
 

 
 
 

งานศิลปกรรมท่ีสะท้อนความเป็นลาวภายในวดัปทมุวนารามราชวรวิหาร 

 

 

 

 

 

โดย 

นางสาวสกลุยา   วาสนัต์ 

 

 

 

 

 

การค้นคว้าอิสระนีเ้ป็นส่วนหนึง่ของการศกึษาตามหลกัสตูรปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต 

ภาควิชาประวตัิศาสตร์ศลิปะ คณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลยัศิลปากร  ปีการศกึษา 2558 



ภาควิชาประวตัิศาสตร์ศลิปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศลิปากร อนมุตัใิห้การศกึษาเฉพาะบคุคล
เก่ียวกบัประวตัิศาสตร์ศลิปะเร่ือง “ งานศลิปกรรมท่ีสะท้อนความเป็นลาวภายในวดัปทมุวนารามราช
วรวิหาร ”  เสนอโดย นางสาวสกลุยา  วาสนัต์  เป็นส่วนหนึง่ของการศกึษาตามหลกัสตูรปริญญาศลิป
ศาสตร์บณัฑิต  สาขาวิชาประวตัศิาสตร์ศลิปะ 

 

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

                                                           (  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อชิรัชญ์  ไชยพจน์นานิช ) 

                                                                               หวัหน้าภาควิชาประวตัศิาสตร์ศลิปะ 

                                                                           วนัท่ี........เดือน.....................พ.ศ................. 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษาการศกึษาเฉพาะบคุคล 

(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ประภสัสร์  ชวูิเชียร) 

 

คณะกรรมการตรวจสอบการศกึษาเฉพาะบคุคลเก่ียวกบัประวตัิศาสตร์ศลิปะ 

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

(   อาจารย์กวิฎ  ตัง้จรัสวงศ์    ) 

........./………/……… 

……………………………………... กรรมการ 

(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ประภสัสร์  ชวูิเชียร) 

........./………/……… 

 

 



บทคัดย่อ 

ช่ือผู้ค้นคว้า : นางสาวสกลุยา  วาสนัต์ 

ช่ือเร่ือง : งานศลิปกรรมท่ีสะท้อนความเป็นลาวภายในวดัปทมุวนารามราชวรวิหาร 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ประภสัสร์  ชวูิเชียร 

( 58 ) หน้า 

 

 วดัปทมุวนารามราชวรวิหาร เป็นวดัท่ีตัง้อยู่ใจกลางความเจริญของกรุงเทพฯ หากมองแบบผิวเผิน 
วัดแห่งนีก็้คงเป็นวัดหลวง มีศิลปกรรมตามแบบไทยประเพณีอย่างไทย แต่ถ้าหากลองพินิจพิจารณาดู
ศลิปกรรมภายในวดัปทมุวนาราม อย่างถ่ีถ้วนแล้ว จะพบได้ว่า มีงานศิลปกรรมท่ีมีลกัษณะแบบลาวปะปน
อยู่ ในส่วนท่ีมีความส าคญัของวดั ไม่ว่าจะเป็น พระพุทธรูปประธาน หรือ ในภาพจิตรกรรมฝาผนัง จึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีศิลปกรรมภายในวดัปทุมวนารามนี ้ควรได้รับการตรวจสอบ ว่ามีลกัษณะแบบลาว
ปะปนอยูห่รือไมแ่ละเพราะเหตใุดถึงมีลกัษณะแบบลาวนีป้ะปนอยู่ 

 สารนิพนธ์ฉบบันีมี้จดุประสงค์ท่ีจะศกึษารูปแบบงานศลิปกรรมท่ีมีลกัษณะแบบลาวในวดัปทมุวนา
รามราชวรวิหารรวมถึงท่ีมาและความส าคญัของลกัษณะงานศิลปกรรมดงักล่าว นอกจากนี ย้งัรวมไปถึง
ภาพสะท้อนของงานศิลปกรรมท่ีมีลักษณะแบบลาว ท่ีส่งผลให้เกิดความเปล่ียนแปลงภายในก รุง
รัตนโกสินทร์ในสมยันัน้ ไม่ว่าจะเป็นการขดุคลองขยายเมือง ท่ีมีกลุ่มคนลาวเป็นผู้ มีบทบาทส าคญัในการ
ขยายพระนครและก่อให้เกิดการตัง้ธรรมยตุกินิกายขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี4 
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กติตกิรรมประกาศ 

 รายงานการวิจยัเล่มนีจ้ะเกิดขึน้ไม่ได้เลยหากปราศจากความอนุเคราะห์ของ ผศ.ดรประภสัสร์  ชู
วิเชียร ผู้ซึ่งชีน้ าแนวทางและเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาให้แก่ผู้ เขียน นอกจากนีย้งัช่วยให้ค าแนะน าและแก้ไข
ข้อบกพร่องตา่งๆด้วยความเอาใจใส่ ขอขอบพระคณุอาจารย์เป็นอย่างมากท่ีอดทนกบั เด็กท่ีท ารายงานไม่
เป็นอยา่งผู้ เขียนมาโดยตลอด 

 ขอขอบคุณเพ่ือนร่วมทีมทุกคนท่ีช่วยเหลือกัน ท่ีได้ออกภาคสนามด้วยกันอย่างเหน็ดเหน่ือย 
โดยเฉพาะจินน่ีท่ีเหมือนเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาคนท่ีสอง คอยชว่ยเหลือและให้ก าลงัใจกนัตลอดมา หนุ่ยและ
ทรายท่ีช่วยคิดตัง้แตเ่ร่ิมท าหวัข้อนี ้มนัเป็นจดุแรกๆท่ีส าคญัท่ีท าให้งานมนัด าเนินต่อมาได้ ขอบคณุมิลค์ท่ี
คอยชว่ยเหลือและให้ก าลงัใจ ขอบคณุขวญัและเซน ท่ีให้ก าลงัใจท่ีนัง่บน่นัง่เหน่ือยด้วยกนัมา 

รวมไปถึงเพ่ือนๆพ่ีๆน้องๆท่ีคอยถามไถ่และให้ก าลงัใจกนัเสมอมา 

 ขอขอบคณุป่าป๊า แม่ และน้อง ท่ีเป็นเหมือนบ้านไว้ให้ไปพกัผ่อนเวลาท่ีเหน่ือยล้าจากการท างาน 
และคอยถาม คอยให้ก าลงัใจ อีกทัง้ยงัคอยหาอาหารอร่อยๆให้ทานเพ่ือเพิ่มพลงัในการท างาน ขอบคณุท่ี
เข้าใจและขอโทษท่ีท าให้ไมไ่ด้ไปเท่ียวในหลายครัง้ 

 สุดท้ายขอขอบคุณวัดปทุมวนาราม ท่ีเป็นสถานท่ีท างานได้อย่างยอดเย่ียม ทั ง้เดินทางไปง่าย 
สะดวก และยงัให้ความสงบแก่ผู้ เขียน นอกเหนือไปจากนีก้ารรายงานวิจยัท่ีวดัปทุมวนารามนีย้งัช่วยให้
เข้าใจถึงความเป็นมาของบรรพบรุุษของผู้ เขียนซึ่งเป็นคนลาวได้เป็นอย่างดี ซึ่งช่วยให้ผู้ เขียนมีความอยาก
ศกึษาท ารายงานวิจยัเร่ืองนีเ้ป็นอย่างมาก 

  

 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 

 วดัปทมุวนารามราชวรวิหารเป็นวดัท่ีตัง้อยู่ใจกลางความเจริญของกรุงเทพฯ รายล้อมไปด้วยตกึสงู
และห้างสรรพสินค้าชัน้น าของประเทศไทย หากไม่ได้เข้าไปภายในวดัก็คงจะไม่ทราบว่า วดัปทุมวนาราม
แหง่นี ้เป็นวดัท่ีผู้คนนิยมมานัง่สมาธิกนั ภายในวดัมีความร่มร่ืน เงียบสงบ แตกตา่งจากภายนอกของวดัท่ีมี
แต่ความวุ่นวายของเมืองหลวง เรียกได้ว่าวดัปทุมวนารามเป็นสถานท่ีท่ีช่วยให้หลีกหนีความวุ่นวายจาก
ภายนอกได้เป็นอยา่งดี  

 การศกึษาค้นคว้าวิจยัเก่ียวกบัวดัปทมุวนาราม หวัข้อการวิจยัในครัง้นี ้เกิดมาจากภาพจิตรกรรมฝา
ผนงัภายในพระอุโบสถของวัดปทมุวนารามท่ีมีภาพบุคคลต่างชาติปะปนอยู่ ซึ่งบคุคลท่ีท าให้สะดดุตานัน่
คือภาพผู้หญิงนุ่งผ้าซิ่นลายขวางกรอมเท้าและมัดมวยผม ซึ่งมาทราบภายหลังว่าเป็นชาวลาว และเม่ือ
สงัเกตงานศลิปกรรมอยา่งอ่ืนพบวา่ พระประธานภายในพระอโุบสถก็มีลกัษณะแบบพระพทุธรูปลาว  

 ดงันัน้จงึเกิดการค้นคว้าเก่ียวกบังานศลิปกรรมภายในวดัปทมุวนารามทัง้พระอโุบสถและพระวิหาร 
ท าให้ทราบว่าภายในวดัปทมุวนารามนีมี้งานศิลปกรรมลกัษณะแบบลาวปะปนอยู่ ในส่วนท่ีมีความส าคญั
ของวดัทัง้สิน้ จงึเกิดเป็นหวัข้อในการศกึษาและวิจยัขึน้ และเม่ือท าการศกึษาตวังานศิลปกรรมแล้ว ก็ท าให้
ทราบถึงประวตัศิาสตร์ท่ีมีสว่นท าให้เกิดงานศลิปกรรมขึน้ 

 งานศลิปกรรมลกัษณะแบบลาว ก็ต้องมาจากคนลาว ดงันัน้จึงได้ศกึษาถึงประวตัิความเป็นมาของ
คนลาวในบริเวณวดัปทมุวนารามราชวรวิหาร จึงได้ทราบถึงบทบาทและความส าคญัของคนลาวในบริเวณ
นี ้นอกจากงานศิลปกรรมลักษณะแบบลาวนีจ้ะสะท้อนเร่ืองชุมชนชาวลาวแล้ว ยังสะท้อนถึงเร่ืองการ
เปล่ียนแปลงภายในกรุงรัตนโกสินทร์ ท่ีชาวลาวกลุ่มนีมี้บทบาทส าคญัต่อการขยายกรุง อีกทัง้พระสงฆ์
ภายในวดัยงัแสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ของคณะธรรมยตุกินิกายสายอีสานอีกด้วย 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา  

 วดัปทมุวนาราม เป็นพระอารามหลวงชัน้ตรี ชนิดวรวิหาร ตัง้อยู่เลขท่ี 969 แขวงปทมุวนั เขตปทมุ

วนั กรุงเทพมหานคร ตัง้อยูริ่มถนนพระรามท่ี 1  

ในสมยัรัชกาลท่ี 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้โปรดให้สร้างท่ีประทบัเพ่ือส าราญ

พระอิริยาบถ โดยก าหนดพืน้ท่ีบริเวณริมคลองแสนแสบ โดยการขุดแต่งบริเวณขอบเขตของนาหลวง ขุด

คลองเพ่ือรับน า้จากคลองแสนแสบเข้ามาใช้ เรียกว่า “สระปทมุ” พร้อมกบัสร้างวงั เรียกว่า “วงัสระปทุม” 

จากนัน้ทรงมีพระราชประสงค์ให้สร้างวดัส าหรับธรรมยตุิกนิกาย นอกก าแพงพระนครพระราชทานนามว่า 

“วดัปทมุวนาราม”  

วดัปทมุวนารามสร้างเสร็จเรียบร้อยในราวปลายปี พ.ศ.2400 การสร้างวงัและวดัในบริเวณย่าน

ปทมุวนันี ้ท าให้ราษฎรจากท่ีตา่งๆพากนัมามีตัง้บ้านเรือนอยู่อาศยัในแถบนี ้เป็นการกระจายพลเมืองออก

จากพระนครและยงัสร้างความเจริญให้กบัพืน้ท่ีในบริเวณนีอี้กด้วย 

 สิ่งส าคัญภายในวัดปทุมวนารามคือ พระประธานทัง้ในอุโบสถและวิหาร ซึ่งได้ถูกเชิญมาจาก

เวียงจนัทน์ ทัง้หมด 3 องค์ ได้แก่ พระสายน์ (ใส) พระเสริม(เสิม) และ พระแสน ซึ่งเป็นพระพทุธรูปท่ีส าคญั

ของลาว อีกทัง้การเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีมีความโดดเดน่ งดงาม และแปลกใหม่ในเนือ้หาของภาพ 

