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บทคัดย่อ 

รายงานการศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับนี้มีจุดประสงค์ที่จะศึกษาความหลากหลายของคนเดินเรือใน

สมัยอยุธยาและดูความเปลี่ยนแปลงของชาติที่เป็นคนเดินเรือในแต่ละช่วงเวลาของอยุธยา โดยศึกษาจาก

การเปรียบเทียบรูปแบบบุคคลที่ปรากฏบนเรือกับคนที่มีการศึกษาแล้วว่าเป็นชาวต่างชาติในสมัยอยุธยาแล้ว 

นอกจากนั้นยังน าไปเปรียบเทียบกับการแต่งกายของชาวต่างชาติเองและเปรียบเทียบกับข้อมูลทาง

ประวัติศาสตร์ด้วย 

ผลการศึกษาวิจัยสรุปว่า บุคคลที่ปรากฏในเรือส่วนใหญ่จะเป็นตัวละครหลักตามเนื้อเรื่อง ที่เหลือ

จะสอดแทรกบุคคลตามความเข้าใจของช่าง ซึ่ งบุคคลเหล่านี้ก็สามารถสะท้อนสภาพสังคมและ

ประวัติศาสตร์ได้บางส่วน อาจไม่ถูกต้องและตรงตามประวัติศาสตร์ทั้งหมด เนื่องจากช่างได้ดึงมาเฉพาะ

ลักษณะเด่นๆออกมาเขียนท าให้สามารถรู้ได้ว่าช่างต้องการสื่อถึงอะไร แต่ก็ได้สอดแทรกจินตนาการของ

ตนเองเพ่ิมเติมลงไปด้วย อีกทั้งจิตรกรรมที่เหลืออยู่ค่อนข้างช ารุดเสียหายมากท าให้การตีความไม่สามารถชี้

ชัดได้ โดยชาวต่างชาติที่ปรากฏในฐานะคนเดินเรือของอยุธยานั้นมีทั้ง แขก จีน และชาติตะวันตก ส่วนใหญ่

แขกและจีนจะพบมากกว่าเนื่องจาก สองกลุ่มนี้มีบทบาทในสังคมและระบบราชการอยุธยาอย่างมาก  ส่วน

การเปลี่ยนแปลงของที่เป็นคนเดินเรือในแต่ละช่วงเวลานั้น ไม่ชัดเจนเนื่องจาก แขกและจีนเป็นชาติที่ติดต่อ

และค้าขายกับอยุธยาอยู่ตลอดมีการยุติการติดต่อบ้างเป็นบางช่วงแต่ก็ไม่ได้ยาวนานจนเห็นการเปลี่ยนแปลง

ที่ชัดจน ชาติตะวันตกนั้นสันนิษฐานว่าเริ่มเข้ามาติดต่อในช่วงพุทธศตวรรษที่ 22 แต่หลักฐานที่เหลืออยู่

ในช่วงก่อนหน้าก็ไม่มากพอที่จะบอกได้ว่าก่อนหน้านั้นคนเดินเรือเป็นเช่นใด 
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กิตติกรรมประกาศ 

รายงานการศึกษาค้นคว้าเฉพาะบุคคลฉบับนี้ ไม่อาจส าเร็จได้หากไม่ได้รับไม่ได้รับการสนับสนุนที่ดี

จากบุคคลดังนี้ 

 ขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะโบราณคดีทุกท่านที่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวิชาการและ

ค าแนะน าต่างๆ ที่ท าให้รายงานการค้นคว้าเฉพาะฉบับนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 ขอขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์ อาจารย์ที่ปรึกษารายวิชา ที่คอยให้ค าปรึกษา 

ค าแนะน า จนรายงานฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ 

 ขอขอบคุณค่ายโบราณคดีใต้น้ า พ่ีๆน้องๆ และเพ่ือนๆจากค่ายทุกท่าน รวมถึงบุคลากรจากกลุ่ม

โบราณคดีใต้น้ า ค่ายเนินวง จังหวัดจันทบุรี ที่จุดประกายรายงานหัวข้อการค้นคว้าครั้งนี้และยังให้ค าแนะน า 

ก าลังใจต่างๆ จนรายงานเล่มนี้ส าเร็จออกมาเป็นรูปเล่มได้ 

 ขอบคุณอาจารย์กวิฎ ตั้งจรัสวงศ์ นางสาวพชรพร งามสินจ ารัส และนายพนมกร นวเสลา ที่สละ

เวลามาร่วมลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลประกอบรายงานการค้นคว้าฉบับนี้ 

 ขอบคุณครอบครัว ที่คอยเป็นก าลังใจและคอยสนับสนุนการศึกษาเป็นอย่างดีเสมอมา 

  สุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้มีพระคุณอีกหลายท่านที่มิได้เอยนาม ทั้งเพ่ือนๆ พ่ีๆ น้องๆ ที่คอยร่วมทุกข์ 

ร่วมสุข และให้ก าลังใจเสมอมา  
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บทที่ 1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 จิตรกรรมและสมุดภาพไตรภูมิในสมัยอยุธยาเป็นงานแบบไทยประเพณีเขียนขึ้นเนื่องในพุทธ

ศาสนามีแบบแผนโดยเฉพาะที่สืบทอดกันมาเป็นประเพณีอันยาวนาน ลักษณะการแสดงออกกึ่งอุดมคติ 

กึ่งสมจริง เพราะสื่อเรื่องเล่าที่นิยมในแนวเดียว คือ ด้านพุทธศาสนา สะท้อนโลกทัศน์ วิถีชีวิตของสังคมใน

อดีตได้ 1 เรื่องราวที่ปรากฏ เช่น อดีตพุทธ ชาดก พุทธประวัติ และการจ าลองจักรวาล แบบแผนที่สืบ

ทอดกันมาในจิตรกรรมแบบประเพณี คือ เนื้อเรื่อง ฉากและตัวละครส าคัญในแต่ละตอน ส่วน

องค์ประกอบอ่ืนที่เป็นเพียงรายละเอียดย่อยของภาพนั้นได้มีการแทรกเรื่องราวแตกต่างกันไปตามความ

นิยมของช่างอาจมาจากสิ่งที่ช่างพบเห็นจนคุ้นเคย จิตรกรรมและสมุดภาพไตรภูมิเหล่านี้ก็น่าจะ

เปรียบเสมือนหลักฐานที่ใช้บันทึกข้อมูลทางประวัติศาสตร์รูปแบบหนึ่ง  

การเขียนภาพเรือและชาวต่างชาติลงไปในรายละเอียดเป็นการสอดแทรกเรื่องราวจากสิ่งที่ช่าง

พบเห็นลงไปให้ภาพเนื่องจากในสมัยอยุธยามีชาวต่างชาติเข้ามาติดต่อค้าขายมากมายทั้งชาติตะวันตก 

และตะวันออก อาทิ จีน ญี่ปุ่น อินเดีย ชวา โปรตุเกส สเปน ฮอลันดา ฝรั่งเศส ท าให้เศรษฐกิจของอยุธยา

เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก งานจิตรกรรมและสมุดสภาพไตรภูมิในสมัยนั้นก็ได้สะท้อนเรื่องราว เหล่านี้

ออกมาให้เห็นบ้าง เช่น ภาพชาวจีนที่ปรากฏในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ ภาพชาวต่างชาติใส่หมวกเงย

หน้าขึ้นมองด้านบนในฉากที่พระพุทธเจ้าปราบช้างนาฬาคีรีที่วัดเกาะแก้วสุทธาราม ภาพชาวต่างชาติที่

ปะปนอยู่ท่ามกลางหมู่พญามารในฉากมารผจญที่วัดช่องนนทรี วัดใหญ่อินทราราม วัดเกาะแก้วสุทธาราม 

และต าหนักพุทธโฆษาจารย์วัดพุทไธสวรรค์เป็นต้น ภาพเรือคนจีนและฝรั่งบนเรือในแผนที่โบราณแสดง

มหาสมุทรอินเดียจากสมุดภาพไตรภูมิฉบับที่ 6 

 

                                                           
1 สันติ เล็กสุขุม, จิตรกรรรมไทยแบบประเพณี และแบบสากล, (กรงุเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช), 

2535, 161. 
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งานจิตรกรรมอยุธยานอกจากแสดงความเจริญรุ่งเรืองด้านการค้าด้วยภาพชาวต่างชาติแล้วยัง มี

การเขียนเรือส าเภาซึ่งเป็นพาหนะในการค้าขายที่สอดแทรกตามเรื่องราวต่างๆในพุทธศาสนา เช่น มหา

ชนกชาดก การเดินทางไปลังกาของพุทธโฆษาจารย์ เป็นต้น ภาพเหล่านี้นอกจากจะมีตัวละครหลักตาม

เนื้อเรื่องแล้วก็จะมีตัวประกอบปรากฏร่วมอยู่ด้วย โดยรูปเรือส าเภาและตัวละครประกอบเหล่านี้ได้

เปลี่ยนแปลงตามประวัติศาสตร์ของอยุธยาด้วยเช่นกัน โดนในยุคแรกมีการติดต่อค้าขายกับคนจีน เรือ

ส าเภารวมทั้งคนที่ปรากฏจึงเป็นเรือส าเภาจีน คนจีน และยังมีพวกแขกด้วยเนื่องจากเป็นผู้ช านาญในการ

เดินเรือในช่วงเวลานั้น ต่อมามีการเข้ามาของชาวตะวันตก ภาพเหล่านี้ก็มีการใส่ชาวตะวันตกเหล่านั้นลง

ไปในเรือด้วย  

   ด้วยเหตุปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความส าคัญที่จะศึกษาเกี่ยวกับคนเดินเรือของ

อยุธยาโดยวิธีการการน าภาพบุคคลที่ปรากฏบนเรือในจิตรกรรมและสมุดภาพไตรภูมิไปเปรียบเทียบกับ

ภาพชาวต่างชาติที่ปรากฏในที่ต่างๆ เช่น ตู้พระธรรม บานประตูหน้าต่าง และคนธรรพ์ วิทยาธร เหล่ามาร

ในจิตรกรรมฝาผนัง เพ่ือวิเคราะห์หาที่มาของขาวต่างชาติว่าเป็นชาติใด และคนเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับ

เรืออย่างไร  

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาความหลากหลายของคนเดินเรือในสมัยอยุธยา 

2. เพ่ือดูความเปลี่ยนแปลงของชาติที่เป็นคนเดินเรือในแต่ละช่วงเวลาของอยุธยา 

ขอบเขตการศึกษา 

ศึกษาวิเคราะห์จิตรกรรมและสมุดภาพไตรภูมิที่มีภาพเรือส าเภาและมีการก าหนดอายุว่าเขียนขึ้น

ในสมัยอยุธยา ซึ่งได้แก่ วัดราชบูรณะ วัดช่องนนทรี วัดพุทไธสวรรค์ วัดเกาะแก้วสุทธาราม วัดใหญ่เทพ

นิมิต ไตรภูมิสมัยอยุธยาเลขท่ี 5 และ 6 
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สมมติฐานของการศึกษา 

คนเดินเรือของอยุธยาส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติดูจากเครื่องแต่งกาย และมีการเปลี่ยนแปลงของ

ชาติที่เป็นคนเดินเรือไปในแต่ละช่วงเวลา ในช่วงแรกเป็นคนจีน กับส าเภาจีน ต่อมาเริ่มมีการปรากฏของ

ชาวตะวันตก กับส าเภาจีน นอกจากนี้มีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่สามารถระบุสัญชาติได้ โดยคนชาติเหล่านี้มี

ความสัมพันธ์กับศิลปกรรมในสมัยอยุธยาอยู่แล้วดังเห็นได้จาก ในกรุปรางค์วัดราชบูรณะมีการเขียนภาพ

ชาวจีนและอักษรจีน หรือภาพชาวต่างชาติในฉากมารผจญ ชาวต่างชาติที่เป็นวิทยาธร คนธรรพ์หรือที่

ปรากฏอยู่บนตู้พระธรรมนอกจากนี้ยังปรากฏอยู่ในพระราชพงศาวดาร จดหมายเหตุชาวต่างชาติและ

บันทึกต่างๆ เนื่องจากคนพวกนี้ได้เดินทางเข้ามาติดต่อค้าขายสินค้า และน าความเจริญรุ่งเรืองมาสู่อยุธยา

เป็นอย่างมาก   

วิธีการศึกษา 

1. ทบทวนวรรณกรรม รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาอาทิเช่น บทความต่างๆ วิทยานิพนธ์ 

ตลอดจนรายงานผลการวิจัยที่มีผู้ที่ศึกษาไว้เกี่ยวกับงานจิตรกรรมฝาและสมุดภาพไตรภูมิ

สมัยอยุธยา รวมทั้งบริบททางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับการติดต่อค้าขายและการเดินเรือสมัย

อยุธยา 

2. ค้นคว้าหาข้อมูลเรือส าเภาที่ปรากฏอยู่ในภาพจิตรกรรมและสมุดภาพไตรภูมิ สมัยอยุธยา 

3. น าภาพและข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงและจัดหมวดหมู่ 

4. น าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ 

5. สรุปผลที่ได้จากการศึกษาและเรียบเรียงเพื่อน าเสนอ 

แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา 

 แหล่งข้อมูลที่ใช้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  

1. ข้อมูลด้านเอกสาร เช่น จากหอสมุดกลางและห้องวารสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ , 

หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 

2. ข้อมูลจากการออกส ารวจภาคสนาม 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบถึงความหลากหลายของคนเดินเรือในสมัยอยุธยา 

2. ท าให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของชาติที่เป็นคนเดินเรือในแต่ละช่วงเวลาของอยุธยา 

3. ท าให้ทราบถึงความสัมพันธ์ของคนและเรือในสมัยอยุธยา 



5 

 

บทที่ 2 

ข้อมูลทั่วไปของจิตรกรรมและสมุดภาพไตรภูมิที่แสดงภาพชาวต่างชาติและการศึกษาที่ผ่านมา 

การศึกษาเรื่องชาวต่างชาติในงานจิตรกรรมที่ผ่านมา 

 การศึกษาชาวต่างชาติในจิตรกรรมไทยส่วนใหญ่จะถูกศึกษาร่วมไปกับการศึกษาจิตรกรรมสมัย

อยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร์ แต่ก็มีส่วนที่ศึกษาชาวต่างชาติที่พบในจิตรกรรมโดยเฉพาะ เช่น หนังสือ

เรื่องฝรั่งในศิลปะไทย    โดย น ณ ปากน้ าหรือ ประยูร อุลุชาฎะ (ฝรั่งในศิลปะไทย: 2530) ได้ศึกษา

ชาวต่างชาติโดยเน้นไปที่ชาติตะวันตก มีการแยกชาวต่างชาติจากเครื่องแต่งกาย เช่น ฝรั่งเศสใส่เสื้อคลุม

ยาวถึงข้อปลายแขน ประดับด้วยลูกไม้และลายดอก ผมสีทองยาวหยิกเป็นลอนลงมาปรกหลัง มีผ้าคลุม

ไหล่ ใส่หมวกท าด้วยหนัง นุ่งกางเกงยาวรัดไปถึงข้อเท้า สวมรองเท้าหนัง 

 ชาวต่างชาติในฉากมารผจญสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยหทัยวรรณ ช่างประดิษฐ์ (ชาวต่างชาติ

ในฉากมารผจญสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น: 2549) เป็นการศึกษาคติ รูปแบบของชาวต่างชาติที่ปรากฏใน

ฉากมารผจญ และความสัมพันธ์ของชาวต่างชาติเหล่านั้นกับสยามโดยผู้ศึกษาเชื่อว่ารูปแบบของ

ชาวต่างชาติที่ปรากฏนั้นเป็นงานครูหรือ ช่างในสมัยรัตนโกสินทร์วาดตามแบบที่วาดกันในสมัยอยุธยา 

โดยรายละเอียดการศึกษาจะเน้นไปที่ฉากมารผจญในสมัยรัตนโกสินทร์แต่มีบางส่วนที่กล่าวถึงงานในสมัย

อยุธยา 

วัดเกาะแก้วสุทธาราม จ.เพชรบุรี พบชาวต่างชาติในภาพจ านวนมากและปรากฏอยู่ในฉาก

ต่างๆกัน เช่น ฉากมารผจญ ฉากพุทธประวัติและเป็นหมู่นักสิทธิ์วิทยาธรที่ก าลังเหาะอยู่ด้านบนฝาผนัง

อุโบสถ 

 วัดช่องนนทรี พบชาวต่างชาติอยู่ในกองทัพพระยามาร มีขุนนางชาวเปอร์เซียขี่ม้าถือโล่และดาบ

อยู่เพียงผู้เดียว ซึ่งผู้ศึกษาได้ตั้งข้อสังเกตว่าจิตรกรรมวัดช่องนนทรีไม่พบชาติใดนอกจากชาวเปอร์เซียเลย 

หากเทียบกับจิตรกรรมสมัยเดียวกัน ดังนั้นอาจเป็นไปได้ว่า จิตรกรรมที่วัดช่องนนทรีนี้ถูกเขียนขึ้นตั่งแต่
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สมัยที่ราชส านักสยามยังไม่เกิดเรื่องราวกับชาวต่างชาติซึ่งคือสมัยสมเด็จพระนารายณ์นั่นเอง 

 ต าหนักพุทธโฆษาจารย์ วัดพุทไธสวรรย์ พบชาวต่างชาติหลากหลายชาติและหลากหลายฉาก 

เช่น ปรากฏตะวันตกและชาวจีนในฉากพุทธประวัติตอนหนึ่ง และปรากฏบุรุษที่แต่งกายคล้ายชาว

เปอร์เซียในฉากมารผจญ   

 ภาพชาวต่างชาติในงานจิตรกรรมไทยประเพณีตั้งแต่ปลายพุทธศตวรรษที่ 23 ถึงพุทธศตวรรษที่ 

24 โดยสมลักษณ์ ค าตรง (ชาวต่างชาติในงานจิตรกรรมไทยประเพณีตั้งแต่ปลายพุทธศตวรรษที่ 23 ถึง

พุทธศตวรรษที่ 24: 2550) เป็นการศึกษารูปแบบ คติของชาวต่างชาติที่ปรากฏในงานจิตรกรรมช่วงพุทธ

ศตวรรษท่ี 23-24 และเข้าใจถึงสภาพสังคมและโลกทัศน์ต่อชาวต่างชาติที่สะท้อนผ่านงานจิตรกรรม โดยผู้

ศึกษาสรุปว่ารูปแบบและลักษณะชาวต่างชาตินั้นเกิดจากการปฏิสัมพันธ์กับชาวต่างชาติที่มาติดต่อค้าขาย

และเผยแพร่ศาสนา ช่างจึงได้เขียนถ่ายทอดความหลากหลายของชาติต่างๆสอดแทรกลงไปในงาน

จิตรกรรมในรูปแบบของภาพกาก โดยภาพชาวต่างชาติบางลักษณะมีการเขียนสืบเนื่องกันมาตามระเบียบ

แบบแผนเนื่องจากเป็นงานที่เสนอเรื่องราวแบบอุดมคติ แต่เมื่อความคิดแบบสัจนิยมเข้ามีบทบาทในสังคม

ท าให้ระเบียบต่างๆก็เริ่มคลี่คลายลงเรื่อยๆตามไปด้วย และการที่ภาพชาวต่างชาติเป็นภาพกากที่

สอดแทรกลงมาในงานจึงไม่สามารถสรุปได้ทั้งหมดว่าเป็นภาพที่สะท้อนสังคม อาจต้องพิจารณาเป็นกรณี

ไป ซึ่งการศึกษาของ สมลักษณ์ ค าตรงนั้นศึกษาตั่งแต่พุทธศตวรรษที่ 23 – 24 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คร่อม

ระหว่างอยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น จึงมีงานบางส่วนที่กล่าวถึงจิตรกรรมสมัยอยุธยา และ

บางส่วนกล่าวถึงงานจิตรกรรมสมัยรัตโกสินทร์ 

 วัดช่องนนทรี ในจิตรกรรมเรื่องพระมหาชนกพบพนักงานเป่าโคมแตรมีลักษณะของชาวต่างชาติ

เนื่องจากแต่งกายผิดแปลกออกไป  

 ต าหนักพุทธโฆษาจารย์ วัดพุทไธสวรรย์ พบชาวต่างที่แตกต่างจากบุคคลส่วนใหญ่ในงาน

จิตรกรรมซึ่งท าให้เกิดความโดดเด่นขึ้นมา ได้แก่ ภาพกะเหรี่ยงในฉากมารผจญ บริเวณผนังด้านทิศ

ตะวันออกพบชาวจีนอยู่ภายในอาคารและยังพบภาพทหารตะวันตก นอกจากนี้ยังพบชาวต่างประเทศที่

ถูกท าเป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์อีกด้วย 
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 วัดเกาะแก้วสุทธาราม พบชาวต่างชาติปะปนอยู่ในพุทธประวัติตอนต่างๆ ได้แก่ แขกเปอร์เซียใน

ฉากประสูติ ชายชาวจีนรูปร่างอ้วนในตอนพระพุทธเจ้าประทับอยู่ท่ีเมืองโกสัมพี ชาวต่างชาติในตอนปราบ

ช้างนาฬาคีรีและตอนดับขรรค์ปรินิพาน พวกมุสลิมตอนปราบเดียรถี และชาวตะวันตก แขก จีน ฝรั่ง

