทณัฑ์ในขุมต่างๆซึงอธิบาย

นรกภูมิตามทีปรากฏเนือหาในคมัภีร์โลกศาสตร์ตวัอย่างเช่น ขุมที 12 คือ โลหพิฬสนรก นรกนี

สาํหรับผูห้ลอกซือสินคา้ผูอื้นแลว้โกงไม่จ่ายเงินเขา หรือใชต้าชงัโกง ถูกยมบาลใชคี้มคีบลิ นออก

มาแลว้เอาเบ็ดเหลก็แดงลุกเป็นไฟเกียวลินไว ้ลากไปนอนบนแผน่เหลก็แดงพอไฟลุกทวัตวั ยมบาล

ก็แล่เอาหนงัออกไปชงั87(ภาพที 141) ขุมที 15 ในอุสสทกนรก คือ โลหสิมพลีนรก นรกนีสาํหรับไว้

ลงโทษชายหญิงทีคบชูด้ว้ยเมียเขาผวัเขา ตายไปถกูตอ้นขึนตน้งิว  มีแร้งปากหนากาปากเหล็ก คอย

จิกเนือ มีสุนขัคอยกดั หนามงิวบาดตวัแลว้ยงัถูกไฟลวกอีก ยมบาลเอาเหล็กแดงแทงฆ่าฟันไดรั้บ

ความเจ็บปวดทรมานยงินกั88 (ภาพที142) มีภาพอณัฑเภรีเปรต89เกิดจากบาปอนับงัคบัความไม่เป็น

ธรรมเป็นเปรตแบกอณัฑะแห่งตน พบในคมัภีร์เปรตวตัถุ90 (ภาพที 143) เป็นตน้ 

 

 
 

ภาพที 141  โลหพิฬสนรก  ถกูยมบาลใชคี้มคีบลินออกมา แลว้เอาเบ็ดเหล็กแดงลุกเป็นไฟเกียวลิ น

ไว ้

                                                             
87บุญเตือน ศรีวรพจน์, สมุดข่อย (สมุดภาพไตรภูมฉิบับหลวง สมยัธนบุรี) (กรุงเทพฯ: 

โครงการสืบสานมรดกวฒันธรรมไทย, 2542), 51. 
88เรืองเดียวกนั. 
89รุ่งโรจน์ ภิรมยอ์นุกลู, การศึกษาเชิงวเิคราะห์ทีมาของสมุดภาพไตรภูม,ิ 497. 
90หอสมุดแห่งชาติ, สมุดภาพไตรภูมฉิบับกรุงศรีอยุธยา-กรุงธนบุรี, เล่ม 2 (กรุงเทพฯ: 

กรมศิลปากร, 2542), 71. 
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ภาพที 142 โลหสิมพลีนรก ถกูตอ้นขึนตน้งิว  มีแร้ง แลว้เอาเบ็ดเหลก็แดงลุกเป็นไฟเกียวลินไวป้าก

หนากาปากเหลก็ คอยจิกเนือ มีสุนขัคอยกดั 

 

 
 

ภาพที 143 ภาพอณัฑเภรีเปรต เปรตแบกอณัฑะแห่งตน พบในคมัภีร์เปรตวตัถุ 

 

3. สรุป 

จากการศึกษาเรืองพระมาลยัยงัคงพบความแพร่หลายในวดัหัวเมืองรอบนอก ใน

สมยัรัชกาลที 4-5 ซึงภาพพระมาลยัตอนโปรดสตัวน์รก ปรากฏบนผนังสกดัดา้นหลงัพระประธาน 

ตาํแหน่งดา้นซา้ยระหว่างประตู ในพระอุโบสถวดัสมุหประดิษฐาราม พบว่าไม่ไดเ้ขียนร่วมกบัฉาก
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ไตรภูมิโลกสณัฐานและไม่สมัพนัธก์บัภาพจิตรกรรมดา้นขวาของพระประธาน ดงันนัน่าจะเป็นงาน

เขียนขึนใหม่ในคราวบูรณปฏิสงัขรณ์สมยัรัชกาลที 5 

 

วเิคราะห์เนือเรืองและการแสดงออกในงานจติรกรรมฝาผนัง วดับ้านกอก 

 

วดับา้นกอกตามประวติักล่าวว่าสร้างขึนตงัแต่ปี พ.ศ. 243591 จากการศึกษาและกาํหนด

อายุงานจิตรกรรมน่าจะเขียนขึนในช่วงปลายรัชกาลที 3 คาบเกียวต่อเนืองตน้สมยัรัชกาลที 4 ซึง

เป็นช่วงยคุหวัเลียวหวัต่อในการกาํหนดอายงุานจิตรกรรมฝาผนงัวดัตามหัวเมืองต่างๆ และปรากฏ

ขอ้ความระบุว่ามีการบูรณะปฏิสังขรณ์ครังใหญ่เขียนไวบ้นผนังสกดัดา้นหลงัพระประธาน ซ่อม

เมือวนัในวนัที 19 กนัยายน พ.ศ. 2484 ตรงกบัสมยัรัชกาลที 7 

 

การจดัวางลาํดับเรืองราวในงานจติรกรรม 

การลาํดบัเรืองราวของภาพจิตรกรรมภายในพระอุโบสถวดับา้นกอก (แผนผงัที 3) ซึง

พบว่ายงัไม่มีผูใ้ดแปลความเนือหาและการแสดงออกของจิตรกรรมระหว่างประตูและหน้าต่างมา

ก่อน จากการศึกษาสนันิษฐานว่าเขียนเรืองเวสสนัดรชาดก บนผนงัสกดัดา้นขา้งทงัสองขา้งระหว่าง

ช่องหนา้ต่าง สนันิษฐานว่าน่าจะเขียนครบทงั 13 กณัฑ ์หากแต่เนืองจากสภาพของงานจิตรกรรมใน

ปัจจุบนัมีความชาํรุดทรุดโทรมอยา่งมากจึงสามารถสนันิษฐานไดเ้พียงบางหอ้งภาพเท่านนั  

ภาพลายดอกไมร่้วง หรือ ลายแผง บนผนังทังสามดา้นเหนือขอบหน้าต่างกบัขอบ

ประตู  

ภาพลายดอกไมร่้วง มีลกัษณะเป็นดอกไมอ้ยู่ในวงกลม เขียนบนผนังสกดัด้านหลงั

พระประธาน น่าจะเขียนซ่อมใหม่ พร้อมกบัทีมีการเขียนระบุวนัทีมีการซ่อม คือ วนัที 19 กนัยายน 

พ.ศ. 2484  

ภาพเทพชุมนุมผนงัดา้นนอกเหนือทางเขา้ของประตภูายในมุขโถง เป็นแบบแผนทีพบ

ในงานจิตรกรรมไทยประเพณีนิยมสมยัตน้รัตนโกสินทร์แต่พบประเด็นสาํคญั คือ ภาพเทพชุมนุม

ตรงกบัส่วนยอดของซุม้ประตูทีทาํเป็นยอดปราสาทสันนิษฐานว่าปรับเปลียนสภาปัตยกรรมส่วน

ยอดประตูแทนการเขียนภาพพระเจดีย ์ซึงพระเจดียน่์าจะเกียวขอ้งกบัพระเจดียจุ์ฬามณีบนสวรรค์

ชนัดาวดึงส์ และน่าจะสมัพนัธก์บัผนงัดา้นนอกพระอุโบสถมีการประดบัลวดลายปูนปันแสดงภาพ

โลกสณัฐานดงันนัจากการศึกษาสภาพทวัไปของงานจิตรกรรมภายในพระอุโบสถวดับา้นกอกแลว้ 

                                                             
91กองพุทธศาสนาสถาน, ประวตัวิดัทัวราชอาณาจกัร, เล่ม 4, 671. 
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จึงขอศึกษาเรืองเวสสนัดรชาดก ภาพเทพชุมนุมทีมีความเกียวขอ้งกบัเรืองพระเจดียจุ์ฬามณี จึงตอ้ง

มีการศึกษาดงันี 

เรืองเวสสันดรชาดก 

เรืองเวสสนัดรชาดกเป็นชาดกพระชาติสุดทา้ยก่อนการตรัสรู้ของพระโพธิสัตวเ์นือหา

ของเรืองอยูใ่นทศชาติ ปรากฏเนือหาในพระสุตตนัตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิบาตชาดก92 

เรืองเวสสนัดรชาดกในงานจิตรกรรมสมยัตน้รัตนโกสินทร์พบระเบียบแบบแผน คือ 

เขียนครบทงั 13 กณัฑ์ มกัเขียนควบคู่กบัเรืองพุทธประวติั หรือ ชาดกเรืองอืนเขียนตาํแหน่งผนัง

ดา้นซา้ย-ขวาของพระประธาน ระหว่างช่องหนา้ต่าง ไดแ้ก่ พระอุโบสถวดัสุวรรณาราม กรุงเทพฯ 

พระอุโบสถใหม่เทพนิมิตร กรุงเทพฯ เป็นตน้  

นอกจากนีเรืองทศชาติในงานจิตรกรรมสมยัตน้รัตนโกสินทร์ ปรากฏ 2 ชาดกทีไดรั้บ

ความนิยมในการเขียนมากกว่าชาดกเรืองอืนๆ ไดแ้ก่ เรืองมโหสถชาดก กบัเรืองเวสสันดรชาดก

เนืองจากส่วนเรืองมโหสถชาดกเนือหาให้ความสาํคญักบัเรืองปัญญาบารมีเรืองเวสสันดรชาดกมี

เนือหาสงัสอนใหรู้้จกัสร้างบารมีดว้ยการทาํทานซึงเป็นเรืองทีศาสนาพุทธให้ความสาํคญัจึงมีการ

วาดครบทงั 13 กณัฑ์93 และปรากฏว่ามีการเลือกเขียนเรืองมโหสถ กบัเวสสันดร เลือกใดเลือกหนึง

โดยไม่ปรากฏร่วมกับชาดกเรืองอืนในงานจิตรกรรมสมยัรัชกาลที 3-4ได้แก่ พระอุโบสถวัด              

พระเชตุพนวิมลมงัคลารามเขียนเรืองมโหสถชาดก ผนังภายในเหนือบานประตูหน้าต่าง94 และสืบ

ต่อมาในสมยัรัชกาลที 4 ไดแ้ก่พระอุโบสถวดัทองนพคุณ กรุงเทพฯ อยู่ตาํแหน่งเหนือของหน้าต่าง 

(ภาพที 144) เป็นตน้ ดงันันสันนิษฐานไดว้่าการวาดเฉพาะบางชาดกปรากฏมาแลว้ตงัแต่ในสมยั

รัชกาลที 3-4 

นอกจากนีการเขียนเฉพาะเรืองเวสสนัดรชาดกงานจิตรกรรม น่าจะสอดคลอ้งกบัความ

นิยมในท้องถินทีมีการเทศน์มหาชาติหรือเรืองเวสสันดรในประเพณีงานบุญพระเวส จึง

เปรียบเสมือนการเทศน์ทีช่วยใหผู้ฟั้งเขา้ใจเรืองราวของพระเวสสนัดร95 ตวัอย่างงานจิตรกรรมของ

                                                             
92พระสุตตนัตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก ภาคที 3, เล่ม 4 มหานิบาตชาดก, 284.  
93ภานุพงษ์ เลาหสม, เปลียนพืน แปลภาพ ปรับรูป ปรุงลาย: การวิเคราะห์วิธีการ

ออกแบบและวาดจติรกรรมฝาผนังยุคต้นรัตนโกสินทร์, 31. 
94โบสถ์วดัโพธิ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พรินติงแอนดพ์บัลิชชิง, 2542), 194. 
95ศกัดิชยั สายสิงห์, เจดีย์ พระพุทธรูป ฮูปแต้ม สิม ศิลปะลาวและอีสาน (กรุงเทพฯ: 

มิวเซียมเพรส, 2555), 221. 
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วดัในภาคกลางทีเขียนเฉพาะเรืองเวสสนัดร ไดแ้ก่ วดัอมฤควารี จ.อุทยั บริเวณคอสองบนศาลาการ

เปรียญวดัแกว้ อาํเภอเมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี ปลายพุทธศตวรรษที 2596 เป็นตน้ 

 

 
 

ภาพที 144  เรืองเวสสันดร ผนังดา้นซา้ยของพระประธานเหนือขอบหน้าต่างว่าต่อเนืองกนัตลอด

ผนงั ทีอุโบสถวดัทองนพคุณ กรุงเทพฯ สมยัรัชกาลที 4  

 

1. เนือเรืองเวสสนัดรชาดก โดยสรุป 

พระพุทธเจา้ศากยโคดมเสวยชาติเป็นพระโพธิสตัวเ์วสสนัดร โอรสพระเจา้กรุงสญ

ชยัและพระนางผุสดีแห่งกรุงสีพี เจา้ชายทรงบริจาคทานเป็นอนัมากตงัแต่ยงัทรงพระเยาวแ์ละยงั

บริจาคทานเรือยมา จนเมือมีพระชนมายไุด ้16 ปี ก็ไดร้าชาภิเษกเป็นกษตัริย ์อภิเษกสมรสกบัมทัรี 

ทงัสองมีโอรสชือชาลีและธิดาชือกณัหา 

2. ลาํดบัหอ้งภาพ 

หอ้งภาพที 1 

จิตรกรรมหอ้งภาพที 1 ผูเ้ขียนสนันิษฐานว่าเป็นเวสสนัดชาดก ตอนกณัฑหิ์มพาน 

เนือหาโดยสรุป กาลนัน ในเมืองกาลิงครัฐเกิดฝนแลง้ พระราชาจึงให้ประชุม

ชาวเมือง ชาวเมืองกราบทูลว่า ถา้พระองคไ์ม่สามารถทาํใหฝ้นตก ใหไ้ปขอชา้งปัจจยันาคเคนทร์กบั                

                                                             
96กวิฎ ตงัจรัสวงศ,์ “งานจิตรกรรมฝาผนงัช่วงพุทธศตวรรษที 24-25 ภาพสะทอ้นสงัคม

ของกลุ่มชนแม่นําสะแกกรัง อาํเภอเมือง จังหวดัอุทัยธานี” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2552), 108. 
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พระเวสสันดร ณ กรุงสีพี ขอพระองค์ส่งพราหมณ์ทงัหลายไปทูลขอชา้งเชือกนันและให้ประชุม

เหล่าพราหมณ์เลือกได ้8 คน ไปทูลขอพระเวสสนัดร 

ในเวลาพระเวสสนัดรเสด็จไปโรงทาน ประทบับนชา้งปัจจยันาเคนทร์และไปประตู

เมืองดา้นทิศใต ้พระเวสสนัดรทอดพระเนตรเห็นพราหมณ์ทงัหลาย พราหมณ์ทงั 8 จึงไดก้ราบทูล

ขอชา้งปัจจยันาเคนทร์ พระเวสสนัดรมีพระหฤทยันอ้มไปในการบริจาค เสด็จลงจากคอชา้ง ทรงทาํ

ประทกัษิณชา้ง 3 รอบ ทรงวางงวงชา้งในมือพราหมณ์เหล่านัน หลงันาํลง และไดพ้ระราชทาน

เครืองประดบัต่างๆ ทงัควาญชา้ง คนเลียงชา้ง จึงเป็นการบริจาคมหาทานครังสาํคญัต่อมาเมือชาว

พระนครทราบว่าพระเวสสันดรไดบ้ริจาคชา้งปัจจยันาเคนทร์แก่พราหมณ์เมืองกลิงครัฐจึงพากนั

โกรธพระโพธิสตัวแ์ละประชุมกนัไปกราบทูลพระเจา้สัญชยั ให้ขบัไล่พระเวสสันดรนันออกจาก

เมือง ใหไ้ปประทบัอยู ่ณ เขาวงกต97 

จิตรกรรมมีการวาดเหตุการณ์สําคัญแบ่งเป็น 2 ตอนในกัณฑ์หิมพานต์ ได้แก่ 

หมายเลข 1 วาดเป็นตอนพราหมณ์ทงั 8 กราบทูลขอชา้งปัจจยันาเคนทร์กบัพระเวสสันดร ซึงพระ

เวสสนัดรไดบ้ริจาคชา้งปัจจยันาเคนทร์ใหแ้ก่เหล่าพราหมณ์ กบั หมายเลข 2 เป็นตอนชาวพระนคร

กรุงสีพีทราบว่าพระเวสสันดรไดบ้ริจาคช้างปัจจยันาเคนทร์แก่พราหมณ์เมืองกลิงครัฐจึงพากัน

โกรธและประชุมกนัไปกราบทูลพระเจา้สัญชยั ให้ขบัไล่พระเวสสันดรนันออกจากกรุงสีพีให้ไป

ประทบัอยู ่ณ เขาวงกต (ภาพที 145) 

 

 
 

ภาพที 145  เวสสันดรชาดก ตอนกัณฑ์หิมพานต์ ในภาพลาํดบัเหตุการณ์ตามหลายเลข 1, 2 ที

อุโบสถวดับา้นกอก 

                                                             
97เรืองเดียวกนั, 621. 
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ลกัษณะการเขียนภาพพราหมณ์ทงั 8 กราบทูลขอชา้งปัจจยันาเคนทร์กบัพระเวสสันดร 

จากการศึกษาภาพจิตรกรรมหมายเลข 1 พบว่ามีการวาดตามแบบแผนงานจิตรกรรมไทยประเพณี 

โดยวาดพระเวสสนัดรประทบัอยูบ่นคอชา้ง บนพืนมีพราหมณ์นั งประนมมือ ทงัหมด 4 คน สือถึง

ว่าเหล่าพราหมณ์กาํลงัทูลขอชา้งปัจจยันาเคนทร์ (ภาพที 146)  

อนึงพบแบบแผนการวาดฉากเหตุการณ์กัณฑ์หิมพานต์ทีมีการวาดเป็นภาพ

พราหมณ์ 4 คนในลกัษณะยืนหรือนั งทูลขอช้าง ปรากฏมาแลว้ในสมุดภาพไตรภูมิสมยัอยุธยา 

ตวัอยา่งเช่น สมุดภาพไตรภูมิฉบบักรุงศรีอยธุยา เลขที 698 (ภาพที 147) มีลกัษณะการวาดแบ่งเป็น 2 

ตอนเช่นเดียวกบัทีพระอุโบสถวดับา้นกอก 

 

 
 

ภาพที 146  พราหมณ์กาํลงัทูลขอชา้งปัจจยันาเคนทร์กณัฑหิ์มพานต ์ทีพระอุโบสถวดับา้นกอก 

 

                                                             
98หอสมุดแห่งชาติ, สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา เลขที 6 (กรุงเทพฯ: กรม

ศิลปากร, 2542), 87. 
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ภาพที 147  กณัฑ์หิมพานต์ ฉากพราหมณ์กาํลงัทูลกับพระเวสสันดรทีพระอุโบสถวดับ้านกอก

ขอชา้งปัจจยันาเคนทร์กบัพระเวสสนัดร ในสมุดภาพไตรภูมิเลขที 6  

ทีมา: หอสมุดแห่งชาติ, สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา-กรุงธนบุรี, เล่ม 2 (กรุงเทพฯ: กรม

ศิลปากร, 2542), 87. 

 

หอ้งภาพที 2 

จิตรกรรมห้องภาพที 2 มีสภาพชาํรุดอย่างมาก เหลือเฉพาะภาพส่วนบนดา้นซา้ย 

เขียนเป็นภาพปราสาทพระราชวงัถดัลงมาเป็นเรือนอิทธิพลจีนและส่วนนอกกาํแพงเมืองเป็นเรือน

เครืองผกูของชาวบา้น ไม่ปรากฏตวัละครสาํคญั หากแต่ส่วนกลางหอ้งภาพปรากฏตวัละครเป็นภาพ         

ตัวนางแสดงลกัษณะกําลังสนทนาอยู่ หรือ ก ําลังจะเสด็จไปไหน สันนิษฐานว่าน่าจะ ตอน          

ทานกณัฑ ์(ภาพที 148) 

เนือหาโดยสรุป  หลงัจากทีมีการส่งข่าวแก่พระเวสสันดรว่าชาวสีพีทงัหลายพร้อม

กนัขบัไล่พระองค์ออกจากแควน้ พระเวสสันดรจึงเรียกมหาเสนาคุตมาเฝ้าดาํรัสให้จดัสัตตสดก         

มหาทาน แลว้จะเสด็จออกจากเมือง และเมือพระนางผุสดีทรงทราบเรืองจากบทสนทนาของ        

พระเวสสนัดรกบัพระนางมทัรี ก็ทรงร้องไหค้รําครวญ และทรงปลอบพระโอรสและสะใภ ้แลว้จึง

เสด็จไปเฝ้าพระเจา้สญชยั เมือดวงอาทิตยขึ์น พระเวสสันดรเสด็จมาสู่โรงทาน พระเวสสันดรตรัส

เรียกมหาชนมาประทานโอวาทแก่เขาเหล่านนั99 

                                                             
99พระสูตรและอรรถกถา แปลขุททกนิกาย ชาดก ภาคที 3, เล่ม 4 (กรุงเทพฯ: มหา

มงกุฎราชวิทยาลยั, 2525), 632-638. 
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หลงัจากทีมีการส่งข่าวแก่พระเวสสนัดรว่าชาวสีพีทงัหลายพร้อมกนัขบัไล่พระองค์

ออกจากแควน้ พระเวสสนัดรจึงเรียกมหาเสนาคุตมาเฝ้าดาํรัสใหจ้ดัสตัตสดกมหาทาน แลว้จะเสด็จ

ออกจากเมือง และเมือพระนางผุสดีทรงทราบเรืองจากบทสนทนาของพระเวสสันดรกบัพระนาง  

มทัรี ก็ทรงร้องไหค้รําครวญ และทรงปลอบพระโอรสและสะใภ ้แลว้จึงเสด็จไปเฝ้าพระเจา้สญชยั 

เมือดวงอาทิตยขึ์น พระเวสสันดรเสด็จมาสู่โรงทาน พระเวสสันดรตรัสเรียกมหาชนมาประทาน

โอวาทแก่เขาเหล่านนั100 

 

 
 

ภาพที 148 ตอนทานกณัฑ ์หอ้งภาพปรากฏตวัละครเป็นภาพตวันาง แสดงลกัษณะกาํลงัสนทนาอยู ่

หรือ กาํลงัจะเสด็จไปไหน สนันิษฐานว่าน่าจะ ตอนทานกณัฑ ์พระอุโบสถ วดับา้นกอก 

 

ภาพตัวนาง ทีปรากฏในส่วนกลางของห้องภาพที 2 สันนิษฐานว่าน่าจะหมายถึง          

พระนางผสุดี หรือพระนางมทัรี ทีปรากฏตามเนือในตอนทานกณัฑ์ เนืองจากปรากฏเป็นภาพสตรี

ทรงเครืองทรงอยา่งกษตัริยแ์ละพบร่วมกบัฉากปราสาทพระราชวงั (ภาพที 151)  

อยา่งไรก็ตาม จิตรกรรมฝังขวาทีชาํรุดหลุดร่อนทงัหมดสนันิษฐานว่าน่าจะเป็นตอน

ต่อเนืองทีมีพราหมณ์ทูลขอม้ากับรถกับพระเวสสันดรตอนเสด็จออกจากเมืองของพระองค ์

จนกระทงัตอ้งเสด็จดาํเนินดว้ยพระบาทโดยพระนางมทัรีอุม้กณัหา ส่วนพระเวสันดรอุม้ชาลี ใน

ตอนกณัฑว์นประเวศ 

 

                                                             
100เรืองเดียวกนั, 632-638. 
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ภาพที 149 ภาพสตรีใส่เครืองทรงอยา่งกษตัริยแ์ละพบร่วมกบัฉากปราสาทพระราชวงั สันนิษฐาน

ว่าจะเป็นภาพพระนางผุสดี หรือ พระนางมทัรีทีปรากฏเนือหาในตอนทานกณัฑ์ ที     

พระอุโบสถวดับา้นกอก 

 

หอ้งภาพที 3 

จากสภาพจิตรกรรม พบว่ามีความชาํรุดทรุดโทรมอยา่งมาก แต่อยา่งไรก็ตามปรากฏ

อาคารบา้นเรือนชาวบา้นเป็นบา้นเรือนไทยในภาคกลางแต่ภายในอาคารลบเลือนไปหมดไม่เหลือ

ตวัละครสาํคญัในเหตุการณ์ (ภาพที 150) 

หากแต่บา้นเรือนไทยอยา่งภาคกลางทีพบอาจจะสนันิษฐานไดว้่าเป็นตอนกณัฑชู์ชก 

เนืองจากในฉากดงักล่าวช่างนิยมวาดบา้นชูชกเป็นบา้นเรือนไทยอยา่งภาคกลาง ตวัอย่างเช่น กณัฑ์

ชูชกจิตรกรรมวดัหน่อพุทธางกรู สุพรรณบุรี สมยัรัชกาลที 3-4 เป็นตน้ (ภาพที 151) 
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ภาพที 150 เวสสนัดรตอนกณัฑชู์ชก สนันิษฐานจากการวาดฉากภาพบา้นเรือนไทยอย่างภาคกลาง

ซึงสนันิษฐานว่าเป็นตอนกณัฑชู์ชก 

 

 
 

ภาพที 151  ตอนกณัฑ์ชูชก พระอุโบสถวดัหนองพุทธางกรู จงัหวดัสุพรรณบุรี สมยัรัชกาลที 3-4 

พบลกัษณะการวาดบา้นชูชกเป็นบา้นเรือนไทยอยา่งภาคกลาง  

 

หอ้งภาพที 5 

ปรากฏลกัษณะการเขียนเป็นภาพป่าและมีอาคารหลงัหนึง แต่ไม่พบตวัละครสาํคญั

(ภาพที 152) จึงไม่ทราบแน่ชดัว่าเป็นตอนอะไร แต่อย่างไรก็ตาม สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นตอน          

กณัฑ์จุลพนหรือ ตอนกณัฑ์มหาพน ซึงเป็นเรืองราวทีชูชกตามหาพระเวสสันดร และไดไ้ปพบ

พรานเจตบุตรซึงไดชี้ทางให้แก่ชูชก ในตอนกณัฑ์จุลพน หรืออาจจะเป็นตอนชูชกเดินเขา้ไปพบ

พระอจัจุตฤาษีในกณัฑม์หาพน  
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ภาพที 152  ภาพจิตรกรรมหอ้งภาพที 5 มีลกัษณะการเขียนเป็นภาพป่าและมีอาคารหลงัหนึง แต่ไม่

พบตวัละครสาํคญัจึงไม่ทราบแน่ชดัว่าเป็นตอนอะไร สนันิษฐานว่าน่าจะเป็นตอนกณัฑ์

จุลพน หรือ ตอนกณัฑม์หาพน 

 

หอ้งภาพที 6 

ปรากฏตวัละครสาํคญัส่วนล่างของหอ้งภาพดา้ยซา้ย ไดแ้ก่ ชูชกแสดงลกัษณะเป็น

พราหมณ์ บอกพระเวสสนัดรทูลขอพระชาลีกุมารกบักณัหา ซึงปรากฏพระเวสสันดรอยู่ในอาคาร

สนันิษฐานว่าน่าจะเป็นตอนกณัฑก์ุมาร 

เนือเรืองโดยสรุป  ชูชกไปจนถึงฝังโบกขรณีสีเหลียมตามทางทีพระอจัจุตฤาษีบอก 

พอใกลรุ่้งคิดว่าพระนางมทัรีเสด็จไปป่าแลว้ จึงลงจากเนินผามุ่งหนา้ยงัอาศรม ชูชกบอกพระเวสสันดร 

ว่ามาเพือทูลขอพระโอรสพระธิดาของพระองค ์และไม่ประสงคจ์ะเจอพระนางมทัรี พระเวสสันดร

ตรัสว่าถา้ท่านไม่ปรารถนาจะพบพระมเหสี ท่านจงถวายชาลีกุมารและกัณหาแด่พระเจ้าสญชัย 

เพราะพระองคท์รงยินดี และจะพระราชทรัพยแ์ก่ท่านเป็นอนัมาก ส่วนพระชาลีและกณัหาไดย้ิน  

บทสนทนาของชูชกจึงเกิดความกลวั พากนัเสด็จไปหลงับรรณาศาลา แลว้หนีไปจากทีนนัซ่อนองค์

ทีพุ่มไม ้และวิงไปถึงสระโบกขรณีสีเหลียม ทรงนุ่งผา้เปลือกไม ้ตกพระทยักลวัลงสู่นาํ เอาใบบวั

วางไวบ้นพระเศียร (ภาพที 153) 
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ภาพที 153 ตอนกณัฑก์ุมาร พบตวัละครสาํคญัชูชกแสดงลกัษณะเป็นพราหมณ์ กาํลงัทูลขอทูลขอ

พระชาลีกุมารกบักณัหากบัพระเวสสนัดร 

 

จากจิตรกรรมปรากฏตวัละครสาํคญัส่วนล่างของห้องภาพดา้ยซา้ย สันนิษฐานว่า

เป็นชูชกแสดงลกัษณะเป็นพราหมณ์ โดยวาดลกัษณะแต่งกายนุ่งผา้โจงสีขาว มียา้ม ผวิกายสีดาํคลาํ 

ภาพเวสสนัดรปรากฏเป็นภาพกษตัริยป์ระทบันงัอยู่ในอาศรม (ภาพที 154) ถดัมามี

วาดเป็นพระชาลีกบักณัหา ในลกัษณะเป็นเด็กทรงเครืองอยา่งกษตัริยส์ององคก์าํลงันั งอยูห่่างจากชู

ชกแสดงอาการกลวัชูชก (ภาพที 155) ดงันันสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นตอนกณัฑ์กุมารซึงวาดตาม

แบบแผนจิตรกรรมไทยประเพณี 

 

 
 

ภาพที 154 ภาพชูชกลกัษณะเป็นพราหมณ์ พระเวสสนัดรทรงเครืองอยา่งกษตัริยอ์ยูใ่นอาศรม 

 



199 

 

 
 

ภาพที 155 พระชาลีกบักณัหา เขียนเป็นภาพเด็กทรงเครือง อยา่งกษตัริยส์ององค์กาํลงันั งห่างจากชู

ชก แสดงอาการกลวั 

 

หอ้งภาพที 8 

จากภาพจิตรกรรมจะสงัเกตเห็นว่ามีสตรีทรงเครืองอยา่งกษตัริยก์าํลงันั งพนมมืออยู ่

น่าจะสือถึงพระนางมทัรีในตอนกณัฑม์ทัรี (ภาพที 156) 