เป็นการเขียนภาพแบบตะวนัตก มีการจดัองค์ประกอบของภาพตามระบบทศันียวิทยา ประกอบกบัการใช้

สีสนัท่ีสวย สดใส ท าให้ภาพมีความงามโดดเด่น นอกจากนีเ้ร่ืองราวท่ีน ามาเขียน ก็ไม่ใช่เร่ืองราวในพุทธ

ประวตัหิรือทศชาติชาดก ได้แก่ จิตรกรรมภายในวิหารเป็นการเขียนภาพโดยอิงเร่ืองราวจากนิทานพืน้บ้าน

เร่ืองศรีธนญชยัหรือเซียงเม่ียง ซึง่เป็นนิทานพืน้บ้านของลาว  

จิตรกรรมภายในอุโบสถนัน้เป็นภาพพิธีสังกรรมของสงฆ์และภาพวิถีชีวิตท่ีมีการสอดแทรกภาพ

ชาวบ้านหลากหลายเชือ้ชาติ รวมถึงคนลาวอยู่ในภาพด้วย จึงเป็นข้อสงสยัท่ีถกูตัง้ค าถามว่า เพราะเหตใุด

จงึวาดภาพจิตรกรรมดงักลา่วรวมถึงพระพทุธรูปท่ีประดิษฐานอยู่ทัง้ภายในพระอโุบสถและพระวิหาร นัน้มี
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ความส าคัญและเก่ียวข้องกับชาวลาวอย่างไร  และเพราะเหตุใดงานศิลปกรรมภายในวัดถึงมีความ

เก่ียวข้องกบัลาว 

 จากท่ีได้กล่าวมาทัง้หมดนัน้จึงควรศกึษาและตรวจสอบรูปแบบศิลปกรรมภายในวดัปทมุวนาราม

ราชวรวิหาร อันได้แก่ พระพุทธรูป จิตรกรรมฝาผนงัทัง้ในพระอุโบสถและพระวิหาร เพ่ือหาลกัษณะงาน

ศิลปกรรมแบบลาวท่ีแฝงอยู่ภายในวดัปทมุวนารามราชวรวิหาร อนัจะน ามาซึ่งค าตอบว่าเหตใุดถึงมีงาน

ศลิปกรรมลกัษณะแบบลาวอยูภ่ายในวดัและคนลาวมีบทบาทอยา่งไรในสมยัรัตนโกสินทร์ชว่งนัน้ 

 

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.เพ่ือศกึษารูปแบบศลิปกรรมท่ีมีลกัษณะแบบลาวของวดัปทมุวนารามราชวรวิหาร 

2.เพ่ือศกึษาถึงบทบาทของคนลาวท่ีมีตอ่วดัปทมุวนารามราชวรวิหาร 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

1.ศกึษาเก่ียวกบัประวตัิของวดัปทมุวนารามราชวรวิหาร 

- ประวตัคิวามเป็นมา 

- ศลิปกรรมส าคญัภายในวดั ได้แก่ พระพทุธรูปประธานและจิตรกรรมฝาผนงั 

2.ศกึษาเฉพาะลกัษณะแบบลาวปรากฏอยูใ่นศลิปกรรมภายในวดัปทมุวนารามราชวรวิหาร 

 

สมมตฐิานของการศึกษา 

1.วดัปทมุวนารามราชวรวิหาร ถกูสร้างขึน้ภายหลงัการตัง้ชมุชนชาวลาวท่ีมีอยูก่่อนหน้า 

2.กลุม่ชาวลาวบริเวณวดัปทมุวนารามนัน้มาเป็นกลุม่ท่ีถกูกวาดต้อนมาในช่วงกบฏเจ้าอนวุงศ์และ

มีการตัง้ชมุชนอยูบ่ริเวณวดัปทมุวนารามราชวรวิหารในปัจจบุนั 
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3.ภาพจิตรกรรมฝาผนงันัน้ถกูวาดขึน้เพ่ือให้สอดคล้องกบัพระประธานท่ีอยู่ภายในพระอโุบสถและ

พระวิหาร 

 

วิธีการศึกษา 

1.รวบรวมข้อมลู 

- ทบทวนวรรณกรรม บทความ เอกสารท่ีมีเนือ้หาการศกึษาท่ีเก่ียวกบัวดัปทมุวนารามราชวรวิหาร 

- เก็บข้อมลูจาการลงภาคสนาม 

2.ด าเนินการวิจยัและวิเคราะห์ 

- น าข้อมลูท่ีมีมาเรียบเรียงและแยกแยะ 

- น าข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์เพ่ือหาความสมัพนัธ์ 

3.สรุปและเสนอผลการศกึษา 

 

แหล่งข้อมูล 

1.หอสมดุมหาวิทยาลยัศลิปากร วงัทา่พระ 

2.วดัปทมุวนารามราชวรวิหาร 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบและเข้าใจถึงประวตัิศาสตร์และท่ีมาของกลุม่คนลาวบริเวณวดัปทมุวนารามราชวรวิหาร 

2. ทราบและเข้าใจถึงการท าศลิปกรรมท่ีมีลกัษณะแบบลาวในวดัปทมุวนารามราชวรวิหาร 
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บทที่ 2 

ความเข้าใจเกี่ยวกับลาวในสังคมไทยและงานศิลปกรรมใน 

สมัยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 

 

 

ความเข้าใจเก่ียวกับ “ลาว” ในสังคมไทย 

 เม่ือพูดถึงค าว่า “ลาว” ของคนไทยในปัจจุบนัมกัจะใช้เรียก ชาวลาวคือพลเมืองของสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว อีกทัง้ยงัเรียกพลเมืองไทยเชือ้สายลาวท่ีอาศยัอยู่ในภาคอีสานของประเทศ

ไทย อย่างไรก็ตามเม่ือย้อนกลบัไปในอดีต ค าว่า “ลาว” ในการรับรู้ของคนไทยในแต่ละสมัยนัน้มีความ

แตกตา่งกนั ซึง่จะน ามากลา่วดงัตอ่ไปนี ้

 ค าวา่ “ลาว” น่าจะมีความหมายสงูส่ง มีฐานนัดรเป็นนายเหนือสงัคมโดยแตด่ัง้เดิม มีความหมาย

ว่า คน และเน้นว่าเป็น คนผู้ เจริญแล้ว จนกลายเป็นค าน าหน้าผู้ปกครองหรือกษัตริย์ ดงัเช่น ในต านาน

พืน้เมืองเชียงใหม่ท่ีกล่าวถึงพญาลวจงักราช มาจากเมืองเชียงราว เป็นต้นตระกูลของกษัตริย์ผู้ปกครอง

ล้านนาท่ีสืบลกูหลานต่อๆมามีช่ือน าหน้าว่าลาว เช่น ลาวเกลาแก้วเมืองมา ลาวเสา ลาวกาบ1 แตต่่อมามี

การใช้ค าว่า พญา,ขุน,ท้าว  แทนตัง้แต่สมยัพญามงัรายเป็นต้นมาจึงไม่มีการใช้ค าว่า “ลาว” น าหน้าช่ือ

กษัตริย์อีกเลย2 

 ในอดีต คนไทยในภาคกลางเหมารวมเรียกกลุ่มชาติพนัธุ์ท่ีอยู่ทางเหนือขึน้ไปว่าลาว ไม่ว่าจะเป็น 

เชียงใหม่ เชียงราย และหัวเมืองในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ หลวงพระบาง เวียงจนัทน์ จ าปาศกัดิ์ คน

เหลา่นีล้้วนพดูภาษาไต-ลาวทัง้สิน้3  

เราจึงสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มลาวล้านนา เป็นกลุ่มพืน้ท่ีทางวฒันธรรมในเขตหบุเขา

สูงของภาคเหนือ ประเทศไทยและกลุ่มลาวล้านช้าง เป็นกลุ่มพืน้ท่ีทางวฒันธรรมในลุ่มน า้โขงและภาค

                                                           
1 อรุณรัตน์ วิเชียรเขียวและเดวิด เค วยัอาจ.ต านานพืน้เมืองเชียงใหม.่เชียงใหม่:สริุวงศ์ บุ๊ค เซน็เตอร์,2543,หน้า46. 
2 จิตร ภมิูศกัด์ิ.ความเป็นมาของค าสยาม ไทย ลาว และขอมและลกัษณะทางสงัคมของช่ือชนชาติ.กรุงเทพฯ:เคลด็ไทย,2544,หน้า385. 
3 วลยัลกัษณ์ ทรงศิริ.ลาวในเมืองไทย กลุม่ชาติพนัธ์ุท่ีคลมุเครือ.เมืองโบราณ,30(2),เมษายน-พฤษภาคม,2547,หน้า75. 
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ตะวนัออกเฉียงเหนือหรืออีสานของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศไทย แตก็่มกัมีการ

กลา่วถึงรวมๆกนัไปโดยไมส่ามารถแบง่แยกได้วา่เป็นลาวล้านนาหรือลาวล้านช้าง แตอ่ย่างไรก็ตามการรับรู้

เก่ียวกบัลาวในสงัคมไทยนัน้สามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ช่วงใหญ่ๆ นัน่คือ ช่วงก่อนสมยัรัชกาลท่ี 5 และช่วง

หลงัสมยัรัชกาลท่ี 5  

 ชว่งก่อนสมยัรัชกาลท่ี 5 คือชว่งเวลาตัง้แตส่มยัสโุขทยัจนถึงสมยัรัชกาลท่ี4 การรับรู้เก่ียวกบัลาวใน

สังคมไทยไม่ปรากฏแน่ชัดว่าเร่ิมต้นเม่ือใด แต่หลักฐาน ในสมัยสุโขทัย ผู้คนเรียกอาณาจักรท่ีอยู่เหนือ

สโุขทยัขึน้ไปวา่ “ลาว”4 ซึง่ก็หมายถึง ลาวล้านนา ในขณะท่ีคนในบริเวณลุ่มแม่น า้โขง ยงัไม่ถกูเรียกว่าลาว  

สมยัอยธุยา มีการใช้ค าว่า “ลาว” เรียกกลุ่มคน 2 กลุ่ม คือกลุ่มคนท่ีอยู่เหนือเมืองพิษณุโลกขึน้ไป เรียกว่า 

ลาวล้านนาหรือยวน  ซึง่เป็นคูแ่ขง่ท่ีมีอ านาจและมีความสามารถเท่าเทียมกนั เม่ือเกิดสงครามแย่งชิงพืน้ท่ี

รวมถึงก าลงัคนท่ีเป็นทรัพยากรและผลประโยชน์อนัมหาศาล ผลของสงครามปรากฏข้อความในลิลิตยวน

พา่ยวา่        

“ .....ตาวตดัหวั ตวักล้ิงกลาดดาษดวน ฝ่ายข้างยวนแพพ้่าย ฝ่ายข้างลาวประไลย 

ฝ่ายข้างไทยไชยเยศร์คืนยงัประเทศพิศาล.....” 

ซึง่การได้รับชยัชนะของอยธุยาท าให้ชาวอยธุยาเกิดความรู้สกึดหูมิ่นโดยเรียกผู้คนในอาณาจกัรล้านนาวา่

เป็นพวกลาว หรือยวนซึง่เป็นคนละกลุม่กบัอยธุยา 

ส่วนกลุ่มคนทางฝ่ังซ้ายแม่น า้โขง เรียกว่า ลาวล้านช้าง เป็นอาณาจกัรท่ีมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับ

อยธุยาเน่ืองจากมีสายสมัพนัธ์ทางเครือญาติ ดงัเช่นในพระราชสาสน์ระหว่างกรุงศรีอยธุยากบัล้านช้างใน

สมยัพระเจ้าอูท่อง(พ.ศ.1893-1912)กบัพระเจ้าฟ้างุ้ม(พ.ศ.1896-1916) ในคราวท่ีพระเจ้าฟ้างุ้มรวบรวมหวั

เมืองท่ีอยู่2ฝ่ังแม่น า้โขงให้เป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัได้ส าเร็จและขยายพืน้ท่ีมายงัหวัเมืองอีสาน พระเจ้าฟ้า

งุ้มทรงมีพระราชสาสน์ขอขยายดินแดนเข้ามาทางฝ่ังขวาแม่น า้โขง สมเด็จพระเจ้าอู่ทองทรงไม่ขดัข้องและ

มีพระราชสาสน์ตอบกลบั ความวา่  

                                                           
4 เนือ้ออ่น ขรัวทองเขียว.การรับรู้เก่ียวกบัลาวในสงัคมไทย.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต,2555,หน้า49 
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“ .....เฮาหากแม่นพี่น้องกนัมาแต่ขุนบูลมปางก่อนพ้น เจ้าอยากได้บ้านเมืองให้เอาแต่เขตแดนภู