ปะปนกันในฉากมารผจญและยังพบชาวต่างประเทศเป็นนักสิทธิ์ วิทยาธร คนธรรพ์ ประกอบอยู่รอบๆ

อาคาร 

 สมุดภาพไตรภูมิหมายเลขที่ 6 พบชาวต่างชาติแทรกอยู่ในจิตรกรรมหลายตอนได้แก่ ปรากฏชาว

จีนในเรื่องมหาเวสสันดรตอนนครกัณฑ์ ปรากฏชาวจีนและชาวตะวันตกบนเรือส าเภา ชาติละล าในฉาก

แผนที่แสดงมหาสมุทรอินเดีย ในทศชาติชาดก ปรากฏชาวตะวันตก ชาวจีนในเรื่องพระมหาชนกและ

ปรากฏแขกผิวคล้ าโพกศีรษะมีหนวดเคราในเรื่องภูริทัต 

ข้อมูลทั่วไปของจิตรกรรมและสมุดภาพไตรภูมิที่ปรากฏภาพเรือส าเภา 

วัดราชบูรณะ  

ประวัติและการก าหนดอายุ 
วัดราชบูรณะสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 1967 สมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) 

บริเวณที่ถวายพระเพลิงพระเชษฐาทั้งสองพระองค์ ตามพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์กล่าวว่า  

“สมเด็จพระอินทราชาเจ้า ทรง (ประ) ชวร นฤพานครั้งนั้นเจ้าอ้ายพระยาและเจ้ายี่พระยา พระราชกุมาร

ของท่านชนช้างด้วยกัน ณ สะพานป่าถ่าน เถิงพระราลัยทั้ง 2 พระองค์ที่นั่นจึงพระราชกุมารเจ้าสามพระ

ยา ได้เสวยราชสมบัติพระศรีนครศรีอยุ (ธยา ทรงพระ) นามสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าและท่านจึงได้

ก่อเจดีย์สองพระองค์สวมที่เจ้าพระบาอ้ายและเจ้าพระยายี่ชนช้างกัน เถิง (อนิจ) ภาพต าบลป่าถ่านนั้น ใน

ศักราชนั้นสถาปนาวัดราชบุณ”2 ส่วนจิตรกรรมที่วัดราชบูรณะถูกพบในห้องกรุใต้เรือนธาตุซึ่งเป็นกรุปิด

ตาย สันนิษฐานว่าภาพจิตรกรรมภายในกรุนี้ถูกเขียนขึ้นพร้อมกับการสร้างปรางค์ โดยเขียนไว้เพ่ือเป็น

                                                           
2 พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา (ฉบับหลวงสารประเสริฐ และฉบับกรมพระปรมานุชิตฯ) และพงศา

ดารเหนือ ฉบับพระวิเชียรปรีชา (น้อย), (พระนคร: องค์การคา้ของคุรุสภา, 2504), 5. 
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พุทธบูชา เมื่อเขียนเสร็จก็บรรจุของมีค่าไว้ภายในแล้วกรุจะถูกปิดตายไม่มีใครได้พบเห็นอีก3 จึงสันนิษฐาน

ว่าจิตรกรรมก็ถูกเขียนขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับการสร้างวัด 

จิตรกรรมปรากฏภาพเรือ 
จิตรกรรมที่ในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะมีสองชั้น โดยกรุปรางค์ชั้นล่าง (ภาพที่ 2) ประกอบด้วย

ภาพอดีตพุทธเรียงรายในแถวบนสุด สองแถวถัดมาแบ่งเป็นช่องใส่พุทธประวัติตอนส าคัญ ต่อด้วยแถวของ

พระอสีติสาวก ถัดลงไปมีการท าซุ้มแต่ยังคงสามารถแบ่งจิตรกรรมออกเป็นแถวได้สี่แถว สามแถวแรกเป็น

เรื่องชาดกทั้งภายในและภายนอกซุ้ม แถวสุดท้ายภายนอกซุ้มเขียนรูปช่อดอกบัว ภายในซุ้มเขียนรูป

ดอกบัวบาน จิตรกรรมรูปเรือส าเภาปรากฏอยู่ในชาดกเรื่องพระมหาชนกชาดกซึ่งอยู่บริเวณจิตรกรรมฝา

ผนังในซุ้มบริเวณกรุชั้นล่าง (ภาพที่ 1) ลักษณะของจิตรกรรมชาดกตอนพระมหาชนกนั้นอยู่ในสภาพเลือน

รางท าให้ไม่สามารถอธิบายเรือหรือคนที่ปรากฏอยู่ในเรือได้ชัดเจน แต่สามารถตีความได้ว่าเป็นภาพนาง

มณีเมขลาอุ้มพระมหาชนก อยู่เหนือมหาสมุทรที่แสดงเป็นคลื่น ด้านหลังมีเรือส าเภาหนึ่งล า  

                                                           
3 สันติ เล็กสุขุม และกมล ฉายา วฒันะ, จิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยา, (กรงุเทพ: เจรญิวิทย์การพมิพ์, 2524), 

43. 

 

ภาพที่ 1: เรือท่ีปรากฏในกรุชั้นล่างของพระปรางค์วัดราชบูรณะท่ีมา อลงกรณ์ จันทร์สุข, พัฒนาการ
ของจิตรกรรมพระมหาชนกชาดกตั้งแต่สมัยอยุธยาถึงปัจจบุัน (วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาศิลปะ
ศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2546), 37. 
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ภาพที่ 2: ภาพลายเส้นจิตรกรรมภายในกรุชั้นล่างพระปรางค์วัดราชบูรณะ 
ที่มา:  สว่าง สิมะแสงยาภรณ์, “แบบศิลปะที่ปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนังภายในกรุ ณ พระปรางค์

ประธาน วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” (ศิลปะนิพนธ์ศิลปศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาประยุกต์

ศิลป์ศึกษา สาขาศิลปะประเพณี คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2523), 15.  
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ภาพที่ 3 เรือท่ีปรากฏในจิตรกรรมวัดเกาะแก้วสุทธาราม 

วัดเกาะแก้วสุทธาราม 

ประวัติและการก าหนดอายุ 
 วัดเกาะเป็นวัดโบราณสร้างขึ้นสมัยอยุธยา ไม่พบหลักฐานที่เกี่ยวกับการสร้างแต่มีจารึกที่

จิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถว่า เขียนขึ้นในปี พ.ศ.2277 ตรงกับสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ จึงเป็นการ

ยืนยันว่า วัดนี้เป็นวัดที่มีความส าคัญมากในจังหวัดเพชรบุรีมาตั่งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย 4และเป็น

หลักฐานที่ช่วยก าหนดอายุจิตรกรรมว่าอายุราวพ.ศ. 2277 หรือสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ 

จิตรกรรมปรากฏภาพเรือ 
 จิตรกรรมที่ปรากฏ เป็นเรื่องพระพุทธ

ประวัติ มารผจญ สัตตมหาสถาน อัฏฐมหาสถาน 

พระอดีตพุทธ จักรวาล และดาวฤกษ์  ตาม

ความคิดของคนโบราณ พระพุทธบาทชายทะเล

และเทพชุมนุม ลักษณะการวางของจิตรกรรมนั้น 

บริเวณสกัดหน้าพระประธานเป็นฉากเทพชุมนุม 

เหนือบานประตูเป็นภาพพุทธประวัติซึ่งสะท้อนให้

เห็นทิวทัศน์และการแต่งกายของผู้คน สกัดหลังเป็นฉากมารผจญ เหนือบานประตูเป็นภาพพุทธบาท

ชายทะเล ผนังด้านข้างเป็นภาพสถานที่ส าคัญสลับกับภาพสิทธิวิทยาธรที่เป็นชาวต่างชาติ โดยด้านขวามือ

พระประธานเป็นภาพสัตตมหาสถานและซ้ายมือของพระประธานเป็นภาพอัฏฐมหาสถาน  จิตรกรรมรูป

เรือส าเภาปรากฏอยู่ในฉากพระพุทธบาทชายทะเลเหนือประตูทางขวาของพระประธานที่ผนังสกัดหลัง  

(ภาพท่ี 3) ปรากฏเป็นเรือเต็มล าลักษณะหันหลังในกับผู้ชม ตัวเรือมีลักษณะโค้ง เขียนรูปสี่เหลี่ยมเรียงกัน

เป็นช่องส าหรับใส่ปืนใหญ่ มีการท าเสากระโดงเรือสองต้น เสาต้นหลังสูงกว่าต้นหน้า ใบเรือรูปสี่เหลี่ยมมี

เส้นตามแนวขวาง บนยอดมีธงติดอยู่ มองไม่เห็นห้องเก๋งบริเวณหลังเรือแต่เห็นหลังเรือลักษณะป้านเป็น

สี่เหลี่ยมและเห็นหางเสือของเรือท่ีเป็นสีน้ าตาลเข้ม ภายในเรือไม่หลงเรือร่องรอยของคนอยู่บนดาดฟ้าเรือ 

                                                           
4 วรรณิภา ณ สงขลา, จิตรกรรมสมัยอยุธยา, (กรงุเทพฯ: ฝ่ายอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรม กอง

โบราณคด ีกรมศิลปากร, 2535), 71. 
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วัดช่องนนทรี 

ประวัติและการก าหนดอายุ 
 วัดช่องนนทรีไม่ปรากฏหลักฐานเอกสารที่กล่าวถึงประวัติการสร้าง แต่นักวิชาการระบุว่าเป็นวัด
โบราณสมัยพระนารายณ์เนื่องจากมีหลักฐานทางโบราณคดีที่ยังปรากฏอยู่ คือ อุโบสถ พระพุทธรูป และ
จิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถ เสมา เจดีย์และก าแพงแก้วและซุ้มประตู โดยเฉพาะซุ้มหน้าต่างที่ มีลักษณะ
เป็นกรอบแหลมคล้ายรูปดอกบัวซึ่งปรากฏที่พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ที่สถาปนาขึ้นสมัยสมเด็จพระ
นารายณ์ด้วยท าให้นักวิชาการสันนิษฐานว่าอุโบสถอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าวนอกจากนี้จิตรกรรมจึงถูก
สันนิษฐานถูกเขียนขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน 5แต่
ดร.รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูลได้กล่าวว่าการท า
หน้าต่างรูปแบบนี้ยังคงปรากฏต่อมาในสมัย
หลังด้วยและสิ่งก่อสร้างในวังนารายณ์ราช
นิเวศน์ไม่ก่อฐานแอ่นโค้งชัดเจนมาก แต่ฐาน
แบบนี้พบที่วัดกุฎีดาวและวัดมเหยงค์ ท าให้
พระอุโบสถดังกล่าวควรเป็นสถาปัตยกรรมบ้าน
พลูหลวงตอนกลางไม่อาจมีอายุถึงสมัยสมเด็จ
พระนารายณ์ได้และจิตรกรรมก็ควรจะมีอายุ
ช่วงเดียวกัน คือราวกลางพุทธศตวรรษที่ 23 
เช่นเดียว6  

จิตรกรรมปรากฏภาพเรือ 
จิตรกรรมที่ปรากฏในอุโบสถเป็นเรื่อง ทศชาติชาดกและพุทธประวัติ มีการล าดับเรื่องชาดกเรียง

ตามล าดับห้องละ 1 เรื่อง เริ่มจากซ้ายของพระประธานเป็นเรื่อง พระเตมีย์ พระมหาชนก พระสุวรรณ

สามและพระมโหสถ ซึ่งเริ่มเรียงจากริมประตูเข้ามาหาพระประธานตามล าดับ ฝาผนังฝั่งด้านขวาพระ

ประธานเป็นเรื่อง พระภูมิทัตต์ พระจันทกุมาร พระพรหมนารท พระวิทูร และพระเวสสันดร เรียงจาก

                                                           
5 วัดช่องนนทรี, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2525), 8. 
6 รุ่งโรจน์ ภริมย์อนุกูล, “การศึกษาวิเคราะห์เชิงท่ีมาของสมุดภาพไตรภูมิ” (วิทยานิพนธ์หลักสูตรปรญิญา

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาโบราณคดสีมัยประวตัิศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2552), 335-336. 

 

ภาพที่ 4: เรือท่ีปรากฏในจิตรกรรมวัดช่องนนทรี 
ที่มา: พนมกร นวเสลา 
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ภาพที่ 5: ลูกเรือท้ัง 5 คน 
ที่มา: พนมกร นวเสลา 

พระประธานออกไปหาประตูตามล าดับ ส่วนสกัดหน้าเป็นพระไสยาสน์สององค์ถัดลงมาด้านล่างเป็น พุทธ

ประวัติตอนมารผจญ สกัดหลังมีภาพพุทธประวัติหลายตอนแต่ช ารุดลบเลือนไปแล้ว คงเหลือตอนที่ระบุได้

เพียงกลุ่มเดียวคือตอนเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ 7 จิตรกรรมรูปเรือส าเภาปรากฏในเรื่องพระมหาชนก

ตอนที่เรือส าเภาถูกพายุอับปางลงกลางมหาสมุทรพระมหาชนกแสดงความเพียรพยายามด้วยการว่ายน้ า

เจ็ดวันเจ็ดคืนในที่สุดนางมณีเมขลาได้เหาะลงอุ้มพระมหาชนกพาไปยังเมืองมิถิลา (ภาพท่ี 4)   

จิตรกรรมได้แสดงออกมาในรูปของ

เรือล าหนึ่งลอยอยู่กลางมหาสมุทรที่มีคลื่น

และสัตว์ต่างๆ เช่น ปลา กุ้ง รวมทั้งมีนาง

เงือก เนื่องจากจิตรกรรมลบเลือนไปบ้างส่วน

สภาพเรือที่เหลืออยู่จึงไม่สมบูรณ์ทั้งล าเรือ 

เหลือหั ว เรื อ เ พียง เล็ กน้อย  ตั ว เรื อและ

เสากระโดงเรือบางส่วน ท้ายเรือมีห้องเก๋ง ตัว

เรือตั่งแต่ท้ายเรือไปถึงหัวเรือโค้งแต่ไม่มากนัก 

ปรากฏร่องรอยการท าเสากระโดงเรือจากการที่มีบุคคลอยู่ในท่าทางก าลังปีนขึ้นไปด้านบนแต่ไม่สามารถ

บอกลักษณะของเสากระโดงเรือได้ และมีร่องรอยของเชือกขึงใบเรือ ด้านหลังมีห้องเก๋งที่มีหลังคาลาดอยู่

เหนือดาดฟ้าเรือ  บริเวณห้องเก๋งเรือมีการเขียนรูปกรอบซุ้มลงไปในส่วนหน้าต่างของเรือด้วย ลักษณะ

บุคคลที่อยู่ภายในเรือนั้นมีลูกเรือหรือคนอยู่ทั้งสิ้นห้าคนอยู่บริเวณดาดฟ้าหลังเรือเห็นหน้าตาชัดเจนเพียง

สี่คนทั้งหมด (ภาพท่ี 5) คือมีการเขียนคิ้วให้เป็นเส้นๆต่อกันแตกต่างจากคนทั่วๆไปในจิตรกรรมที่จะเขียน

คิ้วเป็นเส้นเดียวนอกจากนั้นยังมีการเขียนหนวดและบางคนมีการท าร่องบริเวณข้างแก้ม ซึ่งสันนิษฐานว่า

คนเหล่านี้คือพวกแขกที่นิยมไว้หนวด นอกจากนี้ทรงผมยังแตกต่างจากผมชาวบ้านสมัยอยุธยา (ภาพที่ 6) 

อีกคนหนึ่งก าลังปีนเสากระโดงเรือเห็นเพียง แขน ล าตัวและผ้านุ่งและศีรษะที่ค่อนข้างเลือนราง ไม่เหลือ

หน้าตาจึงไม่สามารถระบุอะไรได้ นอกเรือเห็นร่องรอยคนอยู่สามคน (ภาพที่ 7) หนึ่งคนถูกปลากัดโผล่หัว

และขาออกมาแต่จิตรกรรมค่อนข้างเลือนเห็นเพียงเค้ารางของส่วนล าตัว บริเวณหน้าเรือปรากฏคนสอง

                                                           
7 วรรณภิา ณ สงขลา, จิตรกรรมสมัยอยุธยา, 104. 
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ภาพที่ 6: ทรงผมชาวบ้านผู้ชายสมัยอยุธยาจากจติรกรรมวดัช่องนนทรี 
 

 

ภาพที่ 7: ร่องรอยของบุคคลบริเวณหัวเรือ 
ที่มา: พนมกร นวเสลา 

 

ภาพที่ 8: นางมณีเมขลา 
ที่มา: พนมกร นวเสลา 

คน คนหนึ่งเหลือแขนสองข้างเท่านั้นส่วนอีกคนหนึ่งเหลือส่วนหัวและล าตัวท่าทางคล้ายกับก าลังว่ายน้ า

อยู่ สามคนนี้ไม่สามรถระบุชาติได้เช่นกันว่าเป็นชาติใดเนื่องจากส่วนที่หลงเหลืออยู่ไม่มีส่วนใดเป็น

เอกลักษณ์หรือรูปแบบเฉพาะของชาติใดเลย บริเวณด้านบนของเรือมีผู้หญิงหนึ่งคนการแต่งการสวมศิรา

ภรณ์ซึ่งบ่งบอกว่าเป็นเทวดาซึ่งน่าจะเป็นนางมณีเมขลา (ภาพท่ี 8)  

 

 

 

 

 

 

 

  

(ข) 
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ภาพท่ี 9: เรือของพระพุทธโฆษาจารย์และพระพุทธทัตตะ 
(ก) ภาพจากจิตรกรรมภายในต าหนักพุทธโฆษาจารย์ 

(ข) ภาพคัดลอกของ อ.เฟื้อ หริพิทักษ์ 

ที่มา: นิวัติ กองเพียร,บรรณาธิการ, 100 ปีชาตกาล เฟ้ือ 

หริพิทักษ์: นิทรรศการชีวิตและผลงาน เฟ้ือ หริพิทักษ์,

(กรุงเทพฯ: หอศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพ

พิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 182. 

ต าหนักพุทธโฆษาจารย์ วัดพุทไธสวรรย์   

ประวัติและการก าหนดอายุ 
วัดพุทธไธสวรรย์ สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) “ศักราช 715 ปีมะเส็ง 

เบญจศก (พ.ศ. 1996) วันพฤหัสบดี เดือน 4 ขึ้น 1 ค่ า เพลา 2 นาฬิกา 5 บาท ทรงพระกรุณาตรัสว่า ที่

พระต าหนักเวียงเหล็กนั้นให้สถาปนาพระวิหาร

และพระมหาธาตุเป็นพระอารามแล้วให้นามชื่อ 

วัดพุทไธศวรรย์”8 แต่ต าหนักพุทธโฆษาจารย์ซึ่ง

ตั้ งอยู่บริ เวณด้านหน้าพระอุโบสถนั้นมีการ

สันนิษฐานว่าเป็นต าหนักที่สมเด็จพระเพทราชา

ทรงสถาปนาขึ้นมาภายหลังเพ่ืออุทิศถวายให้

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ผู้เป็นอาจารย์ของ

พระองค์ในปี พ.ศ. 22339 มีผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับการ

ก าหนดอายุของจิตรกรรมภายในชั้นสองต าหนัก

พุทธโฆษาจารย์ไว้ดังนี้ ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุ

ภัทรดิศ ดิศกุล ทรงก าหนดอายุไว้ในหนังสือศิลปะ

ในประเทศไทย 10 ว่ามีอายุราวต้นพุทธศตวรรษที่ 

23 ณ น ปากน้ า ได้ก าหนดอายุไว้ในหนังสือ 

จิตรกรรมสมัยอยุธยา 11 ว่าเป็นสมัยอยุธยาตอน

ปลาย ศาสตรจารย์ สันติ เล็กสุขุม ได้ก าหนดอายุ

ไว้ ในหนังสือศิลปะอยุธยางานช่างหลวงของ

                                                           
8 พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจมิ) กับพระจักรพรรดิพงศ์ (จาด), (พระนคร: 

คลังวิทยา, 2507), 3. 
9 รุ่งโรจน ์ภิรมย์อนุกูล, “การศึกษาวิเคราะห์เชิงท่ีมาของสมุดภาพไตรภูมิ” 340.  
10สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ., ศิลปะในประเทศไทย, (กรงุเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2538), 48. 
11 ณ น ปากน้ า, จิตรกรรมอยุธยา, (กรงุเทพฯ: เมืองโบราณ, 2543), 69. 

(ก) 

(ข) 
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แผ่นดิน12 ว่ามีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 23 แต่ทั้งสามท่านไม่ได้ให้เหตุผลในการก าหนดอายุไว้ และ อ. 

รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล ได้สันนิษฐานไว้ในวิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ เรื่อง การศึกษาวิเคราะห์เชิงที่มาของสมุดภาพไตรภูมิ 13 ว่าควรมีอายุหลังปี 

พ.ศ. 2233 เพราะไม่เคยปรากฏว่ามีธรรมเนียมว่ามีการเขียนภาพเล่าเรื่องหรือจิตรกรรมภายในที่พักอาศัย 

และถ้าเชื่อว่าอาคารหลังนี้เป็นที่อยู่ของพุทธโฆษาจารย์มาก่อน จิตรกรรมที่ต าหนักหลังนี้ต้องมีอายุหลังปี 

พ.ศ. 2233 ทั้งนี้เพราะในปีดังกล่าวพระพุทธฆาจารย์ได้ถวายวิสัชชนาถวายแด่สมเด็จพระเพทราชา 

จิตรกรรมปรากฏภาพเรือ 
จิตรกรรมในต าหนักพุทธโฆษาจารย์ เป็นพุทธประวัติ ทศชาติชาดกเพียง 5 เรื่อง (พระเตมีย์ พระ

มหาชนก พระสุวรรณสาม พระเนมีราช และพระมโหสถ) ภาพประวัติพุทธโฆษาจารย์เสด็จไปลังกา และ

ภาพทวารบาลทั้งสิบสองภาษา14 จิตรกรรมรูปเรือส าเภาปรากฏอยู่ในต าหนักพุทธโฆษาจารย์ตอนพุทธ

โฆษาจารย์เสด็จไปสืบพระพุทธศาสนาในลังกาทวีประหว่างทางได้พบกับเรือของพุทธทัตตะ จิตรกรรมได้

แสดงออกมาในรูปแบบของเรือสองล าหันหลังชนกัน (ภาพท่ี 9) เรือล าหนึ่งมีพุทธโฆษาจารย์ประทับยืนอยู่ 

(ภาพที่ 10) ลักษณะของเรือเหลือสมบูรณ์เต็มล าหันด้านข้างให้ผู้ชม บริเวณตัวเรือโค้งมีช่องส าหรับปืน

ใหญ่ บนเรือมีเสากระโดง 3 ต้นและเชือกขึงใบเรือ เสาต้นกลางสูงสุด เสาต้นหลังสูงรองลงมาและเสาต้น

หน้าโผล่ไปบริเวณด้านหน้าเรือคล้ายกับลักษณะของเรือฝรั่งที่จะมีเสาและใบยื่นไปบริเวณหน้าเรือ (ภาพที่ 

11) เสาต้นกลางที่ยอดเสามีที่ส าหรับเฝ้ายามที่เรียกว่า “รังกา” ใบเรือมีเส้นตามแนวยาวมีลักษณะคล้าย

ม่านหน้าต่าง เก๋งหลังเรือเป็นห้องหลังคาโค้ง ท้ายเรือเห็นหางเสือ  

  

                                                           
12 สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา: งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2544), 181. 
13 รุ่งโรจน ์ภิรมย์อนุกูล, “การศึกษาวิเคราะห์เชิงท่ีมาของสมุดภาพไตรภูมิ” 342. 
14 วรรณิภา ณ สงขลา, จิตรกรรมสมัยอยุธยา, 127. 
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เรืออีกล ามีพระพุทธทัตตะประทับนั่งอยู่ 

(ภาพที่ 12) ลักษณะของเรือเหลืออยู่เกือบเต็มล า

หันข้างในกับผู้ชมลักษณะคล้ายกับเรือพุทธโฆษา

จารย์ ตัวเรือมีการช่องส าหรับใส่ปืนใหญ่ หัวเรือ

มองไม่เห็นเนื่องจากจิตรกรรมเลือนไปบางส่วนอีก

ทั้งยังถูกวาดติดกับหน้าต่างอาจวาดไม่เต็มล าเรือ 

เสากระโดงเรือเหลืออยู่เพียงสองเสาแต่ไม่เต็มต้น

ไม่สามารถระบุได้ว่าด้านบนมีรังกาหรือไม่บริเวณ

เสากระโดงเรือเหลือร่องรอยเชือกขึงใบเรือ ใบเรือ

มีเส้นตามแนวยาว หลังเรือมีเก๋งเรือ เหนือห้องเก๋งเรือมีดาดฟ้าที่มีพ้ืนที่ให้พระพุทธทัตตะประทับนั่ง  

 

 

ภาพท่ี 12: เรือพุทธโฆษาจารย ์
(ก) ภาพคัดลอกของ อ.เฟื้อ หริพิทักษ์ 
ที่มา: อนันต์ วิริยะพินิจ, บรรณาธิการ, เฟ้ือ หริพิทักษ์: 
จิตรกรเอกของไทย, (กรุงเทพฯ: มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นา
คะประทีป, 2553), 74. 
(ข) ภาพจากจิตรกรรมภายในต าหนักพุทธโฆษาจารย์ 

 

ภาพท่ี 11: เรือพระพุทธทัตตะ 
(ก) ภาพจากจิตรกรรมภายในต าหนักพุทธโฆษาจารย์ 

(ข) ภาพคัดลอกของ อ.เฟื้อ หริพิทักษ์ 

ที่มา: นิวัติ กองเพียร, บรรณาธิการ, 100 ปีชาตกาล เฟ้ือ หริ

พิทักษ์: นิทรรศการชีวิตและผลงาน เฟ้ือ หริพิทักษ์, (กรุงเทพฯ : 

หอศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 2553), 182. 

 

 

ภาพท่ี 10: ด้านหน้าเรือก าปั่นฝรัง่ 
ที่มา: http://global.britannica.com/technology/carrack 

เข้าถึงเมื่อวันที ่11 พฤษภาคม 2559  

(ก) (ข) 
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เรือพุทธโฆษาจารย์ปรากฏพุทธโฆษาจารย์ประทับยืนอยู่บนดาดฟ้าเรือบริเวณกลางล าเรือ 

ด้านบนเสากระโดงในรังกาปรากฏบุคคลสองคนสวมศิราภรณ์และเครื่องประดับ (ภาพที่13) ซึ่งตามเนื้อ

เรื่องหมายถึงเทวดาที่มาช่วยเดินเรือให้พุทธโฆษาจารย์และการขึ้นไปอยู่บนเสากระโดงเรือก็อาจเพ่ือมอง

สังเกตการณ์และมองทิศทางที่ต้องใช้ต่อไป บนดาดฟ้าเรือหน้าปรากฏบุคคลสามคนสวมศิราภรณ์และ

เครื่องประดับเช่นกัน (ภาพที่ 14) คนหนึ่งถือธง คนหนึ่งเป่าเครื่องดนตรีและอีกคนหันหน้าไปทางพุทธ

โฆษาจารย์ คนเหล่านี้น่าจะเป็นเทวดาที่มาคอยควบคุมเรือให้กับพระพุทธโฆษาจารย์ตามเนื้อเรื่องของ

ตอนนี้เช่นเดียวกับเทวดาที่อยู่บนเสากระโดงเรือ บริเวณหัวเรือมีบุคคลเกาะอยู่  (ภาพที่ 15) ลักษณะ

เครื่องแต่งกาย ผ้านุ่งและมีการสวมผ้าโพกศีรษะสันนิษฐานว่าคือแขกซึ่งมีลักษณะคล้ายกับจิตรกรรมสิทธิ์

วิทยาธรในวัดเกาะแก้วสุทธาราม (ภาพท่ี 17) แขกคนนี้อาจหมายถึงพ่อค้าที่พุทธโฆษาจารย์อาศัยเดินทาง

ไปยังเกาะลังกา บนดาดฟ้าเรือบริเวณด้านหลังมีคนสองคน คนหนึ่งถือฉัตรกางให้พุทธโฆษาจารย์  (ภาพที่ 

16) สันนิษฐานว่าคือพระพรหม อีกคนพนมมือสวมศิราภรณ์และเครื่องประดับจึงน่าจะเป็นเทวดา

เช่นเดียวกัน ภายในห้องเก๋งเรือปรากฏบุคคลหนึ่งคน แต่ไม่อาจระบุได้ว่าเป็นใครเนื่องจากโผล่เพียง

ใบหน้าเท่านั้น ส่วนเรืออีกล าหนึ่งบริเวณเหนือห้องเก๋งเรือปรากฏพระภิกษุรูปหนึ่งประทับนั่งอยู่สันนิษฐาน

ว่าคือพระพุทธทัตตะ ด้านข้างของพุทธทัตตะมีบุคคลสวมเครื่องประดับและศิราภรณ์ คนหนึ่งก าลังน า

พานไปประเคนแด่พุทธทัตตะจากเนื้อเรื่องหมายถึงเทวดาน าของมาถวายให้แก่พุทธทัตตะ ซึ่งจะน าของ

นั้นมอบให้แก่พุทธโฆษาจารย์ นอกจากนี้ในเรือยังมีบุคคลสวมเครื่องประดับและศิราภรณ์อีกสี่คน (ภาพที่ 

20) สันนิษฐานว่าหมายถึงเทวดาที่มาช่วยบังคับเรือให้แก่พุทธทัตตะ โดยเทวดาองค์หนึ่งอยู่ถัดจากเทวดา

ที่ถวายของแด่พุทธโฆษาจารย์ก าลังมองไปยังใบเรือ เทวดาอีกสามองค์อยู่บริเวณห้องเห็นเพียงใบหน้ามา

บริเวณหน้าต่างสององค์และอยู่บริเวณหน้าห้องหนึ่งองค ์(ภาพที่ 19) บริเวณดาดฟ้าด้านหน้าเรือมีคนสอง

คน คนหนึ่งสวมเสื้อคอกลมแขนยาวสีขาวผ่าหน้าสวมกางเกงสีเข้มบริเวณศีรษะสวมหมวกปีกกว้าง (ภาพ

ที่ 18) และอีกคนหนึ่งจิตรกรรมค่อนข้างเลือนรางชุดที่ใส่ลักษณะคล้ายกับคนแรกแต่ไม่สวมหมวก จาก

การแต่งกายแล้วสันนิษฐานว่าคนแรกคือชาวตะวันตกเนื่องจากสวมหมวกปีกกว้างใส่เสื้อแขนยาวและ

กางเกงขายาว ส่วนอีกคนหนึ่งจิตกรรมลบเลือนมากยากจะสันนิษฐานว่าคือชาติใด 
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ภาพท่ี 14: เทวดาที่อยูใ่นรงักา 

  

ภาพท่ี 13: เทวดาหน้าเรือ 

 

ภาพท่ี 15: บุคคลที่เกาะอยู่บริเวณหัวเรือ 

 

ภาพท่ี 17: นักสิทธ์ิวิทยาธรที่เป็นแขกในวัดเกาะแก้วสุทธาราม 

 

ภาพท่ี 16: เทวดาบนเรือพระพุทธโฆษาจารย ์

ภาพท่ี13-16 :  
(ก) ภาพคัดลอกของ อ.เฟื้อ หริพิทักษ์ 

ที่มา: นิวัติ กองเพียร, บรรณาธิการ, 100 ปีชาตกาล 

เฟ้ือ หริพิทักษ์: นิทรรศการชีวิตและผลงาน เฟ้ือ 

หริพิทักษ์ , (กรุง เทพฯ: หอศิลป์คณะจิตรกรรม

ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 

2553), 182. 

(ข) ภาพจากจิตรกรรมภายในต าหนักพุทธโฆษาจารย์ 

 

(ก) (ข) (ก) (ข) 

(ก) (ข) 

(ก) (ข) 
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ภาพท่ี 20: เทวดาบนเรือพระพุทธโฆษาจารย ์

 

ภาพท่ี 18: เทวดาบนเรือพระพุทธทัตตะ (ด้านล่าง) 

 

ภาพท่ี 19: บุคคลที่อยู่บริเวณด้านหน้าเรือพระพุทธทัตตะ 

ภาพท่ี: 18-20 
(ก) ภาพคัดลอกของ อ.เฟื้อ หริพิทักษ์ 
ที่มา: นิวัติ กองเพียร, บรรณาธิการ, 100 ปีชาตกาล เฟ้ือ หริพิทักษ์: 
นิทรรศการชีวิตและผลงาน เฟ้ือ หริพิทักษ์ , (กรุงเทพฯ: หอศิลป์คณะ
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 182. 
(ข) ภาพจากจิตรกรรมภายในต าหนักพุทธโฆษาจารย์ 
 

(ก) (ข) 

(ก) (ข) (ก) 
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ไตรภูมิเลขที่ ๕ 

ประวัติและการก าหนดอายุ 
 ตามประวัติความเป็นมาของเอกสารตามทะเบียนของหอสมุดแห่งชาติได้ระบุไว้ว่า “สมุดภาพไตร

ภูมิฉบับนี้พระยานครศรีธรรมราชได้ทูลเกล้าฯ ถวายหอพระสมุดวชิรญาณ15 เมื่อครั้งปีชวดพุทธศักราช 

2443” และมีผู้ศึกษาเพ่ือก าหนดอายุจิตรกรรมไว้ดังนี้ ศาสตราจารย์ฌอง บวชเซลิเย่ร์ได้ก าหนดอายุไว้ใน

หนังสือ Thai Painting16 ว่ามีอายุราวคริสต์วรรษที่ 17 หรือกลางพุทธศตวรรษที่ 22 ถึงกลางพุทธ

ศตวรรษที่ 23 ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงก าหนดอายุไว้ในหนังสือศิลปะในประเทศ

ไทย17 ว่ามีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 22-23 ศาสตรจารย์ สันติ เล็กสุขุม ได้ก าหนดอายุไว้ในหนังสือศิลปะ

อยุธยา งานช่างหลวงของแผ่นดิน 18 ว่ามีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 22 แต่ทั้งสามท่านไม่ได้ให้เหตุผลในการ

ก าหนดอายุไว้ นอกจากนั้น นางสาวพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ ได้เสนอในบทน า สมุดภาพไตรภูมิฉบับ

อักษรขอม ภาษาไทย19 ว่าสมุดภาพไตรภูมิฉบับหมายเลขที่ 5 เป็นสมุดภาพในสมัยอยุธยา ทั้งนี้สันนิษฐาน

จากลักษณะภาพและตัวอักษรที่เขียนแทรกในสมุด และ ดร รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล ได้สันนิษฐานไว้ใน

วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ 20เรื่อง 

การศึกษาวิเคราะห์เชิงที่มาของสมุดภาพไตรภูมิ ว่าควรที่จะมีอายุอยู่ในระหว่างครึ่งหลังของพุทธศตวรรษ

ที่ 22 เนื่องจาก รูปแบบการวาดจิตรกรรมและลวดลายรวมไปถึงลักษณะอักษรที่ใช้ในสมุดภาพไตรภูมิ 

 

 

 

                                                           
15 พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ, สมุดภาพไตรภูมิอักษรขอมภาษาไทย, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2552), 8. 
16 Jean Boisselier, Thai Painting, (Tokyo: Kadansha International, c1976), 85. 
17 สุภัทรดศิ ดิศกุล, ม.จ., ศิลปะในประเทศไทย, (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2539),  34. 
18 สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา: งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน, 181. 
19 พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ, สมุดภาพไตรภูมิอักษรขอมภาษาไทย, 8. 
20 รุ่งโรจน์ ภริมย์อนุกูล, “การศึกษาวิเคราะห์เชิงท่ีมาของสมุดภาพไตรภูมิ” 97-99. 
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ภาพที่ 21: ภาพจิตรกรรมที่ปรากฏเรือภายในสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 5 

ที่มา: พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจรญิ, สมุดภาพไตรภูมิอักษรขอมภาษาไทย, (กรงุเทพฯ: กรมศิลปากร, 
2552), 175-178. 

จิตรกรรมปรากฏภาพเรือ 
ลักษณะเนื้อหาของสมุดภาพไตรภูมิด้านต้น เขียนภาพตามแนวตั้ง เริ่มต้นที่  อรูปพรหม สวรรค์ 

ภาพเขาพระสุเมรุและเขาสัตตบริภัณฑ์ ภาพมหาทวีปทั้งสี่ ยมโลกและมหานรกทั้ง 8 ขุม ด้านปลายเขียน

ตามแนวนอน ภาพเล่าเรื่องมหาชาติ ภูมิศาสตร์จักรวาล เริ่มตั่งแต่ชมพูทวีป ทวีปทางใต้จนไปสุดที่    

อุตตรกุรุทวีป  ภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติบางตอน ภาพเล่าเรื่องเขาสุมนกูฎในลังกาทวีปและภาพจากอรรถ

กถาแทรกอยู่21 จิตรกรรมรูปเรือส าเภาปรากฏอยู่ในหน้าปลายทั้งสิ้นสี่ล า โดยปรากฏในแผนที่โบราณ

แสดงภาพบ้านเมืองสมัยพุทธกาล แผนที่โบราณแสดงฉากพระพุทธบาทที่เกาะลังกาและแผนที่โบราณ

แสดงฉากพุทธโฆษาจารย์และพระอินทร์เดินทางไปในเรือส าเภาซึ่งทั้งสามฉากที่กล่าวมานั้นอยู่หน้าติดกัน 

(ภาพท่ี 21)  

 

 

 

 

 

 

  

เรือล าแรก (ภาพที่22) ในฉากแสดงบ้านเมืองสมัยพุทธกาลนั้นจิตรกรรมแสดงออกมาในรูปแบบ

ของเรือส าเภาหนึ่งล าลอยอยู่กลางมหาสมุทร ตัวเรือเหลืออยู่เกือบสมบูรณ์ทั้งล าแต่ลักษณะไม่สมจริง ตัว

เรือเป็นทรงโค้งเหลือที่ด้านในให้คนอยู่ เสากระโดงเรืออยู่กลางล าเรือเพ่ือยึดใบเรือ ใบเรือมีลักษณะโค้ง

คล้ายก าลังโดนลมหลังเรือมีห้องเก๋งเรือท่ีมีหลังคาลาดคล้ายกับศาลาโปร่ง บริเวณฉากมีการเขียนคลื่นเพ่ือ

                                                           
21 พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ, สมุดภาพไตรภูมิอักษรขอมภาษาไทย, 95.  
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แสดงถึงความเป็นมหาสมุทรและมีปลาแหวกว่ายอยู่

ระหว่างคลื่น บนเรือมีคนทั้งหมดสี่คน อยู่ภายในห้องเก๋ง

หลังเรือหนึ่งคนและที่เหลืออยู่บริเวณดาดฟ้าเรือ คนที่อยู่

ด้านหน้าสุดโพกผ้าสีส้ม คนถัดมาโพกผ้าสีเขียวและคน

สุดท้ายโพกผ้าสีส้มเช่นเดียวกับคนหน้า แต่อยู่ในท่าทาง

ก าลังดึงใบเรือเพ่ือบังคับทิศทางเรือ ส่วนสองคนหน้า

อาจจะก าลังดูทางด้านหน้า จากการสวมผ้าโพกหัวแล้ว

คนเหล่านี้น่าจะหมายถึงพวกแขกที่จะสวมผ้าโพกหัว

ลักษณะนี้ส่วนคนในห้องเก๋งหลังเรือนั้นจิตรกรรมเลือน

มากจนไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นชาติใด 

เรือล าที่สอง (ภาพที่ 23) อยู่ในฉากแผนที่

โบราณแสดงรอยพระพุทธบาทที่เกาะลังกา จิตรกรรม

แสดงออกมาในรูปแบบคล้ายกับเรือล าแรกคือ ทั้ ง

ลักษณะเรือส าเภาและองค์ประกอบโดยรอบที่อยู่กลาง

มหาสมุทร มีคลื่นและปลาเพ่ือแสดงออกถึงความเป็น

มหาสมุทร แต่ภายในเรือมีคนทั้งสิ้นห้าคน มากกว่าล า

แรก สองคนที่อยู่ภายในห้องหลังเรือหันหน้าเข้าหากัน 

ลักษณะหน้าตาและทรงผม คล้ายกับชาวบ้านผู้ชายสมัย

อยุธยา (ภาพที่ 7) สามคนที่เหลืออยู่บริเวณตัวเรือ

เช่นเดียวกับล าแรก แต่ภาพลบเลือนไปค่อนข้างมากเห็น

เพียงผ้าโพกหัวสีเหลือง ส้ม และเขียวตามล าดับ มีเส้น

เชือกจากใบเรือตรงมาที่คนหลังสุดสันนิษฐานว่าก าลัง

บังคับทิศทางของเรือเช่นเดียวกับคนสุดท้ายของเรือล าแรก ลักษณะการสวมผ้าโพกหัวของสามคนที่อยู่ใน

เรือล านี้เหมือนกับคนที่อยู่ในเรือล าก่อนหน้าจึงสันนิษฐานว่าคนกลุ่มนี้เป็นแขกเช่นเดียวกัน 

 

ภาพที่ 22: เรือท่ีปรากฏในฉากแสดงบ้านเมืองสมยั
พุทธกาล 

ที่มา: พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจรญิ, สมุดภาพไตร
ภูมิอักษรขอมภาษาไทย, (กรงุเทพฯ: กรมศิลปากร, 
2552), 175. 