เนือเรืองโดย  เมือพระเวสสนัดร ทรงบริจาคปิยบุตรมหาทาน หมู่เทวดา ต่างปรึกษา

กนัว่าไม่ใหพ้ระนางมทัรีเสด็จมาสู่อาศรม ลาํดบันันเทวดาเหล่านันจึงบงัคบัสั งเทพบุตร 3 องค์ว่า 

ท่านทงั 3 จงจาํแลงกายเป็นราชสีห์ เป็นเสือโคร่ง เป็นเสือเหลือง กนัทางเสด็จพระมทัรีไว ้เมือเหล่า      

มฤคจาํแลงไดฟั้งพระวาจาอนัอ่อนหวานก็หลีกไปจากทางเสด็จ เมือพระนางมทัรีเสด็จไปถึงอาศรม 

พระเวสสนัดรจึงไดท้รงกล่าวแก่พระนางมทัรีว่า ฉนัไม่ปรารถนาจะบอกเธอแต่แรกใหเ้ป็นทุกขว์่ามี 

พราหมณ์แก่เป็นยาจกเข็ญใจมาสู่อาศรม และยกบุตรบุตรีใหแ้ก่พราหมณ์แลว้ จงยนิดีเถิด101 

จากภาพจิตรกรรมปรากฏภาพสตรีทรงเครืองอยา่งกษตัริยก์าํลงันงัพนมมือ น่าจะสือ

ถึงภาพพระนางมทัรีเป็นตอนพบการจาํแลงของเทพบุตรทงั 3 จาํแลงเป็นราชสีห์ เสือโคร่ง เสือเหลือง 

กนัทางเสด็จพระมทัรีไว ้ไม่ให้กลบัไปทันในคราวทีชูชกพาพระชาลีกบักณัหาออกไปแลว้จาก

อาศรม จากการศึกษางานจิตรกรรมไทยประเพณีพบว่าตอนกัณฑ์มัทรีนิยมวาดแบบแผนนี 

ตวัอยา่งเช่น สมุดภาพไตรภูมิสมยัอยธุยา ต่อเนืองมายงังานจิตรกรรมฝาผนังสมยัอยุธยาตอนปลาย

จนถึงสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ 

 

                                                             
101เรืองเดียวกนั, 758. 
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ภาพที 156  ปรากฏภาพสตรีทรงเครืองอยา่งกษตัริยก์าํลงันั งพนมมือ น่าจะสือถึงภาพพระนางมทัรี

ในตอนกณัฑม์ทัรี 

 

หอ้งภาพที 9 

จิตรกรรมถกูแบ่งออกเป็นเหตุการณ์สาํคญั 3 สาํคญั ไดแ้ก่ หมายเลข 1 คือ ชูชกพา

สองกมุารไปเมืองกาลิงครัฐ หมายเลข 2 คือ พระเจา้สญชยัสนทนากบัพระชาลีกุมาร และหมายเลข 

3  คือ พระเจ้าสัญชยัทรงโปรดให้ไถ่พระกุมารกุมารีทังสอง และพระราชทานปราสาทแก่ชูชก 

สนันิษฐานว่าเป็นตอนกณัฑม์หาราช (ภาพที 157) 
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ภาพที 157 เวสสนัดรชาดกตอนกณัฑม์หาราช ลาํดบัภาพเหตุการณ์ตามหมายเลข 1, 2, 3 

 

เนือเรืองโดยสรุป  ชูชกพาสองกุมารไปเมืองกาลิงครัฐ ขณะนันพระเจา้สญชยัทอด 

พระเนตรเห็นสองกุมาร จึงตรัสให้อาํมาตยเ์จา้จงไปนาํชูชกกบักุมารทงัสองมาเขา้เฝ้า ลาํดบัต่อมา

พระเจ้าสัญชัยตรัสถามชูชก ว่านํากุมารทังสองมาจากไหน ชูชกตอบว่า ข้าแต่พระเจ้าสัญชัย               

พระราชกุมารทงัสอง พระเวสสนัดรทรงยนิดี พระราชทานแก่ขา้พระบาท  

พระเจา้สญัชยัตรัสว่า ปู่จกัไถ่หลานทงัสองดว้ยทรัพย ์พระชาลีกุมารจึงตรัสตอบว่า   

พระบิดาพระราชทานหม่อมฉนัแก่พราหมณ์ ทรงตีราคาพนัตาํลึง ทรงตีราคาน้องกณัหาดว้ยทรัพย์

ช้างเป็นต้นอย่างละร้อย พระเจ้าสัญชัยจึงโปรดให้ไถ่พระกุมารกุมารีทังสอง ได้พระราชทาน        

สิงทงัปวง และพระราชทานปราสาทแก่ชูชก ชูชกจึงใหบ้ริวารรวบรวมทรัพยขึ์นสู่ปราสาท102 

จากการศึกษาจะสงัเกตเห็นว่าภาพหมายเลข 1 ยงัเหลือหลกัฐานของภาพชดัทีสุด คือ 

ภาพชูชกพาสองกุมารไปเมืองกาลิงครัฐ โดยมีการวาดภาพสองกุมารกาํลงัเสด็จเขา้มาในกาํแพง

พระราชวงั มีเหล่าอาํมาตยน์าํพาเขา้มา แต่ส่วนของภาพชูกชกจิตรกรรมส่วนนันหลุดร่อนไปแลว้ 

ซึงมีเหล่าทหารกาํลงัคุมตวั (ภาพที 158) 

 

                                                             
102เรืองเดียวกนั, 782. 
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ภาพที 158 หมายเลข 1 มีการวาดเป็นภาพสองกุมารกาํลงัเสด็จเขา้มาในกาํแพงพระราชวงั มีเหล่า

อาํมาตยน์าํพาเขา้มา แต่ส่วนของภาพชูกชกจิตรกรรมสว่นนนัหลุดร่อนไปแลว้ซึงมีเหล่า

ทหารกาํลงัคุมตวั 

 

หอ้งภาพที 10  

จากภาพจิตรกรรมปรากฏภาพส่วนบนเป็นภาพทหารแบกพระราชยานคานหาม 

ภายในมีกษตัริยน์งัอยูภ่ายในพระราชยาน แลว้มีขบวนขา้ราชบริพารติดตาม (ภาพที 159) และภาพ

ส่วนล่างปรากฏกลุ่มทหารตามเสด็จ มีชา้งพาหนะซึงมีกษตัริยน์ั งอยู่บนคอชา้งและมีขา้ราชบริพาร

ตามขบวนเสด็จ สนันิษฐานว่าเป็นตอนกณัฑน์ครกณัฑ ์(ภาพที 160) 

เนือเรืองโดยสรุป  สืบจากเรืองราวในกณัฑฉ์กษตัริย ์พระเจา้สญชยัจดัประชุมกองทพั

ของสีพีรัฐเป็นกองทัพใหญ่ พระบรมกษัตริย ์พร้อมด้วยราชบริพารใหญ่ ยกกองทัพออกจาก           

พระนคร ใหพ้ระชาลีราชกุมารเป็นผูน้าํเสด็จไปสู่เขาวงกต ชา้งพลายกุญชรมีอาย ุ60 ปี มา้อาชาไนย 

กงรถเป็นกองโยธาทงัหลายเขา้สู่ป่าก็ลุถึงประเทศทีพระเวสสนัดรอยู่ และกษตัริยท์งั 4 พระองค์ได้

พบกนั ณ อาศรมนนั จบกณัฑฉ์กษตัริย ์ 

ตอนจบของเรืองเวสสนัดรชาดกเป็นตอนนครกณัฑ์พระเวสสันดรผูค้รองเมืองสีพี

เสด็จกลับพระนคร พระสนมกํานัล พระกุมาร ประยูรญาติและบุตรอาํมาตย ์พวกพ่อค้าและ

พราหมณ์ทงัหลายพากนัตามเสด็จแวดลอ้มโดยรอบ กลบัคืนสู่พระนคร103 

 

                                                             
103เรืองเดียวกนั, 813. 
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ภาพที 159  ภาพทหารแบกพระราชยานคานหาม ภายในมีกษตัริยน์ั งอยู่ภายในพระราชยาน พร้อม      

ขา้ราชบริพาร 

 

 
 

ภาพที 160 ภาพส่วนล่างปรากฏกลุ่มทหารตามเสด็จ มีชา้งพาหนะซึงมีกษตัริยน์ั งอยู่บนคอชา้งและ

มีขา้ราชบริพารตามขบวนเสด็จ 

 

3. สรุป 

จากการศึกษาจิตรกรรมบนผนงัระหว่างช่องหนา้กบัประตูอุโบสถวดับา้นกอก เขียน

เรืองเวสสันดรชาดก ครบทงั 13 กณัฑ์ แต่เนืองจากปัจจุบนัหลกัฐานภาพจิตรกรรมชาํรุดเสียหาย
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อย่างมากจึงศึกษาได้เฉพาะบางห้องภาพเท่านันซึงเรืองเวสสันดรชาดก มีเนือหามาจากสาํนวน        

พระสุตตนัตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิบาตชาดก104 

การเขียนเฉพาะเรืองเวสสันดรชาดกไม่ปรากฏร่วมกบัพุทธประวติัหรือชาดกเรือง

อืนทีพระอุโบสถวดับา้นกอก มีปรากฏแบบแผนมาแลว้ในงาจิตรกรรมสมยัรัชกาลที 3-4 ซึงวาดอยู่

บนผนงัดา้นขา้งระหว่างช่องหน้าต่างทงัสองขา้ง แต่อย่างไรก็ตามการเขียนเฉพาะเรืองเวสสันดร

ชาดกครบทงั 13 กณัฑ ์พบความนิยมในทอ้งถินของกลุ่มคนลาว ทีมีการเทศน์มหาชาติและประเพณี

บุญพระเวส ในงานบุญมหาชาติ105 

เรืองเทพชุมนุม 

ภาพเทพชุมนุมผนงัดา้นนอกเหนือประตูทางเขา้ภายในมุขโถงดา้นหน้า ลกัษณะการ

เขียนตามแบบแผนงานจิตรกรรมไทยประเพณีสมยัตน้รัตนโกสินทร์ 

อยา่งไรก็ตามมีขอ้สังเกตพบว่าแถวเทพชุมนุมถูกแบ่งเป็นสองฝัง เทวดาแต่ละฝังหัน

หนา้เขา้ส่วนยอดของซุม้ประตูยอดปราสาท มีการเขียนเป็นภาพพระพรหมประทบันั งเขา้หาส่วน

ยอดของซุม้ยอดปราสาท กบัดา้นขวาเขียนเป็นพระอินทร์ พนมหตัถเ์ช่นเดียวกนั น่าจะสือถึงนัยยะ

ของเรืองใดเรืองหนึง (ภาพที161)  

 

                                                             
104เรืองเดียวกนั, 284. 
105ยุทธนาวรากร แสงอร่าม, “พืนถินอีสานในงานจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวดัทุ่งศรี

เมือง จงัหวดัอุบลราชธานี” (วิทยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ บณัฑิต

วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2551), 71. 
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ภาพที 161  ภาพเทพชุมนุมแถวบนดา้นซา้ยเขียนเป็นภาพพระพรหมประทบันั งเขา้หาส่วนยอดของ

ซุม้ยอดปราสาท กบัดา้นขวาเขียนเป็นพระอินทร์ พนมหัตถเ์ช่นเดียวกนั ทีพระอุโบสถ

วดับา้นกอก 

 

ดงันนัส่วนยอดของซุม้ประตูยอดปราสาท สนันิษฐานน่าจะสือถึงพระเจดียจุ์ฬามณี

บนสวรรคช์นัดาวดึงส์ซึงเป็นเมืองของพระอินทร์106 สืบเนืองจากในภาพเทพชุมนุมดา้นขวาปรากฏ

ภาพพระอินทร์กําลังประทับนั งพนมหัตถ์เข้าหาส่วนยอดของซุ้มยอดปราสาท จึงสามารถ

สนันิษฐานไดว้่าภาพเทพชุมนุมนีสือถึงพระอินทร์กบัเหล่าเทวดากาํลงันมสัการพระเจดียจุ์ฬามณีอยู่

บนสวรรคช์นัดาวดึงส์ (ภาพที 162) 

 

                                                             
106หอสมุดแห่งชาติ, สมุดภาพไตรภูมฉิบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี, เล่ม 2, 31. 
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ภาพที 162  ส่วนยอดของซุม้ประตูยอดปราสาทน่าจะสือถึงพระเจดียจุ์ฬามณี  และปรากฏภาพ   

พระอินทร์และเหล่าเทวดากาํลงันมสัการพระเจดียจุ์ฬามณีอยูบ่นสวรรคช์นัดาวดึงส์ 

 

ความหมายโดยทวัไปของเรืองเทพชุมนุมในงานจิตรกรรมไทยประเพณีสือถึงตอน

ลงมาแสดงความยินดีหลงัจากทีพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สัมพนัธ์กับพุทธประวติัตอนมารผจญ 

หากแต่ภาพเทพชุมนุมทีพระอุโบสถวดับา้นกอกสนันิษฐานว่าน่าจะสือถึงตอนพระอินทร์กบัเหล่า

เทวดากาํลงัมานมสัการพระเจดียจุ์ฬามณีอยูบ่นสวรรคช์นัดาวดึงส์  

งานจิตรกรรมทีสือถึงเรืองดงักล่าวปรากฏในงานจิตรกรรมวดัรอบนอกพระนคร 

ไดแ้ก่จิตรกรรมดา้นหลงัพระประธานพระอุโบสถวดัหน่อพุทธางกรู จงัหวดัสุพรรณบุรี สมยัรัชกาล

ที 3-4 มีการวาดภาพพระเจดียจุ์ฬามณีและเขียนภาพเหล่าเทวดามานมสัการพระเจดียจุ์ฬามณี (ภาพที 

163) ซึงพบว่าการวาดภาพเทวดามานมสัการพระเจดียจุ์ฬามณีมีปรากฏมาแลว้ในสมุดภาพไตรภูมิ

สมยัอยธุยา ไดแ้ก่ สมุดภาพไตรภูมิ ฉบบัที 5 วาดเป็นภาพหมู่เทวดาเหาะมาไหวพ้ระเจดียจุ์ฬามณี107 

เป็นตน้ 

 

                                                             
107รุ่งโรจน์ ภิรมยอ์นุกลู, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ทีมาของสมุดภาพไตรภูมิ,” 199. 
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ภาพที 163 ภาพเหล่าเทวดามานมสัการ พระเจดียจุ์ฬามณี ภาพจิตรกรรมด้านหลงัพระประธาน

อุโบสถวดัหน่อพุทธางกรู จงัหวดัสุพรรณบุรี สมยัรัชกาลที 3-4 

 

ภาพสวรรค์ชนัดาวดึงส์มีปรากฏรายละเอียดอยู่ในคมัภีร์โลกศาสตร์อธิบายไดว้่า 

สวรรคช์นัดาวดึงส์ตงัอยู่บนยอดเขาพระสุเมรุ มีพระอินทร์หัวหน้าเทวดาในชนันี108 พบหลกัฐาน

การเขียนภาพสวรรคช์นัดาวดึงส์ก่อนมาปรากฏยงัภาพจิตรกรรมในพระอุโบสถ ไดแ้ก่หลกัฐานใน

สมุดภาพไตรภูมิมกัแสดงภาพสวรรค์ชนัดาวดึงส์มีการเขียนพระเจดียอ์งค์หนึง ชือ ชือว่า “จุลมุณี

เจดีย”์109 มีผูศึ้กษาสันนิษฐานว่าคือพระเจดียจุ์ฬามณีซึงเชือกนัว่าเป็นทีประดิษฐานพระเมาลีและ

พระเขียวแกว้110 

ภาพพระเจดียจุ์ฬามณีในสมุดภาพไตรภูมิมกัปรากฏมีทงัรูปแบบเจดียท์รงระฆงั 

เจดียท์รงเครืองและเจดียย์อ่มุมไมสิ้บสอง พบว่ามีความหลากหลายเป็นเพราะความนิยมรูปทรงเจดีย ์

ของแต่ละสมยัซึงมีความแตกต่างกนั111ตวัอยา่งเช่นสมุดภาพไตรภูมิฉบบักรุงธนบุรีหมายเลขที 10 

วาดพระเจดียจุ์ฬามณีเป็นเจดียท์รงยอ่มุมไมสิ้บสอง (ภาพที 164) เป็นตน้  

                                                             
108เรืองเดียวกนั, 251. 
109หอสมุดแห่งชาติ, สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงธนบุรี เลขที 10 (กรุงเทพฯ: กรม

ศิลปากร, 2542), 31. 
110รุ่งโรจน์ ภิรมยอ์นุกลู, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ทีมาของสมุดภาพไตรภูมิ,” 197. 
111เรืองเดียวกนั, 198. 
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ต่อมารูปแบบพระเจดียจุ์ฬามณีเป็นเจดียท์รงยอ่มุมไมสิ้บสองในสมุดภาพไตรภูมิได้

ส่งอิทธิพลมายงัภาพจิตรกรรมฝาผนงัสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ ตวัอยา่งเช่น ภาพเจดียจุ์ฬามณีเป็น

เจดียย์่อมุมไมสิ้บสองเหนือช่องประตูของผนังดา้นหลงัพระประธาน มีพระอินทร์ไหวพ้ระเจดีย ์  

จุฬามณีทังสองฝั ง จิตรกรรมทีพระทีนั งพุทไธสวรรย ์สมยัรัชกาลที 1-3 (ภาพที 165) ภาพเจดีย ์    

จุฬามณีด้านหลงัพระประธาน วดัหน่อพุทธางกรู สุพรรณบุรี สมยัรัชกาลที 3-4 เป็นตน้ดงันัน        

พระเจดียจุ์ฬามณีจึงปรากฏความนิยมในสมุดภาพไตรภูมิแลว้นิยมสืบต่อมาในงานจิตรกรรมฝาผนงั

สมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้มาก่อน  

 

 
 

ภาพที 164  พระเจดียจุ์ฬามณีเป็นเจดียท์รงย่อมุมไมสิ้บสอง สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงธนบุรี

หมายเลขที 10 

ทีมา: หอสมุดแห่งชาติ, สมุดภาพไตรภูมฉิบับกรุงธนบุรี เลขที 10 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2542), 

31. 
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ภาพที 165  ภาพเจดียจุ์ฬามณีเป็นเจดียย์อ่มุมไมสิ้บสองเหนือประตูของผนงัดา้นหลงัพระประธาน มี

พระอินทร์ไหวพ้ระเจดียจุ์ฬามณีปรากฏร่วมอยู่ ทีพระทีนั งพุทไธสวรรย ์สมยัรัชกาลที 

1-3 

 

จะสงัเกตเห็นว่าพระอุโบสถวดับา้นกอก ช่างผูส้ร้างไดป้รับเปลียนรูปแบบทีจะสือ

ถึงพระเจดีย ์จุฬามณีโดยปกตินิยมวาดเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังปรับเปลียนหน้าทีโดยใช้

สถาปัตยกรรมส่วนยอดของซุม้ประตูทางเขา้ดา้นหนา้โดยใชย้อดทรงปราสาท ซึงมีรูปแบบเหมือน

เจดียย์อ่มุมไมสิ้บสองแทนภาพพระเจดียจุ์ฬามณีเพือสอดรับกบัแนวคิดเรืองพระเจดียจุ์ฬามณีบน

สวรรคช์นัดาวดึงส์ 

 

 
 

ภาพที 166  พระอุโบสถหน่อพุทธางกรู จงัหวดัสุพรรณบุรี สมยัรัชกาลที 3-4 แสดงใหค้วามสมัพนัธ์

ระหว่างงานจิตรกรรมกบังานประสถาปัตยกรรม คือ ภาพจิตรกรรมสือถึงสวรรค ์โดยใช้

ซุม้ประตูทางเขา้อุโบสถแทนประตูทางเขา้ของสวรรค ์แลว้เขียนภาพคนธรรพ ์วิทยาธร

เหาะ และทางดา้นซา้ยเป็นตน้นารีผล 
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สรุป 

ภาพเทพชุมนุมเหนือประตูทางเขา้ภายในมุขโถงดา้นหน้าทีพระอุโบสถวดับา้นกอก 

สือถึงเหตุการณ์พระอินทร์และเหล่าเทวดามานมสัการพระเจดียจุ์ฬามณีบนสวรรคช์นัดาวดึงส์ แต่มี

ความพิเศษโดยการปรับรูปแบบสถาปัตยกรรมส่วนยอดของซุม้ประตูยอดปราสาทแทนภาพเจดีย์

จุฬามณี สือถึงลักษณะเฉพาะท้องถิน จากการสํารวจพบหลักฐานงานศิลปกรรมทีอุโบสถ            

หน่อพุทธางกรู จงัหวดัสุพรรณบุรี สมยัรัชกาลที 3-4 แสดงให้ความสัมพนัธ์ระหว่างงานจิตรกรรม

กบังานสถาปัตยกรรม คือ ภาพจิตรกรรมสือถึงสวรรค์ โดยใชซุ้ม้ประตูทางเขา้อุโบสถแทนประตู

ทางเขา้ของสวรรค ์แลว้เขียนภาพคนธรรพ ์วิทยาธรเหาะ และทางดา้นซา้ยเป็นตน้นารีผล (ภาพที 

166) 

อยา่งไรก็ตาม ยงัสะทอ้นแนวความคิดพระเจดียจุ์ฬามณี นิยมแพร่หลายยงัวดัหัวเมือง

ทงัภาคกลางและวดัทางภาคอีสาน ช่วงสมยัรัชกาลที 4-5 มีความเชือว่าเมือพุทธศาสนิกชนไดน้้อม

ระลึกพระเจดียจุ์ฬามณี จะทาํให้เกิดอานิสงส์เป็นบุญปัจจยัไดพ้บพระศรีอาริยเมตไตรยในโลก

หนา้112 

นอกจากนีด้านหน้าบนผนังด้านนอกของพระอุโบสถวัดบ้านกอกมีการประดับ

ลวดลายปูนปัน เป็นภาพเมขลากบัรามสูร และเหล่าเทวดาเหาะ จะสังเกตเห็นว่าส่วนบนดา้นซา้ยมี

พระจนัทร์เป็นรูปกระต่ายอยูใ่นวงกลม ส่วนขวามีพระอาทิตยเ์ป็นภาพนกยงูอยู่ในวงกลม (ภาพที 

167) สือถึงคติไตรภูมิโลกสัณฐานเช่นเดียวกัน ดังนันช่างท้องถินผูส้ร้างน่าจะออกแบบงาน

จิตรกรรมภาพเทพชุมนุมเหนือประตูทางเขา้ภายในมุขโถงดา้นหน้าทีอุโบสถวดับา้นกอก สือถึง

เหตุการณ์พระอินทร์และเหล่าเทวดามานมสัการพระเจดียจุ์ฬามณีบนสวรรคช์นัดาวดึงส์สมัพนัธก์บั

การประดบัลวดลายปูนปันดา้นนอกอุโบสถ สือถึงคติไตรภูมิโลกสณัฐาน 

 

                                                             
112ยุทธนาวรากร แสงอร่าม, “พืนถินอีสานในงานจิตรกรรมฝาผนังวดัทุ่งศรีเมือง 

จงัหวดัอุบลราชธานี,” 75. 
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ภาพที 167  ภาพไตรภูมิโลกสณัฐานปรากฏดา้นหนา้บนผนงัดา้นนอกพระอุโบสถวดับา้นกอก 

 

ผูว้ิจ ัยจะขอศึกษาวิ เคราะห์เนือหาในงานจิตรกรรมฝาผนังว ัดหนองยาวสูงกับ                   

วดัหนองโนเหนือร่วมกนั เนืองจากพบว่าทงัสองวดัเลือกเขียนเรืองเหมือนกัน ไดแ้ก่ จนัทโครบ 

เวสสนัดรชาดก และพระมาลยัไปสวรรคช์นัดาวดึงส์ไหวพ้ระเจดียจุ์ฬามณี จึงขออธิบายความและ

แบ่งดงัต่อไปนี 

 

วเิคราะห์เนือเรืองและการแสดงออกในงานจติรกรรมวดัสมุหประดิษฐาราม วดัหนองยาวสูง        

และวดัหนองโนเหนือ 

 

การจดัวางลาํดับเรืองราวในงานจติรกรรม 

วดัหนองยาวสูงกบั วดัหนองโนเหนือ จากการศึกษากาํหนดอายุงานจิตรกรรมฝาผนัง

ภายในพระอุโบสถทงัสองแห่งพบว่าเขียนขึนช่วงรัชกาลที 5 ซึงเรืองราวในจิตรกรรมฝาผนงัทงัสอง

แห่ง พบว่ามีการเลือกเขียนเรืองเดียวกนั ไดแ้ก่ จนัทโครบ เวสสันดรชาดก และพระมาลยัเสด็จขึน

ไปบนสวรรคช์นัดาวดึงส์  

นอกจากนียงัพบเรืองราวทีปรากฏเฉพาะในงานจิตรกรรมฝาผนังวดัหนองยาวสูง 

ได้แก่ภาพต้นกัลปพฤกษ์ ภาพต้นนารีผล ภาพฝนแก้วเจ็ดประการ เรืองรามเกียรติ และเรือง         

พระมาลยัโปรดสัตวน์รก ดงันันผูว้ิจยัจะขอศึกษาเรืองทีเขียนเหมือนกนัทงัสองแห่งมาเป็นลาํดบั

ก่อน ดงันี 
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เรืองจนัทโครบ 

จนัทโครบเป็นวรรณกรรมนิทานคาํกลอน ซึงนิทานคาํกลอน หรือทีเรียกกนัทวัไปว่า

เรือง “จกัรๆ วงศ์ๆ ” เป็นวรรณกรรมบนัเทิงคดีทีแต่งกนัมาตงัแต่สมยักรุงศรีอยุธยาและมีผูแ้ต่งกนั

มากในรัชกาลที 3-5 และชือเรืองนัน แต่งขึนตามชือตัวเอก คือ “จนัทโครบ” พบว่าเนือหาเรือง        

จนัทโครบมีหลายสาํนวน ไดแ้ก่ 

1.จนัทโครบ บทประพนัธร้์อยกรอง สาํนวนแต่งโดยสุนทรภู่  

2.จนัทโครพ บทประพนัธ์ร้อยแกว้ เป็นนิทานไทยพืนบา้น (แต่งตามเคา้โครงของ

สุนทรภู่แต่มีการแต่งเพิมเติมอีกหลายตอน)  

3.ทา้วจนัโครบ นิทานพืนบา้นอีสาน 

เรืองจนัโครบในจิตรกรรมวดัหนองยาวสูงกบัวดัหนองโนเหนือมีทีมาจากสาํนวนภาค

กลางพบว่าเนือหาเหมือนกนัทงั 2 สาํนวน คือ สาํนวนจนัทโครบแต่งโดยสุนทรภู่ กบั จนัทโครพ

สาํนวนนิทานไทยพืนบา้นภาคกลาง แต่พบว่าเรืองจนัทโครบทีวดัหนองโนเหนือมีเนือหามาจาก

จนัทโครพ นิทานไทยพืนบา้นภาคกลาง เนืองจากปรากฏตอนจนัทโครบตามหานาคมุจลินท์และ

พระกุมารจนัทวงศ์113 แต่อย่างไรก็ตาม อาจจะมาจากต้นฉบบัเดียวกันก็เป็นไปได้ เนืองจากพบ

ขอ้จาํกดัของพืนทีในการวาดภาพจิตรกรรมของวดัหนองยาวสูง โดยเลือกวาดเรืองจนัทโครบเพียง

หอ้งภาพเดียวเท่านนั แตกต่างกบัเรืองจนัทโครบวดัหนองโนเหนือทีวาดต่อเนืองกนัตลอดผนงัทงั 3 

ดา้นระหว่างช่องหนา้ต่างกบัช่องประต ู

1. เนือหาโดยสรุป 

เจ้าชายจันทโครบ เป็นพระราชโอรสพระเจ้าพรหมทัต เมือย่างเข้าสู่วยัหนุ่มได้

ออกไปเรียนวิชากบัพระฤาษีอยูใ่นป่า เมือเรียนสาํเร็จแลว้จึงขอลากลบัไปครองพระนคร พระฤาษี

ไดม้อบผอบใหจ้นัทโครบและสั งว่าห้ามเปิดระหว่างทางเป็นอนัขาด ระหว่างทางกลางป่าเจา้ชาย

จนัทโครบไดเ้ปิดผอบดู เมือเปิดแลว้มีหญิงสาวงามออกมาหนึงคน ชือนางโมรา  

เจา้ชายจนัทโครบหลงรักตงัแต่แรกพบจึงรับนางโมราเป็นพระชายาเพือมุ่งหนา้กลบั

สู่พระนคร แต่ด้วยหนทางนันแสนไกล นางโมราเดินตามจันทโครบจนเท้าระบมดว้ยความรัก

เจา้ชายจนัทโครบจึงอุม้พระชายาเดินต่อไป ครังเมือพระชายาเกิดหิวกระหายนาํ จนัทโครบจึงกรีด

เลือดใหน้างดืมแทน แต่ในครันนนัเกิดเคราะห์ร้ายพบกบัเจา้โจรป่า เห็นนางโมรามีความงามจึงคิด

จะสงัหารเจา้ชายจนัทโครบเพือแยง่ชิงนาง จึงเกิดรบกนั ในขณะรบกนัทงัสองฝ่ายกาํลงัชุลมุน นาง

รีบหยบิพระขรรคแ์ต่นางก็เกิดความลงัเลไม่รู้จะส่งพระขรรคใ์หใ้คร จึงไดส่้งดา้นคมให้จนัทโครบ 

                                                             
113ธนากิต, 50 นิทานไทย (กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น, 2539), 107. 
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แลว้ยนืส่วนดา้มจบัให้โจร ดงันันโจรจึงแทงเจา้ชายจนัทโครบตายแลว้เอานางโมราไปเป็นภริยา

ครันเจา้โจรป่าไดน้างเป็นเมียก็นึกในใจว่าแมแ้ต่สามีเก่านางยงัไม่ใยดีส่งพระขรรค์ให้ตนฆ่าไดล้ง

คอ จึงแอบหนีไปในเวลากลางคืน ส่วนพระอินทร์ใชเ้วทมนตร์ชุบชีวิตให้เจา้ชาย ในเวลานันนาง

โมราเร่ร่อนอยูก่ลางป่าตามลาํพงัทงักลวัทงัหิว ครันเห็นพญาเหยียวคาบเนือชินโตมาจิกกินอยู่ต่อ

หนา้ ก็ส่งเสียงขบัไล่หมายจะนาํมาเป็นอาหาร ฝ่ายพระอินทร์แปลเป็นพญาเหยียวก็ร้องว่าเนือชินนี         

อยา่หวงัเลย เจา้จงมาเป็นชายาของขา้แต่โดยดี นางโมราไม่มีทางเลือกจึงจาํใจรับคาํ แทนทีจะคิด