สาม(ดงพระยาไฟ) เมืองเท่า ถึงภูพระยาพ่อและแดน เมืองนครไทยเป็นเจ้าถ่อน.....”5 

ซึง่จากข้อความดงักลา่วได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นบ้านพ่ีเมืองน้องกนัของไทยและลาวได้เป็นอย่างดี 

ในสมยัธนบรีุและต้นรัตนโกสินทร์ เป็นช่วงเวลาท่ีสยามต้องตอ่สู้  ขบัไล่พม่าออกไปจากพืน้ท่ีและ

สถาปนาศนูย์กลางอ านาจรัฐขึน้ใหม ่รวมทัง้ขยายอาณาเขตเพ่ือสร้างความมัน่คงให้กบัอาณาจกัรสยาม ให้

การชว่ยเหลือล้านนาขบัไลพ่มา่และแตง่ตัง้เจ้าเมืองล้านนาเป็นเจ้าประเทศราชเพ่ือให้เป็นเมืองหน้าดา่นใน

การสืบขา่วและปอ้งกนัศกึจากพมา่  

ในขณะท่ีล้านช้างมีการแยกออกเป็น 3 อาณาจกัร  สยามได้ใช้ก าลงัเข้าปราบปรามและจดัให้อยู่

ภายใต้ระบบประเทศราชของสยามเช่นกัน สงครามท่ีเกิดขึน้กับกลุ่มคนลาวล้านช้างแต่ละครัง้จะมีการ

กวาดต้อนผู้คนลงมาเป็นก าลงัในสยาม เมืองจ านวนมากเกิดขึน้จากการอพยพกวาดต้อนครัวลาวล้านช้าง

เข้ามาในชว่งเวลานี ้ 

เอกสารของสยามมกับนัทึกถึงกลุ่มคนเหล่านีโ้ดยแยกกลุ่มคนลาวอย่างง่ายๆว่ากลุ่มลาวล้านนา

เป็น ลาวพงุด า และลาวล้านช้างเป็น ลาวพุงขาว หรือเรียกรวมๆว่า “ครัวลาว” ในระยะแรกความสมัพนัธ์

ระหวา่งหวัเมืองลาวตา่งๆเป็นไปได้ด้วยดีเน่ืองจากมีการสร้างสายสมัพนัธ์ทางเครือญาตใินราชส านกั  

แตเ่ม่ือเกิดกบฏเจ้าอนวุงศ์(พ.ศ.2369-2371)ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั ทศันคติ

และการรับรู้ท่ีมีต่อกลุ่มคนลาวเร่ิมเปล่ียนไปแสดงถึงความดูถูกดูหมิ่นในความเป็นลาว จนสมัย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อยู่ในช่วงการขยายอ านาจจากชาติต ะวันตก ได้เกิดการ

เปล่ียนแปลงขึน้จากการท่ีปล่อยให้ประเทศราชลาวเหล่านัน้ปกครองตนเองอย่างอิสระเปล่ียนเป็นการ

ปกครองอยา่งรัดกมุมากขึน้6 

ขณะเดียวกนันัน้รัชกาลท่ี 4 ทรงมีพระราชประสงค์ให้หาราชธานีส ารองเพ่ือป้องกนัประเทศหาก

เกิดสงครามกบัชาตติะวนัตก จงึโปรดให้พระบาทสมเดจ็พระป่ินเกล้าฯ(กรมพระราชวงับวรสถานมงคล หรือ

วงัหน้าในรัชสมัยรัชกาลท่ี4)ทรงขึน้ไปส ารวจหาสถานท่ีตัง้ราชธานีส ารอง โดยในตอนแรกจะเลือกเมือง

นครราชสีมาซึง่เป็นเมืองเอกในการปกครองพระราชอาณาเขตทางภาคตะวนัออกแตเ่ม่ือทอดพระเนตรแล้ว

                                                           
5 อูค่ า พมวงสา.เลา่เร่ืองลาว-ไทย.กรุงเทพฯ:แสงศิลป์,2510,หน้า109 
6 เนือ้ออ่น ขรัวทองเขียว.การรับรู้เก่ียวกบัลาวในสงัคมไทย.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต,2555,หน้า50. 
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ทรงเห็นพ้องต้องกนัว่าไม่เหมาะสมท่ีจะตัง้เป็นเมืองหลวงแห่งท่ีสอง ด้วยเป็นเมืองท่ีแห้งแล้งกนัดารแหล่ง

น า้7  

สุดท้ายพระบาทสมเด็จพระป่ินเกล้าทรงเลือกท่ีจะสร้างพระบวรราชวังส ารอง ณ บ้านสีทา ริม

แม่น า้ป่าสกัฝ่ังตะวนัตก แขวงเมืองสระบรีุโดยสร้างเป็นเรือนเคร่ืองไม้อย่างลาว8 เน่ืองจากบริเวณนัน้เป็น

ท่ีตัง้ของชมุชนลาวเวียงท่ีถกูกวาดต้อนมาจากศกึสงครามและอพยพมาเองอีกหลายระยะ9  

สมเดจ็พระป่ินเกล้าทรงโปรดแคน ฟ้อน และแอ่ว ทรงสนพระทยัในด้านศิลปะการแสดงและดนตรี

ลาว อีกทัง้ยงัทรงมีข้าทาสบริวารเป็นชาวลาวจ านวนมาก จึงถือได้ว่าสมเด็จพระป่ินเกล้าฯทรงมีบทบาทท่ี

ส าคญัอยา่งมากเก่ียวกบัชาวลาวกลุม่นีซ้ึง่เป็นกลุม่ชาวลาวท่ีใหญ่ท่ีสดุก็วา่ได้ 

ส่วนการจ าแนกชาวลาวในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนัน้ มีการจ าแนก

กลุ่มคนลาวอย่างละเอียด คือมีการแบง่แยกความแตกต่างของกลุ่มลาวออกเป็น ลาวเฉียง ลาวยวน และ

ลาวกาว 

ช่วงสมยัหลงัรัชกาลท่ี 5 คือช่วงเวลาตัง้แตส่มยัรัชกาลที 5 ถึงปัจจบุนั การรับรู้เก่ียวกบั “ลาว” ใน

สังคมไทยในช่วงนีน้ัน้ได้เกิดการเปล่ียนแปลงไปเน่ืองด้วย ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยูห่วั อยูใ่นชว่งการลา่อาณานิคมของชาตติะวนัตก ซึง่กลายเป็นแรงผลกัดนัท่ีท าให้สยามต้องเข้าไปจดั

ระเบียบการปกครองหวัเมืองลาวมากขึน้ และท าให้เกิดการปกครองแบบศนูย์รวมและรัฐชาตใินเวลาตอ่มา 

 แรงผลกัดนันีท้ าให้ราชส านกัรู้ว่าการเรียกช่ือรวมๆท่ีมีลักษณะดถููกทางเชือ้ชาตินีอ้าจท าให้เกิด

การแตกแยกภายในพระราชอาณาเขตและสูญเสียดินแดน จึงต้องพยายามท าให้เกิดการกลายเป็น ไทย 

หรือ สยาม ให้มากท่ีสุด ภายหลงัการเสียสิทธิครอบครองพืน้ท่ีฝ่ังซ้ายแม่น า้โขง ท าให้สยามสร้างการรับรู้

ใหม่ว่าคนในหัวเมืองล้านนาและหัวเมืองฝ่ังขวาแม่น า้โขงเป็นคนไทยเช่นเดียวกับสยาม และเพิ่ม

ความสมัพนัธ์ด้วยการสง่เสริมการสอนหนงัสือไทย   

                                                           
7 สนิุสา มัน่คง.วงัสีทา วงัของพระป่ินเกล้า วงัหน้าในสมยัรัชกาลท่ี 4. ศิลปวฒันธรรม. ปีท่ี 28, ฉบบัท่ี 2 (ธ.ค.2549) : หน้า44-45. 
8พระราชพงศาวดารรัชกาลท่ี4เลม่2.เจ้าพระยาทิพากรวงศ์,(พระนคร:องค์การค้าครุุสภา,2504)หน้า87. 
9 สทีุ หริมเทพาธิป.วงัสีทาของพระป่ินเกล้า : วงัหน้าในชมุชนลาวท่ีสระบรีุ ,ศิลปวฒันธรรม 21, 10 (ส.ค. 2543) : หน้า45. 
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 จะเห็นได้ “ลาว” ในการรับรู้ของคนไทย ใน 2 ชว่งหลกัท่ีได้กลา่วไป อนัได้แก่ ช่วงสมยัก่อนรัชกาลท่ี 

5 และช่วงสมยัหลงัรัชกาลท่ี 5 มีความแตกตา่งกนั คือ ในช่วงแรก เป็นช่วงท่ียงัไม่มีการรวมดินแดน หรือ

การแบง่เขตแดนท่ีชดัเจน ท าให้สยามมองลาวเป็นอาณาจกัรๆหนึง่  

ซึ่งต่อมาเป็นเมืองประเทศราชของสยาม มีการเกณฑ์ผู้คนเข้ามาและเกิดเป็นพืน้ท่ีอยู่อาศยัของ

กลุม่คนลาวในสยาม มีการเรียกเป็นกลุม่คนลาว คนสยามอยา่งชดัเจน และตอ่มาในชว่งหลงั มีการแบง่เขต

แดน เกิดยคุการลา่อาณานิคม ท าให้เกิดการรวมรัฐชาตแิละอาณาดินแดนและเพ่ือให้เกิดการปกครองแบบ

รวมศนูย์ ดงันัน้จงึต้องท าให้คนในชาติมีความเหมือนกนัในเร่ืองของชาติพนัธุ์ จึงเกิดการกลืนกลายของคน

ลาวทัง้ลาวในภาคเหนือ คือลาวล้านนา และลาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือลาวล้านช้าง ว่าเป็น 

สยาม หรือ ไทย   

 

การย้ายถิ่นและการตัง้ชุมชนของชนชาวลาว 

 การย้ายถ่ินของชนชาวลาวเร่ิมมีตัง้แตส่มยัอยธุยาด้วยวตัถปุระสงค์หลกัคือปัญหาการขาดแคลน

คน จงึจ าเป็นต้องมีการกวาดต้อนเชลยศกึเข้ามาเพ่ือเพิ่มพนูก าลงัคน เน่ืองจากในสมยันัน้เป็นภายหลงัจาก

เสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าในพ.ศ.2112 ราษฎรจ านวนมากถูกกวาดต้อนไป จึงใช้วิธีรวบรวมและอพยพ

ราษฎรจากหวัเมืองเหนือของกรุงศรีอยธุยามารวมเป็นก าลงัจดุใหญ่แหง่เดียวท่ีกรุงศรีอยธุยา10 

 ในสมยักรุงธนบรีุ พระเจ้ากรุงธนบรีุทรงได้หวัเมืองลาวเป็นเมืองขึน้ พระองค์ทรงกวาดต้อนชาวลาว

จ านวนนบัหม่ืนคนเข้ามาตัง้เป็นชมุชนท่ีหวัเมืองชัน้ใน โดยเฉพาะสระบรีุและเพชรบรีุเป็นชมุชนใหญ่มาก11

มีทัง้ชาวลาวเมืองเวียงจนัทน์และชาวลาวทรงด า ซึง่ถกูกวาดต้อนมาในฐานะเชลยศกึ 

ต่อมาในสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ชาวลาวได้ย้ายถ่ินเข้ามาอยู่ในหัวเมือง

ชัน้ใน โดยเจ้าเมืองเวียงจนัทน์เป็นผู้ รวบรวมกวาดต้อนชาวลาวจากหวัเมืองตา่งๆส่งมากรุงเพฯ ได้แก่ ลาว

พวน ท่ีได้ย้ายถ่ินเข้ามาถึง 2 ครัง้ ครัง้แรกกวาดต้อนในปี พ.ศ.2325 สาเหตท่ีุกวาดต้อนเข้ามาเน่ืองจากทรง

                                                           
10 บงัอร ปิยะพนัธ์ุ.ลาวในกรุงรัตนโกสินทร์.กรุงเทพฯ:มลูนิธิโครงการต าราสงัคมศาสตร์และมนษุย์ศาสตร์,2541,หน้า12 
11ด ารงราชานภุาพ, สมเดจ็ฯ กรมพระยา.เท่ียวตามทางรถไฟ (2405-2486).กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2557.หน้า101 
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สนบัสนุนให้เมืองเวียงจนัทน์เป็นศนูย์กลางในการควบคมุหวัเมืองลาวทัง้หลาย โดยเฉพาะหวัเมืองลาวฝ่ัง

ซ้ายแมน่ า้โขง12 

 และอีกครัง้หนึ่งในปี พ.ศ. 2335 โดยเจ้านันทเสนได้ยกทัพไปตีเมืองพวน แล้วไปตีเมืองแถงได้

กวาดต้อนครัวลาวพวนและลาวทรงด ามาถวายท่ีกรุงเทพฯอีกครัง้หนึ่ง จ านวนรวมกนัประมาณ 4,000 เศษ 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดให้ครัวลาวพวนตัง้หลกัอยู่ท่ีกรุงเทพฯ บริเวณปัจจุบนัเป็น