 

 
ภาพที่ 23: เรือท่ีปรากฏในฉากแผนท่ีโบราณ
แสดงรอยพระพุทธบาทที่เกาะลังกา 
ที่มา: พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจรญิ, สมุดภาพ
ไตรภูมิอักษรขอมภาษาไทย, (กรงุเทพฯ: กรม
ศิลปากร, 2552), 176. 
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เรือสองล าต่อมาอยู่ในฉากตอนพระพุทธโฆษาจารย์และพระอินทร์เดินทางไปลังกา เรือล าแรก  

(ภาพที่ 24) เป็นเรือของพุทธโฆษาจารย์ทราบได้จากภายในเรือมีพระประทับนั่งอยู่บริเวณห้องเก๋งหลัง 

เรือลักษณะของเรือคล้ายกับสองล าก่อนหน้า แต่หลังคาห้องมีจ านวนชั้นของหลังคาลาดมากกว่าและมีการ

ตกแต่งเรือด้วยลวดลายกนก อาจเพ่ือแสดงฐานันดรของผู้อาศัยในเรือ ภายในเรือมีบุคคลสี่คนสวมศิรา

ภรณ์และเครื่องประดับซึ่งน่าจะเป็นเหล่าเทวดาที่มาคอยควบคุมเรือให้พระพุทธโฆษาจารย์ เรืออีกล าหนึ่ง

ลักษณะของเรือแปลกกว่าล าอื่นๆเพราะมีลักษณะคล้ายเรือพาย ตัวเรือมีการท าหัวเรือและท้ายเรือโค้งแต่

มีการท าเสากระโดงและใบเรือ (ภาพที่ 25) ภายในเรือมีคนอยู่สามคน ทุกคนสวมผ้าโพกหัว จึงสันนิษฐาน

ว่าคนเหล่านี้คือแขกเช่นเดียวกับกลุ่มที่อยู่ในเรือสองล าก่อน  

 

ไตรภูมิเลขที่ ๖ 

ประวัติและการก าหนดอายุ 
ตามประวัติที่มาของเอกสารระบุว่าสมุดภาพไตรภูมิฉบับหมายเลข 6 เป็นสมบัติเดิมของหอพระ

สมุดวชิรญาณ ดังนั้นจึงมีผู้สันนิษฐานว่าสมุดภาพไตรภูมิเล่มนี้คงจะเก็บรักษาไว้ในหอหลวงมาก่อน ต่อมา

เมื่อมีการสร้างหอพระสมุดวชิรญาณส าหรับพระนครจึงได้พระราชทานหนังสือหอหลวงทั้งหมดให้แก่หอ

 

ภาพที่ 25: เรือพระพุทธโฆษาจารย์ 
ที่มา: พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจรญิ, สมุดภาพไตรภูมิ
อักษรขอมภาษาไทย, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 
2552), 178. 

 

ภาพที่ 24: เรือท่ีปรากฏในฉากพระพุทธโฆษาจารย ์

ที่มา: พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจรญิ, สมุดภาพไตรภูมิอักษร
ขอมภาษาไทย, (กรงุเทพฯ: กรมศิลปากร, 2552), 178. 
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ภาพท่ี 26: เรือท่ีปรากฏในภาพแผนท่ีโบราณแสดงเมืองชายทะเลของไทย 

ที่มา: พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจรญิ, สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา-

ฉบับบกรุงธนบุร,ี (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2547), 61. 

พระสมุด22 และมีผู้ศึกษาเพ่ือก าหนดอายุจิตรกรรมไว้ดังนี้ นายธนิต อยู่โพธิ์ ได้ก าหนดอายุไว้ใน หนังสือ

วิวัฒนาการแห่งจิตรกรรมฝาผนัง23 ว่า มีอายุอยู่ในพุทธศตวรรษที่ 22-23 โดยอาศัยเหตุผลที่ว่า เนื่องจาก

ข้อความที่อธิบายภาพสมุดภาพไตรภูมิฉบับนี้เริ่มมีไม้โทแล้ว นางสาว พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ เสนอ

ว่า เป็นสมุดภาพในสมัยอยุธยา ทั้งนี้เพราะรูปแบบของตัวอักษรที่เขียนเป็นรูปแบบที่นิยมในสมัยอยุธยา 

ดร รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล ได้สันนิษฐานไว้ในวิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ ว่า ควรที่จะมีอายุอยู่ในระหว่างครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 22 เนื่องจาก

รูปแบบทางศิลปกรรมรวมถึงลักษณะและทรงผมของบุคคลที่วาดในสมุดภาพไตรภูมิ และร่องรอยของคน

จีนที่ปรากฏในสมุดภาพไตรภูมิ 

จิตรกรรมปรากฏภาพเรือ 
ลักษณะเนื้อหาสมุดภาพไตรภูมิ หน้าต้นเขียนภาพตามแนวตั้งเรื่องในไตรภูมิ หน้าปลายเขียน

ภาพตามแนวนอนเริ่มต้นที่ด้วยภาพแผนที่โบราณแสดงภาพเมืองตามแนวชายฝั่งทะเลตามความเข้าใจของ

ผู้คนสมัยนั้น ภาพบ้านเมือง และสถานที่ส าคัญตามพุทธประวัติ ภาพป่าหิมพานต์ จากนั้นจบที่ภาพเล่า

เรื่ องทศชาติ 24จิตรกรรมรูป เรื อ

ส าเภาปรากฏในหน้าปลายทั้งสิ้นห้า

ล า โดยปรากฏในภาพแผนที่โบราณ

และในทศชาติชาดกเรื่องพระมหา

ชนก เรือล าแรกปรากฏภาพแผนที่

โบราณแสดงเมืองชายทะเลของไทย 

จิตรกรรมแสดงออกมาในรูปแบบ

เรือล าหนึ่งลอยอยู่กลางมหาสมุทร

ท่ามกลางคลื่น ฝูงปลาและเกาะเล็ก

                                                           
22 พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ, สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับบกรุงธนบุร,ี 4. 
23 ธนิต อยู่โพธ์ิ, วิวัฒนาการแห่งจิตรกรรมฝาผนังของไทย, (กรงุเทพฯ: กรมศิลปากร, 2502), 45. 
24 พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ, สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับบกรุงธนบุร,ี 5. 
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ภาพท่ี 28: ทรงผมผู้ชายชาวจีนสมัยหมงิและชิง 

ที่มา: http://nannaia.tumblr.com 

เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 

ใหญ่หลายเกาะ (ภาพที่ 26) ลักษณะของเรือสมบูรณ์ทั้งล า ตัวเรือจากหัวเรือถึงท้ายเรือโค้งมีช่องใส่ปืน

ใหญ่ หัวเรือมีพ้ืนที่ให้คนสามารถข้ึนยืนได้ ภายในเรือมีเสากระโดงเรือสองต้น ใบเรือเป็นเส้นตามแนวขวาง 

หลังเรือเห็นหางเสือเล็กน้อย มีห้องเก๋งที่หลังเรือแต่ค่อนข้างเลือนราง บนดาดฟ้าเรือปรากฏบุคคลสองคน 

คนแรกเดียวยืนอยู่บนดาดฟ้าเรือบริเวณกลางล าเรือ ใส่ชุดยาวสีเหลือง ทรงผมมัดเป็นมวยสูงกลางศีรษะ 

มือสองข้างไขว้ไว้ด้านหลัง เมื่อดูจากการแต่งกายและทรงผมน่าจะหมายถึงคนจีน เนื่องจากทรงผมและ

เครื่องแต่งกายคล้ายกับทรงผม (ภาพที่ 28) และเครื่องแต่งกาย (ภาพที่ 27) ของคนจีนในสมัยราชวงศ์ห

มิงที่เลือกใช้รูปแบบเครื่องแต่งกายซึ่งรวมไปถึงทรงผมแบบโจวและฮ่ัน อีกคนหนึ่งอยู่บริเวณหน้าเรือ  

เหลือหน้าเพียงครึ่งเดียว เนื่องจากสมุดภาพช ารุดไม่สามารถมองเห็นได้ ลักษณะการแต่งกายคล้ายกันคน

แรกแต่สีเทา 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

. 

 
ภาพที่ 27: ชุดขุนนางจีนสมัยหมิง 

ที่มา: Chunming, Gao, Chinese Dress & Adornment 
through the Ages, (China: CYPI Press, c2010), 41. 

 

ภาพท่ี 29: เรือท่ีปรากฏในฉากแผนท่ีโบราณแสดงภพภูมิ

การเสวยพระชาตคิรัง้อดีตของพระพุทธเจ้า 

ที่มา: พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจรญิ, สมุดภาพไตรภูม ิ

ฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับบกรุงธนบุรี, (กรุงเทพฯ: กรม

ศิลปากร, 2547), 61 
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ภาพท่ี 30: เรือท่ีปรากฏในฉากแผนท่ีโบราณแสดง
โบราณแสดงภาพมหาสมุทรอินเ 
ที่มา: พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจรญิ, สมุดภาพ
ไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับบกรุงธนบุร,ี 
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2547), 95. 

เรือล าที่สองปรากฏในฉากแผนที่โบราณแสดงภพภูมิการเสวยพระชาติครั้งอดีตของพระพุทธเจ้า  

(ภาพท่ี 29) ซึ่งจากนิบาตชาดกหมายถึงตอน กากาติชาดกและทธิวาหนชาดก  จิตรกรรมแสดงออกมาเป็น

ภาพคลื่นจ านวนมาก และมีสัตว์ต่างๆทั้งปลา ปูและมังกร เห็นเพียงเสากระโดงเรือโผล่พ้นผิวน้ าขึ้นมา

ลักษณะเรือไม่สามารถระบุอะไรได้เนื่องจากเห็นเพียงแค่เสากระโดงเรือเท่านั้น มีคนเกาะอยู่บนท่อนไม้

สองคน คนหนึ่งเกาะท่อนไม้อยู่ด้านบนของเรือเป็นผู้ชายผมสีด าสั้น นุ่งผ้าลายตารางสีน้ าเงิน คือนาถกุเวน

จากเรื่องกากาติชาดกที่โดยสารเรือส าเภาเพ่ือไปสืบหานางกากาติ จากการแต่งกายของคนที่เกาะอยู่บน

ท่อนไม้ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นชนชาติใดแต่หากพิจารณาจากทรงผมของตอนที่อยู่ ด้านบนจะเห็นว่า

น่าจะหมายถึงชาวอยุธยา ส่วนอีกคนหนึ่งเกาะท่อนไม้อยู่ด้านล่างมุมซ้ายของฉาก มีผ้าโพกหัวสีฟ้า บริเวณ

หน้าตามีการท าร่องแก้มและนุ่งผ้าสีขาวมีลายสีแดง คือพระเจ้าทธิวาหนจากทธิวาหนชาดกที่เป็นกรรมกร

บนเรือแต่เรืออับปางลงจึงเกาะไม้กระดานลอยมาจนถึงเกาะแห่งหนึ่งที่มีหมูป่าและแก้ววิเศษอยู่ จากการ

แต่งกายโดยเฉพาะสวมผ้าโพกหัวน่าจะหมายถึงแขกเปอร์เซียหรือแขกมัวร์เช่นเดียวกับจิตรกรรมใน

ต าหนักพุทธโฆษาจารย์ 

เรืออีกสองล าปรากฏในฉากแผนที่โบราณ

แสดงมหาสมุทรภาพอินเดีย (ภาพที่ 30) เรือล าแรก 

(ภาพที่ 31) อยู่ด้านบนลักษณะเรือสมบูรณ์ทั้งล าหัว

เรือมีพ้ืนที่ให้คนสามารถยืนได้ ตัวเรือมีลักษณะโค้งมี

ลวดลายคล้ายกับช่องใส่ปืนใหญ่แต่ไม่กลม รูปร่าง

เช่นนี้ไม่สามารถใส่ปืนใหญ่ได้จริง บริเวณตัวเรือการ

เขียนเลียนแบบเครื่องไม้ ภายในเรือมีสากระโดงเรือ

สองต้น ใบเรือมีแนวตามขวาง หลังเรือมีลักษณะคล้าย

ห้องเก๋งเรือ มีการท าไม้พายอาจไว้ช่วยบังคับเรือ

นอกเหนือจากใบเรือ คนภายในเรือมีลักษณะคล้ายกัน

คือผมหยิกยาวใส่หมวกและใส่เสื้อแขนยาวคอกลมผ่า

หน้า แต่จะแตกต่างกันตรงสีผิว สีผม สีหมวก สีเสื้อ
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ภาพท่ี 32: เรือของชาติตะวันตก 
ที่มา: พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจรญิ, สมุดภาพไตร
ภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับบกรุงธนบุร,ี 
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2547), 95. 

 

ภาพท่ี 31: การแตง่กายของชาติ
ตะวันตก ค.ศ. 1670 
ที่มา:Jame Laver, Costume And 
Fashion : A Concise History, 
(London : Thames & Hudson, 
c2002), 113. 

และท่าทางของแต่ละคน โดยคนหนึ่งยืนอยู่บริเวณหัวเรือ ผมสีน้ าตาลแดง ใส่หมวกสีเทา สวมเสื้อสีส้ม 

ก าลังท่าทางส่องกล้องส่องทางไกลดูทางข้างหน้า คนที่เหลืออยู่บริเวณตัวเรือทั้งหมด คนแรกอยู่ใกล้กับหัว

เรือผมสีน้ าตาลแดง หมวกสีเทาเสื้อสีเขียวก าลังหัน

หน้าเข้ามาหาคนอ่ืนๆบนเรือ คนถัดมามองไปยังคน

แรก ผมมีสีน้ าตาลแดงหมวกสีส้มเสื้อสีเทา คนถัดมา

ก าลังมองไปยังคนที่อยู่ด้านหลังของตนเอง ผมสีด าใส่

หมวกสีเทาใส่เสื้อสีส้ม คนถัดไปอยู่เหนือคนก่อนหน้า

ผมสีด าใส่หมวกสีส้มเสื้อสีเขียวอยู่ในท่าทางชี้นิ้วไป

ข้างหน้าอาจก าลังชี้บอกทางให้เรือมุ่งไปอยู่ คนถัดมา

ผมสีน้ าตาลใส่หมวกสีเทาเสื้อสีเทาแต่ภาพเลือนไป

บางส่วนแล้วโดยเฉพาะใบหน้า               

คนถัดมาผมสีน้ าตาลแดงใส่หมวกสีส้มเสื้อสีส้มมองไป

ข้างหน้า และคนสุดท้ายเหนือปากมีร่องรอยลักษณะคล้ายหนวด

ผมสีด าใส่หมวกสีเทาเสื้อสีเขียวมองไปทางคนที่ชี้นิ้วมือจับไม้พาย

ช่วยบังคับเรือจากทรงผมและเครื่องแต่งกายแล้วคนบนเรือเหล่านี้

คล้ายกับการแต่งกายของชาวตะวันตก(ภาพที่ 32) แต่ไม่อาจระบุ

ชาติได้เนื่องจากสวมหมวกปีกกว้างและใส่เสื้อแขนยาวคอกลมผ่า

หน้าเป็นลักษณะทั่วไปของการแต่งกายชาวตะวันตกและจิตรกรรม

ไม่ได้แสดงรายละเอียดชนสามารถระบุชนชาติได้ 
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ภาพท่ี 34: เรือของชาติจีน 

ที่มา: พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจรญิ, สมุดภาพไตร

ภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับบกรุงธนบุร,ี 

(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2547), 95. 

เรือล าที่สองอยู่ด้านล่างของเรือล าแรกภายใน

เรือมีคนเจ็ดคน (ภาพที่ 34) ลักษณะเรือสมบูรณ์ทั้งล า 

หัวเรือมีพ้ืนที่ให้คนสามารถยืนได้ ตัวเรือมีลักษณะโค้ง

มีลวดลายช่องใส่ปืนใหญ่ บริเวณตัวเรือมีการเขียนเป็น

เส้นไม่เลียนแบบเครื่องไม้เช่นเรือล าก่อนหน้า ภายใน

เรือมีสากระโดงเรือสองต้น ใบเรือมีแนวตามขวาง แต่

กางใบเพียงใบเดียว บนยอดเสากระโดงเรือมีลักษณะ

คล้ายรังกาขนาดเล็ก หลังเรือมีลักษณะคล้ายห้องเก๋ง

เรือ มกีารท าไม้พายอาจไว้ช่วยบังคับเรือนอกเหนือจาก

ใบเรือ ภายในเรือบริเวณหัวเรือมีบุคคลสองคนหันหน้า

เข้าหากัน คนแรกมีหนวดเคราใส่เสื้อสีแดงแขนยาวมีขอบกว้างสาบเสื้อพับไปทางขวา คนที่สองเช่นกันมี

เคราสวมหมวกสีแดงใส่เสื้อแบบเดียวกับคนแรกใส่แต่สีเขียว คนที่เหลืออยู่ในตัวเรือ คนแรกมีหนวดและ

เคราผมถักเปียยาว ใส่เสื้อคอกลมสีเขียวก าลังแหงนหน้ามองไปด้านบนบริเวณที่สองคนก่อนหน้าอยู่ คน

ถัดมามีหนวดเคราสวมหมวกสีเขียวใส่เสื้อสีส้มท่าทางคล้าย

ก าลังพูดคุยกับคนที่อยู่ถัดไป คนต่อมาถักเปียยาวมีเคราใส่

เสื้อสีแดง และ ท าผมมวยสูง มีหนวดเคราใส่เสื้อสีเขียว คน

สุดท้ายสวมหมวกใส่เสื้อสีเหลืองมือจับไม้พายช่วยบังคับ

ทิศทางเรือจากการแต่งกายของคนบนเรือล านี้แล้วคน

เหล่านี้น่าจะหมายถึงคนจีน โดยคนจีนนิยมไว้หมวดและ

เครานอกจากนี้การใส่ เสื้อสีแดงแขนยาวมีขอบกว้าง

สาบเสื้อพับไปทางขวานั้นเหมือนกับชุดขุนนางหรือชน

ชั้นสูง (ภาพที่ 27) ที่มีมาตั่งแต่สมัยราชวงศ์หยวนและ

พัฒนาจนมาถึงราชวงศ์หมิง ส่วนหมวกลักษณะแบบที่ใส่นั้น

คล้ายกับหมวกวูซา (ภาพท่ี 33) หรือหมวกของข้าราชการที่

ท ามาจากโครงไม้แล้วบุด้วยผ้าของราชวงศ์หมิงซึ่งพัฒนามาจากหมวกฝูของราชวงศ์หยวน การโกนผมครึ่ง

 

ภาพที่ 33: หมวกวูซา 
ที่มา: Chunming, Gao. Chinese Dress 
& Adornment through the Ages, 
(China: CYPI Press, c2010), 73. 
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หัวแล้วถักผมเปียยาว (ภาพที่ 36) นั้นเป็นที่นิยมในจีนสมัยราชวงศ์ชิงเนื่องจากเป็นพระราชโองการของ

กษัตริย์ซึ่งเป็นพวกแมนจูให้ท าผมตามท าเนียมของตน ส่วนเสื้อผ้าคอกลมแขนยาวนั้นคล้ายกับเสื้อคลุมคอ

กลมของจีน (ภาพท่ี 35) สุดท้ายคือการท ามวยสูงนั้นก็คล้ายกับทรงผมของราชวงศ์หมิง (ภาพท่ี 28)  

  

 

ภาพท่ี 35: ชุดคอกลมของจีน 
ที่มา: 
http://www.epochtimes.com/b5/
12/3/17/n3542866.htm 
เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 

 

ภาพท่ี 36: ทรงผมที่นิยมสมัยราชวงศ์ชิง 

ที่มา: Chunming, Gao, Chinese Dress & 
Adornment through the Ages, (China: 
CYPI Press, c2010), 129. 
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ภาพท่ี 38: เรือท่ีปรากฏในชาดกเรื่องพระมหาชนก 

ที่มา: พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจรญิ, สมุดภาพไตรภูมิ 

ฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับบกรุงธนบุรี, (กรุงเทพฯ: 

กรมศิลปากร, 2547), 100. 

 

ภาพท่ี 37: เสื้อหม่ากว้า 
ที่มา: Zhou, Xun, 5000 Years of 
Chinese Costumes, (Hong Kong: 
China Books, c1988), 192. 