เมตตาสงสาร พระอินทร์เกิดพิโรธ จึงสาปนางกลายเป็นชะนีป่า  

2. การลาํดบัเรืองจนัทโครบทีวดัหนองยาวสูงกบัวดัหนองโนเหนือ  

ภาพจิตรกรรมฝาผนงัในอุโบสถวดัหนองยาวสูงพบว่าเขียนห้องภาพเดียว ห้องภาพ

ที 15 (ดูรายละเอียดจากแผนผงัวดั) จดัวางองคป์ระกอบของภาพซึงลาํดบัตอนเริมตน้จากตอนพระ

ฤษีมอบผอบให้แก่จันทโครบจนถึงนางโมราถูกสาปเป็นชะนีแลว้พระอินทร์ทรงช่วยชุบชีวิต            

จนัทโครบ114 (ภาพที 168) 

ส่วนการลาํดบัภาพจิตรกรรมภายในอุโบสถวดัหนองโนเหนือพบว่าเรืองจนัทโครบ

วาดบนผนงัระหว่างช่องประตูและหนา้ต่าง รวมทงัหมด 8 หอ้งภาพ ไดแ้ก่  

2.1 แรกตอนพระฤษีมอบผอบใหแ้ก่จนัทโครบจนัทโครบไดเ้ปิดผอบกลางทาง พบ

กบันางโมรา (ภาพที 169) 

2.2 จนัทโครบกบันางโมราเดินทางในป่า ไดพ้บโจรกลุ่มหนึง (ภาพที 170)  

2.3 จนัทโครบถกูพวกโจรสงัหารจนถึงตอนพระอินทร์สาปนางโมราเป็นชะนี (ภาพ

ที 171) 

2.4 พระอินทร์ชุบชีวิตจนัทโครบ แลว้ชีทางใหเ้ดินทางต่อไป (ภาพที 172)  

2.5 จนัทโครบกาํลงัต่อสูย้กัษ ์(ภาพที 173)  

2.6 จนัทโครบไดน้างมุจลินทร์เป็นชายาจนถึงตอนนางนาคมุจลินทร์ถูกยกัษิณีทาํ

ร้าย (ภาพที 174,175)  

2.7 จนัทโครบพายกัษิณีแปลงร่างเป็นนางนาคมุจลินทร์เขา้เมือง แต่ในทีสุดจบัพิรุธ

ไดจึ้งไล่นางออกจากเมือง (ภาพที 176) จนถึงลาํดบัสุดทา้ยตอน  

2.8 จนัทโครบและเหล่าทหารกาํลงัติดตามหานาคมุจลินท์และโอรสคือจนัทวงศ์115 

(ภาพที 177)  

                                                             
114พชัรินทร์ ศุขประมลู, “ชีวิตชาวบา้นในจิตรกรรมฝาผนงัจงัหวดัสระบุรี,” 253-254. 
115ดูรายละเอียดจาก ธนากิต, 50 นิทานไทย, 107. 
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ดงันนัจากเนือหาเรืองจนัทโครบทีพบในงานจิตรกรรมอุโบสถวดัหนองโนเหนือ มี   

การวาดตอนเพิมไดแ้ก่ จนัทโครบจนัทโครบกาํลงัต่อสู้ยกัษ์ จนถึงตอนจนัทโครบเจอจนัทวงศ ์จึง

ตรงกบัสาํนวนจนัทโครพทีแต่งเป็นนิทานไทยพืนบา้นภาคกลางในสมยัหลงัโดยมีความแตกต่าง

จากเรืองจนัทโครบในภาพจิตรกรรมในอุโบสถวดัหนองยาวสูง 

 

 
 

ภาพที 168  เรืองจันทโครบ ห้องภาพที 15 ลาํดับตอนเริมต้นจากตอนพระฤษีมอบผอบให้แก่           

จนัทโครบจนถึงนางโมราถูกสาปเป็นชะนีแลว้พระอินทร์ทรงช่วยชุบชีวิตจนัทโครพ 

อุโบสถวดัหนองยาวสูง 

 

 
 

ภาพที 169 จนัทโครบกบันางโมราเดินทางในป่า ไดพ้บโจร 
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ภาพที 170  พระฤษีมอบผอบให้แก่จนัทโครบ กลุ่มหนึงจนัทโครพไดเ้ปิดผอบกลางทาง พบกับ          

นางโมรา 

 

 
 

ภาพที 171  จนัทโครบถกูพวกโจรสงัหารจนถึงทางให ้ตอนพระอินทร์สาปนางโมราเป็นชะนี  
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ภาพที 172 พระอินทร์ชุบชีวิตจนัทโครบ แลว้ชีทางให ้เดินทางต่อไป  

 

 
 

ภาพที 173 จนัทโครบกาํลงัต่อสูย้กัษ ์
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ภาพที 174 จนัทโครบไดน้างมุจลินทร์เป็นชายา 

 

 
 

ภาพที 175 ตอนนางนาคมุจลินทร์ถกูยกัษิณีทาํร้าย 
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ภาพที 176 จนัทโครบพายกัษิณีแปลงร่างเป็นนางนาค มุจลินทร์เขา้เมือง แต่ในทีสุดจบัพิรุธไดจึ้งไล่

นางออกจากเมือง 

 

 
 

ภาพที 177 จนัทโครบและเหล่าทหารกาํลงัติดตามหานางนาคมุจลินทแ์ละจนัทวงศ ์

 

3. สรุป 

เรืองจนัทโครบในงานจิตรกรรมของวดัทงัสอง พบว่ามีทีมาจากสาํนวนภาคกลาง 

การเลือกเขียนเรืองจนัทโครบในงานจิตรกรรมฝาผนงัของวดัทงัสองแห่งสืบเนืองจากการเลือกเรือง

นาํมาเขียนในงานจิตรกรรมฝาผนงัสมยัรัชกาลที 4-5 พบว่านิยมเขียนเรืองราวทีมีมีคติสอนใจผูค้น

ในสงัคม และมีการเลือกเขียนเรืองราววรรณคดีทางโลก116 แทนเรืองราวปรัมปราคติทีนิยมตามแบบ

                                                             
116ศกัดิชยั สายสิงห์, พุทธศิลป์สมยัรัตนโกสินทร์: พฒันาการของงานช่างและแนวคดิที

ปรับเปลยีน, 520. 
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แผนในงานจิตรกรรมสมยัรัชกาลที 1-3 แต่เลือกเรืองราวประโลมโลกนาํมาวาดเป็นงานจิตรกรรม

ลว้นเพือความบนัเทิงสนุกสนานสอดคลอ้งกบัวรรณกรรมทีไดรั้บความนิยมในสมยันนั117 

จากการสาํรวจพบตวัอยา่งการเขียนเรืองจนัทโครบในงานจิตรกรรมสมยัรัชกาลที 5 

ช่วงกลางพุทธศตวรรษที 25 ไดแ้ก่ เรืองจนัทโครพ ทีอุโบสถวดัพิชยัปุรณาราม จงัหวดัอุทยัธานี118 

เป็นตน้ 

พระมาลยัเหาะไปสวรรค์ชันดาวดึงส์ไหว้พระเจดีย์จุฬามณ ี

เรืองพระมาลยัทีปรากฏในคัมภีร์ต่างๆและการแพร่ความนิยมของคมัภีร์จนถึงการ

นาํมาเขียนในงานจิตรกรรมสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ไดอ้ธิบายไวแ้ลว้ในหัวขอ้ “พระมาลยั” ใน

การแปลความเรืองราว “เรืองพระมาลยัโปรดสตัวน์รก” ทีพระอุโบสถวดัสมุหประดิษฐารามในทีนี

ขอกล่าวเฉพาะตอนพระมาลยัเหาะไปสวรรค์ชนัดาวดึงส์ไหวพ้ระเจดียจุ์ฬามณีซึงพบว่ามีการวาด

เป็นจิตรกรรมบนผนงัสกดัดา้นหลงัพระประธานของทงัอุโบสถวดัหนองยาวสูง (ภาพที 178) กบั

อุโบสถวดัหนองโนเหนือ (ภาพที 179)  

 

 
 

ภาพที 178  พระมาลยัเหาะไปสวรรคช์นัดาวดึงส์ไหวพ้ระเจดียจุ์ฬามณี อุโบสถวดัหนองยาวสูง  

 

                                                             
117วิไลรัตน์ ยงัรอด และธวัชชัย องค์วุฒิเวทย,์ จิตรกรรมเล่าเรือง วรรณคดีอมะ 

(กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส, 2555), 6. 
118กวิฎ ตงัจรัสวงศ์, “งานจิตรกรรมฝาผนังช่วงพุทธศตวรรษที 24-25 ภาพสะทอ้น

สงัคมของกลุ่มชนแม่นาํสะแกกรัง อาํเภอเมือง จงัหวดัอุทยัธานี,” 69. 



220 

 

 
 

ภาพที 179 พระมาลยัเหาะไปสวรรคช์นัดาวดึงส์ไหวพ้ระเจดียจุ์ฬามณี อุโบสถวดัหนองโนเหนือ 

 

เรืองพระมาลยัเหาะไปสวรรคช์นัดาวดึงส์ ไหวพ้ระเจดียจุ์ฬามณี พบหลกัฐานเก่าสุดใน

สมุดภาพไตรภูมิ พบว่ามีการวาดภาพพระมาลยัเหาะขึนไปบนสวรรค์ชนัดาวดึงส์ โดยมีการวาด

รายละเอียดตามทีปรากฏเนือหาในคมัภีร์มาเลยยเถรวตัถุ ยกตวัอย่างไดแ้ก่สมุดภาพไตรภูมิฉบับ

หมายเลขที 5 เป็นภาพดา้นซา้ยแสดงเป็นภาพภาพพระอินทร์ประทบัภายในเวชยนัมหาปราสาท 

(ภาพที 180) ส่วนดา้นขวาเป็นภาพพระเจดียจุ์ฬามณีซึงมีพระรูปหนึงนั งใกลก้บัพระอินทร์ (ภาพที 

181) มีผูศึ้กษาตีความสนันิษฐานว่าเป็นพระมาไลยเถระ และอีกฟากหนึงของเจดียเ์ป็นหมู่เทวดาซึง

อาจจะหมายถึงเทวดาทงัหลายเหาะมาไหวพ้ระเจดียจุ์ฬามณี119 เป็นตน้ 

 

 
 

ภาพที 180 ภาพพระอินทร์ประทบัภายในเวชยนัมหาปราสาท (ดา้นซา้ย) 

ทีมา: หอสมุดแห่งชาติ, สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรขอม ภาษาไทย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 

2542), 140-141. 

 
                                                             

119รุ่งโรจน์ ภิรมยอ์นุกลู, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ทีมาของสมุดภาพไตรภูมิ,” 199. 
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ภาพที 181 ภาพพระมาลยันงัใกลก้บัพระอินทร์ นมสัการพระเจดียจุ์ฬามณี พร้อมเหล่าเทวดา 

ทีมา: หอสมุดแห่งชาติ, สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรขอม ภาษาไทย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 

2542), 140-141. 

 

แบบแผนและการจดัวางองคป์ระกอบในสมุดภาพไตรภูมิตอนดงักล่าว สันนิษฐานว่า

น่าจะส่งแรงบันดาลใจให้กับงานจิตรกรรมฝาผนังสมยัอยุธยาตอนปลาย เช่น ภาพพระมาลัย         

วดัชมภเูวก นนทบุรี120ต่อมาในงานจิตรกรรมฝาผนัง รัชกาลที 1-3 มกัปรากฏภาพพระมาลยัตอน

เหาะขึนไปบนสวรรค์ชันดาวดึงส์แทรกร่วมกบัฉากไตรภูมิโลกสัณฐานบนผนังสกัดดา้นหลงั         

พระประธาน และภาพนรกบนผนังเดียวกัน ไดแ้ก่ ภาพพระมาลยัอุโบสถวดัไชยทิศ เขียนภาพ        

พระมาลยัเสด็จไปสวรรค์ชนัดาวดึงส์ ไหวพ้ระเจดียจุ์ฬามณีแทรกอยู่ในภาพไตรภูมิโลกสัณฐาน

ผนงัสกดัดา้นหลงัพระประธาน121 (ภาพที 182) จิตรกรรมพระมาลยั วดัระฆงัโฆสิตาราม กรุงเทพฯ 

เป็นตน้ 

 

 
 

ภาพที 182  ภาพพระมาลยัเสด็จไปสวรรค์ชันดาวดึงส์ ไหว ้พระเจดียจุ์ฬามณีแทรกอยู่ในภาพ       

ไตรภูมิโลกสณัฐานผนงัสกดัดา้นหลงัพระประธาน อุโบสถวดัไชยทิศ สมยัรัชกาลที 3 

 

                                                             
120เด่นดาว ศิลปานนท,์ “จิตรกรรมฝาผนงัเรืองพระมาลยัในภาคกลางของประเทศไทย

,” 90. 
121เรืองเดียวกนั, 87. 
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ต่อมาจากการศึกษาภาพพระมาลยัในสมยัรัชกาลที 4 พบว่าความนิยมในการเขียนภาพ           

พระมาลยัเสือมลงพร้อมกบัคติการเขียนภาพไตรภูมิโลกสณัฐานโดยเฉพาะอยา่งยงิภาพจิตรกรรมที

ปรากฏในพระอารามหลวงของกรุงเทพฯ สืบเนืองมาจากการก่อตังธรรมยุติกนิกาย จึงมีการ

เปลียนแปลงขนบแบบแผนเรืองราวในการเขียนงานจิตรกรรมไปสู่เรืองสจันิยมมากขึน  

อยา่งไรก็ตาม จากการสาํรวจงานจิตรกรรมในสมยัรัชกาลที 4-5 พบว่า เรืองพระมาลยั

ทงัคติแนวคิดและการเขียนภาพพระมาลยัปรากฏในงานจิตรกรรมยงัคงสืบทอดอยู่ต่อเนืองใน        

วดัหวัเมืองรอบนอกราชธานีไดแ้ก่ ภาพพระมาลยัเสด็จไปสวรรคช์นัดาวดึงส์ ไหวพ้ระเจดียจุ์ฬามณี

บนผนังสกัดด้านหลงัพระประธาน ทีพระอุโบสถวดัใหญ่เทพนิมิต อาํเภอนครหลวง จังหวัด

พระนครศรีอยธุยา (ภาพที 183) ภาพพระมาลยั ทีพระอุโบสถวดัไทรย ์จงัหวดัสุพรรณบุรี เป็นตน้ 

นอกจากนีจากการศึกษาภาพจิตรกรรมในสมยัรัชกาลที 4-5 ปรากฏการเขียนภาพ        

พระมาลยัประกอบกบัภาพวรรณกรรมทางศาสนาอืนๆ บนผนังสกดัดา้นหลงัพระประธาน ไดแ้ก่ 

ภาพพระมาลยัในพระอุโบสถวดัหนองยาวสูงกบัพระอุโบสถวดัหนองโนเหนือปรากฏร่วมกบัเรือง

เวสสนัดรชาดก เป็นตน้ 

 

 
 

ภาพที 183  พระมาลยัเสด็จไปสวรรค์ชันดาวดึงส์ ไหวพ้ระเจดียจุ์ฬามณีบนผนังสกัดด้านหลัง      

พระประธาน ตอนกลางเขียนภาพเทพชุมนุม ตอนล่างสุดเขียนภาพรามเกียรติ วดัใหญ่

เทพนิมิต อาํเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา กาํหนดอายสุมยัรัชกาลที 4-5 
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จากการศึกษาพบขอ้สงัเกตว่าการเขียนเรืองพระมาลยัเสด็จไปสวรรค์ชนัดาวดึงส์ ไหว้

พระเจดียจุ์ฬามณี วาดร่วมกบัเรืองเวสสนัดรชาดก สืบเนืองมาจากพระมาลยัวาดร่วมกบัฉากไตรภูมิ

โลกสณัฐานนิยมมาก่อนแลว้ในภาพจิตรกรรมสมยัรัชกาลที 1-3 ต่อมาในสมยัรัชกาลที 4 ไม่ปรากฏ

ภาพภาพไตรภูมิโลกสัณฐานแลว้ แต่ยงัวาดภาพเขาพระสุเมรุ และมีเจดียจุ์ฬามณีบนสวรรค์ชัน

ดาวดึงส์อยู ่ซึงยงัคงสือถึงคติไตรภูมิโลกสัณฐานอยู่ และพบในสมุดภาพไตรภูมิฉบบัต่างๆ มีการ

วาดแผนทีแสดงภาพภพภูมิการเสวยพระชาติ 10 ชาติสุดทา้ยก่อนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

คือ เรืองเวสสนัดรชาดกไว้122 ดงันนัจึงแสดงใหเ้ห็นว่าเป็นเรืองทีมีปรากฏในสมุดภาพไตรภูมิแสดง

ให้เห็นแนวคิดไตรภูมิโลกสัณฐานเช่นเดียวกนั ตวัอย่างเช่น สมุดภาพไตรภูมิฉบบักรุงศรีอยุธยา  

เล่มที 6 เป็นต้น สรุปได้ว่าถึงแมจ้ะไม่วาดภาพไตรภูมิโลกสัณฐานแต่ยงัสือถึงคติไตรภูมิโลก

สณัฐานอยู ่

ตามทีปรากฏในภาพจิตรกรรมทีอุโบสถวดัหนองยาวสูง เขียนภาพเขาพระสุเมรุผนัง

สกดัดา้นหลงัพระประธาน เบืองบนเขาพระสุเมรุมีพระเจดียจุ์ฬามณี แสดงเรืองพระมาลยัสนทนา

ธรรมกบัพระอินทร์เป็นภาพหลกัของห้องภาพ และส่วนล่างเขียนเรืองเวสสันดรชาดกแทรกเป็น

ตอนกณัฑชู์ชก จุลวนวรรณา และมหาวนวรรณนา จึงแสดงเป็นภาพป่าหิมพานต์ (ภาพที 178) กบั

ภาพจิตรกรรมทีอุโบสถวดัหนองโนเหนือมีการจดัวางองคป์ระกอบภาพแบบเดียวกบัวดัหนองยาว

สูง ซึงส่วนล่างเขียนเรืองเวสสนัดรชาดกแทรกเป็นตอนกณัฑ์ฉขตัติยบรรพและนครกณัฑ์ (ภาพที 

179) 

นอกจากนีการปรากฏเรืองพระมาลยัร่วมกบัเรืองเวสสนัดรชาดก เนืองจากมีความเชือ

ว่าเรืองมาลยัสูตรเป็นเหตุใหเ้กิดประเพณีการเทศน์มหาชาติ (เรืองเวสสันดรชาดก) ตามเรืองราวใน

วรรณกรรมพระมาลยัทีอธิบายว่าพระศรีอาริยเมตไตรยไดแ้จง้ผ่านพระมาลยั ว่าหากผูใ้ดปรารถนา

จะเกิดในยคุของพระองคข์อใหฟั้งเทศน์มหาชาติ จึงเกิดประเพณีการเทศน์พระมาลยัก่อนการเทศน์

มหาชาติหนึงวนั และถือเป็นประเพณีทีสืบมาจนถึงปัจจุบนั123 ซึงเป็นความนิยมทอ้งถินของกลุ่ม   

คนลาว 

สรุป 

เรืองพระมาลยัเสด็จไปสวรรคช์นัดาวดึงส์ ไหวพ้ระเจดียจุ์ฬามณี บนผนงัสกดัดา้นหลงั

พระประธานในงานจิตรกรรมวดัทงัสอง 2 แห่งมีการวาดรายละเอียดตามทีปรากฏเนือหาในคมัภีร์

มาเลยยเถรวตัถุการจดัวางองคป์ระกอบภาพพระมาลยัตอนดงักล่าวจดัอยู่ในสมยัรัชกาลที 4-5 ทีมี

                                                             
122หอสมุดแห่งชาติ, สมุดภาพไตรภูมฉิบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี, เล่ม 1, 64. 
123เด่นดาว ศิลปานนท,์ แกะรอยพระมาลยั, 129. 
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การเขียนภาพพระมาลยัประกอบกับวรรณกรรมทางศาสนาเรืองอืนๆ บนผนังสกัดด้านหลัง          

พระประธาน คือการเขียนภาพพระมาลยัปรากฏร่วมกบัเรืองเวสสันดรชาดกแต่อย่างไรก็ตามจาก  

คติของเรืองสนันิษฐานว่ายงัคงสือถึงคติไตรภูมิโลกสัณฐานอยู่ อธิบายไดว้่าภาพจิตรกรรมทงัสอง

แห่งมีการวาดภาพเขาพระสุเมรุ และมีเจดีย ์จุฬามณีบนสวรรค์ชันดาวดึงส์อยู่ ซึงยงัคงสือถึง           

คติไตรภูมิโลกสัณฐาน และพบในสมุดภาพไตรภู มิก็ มีการวาดแผนทีแสดงภาพภพภู มิ                  

การเสวยพระชาติ 10 ชาติสุดทา้ยก่อนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้ คือ เรืองเวสสันดรชาดกไว ้

นอกจากนีปรากฏความเชือเรืองมาลยัสูตรเป็นเหตุให้เกิดประเพณีการเทศน์มหาชาติซึงเป็นความ

นิยมทอ้งถินของกลุ่มคนลาว 

เรืองอนืๆ ทีปรากฏในภาพจติรกรรมฝาผนังวดัหนองยาวสูง 

1. ตน้นารีผล 

ตน้นารีผล ปรากฏเนือหาอยู่ในไตรภูมิโลกสัณฐาน มีปรากฏเนือหาในสมุดภาพ           

ไตรภูมิหลายฉบบั ยกตวัอยา่งเช่น สมุดภาพไตรภูมิฉบบัอกัษรขอม ภาษาไทย เลขที 7 กาํหนดอายุ

สมยัอยุธยาตอนปลาย124 แสดงภาพแผนทีโบราณและแสดงภาพภูมิประเทศในป่า125 ปรากฏภาพ

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนล่างเป็นภาพอาศรมของวิทยาธร และส่วนบนเป็นภาพวิทยาธร 2 

องคเ์หาะอุม้นารีผล ส่วนอีกองคห์นึงตดันารีผลออกจาตน้และกาํลงัจะอุม้เหาะไป (ภาพที 184) เป็น

ตน้ 

 

                                                             
124รุ่งโรจน์ ภิรมยอ์นุกลู, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ทีมาของสมุดภาพไตรภูมิ,” 251. 
125หอสมุดแห่งชาติ, สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรขอม ภาษาไทย (กรุงเทพฯ: กรม

ศิลปากร, 2542), 120. 
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ภาพที 184  ภาพตน้นารีผล สมุดภาพไตรภูมิฉบบัอกัษรขอม สมยัอยธุยาตอนปลายปรากฏภาพแบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนล่างเป็นภาพอาศรมของวิทยาธร และส่วนบนเป็นภาพวิทยา

ธร 2 องคเ์หาะอุม้นารีผล ส่วนอีกองคห์นึงตดันารีผลออกจาตน้และกาํลงัจะอุม้เหาะไป 

ทีมา: หอสมุดแห่งชาติ, สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรขอม ภาษาไทย เลขที 7 (กรุงเทพฯ: กรม

ศิลปากร, 2542, 112. 

 

ดงันนัตน้นารีผลจึงมีคติแนวคิดสือถึงภาพป่าในดินแดนป่าหิมพานต์ ทีปรากฏใน        

ไตรภูมิโลกสณัฐานซึงหมายถึงภาพดินแดนสวรรค ์จากภาพตน้นารีผลทีปรากฏในสมุดภาพไตรภูมิ 

สมยัอยุธยาตอนปลายไดสื้บความนิยมต่อมาในภาพจิตรกรรมฝาผนังสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

พบว่ามีภาพตน้นารีผลเป็นงานลายรดนาํนิยมทาํบริเวณประตูหรือบานแผละประตูทางเขา้อุโบสถ 

ตวัอยา่งเช่น ลายรดนาํตน้นารีผลบานประตูวดัไชยทิศ กรุงเทพฯ สมยัรัชกาลที 3 แสดงออกเป็นภาพ

วิทยาธรตดันารีผล และเหาะอุม้ไป ลายรดนาํตน้นารีผลบานแผละประตูอุโบสถวดัพิชยัญาติการาม 

สมยัรัชกาลที 3 เป็นภาพสูร้บกนัระหว่างวิทยาธรแยง่ชิงนารีผล (ภาพที 185) เป็นตน้ 

จากการศึกษาภาพตน้นารีผล แสดงให้เห็นว่าเป็นแบบแผนทีนิยมมาแลว้ในสมยั

รัตนโกสินทร์ตอนตน้ และน่าจะเป็นแรงบนัดาลใจให้แก่ภาพตน้นารีผลอุโบสถวดัหนองยาวสูง 

สมยัรัชกาลที 5 ซึงดา้นซ้ายของประตู วาดเป็นภาพสู้รบกันระหว่างวิทยาธรแย่งชิงนารีผล และ

ดา้นล่างเป็นภาพอาศรมของวิทยาธร (ภาพที186) ดงันันน่าจะสัมพนัธ์กบัคติทีสือถึงการเขา้ไปยงั



226 

 

ดินแดนสวรรค ์ซึงพระอุโบสถมีการวาดภาพตน้นารีผลไวใ้กลก้บัประตูจึงเปรียบเสมือนกาํลงัเขา้สู่

ดินแดนสวรรค ์

 

 
 

ภาพที 185 ลายรดนาํตน้นารีผลบานแผละประตูอุโบสถวดัพิชยัสมยัรัชกาลที 3 แสดงออกเป็นภาพ

สูร้บกนัระหว่างวิทยาธรแยง่ชิงนารีผล  

 

 
 

ภาพที 186 ภาพตน้นารีผลอุโบสถวดัหนองยาวสูง สมยัรัชกาลที 4-5 ซึงอยูด่า้นซา้ยของประต ู

 



227 

 

สรุป 

ตน้นารีผลมีคติแนวคิดสือถึงไตรภูมิโลกสณัฐาน จากเนือหาพบว่าตน้นารีผลอยู่ใน

ป่าหิมพานต์ จากการศึกษาพบว่าการเขียนภาพตน้นารี ปรากฏบนผนังใกลก้บัประตู มีปรากฏ

มาแลว้ในงานลายรดนาํ ไดแ้ก่ภาพต้นนารีผลบริเวณกกประตู ทีพระอุโบสถวดัพิชัยญาติการาม 

สมยัรัชกาลที 3 ดงันันจึงแสดงให้เห็นว่าภาพตน้นารีผล ทีพระอุโบสถวดัหนองยาวสูง เป็นแบบ

แผนทีปรากฏมาแลว้ในในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ สัมพนัธ์กบัคติทีสือถึงการเขา้ไปยงัดินแดน

สวรรค ์ซึงพระอุโบสถมีการวาดภาพตน้นารีผลไวใ้กลก้บัประตูจึงเปรียบเสมือนกาํลงัเขา้สู่ดินแดน

สวรรค ์

2. ตน้กลัปพฤกษ ์

ตน้กลัปพฤกษ์เป็นไมป้ระจาํอยู่ในอุตตรกุรุทวีป ซึงอุตตรกุรุทวีปอยู่ทางทิศเหนือ

ของเขาพระสุเมรุปรากฏในไตรภูมิโลกสณัฐาน126 

จากการศึกษาพบหลกัฐานปรากฏอยูใ่นสมุดภาพไตรภูมิ ตวัอยา่งเช่น สมุดภาพไตร

ภูมิฉบบัอกัษรขอม ภาษาไทย เลขที 7 กาํหนดอายุสมยัอยุธยาตอนปลายลกัษณะการเขียนเป็นรูป

บุคคลในอุตตรกุรุทวีปไปรับสิงของทีตน้กลัปพฤกษ์127 และภาพตน้กลัปพฤกษถ์กูเขียนให้มีผา้แพร

ทีมีค่าออกมาจากตน้ไม ้(ภาพที187)  

นอกเหนือจากนียงัพบมีการเขียนตน้กลัปพฤกษ์ในสมุดพระมาลยั โดยเขียนภาพ       

ตน้กัลปพฤกษ์ หรือ ต้นกามพฤกษ์ ซึงมีอยู่ 4 มุมเมืองในยุคพระศรีอาริย ์สือถึงผูค้นในยุคนัน

ปรารถนาสิงใดก็สามารถสอยจากตน้กลัปพฤกษ์ได ้ตามความตอ้งการ128 ดงันันตน้กลัปพฤกษ์จึง

เป็นตน้ไมศ้กัดิสิทธิประจาํอุตตรกุรุทวีปในไตรภูมิโลกสัณฐานและปรากฏในยุคพระศรีอาริยใ์น

สมุดพระมาลยั 

จากภาพตน้กลัปพฤกที์ปรากฏในสมุดภาพไตรภูมิและในสมุดภาพพระมาลยัจึงส่ง        

แรงบนัดาลใจใหง้านศิลปกรรมสมยัตน้รัตนโกสินทร์ ไดแ้ก่ งานลายรดนาํเขียนไวต้าํแหน่งบริเวณ

กกประตู ทีอุโบสถวดัพิชยัญาติการาม ในสมยัรัชกาลที 3 วาดตน้กลัปพฤกษมี์ของเครืองยศ อญัมณี

มีค่า เช่น มงกุฎ สร้อยทอง กระจก หวี พานทอง กาทอง (ภาพที 188) เป็นตน้ ซึงสันนิษฐานว่าภาพ

ตน้กลัปพฤกษใ์นจิตรกรรมอุโบสถวดัหนองยาวสูง (ภาพที 189) น่าจะไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจาก

แบบแผนลกัษณะการเขียนทีปรากฏในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ สมยัรัชกาลที 3  

                                                             
126รุ่งโรจน์ ภิรมยอ์นุกลู, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ทีมาของสมุดภาพไตรภูมิ,” 231-235. 
127เรืองเดียวกนั, 236. 
128เด่นดาว ศิลปานนท,์ แกะรอยพระมาลยั, 54. 
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อยา่งไรก็ตาม พบขอ้สังเกตบางประการว่าภาพตน้นารีผล กบัตน้กลัปพฤกษ์เขียน

บนผนงัดา้นซา้ย-ขวา ระหว่างประตูในอุโบสถวดัหนองยาวสูง เคยมีปรากฏมาก่อนแลว้ในอุโบสถ       

วดัพิชยัญาติการาม สมยัรัชกาลที 3 

 

 
 

ภาพที 187  ตน้กลัปพฤกษใ์นสมุดภาพไตรภูมิฉบบัอกัษรขอมเลขที 7 กาํหนดอายุสมยัอยุธยาตอน

ปลาย ลกัษณะการเขียนเป็นรูปบุคคลในอุตตรกุรุทวีปไปรับสิงของทีต้นกลัปพฤกษ ์

และภาพตน้กลัปพฤกษถ์กูเขียนใหมี้ผา้แพรทีมีค่าออกมาจากตน้ไม ้ 

ทีมา: หอสมุดแห่งชาติ, สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรขอม ภาษาไทย เลขที 7 (กรุงเทพฯ: กรม

ศิลปากร, 2542), 120. 