ท่ีตัง้โรงภาพยนตร์เฉลิมกรุง เรียกถนนบริเวณนัน้ว่า “ถนนบ้านลาว” มีศาลาโรงธรรมเรียกว่า “ศาลาบ้าน

ลาว”13 หลงัจากนัน้ไมป่รากฏการกวาดต้อนครัวลาวพวนมากรุงเทพฯอีก 

ลาวทรงด าก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มชนท่ีถูกกวาดต้อนมา ในปี พ.ศ. 2335 มีวตัถปุระสงค์ในการกวาด

ต้อนคือ เพ่ือไม่ให้เป็นกองก าลงัของเวียดนาม ทรงโปรดให้ชนกลุ่มนีไ้ปอยู่ท่ีเมืองเพชรบุรีกับพวกท่ีไปอยู่

ก่อนแล้ว14 

 ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหล้านภาลยั การย้ายถ่ินฐานเน่ืองจากสงครามไม่ปรากฏในรัช

สมยันี ้แตมี่การย้ายถ่ินเข้ามาของชาวลาวเมืองนครพนมท่ีอพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในปี พ.ศ.2352 

พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหล้านภาลยัโปรดให้ตัง้บ้านเรือนอยู่คลองมหาหงส์ เมืองสมทุรปราการ จึงทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตัง้ท้าวอินทรพิสาร บตุรชายคนโตของอปุฮาดให้เป็นปลดัเมืองสมทุรปราการ เพ่ือ

จะได้ดแูลไม่ให้คนลาวถกูกรมการไทยข่มเหง 15ทรงโปรดฯตัง้ให้ลาวกลุ่มนีเ้ป็น”ลาวอาสาปากน า้” ขึน้กับ

กรมทา่ 

 ยังมีกลุ่มลาวเมืองภูครังท่ีเจ้าเมืองเวียงจันทน์รวบรวมส่วยและครัวลาวมาส่งให้กรุงเทพฯ 

พระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหล้านภาลยัโปรดให้ไปตัง้ชมุชนอยู่ท่ีเมืองนครชยัศรีพร้อมกบัครัวลาวเมืองพุ

                                                           
12 พรรษา สินสวสัด์ิ,ความสมัพนัธ์ระหวา่งกรุงเทพฯกบัหวัเมืองเวียงจนัทน์ในรัชสมยัของพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั พ.ศ. 
2367-2370,วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร,2521,หน้า61. 
13 ส.พลายน้อย,เลา่เร่ืองบางกอก,อนสุรณ์งานประชมุเพลิง นางชยัประภา(สรวง สนุทโรทยั) ณ เมรุวดัเทพศิรินทราวาส เสาร์ 24 กนัยายน 
2520,หน้า 234. 
14 ประชมุพงศาวดารเลม่ 4 พงศาวดารเมืองหลวงพระบาง,หน้า 43. 
15 จดหมายเหตรุัชกาลท่ี 2 จ.ศ. 1171-1173 มลูนิธิพระบรมราชานสุรณ์พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหล้านภาลยั ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
จดัพิมพ์ในวนัพระราชสมภพครบ 202 ปี 24 กมภาพนัธ์ุ 2513,หน้า11. 
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กรางท่ีสง่เข้ามาพร้อมกนัและได้รับพระมหากรุณาธิคณุพระราชทานอปุกรณ์ส าหรับปลกูบ้านเรือน เช่น ไม้ 

จากมงุหลงัคา และผู้คนไปชว่ยปลกูเรือนด้วย16 

ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั ชนชาวลาวท่ีย้ายถ่ินเข้ามาในรัชสมยันี ้เป็นพวกท่ีถกู

กวาดต้อนเข้ามาหลงัจากปราบกบฏเจ้าอนวุงศ์ได้แล้ว มีทัง้ลาวเวียงจนัทน์และชาวลาวเมืองตา่งๆท่ีตัง้อยู่

ทัง้ฝ่ังซ้ายและฝ่ังขวาแม่น า้โขง ชาวลาวเหล่านีไ้ด้อพยพเข้ามาเป็นคราวๆไป วิธีการย้ายเข้ามามีทัง้การ

กวาดต้อนด้วยกองทัพกรุงเทพฯและบรรดาหัวเมืองลาวต่างๆได้ส่งมาพักไว้ตามเมืองใหญ่ๆก่อน ได้แก่ 

เมืองพิษณโุลก เมืองพิชยั กรุงเก่าอยธุยา แล้วแยกสง่ไปอยูต่ามหวัเมืองชัน้ใน 

ถ้าเป็นชาวลาวรุ่นเก่าท่ีเคยอยู่หวัเมืองชัน้ใน แล้วถูกกวาดต้อนไปเม่ือคราวกบฏเจ้าอนุวงศ์ ก็จะ

ส่งคืนกลบัไปอยู่ท่ีเดิม เช่น เมืองสระบุรี บ้านอรัญญิก เน่ืองจากมีชาวลาวถูกกวาดต้อนเข้ามามาก แตล่ะ

รุ่นปนกนัไปหมด จงึไมไ่ด้แยกเป็นชาวลาวเวียงจนัทน์ ลาวพวน หรือลาวทรงด า17 

ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั สมยันีมี้หลกัฐานเพียงว่า พระบาทสมเด็จพระจอม

เกล้าเจ้าอยูห่วัโปรดให้น าชาวลาวมาจากเมืองเวียงจนัทน์ ให้ขนุสวุรรณพลากร ขนุรักษาสวุรรณเป็นนายก

อง ควบคมุชาวลาวเหลา่นีไ้ปไว้ท่ีเมืองพนมสารคาม ให้เป็นเลกหลวงคงเมือง อยู่ในความดแูลของเจ้าเมือง

พนมสารคาม คือ พระพนมษาณรินทร์18จ านวนคงจะไม่น้อยนัก เพราะจากพระราชหัตถเลขาของ

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ท่ีวา่ 

“ครอบครัวลาวทีต่ัง้เรือนลงใหม่นัน้ ดูก็ดีอยู่อุ่นหนาฝาครั่ง”19 

แสดงวา่นา่จะมีครัวลาวหลายครัว หลงัจากนัน้ไม่ปรากฏหลกัฐานว่ามีการย้ายถ่ินของชนชาวลาวเข้ามาตัง้

เป็นชมุชนลาวขึน้อีกในรัชกาลนี ้

 การย้ายถ่ินของชนชาวลาวตัง้แตส่มยัอยธุยาจนถึงสมยัรัตนโกสินทร์นัน้ เป็นไปในลกัษณะของการ

กวาดต้อนมากกว่าการอพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ทัง้นีก็้เพ่ือการเพิ่มพูนก าลังคนและทดแทน

ประชาชนท่ีมีอยู่น้อยอีกทัง้ยังเป็นแรงงานในด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ส่วนในเร่ืองการปรกครองและ

                                                           
16 จดหมายเหตรุัชกาลท่ี 2,หอสมดุแห่งชาติ,สมดุไทยด า เส้นดินสอขาว,เลขท่ี 14,บญัชีเบิกจ่ายพระราชทรัพย์ประจ าเดือนในแผน่ดิน
สมเดจ็พระพทุธเลิศหล้านภาลยั,จ.ศ.1177(พ.ศ.2358). 
17 บงัอร ปิยะพนัธ์ุ.ลาวในกรุงรัตนโกสินทร์.กรุงเทพฯ:มลูนิธิโครงการต าราสงัคมศาสตร์และมนษุย์ศาสตร์,2541,หน้า52. 
18 จดหมายเหตรุัชกาลท่ี 4,หอสมดุแห่งชาติ,สมดุไทยด า เส้นดินสอขาว,เลขท่ี 186,ตราน้อยถึงกรมการเมืองมโนรม,จ.ศ.1223(พ.ศ.2404) 
19 กองจดหมายเหต ุกรมศิลปากร,ร.4. 1ก/8,พระราชหตัถเลขาและประกาศตา่งๆในรัชกาลท่ี4,จ.ศ.1223-1242(ร.ศ.80-99),หน้า192. 
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ควบคมุชาวลาวนัน้ จะเห็นได้ว่าบางครัง้ก็ไม่สามารถแบ่งแยกได้ชดัเจนว่าเป็นชมุชนลาวพวกไหน เพราะ

เอกสารตา่งเรียกรวมๆกนัไปวา่ “ลาว” 

 

การตัง้ชุมชนของชาวลาว 

 ชาวลาวท่ีย้ายถ่ินเข้ามา ทัง้ท่ีถกูกวาดต้อนและอพยพเข้ามา ทางการได้ส่งไปอยู่เมืองตา่งๆ ในเขต

หัวเมืองชัน้ใน โดยมีจุดมุ่งหมายให้อยู่รวมๆกันตามเชือ้ชาติเดียวกัน โดยค านึงถึงความสะดวกในการ

ควบคมุดแูล และยงัค านึงถึงด้านจิตใจความรู้สึกของชาวลาวท่ีมีความรู้สึกรักหมู่คณะไม่ให้พลดัพรากจาก

กนั โดยให้อยูต่ามเมืองท่ีมีชาวลาวเข้าไปอยู่ก่อนแล้ว และหาแหลง่ท่ีมีภมูิประเทศเหมือนบ้านเมืองเดมิ 

 เหตผุลท่ีต้องส่งไปหวัเมืองชัน้ใน เพราะเมืองเหล่านีอ้ยู่ห่างไกลจากแหล่งท่ีอยู่อาศยัเดิมของชาว

ลาว เป็นการปอ้งกันการหลบหนีกลบัไปบ้านเมืองลาวและหวัเมืองชัน้ในยงัเป็นเมืองหน้าด่านป้องกนัราช

ธานี เม่ือข้าศึกยกมา เมืองเหล่านีจ้ะเป็นด่านกัน้ไม่ให้ข้าศึกมาถึงราชธานี จะได้มีเวลาเตรียมตวัตัง้รับ 

นอกจากนัน้ยงัเป็นเมืองชุมทาง เป็นเมืองศนูย์กลางท่ีกองทพัจากหวัเมืองต่างๆ ท่ีถกูเกณฑ์ไปในราชการ

สงครามยกทบัมาสมทบกนั หรือเป็นเมืองทางผา่นท่ีข้าศกึจะต้องยกมาทางเมืองนัน้20 

 

การควบคุมและจัดการปกครองชาวลาว 

 ชาวลาวท่ีตัง้ชมุชนในหวัเมืองชัน้ในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น รัฐได้จดัการปกครองและควบคมุโดย

จดัแบ่งชาวลาวเป็นกลุ่มๆเรียกกลุ่มเหล่านีว้่า กองลาว ซึ่งมีหน้าท่ีแตกตา่งกันออกไป กองลาวท่ีส าคญัใน

จ านวนกองลาวต่างๆคือ ลาวกองนอก ซึ่งมีหน้าท่ีท าส่วยส่งรัฐตามท่ีรัฐได้ก าหนดไว้ โดยแบง่เป็นกองส่วย

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กองส่วยกระเบือ้ง กองส่วยทอง กองส่วยไม้ เป็นต้น ส่วยต่างๆเหล่านีเ้ป็นผลดีต่อ

เศรษฐกิจไทยในสมยันัน้ อีกทัง้ยงัเป็นวสัดสุ าคญัในการสร้างงานศิลปกรรมทัง้ภายในวดัวาอารามหรือจะ

เป็นพระราชวงัตา่งๆอีกด้วย 

                                                           
20 บงัอร ปิยะพนัธ์ุ.ลาวในกรุงรัตนโกสินทร์.กรุงเทพฯ:มลูนิธิโครงการต าราสงัคมศาสตร์และมนษุย์ศาสตร์,2541,หน้า 73-75. 
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 ชาวลาวท่ีกรุงเก่าอยธุยาท า ส่วยกระเบือ้ง ส่งรัฐ เพ่ือใช้มงุหลงัคาวดัวาอารามวงัและอ่ืนๆ มีกอง

ลาวสว่ยกระเบือ้งกองขนุศรีรัตณวง ในบญัชีเลกลาวกองนีบ้อกว่าตัง้แต ่พ.ศ.2366 มีนายหมวดลาว 16 คน 

ไพร่ลาว 155 คน21 

 ทองค าก็เป็นสว่ยอีกประเภทหนึง่ รัฐได้น าไปใช้ก่อสร้างเก่ียวกบัพระพทุธศาสนา ซึ่งกษัตริย์ทกุองค์

ให้ความส าคญัในการสร้างและบรูณะวดัและสิ่งส าคญัทางพระพทุธศาสนา ในสมยัรัชกาลท่ี3 ทองค าเป็น