เรือล าสุดท้ายปรากฏในทศชาติชาดกเรื่องพระ

มหาชนก จิตรกรรมแสดงออกมาในรูปแบบของเรือล า

หนึ่งเสากระโดงเรือหักลอยอยู่กลางมหาสมุทรที่มีสัตว์

ร้ายต่างๆเป็นปลาหน้าตาดุร้ายหลายชนิด (ภาพที่ 38) 

ลักษณะเรือคล้ายกับเรือฝรั่งในมหาสมุทรอินเดีย แต่

เสากระโดงเรือมีเพียงเสาเดียวแต่ขนาดใหญ่กว่า และ

ห้องเก๋งหลังเรือมีการตกแต่งด้วยลวดลายที่สวยงามกว่า

เรือล าอ่ืนๆมาก มีบุคคลกระจายอยู่ทั้งภายในและ

ภายนอกเรือ ภายในเรือปรากฏบุคคลใส่เครื่องทรงสวม

ศิราภรณ์และเครื่องประดับ ผิวเป็นสีทองมีรัศมีสีแดง

ท่าทางก าลังปีนเสากระโดงเรือซึ่งบุคคลนี้คือพระมหาชนก คนถัด

มาผมสั้นสวมเสื้อสีเขียวยาวคอกลมผ่าหน้าท่าทางพนมมือแสดง

ความเคารพพระมหาชนก ลักษณะเสื้อคอกลมผ่าหน้าคล้ายกับ

เสื้อหม่ากว้าหรือเสื้อแจ็คแก็ตในสมัยราชวงศ์หมิง (ภาพที่ 37) 

คนถัดมาอยู่ฝั่งตรงข้ามก าลังท าท่าพนมมือเช่นกันโดยคนนี้ผมสั้น

สีด า ไม่สวมเสื้อ จากทรงผมน่าจะหมายถึงคนอยุธยาเนื่องจากผม

คล้ายกับผมทรงมหาดไทย คนถัดมาผมยาวสีน้ าตาลสวมหมวกสี

ด าไม่สวมเสื้อมือเกาะเสากระโดงเรือที่พระมหาชนกปีนอยู่

สันนิษฐานว่าเป็นชาวตะวันตกเนื่องจากหมวกที่สวมเป็นหมวก

ทรงปีกกว้าง คนทางขวาของชาวตะวันตกสวมหมวกสีแดงเสื้อ

แขนยาวสีเขียวก าลังช่วยดึงคนที่ตกเรือให้ขึ้นมาบนเรือจากหมวก

คล้ายกับหมวกวูซาของราชวงศ์หมิง คนถัดไปคือคนที่ถูกชุดขึ้นมาถักเปียยาวใส่ชุดสีส้มการถักเปียยาวนั้น

เป็นที่นิยมสมัยราชวงศ์ชิง คนที่อยู่ในน้ ามีทั้งสิ้นสี่คน คนแรกก าลังพยายามปีนขึ้นเรือขาถูกปลากัดมีผม

บริเวณด้านหลังไม่สวมเสื้อ นุ่งผ้าสีส้ม จากทรงผมคล้ายกับผมแบบเปียครึ่งหัว (ภาพที่ 36) คนถัดมาถูก

ปลางับบริเวณส่วนหัวเหลือเพียงล าตัวไม่สวมเสื้อนุ่งผ้าสีเขียวไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นชาติใด ด้านซ้ายของ
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คนนี้มีคนก าลังเกาะแผ่นไม้เพ่ือลอยตัวอยู่ในน้ าผิวสีน้ าผมสั้นสีด าสันนิษฐานจากทรงผมว่าเป็นคนอยุธยา 

เนื่องจากผมที่เหลืออีกท้ังยังไม่สวมเสื้อตามความนิยมของคนอยุธยา คนสุดท้ายถูกปลากัดเหลือเพียงส่วน

หัว ผมสวมหมวกสีแดงน้ าตาล จากหมวกที่สวมสันนิษฐานว่าคือคนจีนเนื่องจากหมวกคล้ายกับหมวกที่

นิยมราชวงศ์หมิง (ภาพท่ี 36)  
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บทที่ 3 

การวิเคราะห์ชาวต่างชาติที่ปรากฏบนเรือ 

ภาพเรือในจิตรกรรมและสมุดภาพไตรภูมิสมัยอยุธยานั้นปรากฏที่วัดราชบูรณะ วัดพุทไธสวรรย์ 

วัดช่องนนทรี วัดเกาะแก้วสุทธาราม และในสมุดภาพไตรภูมิ 2 ฉบับ คือไตรภูมิเลขที่ 5 และไตรภูมิเลขที่ 

6 แต่เมื่อพิจารณารายละเอียดแล้ว ภาพเรือที่มีบุคคลหรือลูกเรืออยู่นั้นมีเพียงจิตรกรรมที่วัดราชบูรณะ วัด

พุทไธสวรรย์ วัดช่องนนทรี วัดใหญ่เทพนิมิต และในสมุดภาพไตรภูมิทั้งสองฉบับ  โดยในที่นี้การวิเคราะห์

บุคคลที่อยู่บนเรือเพ่ือแยกสัญชาตินั้นจะใช้รูปพรรณสัณฐาน เครื่องแต่งกาย เป็นปัจจัยส าคัญในการ

วิเคราะห์ และจะน ารูปพรรณสัณฐานทั้งทรงผม การไว้หนวดเครา และเครื่องแต่งกายที่พบในจิตรกรรมมา

เปรียบเทียบกับรูปพรรณสัณฐานและการแต่งกายของแต่ละชาติที่มีการติดต่อกับอยุธยาในช่วงเวลา

เดียวกับท่ีจิตรกรรมถูกวาดขึ้นซึ่งจากการศึกษาท าให้สามารถจัดกลุ่มได้ดังนี้ 

 

1.แขก 

แขกเป็นค าจ ากัดความที่ใช้เรียกชนชาติต่างๆทางตะวันตกของประเทศไทยที่เป็นชาวอินเดีย 

อิหร่าน อาหรับหรือกลุ่มที่มาจากเอเชียกลาง ซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ส่วนชาติอ่ืนๆซึ่งอยู่ทาง

ตะวันตกที่ไม่ใช่ฝรั่งหรือแขกที่นับถืออิสลามก็เรียกว่าแขกได้โดยอนุโลม เช่น ชนชาติมลายู หากต้ องการ

ระบุให้แน่ชัดว่าเป็นแขกกลุ่มใดก็จะเพ่ิมชื่อชาติตามหลัง เช่น แขกมัวร์ เป็นพวกเปอร์เซีย อาหรับ ออตโต

มัน อินเดีย แขกเปอร์เซียเป็นพวก อิหร่าน หรือพวกอิหร่านที่แต่งงานกับอินเดียกลายเป็นอินโดอิหร่าน 

แขกมลายู ชวา ปัตตานี แขกมักกะสัน แขกจาม แขกฮินดู เป็นต้น ในที่นี้จึงขอเรียกรวมๆว่าเป็นกลุ่มแขก

ทั้งหมด และขอแบ่งตามลักษณะที่ปรากฏเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มที่ไม่สวมหมวกหรือผ้าโพกหัวและกลุ่มใช้

ผ้าโพกหวั 
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กลุ่มที่ 1 กลุ่มไม่สวมหมวกหรือผ้าโพกหัว จิตรกรรมจะเขียนเป็นคนมีคิ้วหนาเป็นเส้นๆต่อกัน 

(ภาพที่ 5) ต่างจากคนทั่วไปซึ่งเป็นคนอยุธยาที่เป็นภาพกากในจิตรกรรมที่จะเขียนคิ้วเป็นเส้นเดียวมีร่อง

แก้ม ผมสั้นสีด า ซึ่งต่างจากผมของชาวบ้านสมัยอยุธยาที่พบเป็นภาพกากปะปนอยู่ตามจิตรกรรม

โดยทั่วไป (ภาพที่ 6) คนกลุ่มนี้พบเพียงในจิตรกรรมที่วัดช่องนนทรีเท่านั้น 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มท่ีสวมผ้าโพกหัว จิตรกรรมจะเขียนเป็นคนมีผ้าโพกอยู่บนศีรษะโดยสีของผ้าโพกหัว

นั้นไม่มีการก าหนดสีที่ชัดเจน เช่น สีเหลือง เขียว แดง ส้ม และเทา ลักษณะอีกอย่างหนึ่งคือไม่ใส่เสื้อ 

จิตรกรรมที่วัดพุทไธสวรรย์พบอยู่บริเวณหัวเรือมีหนวด การแต่งกายไม่สวมเสื้อ สวมผ้านุ่งมีชายยาว (ภาพ

ที่ 15) คล้ายกับนักสิทธิ วิทยาธรที่พบในวัดเกาะแก้วสุทธาราม (ภาพที่ 16) ซึ่งอาจารย์ชาญวิทย์ เกษตร

ศิริ เขียนอธิบายภาพในหนังสือ อยุธยา : Discovering Ayutthaya ว่าคือพวกแขกมัวร์แต่ไม่ได้อธิบาย

รายละเอียดไว้ 25 แขกที่พบในที่นี้อาจหมายถึงพ่อค้าเจ้าของเรือที่พระพุทธโฆษาจารย์อาศัยเดินทางไปยัง

เกาะลังกา ในสมุดไตรภูมิเลขที่ ๕ พบแขกกลุ่มนี้อยู่ในเรือทุกล ายกเว้นเรือพระพุทธโฆษาจารย์ที่ปรากฏ

เพียงพระพุทธโฆษาจารย์และเทวดา

เท่านั้นแขกกลุ่มนี้ไม่ใส่เสื้อและมองไม่

เห็นผ้านุ่งเนื่องจากถูกตัวเรือบังอยู่ แต่

ลักษณะผ้าโพกหัวคล้ายกับกลุ่มแขก 

(ภาพที่ 40) ไตรภูมิเลขที่ ๖ พบในฉาก

นิบาตชาดกลักษณะมีผ้าโพกหัวและไม่

ใส่เสื้อนุ่งผ้าสีขาวมีชายยาว (ภาพที่ 39) 

คล้ายกับวัดพุทไธสวรรย์และวัดเกาะ

แก้วสุทธาราม  
  

                                                           
25 ชาญวิทย์ เกษตรศิร,ิ อยุธยา: Discovering Ayutthaya, (กรงุเทพฯ: มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2550), 

160. 

 

ภาพที่ 39: แขกที่ปรากฏบนเรือจากฉากเรือท่ีปรากฏในภาพแผนท่ี
โบราณแสดงภพภูมิการเสวยพระขาติครัง้อดีตของพระพุทธเจา้ 
ที่มา: พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจรญิ, สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรี
อยุธยา-ฉบับบกรุงธนบุร,ี (กรงุเทพฯ: กรมศิลปากร, 2547), 61. 
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สิ่งที่น่าสังเกตคือ ในจิตรกรรมพบแขกเป็นจ านวนมากกว่าชาติอ่ืนๆ แสดงถึงจ านวนของคนกลุ่มนี้

ที่พบได้ท่ัวไปในสังคมช่วงนั้น หรืออาจแสดงถึงบทบาทของคนกลุ่มนี้ที่มีมากในฐานะพ่อค้าและคนเดินเรือ 

แต่กลับไม่พบเรือของแขกในฉากมหาสมุทรอินเดียที่แสดงเรือของชาวต่างชาติซึ่งสันนิษฐานว่า อาจมาจาก

การเข้ามาติดต่อของพ่อค้าจากต่างชาติที่มีพ่อค้าที่มาจากทางตะวันออกซึ่งก็ได้แก่พวก จีน ญี่ปุ่น และ

พ่อค้าที่มากจากทางตะวันตกก็ได้แก่พวก ชาวตะวันตกและชาวมุสลิม ดังนั้นอาจเป็นไปได้ว่าเรือสองล า

แสดงถึงการติดต่อค้าขายของอยุธยาที่มี พ่อค้าที่มาจากฝั่งตะวันตกและจากฝั่งตะวันออกโดยถือว่า

ชาวตะวันตกเป็นกลุ่มเดียวพวกแขกที่มาจากทางตะวันตกเช่นกันจึงแสดงออกมาเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น  

  

 

ภาพท่ี 40: การโพกหัวของกลุ่มอินเดียและปากีสถาน 
ที่มา: Shiv Nath, Costumes Of India And Pakistan: A Historical 

And Cultural Study, (Bombay: D.B. Taraporevala Sons, 1969), XX. 
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2. จีน 

จิตรกรรมนั้นพบชาวจีนทั้งแต่งกายแบบสมัยราชวงศ์หมิงและสมัยราชวงศ์ชิงซึ่งการแต่งกาย ทรง

ผมและชุดมีหลายรูปแบบ ทั้งสวมหมวกแบบวูซา(乌纱帽) ซึ่งเป็นหมวกที่ใส่เฉพาะขุนนางหรือชน

ชั้นสูงเท่านั้น (ภาพที่ 41) เกล้าผมมวยกลางศีรษะ โกนผมครึ่งหัวและถักเปียยาว (ภาพที่ 35) และสวม

หมวกแบบพวกแมนจู (ภาพที่ 25) ส่วนเสื้อผ้านั้นมีทั้งใส่ชุดแขนยาวมีขอบหนาสาบเสื้อด้านขวาทับ

ด้านซ้ายซึ่งคล้ายกับชุดของคนสูงศักดิ์หรือปราชญ์ชาวจีน (ภาพท่ี 26) และใส่ชุดคอกลมแขนยาวคล้ายกับ

ชุดของพวกขุนนางชาวจีนสมัยราชวงศ์หมิง (ภาพที่ 40) และชุดเสื้อคอกลมแขนยาวผ่าหน้าคล้ายเสื้อคอ

กลมของจีนในสมัยแมนจู (ภาพท่ี 49) จากเครื่องแต่งกายสามารถแบ่งได้ออกเป็นสามกลุ่มตามยุคสมัยของ

เครื่องแต่งกาย คือ กลุ่มเครื่องแต่งกายสมัยราชวงศ์หมิง และกลุ่มที่ปะปนกันของเครื่องแต่งกายราชวงศ์ 

หมิงกับราชวงศ์ชิง 

 

 

 

 

  

 

ภาพท่ี 41 : เสื้อหม่ากว้า 
ที่มา: Zhou, Xun, 5000 Years of 
Chinese Costumes, (Hong Kong: 
China Books, c1988), 192. 
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ก ลุ่ ม ที่  1 แ ต่ ง ก า ย แ บ บ ส มั ย

ราชวงศ์หมิง ได้แก่จิตรกรรมจากสมุดภาพ

ไตรภูมิหมายเลข 6 ในภาพแผนที่โบราณ

แสดงเมืองทางชายทะเลของไทย (ภาพที่ 26) 

พบคนจีนสองคน ทั้งสองแต่งกายด้วยชุดแขน

ยาวที่มีขอบหนาสาบเสื้อด้านขวาทับด้านซ้าย

แต่คนละสีกันของคนแรกสีเหลืองส่วนอีกคน

หนึ่งสีเทา ลักษณะชุดแบบนี้คล้ายกับชุดของ

พวกขุนนางจีนซึ่งพบเขียนไว้ในจิตรกรรม

หรือพบเป็นเครื่องอุทิศในสุสาน (ภาพที่ 42) 

ทรงผมคนแรกเกล้าผมเป็นมวยอยู่กลางศีรษะการท าผมเช่นนี้พบตั่งแต่สมัยฮ่ันและถูกใช้ต่อมาเรื่อยๆ

เนื่องจากคนจีนไม่นิยมที่จะตัดผมแต่นิยมจะไว้ผมยาวแล้วมัดข้ึนไปบนศีรษะมากกว่าการตัดผมโดยการตัด

ผมถือเป็นเรื่องใหญ่มากในสังคมจีน26 ดังนั้นการไว้ผมทรงนี้จึงยังคงใช้ต่อมาเรื่อยๆ และยังคงเป็นที่นิยม

อยู่ในสมัยราชวงศ์หมิงส่วนคนที่สองจิตรกรรมช ารุดจึงไม่สามารถบอกทรงผมได้  

กลุ่มที่ 2 พบแต่งกายทั้งสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงปะปนในเรือล าเดียวกัน จากสมุดภาพ

ไตรภูมิหมายเลข 6 ในภาพแผนที่โบราณแสดงมหาสมุทรอินเดีย (ภาพที่ 30) พบคนจีนแต่งกายแบบ

ราชวงศ์หมิง คือเกล้าผมมวยกลางศีรษะหรือสวมหมวกวูซาใส่เสื้อคอกลมแขนยาวแบบชุดขุนนาง

ราชวงศ์หมิงหรือใส่ชุดแขนยาวที่มีขอบหนาสาบเสื้อด้านขวาทับด้านซ้าย ปะปนอยู่ในเรือล าเดียวกันกับ

คนที่แต่งกายแบบราชวงศ์ชิง คือโกนผมครึ่งหัวถักเปียยาวแบบแมนจูสวมชุดคอกลมยาวผ่าหน้า การท าผม

เช่นนี้เริ่มมากจากการที่พวกแมนจูเข้ามายึดครองแล้วต้องการให้คนจีนทั้งหมดแสดงตนเองว่าอยู่ภายใต้

การปกครองของแมนจู และในเดือนกรกฎาคมปี ค.ศ. 1645 หรือ พ.ศ. 2188 ได้ออกกฤษฎีกาบังคับให้

ผู้ชายชาวจีนทุกคนไว้หางเปีย โดยให้เวลา 10 วันในการไว้หางเปียให้ยาวพอที่จะถักเปียได้ หากใครไม่

ปฏิบัติตามมีโทษสถานเดียวคือ ตัดหัว จนมีค ากล่าวที่ว่า “ถ้าจะรักษาผม ก็ต้องถูกตัดหัว แต่ถ้าจะรักษา
                                                           

26 Alf Hiltebeitel, Barbara D. Miller, Hair: Its Power and Meaning in Asian Cultures,  (New 
York: State University of new York 1998),  38.  

ภาพท่ี 42: ชุดของคนสูงศักดิ์และปราชญ์ชาวจีน 

ที่มา: Zhou, Xun, 5000 Years of Chinese Costumes, 

(Hong Kong: China Books, c1988), 159. 
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ภาพท่ี 43: หมวกกษัตริย ์
ที่มา: Zhou, Xun, 5000 Years of Chinese 
Costumes,  (Hong Kong: China Books, c1988), 148. 

หัวก็ต้องยอมโกนผม27” และในทศชาติตอนพระมหาชนก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน (ภาพที่ 38) คือ พบคน

จีนสวมหมวกแบบวูซาและใส่ชุดแบบขุนนางสมัยราชวงศ์หมิงก าลังช่วยดึงคนที่โกนผมครึ่งหัวถักเปียยาว

ตามแบบท่ีนิยมในสมัยราชวงศ์ชิงขึ้นมาจากเรือ 

การเขียนปะปนกันของคนสองสมัยที่เกิดขึ้นนั้นอาจเกิดจากการที่ผู้คนรวมถึงช่างที่เขียน

จิตรกรรมนั้นเกิดอยู่ในช่วงที่ทันเห็นคนจีนในสมัยราชวงศ์หมิง ก่อนจะเปลี่ยนราชวงศ์และถูกบังคับให้

เปลี่ยนทรงผมเป็นแบบแมนจู แต่ในช่วงเวลาที่เขียนจิตรกรรมขึ้นนั้นก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงการแต่งกาย

ในจีนแล้ว แต่เหตุผลที่ช่างวาดการแต่งกายรูปแบบราชวงศ์หมิงปะปนกับราชวงศ์ชิงนั้นอาจมาจากการที่

ช่างเลือกเฉพาะลักษณะเด่นที่ต้นเองเข้าใจและ

ยังคงติดภาพว่าการแต่งกายรูปแบบนี้คือลักษณะ

การแต่งกายคนจีนโดยไม่ได้เข้าใจว่าการแต่งกาย

สองรูปแบบนี้เกิดข้ึนไม่พร้อมกันและมิได้ใส่ใจว่าคน

จีนได้มีการเปลี่ยนรูปแบบการแต่งตัวทั้งหมดไป

แล้ว  หรืออาจเกิดจากการที่ ช่ าง เห็นชุดของ

อุปรากรณ์จีน หรือ การแสดงงิ้วซึ่งเป็นที่นิยมและ

เป็นการแสดงของจีนที่มีการแต่งกายแบบจีน ช่าง

จึงน าการแต่งกายรูปแบบดังกล่าวมาเชียนร่วมกับ

การแต่งขายของชาวจีนในช่วงเวลานั้น 

สิ่งที่น่าสังเกตคือ ลักษณะการแต่งกายของคนที่พบบนเรือนั้นส่วนใหญ่คล้ายกับขุนนางหรือพวก

ปราชญ์ทั้งชุดและหมวกที่สวมใส่ มากกว่าชนชั้นแรงงานหรือพวกชาวไร่ชาวนาที่มาเป็นแรงงานให้แก่เรือ

ซึ่งอาจมากจากเครื่องแต่งกายของขุนนางจีนมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนมากกว่าการแต่งกายของชาวบ้าน

ธรรมดาจิตรกรจึงเลือกที่จะใช้เอกลักษณ์นี้แสดงออกมาให้แก่ผู้ชมมากกว่า นอกจากนี้ลักษณะการแต่ง

กายยังมีลักษณะบางประการที่แตกต่างหรือผิดเพ้ียนไปจากเครื่องแต่งกายจริง นั่นก็คือสีของเครื่องแต่ง

กายที่ไม่ตรงกับลักษณะเครื่องแต่งกายจริง หมวกวูซา ที่นิยมในจีนจะใช้สีเข้มหรือสีด า ที่ใช้สีอ่ืนก็มีของ

                                                           
27 ทวีป วรดิลก, ประวัติศาสตร์จีน, (กรงุเทพฯ: สุขภาพใจ, 2538), 513. 
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กษัตริย์ที่เป็นสีทองและมีการแตกแต่งลวดลายมังกรเพ่ือแสดงฐานะความเป็นกษัตริย์ (ภาพที่ 51) แต่ใน

จิตรกรรมกลับใช้สีเขียว ส้ม แทนสีด าด้วย ซึ่งอาจเป็นการเพ่ิมเติมลงไปตามจินตนาการหรือความคุ้นเคย

ในการใช้สีของผู้เขียนก็เพ่ือให้ผลงานที่ออกมานั้นมีสีสันที่สดใสตามการลงสีที่นิยมในช่วงเวลานั้นก็เป็นได้  

3. ตะวันตก 

ชาวตะวันตกที่ปรากฏในจิตรกรรมนั้นส่วนใหญ่การแต่งกายจะนิยมใส่หมวกปีกกว้างผมยาวดัด

เป็นลอน (ภาพที่ 32) โดยอาจเปลี่ยนสีผมและหมวกตามความต้องการของช่างและอาจมีการทดทอน

รายละเอียดของชุดลงไปบ้างตามความสามารถของช่าง ซึ่งการแต่งกายเช่นนี้คล้ายกับลักษณะการแต่ง

กายของชาติตะวันตกที่นิยมในช่วงนั้น คือ สวมเสื้อแขนยาวผ่าหน้าและกางเกงขาสั้นที่มีกางเกงรัดรูปขา