 

 
 

ภาพที 188 ตน้กลัปพฤกษ์มีของเครืองยศอญัมณีมีค่า เช่น มงกุฎ สร้อยทอง กระจก หวี พานทอง    

กาทอง บริเวณกกประตู ทีอุโบสถวดัพิชยัญาติการาม ในสมยัรัชกาลที 3 
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ภาพที 189 ภาพตน้กลัปพฤกษใ์นอุโบสถ  วดัหนองยาวสูง 

 

3. ฝนแกว้เจ็ดประการ 

ภาพฝนแก้วเจ็ดประการ บนผนังระหว่างช่องหน้าต่างและประตูด้านขวาของ            

พระประธานอุโบสถวดัหนองยาวสูง (ภาพที 190) เดิมคุณพชัรินทร์ ศุขประมูล แปลความภาพนีไว้

ว่า เป็นตอนหนึงจากเรืองเวสสันดรชาดก ตอนนครกัณฑ์ มีเนือหาว่า พระเวสสันดรทรงตัง

สตัยาธิษฐาน ขอใหพ้ระอินทร์บนัดาลให้ฝนแกว้เจ็ดประการตกลงมายงักรุงสีพี ให้พสกนิกรเก็บ

ตามใจชอบ ส่วนทีเหลือก็เก็บเขา้ทอ้งพระคลงั129 

จากการศึกษาพบว่าไม่ใช่ตอนต่อเนืองกับฉากนครกัณฑ์ทีวาดบนผนังส่วนบน

ด้านซ้ายของ  พระประธาน130 ซึงถ้าเป็นตอนนันจริงควรเรียงลาํดับเหตุการณ์ในแต่ละห้อง

ภาพต่อเนืองกนัตามแบบแผน หากแต่วาดตาํแหน่งผนงัดา้นขวาพระประธานระหว่างช่องหน้าต่าง

กบัประตู ซึงเป็นภาพต่อเนืองมาจากภาพต้นกัลปพฤกษ์ จึงสันนิษฐานใหม่ว่าเป็นภาพฝนเจ็ด

ประการในยคุพระศรีอาริยเมตไตรย ปรากฏในสมุดภาพพระมาลยักลอนสวด สมยัรัตนโกสินทร์ 

รัชกาลที 5 พ.ศ. 2439 ปัจจุบนัเก็บรักษาทีหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ131 (ภาพที 191) 

 

                                                             
129พชัรินทร์ ศุขประมลู, “ชีวิตชาวบา้นในจิตรกรรมฝาผนงัจงัหวดัสระบุรี,” 185. 
130เรืองเดียวกนั, 251. 
131เด่นดาว ศิลปานนท,์ แกะรอยพระมาลยั, 55. 
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ภาพที 190 ภาพฝนแกว้เจ็ดประการ ภาพเขียนทีผนังระหว่างช่องหน้าต่างและประตูดา้นขวาของ

พระประธานอุโบสถวดัหนองยาวสูง 

 

 
 

ภาพที 191  ภาพฝนเจ็ดประการในยุคพระศรีอาริยเมตไตรย ปรากฏในสมุดภาพพระมาลยักลอน

สวด สมยัรัตนโกสินทร์ รัชกาลที 5 พ.ศ. 2439 ปัจจุบนัเก็บรักษาทีหอสมุดแห่งชาติ 

กรุงเทพฯ 

ทีมา: เด่นดาว ศิลปานนท,์ แกะรอยพระมาลยั (กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส, 2553), 55. 

 

4. เรืองรามเกียรติ 

เรืองรามเกียรติเขียนบนผนงัดา้นขวาของพระประธานระหว่างช่องหนา้ต่าง จาํนวน 

1 หอ้งภาพ แปลความว่าเป็นเรืองรามเกียรติตอนพระรามฆ่าทศกณัฐ์132 

                                                             
132พชัรินทร์ ศุขประมลู, “ชีวิตชาวบา้นในจิตรกรรมฝาผนงัจงัหวดัสระบุรี,” 53. 
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ปัจจุบันมีผูศึ้กษาเสนอว่าเป็นเรืองรามเกียรติตอนทศกณัฐ์ขาดเศียรขาดกร133 ซึง

ผูเ้ขียนมีความเห็นสอดคลอ้งว่าน่าจะเป็นตอนเดียวกัน จากการศึกษาพบว่าเรืองรามเกียรติตอน

ทศกณัฐข์าดเศียรขาดกรปรากฏเฉพาะบทพระราชนิพนธข์องพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา

โลกมหาราช รัชกาลที 1 ทรงพระราชนิพนธ์เป็นบทละครเรืองรามเกียรติ134 อย่างไรก็ตาม ภาพ

จิตรกรรมตอน    ทศกณัฑข์าดเศียรขาดกรทีพระอุโบสถวดัหนองยาวสูงยงัไม่มีผูใ้ดศึกษาวิเคราะห์

รายละเอียดของเนือเรืองร่วมบทละครเรืองรามเกียรติของรัชกาลที 1 มีดงันี 

4.1 เรืองทศกณัฐข์าดเศียรขาดกร ทีพระอุโบสถวดัหนองยาวสูง  เรืองทศกณัฐ์ขาด

เศียรขาดกรในหอ้งภาพที 6 ถกูแบ่งออกเป็น 4 เหตุการณ์ ไดแ้ก่  

หมายเลข 1 ตอนกองทพัทศกณัฐร์บกบักองทพัพระราม 

หมายเลข 2 ตอนพระรามแผลงศรพรหมาสตร์ ถูกรถทรงแตกหักทาํให้ทศกณัฐ์

พิโรธจึงขวา้งอาวุธจกัรใส่พระราม พระรามจึงหวดคนัศรใส่ทศกณัฐ์ ดว้ยฤทธิของศรพรหมาสตร์

ทาํใหท้ศกณัฐล์ม้เซ  

หมายเลข 3 ตอน พระรามแผลงศรพรหมาสตร์ตดัเศียรตดักรของทศกณัฐ ์ 

หมายเลข 4 ตอน ทศกณัฐสู์ไ้ม่ไดจึ้งยกเลิกทพักลบัพลบัพลา (ภาพที 192) 

 

 
 

ภาพที 192  ภาพตอนทศกัณฐ์ขาดเศียรขาดกร ถูกแบ่งเป็น 4 ตอนในห้องภาพทีพระอุโบสถ            

วดัหนองยาวสูง 

                                                             
133รุ่งโรจน์ ภิรมยอ์นุกูล, จิตรกรรมระเบียงคดวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (กรุงเทพฯ: 

มลูนิธิประชาธิปก-รําไพพรรณี, 2558), 31. 
134กรมศิลปากร, บทละครเรืองรามเกยีรต ิพระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระพุทธ

ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, เล่ม 3 (กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวติัศาสตร์, 2540), 322-333. 
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4.2 ตอนกองทพัพระรามกบักองทพัทศกณัฐร์บกนั เนือเรืองโดยสรุป135 ฝ่ายทศกณัฐ์

ไดจ้ดัเกณฑ์ไพร่พลยกัษ์จัดเป็นกองทพัมีพญาสีหราชเป็นราชรถ เตรียมอาวุธโล่ หอก เครืองสูง 

เกณฑ์แตรสังข์ฆอ้งชัย เดินทัพเสียงอึกทึกแผ่นดินไหว มารอทีพลับพลาชัยสนามรบ เมือฝ่าย

พระรามไดย้นิเสียงจึงถามพญาพิเภกโหราจารยว์่าใครยกทพัมารบ ไดค้วามว่าเป็นทศกณัฐ์ จึงไดจ้ดั

เกณฑท์หารทงัพระนคร จดักระบวนทพั มีพญาสุครีพ เหล่าวานรสิบแปดมงกุฎ เป็นตน้  

พระรามถือศร พระลกัษมณ์ถือพระขรรคน์งัหนา้นาํกองทพั เทียมมา้สินธพ โดย

มีมาตุลีเป็นผูข้บั เมือถึงสนามยทุธ ์ฝ่ายทศกณัฐเ์มือไดเ้ห็นกองทพัพระรามจึงสั งเสนายกัษ์ขบัพลไล่

ฆ่าพวกวานร เกิดการสูร้บกนัระหว่างพวกยกัษก์บัวานร136 (ภาพที 193) 

 

 
 

ภาพที 193 กองทพัพระรามกบักองทพัทศกณัฐ์รบกนัทีสนามยุทธ์ แสดงภาพกองทพัทศกณัฐ์ กบั 

กองทพัพระราม และรบกนัระหว่างยกัษก์บัวานร 

 

4.3 ตอนพระรามแผลงศรพรหมาสตร์ใส่ทศกณัฐ์ ถูกรถทรงจนแตกหัก  เนือเรือง

โดยสรุป  สืบต่อมาทศกณัฐไ์ดแ้ผลงศรธนูไปยงักองทพัวานร เนืองจากโกรธทีพวกวานรฆ่าสีเสนา

ยกัษสิ์นชีวา จึงทาํใหก้องทพัวานรตายเป็นจาํนวนมาก ดงันันพระรามจึงแผลงศรพรหมศาสตร์ไป

ถกูราชรถของทศกณัฑห์กั รวมทงัพวกกองทพัยกัษก์็ลม้ตาย 

ฝ่ายทศกัณฐ์จึงโกรธมากได้ขว ้างจักรไปทาํให้ยอดวิมานของพระรามหัก 

พระรามจึงไดห้วดคนัศรใส่ทศกณัฐ ์ทาํใหท้ศกณัฐ์ลม้เซดว้ยฤทธิของศรพรหมศาสตร์ พระรามจึง

จบัทศกณัฐไ์ด้137 (ภาพที 194) 

                                                             
135เนือหาทังหมดแปลมาจากบทละครเรืองรามเกียรติ พระราชนิพนธ์ใน พระบาท 

สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เล่ม 3 ตงัแต่หนา้ 323-331. 
136เรืองเดียวกนั, 323-328. 



233 

 

 
 

ภาพที 194 พระรามจึงไดห้วดคนัศรใส่ทศกณัฐ ์พระรามจึงจบัทศกณัฐไ์ด ้

 

จากการศึกษาพบขอ้สงัเกต ไดแ้ก่ ภาพพระรามทาํท่ารบกบัทศกณัฐ ์ถือเป็นภาพ

นาฏลกัษณ์ท่ารบ มีลกัษณะพระรามยืนเหยียบตวัทศกัณฐ์บนราชรถ ทงัสองมองหน้ากนัและกัน 

โดยพระรามจบัศรพรหมศาสตร์ในท่าเมือมือขึนเพือเตรียมประหารทศกณัฐ ์ อีกมือหนึงจบัแขนของ

ทศกณัฐไ์ว ้ 

ถดัไปเป็นภาพพระลกัษมณ์ทาํท่ารบยืนอยู่กบัตวัของเสนายกัษ์ เป็นภาพนาฏ

ลกัษณ์ท่ารบเช่นเดียวกนั  

4.4 ตอนพระรามแผลงศรพรหมาสตร์ตดัเศียรตดักรของทศกณัฐ์  เนือเรืองโดยสรุป  

ต่อมาพระรามกับทศกัณฐ์ไดร้บกัน พระรามถีบทศกัณฐ์ดว้ยพระบาท ถูกอกทศกัณฐ์แลว้ชักศร

พรหมาสตร์แผลงไปโดนพระกรของทศกณัฐข์าด แต่ทศกณัฐไ์ม่ตายเพราะถอดจิตและแขนทีถูกตดั

ก็กลบัคืนมา แลว้ศรพรหมาสตร์ไดไ้ปตอ้งตวัทศกณัฐข์าดออกจากร่าง และพระเศียรของทศกณัฐ์ก็

ถูกตดัขาดออกจากร่างแต่ทศกณัฐ์ไม่ตาย เพราะถอดจิต ดังนันเศียรสามารถกลบัมาติดทีคอได้

ดงัเดิม138 (ภาพที 195) 

 

                                                                                                                                                                              
137เรืองเดียวกนั, 328-329. 
138เรืองเดียวกนั, 330-331. 
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ภาพที 195  พระรามแผลงศรพรหมาสตร์ตดัเศียร ตดักรของทศกณัฐ ์

 

ปรากฏภาพพระรามยนืท่านาฏลกัษณ์ถือศร ตรงไปทางทศกณัฐ์ ทศกณัฐ์ทาํท่า

ทางนาฏลกัษณ์กาํลงัจะเซลม้ ซึงในภาพช่างวาดภาพทศกณัฐ์แสดงออกเป็นรอยขาดทีพระกร เศียร 

และทีร่าง พบขอ้สงัเกตจากการใชสี้แดงเขียนเป็นรอยเลือด (ภาพที 196) ซึงสือถึงตอนทศกณัฐ์ขาด

เศียรขาดกร  

 

 
 

ภาพที 196  ภาพทศกณัฐ์แสดงออกเป็นรอยขาดทีพระกร เศียร และทีร่าง สังเกตจากการใช้สีแดง

เขียนเป็นรอยเลือด  
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4.5 ตอนทศกณัฐ์สู้ไม่ไดจึ้งยกเลิกทัพกลบัพลบัพลา เนือเรืองโดยสรุป พระราม

ทอดพระเนตรเห็นทศกัณฐ์กาํลงัจะแผลงศร พระรามจึงได้ชักศรพรหมาสตร์หวงัจะประหาร

ทศกณัฐ ์แต่ไปโดนสายธนูของทศกณัฐข์าด ทศกณัฐไ์ม่สามารถสูร้บกบัพระรามไดอี้ก จึงยกเลิกทพั

กลบัพระนคร139 (ภาพที 197) 

 

 
 

ภาพที 197 พระรามทอดพระเนตรเห็นทศกณัฐจ์ะแผลงศรมา พระรามจึงไดแ้ผลงศรพรหมาสตร์ใส่

ทศกณัฐห์มายจะประหาร แต่โดนสายธนูของทศกณัฑ์ขาด ทศกณัฐ์ไม่สามารถสู้รบกบั

พระรามได ้จึงยกเลิกทพักลบัพลบัพลา 

 

จากภาพพบขอ้สงัเกตไดที้ภาพทศกณัฐไ์ม่ถือจกัรในพระหัตถแ์ลว้ เนืองจากได้

ขวา้งจกัรไปทาํใหย้อดวิมานของพระรามหกัแลว้  

ทศกณัฐถื์อคนัศร สือถึงตอนทศกณัฐ์กาํลงัจะแผลงศรใส่พระราม แต่พระราม

ทอดพระเนตรเห็นก่อน อีกทังทาํท่าทางนาฏลกัษณ์สะบดัมือสือถึงไม่กาํลงัจะต่อสู้พระรามอีก

ต่อไป (ภาพที 198) 

 

                                                             
139เรืองเดียวกนั, 332. 
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ภาพที 198  ภาพทศกัณฐ์ไม่ถือจกัรในพระหัตถแ์ลว้ และทาํท่าทางนาฏลกัษณ์สะบัดมือสือถึงไม่

กาํลงัจะต่อสูพ้ระรามอีกต่อไป 

 

4.6 สรุป  เรืองรามเกียรติในภาพจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวดัหนองยาวสูงเป็นตอน

ทศกณัฐข์าดเศียรขาดกร มีเนือหาทีมาจากบทพระราชนิพนธร์ามเกียรติรัชกาลที 1  

หลกัฐานวรรณกรรมเรืองรามเกียรติมีผูศึ้กษารวบรวมไวแ้ลว้หลายท่านในส่วน

วิ เคราะห์ทีมาของเนือเรืองรามเกียรติตอนทศกัณฐ์ขาดเศียรขาดกร ขอกล่าวเฉพาะบท                      

พระราชนิพนธ์รามเกียรติรัชกาลที 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงโปรดให้

รวบรวมนกัปราชญร่์วมประชุมกนัแต่งบนกลอนเรืองรามเกียรติ ซึงแลว้เสร็จเดือนอา้ยขึนสองคาํ ปี

จุลศกัราช 1159 (พ.ศ. 2340)140 ปัจจุบนัตน้ฉบบัดงักล่าวถูกเก็บรักษาไวใ้นหอสมุดแห่งชาติ ถือว่า

เป็นฉบับทีมีเนือหาสมบูรณ์ทีสุด ประกอบด้วยการกาํเนิดบุคคลในเรือง การสร้างกรุงศรีอยุธยา   

การสร้างกรุงลงกา เกร็ดเรืองราวทีเกิดขึนบนสวรรคอ์นัจะนาํมาซึงตน้เหตุการณ์รบระหว่างมนุษย์

กบัยกัษ์บนโลก โดยเนือหาเริมตังแต่หิรันตยกัษ์มว้นแผ่นดิน พระนารายณ์อวตารลงมาปราบ 

กาํเนิดอโนมาตนั การสร้างกรุงศรีอยธุยา ตามมาดว้ยเกร็ดปลีกยอ่ยเกียวกบักาํเนิดตวัประกอบต่างๆ

และเหตุการณ์ทีจะนาํมาซึงการสงครามระหว่างมนุษยก์บัยกัษ์ บา้นเมืองกลบัสู่ความสงบสุขเมือ

ยกัษถ์กูปราบโดยกองทพัพระราม 

                                                             
140รุ่งโรจน์ ภิรมยอ์นุกลู, จิตรกรรมระเบียงคดวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (กรุงเทพฯ: 

มูลนิธิประชาธิปก-รําไพพรรณี, 2558), 41. อา้งจาก นฤมล ธีรวฒัน์, ผูช้าํระ, พระราชพงศาวดาร

กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที 1 ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พรินติงแอนด์พบัลิช

ชิง, 2539), 109-120. 
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มีผูศึ้กษาไดเ้สนอว่า บทพระราชนิพนธ์รามเกียรติรัชกาลที 1 แต่งขึนเพือเป็น

การสมโภชเพือเป็นพุทธบูชา เหมือนในเวลาต่อมาสมยัรัชกาลที 5 โปรดเกลา้ฯ ให้ พระสงฆ์          

พระบรมวงศานุวงศ ์และขา้ทูลละอองธุรีพระบาทแต่งโคลงจารึกเรืองรามเกียรติในพระบรมกระแส          

ราชโองการระบุว่าแต่งเพือเป็นพุทธบูชา141 

นอกเหนือจากนันรามเกียรติสํานวนต่างๆทีปรากฏในประเทศไทย ทังฉบับ

หลวง และฉบบัทอ้งถินภาคเหนือ อีสานและใต ้ไม่ปรากฏว่ามีฉบบัใดจะมีเนือหาทีสมบูรณ์ทีสุด

เทียบเท่าฉบบับทพระราชนิพนธเ์รืองรามเกียรติสมยัรัชกาลที 1142 

อนึงหลกัฐานงานจิตรกรรมฝาผนงัเรืองรามเกียรติภายในอาคารมีปรากฏมาแลว้

ตังแต่สมยัอยุธยาตอนปลาย เช่น เรืองพระลกัษณ์รบอินทรชิตผนังสกัดด้านทิศใต้ ทีตาํหนัก           

พระพุทธโฆษาจารย์ ว ัดพุทไธสวรรย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 143 เป็นต้นต่อมาในสมัย

รัตนโกสินทร์ตอนตน้ ตวัอย่างหลกัฐานเช่น ตอนพญาสุครีพถอนตน้รัง หอไตร วดัระฆงัโฆษิตา

ราม ฝีมือพระอาจารยน์าค สมยัรัชกาลที 1ภาพรามเกียรติบานแผละของประตูทงั 4 ของพระอุโบสถ

วดัสุทศันเทพวราราม สมยัรัชกาลที 3 เรืองรามเกียรติบนผนังระหว่างช่องหน้าต่างประตูวดัใหญ่

เทพนิมิตร อาํเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สมยัรัชกาลที 4-5 เป็นตน้ 

จากการศึกษาเรืองรามเกียรติตอนขาดเศียรขาดกร มีปรากฏมาแลว้ในงาน

จิตรกรรม ฝาผนงัสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ ไดแ้ก่ ทีระเบียงคดวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ปรากฏ

ขอ้ความระบุว่าเขียนโดยนายบุญยงั แสนสมรส กบั นายเปลือง ดิษฐเ์สน่ห์ ในปี พ.ศ. 2472 ซึงเขียน

ซ่อมในสมยัรัชกาลที 7 น่าจะเขียนซ่อมตามแบบแผนเดิม ภาพจิตรกรรมฝาผนังฉากทศกณัฐ์ขาด

เศียรขาดกร พบว่ามีทีอุโบสถวดัราชบูรณะ อาํเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก เขียนผนังระหว่างช่อง

หนา้ต่าง ถกูกาํหนดอายใุนช่วงครึงแรกของพุทธศตวรรษที 25 (พ.ศ. 2401-2450) ปลายรัชกาลที4 –

รัชกาลที 5 เป็นต้น และในบานประตูประดับมุกทีอุโบสถวดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม สมยั

รัชกาลที 3 (ภาพที 199) เป็นตน้ดงันันเรืองรามเกียรติตอนขาดเศียรขาดกรจึงมีปรากฏในงาน

จิตรกรรมสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ จะวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบในบทที 5 ต่อไป 

 

                                                             
141รุ่งโรจน์ ภิรมยอ์นุกลู, จติรกรรมระเบียงคดวดัพระศรีรัตนศาสดาราม, 41-42.  
142มลฤดี สายสิงห์, รายงานวิจัยเรืองบทบาทของรามเกียรติในงานจิตรกรรมฝาผนัง

สมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2550), 14. 
143รุ่งโรจน์ ภิรมยอ์นุกลู, จติรกรรมระเบียงคดวดัพระศรีรัตนศาสดาราม, 15. 
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ภาพที 199  รามเกียรติตอนขาดเศียรขาดกร เคยมีปรากฏมาก่อนแลว้ในบานประตูประดับมุก             

ทีอุโบสถวดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม สมยัรัชกาลที 3 

 

สรุป 

 

วัดจันทบุรี จากการศึกษาวิเคราะห์เนือหาของภาพจิตรกรรมในอุโบสถวดัจันทบุรี 

พบว่าเนือหาของเรืองยงัปรากฏเรืองราวปรัมปราคติเกียวขอ้งกบัพุทธศาสนาตามแบบจิตรกรรม

ไทยประเพณีตังแต่สมัยอยุธยาตอนปลายสืบจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ได้แก่ เรือง           

พุทธประวติักบัเรืองทศชาติชาดก และภาพเทพชุมนุม นอกจากนีปรากฏเนือหาของเรืองราวแนว

ใหม่ทีเกิดขึนในงานจิตรกรรมสมยัรัชกาลที 3 คือ ประวติัอุบาสกเอตทคัคะ โดยจากการศึกษา

ข้างต้นพบว่าเขียนเรืองอนาถบิณฑิกเศรษฐี มีทีมาจากคัมภีร์ไตรภูมิโลกยวินิจฉัยชําระโดย           

พระยาธรรมปรีชา (แกว้) ในสมยัรัชกาลที 1 ซึงมีแห่งเดียวทีมีการวาดโดยใชค้มัภีร์นี แต่การเขียน

เรืองอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นเรืองทีนิยมนาํมาวาดในงานจิตรกรรมพบมาแลว้ตงัแต่สมยัรัชกาลที 3-

5 

วัดสมุหประดิษฐาราม จากการศึกษาวิเคราะห์เนือหาของภาพจิตรกรรมในอุโบสถ 

พบว่าเนือหาของเรืองเป็นวรรณคดีนิทานทีมีทีมาจากปัญญาสชาดก คือ เรืองสมุทรโฆษ กบั เรือง

คาวี จากการศึกษาพบว่า เรืองสมุทรโฆษ มีทีมาจากสมุทรโฆษคําฉันท์ มีการวาดมาแลว้ใน         

สมุดภาพไตรภูมิสมยัอยุธยา และสืบความนิยมมาในจิตรกรรมสมยัรัชกาลที 1-3 ส่วนเรืองคาวี        

มีทีมาจากเสือโคคาํฉนัท ์พบว่าปรากฏเขียนเป็นงานจิตรกรรมฝาผนงับนบานแผละหนา้ต่างในสมยั

รัชกาลที 3  
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ประเด็นสาํคญัในการตงัขอ้สมมุติฐานเกียวกบัทงัสองเรือง คือ ทาํไมช่างถึงเลือกจบัคู่

เรืองสมุทรโฆษคู่กบัเรืองคาวี จากการวิเคราะห์สันนิษฐานว่ามี2 ประเด็น ไดแ้ก่ ประเด็นแรก คือ 

คนแต่งคนเดียวกนัคือ พระมหาราชครู กบัประเด็นทีสอง พบว่าภาพจิตรกรรมวรรณคดีปัญญาส

ชาดกทีบานแผละ อุโบสถวดัสุทศันเทพวราราม สมยัรัชกาลที 3 มีการเขียนจบัคู่เรืองสมุทรโฆษกบั

คาวีปรากฏมาแลว้ 

ส่วนเรืองพระมาลัยตอนโปรดสัตว์นรกในภาพจิตรกรรม พบว่าจากตําแหน่งไม่

สมัพนัธก์บัคติเรืองไตรภูมิโลกสณัฐานจึงน่าจะเขียนใหม่ในคราวบูรณะปฏิสังขรณ์สมยัรัชกาลที 5 

ซึงจากการศึกษาแบบแผนการเขียนเรืองพระมาลยั พบว่าเรือพระมาลยัในภาพจิตรกรรมของ          

พระอารามหลวงในกรุงเทพฯไม่นิยมการเขียนภาพพระมาลยั เนืองจากการเสือมลงของคติไตรภูมิ

โลกสณัฐานและพระมาลยั แต่ปรากฏความนิยมในการเขียนตามวดัหวัเมืองรอบนอกพระนคร สมยั

รัชกาลที 4-5  

วดับ้านกอก จากการศึกษาวิเคราะห์เนือหาของภาพจิตรกรรมฝาผนังมี 2 เรือง ไดแ้ก่ 

เรืองเวสสันดรชาดก 13 กณัฑ์ กบัภาพเทพชุมนุมสันนิษฐานว่าน่าสือถึงตอนพระอินทร์กบัเหล่า

เทวดามานมสัการพระเจดียจุ์ฬามณีบนสวรรคช์นัดาวดึงส์  

เรืองเวสสันดรชาดก มีเนือหาปรากฏในพระสุตตนัตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิบาต

ชาดก ซึงจากการศึกษาภาพจิตรกรรมในอุโบสถวดับา้นกอก พบว่าวาดเฉพาะเรืองเวสสันดรชาดก 

13 กณัฑ ์ไม่ไดว้าดควบคู่กบัเรืองพุทธประวติั หรือชาดกเรืองอืน ดงันันเรืองเวสสันดรชาดกจึงถูก

ใหค้วามสาํคญัมากกว่าชาดกเรืองอืน มีปรากฏในสมยัรัชกาลที 3-4 คือ พระอุโบสถวดัทองนพคุณ 

กรุงเทพฯ พระอุโบสถวัดอรุณราชวราม กรุงเทพฯ เป็นต้น ดังนันการปรากฏการเขียนเรือง

เวสสนัดรชาดกครบทงั 13 กณัฑ์ บนผนังระหว่างช่องหน้าต่าง น่าจะเป็นแบบแผนทีแสดงถึงช่วง

หัวเลียวหัวต่อจากปลายรัชกาลที 3 สู่ตน้รัชกาลที 4 ทีให้ความสาํคญักบัการเขียนเรืองเวสสันดร

ชาดกโดยไม่เขียนชาดกเรืองอืน และนอกเหนือจากนีการเขียนเรืองเวสสันดรชาดก 13 กณัฑ์น่าจะ

เป็นความนิยมท้องถินของกลุ่มคนลาว น่าจะเกียวข้องกบัประเพณีการเทศน์มหาชาติหรือเรือง            

พระเวสสนัดรในงานบุญพระเวส 

ส่วนภาพเทพชุมนุม ทีอุโบสถวดับา้นกอก มีรูปแบบพิเศษ คือ ปรากฏภาพพระอินทร์

ประทบันงัพนมมือเขา้หาส่วนยอดของประตู มีลกัษณะเหมือนกบัยอดปราสาท สนันิษฐานว่าน่าจะ

สือถึงตอนพระอินทร์และเหล่าเทวดามานมสัการพระเจดียจุ์ฬามณีบนสวรรค์ชันดาวดึงส์ และ

ปรากฏลักษณะพิเศษทีแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของช่างท้องถิ น คือ การปรับรูปแบบ

สถาปัตยกรรมส่วนยอดของซุม้ประตูยอดปราสาทแทนภาพเจดียจุ์ฬามณี  
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จากการศึกษาพบว่าภาพเจดียจุ์ฬามณีมีพระอินทร์มานมสัการพระเจดีย ์มีปรากฏ

มาแลว้ในสมุดภาพไตรภูมิสมยัอยธุยา และการอธิบายภาพสวรรคช์นัดาวดึงส์ปรากฏรายละเอียดใน

คมัภีร์โลกศาสตร์ และพบว่าภาพพระอินทร์และเหล่าเทวดาบูชาพระเจดียจุ์ฬามณีในงานจิตรกรรมมี

ปรากฏในงานจิตรกรรมสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ ไดแ้ก่ พระทีนงัพุทไธสวรรย ์และปรากฏยงัวดั

หวัเมืองรอบนอก คือ อุโบสถวดัหน่อพุทธางกรู จ.สุพรรณบุรี เป็นตน้ 

วัดหนองยาวสูง จากการศึกษาวิเคราะห์เนือหาของภาพจิตรกรรมสมยัรัชกาลที 5 

พบว่ามีการเลือกเขียนเรืองราวหลากหลายมากยิงขึน และมีเรืองทีเป็นนิทานสอนใจ ได้แก่ มี

เรืองราวทีสือถึงคติไตรภูมิโลกสัณฐานอยู่ แต่ไม่ได้วาดเป็นภาพไตรภูมิโลกสัณฐาน คือ ภาพ                

ตน้นารีผล เป็นภาพป่าในดินแดนชมพทูวีปทีปรากฏในไตรภูมิโลกสณัฐาน กบั ภาพตน้กลัปพฤกษ ์

เป็นไม้ประจําอุตตรกุรุทวีปอยู่ทางทิศเหนือของเขาพระสุเมรุ ซึงภาพต้นไม้นารีผลกับต้น