อปุกรณ์ท่ีจ าเป็นมากเป็นพิเศษ22 

 นอกจากนีย้งัมีกองส่วยท าไม้ท่ีเมืองราชบุรี กองส่วยน า้รัก ส าหรับลงรักปิดทองท่ี เมืองสุพรรณบุรี

และราชบรีุ เป็นต้น จะเห็นได้วา่นอกจากท่ีกองลาวส่วยตา่งๆจะท าให้เกิดผลดีตอ่เศรษฐกิจของไทยในสมยั

นัน้แล้ว ก็ยงัเป็นกองท่ีส าคญัในการสร้างวสัดอุปุกรณ์หลกัในการสร้างงานศิลปกรรมในสมยัรัตนโกสินทร์

อีกด้วย 

 

งานศิลปกรรมในสมัยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

งานศลิปกรรมจดัเป็นงานท่ีสร้างขึน้เน่ืองในความศรัทธาตอ่พระพทุธศาสนาและเป็นสิ่งท่ีอยู่เคียงคู่

กบัวิถีชีวิตของชาวสยามมาโดยตลอด ส่วนประเภทของงานศิลปกรรมมีหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น 

งานจิตรกรรม งานประตมิากรรม และงานสถาปัตยกรรม เป็นต้น 

เม่ือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัเสด็จขึน้ครองราชย์ พระองค์ทรงต้องเผชิญกบัปัญหา

ภยัคกุคามอนัเน่ืองมาจากลทัธิจกัรวรรดินิยมจากชาติตะวนัตก โดยมีองักฤษและฝร่ังเศสเป็นส าคญั ด้วย

ทรงตระหนักถึงความจ าเป็นในการด ารงรักษาแผ่นดินสยามให้คงอยู่ท่ามกลางการล่าอาณานิคมจาก

มหาอ านาจชาตติา่งๆ  

พระองค์ทรงปรับปรุงประเทศด้วยการเปล่ียนแปลงนโยบายทางการเมือง เศรษฐกิจ และวฒันธรรม 

ตลอดจนงานศลิปกรรมให้ทนัสมยัทดัเทียมกบัอารยประเทศ ดงันัน้ในชว่งรัชสมยัของพระองค์จึงถือเป็นช่วง

                                                           
21 จดหมายเหตรุัชกาลท่ี 3,หอสมดุแห่งชาติ เส้นดินสอสีขาว,เลขท่ี 132,บญัชีเลกลาว เลขแขก ท าสว่ยกระเบือ้งนายกองปลดักองท าย่ืน
,จ.ศ.1208. 
22 จดหมายเหตรุัชกาลท่ี 3,หอสมดุแห่งชาติ,สมดุไทยด า เส้นดินสอสีขาว,เลขท่ี10,บญัชีเร่ืองทองค าสว่ยและเกณฑ์ร่อน,จ.ศ.1192 
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ส าคญัแหง่การวางรากฐานให้แก่สงัคมสยามใหม ่โดยการยอมรับวฒันธรรมจากตา่งชาติท่ีมีอิทธิพลตอ่การ

เปล่ียนแปลงทางสงัคมสยามในระยะตอ่มา 

 

จิตรกรรม 

งานจิตรกรรมฝาผนังเป็นงานศิลปะอีกแขนงหนึ่งซึ่งมักเป็นงานท่ีสร้างขึน้ในวัด นอกจากจะท า

หน้าท่ีประดับผนังเพ่ือความสวยงามแล้วยังส่ือความหมายถึงแนวทางการสั่งสอนทางศีลธรรมใน

พระพทุธศาสนาอีกด้วย 

จิตรกรในสมยันัน้ได้ให้ความสนใจกับเทคนิคและวิธีการเขียนภาพจิตรกรรมท่ีต่างไปจากเดิม แม้

เดิมทีจิตรกรรมยคุต้นรัตนโกสินทร์(รัชกาลท่ี 1- รัชกาลท่ี 3) จะอาศยัการเขียนเร่ืองราวอดุมคติตามคมัภีร์

ในพทุธศาสนาตามความนิยมท่ีสืบทอดกนัมาแตค่รัง้อยธุยาจนถึงธนบรีุ หรือในตอนปลายยคุต้น(รัชกาลท่ี

3) ในสว่นเทคนิคของการเขียนภาพ ช่างก็ยงัไม่ได้เข้าใจเทคนิคทศันียวิทยาเสียทีเดียว ถึงจะค านึงถึงความ

สมจริงมากขึน้แตก็่ยงัไมเ่หมือนจริง23  

แต่ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนัน้ได้พบการพยายามเปล่ียนแปลง

รูปแบบกบัวิธีการน าเสนองานจิตรกรรม ท่ีจะเน้นให้สมจริงมากขึน้ โดยมกัเป็นสถานท่ีหรือเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้

จริงมาเขียนและเน้นการเขียนพระธรรมวินยัเป็นหลกั 

ขณะเดียวกันก็มีการน าเทคนิคแบบตะวนัตกมาใช้ ได้แก่ การสร้างมิติลวงตาให้เป็นภาพสามมิต ิ

การใช้สีตามท่ีเห็นในธรรมชาติ เพ่ือให้เกิดความรู้สึกสมจริง จึงถือได้ว่าในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจอม

เกล้าฯนีเ้ป็นยคุนิยมศลิปะตะวนัตกโดยแท้24  

 

 

                                                           
23 จฑุารัตน์  จิตโสภา.วิเคราะห์แนวคิดของรัชกาลท่ี 4 ท่ีสะท้อนผา่นงานจิตรกรรมเร่ืองอิเหนา ในพระวิหารหลวง วดัโสมนสัวิหาร.
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ ภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร
,2554,หน้า25. 
24 ประทีป ชมุพล,ปรัชญาและแนวความคิดในจิตรกรรมฝาผนงัสกลุช่างรัตนโกสินทร์(ม.ป.ท).,2535,หน้า38. 
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การเลือกเนือ้หา 

เดิมทีงานจิตรกรรมไทยประเพณีนัน้จะนิยมน าเนือ้หาท่ีเป็นเร่ืองราวปรัมปราคติจากคมัภีร์ในพทุธ

ศาสนามาเขียนไว้ในพืน้ท่ีท่ีถูกก าหนดไว้อย่างตายตวั แต่เม่ือมาในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจอม

เกล้าเจ้าอยูห่วั ถึงแม้จะยงัปรากฏการน าเนือ้หาจากไตรภูมิหรือพระไตรปิฏกอยู่บ้าง แตก็่พบว่าเนือ้หานัน้มี

ความหลากหลายมากขึน้ และยงัให้ความส าคญักบัเร่ืองราวอิทธิปาฏิหาริย์น้อยลง  

ทัง้นีก็้สืบเน่ืองมาจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่ีต้องการให้

ประชาชนไม่จมอยู่กับเร่ืองงมงายท่ียังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ เพราะมันจะส่งผลให้

ประชาชนขาดสตปัิญญาและน าไปสูก่ารสร้างภาพลกัษณ์ท่ีไมดี่ตอ่สายตาชาวตา่งชาติ ดงันัน้เนือ้หาในการ

เขียนภาพจิตรกรรมจึงมีความหลากหลาย เช่น ภาพสงัฆกรรรมสงฆ์ ท่ีพระอุโบสถ วดัปทุมวนารามราช

วรวิหาร หรือ ภาพเลา่เร่ืองอิเหนา ท่ีพระวิหารหลวง วดัโสมนสัวิหาร เป็นต้น 

 

ประตมิากรรม 

งานประตมิากรรมเน่ืองในพระพทุธศาสนาท่ีส าคญันัน้ ได้แก่พระพทุธรูป ซึ่งถือได้ว่าเป็นหวัใจหลกั

ของวดั พระพทุธรูปส าคญัมกัจะประดษิฐานอยูภ่ายในพระอโุบสถและพระวิหาร อีกทัง้ยงัมีการประดิษฐาน

ไว้ตามท่ีตา่งๆเชน่ ระเบียงคต เป็นต้น  

 

สรุป 

ความเข้าใจเก่ียวกับลาวในสงัคมไทยตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนันัน้มีความเปล่ียนแปลงไปตามยุค

สมยั แตเ่ราสามารถจ าแนกลาวได้ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆนัน่คือ ลาวล้านนาและลาวล้านช้าง  ลาวล้านนา 

เป็นกลุม่ชาตพินัธุ์ทางเหนือ และกลุม่ลาวล้านช้าง คือกลุม่ชาตพินัทางตะวนัออกเฉียงเหนือหรืออีสาน ส่วน

การเรียกช่ือกลุม่ลาวยอ่ยๆนัน้ มีความตา่งกนัในแตล่ะสมยั  

สว่นการรับรู้เก่ียวกบัลาวนัน้แบง่ออกได้เป็น 2 ช่วง คือช่วงก่อนรัชกาลท่ี 5 และช่วงหลงัรัชกาลท่ี 5 

ในช่วงแรก สามารถจ าแนกกลุ่มชาวลาวได้มากตามกลุ่มชาติพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็น ลาวยวน ลาวเฉียง ลาว



15 
 

เวียง เป็นต้น แตใ่นชว่งหลงันัน้ เน่ืองจากการเกิดการรวมรัฐชาต ิมีการแบง่เส้นเขตแดน ท าให้กลุ่มชาติพนัธุ์

ลาวท่ีมีความเป็นแยกยอ่ยนัน้ได้หายไป กลายเป็นคนกลุม่ชาตพินัธุ์เดียวกนั นัน่คือ สยาม หรือ ไทยนัน่เอง  

การอพยพย้ายถ่ินของชาวลาวนัน้ส่วนใหญ่มกัมีสาเหตจุากภาวะสงครามหรือการเป็นประเทศราช

กนั จงึมีการอพยพชาวลาวเข้ามาในหลายช่วง ซึ่งมีเข้ามามากในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ท าให้เกิดชมุชน

ชาวลาวขึน้ในหลายพืน้ท่ี แตท่ัง้นีช้มุชนชาวลาวก็มีการแบง่ตามกลุ่มชาติพนัธุ์ดัง้เดิมของพวกเขา อนัได้แก่ 

ลาวพวน ลาวเวียง ลาวยวน เป็นต้น  

นอกจากการอพยพย้ายถ่ินและการตัง้ชมุชนของชาวลาวแล้ว ชาวลาวยงัมีส่วนส าคญัในการท าให้

ระบบเศรษฐกิจของไทยในสมยันัน้เป็นไปได้ด้วยดี กล่าวคือ ลาวกองนอกท่ีมีหน้าท่ีท าส่วยส่งตามรัฐเพ่ือท่ี

รัฐจะน าไปใช้และขาย ซึ่งส่วยท่ีว่านีก็้ได้แก่ กระเบือ้ง ทองค า ไม้ และวสัดอ่ืุนซึ่งล้วนแล้วแต่จ าเป็นในการ

สร้างงานศลิปกรรมภายในเมืองทัง้สิน้ 

งานศิลปกรรมเน่ืองในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัวนัน้ แบ่งออกเป็น งาน

จิตรกรรมและงานประติมากรรม  งานศิลปกรรมในสมัยรัชกาลที่  4เร่ิมมีความเปล่ียนแปลงตาม

บริบทของสังคมที่ก าลังแปรเปล่ียน ดังนัน้จึงมีความจ าเป็นที่จะวิเคราะห์งานศิลปกรรมที่เกิดขึน้

ในช่วงนีว่้ามีสิ่งใดบ้างท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงดังกล่าว ดังเช่นท่ี วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ท่ี

งานศิลปกรรมมีลักษณะแบบลาวปะปนอยู่ กับศิลปะแบบรัตนโกสินทร์ จึงมีความจ าเป็นต้อง

ตรวจสอบถงึลักษณะของรูปแบบและความหมายท่ีแฝงอยู่ในงานศิลปกรรมนัน้ๆ 
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บทที่ 3 

รูปแบบศิลปกรรมที่สะท้อนความเป็นลาวภายในวัดปทมุวนารามรามราชวรวิหาร 

 

 

วัดปทุมวนารามเป็นพระอารามหลวงชัน้ตรีชนิดราชวรวิหาร ตัง้อยู่ริมถนนพระรามท่ี1 ในสมัย

รัชกาลท่ี 4 พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ให้สร้างขึน้เพ่ือเป็นวดัส าหรับธรรมยตุิกนิกาย นอกก าแพงพระ-

นคร รวมทัง้เป็นท่ีส าราญในการเสดจ็พระราชด าเนินไปตามคลองแสนแสบ25 สิ่งก่อสร้างภายในวดัประกอบ

ไปด้วย พระอุโบสถ พระวิหาร พระเจดีย์ เจดีย์ประดิษฐานพระสรีรังคาร สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดลุย-

เดชวิกรม พระบรมราชชนก ศาลาพระราชศรัทธาและโรงเรียนปริยตัธิรรม และศิลปกรรมท่ีส าคญัภายในวดั