ยาวอีกชั้นหนึ่ง จิตรกรรมที่พบส่วนใหญ่จะโดนเรือบังท าให้ไม่เห็นกางเกงแต่บางครั้งเห็นเป็นกางเกงขา

ยาว สีผิวไม่ก าหนดตายตัวอาจสีขาว สีเนื้อ และสีน้ าตาลก็ได้ จิตรกรรมที่พบได้แก่ วัดพุทไธสวรรย์ปรากฏ

ชาวตะวันตกอยู่บริเวณหัวเรือสวมหมวกปีกกว้างใส่เสื้อแขนยาวไม่เหลือรายละเอียดของเสื้ อเลยและสวม

กางเกงขายาว (ภาพท่ี 18) ซึ่งจากลักษณะของหมวกที่เห็นในงานคัดลอกของอาจารย์เฟ้ือท าให้สันนิษฐาน

ว่าบุคคลนี้คือชาวตะวันตก ส่วนเครื่องแต่งกายที่ไม่เหมือนกับตะวันตกนั้นหากพิจารณาเพียงเค้าโครงก็มี

ส่วนคล้ายอยู่บ้างคือการที่เป็นเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว แต่สิ่งที่ท าให้ไม่เหมือนการแต่งกายของ

ตะวันตกอาจเนื่องมาจากจิตรกรรมได้หลุดลอกและช ารุดเสียหายไปแล้วท าให้รายละเอียดต่างๆหายไป

หรืออาจเนื่องจากบุคคลในภาพนั้นเป็นเพียงส่วนประกอบไม่ส าคัญหรือภาพกาก จึงไม่จ าเป็นต้องต้องใส่

รายละเอียดมาก หรืออาจเกิดจากความสามารถของช่างที่ยังไม่สามารถเขียนภาพเลียนแบบเอกลักษณ์

ส าคัญได้ และสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 6 ในภาพแผนที่โบราณแสดงมหาสมุทรอินเดีย (ภาพที่ 31) 

ปรากฏชาวตะวันตกเต็มล าเรือผมหยิกเป็นลอนสวมหมวกปีกกว้างใส่เสื้อคอกลมผ่าหน้าแขนยาว สีผมและ

สีผิวปะปนกันไป และในทศชาติชาดกตอนพระมหาชนก ปรากฏชาวตะวันตกหนึ่งคนสวมหมวกปีกกว้างสี

ด าผมหยิกเป็นลอน (ภาพท่ี 52) อยู่ในเรือด้วยเช่นกัน 
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สิ่ งที่น่ าสั ง เกต ชาวตะวันตกที่พบไม่

สามารถแยกชาติ ได้ เนื่ องจากการแต่ งกาย

เหมือนกัน แต่ลักษณะเด่นที่ใช้แสดงออกว่าเป็น

ตะวันตกที่ช่างนิยมใช้คือ การท าปล่อยผมยาวดัด

เป็นลอนและการใส่หมวกปีกกว้าง ซึ่งการท าผม

ยาวดัดเป็นลอนนั้นเกิดจากการใส่วิกผม และจะใส่

เฉพาะขุนนางหรือนายทหารผู้ใหญ่เท่านั้นแต่ใน

เรือกลับใส่ทุกคน ทั้งที่เรือล าหนึ่งควรมีทหารชั้น

ผู้น้อยหรือแรงงานในเรือด้วย การที่เป็นเช่นนี้อาจ

เกิดจากความเข้าใจผิดของช่างว่าชาวตะวันตกต้อง

แต่งกายเช่นนี้  หรืออาจต้องการเน้นย้ าว่าคน

เหล่านี้คือชาติตะวันตกจึงเลือกวาดลักษณะเด่นที่คนทั่วไปเข้าใจทันทีที่เห็นว่ากลุ่มคนที่มีลักษณะเช่นนี้คือ

พวกตะวันตก อีกประการหนึ่งคือชาวตะวันตกพบไม่มากนักและปะปนอยู่ในเรือเพียงคนหรือสองคน

เท่านั้น ส่วนใหญ่กลับไปพบในฉากมารผจญ ภาพกากและภาพประกอบพุทธประวัติในต าแหน่งเป็นพวก

มิจฉาทิฐิมากกว่า ซึ่งอาจเนื่องจากการที่ชาวตะวันตกเข้ามาเผยแพร่ศาสนาและมักจะถูกมองว่าเป็นศัตรู

เนื่องจากความขัดแย้งทางด้านศาสนาและการเมือง แต่ที่ยังปรากฏเรือของตะวันตกและชาติตะวันตก

ปะปนในเรือบ้างนั้นอาจเนื่องจากการที่ชาติตะวันตกเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการค้าและยังช่วย

สนับสนุนในด้านของอาวุธและเทคโนโลยีต่างๆในกับอยุธยาด้วย 

 

  

 

ภาพท่ี 44: ชาวตะวันตกบนเรือในฉากพระมหาชนก 
ที่มา: พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจรญิ, สมุดภาพไตรภูมิ 
ฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับบกรุงธนบุรี, (กรุงเทพฯ: กรม
ศิลปากร, 2547), 100. 
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4.อยุธยา 

ชาวอยุธยาที่ปรากฏในจิตรกรรมสังเกตได้จากทรงผมที่พบได้ทั่วไปในจิตรกรรมโดยบนเรือนั้นพบ

เพียงสองที่ คือ ในไตรภูมิหมายเลข 5 และไตรภูมิหมายเลข 6 โดยสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 5 ในฉาก

แผนที่โบราณแสดงรอยพระพุทธบาทที่เกาะลังกาปรากฏเพียงหน้าออกมาทางช่องหน้าต่างของห้องเก๋ง

เรือเป็นชาย 2 คน (ภาพที่ 45) ส่วนในไตรภูมิหมายเลข 6 ในฉากแผนที่โบราณแสดงภพภูมิการ

เสวยพระชาติครั้งอดีตของพระพุทธเจ้าปรากฏชายเกาะอยู่บนท่อนไม้ไม่ใส่เสื้อนุ่งผ้าตารางสีฟ้า (ภาพที่ 

39) อีกคนหนึ่งพบในฉากทศชาติชาดกเรื่องพระมหาชนกปรากฏชายยืนอยู่บนดาดฟ้ากลางเรือท าท่ายก

มือไหว้พระมหาชนกที่ก าลังจะกระโดดลงจากเสากระโดงเรือ (ภาพท่ี52) 

สิ่งที่น่าสังเกต ชาวอยุธยาปรากฏในจิตรกรรมเพียงไม่กี่ภาพ อีกทั้งยังปรากฏในต าแหน่งที่ไม่

ส าคัญกับการบังคับเรือ เช่นอยู่ภายในห้องเก๋งหรือออกมาอยู่นอกเรือแล้ว แสดงให้เห็นว่าชาวอยุธยาไม่มี

บทบาทมากนักในการเดินเรือ เป็นเพียงผู้อาศัยในเรือ 

  

 
ภาพที่ 45: เรือท่ีปรากฏในฉากแผนท่ีโบราณแสดงรอยพระพุทธบาทที่เกาะลังกา 
ที่มา: พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจรญิ, สมุดภาพไตรภูมิอักษรขอมภาษาไทย, 
(กรงุเทพฯ: กรมศิลปากร, 2552), 176. 
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5. บุคคลที่ไม่สามารถระบุได้ 

บุคคลที่ปรากฏในจิตรกรรมบางส่วนไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นชาติใดเนื่องจากจิตรกรรมเลือนราง

มากหรือไม่ปรากฏลักษณะเด่น บางคนหลงเหลือเพียงมือ แขน ขา หรือล าตัวบางส่วนเท่านั้น เช่น 

จิตรกรรมวัดพุทไธสวรรย์ปรากฏเพียงหน้าของบุคคลอยู่บริเวณหน้าต่างของเรือ (ภาพที่ 16) จิตรกรรมวัด

ช่องนนทรี (ภาพที่ 46) ปรากฏบุคคลอยู่ในน้ าแต่เหลือร่องรอยเพียงแขนหรือขาหรือมือบางส่วนท าให้ไม่

สามารถระบุได้เป็นชาติใดกันแน่ 

การปรากฏของคนบนเรือนั้นเป็นเพศชายทั้งหมดซึ่งก็ตรงกับเพศของคนเดินเรือนั้นจะเป็นผู้ชาย

เกือบทั้งหมดเลยก็ว่าได้ โดยชาติต่างๆบนเรือนั้นพบบนเรือนั้นมีทั้งแบบชาติเดียวกันทั้งล า แบบที่มี

หลากหลายชาติปะปนกันไป และเรือบางล าที่ไม่ปรากฏชาวต่างชาติบนเรือเลยโดยในเรือมีแต่ตัวละคร

ตามเนื้อเรื่องหรือบนเรือไม่ปรากฏคนเลยด้วย  

 

 

 

 

  

 
ภาพท่ี 46: ร่องรอยบรเิวณขาของคนถูกปลากัดอยู่บริเวณนอกเรือท่ีวัดช่องนนทร ี
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การปะปนกันของชาวต่างชาติบนเรือ 

เรือที่มีชาติเดียวกันทั้งล า  

พบที่วัดช่องนนทรี ปรากฏเป็นแขกทั้งล า สมุดภาพไตรภูมิเลขที่ 5 ปรากฏเป็นแขกทั้งหมดยกเว้น

เรือพุทธโฆษาจารย์ที่มีเพียงพุทโฆษาจารย์และเทวดาเท่านั้นโดยการปรากฏของแขกในจิตรกรรมนั้นแสดง

ถึงบทบาทของแขกในการเดินเรือสมัยอยุธยาที่มีไม่น้อยกว่าชาติจีนเลยก็ว่าได้ซึ่งสะท้อนให้เห็นใน

หน่วยงานราชการสมัยอยุธยาที่ขึ้นอยู่ภายใต้การดูแลของกรมพระคลัง นั่นคือกรมท่าซึ่งแบ่งแยกออกเป็น

กรมท่าซ้ายดูแลการทูตและการค้ากับจีน และกรมท่าขวารับผิดชอบการค้ากับแขก จะเห็นได้ว่ากรมท่า

ขวานั้นมีบทบาทและอ านาจไม่แพ้กรมท่าซ้ายเลย28 

สมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 6 ในภาพแผนที่โบราณแสดงเมืองทางชายทะเลของไทย (ภาพที่ 33) 

พบคนจีนสองคน ในภาพแผนที่โบราณแสดงมหาสมุทรอินเดีย (ภาพที่ 39) การที่ปรากฏเรือในจิตรกรรม

ซึ่งแสดงภาพแผนที่โบราณแสดงเมืองทางชายทะเลของไทยนั้น อาจต้องการสื่อถึงสภาพชายทะเลจริงที่มี

เรือต่างๆเข้ามาติดต่อค้าขายแต่เรือเป็นเพียงส่วนประกอบเล็กๆเท่านั้นจึงเขียนเพียงล าเดียวและการที่

เขียนเป็นเรือที่มีคนจีนอยู่ภายในนั้นอาจมาจากบทบาทของจีนที่มีมากในด้านการค้าขายโดยเฉพาะทาง

ทะเล เห็นได้จากการกรมท่าซ้ายขึ้นมาดูแลเรื่องการทูตและการค้าขายกับจีนโดยเฉพาะ บันทึกต่างๆที่มี

การส่งเครื่องราชบรรณาการไปจีน และหลักฐานที่พบในการขุดค้นทางด้านโบราณคดีท้ังบนบกและในน้ าก็

มักจะพบเครื่องถ้วยจีนปะปนอยู่ด้วย เช่น ในเรือสีชังพบเครื่องถ้วยลายครามคุณภาพดีจากเตาจิ่งเต๋อเจิ้น 

ภายในเรือสีชัง 129 เป็นต้น 

 สมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 6 ในภาพแผนที่โบราณ มหาสมุทรอินเดียพบเรือสองล าโดยล าหนึ่ง

เป็นชาติตะวันตกทั้งล าและอีกล าหนึ่งเป็นคนจีนทั้งล า โดยเรือสองล าที่ปรากฏตะวันตกและจีนน่าจะแสดง

ถึงชาวต่างชาติที่เข้ามาติดต่อกันอยุธยา โดยอาจมาจากการเข้ามาติดต่อของพ่อค้าจากต่างชาตินั้นมีพ่อค้า

ที่มาจากทางตะวันออกซึ่งก็ได้แก่พวก จีน ญี่ปุ่น และพ่อค้าที่มากจากทางตะวันตกก็ได้แก่พวก 

                                                           
28 จุฬิศพงศ ์จุฬารตัน,์ ขนุนางกรมท่าขวา: การศึกษาบทบาทและหน้าท่ีในสมัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ 

พ.ศ. 2153-2435, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2546), 67, 71. 
29 กรมศิลปากร, โบราณคดีสีคราม, (กรงุเทพฯ: กรม, 2531), 55. 
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ชาวตะวันตกและกลุ่มมุสลิม ดังนั้นอาจเป็นไปได้ว่าเรือสองล าแสดงถึงการติดต่อค้ าขายของอยุธยาที่

แบ่งเป็น พ่อค้าท่ีมาจากฝั่งตะวันตกและพ่อค้าท่ีมาจากฝั่งตะวันออก 

ต าหนักพระพุทธโฆษาจารย์ พบเรือพุทธโฆษาจารย์ปรากฏแขกอยู่บริเวณหน้าเรือส่วนเรือพระ

พุทธทัตตะปรากฏชาติตะวันตกอยู่หน้าเรือ การปรากฏของสองชาตินี้คงจะหมายถึงชาติที่เข้ามาชาติที่เข้า

มาค้าขายกับอยุธยาเนื่องจากท่านทั้งสองได้อาศัยเรือพ่อค้าในการเดินทางไปยังเกาะลังกา ปละคนสอง

ชาตินี้ก็เป็นเพียงชาติที่เข้ามาติดต่อกับอยุธยาเท่านั้น จิตรกรรมจึงเลือกเขียนชาติที่เป็นพ่อค้าและเข้ามา

ติดต่อกันอยุธยาก็เพียงเท่านั้น 

เรือที่ปรากฏคนหลากหลายชาติปะปนกัน  

พบที่สมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 6 ในทศชาติชาดกตอนพระมหาชนก (ภาพที่ 52) ที่มีการปะปน

กันของคนหลากหลายชาติทั้งคนจีน ชาติตะวันตก โดยการที่ปรากฏของคนหลากหลายเชื้อชาติบนเรือล า

เดียวกันนั้นสันนิษฐานว่ามาจากการที่อยุธยาเป็นเมืองท่า ท าหน้าที่รวบรวมสินค้าจากพ้ืนที่ต่างๆทั้งภายใน

แผ่นดินของตนเองและรวบรวมสินค้าจากทางจีน มะละกา ญี่ปุ่น เพ่ือแลกเปลี่ยนสินค้ากับชาติตะวันตก

และอินเดีย ท าให้สินค้าในอยุธยานั้นมีความหลากหลายนอกจากนี้คนในอยุธยาก็คงมีความหลากหลาย

ตามไปด้วย  

เรือที่ไม่ปรากฏคนชาติใดเลย  

พบที่วัดเกาะแก้วสุทธาราม คือปรากฏเพียงเรือส าเภาเท่านั้นภายในเรือไม่ปรากฏบุคคล 

เรือที่ปรากฏเฉพาะตัวละครตามเนื้อเรื่อง 

พบทีว่ัดราชบูรณะ ตามท่ีเหลืออยู่ปรากฏเพียงเค้าโครงของพระมหาชนกและนางมณีเมขลา สมุด

ภาพไตรภูมิหมายเลข 5 ฉากพระมหาชนก สมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 6 ภาพแผนที่โบราณแสดงภพภูมิ

การเสวยพระชาติครั้งอดีตของพระพุทธเจ้า ปรากฏเพียง นาถุเวนและพระเจ้าทวิวาหนเพียงเท่านั้น 
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การวิเคราะห์เรือ 

ภาพเรือที่ปรากฏในจิตรกรรมและสมุดภาพไตรภูมิสมัยอยุธยานั้นเป็นเรือเดินทะเลมีใบเรือใช้ใน

การบังคับทิศทางและส่วนใหญ่จะถูกเรียกว่าเรือส าเภา โดยเรือที่ใช้ท าการค้าขายระหว่างประเทศใน

ประวัติศาสตร์ไทยส่วนใหญ่ใช้เรือ 3 ประเภทด้วยกันคือ เรือส าเภาแบบจีน เป็นเรือที่นิยมใช้มากที่สุดใน

การค้าขายทางทะเลของไทย เรือสลุปแบบแขกหรือเรือใบอาหรับ (ภาพที่ 54) ใบเรือตามขวางรูปสี่เหลี่ยม

ผืนเดียวไม่เป็นชั้นๆเหมือนใบเรืออ่ืน30 โดยเรือลักษณะนี้ขนาดค่อนข้างเล็กบรรทุกสินค้าได้น้อยไม่ค่อย

เป็นที่นิยม31 และเรือก าปั่นแบบฝรั่ง เริ่มใช้สมัยพระเจ้าปราสาททองและใช้ต่อมาจนสิ้นอยุธยา32 แต่เรือที่

ปรากฏนั้นเหลือเรือที่สมบูรณ์ไม่มากนักนอกจากนี้ภาพยังถูกเขียนขึ้นอย่างไม่ค่อยสมจริง ท าให้ค่อนข้าง

ยากในการแบ่งประเภทอย่างชัดเจน แต่ก็สามารถแบ่งได้คร่าวๆเป็นเรือส าเภาจีน เรือก าปั่นตะวันตก โดย

เรือท่ีปรากฏนั้นมีทั้งล าที่มีลักษณะของเรือส าเภาจีนชัดเจน เรือก าปั่นตะวันตกและเรือที่ไม่สามารถระบุได้ 

 

 

 

 

 

  

                                                           
30 สุวิทย์ ชัยมงคล, ศิลปะถ้ าพญานาค กระบี่, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2533), 83. 
31 ชัย เรืองศิลป์, ประวัติศาสตร์เศรษฐกจิแต่โบราณ – 2399, (พระนคร: แสงศิลป์การพิมพ ์2533),48. 
32 ธวชัย สาโค, “ประวัติศาสตร์เศรษฐกจิสมัยอยุธยาตอนกลาง: กรณีศึกษาจากหลกัฐานเรือบางกระไชย 

2” (สารนิพนธ์หลักสูตรปรญิญาศลิปะศาสตร์บัณฑิต (โบราณคด)ี ภาควิชาโบราณคด ีคณะโบราณคด ีมหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2540), 37-38. 

 

ภาพท่ี 47: เรือสลุปแขก 
ที่มา:สุวิทย์ ชัยมงคล, ศิลปะถ้ าพญานาค กระบี่, (กรงุเทพฯ: กรมศลิปากร, 2533), 83. 
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ภาพท่ี 48: เรือส าเภาจีน 

ที่มา: แชน ปัจจุสานนท์, ประวัติการทหารเรือไทย, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์กรมสารบรรณทหารเรือ, 2506),57. 

เรือส าเภาจีน 

เรือส าเภาจีน(ภาพที่ 55) มีลักษณะทั่วไปซึ่งแยกจากเรือส าเภาออกจากเรือของตะวันตกคือ สายระยางค์

ของเรือ ใบเรือที่ใช้เสื่อซึ่งท าด้วยไม้ไผ่สาน ท้องเรือรูปกลมไม่มีกระดูกงู ฝากั้นเรือและศิลปะการตกแต่ง

เรือโดยเรือส าเภาของจีนยังสามารถแยกประเภทได้อีกหลายชนิด เช่น เรือพ่อค้า (ซาง-ฉวน) เรือเดินสมุทร 

(หยาง-ฉวน) เรือเดินทะเล (ไห่-ฉวน) และยังมีการแบ่งเรือที่พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเรือหัวเขียว 

(ลวี่-โถว) มาจากฟูเกี้ยนหัวเรือจะทาสีพื้นด้วยสีเขียวและเขียนตัวอีกษรสีแดง และเรือหัวแดง (หง-โถว) มา

จากกวางตุ้งหัวเรือจะทาสีพื้นด้วยสีแดงและเขียนตัวอักษรด้วยสีน้ าเงิน นอกจากนี้ยังมีการอธิบายถึง

ลักษณะของเรือทางเหนือที่ ท้องเรือแบน หางเสือจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญ่ยกขึ้นลงได้เพ่ือให้

สามารถแล่นในน้ าตื้นได้ หัวเรือเป็นรูปกล่องสี่เหลี่ยม ท้ายเรือกว้างด้านบนมีเก๋งท้าย ส่วนเรือทางใต้ ท้อง

เรือและท้ายเรือมนกว่า ดาดฟ้าสูงกว่าหางเสือแคบและยาวเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน33 ซึ่งเรือส าเภาจีน

ในนี้ที่ขอรวมไปถึงเรือญี่ปุ่น (ภาพที่ 56) และเรืออยุธยา (ภาพท่ี 57) ที่ได้รับรูปแบบการต่อมาจากจีนด้วย  

                                                           
33 เจนิเฟอร ์คุชแมน, การค้าทางเรือส าเภาจีน-สยาม ยุคต้นรัตนโกสินทร์, (กรงุเทพฯ:

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528), 35-43. 
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ภาพท่ี 49: ส าเภาญี่ปุ่นที่ไดร้ับใบเบิกร่องประทับตราแดง ของสุเอะสึกุ 

ที่มา: โยเนะโอะ, อิชิอิ, ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น 600 ปี, (กรงุเทพฯ: มูลนิธิ

โครงการต าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร,์ 2530), 52. 