กลัปพฤกษว์าดขนาบขา้งประตูทางเขา้ ซึงพบว่าปรากฏมาก่อนในงานลายรดนาํบริเวณบานแผละ

กกประตูทางเขา้วดัพิชยัญาติการาม สมยัรัชกาลที 3 และยงัสือถึงความนิยมเขียนเรืองทีสัมพนัธ์กบั

ความเชือของกลุ่มคนลาว คือ เรืองพระมาลยัเสด็จไปสวรรคช์นัดาวดึงส์ ไหวพ้ระเจดียจุ์ฬามณี วาด

ร่วมกบัเรืองเวสสนัดรชาดก น่าจะเกียวขอ้งกบัประเพณีการเทศน์มหาชาติหรือเรืองพระเวสสันดร

ในงานบุญพระเวส 

เรืองจนัทโครบ เป็นวรรณกรรมนิทานคาํกลอน หรือทีเรียกกนัทวัไปว่าเรือง “จกัรๆ

วงศ์ๆ ” เป็นวรรณกรรมบนัเทิงคดีทีแต่งกนัมาตงัแต่สมยักรุงศรีอยธุยาและมีผูแ้ต่งกนัมากในรัชกาล

ที 3-5 พบว่าเรืองจนัทโครบทีวดัหนองยาวสูงมีสาํนวนมาจากสาํนวนภาคกลาง คือ สาํนวนจนัทโค

รบแต่งโดยสุนทรภู่ และจากการศึกษาพบว่าการเลือกเรืองจนัทโครบมาวาดเป็นงานจิตรกรรม

เนืองจากเป็นเรืองราวมีคติสอนใจผูค้นในสังคม สืบเนืองจากสมยัรัชกาลที 4-5 เป็นตน้ไป มีการ

เลือกเขียนเรืองราววรรณคดีทางโลก แทนเรืองราวปรัมปราคติทีนิยมตามแบบแผนในงานจิตรกรรม

สมยัรัชกาลที 1-3  

เรืองรามเกียรติ จากการศึกษาภาพจิตรกรรมเรืองรามเกียรติ ทีอุโบสถวดัหนองยาวสูง 

พบว่าเป็นเรืองรามเกียรติตอนทศกัณฐ์ขาดเศียรขาดกร ปรากฏเฉพาะบทพระราชนิพนธ์ของ

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที 1 ทรงพระราชนิพนธเ์ป็นบทละครเรือง

รามเกียรติ และจากการศึกษาพบว่าตอนทศกณัฐข์าดเศียรขาดกร มีปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนัง

สมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ ไดแ้ก่ ระเบียงคดวดัพระศรีรัตนศาสดาราม พระอุโบสถวดัราชบูรณะ 

อาํเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก และในบานประตูประดบัมุกทีอุโบสถวดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม 

สมยัรัชกาลที 3 (ภาพที 208 ) เป็นตน้ 
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วดัหนองโนเหนือจากการศึกษาเนือหาของเรืองในภาพจิตรกรรมในอุโบสถ พบว่าวาด

เรืองจันทโครบ เวสสันดรชาดก และพระมาลยัไปสวรรค์ชันดาวดึงส์ ไหวพ้ระเจดีย ์จุฬามณี 

เหมือนกบัทีอุโบสถวดัหนองยาวสูง แต่พบขอ้แตกต่าง คือ เรืองจนัทโครบ พบว่ามีเนือหามาจาก

จนัทโครพนิทานไทยพืนบา้นภาคกลาง เนืองจากมีการเขียนเพิมตอนจนัทโครบตามหานาคมุจลินท์

และพระกุมารจนัทวงศ ์ซึงแนวคิดคติการเลือกเขียนเรืองราวและการแสดงออกเหมือนกบัจิตรกรรม

ทีพระอุโบสถวดัหนองยาวสูง 

ดงันนัจากการศึกษากาํหนดอายงุานจิตรกรรม กบั วิเคราะห์เนือหาและการแสดงออก

ในภาพจิตรกรรมมาแลว้ตงัแต่บทที 3 กบั 4 สามารถนาํไปวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบของภาพ

จิตรกรรมไดใ้น บทที 5 ต่อไป 
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บทที 5 

วเิคราะห์รูปแบบ เทคนิคการเขียนและสีจากจติรกรรมฝาผนัง 

 

การวิเคราะห์เนือหาและการแสดงออกในงานจิตรกรรมฝาผนังในบทที 4 นัน โดย

ภาพรวมของงานจิตรกรรมในกลุ่มวดัลุ่มแม่นาํป่าสัก เมืองสระบุรีแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลทีไดรั้บ

แรงบนัดาลใจมาจากจิตกรรมสมยัรัตนโกสินทร์ ซึงสามารถแบ่งกลุ่มจากการศึกษาทงัหมด 5 วดั ได้

เป็น 3 กลุ่มรูปแบบ ไดแ้ก่  

1. กลุ่มวดัทีเขียนงานจิตรกรรมไทยประเพณีทียงัเขียนสืบทอดมาจากสมยัรัชกาลที 3 

2. กลุ่มวดัทีเขียนงานจิตรกรรมไทยประเพณีผสมกบัอิทธิพลตะวนัตก 

3. กลุ่มวดัทีเขียนงานจิตรกรรมไทยประเพณีผสมกบัความนิยมในทอ้งถิน 

จากการแบ่งกลุ่มงานจิตรกรรมฝาผนังไดเ้ป็น 3 กลุ่มดงันันสามารถวิเคราะห์ประเด็น

ไดเ้ป็นเรืองราว และการแสดงออก เทคนิคการใชสี้ของแต่ละกลุ่ม เพือแสดงใหเ้ห็นวิวฒันาการและ

การปรับเปลียนในงานจิตรกรรมของแต่ละกลุ่มอีกทังนําไปสู่บทสรุปในบทที 6 มีประเด็น

ดงัต่อไปนี 

 

กลุ่มวดัทีเขยีนงานจติรกรรมไทยประเพณทีียงัเขยีนสืบทอดมาจากสมยัรัชกาลที 3 

 

กลุ่มวดัทีเขียนงานจิตรกรรมไทยประเพณีทียงัเขียนสืบทอดมาจากสมยัรัชกาลที 3 

ไดแ้ก่ วดัจนัทบุรีและวดับา้นกอก พบว่าการเขียนเรืองราว การแสดงออกและเทคนิคการเขียนยงัคง

ไดรั้บแบบแผนจากจิตรกรรมไทยประเพณีสืบทอดมาจากสมยัรัชกาลที 3  

 

เรืองราวในงานจติรกรรมวดัจนัทบุรี 

เรืองราวในงานจิตรกรรมทีพระอุโบสถวดัจันทบุรี แบ่งได้ 2 เรือง ได้แก่ เรืองราว

ปรัมปราคติ คือ เรืองพุทธประวติั ทศชาติ 5 พระชาติแรก และเรืองราวปรัมปราคติอย่างใหม่ ไดแ้ก่ 

เรืองอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี ซึงเป็นเรืองราวประวติัของอุบาสกเอตทคัคะมีเนือหามาจากอรรถกถา

พระวินยัปิฎก เริมปรากฏครังแรกในงานจิตรกรรมสมยัรัชกาลที 3 ดงันันเรืองราวทีปรากฏในงาน

จิตรกรรมวดัจนัทบุรีจึงเป็นเรืองราวทีไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากจิตรกรรมฝาผนังสมยัรัชกาลที 3 
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แต่จากการวิเคราะห์เรืองอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี ทีพระอุโบสถวดัจนัทบุรีมีทีมาจากสาํนวนคมัภีร์

ไตรภูมิโลกยวินิจฉยัชาํระโดยพระยาธรรมปรีชา (แกว้) จึงปรากฏทีนีเพียงแห่งเดียว 

การแสดงออกทีปรากฏในงานจติรกรรมวดัจนัทบุรี 

การวิเคราะห์การแสดงออกในงานจิตรกรรมทีพระอุโบสถวดัจนัทบุรีนนัจะเห็นไดว้า่มี

การเขียนรูปแบบอาคารสถาปัตยกรรม และการแต่งกาย ทีปรากฏในงานจิตรกรรมไดรั้บอิทธิพล

ศิลปะจีน ซึงนิยมในงานจิตรกรรมสมยัรัชกาลที 3 สืบความนิยมมาถึงสมยัรัชกาลที 4 ไดแ้ก่ 

เรืองรูปแบบของอาคารปราสาทเรือนซอ้นชนั ห้องภาพที 13 สันนิษฐานว่าช่างผูเ้ขียน

น่าจะไดรั้บแรงบนัดาลใจรูปแบบโครงสร้างของอาคารมาจากภาพสถาปัตยกรรมจีนซึงนิยมเขียน

ในงานจิตรกรรมในสมยัรัชกาลที 3-4 ตวัอย่างไดแ้ก่ ภาพเก๋งจีนประกอบในเรืองพุทธประวติั ใน

งานจิตรกรรมทีพระอุโบสถวดัไชยทิศ กรุงเทพฯ1 ซึงเป็นภาพอาคารทีนาํเอาแรงบนัดาลใจมาจาก   

เก๋งจีนวาดให้มีส่วนยอดเป็นการซ้อนชัน 3 ชัน (ภาพที 200) เป็นต้น หรืออาจจะเป็นไปได้ว่า

รูปแบบน่าจะไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมจีนซึงนิยมสร้างในสมยัรัชกาลที 3 ไดแ้ก่    

ถะ หรือ สถปูแบบจีนทาํดว้ยหิน เช่น ถะ ตงัอยูร่อบพระวิหารหลวงวดัสุทศันเทพวราราม กรุงเทพฯ 

(ภาพที 201) เป็นตน้ เพราะรูปแบบของถะ หรือ สถูปแบบจีน มีการทาํโครงสร้างของอาคารเป็น

อาคารซอ้นชนัเช่นเดียวกนั 

 

 
 

ภาพที 200 ภาพเก๋งจีนแสดงอาคารซอ้นชนั งานจิตรกรรมทีพระอุโบสถวดัไชยทิศฯ สมยัรัชกาลที 3 

 

                                                             
1สันติ เล็กสุขุม, ความสัมพันธ์จีน-ไทยโยงใยในลวดลายประดับ (กรุงเทพฯ: เมือง

โบราณ, 2550), 83. 
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ภาพที 201  ถะ หรือ สถปูแบบจีน ตงัอยูร่อบพระวิหารหลวงวดัสุทศันฯ์กรุงเทพฯ สมยัรัชกาลที 3 

 

การแต่งกายปรากฏภาพพระพุทธเจา้และเหล่าภิกษุ พบว่าลกัษณะการครองจีวรแบบ

พิเศษ คือ จีวรแบบลายดอกพิกุล จากการศึกษาจีวรลายดอกพิกุลนีไม่มีการห่มใชจ้ริง แต่จะปรากฏ

การสร้างพระพุทธรูปครองจีวรลายดอกพิกุลแทน ซึงนิยมในช่วงสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ และ

นิยมอยา่งมากในสมยัรัชกาลที 3 สนันิษฐานว่าน่าจะเกิดจากการคา้ขายกบัจีน ซึงพบว่าผา้ลายดอก

เป็นสินค้านําเข้าจากจีนทีนิยมอย่างมาก (ภาพที 202) ดังนันภาพจิตรกรรมเรืองอนาถบิณฑิก             

อุปาสกวตัถุ ทีพระวิหารพระพุทธไสยาสน์ วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม จึงแสดงให้เห็นอิทธิพล

ศิลปะจีน นิยมในงานจิตรกรรมฝาผนงัสมยัรัชกาลที 3 

 

 
 

ภาพที 202  ภาพพระพุทธเจา้และเหล่าภิกษุมีการครองจีวรแบบลายดอกพิกุลอิทธิพลจีนนิยมในงาน

จิตรกรรม ช่วงรัชกาลที 3 
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นอกจากนียงัปรากฏการแทรกภาพพระสงฆท์าํกิจวตัรต่างๆ อยู่ในภาพ จากการศึกษา

พบว่าเริมปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนังมาแล้วตังแต่ในสมยัรัชกาลที 3 สืบเนืองมาจากการ

ปรับเปลียนเรืองราวในการเขียนภาพจิตรกรรมมาเขียนเรืองปรัมปราคติแนวใหม่ ไดแ้ก่ ชุดประวติั

พระสาวก พระสาวิกาเอตทัคคะ อุบาสก อุบาสิกาเอตทัคคะ และนิทานประวติัของพระปัจเจก         

พุทธเจา้ เป็นตน้ ซึงจะสังเกตเห็นว่าเรืองราวทีกล่าวมาขา้งตน้มีการปรากฏภาพของพระสงฆท์าํ

กิจวตัรต่างๆ สอดแทรกอยูใ่นภาพเสมอ  

เรืองอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี ปรากฏเนือหาว่าอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐีไดส้ร้างศาลา

อุปัฏฐาก โรงไฟ ศาลารายอยูริ่มนาํ มีทงัทีนงัทีนอนร้อนและเยน็ไวส้าํหรับพระภิกษุสงฆ์2 ดงันนั จึง

ปรากฏภาพพระสงฆท์าํกิจวตัรต่างๆแทรกอยูใ่นภาพจิตรกรรมซึงสอดคลอ้งกบัเนือหาของเรือง เช่น 

ภาพพระสงฆซ์กัและตากสบงจีวร (ภาพที 203) เป็นตน้ และนอกจากนียงัพบว่าการสอดแทรกภาพ

กิจวตัรสงฆป์รากฏความนิยมสืบต่อมาในงานจิตรกรรมสมยัรัชกาลที 4 เป็นตน้ไป 

 

 
 

ภาพที 203 ภาพพระสงฆก์ระทาํกิจวตัรโดยกาํลงัตากสบงจีวร ทีพระอุโบสถวดัจนัทบุรี มีเนือหา

สอดคลอ้งกบัเรืองอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี และเริมปรากฏเขียนในช่วงรัชกาลที 3 สืบ

ความนิยมถึงสมยัรัชกาลที 4 

 

จิตรกรรมฝาผนังสมยัรัชกาลที 4 พบว่างานจิตรกรรมของพระอารามหลวงใน

กรุงเทพฯ ไดใ้ห้ความสาํคญัเกียวกบัเรืองภิกษุสงฆอ์ย่างมากโดยนาํไปเขียนบนผนังระหว่างช่อง

หนา้ต่างเต็มพืนที เช่น เรืองการปฏิบติัศาสนกิจของพระสงฆ ์หรือ เรืองการปฏิบติักรรมฐานโดน

                                                             
2พระวนิัยปิฎก, เล่ม 7 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 2553), 

241-259. 
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สนัโดษ รวมทงัภาพประเพณีวิถีชีวิตชาวบา้นทีเกียวขอ้งกบัพระสงฆ ์ซึงเป็นการสะทอ้นเหตุการณ์

ความสมจริงในสงัคมช่วงสมยัรัชกาลที 43 และการวาดในตาํแหน่งทีสาํคญัไม่ใช่ภาพแทรกเหมือน

ในภาพจิตรกรรมฝาผนงัสมยัรัชกาลที 3 

นอกจากนีย ังพบว่าการจัดวางตําแหน่งของบุคคลภายในภาพ กับ การจัดวาง

องคป์ระกอบของอาคาร โดยแสดงภาพหลกัเป็นพระอารามและดา้นหลงัเป็นหมู่กุฏิ โดยแสดงภาพ

เหล่าพระสงฆแ์สดงกิจวตัรต่างๆ และปรากฏภาพพระพุทธเจา้ประทบัภายในอาคาร ซึงพบว่าเป็น

แบบแผนหนึงในงานจิตรกรรมช่วงรัชกาลที 3 ยกตวัอย่างเช่น เรืองโสณาเถรีวตัถุ (ดา้นทิศใต)้ ที

พระวิหารพระไสยาสน์วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม มีการวาดฉากพระพุทธเจา้ทรงเปล่งพระรัศมี

สาํแดงพระกายให้ปรากฏแก่พระโสณาภิกษุณีก็ถึงแก่พระอรหัต4 โดยแสดงภาพเป็นอาคารแบบ

ไทยประเพณี ส่วนบนของหลงัคามีช่อฟ้า ใบระกา และหางหงส์ ซึงมีพระพุทธเจา้ประทบันั งตรง

กลางภายในพระอาราม  

ส่วนภายในอาคารมีเหล่าภิกษุณีนั งพนมมือฟังธรรมอยู่ทงัสองขา้ง ส่วนดา้นล่างเป็น

ภาพชาวบา้นมานั งฟังเทศน์และ ถดัไปมุมบนเป็นฉากตอนพระภิกษุณีพากนัมายงัโรงไฟ5 แสดง

ภาพโรงไฟเป็นอาคารมีลกัษณะคลา้ยกุฏิแสดงอิทธิพลศิลปะจีน โดยเขียนผนังหน้าต่าง เป็น          

ทรงสีเหลียม และเขียนหลังคา แบบเป็นสองจั วคู่ขนานกัน จะสังเกตเห็นว่ามีการวาดภาพ            

พระภิกษุณีมองออกมาจากหนา้ต่าง (ภาพที 204) เป็นตน้  

ดังนัน จากตัวอย่างการจัดวางองค์ประกอบของภาพจิตรกรรมในสมยัรัชกาลที 3 

ดงักล่าว สามารถนาํมาเปรียบเทียบรูปแบบไดก้ับห้องภาพที 12 ทีพระอุโบสถวดัจันทบุรี ตอน   

อนาถบิณฑิกมหาเศรษฐีไดส้ร้างวดัระหว่างทางเมืองราชคฤห์จนถึงเมืองสาวตัถี รวมได ้45 แห่ง 

โดยเขียนภาพตามแบบแผนทีมีการจัดวางองค์ประกอบพระพุทธเจ้าประทับภายในอาคารอยู่         

ตรงกลาง และมีเหล่าพระภิกษุนงัอยูท่งัสองขา้งส่วนล่าง และมีหมู่อาคารกุฏิ และส่วนล่างเป็นภาพ

ชาวบา้นนงัฟังเทศน์ทงัสองขา้ง และจะสงัเกตเห็นว่ามีการเขียนภาพภิกษุโผล่ออกมาจากหนา้ต่างใน

พืนหลงัสีดาํซึงมีรูปแบบเหมือนกนั (ภาพที 205) 

 

                                                             
3พสัวีสิริ เปรมกุลนนัท,์ “จิตรกรรมฝาผนงั: พระราชประสงค์รัชกาลที 4 เรืองจริยวตัร

สงฆ์”  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2552), 3. 
4สน สีมาตรัง, จติรกรรมฝาผนังวดัพระสิงห์ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2530), 192. 
5เรืองเดียวกนั. 
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ภาพที 204 เรืองโสณาเถรีวตัถุ (ดา้นทิศใต)้ ทีวิหารพระไสยาสน์ วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม 

กรุงเทพฯ รัชกาลที 3 

 

 
 

ภาพที 205 หอ้งภาพที 12 ทีพระอุโบสถวดัจนัทบุรีแสดงภาพภิกษุโผล่ออกมาจากหน้าต่าง มีภาพ

พระพุทธเจา้ประทบันงัภายในอาคาร เป็นตน้ซึงมีการจดัวางองค์ประกอบของภาพตาม

แบบแผนทีปรากฏใน งานจิตรกรรมสมยัรัชกาลที 3 

 

เรืองราวในงานจติรกรรมวดับ้านกอก 

เรืองราวในงานจิตรกรรมทีพระอุโบสถวดับา้นกอก เขียนเรืองปรัมปราคติ คือ ภาพ

เทพชุมนุมสือถึงพระอินทร์กบัเหล่าเทวดากาํลงันมสัการพระเจดียจุ์ฬามณีอยูบ่นสวรรคช์นัดาวดึงส์ 

และเรืองเวสสันดรชาดก ซึงพบว่าเป็นเรืองราวทีปรากฏเป็นแบบแผนในงานจิตรกรรมไทย
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ประเพณี ช่วงรัชกาลที 3-4 เช่น ภาพเทพชุมนุมสือถึงพระอินทร์กบัเหล่าเทวดากาํลงันมสัการ      

พระเจดียจุ์ฬามณีอยู่บนสวรรค์ชนัดาวดึงส์ และเวสสันดรชาดกบนผนังระหว่างช่องหน้าต่าง มี

ปรากฏมาแลว้ทีพระอุโบสถวดัหน่อพุทธางกรู จงัหวดัสุพรรณบุรี สมยัรัชกาลที 3-4 

การแสดงออกในงานจติรกรรมวดับ้านกอก   

การแสดงออกในงานจิตรกรรมวดับา้นกอก รูปแบบอาคารสถาปัตยกรรม ทีปรากฏใน

งานจิตรกรรมไดรั้บอิทธิพลศิลปะจีน และอาคารปราสาทพระราชวงัเป็นแบบปรัมปราคติ ซึงเป็น

แบบแผนในงานจิตรกรรมสมยัรัชกาลที 3 สืบความนิยมมาถึงสมยัรัชกาลที 4 

 

เทคนิคการเขียนวดัจนัทบุรีกบัวดับ้านกอก 

เทคนิคการเขียนของกลุ่มวดัทีเขียนงานจิตรกรรมไทยประเพณีทียงัเขียนสืบทอดมา

จากสมยัรัชกาลที 3 การแบ่งภาพในงานจิตรกรรมทีพระอุโบสถวดับา้นกอก พบว่ายงัมีการเขียน   

เสน้สินเทาทีเป็นแบบหยกัฟันปลา ขอบเส้นมีการระบายสี มีการจดัขอบและเขียนตวัปลายกรอบ

ดว้ยลายกระหนก คนัแบ่งภาพเทพชุมนุม และวาดภาพเทพชุมนุมในท่านั งชนัเข่าเรียงกนั 2 แถว 

(ภาพที 206) มีพบตัวอย่างงานจิตรกรรมทีเป็นแบบไทยประเพณีปฏิสังขรณ์ในสมยัรัชกาลที 3 

ไดแ้ก่ พระทีนงัพุทไธสวรรย ์พระอุโบสถวดัดุสิดาราม พระอุโบสถวดัราชสิทธาราม เป็นตน้  

นอกจากนียงัพบว่ามีการแบ่งภาพด้วยลายฮ่อทีมีลักษณะคล้ายโบหรือเมฆแทน          

เสน้สินเทา ปรากฏทีภาพจิตรกรรมพุทธประวติัตอนมารผจญ ทีพระอุโบสถวดัจนัทบุรี (ภาพที 207) 

ซึงการเขียนลายฮ่อปรากฏในงานจิตรกรรมสมยัรัชกาลที 3 ได้แก่ พระอุโบสถวดัสุวรรณาราม     

พระอุโบสถวดับางยขีนั พระอุโบสถวดันางชี เป็นตน้ 

 

 
 

ภาพที 206 เสน้สินเทาคนัภาพเทพชุมนุม อุโบสถวดับา้นกอก 
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ภาพที 207 ลายฮ่อปรากฏในภาพพุทธประวติัตอนมารผจญ ทีพระอุโบสถวดัจนัทบุรี 

 

การเขียนภาพทิวทัศน์ในงานจิตรกรรม พบว่าทีพระอุโบสถวัดจันทบุรี  และ              

พระอุโบสถ วดับา้นกอก ยงัคงปรากฏบางภาพมีการเขียนตามแบบประเพณีโบราณ เริมหมดความ

นิยมลงช่วงรัชกาลที 3 ไดแ้ก่  

ภาพนาํ ทีพระอุโบสถวดัจนัทบุรีมีการตดัเส้นระลอกคลืน โดยเขียนเส้นโคง้ซอ้นกนั 

สลบักนัอยา่งเป็นระเบียบ (ภาพที 208) ซึงลกัษณะการเขียนภาพนาํดงักล่าวมีวาดมาแลว้ตงัแต่สมยั

อยธุยาสืบมาจนถึงสมยัรัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาลที 3 ซึงงานจิตรกรรมไทยประเพณีในสมยัรัชกาล  

ที 4 ทียงัคงสืบทอดการเขียนมาจากสมยัรัชกาลที 3 ก็ยงัคงเขียนภาพนาํดงักล่าว ไดแ้ก่ พระอุโบสถ

วดัประตูสาร พระอุโบสถวดัคงคาราม เป็นตน้ 

 

 
 

ภาพที 208 ภาพนาํ ทีพระอุโบสถวดัจนัทบุรีมีการตดัเสน้ระลอกคลืนโดยเขียนเสน้โคง้ซอ้นกนั 

เขียนตามแบบแผนจิตรกรรมสมยัรัชกาลที 3  
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ภาพที 209 ภาพทอ้งฟ้า ทีพระอุโบสถวดับา้นกอกมีการเกลียไล่สี เขียนตามแบบแผนรัชกาลที 3 

 

ภาพท้องฟ้า ทีอุโบสถวดัจันทบุรี กับ อุโบสถวดับ้านกอก (ภาพที 209) มีลกัษณะ     

การเขียนสีทอ้งฟ้าเกลียสีนาํหนักจากเขม้ทีขอบบนให้จางลงล่าง อิงความสมจริง อนัเป็นลกัษณะ

การเขียนภาพทอ้งฟ้าในงานจิตรกรรมฝาผนงัสมยัรัชกาลที 3 ไดแ้ก่ พระอุโบสถวดัไชยทิศ เป็นตน้ 

นอกจากนีภาพทอ้งฟ้าทีอุโบสถวดับา้นกอก ปรากฏภาพก้อนเมฆอิทธิพลศิลปะจีน 

ลกัษณะการเขียนกอ้นเมฆเป็นเส้นคดโค้ง (ภาพที 210) มีผูศึ้กษาว่าการเขียนลกัษณะก้อนเมฆ

อิทธิพลจีนน่าจะไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากลวดลายบนเครืองถว้ยจีน ตวัอย่างเช่น ลายเมฆบนชาม

เขียนลายสีครามใตเ้คลือบ สมยัราชวงศห์มิง ราวครึงแรกพุทธศตวรรษที 22 เป็นตน้ และพบว่าใน

งานจิตรกรรมฝาผนังมีการเขียนภาพกอ้นเมฆอิทธิพลจีนมาแล้วตังแต่สมยัอยุธยาตอนต้น เช่น 

จิตรกรรมผนงักรุชนับน ผนงัดา้นตะวนัตก ปรางคป์ระธานวดัราชบูรณะ มีการเขียนภาพกอ้นเมฆ

อิทธิพลจีน แต่อยา่งไรก็ตามพบความนิยมสืบต่อมาในงานจิตรกรรมสมยัรัตนโกสินทร์รัชกาลที 3 

เรือยมาจนถึงสมยัรัชกาลที 4 ตัวอย่างเช่น จิตรกรรมอุโบสถวดับางยีขนั จิตรกรรมจีนเสาวิหาร      

วดัพิชยัญาติการาม จิตรกรรมอุโบสถวดับางขุนเทียนใน เป็นตน้ 
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ภาพที 210 ภาพกอ้นเมฆอิทธิพลจีน ทีพระอุโบสถวดับา้นกอก  

 

ภาพภูเขาและโขดหิน ทีอุโบสถวดัจนัทบุรี พบการเขียนโขดหินรูปทรงคดโคง้มีหยกั   

มีปุ่มปมคลา้ยรากไม ้เรียกว่า เขาไม ้ซึงเป็นแบบแผนทีพบเสมอในภาพเขียนแบบจีนเชือว่าเป็น

ตน้แบบของเขาไม ้เป็นรูปแบบทีนิยมมาก่อนสมยัรัชกาลที 3 (ภาพที 211) และยงัมีการเขียน        

โขดหินเป็นแท่งมนเรียกว่า เขามอ นิยมเขียนตงัแต่สมยัรัชกาลที 3 เป็นตน้ไป ซึงหลงัจากรัชกาลที 3 

จะนิยมเขียนเขามอมากกว่าเขาไม ้ไดแ้ก่ ภาพเขามอทีอุโบสถวดัจนัทบุรี (ภาพที 212) ภาพเขามอ ที

อุโบสถวดับา้นกอก เป็นตน้ 

 

 
 

ภาพที 211  เขาไม ้ทีพระอุโบสถวดัจนัทบุรี 
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ภาพที 212 เขามอ ทีพระอุโบสถวดัจนัทบุรี 

 

สรุปกลุ่มวดัทีเขียนงานจิตรกรรมไทยประเพณีทียงัเขียนสืบทอดมาจากสมยัรัชกาลที 3 

คือ วดัจนัทบุรี กบั วดับา้นกอก พบว่ายงัคงเลือกเขียนเรืองราวปรัมปราคติและปรัมปราคติแนวใหม่

ทีปรากฏแบบแผนมาแลว้ในงานจิตรกรรมไทยประเพณีสมยัรัชกาลที 3 สืบทอดความนิยมมายงั

จิตรกรรมสมยัรัชกาลที 4 และเทคนิคการเขียนพบว่าเขียนอย่างแบบแผนจิตรกรรมไทยประเพณี

สมยัรัชกาลที 3-4 เช่นเดียวกนั 

 

กลุ่มวดัทีเขยีนงานจติรกรรมไทยประเพณอีทิธิพลตะวนัตก 

 

กลุ่มวดัทีเขียนงานจิตรกรรมไทยประเพณีอิทธิพลตะวนัตก ไดแ้ก่ วดัสมุหประดิษฐา

ราม ซึงงานจิตรกรรมของกลุ่มนีมีการปรับเปลียนเป็นเรืองราวอย่างใหม่และเทคนิคการเขียน

อิทธิพลศิลปะตะวนัตกเรืองราวทีเลือกเขียนในงานจิตรกรรมปรับเปลียนจากเรืองราวปรัมปราคติ 

มาเป็นเรืองทีปรากฏขึนจริง และเรืองราวนอกเหนือจากเรืองปรัมปราคติ เช่น วรรณกรรมคดีนิทาน 

นิทานพืนบา้น ภาพปริศนาธรรมเป็นตน้ นอกจากนียงัแทรกภาพวิถีชีวิตความเป็นอยูจ่าํนวนมากซึง

สะท้อนให้เห็นการบันทึกภาพประวติัศาสตร์ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในสมยันัน เป็นต้น 

ปรากฏการเปลียนแปลงครังสาํคญันีในงานจิตรกรรมตงัแต่สมยัรัชกาลที 4 สืบต่อมาในสมยัรัชกาล

ที 5 
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เรืองราวในงานจติรกรรมวดัสมุหประดิษฐาราม 

เรืองราวในงานจิตรกรรมพระอุโบสถวดัสมุหประดิษฐาราม เขียนเรืองสมุทรโฆษกบั

เรืองคาวี โดยทีมาของเรืองมาจากวรรณคดีนิทาน มาจากปัญญาสชาดกซึงเป็นเรืองราวทางโลกเพือ