ได้แก่ พระไสหรือพระสายน์  พระเสริม พระแสน และจิตรกรรมฝาผนงัทัง้ภายในพระอโุบสถและพระวิหาร 

 

1. พระไส หรือ พระสายน์ (ภาพท่ี 1) 

 พระประธานภายในพระอโุบสถ เป็นพระพทุธรูปหล่อปางมารวิชยั หน้าตกักว้าง 1 ศอก 1 นิว้ เป็น

พระพุทธรูปท่ีงามมากองค์หนึ่งในศิลปะแบบล้านช้าง ในสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั โปรด

เกล้าฯให้ท าลายเมืองเวียงจนัทน์ เน่ืองด้วยกบฏเจ้าอนวุงศ์ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศกัดิ์พลเสพย์ ซึ่ง

เสด็จเป็นจอมทพัไปคราวนัน้ ได้อญัเชิญพระไสมาไว้ท่ีวดัโพธ์ิชยั แขวงเมืองหนองคาย  ต่อมาสมเด็จพระ

ป่ินเกล้าเจ้าอยู่หวั โปรดเกล้าฯ ให้เชิญมาไว้ท่ีวดัเขมาภิรตาราม ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หวัได้อญัเชิญพระไสมาประดิษฐานไว้ ณ พระอโุบสถวดัปทมุวนารามราชวรวิหาร เม่ือวนัขึน้ 15 ค ่า 

เดือน 1 ปีมะเส็ง พทุธศกัราช 2401 

                                                           
25 ประยรู อลุชุาฏะ .วดัปทมุวนาราม.กรุงเทพฯ:เมืองโบราณ,2529.หน้า1 
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 ปรากฏข้อความ เป็นพระราชนิพนธ์ของรัชกาลท่ี 4 จากหนังสือท่ีระลึกในการทอดกฐิน

พระราชทาน สภาผู้แทนราษฎร ซึง่แปลจากด้านหลงัของซุ้มประทบัองค์พระไส มีใจความโดยสรุปประมาณ

วา่ ไมท่ราบว่าใครเป็นผู้สร้าง สร้างท่ีไหน สร้างเม่ือไหร่และสร้างอย่างไร ทราบแตเ่พียงว่าเป็นงานของลาว

อย่างเดียวเท่านัน้ ก่อนท่ีจะน ามาประดิษฐานไว้ ณ อุโบสถแห่งนี ้พระไสได้ประดิษฐานอยู่ ณ แคว้นลาว 

พวกอิสรชนบางหมู่ได้เอาไปเก็บไว้ในถ า้ ณ ภูเขาลูกหนึ่ง ซึ่งอยู่ใกล้เมืองมหาชัยปุระในแคว้นลาว เป็น

เวลานานแล้ว และเปิดโอกาสให้มหาชนทัว่ไปได้ไปบูชากัน มีกิตติศพัท์ท่ีเขาเล่าลือกันว่าท่านมีฤทธ์ิมาก 

เม่ือเกิดฝนแล้งเขาจะอญัเชิญทา่นออกมาบชูา ณ ท่ีสะอาดกลางแจ้ง แล้วก็ขอฝน ด้วยอานภุาพของพระไส 

ฝนก็จะหลัง่ลงมายงัข้าวกล้าให้สมบรูณ์ 26 

รูปแบบศลิปกรรม  

พระพทุธรูปนัง่ปางมารวิชยั พระพกัตร์ค่อนไปทางเหล่ียม พระนลาฏกว้าง พระหนุเสีย้มเล็กน้อย 

พระขนงโก่งเป็นสนัยกขึน้มาเป็นคู ่พระเนตรเหลือบต ่า พระนาสิกเล็กและโดง่ แย้มพระโอษฐ์ ปลายทัง้ 2 

ตวดัขึน้ หรือท่ีเรียกว่า “ยิม้แบบล้านช้าง”27 พระโอษฐ์ด้านบนหนา มีเส้นขอบพระโอษฐ์และร่องเหนือพระ

โอษฐ์ท่ีเช่ือมต่อมาจากพระนาสิก กรอบพระพกัตร์เป็นเส้นเล็กๆ เม็ดพระศกเล็กแบบหนามโดยขนาดของ

เม็ดพระศกจะมีขนาดเล็ดสดุท่ีริมกรอบพระพกัตร์แล้วใหญ่ไลเ่รียงตามล าดบั พระกรรณใหญ่ รัศมีเป็นเปลว

เพลิงขนาดใหญ่ พระอุระแบน เม็ดพระถนัมีฐานรองทัง้2ข้าง นิว้พระหตัถ์ค่อนข้างใหญ่และปลายนิว้ยาว

เสมอกนั ประทบันัง่ขดัสมาธิราบ ชายสงัฆาฏิขนาดใหญ่ยาวจรดพระนาภี ปลายตดัตรง  

จากลกัษณะดงักล่าวท าให้สามารถก าหนดอายุพระไส(พระสายน์) ได้ในช่วง พุทธศตวรรษท่ี22 

โดยน ารูปแบบของพระไส เทียบกบัลกัษณะของพระใส(ภาพท่ี 4) วดัโพธ์ิชยั อ าเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย 

ซึ่งมีลกัษณะท่ีคล้ายกนั คือมีรูปแบบของพระพทุธรูปล้านช้างอย่างแท้จริง(ช่วงปลายพทุธศตวรรษท่ี22ถึง

กลางพทุธศตวรรษท่ี23)28 

 

 

                                                           
26พระครูปลดัปัญญา  กิตติปญโญ. ประวติัวดัปทมุวนาราม ราชวรวิหาร;ประวติัพระราชมน(อมร ญาโณทโย)และพระธรรมเทศนา 
ปาฐกถาธรรม.กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์กรมศาสนา,2543,หน้า 14-15 
27 ศกัด์ิชยั สายสิงห์.เจดีย์พระพทุธรูปฮูปแต้มสิมศิลปะลาวและอีสาน.อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พลบัลิชช่ิง,2555,หน้า193. 
28เร่ืองเดียวกนั ,หน้า 189. 
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2. พระเสริม(ภาพท่ี 2) 

 พระประธานภายในพระวิหาร เป็นพระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัย หน้าตกักว้าง 2 ศอก 1 นิว้ 

ประดิษฐานอยู่ในบุษบกทรงมณฑป พระพทุธรูปนีช้าวบ้าน เรียกว่า หลวงพ่อเสริม เป็นพระพทุธรูปท่ีศกัดิ์

สิทธิมากองค์หนึ่ง มีคนมาบนบานเพ่ือขอความส าเร็จในการค้าขายและประกอบอาชีพอ่ืนๆ พระเสริมได้

อญัเชิญลงมาจากเมืองล้านช้าง พระเสริมเป็นพระพทุธรูปล้านช้างท่ีมีความละเอียดอ่อนและงดงามยิ่งกว่า

องค์อ่ืน 

ตามต านานพระพทุธรูป 3 องค์ คือ พระเสริม พระสกุ พระใส หล่อในคราวเดียวกนัและคูเ่คียงกัน

เสมอมา โดยมีพระราชธิดา 3 องค์ แห่งกษัตริย์ล้านช้าง(บางท่านว่า เป็นธิดาของพระไชษฐาธิราช)เป็นเจ้า

ศรัทธา และประดษิฐานอยูใ่นเวียงจนัทน์เร่ือยมา  

 จนมาถึงในสมยัรัชกาลท่ี3 เมืองเวียงจนัทน์เป็นกบฏ พระองค์จึงทรงรับสัง่ให้สมเด็จพระบวรราช

เจ้ามหาศกัดิพ์ลเสพย์ เป็นจอมทพัขึน้ไปปราบเมืองเวียงจนัทน์จนสงบ จงึได้อญัเชิญ พระเสริม พระสกุ พระ

ใส จะมาไว้ท่ีวดัโพธ์ิชยั จงัหวดัหนองคาย แต่ระหว่างทางมีเหตอุศัจรรย์เกิดพายุใหญ่ เสียงฟ้าคะนองลัน่ 

ท าให้พระสุกจมลงไปในแม่น า้โขง ส่วนพระใสได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ท่ีวัดโพธ์ิชยั และพระเสริมได้

อญัเชิญมาไว้ท่ี วดัหอกลอ่ง จงัหวดัหนองคาย  

ตอ่มาในสมยัรัชกาลท่ี 4 พระบาทสมเด็จพระป่ินเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงโปรดเกล้าฯให้อญัเชิญพระ

เสริมลงมากรุงเทพมหานคร เดิมจะประดิษฐานเป็นพระประธาน ณ วัดบวรสถานสุทธาวาส แต่ทรง

ทอดพระเนตรเห็นพระลกัษณะท่ีสง่างามของพระเสริม ก็ทรงโปรดเกล้าฯให้ประดิษฐานไว้บนแท่นเศวตฉัตร

ในท้องพระโรงพระราชวงับวร  

นอกจากนีย้ังปรากฏในสาส์นสมเด็จเล่มท่ี 11 ท่ีกล่าวถึงข้อความในพระราชหัตถเลขาของ

ทลูกระหมอ่มตรัสเลา่ถึงเร่ืองพระเสริมวา่เม่ือ ปีมะเส็ง พ.ศ.2400 พระบาทสมเดจ็พระป่ินเกล้าฯเชิญลงมาก็

มิได้กราบทูล อีกทัง้ตอ่มาถึงปีชวด พ.ศ.2407 เกิดเหตฝุนแล้ง3ปีติดกนั คนพากันโทษว่าเพราะเอา “พระ

ลาวบ้านแตกเมืองร้าง” มาไว้กรุงเทพฯ ครัง้นีโ้ปรดให้คืนพระบางไปไว้ ณ เมืองหลวงพระบาง แต่พระเสริม

นัน้พระบาทสมเดจ็พระป่ินเกล้าฯไมท่รงยอมให้ย้ายไป  

จนพระบาทสมเด็จพระป่ินเกล้าสวรรคต ทลูกระหม่อมจึงโปรดฯให้เชิญพระเสริมจากพระบวรราช

วงัไปประดิษฐานเป็นพระประธานในพระวิหารหลวงวดัปทุมวนารามราชวิหาร เพราะพระสงฆ์วดันัน้และ
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ราษฎรท่ีอยู่แถวนัน้เป็นลาวเป็นพืน้จะยินดี  จึงโปรดเกล้าฯให้อัญเชิญพระเสริมไปประดิษฐานไว้ในพระ

วิหารวดัปทมุวนารามราชวรวิหาร ณ วนัขึน้ 14 ค ่า เดือน 5 ปีฉลู29 

รูปแบบศลิปกรรม 

 พระพทุธรูปนัง่ปางมารวิชยั พระพกัตร์คอ่นไปทางกลม พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต ่า พระนาสิก

เล็กและโด่ง พระหนุเป็นปม เม็ดพระศกเป็นปมขนาดใหญ่ มีกรอบพระพกัตร์เป็นเส้นเล็กๆ พระรัศมีมีวง

แหวนท่ีมีกลีบบวัรองรับพระรัศมีท่ีเป็นรูปเปลว พระอุระนูน นิว้พระหตัถ์ปลายเท่ากนัทัง้4นิว้ สงัฆาฏิแผ่น

เล็กปลายแยกเป็นเขีย้วตะขาบ ประทบันัง่ขดัสมาธิราบ ซึ่งเป็นลกัษณะท่ีสืบทอดจากล้านนาแตมี่ลกัษณะ

ใหม่ท่ีเพิ่มขึน้30 จนกลายเป็นลกัษณะเด่นของพระพทุธรูปล้านช้างท่ีสร้างในช่วงนี ้คือ การท านิว้พระหตัถ์

ใหญ่ แย้มพระโอษฐ์ ปลายทัง้ 2 ตวดัขึน้หรือท่ีเรียกว่า “ยิม้แบบล้านช้าง”31 มีเส้นขอบพระโอษฐ์และร่อง

เหนือพระโอษฐ์ท่ีเช่ือมต่อมาจากพระนาสิกและเม็ดพระถันมีฐานรองทัง้2ข้าง ซึ่ งเป็นลักษณะของ

พระพทุธรูปล้านช้างอยา่งแท้จริง 

 อีกทัง้ตามต านานการสร้าง ท่ีกลา่วถึงผู้สร้างวา่เป็นพระราชธิดา 3พระองค์ แหง่กษัตริย์ล้านช้างซึ่ง

ก็น่าจะเป็นพระไชษฐาธิราช (พ.ศ.2091-2114) และน าพระเสริมไปเปรียบเทียบกบั พระใส (ภาพท่ี 4) วดั

โพธ์ิชยั อ าเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย ซึ่งมีลกัษณะท่ีคล้ายกัน คือมีรูปแบบของพระพทุธรูปล้านช้างอย่าง

แท้จริง(ชว่งปลายพทุธศตวรรษท่ี22ถึงกลางพทุธศตวรรษท่ี23) จากรูปแบบศิลปกรรมและต านานการสร้าง

ท าให้สามารถก าหนดอายไุด้ในชว่งพทุธศตวรรษท่ี 21-2232 

3. พระแสน(ภาพท่ี 3) 

 พระพุทธรูปท่ีประดิษฐานอยู่เบือ้งหน้าพระเสริมในระดบัท่ีต ่าลงมา เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยั 

กว้าง 1 ศอก 6 นิว้ พระพทุธรูปเก่าแก่และมีความศกัดิ์สิทธ์ิ เป็นท่ีเล่ืองลือของชาวลาว เดิมอยู่ในถ า้แขวง

เมืองมหาชัย ประเทศลาว ได้อัญเชิญมาพร้อมกับพระไส(พระสายน์) ครัง้แรกอัญเชิญมาไว้ท่ีวัดโพธ์ิชัย 

แขวงเมืองหนองคาย ตอ่มาได้อญัเชิญมาไว้ท่ีวดัเขมาภิรตาราม นนทบรีุ และในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระ

                                                           
29 พระครูปลดัปัญญา  กิตติปญโญ.ประวติัวดัปทมุวนาราม ราชวรวิหาร;ประวติัพระราชมน(อมร ญาโณทโย)และพระธรรมเทศนา 
ปาฐกถาธรรม.กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์กรมศาสนา,2543,หน้า 18-19 
30 ศกัด์ิชยั สายสิงห์.เจดีย์พระพทุธรูปฮูปแต้มสิมศิลปะลาวและอีสาน.อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พลบัลิชช่ิง,2555,หน้า 185 
31 เร่ืองเดียวกนั,หน้า193. 
32 เร่ืองเดียวกนั ,หน้า 189. 