  

 

ภาพท่ี 50: ส าเภาอยุธยา 

ที่มา:โยเนะโอะ, อิชิอิ, ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น 600 ปี, (กรงุเทพฯ: 

มูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร,์ 2530), 70. 
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ภาพท่ี 51: เรือส าเภาจีน 

เมื่อเทียบจากเรือส าเภาจีน (ภาพท่ี 58) ที่พบแล้วสามารถสรุปภาพรวมของเรือส าเภาจีนได้ว่าหัว

เรือมองจากด้านข้างจะเห็นปลายหัวเรืองอนขึ้นมีการเขียนรูปตาไว้ตามความเชื่อของจีน ตัวเรือจากหัวเรือ

ไปท้ายเรือโค้งมีการเขียนรูปสี่เหลี่ยมเรียงกันส าหรับใส่ปืนใหญ่ มีเสากระโดงเรือแต่ด้านบนเสากระโดงเรือ

ไม่นิยมท าท่ีส าหรับเฝ้ายามหรือรังกา ใบเรือสานจากไม้ไผ่เวลาเก็บจะพับขึ้นไปเป็นพับๆท าให้เห็นเส้น

ระหว่างพับ หลังเรือมีการท าห้องเก๋งเรือ (ภาพที่ 59) มีการท าหางเสือเป็นรูปสี่เหลี่ยม (ภาพที่ 60) 

  

 

ภาพที่ 53: ห้องเก๋งเรือ 

 

ภาพที่ 52: หางเสือ 
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เรือที่ปรากฏในจิตรกรรมนั้นรูปร่างของเรือท่ีบริเวณล าเรือจะโค้ง ภายในมีเสากระโดงเรือที่ไม่มีรัง

กามีเชือกขึงใบเรือ ใบเรือมีรอยเส้นตามแนวขวางสันนิษฐานว่าคือรอบพับเก็บของใบเรือ หลังเรือมีการท า

ห้องเก๋งเรือบางล ามีคนอยู่ภายในด้วย ท้ายเรือบางล าเห็นหางเสือ จิตรกรรมที่พบเรือประเภทนี้ได้แก่ สมุด

ภาพไตรภูมิเล่มที่ 6 สี่ล าจากทั้งหมดห้าล า ล าแรกปรากฏในภาพแผนที่โบราณแสดงเมืองชายทะเลของ

ไทย (ภาพท่ี 33) เรือส าเภาล าที่สอง (ภาพที่ 36) และสาม (ภาพที่ 39) ปรากฏในภาพแผนที่โบราณแสดง

ภพภูมิการเสวยพระชาติครั้งอดีตของพระพุทธเจ้า และเรือล าที่สี่ปรากฏในทศชาติชาดกเรื่องพระมหา

ชนก (ภาพที่ 43) โดยเรือทั้งสี่ล ามีลักษณะคล้ายกันคือ หน้าเรือมีพ้ืนที่ให้คนสามารถยืนได้ ตัวเรือโค้งมี

การท าช่องใส่ปืนใหญ่มีการเขียนลายเลียนแบบเครื่องไม้แต่เรือล าที่สามซึ่งเป็นเรือของคนจีนนั้นตัวเรือไม่

เขียนเลียนแบบเครื่องไม้ ภายในเรือมีการท าเสากระโดงเรือ 2 ต้น เสาต้นหลังสูงกว่าต้นหน้า แต่เรือใน

พระมหาชนกนั้นมีเสากระโดงเรือเพียงต้นเดียวและก าลังหักลงมา บนยอดเสาของเรือล าแรกมีการเขียน

รูปสามเปลี่ยมขนาดเล็กและมีการติดธงแต่เรืออีกสามล าที่เหลือมีการเขียนยอดเสากระโดงด้วยลาย

ดอกบัวอาจติดมาจากการวาดเสาสถาปัตยกรรมที่จะต้องวาดบัวหัวเสาด้วยหรืออาจวาดเพ่ิมเพ่ือไม่ให้ยอก

เสาโล่งเกินไป ใบเรือมีรอยเส้นตามแนวขวางซึ่งเป็นลักษณะของเรือจีน นอกจากนี้เรือล าที่สองซึ่งเป็นเรือ

ของชาวตะวันตก และเรือล าที่สามซึ่งเป็นเรือของคนจีนนั้นมีเขียนไม้พายอยู่ข้างเรือสันนิษฐานว่าคือไม้

พายที่ช่วยบังคับเรือ เรือประเภทนี้ยังพบในจิตรกรรมวัดเกาะแก้วสุทธารามอีกด้วย  (ภาพที่ 3) โดย

ลักษณะเรือที่พบนั้นเป็นเรือเต็มล าลักษณะหันหลังในกับผู้ชม ตัวเรือมีลักษณะโค้งเขียนรูปสี่เหลี่ยมเรียง

กันเป็นช่องส าหรับใส่ปืนใหญ่ มีการท าเสากระโดงเรือสองต้น เสาต้นหลังสูงกว่าต้นหน้า ใบเรือรูปสี่เหลี่ยม

มีเส้นตามแนวขวาง บนยอดมีธงติดอยู่ มองไม่เห็นห้องเก๋งบริเวณหลังเรือแต่เห็นหลังเรือลักษณะป้านเป็น

สี่เหลี่ยมและเห็นหางเสือของเรือท่ีเป็นสีน้ าตาลเข้ม ภายในเรือไม่หลงเรือร่องรอยของคนอยู่บนดาดฟ้าเรือ 

การปรากฏเรือส าเภาจีนในจิตรกรรมนั้นน่าจะเป็นผลมาจากการที่เรือส าเภาจีนท้องแบนและหาง

เสือสามารถยกขึ้นลงได้ท าให้สามารถแล่นได้ทั้งในน้ าลึกและน้ าตื่นจึงน่าจะเป็นเหตุผลที่เรือส าเภาจีน

สามารถแล่นเข้าไปยังแม่น้ าและอาจสามารถแล่นเข้าไปถึงกรุงศรีอยุธยาได้โดยตรง และการสามารถแล่น

เข้าไปยังกรุศรีอยุธยาได้นั้นส่งผลให้คนในอยุธยารวมถึงช่างมีความคุ้นเคยกับเรือดังกล่าวและหากต้องการ

ถ่ายทอดภาพการติดต่อค้าขายทางน้ า ก็จะนิยมวาดเรือลักษณะที่ตนเองคุ้นเคยมากกว่าวาดเรือลักษณะ

อ่ืนๆลงไป  
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เรือก าปั่นฝรั่ง 

เรือก าปั่นฝรั่งต่างกับเรือส าเภา

จีนตรงที่เรือก าปั่นมีกระดูกงู ใบเรือเป็น

รูปสี่เหลี่ยมและมีใบหน้ารูปสามเหลี่ยม

สองใบ34 ซึ่งลักษณะเด่นที่เรือก าปั่น

(ภาพที่ 54)ต่างจากเรือส าเภาอย่าง

ชัดเจนคือ ใบเรือที่ท าจากผ้าเวลาเก็บ

สามารถม้วนขึ้นไปได้เวลาผ้าโดนลมจะ

แอ่นตัวท าให้เกิดเส้นตามแนวยาว การ

ท าบริเวณล าเรือจะตรงไม่โค้งเหมือนเรือส าเภาจีน และบริเวณหน้าเรือรบโบราณมักจะท าหัวเรือแหลมยื่น

ออกไปข้างหน้า (Bowsprit) เพ่ือใช้ในการแล่นเข้าชนข้าศึกซึ่งต่อมันก็ยังคงท าหัวเรือยื่นไปด้านหน้าอยู่

บางล ามีการท าตุ๊กตาตกแต่งบริเวณหัวเรือซึ่งบริเวณหัวเรือนี้เองที่สามารถใส่ใบรูปสามเหลี่ยมได้ ภายใน

เรือมีการท าเสากระโดงเรือและด้านบนจะท ารังกาส าหรับเฝ้ายาม บริเวณดาดฟ้าด้านหลังเรือก าปั่นมักจะ

เรียบและยกสูงขึ้นท าห้องอยู่ใต้ดาดฟ้าเรือ โดยลักษณะเรือก าปั่นที่ปรากฏในจิตรกรรมนั้นแยกออกจาก

เรือส าเภาค่อนข้างยากเนื่องจากเราจะไม่เห็นวัสดุที่ใช้ประกอบเรือที่แท้จริงและจะเห็นเรือเพียงมุมใดมุม

หนึ่งเท่านั้น จิตรกรรมที่พบเรือประเภทนี้ได้แก่ จิตรกรรมในต าหนักพระพุทธโฆษาจารย์วัดพุทไธสวรรย์ 

โดยพบในฉากพระพุทธโฆษาจารย์เสด็จไปเกาะลังกา (ภาพที่ 10) ลักษณะเรือที่ปรากฏเป็นเรือสองล าหัน

หลังให้กัน เรือล าแรกเหลือสมบูรณ์เต็มล าหันด้านข้างให้ผู้ชม บริเวณตัวเรือโค้งมีช่องส าหรับปืนใหญ่ บน

เรือมีเสากระโดง 3 ต้นและเชือกขึงใบเรือ เสาต้นกลางสูงสุด เสาต้นหลังสูงรองลงมาและเสาต้นหน้าโผล่

ไปบริเวณด้านหน้าเรือคล้ายกับลักษณะของเรือฝรั่งที่จะมีเสาและใบยื่นไปบริเวณหน้าเรือ (ภาพที่ 10) เสา

ต้นกลางที่ยอดเสามีที่ส าหรับเฝ้ายามที่เรียกว่า “รังกา” ใบเรือมีเส้นตามแนวยาวมีลักษณะคล้ายม่าน

หน้าต่าง เก๋งหลังเรือเป็นห้องหลังคาโค้ง ท้ายเรือเห็นหางเสือ ส่วนเรือล าที่สอง (ภาพที่ 12) คล้ายกันแต่

ต่างกันตรงที่เหนือห้องเก๋งเรือของเรือล าที่สองมีดาดฟ้าที่มีพ้ืนที่ให้พระพุทธทัตตะประทับนั่งได้ 

                                                           
34 สุวิทย์ ชัยมงคล, ศิลปะถ้ าพญานาค กระบี่, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2533), 83. 

 

ภาพท่ี 54: เรือก าปั่นฝรัง่ 
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 การปรากฏของเรือก าปั่นฝรั่งในประเทศไทยนั้นได้มีการเข้ามาของชาติตะวันตกนั่นคือโปรตุเกส

ตั่งแต่สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 คือราวพุทธศตวรรษที่ 21 แล้ว แต่สันนิษฐานว่าการเข้ามาติดต่อ

ค้าขายในช่วงนั้นชาวต่างชาติอาจต้องจอดเรือไว้ที่ปากแม่น้ าเจ้าพระยาและเปลี่ยนเรือเล็กเข้ามายังกรุงศรี

อยุธยาเนื่องจากว่าในจดหมายเหตุฉบับต่างๆมักจะพูดถึงแค่วันที่ถึงปากแม่น้ า เจ้าพระยาและเมื่อราชทูต

จะเดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศก็จะระบุถึงวันที่เดินทางออกจากปากแม่น้ าเจ้าพระยาพียง

เท่านั้น อีกทั้งในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถได้ส่งราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศฮอลันดาในช่วงปี 

ค.ศ. 1607 หรือ พ.ศ. 2150 และคณะราชทูตได้ได้ไปชมอู่ต่อเรือและมีความสนใจในการต่อเรือแบบฝรั่ง

เป็นอย่างมาก โดยสมเด็จพระเอกาทศรถได้มีรับสั่งขอให้ฝ่ายฮอลันดาจุดส่งช่างต่อเรือและเครื่องมือใช้ต่อ

เรือมายังประเทศไทย เพ่ือจะได้จัดให้มีการต่อเรือก าปั่นอย่างฝรั่งในรัชสมัยของพระองค์บ้าง 35 ดังนั้นจะ

เห็นได้ว่าเรือก าปัน่แบบฝรั่งพึ่งเข้ามามีบทบาทในอยุธยาหลังจากเรือส าเภาแบบจีนจึงไม่น่าใช่เรื่องแปลกที่

ส่วนใหญ่จะพบเรือส าเภาแบบจีนมากกว่า และการที่พบเรือก าปั่นฝรั่งในจิตรกรรมต าหนักพุทธโฆษาจารย์

นั้น ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเนื่องจากจิตรกรรมที่นี้สันนิษฐานว่าเขียนขึ้นหลังพ.ศ. 2233 ซ่ึงเป็นช่วงหลังจากที่

สมเด็จพระเอกาทศรถมีพระราชประสงค์ให้ต่อเรือก าปั่นแบบฝรั่งมาใช้ในราชการแล้วร้อยปีจึงไม่น่าใช่

เรื่องแปลกท่ีช่างจะวาดเรือท่ีใช้ในการติดต่อค้าขายเป็นเรือก าปั่นขนาดใหญ่ 

เรือที่ไม่สามารถระบุรูปแบบหรือสัญชาติได้ 

 เรือในจิตรกรรมบางส่วนค่อนข้างลบเลือนไปมากแล้วจึงยากที่จะระบุได้ว่าเรือเหล่านั้นเป็นเรือ
แบบใดกันแน่ เช่น เรือในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะที่ลบเลือนมากแล้ว เรือที่วัดช่องนนทรี เหลือเพียงหัว
เรือเพียงเล็กน้อย ตัวเรือและเสากระโดงเรือบางส่วน ท้ายเรือมีห้องเก๋ง ตัวเรือตั่งแต่ท้ายเรือไปถึงหัวเรือ
โค้งแต่ไม่มากนัก ปรากฏร่องรอยการท าเสากระโดงเรือจากการที่มีบุคคลอยู่ในท่าทางก าลังปีนขึ้นไป
ด้านบนแต่ไม่สามารถบอกลักษณะของเสากระโดงเรือได้ และมีร่องรอยของเชือกขึงใบเรือ ด้านหลังมีห้อง
เก๋งหลังคาลาดอยู่เหนือดาดฟ้าเรือ  บริเวณห้องเก๋งเรือมีการเขียนรูปกรอบซุ้มลงไปในส่วนหน้าต่างของ
เรือด้วยเรือยากที่จะสันนิษฐานว่าเป็นเรือรูปแบบใดเนื่องจากตัวเรือโค้งไม่มากนักส่วนต่างๆที่เหลืออยู่ไม่

                                                           
35 แชน ปัจจุสานนท์, ประวัติศาสตร์การทหารเรือไทย, (กรงุเทพฯ: โรงพิมพ์กรมสารบรรณทหารเรือ, 2506), 

18-19. 
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ช่วยในการก าหนดรูปแบบได้มีเพียงห้องเก๋งเรือที่เรือตะวันตกไม่นิยมท าแต่ก็อาจเป็นได้ว่าช่างเพ่ิมเติมใส่
ลงไป หรืออาจมีการต่อเติมห้องเช่นนี้ลงไปในเรือจริงเนื่องจากช่วงนั้นมีความนิยมการดัดแปลงรูปแบบของ
เรือด้วยเช่นกัน ที่วัดใหม่เทพนิมิต หลงเหลือเพียงล าเรือด้านหลังและเสากระโดงเรือ ส่วนเสากระโดงเรือมี
รังกาขนาดใหญ่ซึ่งเป็นลักษณะของเรือก าปั่นแบบตะวันตก ส่วนอ่ืนๆของเรือนั้นลบเลือนไปเกือบหมดแล้ว
ท าให้ยากที่จะระบุให้ชัดไปมากกว่านี้ เรือกลุ่มสุดท้ายคือเรือในสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 5 แม้ว่าเรือที่ยัง
หลงเหลืออยู่นั้นจะเหลือค่อนข้างสมบูรณ์ทั้งล า แต่ก็ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นเรือแบบใดเนื่องจากเรือกลุ่ม
นี้ถูกวาดจากจินตนาการ จนแทบจะไม่เหมือนของจริงและอาจไม่สามารถเดินทางข้ามมหาสมุทรจริงได้
ด้วย จึงเป็นกลุ่มเรือจัดเรือกลุ่มนี้ไว้เป็นกลุ่มเรือท่ีไม่สามารถระบุได้ 

เรือที่ปรากฏในจิตรกรรมนั้นมีทั้งรูปแบบคล้ายกับเรือที่ปรากฏจริงและไม่สมจริง โดยเรือที่
ปรากฏนั้นไม่ได้ตรงกับคนที่ปรากฏบนเรือ เช่น เรือของชาติตะวันตกในสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 6 บน
เรือเต็มไปด้วยชาวตะวันตก แต่เรือกลับเป็นรูปแบบของเรือส าเภาจีน ส่วนเรือในฉากพุทธโฆษาจารย์เสด็จ
ไปเกาะลังกานั้นภายในเรือมีแขกเกาะอยู่บริเวณหัวเรือ แต่รูปแบบของเรือนั้นกลับเป็นเรือก าปั่นแบบจีน 
โดยสาเหตุของการวาดนั้นอาจเกิดจากความไม่เข้าใจของช่างที่ไม่สามารถแยกประเภทเรือและรูปแบบ
ของคนบนเรือได้ นอกจากความสมจริงและไม่สมจริงของเรือแล้ว ช่างยังได้เพ่ิมเติมใส่จินตนาการลงไปใน
เรือด้วย เช่นเก๋งเรือวัดช่องนนทรีนั้นมีการเพ่ิมหน้าบันเข้าไปบริเวณช่องหน้าต่าง ส่วนของก่อนหลังคามี
การเพ่ิมลวดลายคล้ายกนกลงไป เรือที่วัดพุทไธสวรรย์ บริเวณใบเรือก็มีการวาดคล้ายกับผ้าม่านที่ถูกเย็บ
แล้วเหลือชายเป็นริ้วๆ และเก๋งของเรือในสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 5 มีการวาดหลังคาเป็นหลังคาลาด
ซ้อนชั้น แต่ละล าก็จ านวนชั้นไม่เท่ากันเหมือนเป็นการแสดงฐานันดรของผู้อยู่ในห้อ งเก๋งเรือ ซึ่ง
เช่นเดียวกับห้องเก๋งเรือในสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 6 ที่มีการตกแต่งลวดลายลงไปจนไม่สมจริง 
 ชาวต่างชาติและคนที่ปรากฏบนเรือนั้นมีทั้งความเหมือนและการผสมผสานเพ่ิมเติมจินตนาการ
ลงไปด้วย โดยจะมีการดึงลักษณะเด่นๆของแต่ละอย่างออกมาวาดเพ่ือแสดงให้เห็นว่าคืออะไร เช่นชาวจีน
จะแต่งกายด้วยชุดและหมวกเช่นนี้ แต่มีการแต่งเติมจินตนาการลงไปด้วยการใส่สีสันที่ไม่เหมือนจริงหรือ
เรือก็จะมีการวาดโครงสร้างและลักษณะโดยรวมของเรือประเภทนั้นๆให้สมจริง แต่ก็จะมีการตกแต่ง
ลวดลายหรือเพ่ิมเติมสิ่งต่างๆมจินตนาการของช่างผสมผสานลงไปด้วย  

 

  



52 

 

บทที่ 4 

วิเคราะห์และสรุปผล 

ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ที่สัมพันธ์กับชาวต่างชาติและเรือที่ปรากฏในจิตรกรรมและสมุดภาพ 

 ชัยภูมิที่ตั้งของกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ในต าแหน่งที่มีความเหมาะสม คือตั้งอยู่ในเอเชียอาคเนย์ซึ่ง

เป็นจุดกึ่งกลางระหว่างจีนและอาหรับ พ่อค้าจีนและพ่อค้าอาหรับไม่สามารถเดินทางไปยังถิ่นของกันและ

กันได้เนื่องจากการเดินทางต้องอาศัยลมมรสุมตามฤดูกาลและความจ ากัดด้านระยะเวลา เนื่องด้วย

ระยะเวลาของลมมรสุมที่ไม่ตรงกันท าให้ไม่มีโอกาสซื้อขายกันโดยตรงจึงมีพ่อค้าบางกลุ่มท าหน้าที่เป็นคน

กลางคอยรับซื้อสินค้าเอาไว้ขายต่อให้พ่อค้าที่ต้องการ ดังนั้นบริเวณท าให้เอเชียอาคเนย์ ทั้งหมู่เกาะ        

สุมาตรา-ชวาและบนชายฝั่งเอเชียอาคเนย์กลายเป็นตลาดกลางที่ทั้งสองฝ่ายน าสินค้ามาขายและซื้อสินค้า

กลับไป ซึ่งเป็นผลให้เกิดเมืองท่าและสถานีการค้าขึ้นมากมาย36 อยุธยาก็ได้เป็นหนึ่งในเมืองท่าเหล่านั้น 

โดยอยุธยาด าเนินบทบาทในฐานะสถานีการค้า ท าการรับซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้านานาชาติ ประกอบกับ

อยุธยายังด าเนินการจัดส่งสินค้าที่เป็นผลผลิตของตนเอง เช่น ของป่า จัดส่งลงเรือส าเภาติดต่อค้าขายกับ