เป็นการสงัสอนชาวบา้น 

การแสดงออกในงานจติรกรรมวดัสมุหประดิษฐาราม 

งานจิตรกรรมเรืองสมุทรโฆษและคาว ีพบว่าการแสดงออกทีปรากฏในงานจิตรกรรม

เขียนแบบผสมผสานระหว่างจิตรกรรมแบบไทยประเพณีกบัอิทธิพลศิลปะตะวนัตก คือ การเขียน

ภาพบุคคลเป็นตวัละครยงัคงเป็นกษตัริย ์แต่งกายตามแบบแผนประเพณี คือ แบบเครืองทรงกษตัริย ์

ในปรัมปราคติ ทีมีการเขียนสองมิติ ปิดทองและตดัเสน้ และแสดงท่าทางนาฏลกัษณ์ แต่เทคนิคการ

เขียน เช่น ภาพฉากบา้นเรือนเขียนแบบสามมิติ คือ มีระยะความใกลไ้กลของสิงต่างๆ และมีการ

เขียนเลียนแบบสถานจริง เป็นตน้ 

เรืองสมุทรโฆษ ในงานจิตรกรรมพระอุโบสถวดัสมุหประดิษฐาราม พบว่าเขียนเพียง 4 

ตอนเท่านนั จากการศึกษาพบว่าไดรั้บแรงบนัดาลใจการลาํดบัเหตุการณ์มาจากจิตรกรรมวดัหลวง

จากราชธานีกรุงเทพฯ คือ จิตรกรรมเรืองสมุทรโฆษในกรอบกระจกทีอุโบสถวัดดุสิดาราม 

กรุงเทพฯ สมยัรัชกาลที 1-3 กับจิตรกรรมด้านหลงับานแผละหน้าต่างอุโบสถวดัราชบุรณะ 

กรุงเทพฯ สมยัรัชกาลที 1 พบว่าจิตรกรรมเรืองสมุทรโฆษทงัสองแห่งมีการเขียนลาํดบั 4 ตอน

ต่อเนืองกนั โดยเขียนรวมในห้องภาพเดียว ดังนันจึงน่าจะเป็นแรงบนัดาลใจให้แก่ช่างเขียนที      

พระอุโบสถวดัสมุหประดิษฐาราม 

การแสดงออกของภาพตวัละครเรืองสมุทรโฆษในงานจิตรกรรม สามารถวิเคราะห์

พบว่าไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากแบบแผนงานจิตรกรรม สมยัรัชกาลที 1-3 ซึงจากหลกัฐานการ

เขียนเรืองสมุทรโฆษในงานจิตรกรรมเหลือหลกัฐานเพียง 2 แห่ง ได้แก่ ภาพจิตรกรรมเรือง          

สมุทรโฆษในกรอบกระจกทีอุโบสถวดัดุสิดาราม กรุงเทพฯ กบัภาพจิตรกรรมดา้นหลงับานแผละ

หนา้ต่างอุโบสถวดัราชบุรณะ กรุงเทพฯ  มีรายละเอียด ดงันี 

ฉากที 1 พระสมุทรโฆษพานางพินทุมวดีหยุดพักหลับบนแท่นบรรทม ต่อมามี      

วทิยาธรตนหนึงมาลกัลูกแก้วมณไีป ทีพระอุโบสถวดัสมุหประดิษฐาราม 

พระสมุทรโฆษกับนางพินทุมวดีหลบับนแท่นบรรทมภายในอาคาร แสดงท่าทาง     

นาฏลกัษณ์โดยนางพินทุมวดีนอนอยู่ขา้งหน้า วางพระหัตถซ์า้ยบนพระแท่น พระหัตถข์วายกขึน
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หนุนพระเศียร และพระสมุทรโฆษบรรทมอยูด่า้นหลงั พระหตัถซ์า้ยวางโอบทีนางพินทุมวดี6  ส่วน

ดา้นหนา้ของอาคารมีวิทยาธรกาํลงัขโมยลกูแกว้มณีและทาํท่าเหาะหนีไป (ภาพที 213)  

จากการศึกษาพบว่ารูปแบบการเขียนลกัษณะดงักล่าวปรากฏมาแลว้ในตอนเดียวกนัที

พระอุโบสถวดัราชบุรณะ กรุงเทพฯ แสดงภาพพระสมุทรโฆษกบันางพินทุมวดีหลบัแบบท่าทาง

นาฏลักษณ์ หากแต่แตกต่างในรายละเอียด คือภาพจิตรกรรมเรืองสมุทรโฆษ ทีอุโบสถ                   

วดัราชบุรณะ แสดงภาพวิทยาธรขโมยพระขรรค์ ตรงตามเนือหาในสํานวนสมุทรโฆษคาํฉันท ์

(ภาพที 214) 

 

 
 

ภาพที 213 ฉากพระสมุทรโฆษพานางพินทุมวดีหยุดพกัหลบับนแท่นบรรทม ต่อมามีวิทยาธร        

ตนหนึงมาลกัลูกแก้วมณีไป ทีพระอุโบสถวดัสมุหประดิษฐานราม น่าจะได้รับแรง

บนัดาลใจรูปแบบมาจากอุโบสถวดัราชบุรณะกรุงเทพฯ ฝีมือรัชกาลที 1 

 

                                                             
6กรมศิลปากร, รายงานการอนุรักษ์จติรกรรมฝาผนังวดัสมุหประดิษฐาราม ตําบลสวน

ดอกไม้ อาํเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี (กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี, 2526), 218. 



255 

 

 
 

ภาพที 214  ฉากพระสมุทรโฆษพานางพินทุมวดีหยุดพกัหลบับนแท่นบรรทม ต่อมามีวิทยาธร     

ตนหนึงมาลกัพระขรรคไ์ป ทีพระอุโบสถวดัราชบุรณะ กรุงเทพฯ ฝีมือรัชกาลที 1 

ทีมา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 

 

ฉากที 2 พระสมุทรโฆษและนางพนิทุมวดีเกาะขอนไม้งิวว่ายนํา คลืนซัดขอนไม้ขาด

ออกจากกนั กบัฉากนางพนิทุมวดีพลิาป ทีพระอุโบสถวดัสมุหประดิษฐาราม 

ฉากที 2 แบ่งเป็น 2 ฉาก ได้แก่ ฉากแรก คือ พระสมุทรโฆษและนางพินทุมวดี          

เกาะขอนไมงิ้ วว่ายนํา (ภาพที 215) กับ พระสมุทรโฆษและนางพินทุมวดีคลืนซดัขอนไมข้าด     

ออกจากกัน ซึงแสดงภาพนางพินทุมวดีเกาะขอนไมย้กพระหัตถ์ขวาขึนแสดงอาการโศกเศร้า     

(ภาพที 216)  

จากการศึกษารูปแบบในภาพจิตรกรรมพบว่ามีรูปแบบไดรั้บแรงบันดาลใจมาจาก

จิตรกรรมเรืองสมุทรโฆษในกรอบกระจก ทีพระอุโบสถวดัดุสิดาราม กรุงเทพฯ แสดงเพียงฉาก

พระสมุทรโฆษและนางพินทุมวดีคลืนซดัขอนไมข้าดออกจากกนั (ภาพที 217) 
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ภาพที 215 พระสมุทรโฆษและนางพินทุมวดีเกาะขอนไมงิ้วว่ายนาํ ทีพระอุโบสถ  

วดัสมุหประดิษฐาราม 

 

 
 

ภาพที 216 พระสมุทรโฆษและนางพินทุมวดีคลืนซัดขอนไม้ขาดออกจากกัน ซึงแสดงภาพ              

นางพินทุมวดีเกาะขอนไมย้กพระหัตถ์ขวาขึนแสดงอาการโศกเศร้า ทีพระอุโบสถ    

วดัสมุหประดิษฐาราม 

 



257 

 

 
 

ภาพที 217  ฉากพระสมุทรโฆษและนางพินทุมวดีคลืนซดัขอนไมข้าดออกจากกนั ทีพระอุโบสถ       

วดัดุสิดาราม สมยัรัชกาลที 3 

ทีมา: กองวรรณกรรมและประวติัศาสตร์, วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์, เล่ม 2 (ไตรภูมิโลกวินิจ

ฉยกถา) (กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวติัศาสตร์ กรมศิลปากร, 2534), 249. 

 

ฉากทีสอง คือ นางพินทุมวดีพิลาป ทีพระอุโบสถวดัสมุหประดิษฐาราม แสดงภาพ   

นางพินทุมวดีอยูใ่นอิริยาบทเดินดว้ยความโศกเศร้าทีพลดัพลากจากพระสมุทรโฆษ ซึงเป็นท่าทาง    

นาฏลกัษณ์พระหตัถซ์า้ยวางขา้งพระองค ์พระหตัถข์วาขึนจบันิวพระหตัถ์7 (ภาพที 218) 

จากการศึกษาพบว่ามีรูปแบบเหมือนกบัจิตรกรรมทีพระอุโบสถวดัราชบุรณะ โดย

แสดงภาพนางพินทุมวดีอยูใ่นอิริยาบถเดินดว้ยความโศกเศร้าเป็นท่าทางนาฏลกัษณ์แบบเดียวกนั 

(ภาพที 219) ซึงมีรูปแบบแตกต่างจากภาพจิตรกรรมทีพระอุโบสถวดัดุสิดาราม โดยแสดงภาพ    

นางพินทุมวดีว่ายนาํกาํลงัจะขึนฝังไปเมืองมทัราช (ภาพที 220) จึงสันนิษฐานไดว้่า รูปแบบฉาก   

นางพินทุมวดีพิลาปทีพระอุโบสถวดัสมุหประดิษฐารารามน่าจะไดรั้บแรงบนัดาลใจรูปแบบมาจาก   

ตอนเดียวกนัทีพระอุโบสถวดัราชบุรณะ กรุงเทพฯ 

 

                                                             
7เรืองเดียวกนั. 
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ภาพที 218 ฉากนางพินทุมวดีพิลาป ทีพระอุโบสถวดัสมุหประดิษฐาราม  น่าจะไดรั้บแรงบนัดาลใจ

รูปแบบมาจากฉากเดียวกนั ทีพระอุโบสถวดัราชบุรณะ กรุงเทพฯ รัชกาลที 1  

 

 
 

ภาพที 219 ฉากนางพินทุมวดีพิลาปอุโบสถวดัราชบุรณะ รัชกาลที 1 

ทีมา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 

 



259 

 

 
 

ภาพที 220 ภาพนางพินทุมวดีว่ายนาํกาํลงัจะขึนฝังไปเมืองมทัราช ทีอุโบสถวดัดุสิดาราม กรุงเทพฯ 

ทีมา: กองวรรณกรรมและประวติัศาสตร์, วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์, เล่ม 2 (ไตรภูมิโลกวินิจ

ฉยกถา) (กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวติัศาสตร์ กรมศิลปากร, 2534), 249. 

 

ฉากที 3 พระสมุทรโฆษพบนางพินทุมวดีทีจิตรกรรมศาลา ทีพระอุโบสถ วัดสมุห 

ประดิษฐาราม 

จากจิตรกรรมฉากนี พบว่าไม่ปรากฏฉากพระอินทร์เสด็จมาบังคบัให้วิทยาธรคืน     

พระขรรค์แก่พระสมุทรโฆษ ดังเช่นทีพระอุโบสถวดัดุสิดารามกับพระอุโบสถวดัราชบุรณะ 

หากแต่มีการเขียนเพิมรายละเอียดต่างจากงานจิตรกรรมฝาผนังทงัสองแห่ง คือ ฉากนางพินทุมวดี

พบตากบัยายจึงไปพกัอาศยัทีบา้นและไดค้รองเพศเป็นชี ต่อมาไดใ้ห้แหวนเพชรให้ยายไปขายแก่

เศรษฐี นางพินทุมดีจึงได้สร้างจิตรกรรมศาลาแสดงเรืองราวประวติัและความพลดัพรากของ               

พระสมุทรโฆษกบัพระนางพินทุมดีไวที้เมืองมทัราช (ภาพที 221) 
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ภาพที 221 ฉากนางพินทุมวดีพบตากับยาย ต่อมาได้ให้แหวนเพชรให้ยายไปขายแก่เศรษฐี         

นางพินทุมดีจึงไดส้ร้างจิตรกรรมศาลาทีเมืองมทัราช พระอุโบสถ วดัสมุหประดิษฐาราม 

 

ฉากที 4 จติรกรรมศาลาทีเมอืงมทัราช 

พระสมุทรโฆษได้พระขรรค์แลว้เหาะไปพบ นางพินทุมวดีทีจิตรกรรมศาลา ณ 

เมืองมทัราช เป็นฉากจบ ซึงฉากนีทีพระอุโบสถวดัสมุหประดิษฐานเขียนตามแบบแผนการเขียนที

ปรากฏมาแลว้ในงานจิตรกรรมทงัสองแห่ง ซึงลกัษณะอาคารจิตรกรรมศาลามีรูปแบบเป็นอาคาร

เรือนไทย (ภาพที 222) 

 

 
 

ภาพที 222 ภาพจิตรกรรมศาลาเป็นอาคารเรือนไทย ทีพระอุโบสถวดัสมุหประดิษฐาราม 

 

สรุปจิตรกรรมเรือสมุทรโฆษ ทีพระอุโบสถวัดสมุหประดิษฐาราม มีการเขียน

เรียงลาํดบัเหตุการณ์ 4 ตอน และรูปแบบการเขียนภาพตวัละครยงัคงแสดงท่าทางนาฏลกัษณ์ตาม



261 

 

แบบแผนประเพณีซึงได้รับแรงบนัดาลใจมาจากงานจิตรกรรมจากช่างหลวงจากราชธานีสมยั

รัชกาลที 1-3 ซึงหลกัฐานเรืองสมุทรโฆษทียงัคงเหลือหลกัฐานให้ศึกษา คือ งานจิตรกรรมที       

พระอุโบสถวดัดุสิดาราม กบัพระอุโบสถวดัราชบุรณะ กรุงเทพฯ 

เรืองคาวใีนงานจติรกรรม ทีพระอุโบสถวดัสมุหประดษิฐาราม 

เรืองคาวีในงานจิตรกรรม ทีพระอุโบสถวดัสมุหประดิษฐาราม เลือกเขียนเพียง 4 ตอน

เท่านนัจากการศึกษาจิตรกรรมฝาผนงัสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ ปรากฏเรืองคาวีในงานจิตรกรรม

เพียง  2 แห่ง  ได้แก่  เ รืองคาวีบนบานแผละหน้า ต่างพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม                     

ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ สมยัรัชกาลที 3 พบว่าการลาํดบัเหตุการณ์เริมตน้ตอนลูกเสือและลูกววั

เดินทางดว้ยกนัจนมาพบพระฤาษีจนถึงตอน พระฤาษีแปลง(พหลวิชยั)ผลกัทา้วสนันุราชเขา้กองไฟ

สินชีวิต8 

ภาพจิตรกรรมลายรดนาํเรืองหลวิชยัคาวีดา้นในประตูทางเขา้ ทีพระวิหารทิศตะวนัตก

วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม สันนิษฐานกาํหนดอายุว่าเขียนขึนในสมยัรัชกาลที 4 เนืองจาก         

บานประตูปรากฏตรามหามงกุฎซึงเป็นตราพระราชลญัจกร ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้

เจา้อยูห่วัรัชกาลที 49 ไดแ้ก่ ตอนฤษีแปลงลกูเสือกบัลกูโคเป็นมนุษย ์เป็นตน้ซึงจิตรกรรมทงั 2 แห่ง

พบว่าไม่ไดเ้รียงลาํดบัเหตุการณ์ 4 ตอนดงัเช่นทีพระอุโบสถวดัสมุหประดิษฐาราม ไดส้ันนิษฐาน

เบืองตน้ว่าอาจเป็นความตงัใจของช่างผูเ้ขียนทีเลือกเหตุการณ์ 4 ตอนมาเขียน และอาจเป็นขอ้จาํกดั

ของพืนทีในการเขียนก็เป็นไปได ้

รูปแบบการแสดงของภาพตัวละครเรืองคาวีในงานจิตรกรรม พบว่าได้รับอิทธิพล        

แรงบันดาลใจมาจากงานจิตรกรรมสมยัรัชกาลที 3 คือ เรืองคาวีบนบานแผละบนหน้าต่าง ที         

พระอุโบสถวดัสุทศันเทพวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ หากแต่ปรากฏในบางฉากเท่านันจึง

นาํมาวิเคราะห์รูปแบบ ไดด้งันี  

ฉากที 1 ฉากฤษแีปลงลกูเสือกบัลกูโคเป็นมนุษย์ ทพีระอุโบสถวดัสมุหประดิษฐาราม 

ฉากฤษีแปลงลกูเสือกบัลกูโคเป็นมนุษย ์แสดงภาพดา้นล่างมุมซา้ยเป็นภาพหนงัเสืออยู่

ในกองไฟ ซึงมีเสาพนัดว้ยสายสิญจน์ มีการเขียนแผน่ยนัตติ์ดทงั 4 ทิศ (ภาพที 223) 

                                                             
8ฐานิยา ปินจินดา, “ปัญญาสชาดกและวรรณคดีนิทานจากจิตรกรรมทีบานแผละ

หนา้ต่างพระอุโบสถวดัสุทศันเทพวรารามราชวรวิหาร” (วิทยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชา

ประวติัศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2550), 41-45. 
9รุ่งโรจน์ ภิรมยอ์นุกูล, รายงานวิจัยเรืองจิตรกรรมระเบียงคตวัดพระศรีรัตนศาสดา

ราม (กรุงเทพฯ: มลูนิธิประชาธิปก-รําไพพรรณี, 2558), 30. 
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จากการศึกษาพบว่าลกัษณะการเขียนเป็นแบบแผนทีพบในฉากเดียวกนัทีปรากฏใน

ภาพจิตรกรรมฝาผนงัทีบานแผละพระอุโบสถวดัสุทศันเทพวรามฯ แต่พบขอ้สังเกตในรายละเอียด

บางประการมีความแตกต่างกนั คือ  แสดงภาพหลวิชยักบัคาวีเป็นมนุษยอ์ยู่ในกองไฟ และพระฤษี

รถนาํสงัข ์และอยูภ่ายในเสาทีมีสายสิญจน์พนั และมีการติดแผน่ยนัต ์(ภาพที 224) 

ภาพฉากนีสือถึงพิธีกรรมซึงพระฤษีชุบสตัวท์งัสองดว้ยไฟให้เป็นมนุษย ์ซึงลูกเสือได้

ชือว่าหลวิชยั ส่วนลูกโคชือว่าคาวี นอกจากนีรูปแบบฉากนียงัปรากฏในภาพจิตรกรรมลายรดนาํ

เรืองคาวีด้านในประตูทางเข้า ทีพระวิหารทิศตะวันตกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ด้วย

เช่นเดียวกนั ซึงสอดคลอ้งกบัเนือหาปรากฏในสาํนวนทศมลูเสือโค ของหมืนพรหมสมพตัสร ดงันี 

 

  เจา้พะ ยะคาๆว ี  โอนเกลา้ดุษฎี ฤาษีเขา้ฌาน 

 สมาธิขนัธ ์ อ่านมนตร์พิศาล มิชา้บนัดาล เป็นไฟไพบูลย ์

  พะยะคา วินสินสูญ  ไหมไ้ปในกุณฑ ์ พิธีมินาน 

 จุติเป็นคน  สกลกุมาร โสภาอาการ ปานอาํมรินทร์ 10 

 

 
 

ภาพที 223 ฉากฤษีแปลงลูกเสือกบัลูกโคเป็นมนุษยพ์ระอุโบสถวดัสมุหประดิษฐารามแสดงภาพ

หนงัเสืออยูใ่นกองไฟ 

  

                                                             
10นิยะดา เหล่าสุนทร, ภาพเกียวกับวรรณคดีไทยทีบานแผละของประตูและหน้าต่าง

พระอุโบสถวดัสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวหิาร (กรุงเทพฯ: มลูนิธิอฏัฐมราชานุสรณ์, 2526),  42. 
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ภาพที 224 ฉากฤษีแปลงลกูเสือกบัลกูโคเป็นมนุษย ์ทีพระอุโบสถวดัสุทศันเทพวรารามฯ กรุงเทพฯ 

แสดงภาพหลวิชยักบัคาวีเป็นมนุษยอ์ยูใ่นกองไฟ 

 

ฉากที 2 หลวชัิยและคาวไีปเมอืงจนัทบูรา และคาวเีอาพระขรรค์ฟันถูกคอยกัษ์ขาดตาย

อยู่ในสระ ทีพระอุโบสถวดัสมุหประดิษฐาราม 

ฉากที 2 ภาพยกัษอ์ยู่ในสระนาํ โดยคาวีแสดงท่าทางนาฏลกัษณ์ยืนแยกพระบาทขวา

ออกไปขา้งหนา้พระหตัถข์วายกขึนหา้มยกัษ ์พระหตัถซ์า้ยจบัพระขรรคย์กตงัระดบัสะโพก (ภาพที 

225) ซึงสอดคลอ้งตรงกบัเนือหาในสาํนวนเสือโคคาํฉนัท ์ใจความดงันี 

 

  บดันนัคาวียพุรา ชาไชยลีลา 

 ก็เอากมณฑูลลง 

  ตกันาํในสระโดยจง ยกัษาอนัยง 

 ก็ผดุตระบดับดัใจ 

  คุกคนัชนัจบัจอมไท คาวีฤทธิไกร 

 ก็ลองประลองยกัษา11 

 

จากภาพจิตรกรรมฉากคาวีฆ่ายกัษ ์ทีพระอุโบสถวดัสมุหประดิษฐารามพบว่ามีปรากฏ

ใน ภาพจิตรกรรมฝาผนงัทีบานแผละพระอุโบสถวดัสุทศันเทพวรามฯ มาก่อนแลว้ แต่มีรายละเอียด

ต่างกนั คือ คาวีต่อสูร้บกบัยกัษด์ว้ยพระขรรค์ในท่าทางนาฏลกัษณ์ และมีหลวิชยันั งอยู่ใตต้น้ไทร 

(ภาพที 226) 

                                                             
11พระมหาราชครู, เสือโคคําฉันท์ และอนิรุทธคําฉันท์ (กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาไทย 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2522), 15. 
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ภาพที 225 ฉากคาวีฆ่ายกัษ ์ทีอุโบสถวดัสมุหประดิษฐาราม ปรากฏภาพยกัษอ์ยูใ่นสระ 

 

 
 

ภาพที 226 ฉากคาวีรบยกัษ ์พระอุโบสถวดัสุทศันเทพวราราม กรุงเทพฯ สมยัรัชกาลที 3 

 

ฉากที 3 หลวชัิยกบัคาวไีปเมอืงจนัทบูรา ทีพระอุโบสถวดัสมุหประดิษฐาราม  

ภาพพวกเสนาทหารพาหลวิชยักบัคาวีไปเมืองจนัทบูรา เขา้เฝ้าทา้วมคธราชนรินทร์ 

(ภาพที 227) เป็นฉากต่อเนืองจากเหตุการณ์ทีคาวีฆ่ายกัษ์ในสระนาํตาย เมือล่วงรู้ไปถึงเจา้เมือง      

จึงได้พระธิดาและบ้านเมืองให้แก่หลวิชัย ซึงพบว่ารายละเอียดแตกต่างจากภาพจิตรกรรม              

บนบานแผละอุโบสถวดัสุทศันเทพวราราม เขียนเป็นฉากหลวิชยัและคาวีเขา้เฝ้าเจา้เมือง (ภาพที 

228) 
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ภาพที 227 ฉากหลวิชยักบัคาวีไปเมืองจนัทบูรา ทีอุโบสถวดัสมุหประดิษฐาราม 

  

 
 

ภาพที 228  ฉากหลวิชยัและคาวีเขา้เฝ้าเจา้เมืองทีอุโบสถวดัสุทศันเทพวราราม สมยัรัชกาลที 3 

 

สรุปจิตรกรรมเรืองหลวิชยัคาวีทีพระอุโบสถวดัสมุหประดิษฐาราม มีรูปแบบการเขียน

ภาพตวัละครและการแสดงออกไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากงานจิตรกรรมสมยัรัชกาลที 3 คือ เรือง

คาวีทีบานแผละพระอุโบสถวดัสุทศันเทพวรามฯ แต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบขอ้สังเกตใน

รายละเอียดของภาพว่ามีความแตกต่างกนับา้ง สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากการสร้างสรรค์ของช่าง

ผูเ้ขียนใหส้อดคลอ้งกบัเนือหาของเรือง 

 

เทคนิคการเขียน วดัสมุหประดิษฐาราม 

จากการศึกษาพบว่ามีผูศึ้กษางานจิตรกรรมฝาผนังในสมยัรัชกาลที 4 โดยจดักลุ่มที

เรียกว่า แบบผสมผสานระหว่างจิตรกรรมแบบไทยประเพณีผสมกบัแบบตะวนัตก ซึงมีรูปแบบและ

พฒันาการทีแตกต่างจากงานช่างในสมยัรัชกาลที 3 คือ การเขียนภาพบุคคล เป็นภาพไทยประเพณีที

เป็นสองมิติ มีการลงรักปิดทองและตัดเส้นตัวภาพทีเป็นบุคคลสําคัญ เช่น กษัตริย ์แต่เขียน
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องคป์ระกอบต่างๆเป็นภาพสามมิติ ทงัภาพธรรมชาติและอาคารบา้นเรือน และนิยมมากคือเขียน   

ตึกรามบ้านช่องแบบตะวนัตก ฉากทะเลและเรือเดินสมุทร12เป็นตน้ ดังนันเมือพิจารณาเทคนิค      

การเขียนของจิตรกรรมฝาผนังของวัดทีเมืองสระบุรี ได้แก่ ได้แก่ ว ัดสมุหประดิษฐารามมี           

การวิเคราะห์ดงันี 

เทคนิคการเขียนแบ่งภาพของภาพจิตรกรรมฝาผนังทีพระอุโบสถวดัสมุหประดิษฐา

ราม พบว่าเขียนภาพเล่าเรืองราวต่อเนืองกนัโดยไม่มีเสน้สินเทาแบ่งภาพ แต่จะใชเ้สน้แนวของลาํนาํ 

ถนน ตน้ไม ้ภูเขา แนวกาํแพงในการแบ่งภาพ ซึงเริมปรากฏแลว้ในภาพจิตรกรรมสมยัรัชกาลที 3 

นิยมเรือยมาถึงสมยัรัชกาลที 5  

 

การเขียนภาพทิวทัศน์ทีองิความเหมอืนจริง เป็นภาพทัศนวสัิย ได้แก่ 

ภาพทอ้งฟ้าในงานจิตรกรรมฝาผนงัรัชกาลที 4-5 พบว่ามีการเขียนภาพทอ้งฟ้าเกลียไล่

สีจากสีเขม้มาสู่สีอ่อน โดยมีการเขียนภาพปุยเมฆเลียนแบบธรรมชาติ คือ ใชสี้ขาววาดปุยเมฆ ไดแ้ก่ 

ภาพทอ้งฟ้าอุโบสถวดัสมุหประดิษฐาราม (ภาพที 229) การเขียนภาพภูเขาเลียนแบบตามธรรมชาติ 

และมีการเขียนแนวภูเขาเป็นรูปสามเหลียมซอ้นเหลือมกนัเพือให้เกิดมิติและใชสี้เทา หรือ นาํเงิน

จางๆ เพือให้มองเห็นระยะไกลแสดงระบบทศันียวิทยาอิทธิพลแบบตะวนัตก ได้แก่ ภาพภูเขา

อุโบสถวดัสมุหประดิษฐาราม (ภาพที 230) การเขียนฉากทะเลและเรือเดินสมุทร (ภาพที 231)        

เป็นตน้ 

 

 
 

ภาพที 229 ภาพปุยเมฆเลียนแบบธรรมชาติ   ทีอุโบสถวดัสมุหประดิษฐาราม  

 

                                                             
12ศกัดิชยั สายสิงห์, พุทธศิลป์สมยัรัตนโกสินทร์ พฒันาการของงานช่างและแนวคิดที

ปรับเปลยีน (กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2555), 470. 
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ภาพที 230 ภาพภูเขาเลียนแบบตามธรรมชาติทีอุโบสถวดัสมุหประดิษฐาราม 

  

 
 

ภาพที 231 การเขียนฉากทะเลและเรือเดินสมุทร 

 

สรุปจากการศึกษารูปแบบของกลุ่มวดัทีเขียนงานจิตรกรรมไทยประเพณีอิทธิพล

ตะวนัตก คือ จิตรกรรมพระอุโบสถวดัสมุหประดิษฐาราม โดยพบว่าการเขียนเรืองราวแนวใหม่

ไปสู่แนวคิดสจันิยม ปรับเปลียนจากเรืองราวปรัมปราคติ คือ เรืองวรรณคดีนิทาน ซึงเป็นเรืองราว

สอนใจผูค้นเข้ากับผูค้นในสังคมมากยิงขึน และการแสดงในงานจิตรกรรมยงัคงเขียนแบบ

ผสมผสานระหว่างจิตรกรรมแบบไทยประเพณีผสมกบัแบบตะวนัตก คือ ภาพตวัละครแสดงท่าทาง

นาฏลกัษณ์แบบไทยประเพณีสืบทอดมาจากสมยัรัชกาลที 3 แต่เทคนิคการเขียนแสดงอิทธิพล

ตะวนัตก เช่น การเขียนภาพทัศนียวิสัย (perspective) รวมทังเทคนิคการเขียนสีเลียนแบบลาย        

หินอ่อน และการเขียนลายดาวเพดาน เป็นตน้ 
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กลุ่มวดัทีเขยีนงานจติรกรรมไทยประเพณผีสมกบัความนยิมในท้องถิน 

 

กลุ่มวดัทีเขียนงานจิตรกรรมไทยประเพณีผสมกบัความนิยมในทอ้งถิน คือ กลุ่มวดั     

ทีเขียนงานจิตรกรรมสมยัรัชกาลที 5 ซึงยงัคงเขียนงานจิตรกรรมไทยประเพณีซึงสันนิษฐานว่า      

ช่างพืนถินน่าจะได้มาเรียนหรือได้มาเห็นจิตรกรรมในกรุงเทพฯและกลบัไปเขียน จึงได้รับ            

แรงบนัดาลใจการเขียนจิตรกรรมตามแบบแผนงานช่างทีไดรั้บอิทธิพลศิลปะจากกรุงเทพฯ และมี

ส่วนหนึงมีการผสมรูปแบบเฉพาะของช่างพืนบา้น ไดแ้ก่ วดัหนองยาวสูง กบั วดัหนองโนเหนือ 