20 
 

จอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้อญัเชิญไปประดิษฐานไว้ภายในพระอโุบสถวดัปทมุวนารามราชวรวิหาร จากนัน้ได้

ทรงย้ายพระแสนไปประดษิฐานในพระวิหารรวมอยูก่บัพระเสริม 

รูปแบบศลิปกรรม 

 พระพุทธรูปนัง่ปางมารวิชยั พระพกัตร์รูปไข่ พระขนงค์โก่ง พระนาสิกโด่งและงุ้ม แย้มพระโอษฐ์

เล็กน้อย ขอบพระโอษฐ์เป็นโค้งแบบคล่ืน   สงัฆาฏิแผ่นเล็กและยาวจรดพระนาภีปลายแยกเขีย้วตะขาบ 

รัศมีเป็นเปลว และนัง่ขดัสมาธิราบ เป็นลกัษณะแบบสโุขทยั ซึ่งในช่วงพทุธศตวรรษท่ี19-20 เป็นช่วงท่ีพทุธ

ศาสนาในสโุขทยัเจริญรุ่งเรืองมากจนเป็นศนูย์กลางในการเผยแผไ่ปยงัล้านนาและล้านช้างด้วยในช่วงเวลา

เดียวกนั  

นอกจากนีย้งัมีรูปแบบท่ีเหมือนล้านนา ได้แก่ พระเนตรเล็กปลายชีข้ึน้ พระหนเุป็นปมเกือบวงกลม  

พระหตัถ์เรียวและยาวไม่เสมอกัน พระอุระนูน  ประทบันั่งบนฐานกลีบบวัขนาดใหญ่ ซึ่งอิทธิพลล้านนาท่ี

เข้ามาในล้านช้างคือชว่งพทุธศตวรรษท่ี21-22 แตจ่ากรูปแบบดงักลา่วอาจท าให้สนันิษฐานได้ว่ามีการสร้าง

พระพทุธรูปจากท่ีอ่ืนอาจเป็นสุโขทยัหรือล้านนาและได้ถกูเคล่ือนย้ายมาประดิษฐานท่ีล้านช้าง เพราะจาก

รูปแบบศลิปกรรมนัน้ยงัไมป่รากฏรูปแบบในลกัษณะแบบล้านช้างซึง่ในชว่งพุทธศตวรรษท่ี19-20 เป็นช่วงท่ี

พุทธศาสนาในสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองมากจนเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่ไปยังล้านนาและล้านช้างด้วยใน

ชว่งเวลาเดียวกนั33 

จากรูปแบบศิลปกรรมท าให้สามารถก าหนดอายุได้ในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 20 – ต้นพุทธ

ศตวรรษท่ี 21 เน่ืองจากน ารูปแบบมาเทียบกบั พระพทุธรูปท่ีระเบียงคด วดัสีเกด นครเวียงจนัทน์ (ภาพท่ี 5)

จารึกท่ีฐานระบ ุพ.ศ. 2033 ซึ่งเป็นจารึกท่ีฐานพระพทุธรูปท่ีเก่าท่ีสดุตรงกบัรัชกาลของพระยาหล้าแสนไท 

มีผู้ เสนอวา่พระพทุธรูปองค์นีไ้ด้รับอิทธิพลศลิปะสโุขทยัและล้านนา จึงสามารถก าหนดอายไุด้ในช่วงปลาย

พทุธศตวรรษท่ี 20 – ต้นพทุธศตวรรษท่ี 21 34 

 

 

                                                           
33 ศกัด์ิชยั สายสิงห์.เจดีย์พระพทุธรูฮปูแต้มสิมศฺลปะลาวและอีสาน.อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พลบัลิชช่ิง,2555,หน้า167 
34 เร่ืองเดียวกนั,หน้า 179 
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4.ภาพชาวลาวภายในอุโบสถ 

 ภาพจิตรกรรมภายในพระอโุบสถวดัปทมุวนารามราชวรวิหาร เป็นภาพสงัฆกรรมวิธี ซึ่งเป็นหลกัใน

การควบคมุวตัรปฏิบตัรของพระสงฆ์ โดยเขียนบริเวณช่องระหว่างหน้าตา่ง 12 ห้อง ซึ่งเป็นเร่ืองส าคญัของ

สงฆ์ มีระเบียบในการลงอโุบสถ พระสงฆ์จะต้องบริสทุธ์ิศีลเข้าร่วมกนัฟังพระปาติโมกข์ 227 ข้อ เป็นกิจท่ี

พระสงฆ์จะต้องปฏิบตัสิม ่าเสมอเป็นวินยัท่ีพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงมีพระราชประสงค์ให้

พระสงฆ์ปฏิบัติเคร่งครัด ร่วมกับการออกกฎหมายเพ่ือช าระพระพุธศาสนาให้ผู้ ท่ีละเมิดทัง้วินัยและ

กฎหมายได้รับการลงโทษ  

ภายในภาพจิตรกรรมหลกัท่ีเป็นภาพสงัฆกรรมสงฆ์นัน้ ก็มีภาพกากหรือบคุคลท่ีเป็นส่วนประกอบ

ของภาพหลกัด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีหลากหลายชาติพนัธุ์ และหนึ่งในนัน้คือชาติพันธุ์ลาว เป็นกลุ่มคนท่ี

แทรกอยู่ในภาพสงัฆกรรมอยู่หลายผนงั ทราบได้จากการแต่งกายของผู้หญิงท่ีมกัจะนุ่งผ้าซิ่นผ้ากรอมเท้า 

เป็นผ้าลายขวาง และผกูผมเป็นมวยสงู( ภาพท่ี 6และภาพท่ี 7) ซึง่เม่ือน ามาเทียบกบัภาพถ่ายเก่า(ภาพท่ี 8

และภาพท่ี 9)จะเห็นได้ว่ามีลกัษณะท่ีคล้ายกบัในภาพจิตรกรรม เป็นไปได้ว่าช่างนัน้ได้รับแรงบนัดาลใจใน

การวาดมาจากการแตง่กายของกลุ่มชาติพนัธุ์ลาว อีกทัง้ผ้าลายขวางลกัษณะดงักล่าว มีช่ือเรียกว่า ผ้าหม่ี

คัน่35(ภาพท่ี 10) เป็นผ้าทอลายขวางของกลุม่ชาวลาวท่ีเป็นท่ีนิยม 

อีกทัง้ยงัปรากฏบ้านเรือนแบบชาวลาวเวียง( ภาพท่ี 11) ท่ีมีลกัษณะเป็นบ้านไม้ชัน้เดียว มีกาแล

อยูเ่หนือจัว่หลงัคา กาแลของชาวลาวนัน้จะมีลกัษณะท่ีสัน้กว่ากาแลทางภาคเหนือของไทย และเม่ือน ามา

เทียบกบัวดัหนอ่พทุธางกรู จ.สพุรรณบรีุ (ภาพท่ี 12) และวดัจนัทบรีุ จ.สระบรีุ (ภาพท่ี13) ซึ่งเป็นวดัในกลุ่ม

ชมุชาวลาวเวียง ภาพจิตรกรรมท่ีวาดเป็นบ้านเรือนนัน้มีลกัษณะท่ีคล้ายกนั จึงเป็นได้ว่ามีบ้านลกัษณะ

แบบนีจ้ริง จงึเป็นแรงบนัดาลใจในการวาดภาพจิตรกรรม     

ภาพวิถีชีวิตคนลาวท่ีปรากฏในภาพจิตรกรรมนัน้แสดงให้เห็นถึงการมีอยูข่องชมุชนชาวลาว เน่ือง

ด้วยการวาดภาพในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ได้มีการน าแนวความคิดในเร่ืองการเขียน

ภาพแบบสมจริง(Realistic Art) ของศลิปะตะวนัตกมาประสมประสานกบังานจิตรกรรมไทยแบบประเพณี 

คือเร่ิมมีการค านงึถึงความเป็นจริงในการเขียนภาพ มีการวาดภาพแบบเหมือนจริงดงัท่ีปรากฏอยูใ่น

ธรรมชาตหิรือสิ่งก่อสร้างท่ีมีอยูจ่ริง  

                                                           
35

 http://www.openbase.in.th/node/5499 สืบค้นวนัท่ี 1 มิถนุายน 2559 

http://www.openbase.in.th/node/5499%20สืบค้น
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จะเห็นได้ว่าในภาพจิตรกรรมนัน้ฉากทัง้หมดจะเป็นฉากภายในวดัปทมุวนารามวรวิหาร สงัเกตได้

จาก พระอุโบสถ พระวิหารและพระเจดีย์ ซึ่งการวาดกลุ่มคนหลากหลายชาติพนัธุ์ลงไปภายในภาพด้วย

อาจหมายถึงบริเวณนัน้มีกลุม่ชาตพินัธุ์หลากหลาย รวมถึงกลุม่ชาวลาวท่ีมกัปรากฏอยูห่ลายภาพ  

และเม่ือน ามาเทียบกบัภาพถ่ายเก่าจะเห็นได้ว่ามีลกัษณะการแตง่กายท่ีคล้ายกนัเป็นไปได้ว่าช่าง

ได้วาดมาจากกลุม่ชาวลาวในแถบวดัปทมุวนารามและยงัมีบ้านเรือนแบบลาวอีกด้วยซึ่งก็เป็นไปได้ว่าช่างก็

วาดจากบ้านเรือนท่ีมีอยูจ่ริงของกลุม่ชาวลาวในละแวกวดัปทมุวนารามราชวรวิหารและในเขตกรุงเทพฯใน

สมยันัน้ 

นอกจากนีย้งัปรากฏหลักฐานท่ีสามารถบ่งบอกได้ว่ามีชุนชนชาวลาวอยู่บริเวณวดัปทุมวนาราม

ราชวรวิหาร ซึง่ได้ปรากฏในพระบรมราชาธิบายความวา่ 

“....ครั้งนัน้ฉนัไปจบัสร้างวดัประทมุวนัลง ก็รักษานาประทมุวนันัน้ สมเดจองค์น้อยชกัเอาลาวเวียง

กลบัใจไปตัง้ ฉนัจึงไดนิ้มนต์พระคณะลาววดับวรนิเวศไปอยู่วดันัน้ เพือ่จะไดอ้าไสยชอบภอกนั ......” 36 

จากหลักฐานท่ีได้กล่าวไปข้างต้นจึงสามารถอธิบายภาพจิตรกรรมวิถีชีวิตชาวลาวท่ีปรากฏอยู่

ภายในพระอโุบสถ วดัปทมุวนารามราชวรวิหาร อาจกล่าวได้ว่าเป็นภาพกลุ่มคนลาวซึ่งอาศยัอยู่ในบริเวณ

นัน้ ด้วยจากหลกัฐานเอกสารและด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนงั 

 

5.นิทานเร่ืองศรีธนญชัย หรือ เซียงเม่ียง ภายในวิหาร 

ภาพจิตรกรรมภายในวิหาร วดัปทุมวนารามราชวรวิหาร แบ่งออกเป็น 2 ตอนด้วยกัน คือ ตอน

เหนือกรอบหน้าต่างเขียนภาพกระบวนเสด็จพยุหยาตราทางชลมารคและตอนล่างระหว่างหน้าต่างเขียน

เร่ืองศรีธนญชยั วดัปทมุวนารามราชวรวิหารถกูสร้างขึน้ด้วยจดุประสงค์เป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจของพระเจ้า

แผน่ดนิ เจ้านาย ขนุนางผู้ใหญ่และเหล่าสนมนางในผู้ตามเสด็จ ให้ได้มาเท่ียวพกัผ่อนหาความเพลิดเพลิน 

โดยเสดจ็ทางเรือตามล าคลองแสนแสบ  

                                                           
36 เนือ้อ่อน ขรัวทองเขียว.รายงานการวิจยัเร่ืองพระราชประสงค์ในการสร้างงานศิลปกรรมของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั.