ต่างชาติ โดยรัฐและผู้น าให้ความส าคัญต่อการค้าทางทะเลกับต่างชาติและส่งผลให้อยุธยามีบทบาทขึ้นมา

ในฐานะเป็นสถานีการค้าที่ส าคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้37 

 การเป็นเมืองท่าหรือสถานีการค้าท าให้มีผู้คนเข้ามายังอยุธยามากมาย ซึ่งท าให้ เกิดการ

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและท าให้คนเหล่านี้มีบทบาทต่ออยุธยาด้วย ชาวต่างชาติกลุ่มแรกๆ ที่มีบทบาทใน

การค้าต่างประเทศกับสยามประเทศคือชาวเอเชีย ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มตามถิ่นที่อยู่เดิม คือกลุ่มแรก

เป็นพ่อค้าจากฝั่งตะวันออกของสยาม ได้แก่ จีน ริวกิว และเวียดนาม กลุ่มที่สองคือพ่อค้าที่มาจากแถบ

คาบสมุทรมลายู และเขตหมู่เกาะ ซึ่งปัจจุบันคือประเทศ มาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ส่วน

พ่อค้ากลุ่มที่สามคือ พ่อค้าจากประเทศแถบตะวันตกของสยามคือชาวอาหรับ ตุรกี อินเดียและอิหร่าน 

                                                           
36 กรมศิลปากร, โบราณคดีสีคราม, 53. 
37 ธงชัย สาโค.”ประวัติศาสตร์เศรษฐกจิสมัยอยุธยาตอนกลาง : กรณีศึกษาจากหลกัฐานที่พบในแหล่งเรือ

จมบางกระไชย 2”, 1. 
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อย่างไรก็ดี พ่อค้ากลุ่มที่สองและกลุ่มที่สามนั้นส่วนใหญ่นับถืออิสลามหรือที่เรียกว่า มุสลิม ซึ่งสยามมัก

เรียกว่า แขก ชาวจีนและแขกเป็นกลุ่มประชาชาติกลุ่มใหญ่ที่มีบทบาทต่อการค้าต่างประเทศของสยาม

และยังถูกดึงมาเป็นส่วนนึ่งของราชการสยามด้วย38 ส่วนการติดต่อค้าขายกับชาติตะวันตกนั้นเริ่มในช่วง

หลังจากยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการในต้นศตวรรษที่ 15 หรือ ต้นพุทธศตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็นช่วงที่ตะวันตกหัน

มาสนใจการเดินเรือ ส ารวจทะเลและหาผลประโยชน์เพ่ือสร้างความยิ่งใหญ่ให้แก่ประเทศของตน จึงเริ่ม

แข่งกันเดินทางส ารวจทะเล หาดินแดนใหม่ๆที่ยังไม่มีใครค้นพบ ยึดพ้ืนที่ต่างๆเป็นของตนเองและเริ่มท า

การค้าขายเพ่ือสร้างรายได้รวมถึงระบายสินค้าต่างๆที่ตนเองผลิตขึ้น 

 ความสัมพันธ์หรือการติดต่อกับประเทศจีนนั้นอยุธยามีมาตั่งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นแล้ว หลักฐาน

ที่สนับสนุนแนวคิดดังกล่าวคือ เครื่องลายครามที่พบในวัดมหาธาตุ ป้อมเพชรและงานจิตรกรรมภาพ

บุคคลในกรุชั้นบนสุดของปรางค์ประธานวัดราชบูรณะ39 ดังนั้นการพบเรือส าเภาภายในกรุพระปรางค์วัด

ราชบูรณะนั้นเป็นหนึ่งในหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการติดต่อค้าขายทางทะเลที่มีการใช้เรือส าเภาในการ

เดินทาง แม้ว่าภาพจิตรกรรมจะลบเลือนและยากที่จะตีความลักษณะเรือหรือคนที่ปรากฏในเรื อ แต่การ

ปรากฏของเรือในจิตรกรรมก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่ช่วยยืนยันว่าอยุธยามีการติดต่อค้าขายทางเรือแล้ว  

แสดงให้เห็นถึงการรับรู้ของช่างเรื่องรูปแบบเรือส าเภาและก็สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นรูปภาพได้  

นอกจากการติดต่อกับจีนในช่วงอยุธยาตอนต้นแล้ว อยุธยาก็ได้มีการติดต่อแลกเปลี่ยนสินค้า ส่งเครื่อง

บรรณาการไปจีนอยู่เสมอ เห็นได้จากหลักฐานเช่น จดหมายเหตุจีนและพระราชพงศาวดารที่มีการแต่ง

ส าเภาจากอยุธยาไปให้แก่กษัตริย์จีนอยู่ตลอด นอกจากนี้คนจีนยังถูกดึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ

ราชการสยามด้วย เช่น ต าแหน่ง พระยาโชฎึกราชเศรษฐี ซึ่งเป็นเจ้ากรมท่าขวา ท าหน้าที่ประกอบการค้า

กับจีนโดยเป็นการค้าส าเภาหลวงให้กับราชส านัก40 และบางครั้งมีการอาศัยชาวจีนเป็นผู้ประกอบการ

                                                           
38 จุฬิศพงศ ์จุฬารตัน์, ขนุนางกรมท่าขวา : การศึกษาบทบาทและหน้าท่ีในสมัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ 

พ.ศ. 2153-2435, 1-2. 
39อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช, หลกัฐานของคนจนีในสมัยอยุธยาตอนต้นจากจิตรกรรมในกรุพระปรางค์วัดราช

บูรณะ, (เอกสารในงานสัมนาเรื่องประวัติศาสตร์อยุธยา: ประวัติศาสตร์อาเซยีน เสนอท่ีโรงละครแหง่ชาติ, 26 มีนาคม 
2559), 1. 

40 จุฬิศพงศ ์จุฬารตัน์.ขุนนางกรมท่าขวา ฃ: การศึกษาบทบาทและหน้าท่ีในสมัยอยุธยาถึงสมัย
รัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2153-2435, 78. 
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เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ท่าเรือของจีนจะถือว่าถ้าทั้งเรือและลูกเรือเป็นจีนแล้วก็จะน าระเบียบข้อบังคับทาง

การค้าส าหรับคนพ้ืนเมืองมาใช้ และระเบียบเหล่านั้นจะให้เสรีมากกว่าระเบียบการค้ากับตะวันตกท าให้

สะดวกมากขึ้นเวลาติดต่อ41 จึงไม่น่าแปลกที่มีการใช้คนจีนในการเดินเรือของอยุธยาและท าให้บุคคลที่

ปรากฏบนเรือส าเภาในจิตรกรรมและสมุดภาพ มีคนจีนปรากฏอยู่เสมอ นอกจากนี้การที่จีนเป็นชาติที่มี

เทคโนโลยีการเดินเรือที่ดีอีกทั้งยังติดต่อกับอยุธยาอย่างต่อเนื่องท าให้อยุธยาใช้เรือส าเภาจีนในการ

เดินทางติดต่อค้าขายและท าให้ปรากฏเรือส าเภาแบบจีนในจิตรกรรมด้วย 

ลักษณะการแต่กายของจีนนั้นก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็แสดงออกมาในงาน

จิตรกรรมด้วย โดยการแต่งกายที่พบในจิตรกรรมพบการแต่งกายแบบสองราชวงศ์คือสมัยราชวงศ์หมิง

และราชวงศ์ชิง ซึ่งหากเทียบประวัติศาสตร์และช่วงเวลาที่จิตรกรรมวาดขึ้นนั้นก็ตรงกัน แต่มีบ้างที่เกิดการ

เขียนการแต่งกายของสองสมัยปะปนกันในภาพเดียวซึ่งน่าจะเกิดจากความไม่เข้าใจของช่างที่ดึงลักษณะ

เด่นของการแต่งกายสองแบบที่ตนเห็นและเข้าใจว่าสิ่งนั้นคือการแต่งกายของคนจีนและน าการแต่งกาย

สองสมัยมาปะปนกันเองโดยไม่เข้าใจ 

ความสัมพันธ์หรือการติดต่อกับแขกนั้นมีควบคู่มากับความสัมพันธ์ของจีนมาโดยตลอดและแขกก็

ถูกดึงเข้ามามีบทบาทในระบบราชการเช่นเดียวกับจีน  เช่น ต าแหน่งจุฬาราชมนตรี หรือเจ้ากรมท่าขวา 

ซึ่งดูแลการติดต่อต่อและประกอบการค้ากับพวกมุสลิม ฮินดู อาร์เมเนีย ซึ่งส่วนใหญ่เดินทางมาจาก

ตะวันตกของสยาม โดยต าแหน่งนี้เป็นเหมือนต าแหน่งคู่กับต าแหน่งเจ้ากรมท่าซ้ายของจีนนั่นเอง เมื่อเข้า

มารับราชการแล้วก็ได้ขยายอิทธิพลและเครือข่ายเข้าสู่หน่วยงานอ่ืนๆจนท าให้มีบทบาทและอิทธิพลใน

ราชส านักสยามเพ่ิมขึ้น อีกทั้งยังได้สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับกษัตริย์และขุนนางส าคัญๆ สืบต่อ

อ านาจการบริหารงานในกรมท่าขวาอย่างไม่ขาดสาย ดังนั้นจึงปรากฏแขกอยู่ในเรือจ านวนมาก ซึ่งตรง

ตามข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่แขกมีบทบาทและอิทธิพลในราชการของสยามอย่างมาก และการที่ไม่

ปรากฏเรือแขกในฉากแผนที่โบราณแสดงมหาสมุทรอินเดียแต่ปรากฏเรือของจีนและตะวันตกนั้น อาจมา

จากที่มาของแขกที่มาจากทางตะวันตกของสยามเช่นเดียวกับ ชาติตะวันตก ช่างจึงเลือกเขียนเพียงเรือ

                                                           
41 เจนิเฟอร ์คุชแมน, การค้าทางเรือส าเภาจีน-สยาม ยุคต้นรัตนโกสินทร์, 2. 
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ของตะวันตกเท่านั้น ส่วนเรือสลุปแบบแขกนั้นมีขนาดค่อนข้างเล็กบรรทุกสินค้าได้น้อยและไม่เป็นที่นิยม

มากนัก42 จึงไม่ปรากฎเรือรูปแบบนี้ในงานจิตรกรรมและสมุดภาพไตรภูมิสมัยอยุธยานั่นเอง 

ความสัมพันธ์หรือการติดต่อกับชาติตะวันตกสันนิษฐานว่าเริ่มเกิดขึ้นในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดี

ที่ 2 ได้เริ่มติดต่อค้าขายกับชาวยุโรป โดยติดต่อกับฝรั่งชาติโปรตุเกสเป็นชาติแรก แล้วต่อมาก็มีฝรั่งชาติ

อ่ืนๆเข้ามาติดต่อค้าขายกับประเทศไทยเพ่ิมขึ้นอีก อาทิ สเปน เดนมาร์ก วิลันดา (ฮอลันดา) อังกฤษและ

ฝรั่งเศส อาจกล่าวได้ว่าการค้าทางทะเลของประเทศไทยในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้

เจริญรุ่งเรืองมากกว่ารัชกาลใดๆในกรุงศรีอยุธยา43ดังนั้นจึงปรากฏชาติตะวันตกแทรกอยู่ภายในเรือ

หลายๆล า ส่วนเรือที่ปรากฏนั้นส่วนใหญ่เป็นเรือของชาวจีนมากกว่าอาจเนื่องมาจากว่า  เรือตะวันตกนั้น

กินน้ าลึกอาจไม่สามารถเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาได้จนกระทั่งในปีค.ศ.1607 สมเด็จพระเอกาทศรถได้ส่ง

ราชทูตไทยเดินทางไปเจริญสมันพันธไมตรีกับประเทศฮอลันดา เหล่าราชทูตได้มีโอกาสชมความเจริญของ

ประเทศนี้โดยเฉพาะที่เมืองอัมเตอร์ดัม คณะราชทูตได้ได้ไปชมอู่ต่อเรือและมีความสนใจในการต่อเรือแบบ

ฝรั่งเป็นอย่างมาก สมเด็จพระเอกาทศรถจึงทรงมีรับสั่งขอให้ฝ่ายฮอลันดาจัดช่างต่อเรือและเครื่องมือ

เครื่องใช้ในการต่อเรือมายังประเทศไทย เพ่ือจะได้จัดให้มีการต่อเรือก าปั่นอย่างฝรั่งในรัชสมัยของ

พระองค์44 พระราชประสงค์ครั้งนี้จึงอาจส่งผลให้เกิดการต่อเรือก าปั่นแบบฝรั่งในอยุธยาและท าให้ปรากฏ

เรือก าปั่นในงานจิตรกรรมที่ต าหนักพุทธโฆษาจารย์ด้วย  

ส่วนคนอยุธยาเองนั้นมีปรากฏในหนังสือเก่าว่า “ถือกันมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาว่าไทยเป็นชาว

ดอน อุปนิสัยไม่ชอบทะเล คนเดินเรือทะเลของหลวงแม้ในสมัยนั้นจึงใช้แต่คนเชื้อสายพวกแขกจามและ

แขกมลายูเป็นพ้ืน ถ้าเป็นเรือค้ามักใช้เรือจีน ในเวลาท าศึกสงครามก็เป็นแต่รับทหารไทยไปในเรือนั้นเลย

เป็นประเพณีเช่นนั้นมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์” ด้วยเหตุนี้จึงปรากฏคนอยุธยาแทรกอยู่ในเรือบ้าง

เล็กน้อย แต่ส่วนใหญ่อยู่ในห้องเก๋งเรือ หรืออยู่ในส่วนที่ไม่ส าคัญเนื่องจากไม่มีบทบาทในการเดินเรือ 

                                                           
42 ธงชัย สาโค. “ประวัติศาสตร์เศรษฐกจิสมัยอยุธยาตอนกลาง : กรณีศึกษาจากหลกัฐานที่พบในแหล่งเรือ

จมบางกระไชย 2”, 38. 
43 แชน ปัจจุสานนท์, ประวัติศาสตร์การทหารเรือไทย,-13. 
44 เรื่องเดียวกัน, 18-19. 
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การเปลี่ยนแปลงคนเดินเรือของอยุธยานั้นเมื่อน าบุคคลที่ปรากฏในจิตรกรรมมาเปรียบเทียบกับ

ประวัติศาสตร์จะเห็นว่า ส่วนใหญ่อยุธยาจะใช้แขกและจีนเป็นคนเดินเรือ โดยเครื่องแต่งกายของคนจีนมี

การเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาหรือตามการเปลี่ยนแปลงในราชวงศ์จีน คือมีทั้งการแต่งกายแบบ

ราชวงศ์หมิง แต่งกายแบบราชวงศ์หมิงและชิงผสมกัน และแต่งกายแบบราชวงศ์ชิง ส่วนการแต่งกายของ

แขกนั้นไม่เปลี่ยนแปลงมากนักมีการสวมเสื้อ แต่นั่นอาจไม่ได้เป็นการเปลี่ยนตามช่วงเวลาแต่น่าจะ

หมายถึงการแต่งกายของแขกคนละกลุ่มมากกว่า ส่วนการปรากฏของชาติตะวันตกในฐานะคนเดินเรือนั้น

หลังจากที่ชาติตะวันตกเข้ามาติดต่อกับอยุธยาคริสศตวรรษที่ 16 หรือช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 คือช่วง 

ศตวรรษท่ี 22 ก็ปรากฏชาติตะวันตกอยู่บนเรือร่วมกับจีนและแขกด้วย แต่การสังเกตการเปลี่ยนแปลงของ

คนเดินเรือนั้นจะใช้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาสรุปก็คงไม่เพียงพอเนื่องจากจิตรกรรมที่เหลือนั้นมีปริมาณ

น้อยมากโดยเฉพาะช่วงอยุธยาตอนต้นและอยุธยาตอนกลาง ในที่นี้จึงเป็นข้อสรุปจากข้อมูลที่เหลืออยู่

เท่านั้น  

สรุป 

ภาพเรือที่ปรากฏในจิตรกรรมมักสอดแทรกอยู่ในฉาก ทศชาติชาดกตอนพระมหาชนก ฉากพระ

พุทธโฆษาจารย์เสด็จไปลังกา และฉากแผนที่โบราณแสดงภูมิประเทศหรือมหาสมุทรต่างๆ โดยฉากมักจะ

ถ่ายทอดออกมาเป็นเรือส าเภาที่ภายในเรืออาจมีคนหรืออาจไม่มี ตามแต่เนื้อเรื่องของตอนที่จิตรกรรมถูก

วาดขึ้น บุคคลที่ปรากฏในเรือส่วนใหญ่จะเป็นตัวละครหลักตามเนื้อเรื่อง ที่เหลือจะสอดแทรกบุคคลตาม

ความเข้าใจของช่าง ซึ่งบุคคลเหล่านี้ก็สามารถสะท้อนสภาพสังคมและประวัติศาสตร์ได้บางส่วน แต่อาจ

ไม่ถูกต้องแลตรงตามประวัติศาสตร์ทั้งหมด เนื่องจากช่างได้ดึงมาเฉพาะลักษณะเด่นๆออกมาเขียนท าให้

สามารถรู้ได้ว่าช่างต้องการสื่อถึงอะไร แต่ก็ได้สอดแทรกจินตนาการของตนเองเพ่ิมเติมลงไปด้วยซึ่งการท า

รูปแบบนี้นอกจากจะปรากฏในการเขียนเรือและผู้คนบนเรือแล้ว ยังพบที่อ่ืนอีก เช่นฉากเกาะลังกาที่

จิตรกรรมวัดพุทไธสวรรย์ ปรากฏภาพรอยพระพุทธบาทบนเขาสุมนกูฏตั้งอยู่ตรงกลาง รอยพระพุทธบาท

เขียนเป็นฝ่าพระบาทข้างเดียวรองรับด้วยดอกบัว ปิดทองค าเปลว กึ่งกลางรอยพระพุทธบาทตกแต่งด้วย

ลายกงจักรที่ออกแบบเป็นรูปดอกบัวบาน ทั้งนี้รอยพระพุทธบาทบนเขาสุมนกูฏองค์จริงไม่มีลายกงจักร 



57 

 

จึงน่าจะสะท้อนให้เห็นว่าช่างได้วาดพระพุทธบาทองค์นี้ตามอย่างพุทธศิลป์ของอยุธยา45ดังนั้นภาพเหล่านี้

จึงไม่ใช่ภาพที่สะท้อนประวัติศาสตร์ได้โดยตรงแต่ต้องน ามาเทียบกับหลักฐานอ่ืนๆ เช่นหลักฐานที่เป็นลาย

ลักอักษรเพื่อให้สามารถเห็นถึงภาพของประวัติศาสตร์ได้ถูกต้องและใกล้เตียงกับความจริงมากยิ่งขึ้น  

ชาวต่างชาติที่ปรากฏในฐานะคนเดินเรือของอยุธยานั้นมีทั้ง แขก จีน และชาติตะวันตก โดยแขก

และจีนจะพบมากกว่าเนื่องจาก สองกลุ่มนี้มีบทบาทในสังคมและระบบราชการอยุธยาอย่างมาก ชาติ

ตะวันตกก็มีพบบ้างแต่ไม่มากนัก เนื่องจากมีการเข้ามาค้าขายกับอยุธยาก็จริงแต่ก็เข้ามาเผยแผ่ศาสนา

ด้วย และการติดต่อคบค้าสมาคมนั้นอยุธยากับชาติตะวันตกเป็นไปอย่างหวั่นเกรงอิทธิพล กลัวว่าชาติใด

ชาติหนึ่งจะมามีอิทธิพลมากเกินไป ท าให้ส่วนใหญ่ชาติตะวันตกมักถูกเขียนเป็นมารหรือมิจฉาทิฐิในฉาก

มารผจญและพุทธประวัติตอนต่างๆมากกว่า ทางด้านคนอยุธยาเองก็ไม่ได้อยู่ในฐานะคนเดินเรือ ส่วนใหญ่

หากปรากฏบนเรือจะถูกเขียนในห้องหลังเรือหรือในตอนยกมือแสดงความเคารพหรือกราบไหว้พระ

โพธิสัตว์มากกว่า เนื่องจากนิสัยของคนอยุธยาที่ไม่ถนัดการเดินเรือนั่นเอง ส่วนเรือที่ปรากฏในจิตรกรรม

นั้นส่วนใหญ่จะเป็นเรือส าเภาแบบจีน เนื่องจากเรือลักษณะนี้กินน้ าตื้น จึงน่าจะเข้าไปยังกรุงศรีอยุธยาได้ 

ส่วนเรือก าปั่นจะกินน้ าลึกกว่า อาจต้องมีการเปลี่ยนเรือบริเวณปากแม่น้ า แต่ ในช่วงหลังที่อยุธยาหันมา

สนใจการต่อเรือก าปั่นแบบฝรั่งแล้วก็พบเรือก าปั่นในจิตรกรรมด้วยเช่นกัน 

  

                                                           
45 รุ่งโรจน ์ธรรมรุง่เรือง, “ความสมัพันธ์ระหว่างกรุงศรีอยุธยากับลังกาทวีปผ่านการศึกษางานพุทธศิลป์”

(เอกสารในงานสัมนาเรื่องประวัตศิาสตร์อยุธยา: ประวัติศาสตร์อาเซียน เสนอท่ีโรงละครแหง่ชาติ, 26 มีนาคม 2559), 5-
6. 
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