พบว่าเรืองราวและการแสดงออกในงานจิตรกรรมนันมีแนวคิดความนิยมในทอ้งถิน และเทคนิค

การเขียนยงัคงแสดงใหถึ้งแบบแผนงานจิตรกรรมไทยประเพณีช่วงรัชกาลที 4-5 ตามแบบงานช่าง

จากราชธานีกรุงเทพฯ 

 

เรืองราวในงานจติรกรรมวดัหนองยาวสูง กบั วดัหนองโนเหนือ 

เรืองราวทีปรากฏในงานจิตรกรรมทงั 2 แห่ง พบว่าเลือกเขียนเรืองราวเหมือนกนัที

สะทอ้นถึงแนวคิดประเพณีความนิยมในทอ้งถินลาว ไดแ้ก่  

พระมาลยักบัพระเวสสนัดรชาดก ซึงนิยมวาดร่วมกนัสืบ เนืองจากเป็นความเชือเรือง

มาลยัสูตรเป็นเหตุให้เกิดประเพณีการเทศน์มหาชาติ ซึงเป็นประเพณีการเทศน์พระมาลยัคู่ก ับ       

การเทศน์มหาชาติ13 อีกทงัการเขียนเรืองเวสสนัดรชาดกนิยมอยา่งมากในจิตรกรรมลาว14 สืบมาจาก

ประเพณีงานบุญพระเวสดังนันการเขียนจิตรกรรมทังสองเรืองจึงเปรียบเสมือนภาพประกอบ         

การเทศน ์

เรืองจันทโครบเหมือนกันทัง 2 แห่ง ซึงเรืองจันทโครบ มีทีมาจากนิทานพืนบ้าน         

ภาคกลาง ซึงเป็นเรืองราวประโลมโลกสนุกสาน และสอนใจผูค้นในสังคม ซึงการเลือกเขียนเรือง

วรรณคดีทางโลกน่าจะสอดคลอ้งกบัวรรณกรรมทีไดรั้บความนิยมในสมยัรัชกาลที 4-515 นอกจากนี

เรืองจนัทโครบน่าจะสมัพนัธก์บัความนิยมในทอ้งถินลาว เนืองจากพบว่าเรืองจนัทโครบเขียนใน

งานจิตรกรรมของกลุ่มคนลาว ได้แก่ เรืองจันทโครพ พระอุโบสถวดัพิชัยปุรณาราม จังหวัด

อุทยัธานี ช่วงกลางพุทธศตวรรษที 25 เป็นตน้ 

                                                             
13เด่นดาว ศิลปานนท,์ แกะรอยพระมาลยั (กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส, 2553), 129. 
14ศกัดิชยั สายสิงห์, เจดีย์ พระพุทธรูป ฮูปแต้ม สิม ศิลปะลาวและอีสาน (กรุงเทพฯ:  

มิวเซียมเพรส, 2555), 221. 
15วิไลรัตน์ ยงัรอด และธวชัชยั องคว์ุฒิเวทย,์ จติรกรรมเล่าเรือง วรรณคดีอมตะ, 6. 
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นอกจากนีพบเรืองรามเกียรติ เขียนในงานจิตรกรรมทีพระอุโบสถวดัหนองยาวสูงเพียง

เดียวนนั ซึงจากการศึกษาแนวคิดเรืองรามเกียรติในงานจิตรกรรมฝาผนงัสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้

ของวดัหลวงในกรุงเทพฯ พบว่าการเขียนเรืองรามเกียรติในงานจิตรกรรมสะทอ้นคติเกียวขอ้งกบั

พระมหากษตัริย ์หรือ เกียวขอ้งกบัราชสาํนกั ซึงแสดงถึงขนบแบบแผนจารีตโบราณ อาทิเช่น เรือง

รามเกียรติในงานจิตรกรรมฝาผนังทีระเบียงคดวดัพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ วาดขึนเพือ

เฉลิมพระเกียรติหรือเสริมพระบารมีของพระมหากษตัริยใ์นสมยัตน้กรุงรัตนโกสินทร์ สอดคลอ้ง

กบัคติในการยกยอ่งพระมหากษตัริยเ์ป็นพระราม หรือพระนารายณ์อวตารมาปกครองโลกมนุษย ์ 

เปเรืองรามเกียรติทีศาลารายรอบพระมณฑป ทีวดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม กรุงเทพฯ สมยัรัชกาล

ที 3 ตามประวติัพบว่าก่อนบูรณปฏิสงัขรณ์ระเบียงคดหมู่พระมหาเจดีย ์ในสมยัรัชกาลที 316 เป็นตน้ 

จากการศึกษาเรืองรามเกียรติในภาพจิตรกรรมฝาผนัง ทีพระอุโบสถวดัหนองยาวสูง 

จงัหวดัสระบุรี ไม่สามารถสันนิษฐานไดว้่าเขียนขึนตามคติของหลวงไดอ้ย่างแน่ชดั เนืองจากไม่

สามารถระบุไดว้่าผูใ้ดสร้าง และอาจจะไม่มีความเกียวขอ้งกบัราชสาํนกั แต่อยา่งไรก็ตามน่าจะเป็น

ความนิยมของทอ้งถินแลว้ สืบเนืองจากเมือไดศึ้กษาพบความแตกต่างเกียวกบัตาํแหน่งการเขียน

เรืองรามเกียรติในงานจิตรกรรมฝาผนัง ทีพระอุโบสถวดัหนองยาวสูง พบว่าเขียนเรืองรามเกียรติ

บนผนงัระหว่างช่องหนา้ภายในพระอุโบสถ ซึงแตกต่างจากพระอารามหลวงในกรุงเทพฯมกัเขียน

อยู่ในอาคารรอง ซึงไม่ใช่อาคารประธานหลกัของวดั เช่น ระเบียงคตวดัพระศรีรัตนศาสดาราม      

หอไตรวัดระฆังโฆษิตาราม ศาลามณฑปวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม บานแผละประตู              

พระอุโบสถวดัสุทศันเทพวราราม17เป็นตน้ 

นอกจากนีพบว่าวดัรอบนอกกรุงเทพฯ นิยมเขียนเรืองรามเกียรติบนผนังภายใน         

พระอุโบสถซึงแตกต่างจากพระอารามหลวง เช่น พระอุโบสถวดัใหญ่เทพนิมิต อาํเภอนครหลวง 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ตงัอยูต่ามเสน้ทางลาํนาํป่าสัก กาํหนดอายุช่วงปลายรัชกาลที 4-5 มีการ

เขียนเรืองรามเกียรติเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ ตาํแหน่งบนผนังระหว่างช่อง

หนา้ต่างเช่นเดียวกนั พระอุโบสถวดัราชบูรณะ อาํเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก เป็นตน้  

ดังนันการปรากฏการเขียนภาพจิตรกรรมเล่าเรืองรามเกียรติภายในพระอุโบสถ           

วดัหนองยาวสูงสนันิษฐานว่าน่าจะเป็นความนิยมของทอ้งถิน และสันนิษฐานว่าไม่น่าจะเขียนขึน

ในคติเกียวขอ้งกบัพระมหากษตัริยแ์ลว้  

                                                             
16รุ่งโรจน์ ภิรมยอ์นุกลู, รายงานวิจัยเรืองจิตรกรรมระเบียงคดวัดพระศรีรัตนศาสดา

ราม, 22. 
17เรืองเดียวกนั. 
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สรุปเรืองราวทีปรากฏในพระอุโบสถทัง 2 แห่ง สัมพนัธ์กับแนวคิดความนิยมใน

ทอ้งถินลาว แต่อย่างไรก็ตามแบบแผนการเขียนภาพจิตรกรรมเรืองรามเกียรติทีวดัแห่งนียงัคง         

สืบขนบแบบแผนอิทธิพลงานจิตรกรรมฝาผนงัสมยัรัตนโกสินทร์จากราชธานีกรุงเทพฯ 

การแสดงออกทีปรากฏในงานจติรกรรม 

เดิมมีผูศึ้กษาและไดต้ังข้อสันนิษฐานเกียวกับจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ        

วดัหนองยาวสูงว่ามีรูปแบบเหมือนกนักบัจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวดัหนองโนเหนือ 

และสนันิษฐานว่าจิตรกรรมฝาผนงัทงัสองแห่งถกูเขียนโดยฝีมือกลุ่มช่างกลุ่มเดียวกนั18 

จากการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบของจิตรกรรมทังสองวัด ผูว้ิจ ัยเห็น

สอดคลอ้งกบัขอ้สมมุติฐานขา้งตน้ว่าจิตรกรรมทังสองวดั มีการแสดงออกในงานจิตรกรรมและ

เทคนิคการเขียนและสีส่งอิทธิพลแรงบนัดาลใจใหแ้ก่กนั แต่อยา่งไรก็ตามไม่สามารถระบุไดแ้น่ชดั

ว่าวดัใดสร้างขึนมาก่อนหรือวดัใดเป็นตน้แบบแต่อย่างไรก็ตามจิตรกรรมฝาผนังทังสองแห่งยงั

สะท้อนให้เห็นว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพจิตรกรรมฝาผนังจากงานช่างจากราชธานี

กรุงเทพฯ ยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเปรียบเทียบจิตรกรรมทงั 2 แห่ง ไดแ้ก่ 

เรืองเวสสันดรชาดก  

กณัฑชู์ชก จากการศึกษาขนบแบบแผนการเขียนในงานจิตรกรรมไทยประเพณีในสมยั

อยธุยาตอนปลาย พบตวัอยา่งหลกัฐานในสมุดภาพไตรภูมิในสมยัอยธุยาเลขที 6 แสดงภาพชูชกให้

นางอมิตตดาไปตักนําทีท่านํา และนางอมิตตดานั งอยู่ภายในเรือนของชูชกซึงเรือนของชูชกมี

ลกัษณะเป็นเรือนไทยภาคกลาง (ภาพที 232) 

 

                                                             
18พชัรินทร์ ศุขประมลู, “ชีวิตชาวบา้นในจิตรกรรมฝาผนงัจงัหวดัสระบุรี,” 242. 
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ภาพที 232  กณัฑชู์ชกในสมุดภาพไตรภูมิสมยัอยธุยา หมายเลขที 6 

ทีมา: หอสมุดแห่งชาติ, สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี, เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: 

กรมศิลปากร, 2542), 88. 

 

เรืองเวสสนัดรชาดก กณัฑชู์ชกในงานจิตรกรรมฝาผนังสมยัรัชกาลที 3-5 พบว่ามีการ

เขียนเพิมเติมรายละเอียดของเนือเรืองโดยมีการลาํดบัเหตุการณ์ดงันี  

เริมตน้ฉากเหตุการณ์ทีบา้นของนางอมิตตดาโดยมีชูชกกาํลงัสู่ขอนางอมิตตดาจากบิดา 

และยกนางอมิตตดาใหแ้ก่ชูชก ลาํดบัต่อมาเขียนฉากชูชกพายเรือพานางอมิตตดาขา้มฝังไปยงัเรือน

ของชูชก และนางอมิตตดาถกูนางพราหมณ์ในหมู่บา้นรุมด่า ซึงฉากนางอมิตตาถกูนางพราหมณ์ใน

หมู่บา้นรุมด่า พบในงานจิตรกรรมสมยัรัชกาลที 4 เป็นตน้ไป ไดแ้ก่ พระอุโบสถวดัทองนพคุณ 

พระอุโบสถวดัมชัฌิมาวาส เป็นตน้ 

กณัฑ์ชูชกทีพระอุโบสถวดัหนองยาวสูง (ภาพที 233) กับพระอุโบสถวดัหนองโน

เหนือ (ภาพที 234) พบว่ามีการจดัลาํดบัเรียงเหตุการณ์เหมือนกนั ไดแ้ก่ 

1. ชูชกกาํลงัสู่ขอนางอมิตตดาจากบิดาทีเรือนนางอมิตตดา  

2. ชูชกพายเรือพานางอมิตตดาขา้มฝังไปยงัเรือนของชูชก 

3. นางอมิตตดาขึนท่านาํ  

4. ชูชกใหน้างอมิตตดาไปตกันาํทีท่านาํ  

5. นางอมิตตดาถกูนางพราหมณ์ในหมู่บา้นรุมด่า 
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ภาพที 233  กณัฑชู์ชก ทีพระอุโบสถวดัหนองยาวสูง   

ลาํดบัเหตุการณ์ของเรือง ไดแ้ก่ 

1. ชูชกกาํลงัสู่ขอนางอมิตต 

2. ชูชกพายเรือพานางอมิตตดาพายเรือขา้มฝังไปยงัเรือน 

3. นางมิตตดาขึนท่านาํ  

4. ชูชกใหน้างอมิตตดาไปตกันาํทีท่า 

5. นางอมิตตดาถกูนางพราหมณ์ในหมู่บา้นรุมด่า 

 

 
 

ภาพที 234 กณัฑชู์ชก ทีพระอุโบสถวดัหนองโนเหนือ มีการจดัลาํดบัเหตุการณ์เหมือนทีอุโบสถ     

วดัหนองยาวสูง 
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นอกจากนีจากการศึกษาพบว่าลกัษณะเทคนิคการเขียน โดยแสดงอิทธิพลเทคนิค

ตะวนัตก และใชห้ลกัทศันียวิทยา โดยใชแ้ม่นาํเป็นเส้นนาํสายตาและภาพดา้นบนเป็นภาพออกสู่

ทะเล เหมือนกนัทงัสองวดั และพบขอ้สังเกตในการแบ่งฉากเหตุการณ์ ซึงฉากชูชกกาํลงัสู่ขอนาง

อมิตตดาปรากฏอยูใ่นตาํแหน่งมุมล่างดา้นซา้ยและมีฉากชูชกพานางอมิตตดาพายเรือขา้มแม่นาํไป

ยงัเรือนของชูชก  

จากการศึกษาปรากฏแบบแผนของกณัฑชู์ชกดงักล่าวมีมาแลว้ในภาพจิตรกรรมฝาผนงั

สมยัรัชกาลที 3 คือ กณัฑ์ชูชก พระอุโบสถวดัสุวรรณาราม บางกอกน้อย กรุงเทพฯ (ภาพที 235) 

ดงันนัฉากกณัฑชู์ชกในงานจิตรกรรมของวดัทงัสองแห่งสนันิษฐานว่าน่าจะไดรั้บแรงบนัดาลใจมา

จากงานจิตรกรรมสมยัรัชกาลที 3 เช่นที ฉากกณัฑชู์ชก ทีพระอุโบสถวดัสุวรรณาราม กรุงเทพฯ 

 

 
 

ภาพที 235 กณัฑชู์ชกในภาพจิตรกรรมฝาผนงัพระอุโบสถวดัสุวรรณาราม บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 

สมยัรัชกาลที 3 มีลกัษณะการเขียนการจดัวางองค์ประกอบของฉาก น่าจะเป็นรูปแบบ

แรงบนัดาลใจใหแ้ก่กณัฑ ์ชูชกทีอุโบสถวดัหนองยาวสูงกบัอุโบสถ วดัหนองโนเหนือ 
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นอกจากนีพบขอ้สังเกตสําคัญในกัณฑ์ชูชก ซึงแสดงภาพนางอมิตตดาถูกพวกนาง

พราหมณ์ในหมู่บา้นรุมด่าแสดงท่าทางชีหนา้ด่า และหญิงบางคนทาํท่ารังเกียจนางอมิตตดาโดยการ

เปิดผา้นุ่งใหเ้ห็นอวยัวะเพศ และเปิดผา้นุ่งให้เห็นกน้ พบว่าลกัษณะการเขียนฉากนีของทงัสองวดั

เหมือนกนัอยา่งมาก สนันิษฐานว่าอาจจะเป็นฝีมือของกลุ่มช่างกลุ่มเดียวกนั หรือเป็นช่างลูกศิษยที์

ไปเรียนมากบัครูช่าง  

อย่างไรก็ตาม พบรายละเอียดบางประการแสดงความแตกต่างกันระหว่างภาพ

จิตรกรรมฝาผนงัทงัสองแห่ง ไดแ้ก่ ทีพระอุโบสถวดัหนองยาวสูง แสดงภาพนางอมิตตดาแต่งกาย

แบบคนภาคกลาง คือ การไวท้รงผมปีก นุ่งโจงกระเบน ห่มสไบเฉียง และนางพราหมณ์หญิงชาว

ไทยวนประกอบในภาพ ลกัษณะการแต่งกาย นุ่งซินไม่มีดอก มีผา้คลอ้งคอ ปล่อยชายผา้ปิดหน้าอก 

ไวผ้มเกลา้มวย19(ภาพที 236) ส่วนทีพระอุโบสถวดัหนองโนเหนือเป็นหญิงชาวไทยวนทงัหมด 

แสดงลกัษณะของหญิงไทยวน คือ การมวยผมไวที้ทา้ยทอย นุ่งซินก่านสีต่างๆ แบะมีผา้คลอ้งคอ20  

(ภาพที 237) 

 

 
 

ภาพที 236 กณัฑ์ชูชก แสดงภาพนางอมิตตดา แต่งกายแบบผูห้ญิงภาคกลาง และในฉากมีหญิง           

ไทยวน เป็นหญิงในหมู่บา้นกาํลงัยนืชีหนา้รุมด่า ทีพระอุโบสถวดัหนองยาวสูง 

 

                                                             
19สายพิณ สุภา, “วิถีชีวิตไทยยวนในจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวดัหนองยาวสูง 

ตาํบลหนองยาวสูง อาํเภอเมือง จังหวัดสระบุรี” (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา

ประวติัศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2552), 17. 
20เรืองเดียวกนั, 20. 
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ภาพที 237 กณัฑก แสดงภาพนางอมิตตดาแต่งกายแบบผูห้ญิงไทยวน และฉากมีผูห้ญิงไทยวนเป็น

หญิงในหมู่บา้นกาํลงัยนืรุมด่า ทีพระอุโบสถวดัหนอโนเหนือ 

 

จากการศึกษาจิตรกรรมฝาผนังไทยประเพณีสมยั สมยัรัชกาลที 4 ปรากฏภาพนาง

พราหมณ์ในหมู่บา้นทีแสดงลกัษณะท่าทางการชีหนา้ด่านางอมิตตดา ปรากฏมาแลว้ในฉากเดียวกนั

ทีพระอุโบสถวดัมชัฌิมาวาส จังหวดัสงขลา (ภาพที 238) พระอุโบสถวดัทองนพคุณ เป็นต้น 

อยา่งไรก็ตามจากการปรากฏการเขียนภาพหญิงชาวไทยวนหรือชาวลา้นนาทีเมืองสระบุรีสอดคลอ้ง

กบัหลกัฐานประวติัศาสตร์ในสมยัรัตนโกสินทร์แน่ชดัช่วงรัชกาลที 1 โดยมีการกวาดตอ้นกลุ่มคน

ลา้นนา หรือ คนไทยวน ลงมาตงัถินฐานอยู่ทีเมืองสระบุรี และนอกจากนีจากการแสดงภาพการ      

ด่าทอในงานจิตรกรรมแสดงใหถึ้งอารมณ์ของช่างผูเ้ขียนทีตงัใจใหเ้กิดความสมจริงมากยงิขึน 

สรุปไดว้่าจากการศึกษาภาพจิตรกรรมตอนกณัฑ์ชูชกของทงัสองวดั พบว่ามีรูปแบบ

การเขียน และการจัดวางองค์ประกอบของฉากเหมือนกนั น่าจะไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากงาน

จิตรกรรมฝาผนังสมยัรัชกาลที 3-4 อย่างไรก็ตามมีรูปแบบทีแสดงลกัษณะเอกลกัษณ์เฉพาะของ

ทอ้งถิน คือ ภาพหญิงไทยวนในหมู่บา้นมีท่าทางในการด่า โดยการเปิดผา้นุ่งใหเ้ห็นอวยัวะเพศ และ

กน้ น่าจะสะท้อนให้เห็นว่าเป็นแรงบันดาลใดทีช่างวดัใดวดัหนึงรับรูปแบบไปเขียนเป็นภาพ

จิตรกรรมฝาผนงัฉากในเดียวกนั  

นอกจากนียงัพบว่าฉากนางพราหมณ์ในหมู่บา้นรุมด่าในตอนกณัฑชู์ชกนิยมอย่างมาก

ในจิตรกรรมฝาผนงัอีสาน เช่น นางอมิตตดาถกูเหล่านางพราหมณ์รุมด่า บนผา้พระเวส (ผา้ผะเหวด) 

ในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี21 เป็นตน้ อาจเกียวขอ้งกบัความนิยมของทอ้งถินก็เป็นไป

ได ้

                                                             
21ยทุธนาวรากร แสงอร่าม, “พืนถินอีสานในงานจิตรกรรมฝาผนงัอุโบสถวดัทุ่งศรีเมือง

จงัหวดัอุบล ราชธานี” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ บณัฑิต

วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2551), 242. 
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ภาพที 238 ภาพหญิงพรามหณ์ในหมู่บ้าน ทีแสดงลักษณะท่าทางการชีหน้าด่านางอมิตตดา          

วดัมชัฌิมาวาส  จงัหวดัสงขลา สมยัรัชกาลที 4 

 

นอกจากนียงัพบการแสดงออกในงานจิตรกรรมฝาผนังบางห้องภาพทีพระอุโบสถวดั

หนองยาวสูง แสดงแนวคิดเฉพาะของท้องถิ น ซึงไม่ปรากฏในงานจิตรกรรมภาคกลาง มี

รายละเอียดดงันี 

กัณฑ์มหาราช คือ ฉากชูชกนําสองกุมารไปเข้าเฝ้าพระเจ้าสัญชัยและนางผุสดีซึง

ประทบัในปราสาทเมืองเชตตุดร นครสีพี พบว่ากณัฑม์หาราชในภาพจิตรกรรมฝาผนังทีอุโบสถวดั

หนองยาวสูง กบัอุโบสถวดัหนองโนเหนือ มีการเขียนลาํดบัเหตุการณ์ของเรืองเหมือนกนั ดงันี  

1. ชูชกนาํสองกุมารเข้าเฝ้าพระเจา้สัญชยัและนางผุสดีและดา้นนอกปราสาทมีเหล่า

อาํมาตยก์าํลงัจบัตวัชูชก 

2. ภายในปราสาทพระเจา้สญัชยักาํลงัตรัสถามกณัหาละชาลี  

3. ชูชกไดรั้บพระราชทาน ทาส ทาสี นางสนม และพระราชทานอาหารเลียง และชูชก

นงัทอ้งโต 

จากการศึกษาพบว่าเป็นความนิยมในฉากกณัฑ์มหาราชทีปรากฏเป็นภาพจิตรกรรม     

ฝาผนงัสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ เช่น พระอุโบสถวดัสุวรรณาราม กรุงเทพฯ (ภาพที 239) เป็นตน้ 

หากแต่พบขอ้สังเกตฉากกณัฑ์มหาราชทีพระอุโบสถวดัหนองยาวสูงมีการเขียนฉากเพิมเติม คือ 

ฉากชูชกถึงกาลกริยา แสดงภาพชูชกทอ้งแตกตายโดยเขียนภาพทอ้งของชูชกปริแตกเป็นรอยแยก

และมีไสไ้หลออกมา (ภาพที 240) 

จากการสาํรวจภาพจิตรกรรมฝาผนังสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้นในภาคกลางไม่พบ

ความนิยมการเขียนภาพชูชกท้องแตกตาย หรือ ชูชกถึงกาลกิริยา หากแต่มกัวาดชูชกท้องโต           
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ซึงสอดคลอ้งกบัเนือหาในอรรถกถาขุททกนิกาย เวสสนัดรชาดก ซึงเป็นสาํนวนภาคกลางกล่าวถึง

ตอนนีว่ากาลนนัชูชกบริโภคอาหารเกินประมาณไม่อาจใหอ้าหารทีบริโภคนนัยอ่ยได้22 

หากแต่ในสาํนวนทอ้งถิน คือ สาํนวนมหาเวสสนัดรชาดกภาคอีสานกล่าวถึงตอนนีว่า 

“…บ่นานทอ้งพราหมณ์แตกตูม้ ตาย หงายคางอยูเ่ทิงผาสารท ในเมืองแกว้อาจปเชชยั เถา้ก็ไดล้ะเสีย 

เอาซากพราหมณ์เถา้ใส่โลงผ…ี”23 ดงันนัฉากชูชกถึงกาลกิริยา ทีแสดงภาพชูชกทอ้งแตกตายจึงไม่มี

ใหภ้าพจิตรกรรมฝาผนงัภาคกลาง แต่พบความนิยมในจิตรกรรมฝาผนงัอีสานกบัลา้นนา สอดคลอ้ง

กบัมีผูศึ้กษาและไดเ้สนอไวว้่าภาพชูชกทอ้งแตกตายไม่ปรากฏในภาพจิตรกรรมฝาผนังภาคกลาง 

แต่ไดรั้บความนิยมในภาพจิตรกรรมฝาผนังและพระบฎในศิลปะลา้นนา ตวัอย่างเช่นจิตรกรรม

วิหารวดันาแส่ง จังหวดัลาํปาง พระบฎวดัปงสนุกชุดที 2 (ภาพที 241) จิตรกรรมฝาผนังวิหาร        

วดับา้นก่อ24เป็นตน้ 

 

 
 

ภาพที 239 กณัฑม์หาราช ทีอุโบสถวดัสุวรรณาราม กรุงเทพฯ สมยัรัชกาลที 3 

                                                             
22พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก ภาคที 3 มหานิบาตชาดก, เล่ม 4 (กรุงเทพฯ: 

มหามงกุฎราชวิทยาลยั, 2525), 789. 
23พิทูร มลิว ัลย,์ ลําพระเวส-เทศน์มหาชาติ หรือ มหาเวสสันดรชาดกภาคอีสาน 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 2533), 193. 
24ชาญคณิต อาวรณ์, “เวสสันดรชาดก: จิตรกรรมกับประวติัศาสตร์สังคมลา้นนา” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั

ศิลปากร, 2556), 275. 
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ภาพที 240 ภาพชูชกตายโดยทอ้งของชูชกปริแตกเป็นรอยแยกไหลออกมาทีอุโบสถ  

วดัหนองยาวสูง เป็นขนบแบบแผนทีไม่นิยมในงานจิตรกรรมภาคกลาง 

 

 
 

ภาพที 241  ภาพลายเสน้กณัฑม์หาราช พระบฏวดัปงสนุก ชุดที 2 ศิลปะลา้นนา ปรากฏภาพชูชกถึง

กาลกริยา อยูใ่นถดัลงมา เป็นฉากงานศพชูชก 

ทีมา: ชาญคณิต อาวรณ์, “เวสสนัดรชาดก: จิตรกรรมกบัประวติัศาสตร์สงัคมลา้นนา” (วิทยานิพนธ์

ปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาประวติัศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2556), 275. 

 

สรุปจากการศึกษา ฉากกณัฑม์หาราช ตอน ชูชกถึงกาลกิริยา หรือชูชกทอ้งแตกตายที

พระอุโบสถวดัหนองยาวสูง พบว่าเป็นขนบแบบแผนทีไม่นิยมในจิตรกรรมฝาผนังภาคกลาง 

หากแต่ปรากฏอยูใ่นสาํนวนทอ้งถิน ไดแ้ก่ มหาเวสสันดรชาดกภาคอีสาน และพบความนิยมของ

ทอ้งถินโดยปรากฏความนิยมในภาพจิตรกรรมฝาผนังศิลปะลา้นนา ซึงสันนิษฐานเกียวกบักลุ่ม     

ช่างผูเ้ขียนภาพจิตรกรรมทีพระอุโบสถวัดหนองยาวสูง เป็นกลุ่มคนชาติพันธุ์ลา้นนา หรือ             
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คนไทยวนทีอพยพเขา้มาตงัถินฐานในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ช่วงรัชกาลที 1 ตามหลกัฐานทาง

ประวติัศาสตร์เมืองสระบุรี  

แต่อยา่งไรก็ตาม ภาพจิตรกรรมของวดัทงัสองแห่งก็ปรากฏภาพกลุ่มคนไทยวนแทรก

ตามฉากต่างๆในภาพดว้ยเช่นกนั ดงันนักลุ่มช่างของวดัทงัสองแห่งน่าจะเป็นกลุ่มชาติพนัธล์าวและ

น่าจะมีความสมัพนัธก์นัในระบบช่าง 

เรืองรามเกยีรต ิ 

การแสดงออกในงานจิตรกรรมฝาผนัง ตอน ทศกณัฐ์ขาดเศียรขาดกร ทีพระอุโบสถ  

วดัหนองยาวสูง พบว่ามีรูปแบบการจดัวางตาํแหน่งภาพในรูปแบบแบ่งภาพออกเป็น 3 แนวยาว 

ตามผนงัหอ้งภาพโดยใชพื้นดินเป็นเสน้แบ่ง (ภาพที 242) ซึงจากการศึกษาน่าจะไดรั้บแรงบนัดาล

ใจอิทธิพลมาจากภาพรามเกียรติในงานจิตรกรรม ตอนทศกณัฐข์าดเศียรขาดกรจิตรกรรมระเบียงคด

วดัพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ (ภาพที 243) ซึงมีการแบ่งลาํดับเหตุการณ์เหมือนกนั คือ มี      

การจัดวางภาพจิตรกรรมให้เรียงยาวต่อเนืองกนั โดยแบ่งภาพออกเป็นแนวยาวตามผนัง 3 แนว

เหมือนกนั แต่ภาพรามเกียรติทีพระอุโบสถวดัหนองยาวสูงมีการเพิมฉากพระรามแผลงศรตอ้ง       

รถทรงของทศกณัฐ ์มีการแบ่งฉากดงันี คือ  

1. กองทพัพระรามกบักองทพัทศกณัฐร์บกนั  

2. พระรามแผลงศรตอ้งทศกณัฐข์าดเศียรขาดกร  

3. สายธนูทศกณัฐข์าด  

นอกจากนีจากการศึกษาตามประวติัการเขียนเรืองรามเกียรติในงานจิตรกรรมทีระเบียง

คดวดัพระศรีรัตนศาสดาราม เดิมเขียนครังแรกในสมยัรัชกาลที 1 ต่อมาถูกลบแลว้เขียนใหม่ใน

รัชกาลที 3 เมือคราวสมโภชพระนคร 100 ปี ในสมยัรัชกาลที 5 มีการซ่อมใหม่โดยรักษาเคา้โครง

ภาพเดิม และมีการซ่อมแบบรักษาภาพเดิมอีกครังในคราวฉลองพระนคร 150 ปี ในรัชกาลที 7 ใน

รัชกาลปัจจุบนัก็ยงัมีการซ่อมแซมอยู่ตลอด25 ดงันันการปรากฏเรืองรามเกียรติในงานจิตรกรรม      

ฝาผนงัทีพระอุโบสถวดัหนองยาวสูง สระบุรีไดรั้บรูปแบบของฉากทศกณัฐ์ขาดเศียรขาดกรมาจาก

วดัพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ อาจเนืองจากวดัพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นวดัสาํคัญใน

พระบรมมหาราชวงั จึงมีความเป็นไปไดที้ช่างทอ้งถินจะเลือกรับรูปแบบเรืองรามเกียรติไปเขียน

เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนงัภายในพระอุโบสถหนองยาวสูง สระบุรี 

                                                             
25กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการณ์บูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามและ

พระบรมมหาราชวงัในการฉลองพระนครครบ 200 ปี (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2525), 292-305. 
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ภาพที 242  ทศกณัฐข์าดเศียรขาดกร ทีอุโบสถวดัหนองยาวสูง  รูปแบบการจดัวางตาํแหน่งภาพใน

รูปแบบแบ่งภาพคล้ายคลึงกับ ตอนทศกัณฐ์ขาดเศียรขาดกรจิตรกรรมระเบียงคด           

วดัพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ  

 

 
 

ภาพที 243 ทศกณัฑ์ขาดเศียรขาดกร จิตรกรรมระเบียงคดวดัพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ          

มีการแบ่งภาพออกเป็นแนวยาวตามผนงั 3 แนว 

 

อย่างไรก็ตาม ฉากทศกณัฐ์ขาดเศียรขาดกร ทีระเบียงคดวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

ปรากฏขอ้ความระบุว่าเขียนโดยนายบุญยงั แสนสมรส กบั นายเปลือง ดิษฐ์เสน่ห์ ในปี พ.ศ. 2472 

ซึงเขียนซ่อมในสมยัรัชกาลที 7 น่าจะเขียนซ่อมตามแบบแผนเดิม แต่จากการสาํรวจภาพจิตรกรรม

ฝาผนงัฉากทศกณัฐข์าดเศียรขาดกร มีปรากฏอีกหนึงแห่ง ไดแ้ก่พระอุโบสถวดัราชบูรณะ อาํเภอ



281 

 

เมือง จังหวัดพิษณุโลก เขียนผนังระหว่างช่องหน้าต่าง ถูกก ําหนดอายุในช่วงครึงแรกของ                  

พุทธศตวรรษที 25 (พ.ศ. 2401-2450) ปลายรัชกาลที4 –รัชกาลที 5 เป็นตน้ 

ดงันันเรืองรามเกียรติในงานจิตรกรรมฝาผนังทีพระอุโบสถวดัหนองยาวสูง จงัหวดั

สระบุรี สนันิษฐานว่าคติการเขียนเรืองนีน่าจะคลีคลายจากคติงานช่างหลวงแลว้ ไม่น่าจะวาดขึน

เนืองจากเกียวขอ้งกบัราชสาํนกัหรือพระมหากษตัริย ์หากแต่เป็นความนิยมของงานช่างทอ้งถินแลว้ 

และสนันิษฐานว่าช่างทอ้งถินน่าจะไดไ้ปเห็นหรือไปเรียนมาจากราชธานีกรุงเทพฯมากกว่า 

นอกจากนีจากการศึกษารูปแบบลกัษณะการเขียนเรืองรามเกียรติในงานจิตรกรรม ที

พระอุโบสถวดัหนองยาวสูง พบว่ามีการเขียนแบ่งฉากเหตุการณ์ในหอ้งภาพ แบ่งออกตามแนวยาว 

ดงันันน่าจะไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากฉากทศกัณฐ์ขาดเศียรขาดกร ทีระเบียงคดวดัพระศรีรัตน

ศาสดาราม กรุงเทพฯ 

 

เทคนิคการเขียน 

ลกัษณะการเขียนทีปรากฏในงานจิตรกรรมของวดัทงัสองแห่ง ไดรั้บอิทธิพลมาจาก

แบบแผนงานจิตรกรรมไทยประเพณีผสมอิทธิพลศิลปะตะวนัตก สมยัรัชกาลที 4-5 เช่น การเขียน

ระบบทศันียวิทยาอิทธิพลแบบตะวนัตก มีแสงเงา เช่น เขียนภาพตน้ไมล้าํตน้ตรงระบายสีมีแสงเงา 

และมีการวาดตน้ไมมี้ขนาดเลก็ตามลาํดบัเพือใหเ้ห็นระยะใกลไ้กล ทีพระอุโบสถวดัหนองโนเหนือ 

(ภาพที 244) เป็นตน้ 

 

 
 

ภาพที 244 ภาพตน้ไมล้าํตน้ตรงระบายสีมีแสงเงาตน้ไมมี้ขนาดเล็กตามลาํดบัเพือให้เห็นระยะใกล ้

พระอุโบสถวดัหนองโนเหนือ 
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สรุปกลุ่มวดัทีเขียนงานจิตรกรรมไทยประเพณีผสมกบัความนิยมในทอ้งถิน คือ กลุ่ม

วดัทีเขียนงานจิตรกรรมสมยัรัชกาลที 5 ไดแ้ก่ วดัหนองยาวสูง กบั วดัหนองโนเหนือ ซึงยงัคงเขียน

งานจิตรกรรมไทยประเพณีอิทธิพลตะวนัตกสมยัรัชกาลที 4-5 ซึงสันนิษฐานว่าช่างพืนถินน่าจะ

ไดม้าเรียนหรือไดม้าเห็นจิตรกรรมในกรุงเทพฯและกลบัไปเขียน จึงไดรั้บแรงบนัดาลใจการเขียน

จิตรกรรมตามแบบแผนงานช่างทีไดรั้บอิทธิพลศิลปะจากกรุงเทพฯ และมีส่วนหนึงมีการผสม

รูปแบบเฉพาะของช่างพืนบ้าน เช่น แนวคิดการเลือกเขียนเรืองทีสัมพนัธ์กับความนิยมลาวใน

ทอ้งถิน ฉากชูชกทอ้งแตก และสมัพนัธก์บัการเขียนจิตรกรรมทีผนงัดา้นนอกอาคารพระอุโบสถ 

 

การใช้สีในงานจติรกรรมฝาผนงั 

 

จากการจดักลุ่มภาพจิตรกรรมฝาผนงัทงั 5 วดัทีเมืองสระบุรี สามารถจดัแบ่งกลุ่มได ้3 

กลุ่ม คือ กลุ่มทีหนึงยงัคงเขียนงานจิตรกรรมไทยประเพณีสืบต่อมาจากสมยัรัชกาลที 3 ได้แก่        

วดัจนัทบุรี วดับ้านกอก กับ กลุ่มทีสองจดัเป็นกลุ่มแบบผสมผสานระหว่างจิตรกรรมแบบไทย

ประเพณีผสมกับแบบตะวนัตก ได้แก่ วดัสมุหประดิษฐาราม และกลุ่มทีสามกลุ่มทีเขียนงาน

จิตรกรรมไทยประเพณีผสมกบัความนิยมในทอ้งถิน ไดแ้ก่ วดัหนองยาวสูง และวดัหนองโนเหนือ 

ดงันนัเมือพิจารณาการใชสี้ในงานจิตรกรรมฝาผนงัพบว่ามีความแตกต่างกนัดงันี 

กลุ่มทีหนึง เขียนงานจิตรกรรมไทยประเพณีสืบต่อมาจากสมยัรัชกาลที 3 ยงัคงพบการ

ใชโ้ครงสีทีแสดงอิทธิพลจากงานจิตรกรรมฝาผนังสมยัรัชกาลที 3 ไดแ้ก่ ภาพจิตรกรรมทีอุโบสถ          

วดัจนัทบุรี เขียนสีพืนหลงัของภาพส่วนใหญ่มกัใชโ้ครงสีหลกัเป็นสีแดงนาํตาลคลาํ และมีการใช้

พืนหลงัด้วยสีนาํเงินหรือภาษาช่างเรียกว่า สีคราม  ซึงทาํให้สีพืนหลกัออกโทนมืดจึงทาํให้คัด

รายละเอียดในฉากไดเ้ด่นชดัขึน เป็นโครงสีหลกัทีพบในงานจิตรกรรมฝาผนังในสมยัรัชกาลที 3 

และมีการเขียนสีทองคาํเปลวทีเครืองทรงของกษตัริย ์อาคารปราสาทราชวงั ตามแบบแผนงาน

จิตรกรรมฝาผนงัสมยัรัชกาลที 3 หากแต่ไม่เขียนสีทองประดบัมากเท่างานจิตรกรรมสมยัรัชกาลที 3 

เป็นตน้ นอกจากนีการใชสี้ในภาพจิตรกรรมฝาผนงัทีอุโบสถวดับา้นกอก พบว่ามีการใชคู้่สีทีนิยม

ในงานจิตรกรรมสมยัรัชกาลที 3 ไดแ้ก่ สีแดงกบัสีเขียวมกัใชค้วบคู่กนัในส่วนทีเป็นองค์ประกอบ

ต่างๆของฉากปราสาทพระราชวงั นอกจากนียงัพบว่ามีการใชสี้ทองเขียนภาพเครืองทรงของ        

ตวัละครทีเป็นกษตัริยต์ามแบบแผนทีพบในงานจิตรกรรมฝาผนังรัชกาลที 3  แต่อย่างไรก็ตามพบ

การใชสี้ฟ้าสด นิยมอย่างมากในงานจิตรกรรมฝาผนังสมยัรัชกาลที 4 สอดคลอ้งกับการคน้พบ        

แร่โคบอลทีนาํมาทาํเป็นสีเงินพบความนิยมแพร่หลายในงานจิตรกรรมสมยัรัชกาลที 4  สอดคลอ้ง

กบัการกาํหนดอายเุขียนขึนในสมยัรัชกาลที 4 
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กลุ่มทีสอง กลุ่มแบบผสมผสานระหว่างจิตรกรรมแบบไทยประเพณีผสมกับแบบ

ตะวนัตก สืบต่อมาจากสมยัรัชกาลที 4 พบว่าการใชสี้โครงสร้างหลกัในงานจิตรกรรมฝาผนงั ไดแ้ก่ 

สีเขียว สีนาํเงินหรือสีคราม สีนาํตาลเขม้ สีดาํ เป็นโครงสร้างสีทีนิยมในงานจิตรกรรมฝาผนังสมยั

รัชกาลที 4 สืบเนืองจากงานจิตรกรรมไทยประเพณีสมยัรัชกาลที 4 มกัเขียนเน้นฉากธรรมชาติ

ระบายสีออกสีเทากบัสีคราม ไดแ้ก่ สีของพืนดิน ภูเขา ลาํตน้ไม ้ซึงพบว่าระบายสีเทาเป็นส่วนมาก  

และสอดคล้องกับการค้นพบแร่โคบอลทีนํามาทําเป็นสีเงินพบความนิยมแพร่หลายในงาน

จิตรกรรมสมยัรัชกาลที 4 แต่อยา่งไรก็ตามพบว่ามีการใชสี้ทองเขียนภาพเครืองทรงขอภาพตวัพระ-

ตวันางทีเป็นกษตัริยต์ามแบบแผนงานจิตรกรรมไทยประเพณี และภาพปราสาทราชวงัดว้ยเช่นกนั 

กลุ่มทีสาม การใชสี้พบว่าใชสี้โครงสีเหมือนกบักลุ่มทีสองไดแ้ก่ สีเขียว สีนาํเงินหรือ   

สีคราม สีนาํตาลเขม้ สีดาํ เป็นโครงสร้างสีทีนิยมในงานจิตรกรรมฝาผนังสมยัรัชกาลที 4 สืบเนือง

จากงานจิตรกรรมไทยประเพณีสมยัรัชกาลที 4 มกัเขียนเน้นฉากธรรมชาติระบายสีออกสีเทากบั      

สีคราม ได้แก่ สีของพืนดิน ภูเขา ลาํตน้ไม ้ซึงพบว่าระบายสีเทาเป็นส่วนมาก แต่อย่างไรก็ตาม

พบว่ามีการใชสี้ทองเขียนภาพเครืองทรงขอภาพตวัพระ-ตวันางทีเป็นกษตัริยต์ามแบบแผนงาน

จิตรกรรมไทยประเพณี และภาพปราสาทราชวงัดว้ยเช่นกนั 

 

สรุป 

 

จากการศึกษารูปแบบในงานจิตรกรรมฝาผนังทงั 5 วดั กาํหนดอายุอยู่ในช่วงรัชกาล    

ที 4-5 จะเห็นว่ากลุ่มวดัทัง 5 วดัทีเมืองสระบุรีนันตังอยู่ใกล้พระนคร ดังนันรูปแบบของงาน

จิตรกรรมฝาผนังจึงไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากอิทธิพลรูปแบบงานจิตรกรรมฝาผนังงานช่างจาก    

ราชธานีกรุงเทพฯ จากทีสืบทอดรูปแบบงานจิตรกรรมช่วงรัชกาลที 3-5 ซึงสามารถแบ่งกลุ่มจาก

การศึกษาทงัหมด 5 วดั ไดเ้ป็น 3 กลุ่มรูปแบบ ไดแ้ก่  

1. กลุ่มวดัทีเขียนงานจิตรกรรมไทยประเพณีทียงัเขียนสืบทอดมาจากสมยัรัชกาลที 3

ไดแ้ก่ วดัจนัทบุรี และ วดับา้นกอก พบว่าการเขียนเรืองราว การแสดงออกและเทคนิคการเขียน

ยงัคงไดรั้บแบบแผนจากจิตรกรรมไทยประเพณีสืบทอดมาจากสมยัรัชกาลที 3 

2. กลุ่มวดัทีเขียนงานจิตรกรรมไทยประเพณีผสมกบัอิทธิพลตะวนัตกได้ วดัสมุห

ประดิษฐาราม พบว่าการปรับเปลียนเป็นเรืองราวอย่างใหม่และเทคนิคการเขียนอิทธิพลศิลปะ

ตะวนัตก นิยมในงานจิตรกรรมสมยัรัชกาลที 4-5 

3. กลุ่มวดัทีเขียนงานจิตรกรรมไทยประเพณีผสมกับความนิยมในท้องถิน ได้แก่        

วดัหนองยาวสูง และวดัหนองโนเหนือกาํหนดอายอุยูใ่นสมยัรัชกาลที 5 ซึงยงัคงเขียนงานจิตรกรรม
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ไทยประเพณีซึงสนันิษฐานว่าช่างพืนถินน่าจะไดม้าเรียนหรือไดม้าเห็นจิตรกรรมในกรุงเทพฯและ

กลบัไปเขียน จึงไดรั้บแรงบนัดาลใจการเขียนจิตรกรรมตามแบบแผนงานช่างทีไดรั้บอิทธิพลศิลปะ

จากกรุงเทพฯ และมีส่วนหนึงมีการผสมรูปแบบเฉพาะของช่างพืนบา้น เช่น แนวคิดการเลือกเขียน

เรืองทีสมัพนัธก์บัความนิยมลาวในทอ้งถิน ฉากชูชกทอ้งแตก และสมัพนัธก์บัการเขียนจิตรกรรมที

ผนงัดา้นนอกอาคารพระอุโบสถ เป็นตน้ 
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บทที 6 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

จากหลกัฐานงานจิตรกรรมฝาผนังสมยัรัชกาลที 4-5 ในกลุ่มวดัแม่นาํป่าสัก เมือง

สระบุรีมีทงัหมด 5 วดัเมือพิจารณาวิเคราะห์จากหลกัฐานทงัหมด แสดงให้เห็นว่างานจิตรกรรม

ไดรั้บอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์มาจากราชธานีกรุงเทพฯ ซึงสามารถแบ่งกลุ่มได ้3 กลุ่มรูปแบบ 

ไดด้งันี 

กลุ่มที 1 กลุ่มวดัทีเขียนงานจิตรกรรมไทยประเพณีทียงัเขียนสืบทอดมาจากสมยั

รัชกาลที 3 

กลุ่มที 2 กลุ่มวดัทีเขียนงานจิตรกรรมไทยประเพณีผสมกบัอิทธิพลตะวนัตก 

กลุ่มที 3 กลุ่มวดัทีเขียนงานจิตรกรรมไทยประเพณีผสมกบัความนิยมในทอ้งถิน 

จากการแบ่งกลุ่มได ้3 กลุ่มรูปแบบ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงการปรับเปลียนของ

เรืองราว   การแสดงออกและเทคนิคการเขียนและสีในงานจิตรกรรมของแต่ละกลุ่ม รวมทังยงั

สมัพนัธก์บังานศิลปกรรมอืนๆทีสร้างขึนภายในวดัของแต่ละกลุ่มดว้ยเช่นเดียวกนั อธิบายไดด้งันี 

กลุ่มทีหนึง 

กลุ่มวดัทีเขียนงานจิตรกรรมไทยประเพณีทียงัเขียนสืบทอดมาจากสมยัรัชกาลที 3 

ไดแ้ก่ วดัจนัทบุรี กบั วดับา้นกอกซึงปรากฏหลกัฐานงานศิลปกรรมและงานจิตรกรรมรับอิทธิพล

ศิลปะรัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที 3-4 ซึงเป็นเป็นรูปแบบเก่าทีสุด เช่น ในงานจิตรกรรมที                

พระอุโบสถวัดบ้านกอกย ังคงปรากฏการเขียนเส้นสินเทา คั นระหว่าง เทพชุมนุมและ                            

นกัสิทธิวิทยาธร ซึงการเขียนเสน้สินเทาสืบทอดมาจากสมยัอยุธยาตอนปลาย และความนิยมลงใน

สมยัรัชกาลที 3-4 หรือในงานจิตรกรรมวดัจนัทบุรียงัพบการเขียนลายฮ่ออิทธิพลศิลปะจีนในการ

แบ่งภาพพุทธประวติัตอนมารผจญ ซึงเริมปรากฏในสมยัรัชกาลที 3 เป็นตน้ 

นอกจากนีการเลือกเขียนเรืองราวยงัคงเขียนเรืองปรัมปราคติตามแบบแผนจิตรกรรม

ไทยประเพณี คือ พุทธประวติั และชาดก บนผนงัระหว่างช่องหนา้ต่างและประตู ซึงเรืองราวในงาน

จิตรกรรมพระอุโบสถวดัจนัทบุรี ปรากฏการเขียนปรัมปราคติแนวใหม่ คือ เรืองอนาถบิณฑิก     

มหาเศรษฐี ซึงเป็นเรืองทีปรากฏในสมยัรัชกาลที 3 เป็นตน้ 

จากการศึกษายงัพบความสมัพนัธก์บังานศิลปกรรมอืนๆภายในวดัทีปรากฏรูปแบบอยู่

ในสมยัรัชกาลที 3-4 ได้แก่ อาคารพระอุโบสถวดัจนัทบุรีเป็นอาคารทรงวิลนัดา ซึงเป็นรูปแบบ     
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สืบมาจากสมยัอยธุยาตอนปลายนิยมในกลุ่มวดัทีมีการบูรณะในสมยัรัชกาลที 3-4 สัมพนัธ์กบัการ

ประดบัลวดลายหน้าบันมีการทาํลายพรรณพฤกษามีการประดบัเครืองถว้ย เช่นเดียวกบัการทาํ    

หน้าบนัทีพระอุโบสถวดับา้นกอก ทาํหน้าบนั 2 ชนัประดบัดว้ยลายแผง ซึงไดรั้บแรงบนัดาลใจ    

มาจากวดัแบบนอกอยา่งสมยัรัชกาลที 3 สืบอิทธิพลใหว้ดัทีสร้างในสมยัรัชกาลที 4 เช่นเดียวกนั 

จะเห็นไดว้่ากลุ่มที 1 เขียนงานจิตรกรรมไทยประเพณีทียงัเขียนสืบทอดมาจากสมยั

รัชกาลที 3ยงัคงสร้างงานศิลปกรรมอืนๆทีสัมพนัธ์กบัรูปแบบในสมยัรัชกาลที 3-4 เช่นเดียวกัน 

เนืองจากสนันิษฐานว่าน่าจะเป็นช่างรุ่นเก่าออกไปเขียนงานและสร้างงานตามวดัรอบนอกพระนคร 

เพราะกลุ่มวดัหลวงทีสถาปนาในสมยัรัชกาลที 4 ไดเ้ปลียนแนวคิดและรูปแบบเกิดเป็นการสร้าง

งานศิลปะแนวใหม่เกิดขึน จึงเป็นไปได้ว่าช่างรุ่นเก่าออกมาสร้างงานตามวดัหัวเมือง ซึงจาก

หลกัฐานงานจิตรกรรมทีพระอุโบสถวดัจนัทบุรีอาจจะสันนิษฐานเพิมเติมไดว้่าช่างทีเขียน น่าจะ

เกียวข้องกับพระสงฆ์ ซึงเป็นผูที้มีความรู้เกียวกับเนือหาในคัมภีร์และพบว่ามีการเขียนภาพ       

กิจวตัรสงฆแ์ทรกในภาพ รวมถึงจิตรกรรมดา้นซา้ยของพระประธาน เรืองอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี 

ซึงมีเนือหาตรงกบัคมัภีร์ไตรภูมิโลกยวินิจฉยั ชาํระโดยพระยาธรรมปรีชา (แกว้) ซึงฉากเหตุการณ์

นีปรากฏเฉพาะงานจิตรกรรมทีพระอุโบสถวดัจนัทบุรีแห่งเดียว จึงสามารถสันนิษฐานไดว้่าผูที้

กาํกบัควบคุมการเขียนงานจิตรกรรมน่าจะเป็นพระสงฆ ์ซึงอาจหมายถึงเจา้อาวาสวดัและมีฐานะ

เป็นพระช่างในเวลาเดียวกนั หรืออาจจะมีการอาราธนาพระสงฆที์มีความรู้จากวดัจากราชธานีมา

เขียนงานจิตรกรรม 

กลุ่มทีสอง 

กลุ่มวัด ที เ ขียนงานจิตรกรรมไทยประเพณีผสมกับอิทธิพลตะวันตก ได้แก่                  

วดัสมุหประดิษฐาราม จิตรกรรมภายในพระอุโบสถแห่งนีแสดงให้เห็นถึงการปรับเปลียนทัง

เรืองราว การแสดงออก และเทคนิคการเขียนและสีในงานจิตรกรรมโดยวิวฒันาการปรับเปลียนไป

จากกลุ่มที 1 คือ การเลือกเขียนเรืองราวในงานจิตรกรรมไม่เขียนเรืองปรัมปราคติแลว้ แต่เขียน   

เรืองทีมีคติสอนใจผูค้นในสังคมน่าจะสอดคลอ้งกบัความนิยมวรรณกรรมในสมยันัน คือ เรือง

สมุทรโฆษกบัคาวี ซึงเป็นเรืองราวสอนใจ แต่อย่างไรก็ตามยงัคงเขียนภาพตวัละครแสดงท่าทาง

นาฏลกัษณ์ตามแบบแผนในจิตรกรรมไทยประเพณี และผสมผสานเทคนิคการเขียนอิทธิพลศิลปะ

ตะวนัตก เช่น การเขียนเทคนิคทัศนียวิทยา (Perspective) มีการใช้แสงเงา มีฉากมหาสมุทรและ       

เรือเดินสมุทร แสดงถึงความสมจริงมากยงิขึน  

นอกจากนีจากการศึกษายงัพบเทคนิคทีแสดงถึงอิทธิพลตะวนัตก คือ การเขียนสี

เลียนแบบลายหินอ่อน ซึงปรากฏหลกัฐานในสมยัรัชกาลที 4 และนิยมอย่างมากในสมยัรัชกาลที 5 

สัมพนัธ์กับการเขียนระบบทัศนียวิทยา แบบเขียนลวงตาผสมกับเทคนิคการออกแบบภายใน       
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แนวใหม่อย่างตะวนัตก ซึงพบหลักฐานอยู่บริเวณบนผนังเฉลียงด้านหน้าของพระอุโบสถ             

วดัสมุหประดิษฐาราม ดงันันหลกัฐานงานจิตรกรรมทีพระอุโบสถวดัสมุหประดิษฐารามจึงเป็น

หลกัฐานทีแสดงใหเ้ห็นถึงอิทธิพลศิลปะตะวนัตกอยา่งเด่นชดั ซึงสมัพนัธก์บัรูปแบบงานศิลปกรรม

อืนๆภายในวัด เช่น การประดับหน้าบันเป็นตราสัญลักษณ์ประจําตําแหน่งของเจ้าพระยา              

นิกรบดินทร์ฯ ซึงเป็นการเปลียนแปลงแบบแผนทีเกิดขึนในสมยัรัชกาลที 4-5 ซึงปรับไปสู่ความ

สมจริงยงิขึน 

จะเห็นไดว้่าจากหลกัฐานงานจิตรกรรมกบังานศิลปกรรมอืนๆแสดงให้เห็นถึงแนวคิด

และรูปแบบอิทธิพลศิลปะตะวนัตกทีพระอุโบสถวดัสมุหประดิษฐาราม เนืองจากวดัแห่งนีจาก

ประวติัของวดักล่าวว่า เจา้พระยานิกรบดินทร์ฯ สมุหนายก สร้างวดันีสาํเร็จเมือปี พ.ศ. 2404 และ

น้อมถวายวดัเป็นพระอารามหลวงในสมยัรัชกาลที 4 ต่อมามีการบูรณะครังใหญ่ในปี พ.ศ. 2443 

โดยพระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าภัทรายุวดี  ทรงบริจาคทรัพยส่์วนพระองค์ โปรดให้พระครู            

พระพุทธฉายาภิบาล (ศรี) ทาํการปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ และเขียนงานจิตรกรรมขึนใหม่ในสมยั  

รัชกาลที 5 ดงันนักลุ่มช่างสนันิษฐานว่าน่าจะเป็นกลุ่มช่างทีพระครูพระพุทธฉายาภิบาล (ศรี) เป็น   

ผูจ้ ้าง และสันนิษฐานได้ว่าผู ้ควบคุมออกแบบการเขียนงานจิตรกรรมน่าจะเป็นพระครู                   

พระพุทธฉายาภิบาล (ศรี) หรือน่าจะเป็นช่างฝีมือดีทีมีความรู้และมีประสบการณ์ในการฝึกฝนมา

จากราชธานี เนืองจากพบว่าคติแนวคิด และรูปแบบได้รับอิทธิพลมาจากพระอารามหลวงใน

กรุงเทพฯ 

กลุ่มทีสาม  

กลุ่มวดัทีเขียนงานจิตรกรรมไทยประเพณีผสมกับความนิยมในท้องถิน ได้แก่ วดั

หนองยาวสูง กบั วดัหนองโนเหนือ พบว่ากลุ่มนีปรากฏแนวคิดและรูปแบบสะทอ้นเอกลกัษณ์

เฉพาะของกลุ่มคนในทอ้งถิน แต่อย่างไรก็ตามยงัคงสร้างงานศิลปกรรมและงานจิตรกรรมตาม

แนวคิด รูปแบบงานช่างหลวงจากราชธานีกรุงเทพฯ เนืองจากช่างน่าจะมาเรียนหรือไดม้าเห็นงาน

จิตรกรรมในราชธานีกรุงเทพฯ และกลบัไปเขียน ซึงกาํหนดอายจุดัอยูใ่นสมยัรัชกาลที 5 เป็นตน้ไป 

เช่น จากการศึกษาลวดลายประดับหน้าบัน ทีพระอุโบสถวัดหนองยาวสูง มีการประดับด้าน

ตะวนัออกเป็นรูปพระอาทิตยท์รงราชรถเทียมราชสีห์ ส่วนด้านตะวนัตกเป็นรูปพระจันทร์ทรง          

ราชรถเทียมมา้ เป็นแนวคิดและรูปแบบทีปรากฏมาแลว้ทีหนา้บนัพระอุโบสถวดัสุทศันเทพวราราม 

กรุงเทพฯ สมยัรัชกาลที 3 ส่วนเทคนิคการเขียนจิตรกรรมพบว่าไดรั้บอิทธิพลจิตรกรรมสมยัรัชกาล

ที 4-5 เช่น เทคนิคการเขียนระบบทศันียวิทยา การใชแ้สงเงา เป็นตน้ 

แต่อยา่งไรก็ตามพบแนวคิด และรูปแบบของพระอุโบสถทงัสองแห่งสะทอ้นให้เห็น

ถึงลกัษณะเฉพาะของทอ้งถิน ไดแ้ก่เลือกเขียนเรืองราวทีสะทอ้นถึงแนวคิดประเพณีความนิยมใน
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ทอ้งถินลาว คือ พระมาลยักบัพระเวสสันดรชาดก ซึงนิยมวาดร่วมกนัสืบ เนืองจากเป็นความเชือ

เรืองมาลยัสูตรเป็นเหตุใหเ้กิดประเพณีการเทศน์มหาชาติ ซึงเป็นประเพณีการเทศน์พระมาลยัคู่กบั

การเทศน์มหาชาติ อีกทังการเขียนเรืองเวสสันดรชาดกนิยมอย่างมากในจิตรกรรมลาว รวมทัง    

เรืองจนัทโครบน่าจะสมัพนัธก์บัความนิยมในทอ้งถินลาว เนืองจากพบว่าเรืองจนัทโครบเขียนใน

งานจิตรกรรมของกลุ่มคนลาว และทีพระอุโบสถวดัหนองยาวสูงมีการเขียนฉากชูชกถึงกาลกิริยา 

เป็นฉากทีเขียนเฉพาะในงานจิตรกรรมลาวลา้นนาและลาวอีสาน เป็นตน้ นอกจากนียงัพบรูปแบบ

งานศิลปกรรมทีสมัพนัธก์บัรูปแบบทีนิยมในงานศิลปกรรมของกลุ่มคนลาว คือ การเขียนจิตรกรรม

นอกผนงัอาคารพระอุโบสถ การก่อฐานชุกชีติดผนังดา้นหลงัพระประธาน พบมากยงักลุ่มวดัลาว  

ในอีสาน เป็นตน้ 

จะเห็นได้จากการวิเคราะห์หลกัฐานทังหมดของกลุ่มรูปแบบที 3 สันนิษฐานว่า         

กลุ่มช่างน่าจะเป็นกลุ่มคนชาติพนัธ์ลาวในทอ้งถิน  สัมพนัธ์กับลาวลา้นช้างและลาวลา้นนา  ซึง

เขียนงานจิตรกรรมทีแสดงอิทธิพลรัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาลที 3-4 ซึงน่าจะมีช่างฝีมือลาวบางคนทีมี

ความรู้และประสบการณ์อาจจะเคยไปเรียนรู้งานช่างจากราชธานีมาก่อนแลว้กลบัมาเขียนยงัวดั     

ซึงสมัพนัธก์บัเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์เมืองสระบุรีทีมีการอพยพกวาดตอ้นกลุ่มคนลาวลา้นนา

ในสมยัรัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาลที 1 และอพยพกลุ่มคนลาวลา้นชา้งในสมยัรัชกาลที 3 
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