หลกัสตูรศิลปกรรม คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต,2557,หน้า229 
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เร่ืองศรีธนญชยัเป็นนิทานท่ีรู้จกักนัดีของคนไทยและคนลาว ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ท่ีอาศยัในบริเวณ

วดัปทมุวนาราม จงึเหมาะอยา่งยิ่งท่ีจะวาดเร่ืองศรีธนญชยัไว้ภายในพระวิหาร 

เร่ืองศรีธนญชยั เป็นนิทานคติธรรมเล่าผ่านเร่ืองราวสอดแทรกอารมณ์ขนั ประเภทคนเจ้าปัญญา

แบบฉลาดแกมโกง(Trickster Tale) คือมีลกัษณะท่ีตวัเอกของเร่ืองจะต้องเป็นคนมีเล่ห์เหล่ียม มีชัน้เชิงมาก 

ประกอบด้วยสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีไหวพริบดี ในบางครัง้ก็อาจใช้ความเฉลียวฉลาดของตนไปในทาง

คะนองแกล้งผู้ อ่ืน 37  

นิทานเร่ืองศรีธนญชัยเป็นนิทานท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองหนึ่ง ได้รับความสนใจและความนิยมกันอย่าง

แพร่หลายในหมู่คนไทย ดงัปรากฏหลกัฐานเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าได้มีการน านิทานเร่ืองนีม้าแต่งทัง้ใน

รูปแบบร้อยแก้วและร้อยกรอง อย่างไรก็ตามไม่ปรากฏหลกัฐานแน่ชดัเก่ียวกบัต้นก าเนิดของนิทานทัง้สมยั

ท่ีแต่งและช่ือผู้แต่ง38 นิทานเร่ืองศรีธนญชัยพบว่ามีแพร่กระจายอยู่ทุกภาคในประเทศไทยนอกจากนีย้ัง

พบวา่มีปรากฏในประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียงแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้อีกด้วย ซึ่งมีความคล้ายคลึงกนั

มากในด้านเนือ้หา นิทานศรีธนญชยัของไทยนัน้ มีมากมายหลายส านวนด้วยกัน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 

ได้แก่  

1.)ศรีธนญชยัส านวนภาคกลาง    

2.)ศรีธนญชยัส านวนภาคเหนือ 

 3.)ศรีธนญชยัส านวนภาคอีสาน      

 4.)ศรีธนญชยัส านวนภาคใต้ 

 ซึ่งส านวนท่ีมีมากท่ีสุดนัน่คือส านวนภาคกลาง จึงไม่แปลกหากจะเห็นนิทานเร่ืองศรีธนญชยั ใน

ตอนท่ีแตกต่างกนัไปในแตล่ะส านวน เช่น บางตอนมีในส านวนภาคกลางแตไ่ม่มีในภาคอีสาน หรือจะเป็น

บางตอนมีเฉพาะในภาคกลาง เป็นต้น แตอ่ยา่งไรก็ตามโครงเร่ืองหลกัจะยงัคงเดิม นัน่คือ เป็นเร่ืองราวชีวิต

                                                           
37 กญัญารัตน์  เวชชศาสตร์. ศรีธนญชยัในอษุาคเนย์.กรุงเทพฯ.ส านกังานกองทนุสนบัสนนุงานวิจยั,2541,หน้า11 

38 โอชนา พูลทองวฒันาดี.การศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนงัเร่ืองศรีธนญชยัภายในพระวิหารวดัปทุมวนารามราชวรวิหาร.วิทยานิพนธ์

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร,2543 
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ของชายคนหนึ่ง ตัง้แต่เกิดจนตายมีเหตกุารณ์เกิดขึน้ ซึ่งเปิดโอกาสให้ชายผู้นัน้ได้แสดงความเป็นคนเจ้า

ปัญญาตามวยัเป็นล าดบั เหตกุารณ์แตล่ะตอนนัน้เป็นเร่ืองสัน้ๆซึง่สามารถหยิบยกมาเล่าเป็นตอนๆแยกกนั

ได้ ด้วยเหตุนีศ้รีธนญชัยส านวนต่างๆจึงไม่เรียงล าดับเหตุการณ์ตรงกันทุกฉบบั มีอยู่หลายตอนท่ีเรียง

สลบักนัได้โดยไมเ่สียเร่ือง 

 นิทานเร่ืองศรีธนญชยัภายในวดัปทมุวนารามราชวรวิหารนัน้ ปรากฏอยู่หลายตอน ปรากฏบนผนงั

ทกุด้านของพระวิหารซึ่งมีทัง้หมด 15 ผนงัมีทัง้หมด 24 ตอน ซึ่งแตล่ะผนงัก็จะมีการวาดตอนตา่งกนับาง

ผนงัมีแคต่อนเดียว บางผนงัมีถึง 4ตอน ตามแตเ่นือ้ท่ีของผนงัแตล่ะด้าน  ส าหรับเนือ้หาหรือเหตกุารณ์ของ

ภาพจิตรกรรม พิจารณาตามแผนผงัภายในพระวิหารดงัตอ่ไปนี ้
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แผนผงัภาพจิตรกรรมภายในวิหารวดัปทมุวนาราม 
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1. ตอนพราหมณีท านายฝันและก าเนิดศรีธนญชยั 

2. ตอนมงุหลงัคาศาลาการเปรียญ,ตอนปลกุพระอาจารย์,ตอนขนมขีห้มขูีห้มา,ตอนต้มย าปลา 

3. ตอนลว่มหมากหลวงนายศรี และตอนไฟไหม้บ้านหลวงนายศรี 

4. ตอนหลอกขายววัให้เศรษฐี 

5. ตอนศรีธนญชยัสูข่อเจ้าสาว และตอนขอแรงท าตอมอ่ 

6. ตอนมัว่จนชนะ 

7. ตอนพนนัชนไก่เมืองไทรบรีุ และตอนทายใจพวกเสนา 

8. ตอนแขง่ด าน า้สานตระกร้า 

9. ตอนทายเมลด็ฟักทอง 

10. ตอนหลอกให้พระเจ้าแผน่ดินลงสระ 

11. ตอนขอพระราชทานท่ีเทา่แมวดิน้ตาย และตอนเรือนไม้ทองหลาง 

12. ตอนช้างเผือกงาด า และตอนแขง่วาดภาพสตัว์ 

13. ตอนด าน า้ชไูขไ่ก ่

14. ตอนแกงไกใ่หญ่ และตอนเข้าเฝา้ก่อนไก่ 

15. ตอนเข้าถวายตวั 
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                อยา่งไรก็ตามมีการสนันิษฐานไว้โดย น ณ ปากน า้ ท่ีสนันิษฐานไว้ว่าน่าจะเขียนขึน้ตามต้นฉบบั

ท่ีเป็นส านวนภาคอีสาน39 เพราะวัดปทุมวนารามราชวรวิหารนัน้มีความเก่ียวข้องกับลาวอยู่หลายอย่าง

ด้วยกัน คือตัง้อยู่ในท้องท่ีชุมชนชาวลาวล้านช้าง มีการอาราธนาพระสงฆ์ซึ่งเป็นชาวลาวมาจากวัดบวร

นิเวศวิหาร มาเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก พระภิกษุส่วนใหญ่ในวดัก็เป็นชาวอีสาน และพระประธานในพระ

วิหารก็เป็นพระพทุธรูปท่ีอญัเชิญมาจากเวียงจนัทน์ด้วย40  

              ภาพจิตรกรรมฝาผนังเร่ืองศรีธนญชัยภายในวัดปทุมวนารามราชวรวิหารนัน้จะถูกเขียนตาม

ส านวนดงักลา่ว อีกทัง้การท่ีรัชกาลท่ี 4 โปรดให้เขียนภาพศรีธนญชยัในพระวิหารวดัปทมุวนารามแทนท่ีจะ

เป็นเร่ืองราวทางพระพทุธศาสนาอาจเป็นเพราะนิทานศรีธนญชยัเป็นท่ีนิยมของชาวลาวหรือชาวอีสานตาม

ข้อสนันิษฐานของสมเดจ็ฯกรมพระยาด ารงราชานภุาพ ซึง่ชาวลาวเป็นกลุม่ชาติพนัธุ์ใหญ่ท่ีอาศยัอยู่รอบวดั

ปทมุวนารามขณะนัน้41 

            จากท่ีได้กลา่วไปข้างต้น อาจแสดงให้เห็นว่า  ภาพจิตรกรรมฝาผนงัเร่ืองศรีธนญชยัภายในวดัปทมุ

วนารามราชวรวิหารนัน้น่าจะถูกเขียนขึน้ตามส านวนอีสาน เน่ืองจากวดัปทมุวนารามราชวรวิหารมีความ

เก่ียวข้องกบัลาวเป็นอยา่งมาก ทัง้ชมุชนชาวลาวท่ีอยู่ในบริเวณนัน้ มีการอาราธนาพระสงฆ์ซึ่งเป็นชาวลาว

มาจากวัดบวรนิเวศวิหาร มาเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก พระภิกษุส่วนใหญ่ในวัดก็เป็นชาวอีสาน และพระ

ประธานในพระวิหารก็เป็นพระพทุธรูปท่ีอญัเชิญมาจากเวียงจนัทน์ด้วย อีกทัง้นิทานศรีธนญชยัเป็นท่ีนิยม

ของชาวลาวหรือชาวอีสาน จึงมีความเป็นไปได้อย่างมากท่ีภาพจิตรกรรมฝาผนังนัน้จะถูกเขียนขึน้ตาม

ส านวนอีสาน 

 

 

 
                                                           
39 ประยรู อลุชุาฏะ .วดัปทมุวนาราม.กรุงเทพฯ:เมืองโบราณ,2529,หน้า 90 

40 กญัญารัตน์  เวชชศาสตร์. รายงานผลการวิจยัในโครงการพระเอกในวรรณคดีคลาสสิคของไทยเร่ืองศรีธนญชยั:พระเอกเจ้าปัญญา.
กรุงเทพฯ:ส านกัคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ,2525,หน้า 193-194 
41 เนือ้อ่อน ขรัวทองเขียว.รายงานการวิจยัเร่ืองพระราชประสงค์ในการสร้างงานศิลปกรรมของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้ าอยู่หวั.

หลกัสตูรศิลปกรรม คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต,2557,หน้า 167 
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สรุป  

             ศลิปกรรมท่ีสะท้อนความเป็นลาวภายในวดัปทมุวนารามราชวรวิหารนัน้ ได้แก่ พระพทุธรูปและ

ภาพจิตรกรรมฝาผนงั ซึง่ศลิปกรรมดงักลา่วมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

                  พระพทุธรูป มีทัง้หมด 3 องค์ ได้แก่ พระไส พระเสริม และพระแสน พระทัง้ 3 องค์ มีต านานท่ี

เล่าลือถึงความศกัดิ์สิทธ์ิ อีกทัง้ยงัถูกอัญเชิญมาจากลาวเหมือนกัน ส่วนรูปแบบศิลปกรรมนัน้ พระเสริม

และพระแสน มีความเป็นลาวอยู่มาก กล่าวคือมีลกัษณะ ดงัต่อไปนี ้แย้มพระโอษฐ์ ปลายทัง้ 2 ตวดัขึน้ 

หรือท่ีเรียกวา่ “ยิม้แบบล้านช้าง” พระโอษฐ์ด้านบนหนา มีเส้นขอบพระโอษฐ์และร่องเหนือพระโอษฐ์ท่ีเช่ือม

ตอ่มาจากพระนาสิก นิว้พระหตัถ์ใหญ่และพระอรุะแบน เม็ดพระถนัมีฐานรองทัง้สองข้าง 

                  จิตรกรรมฝาผนัง ทัง้ภายในพระอุโบสถและพระวิหาร จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ 

ปรากฏภาพชาวลาวอยู่ในภาพหลกัท่ีเขียนเร่ืองสงัฆกรรมวิธีของสงฆ์ รูปแบบศิลปกรรมท่ีปรากฏคือ เป็น

ภาพกลุม่คนโดยเฉพาะผู้หญิงท่ีมีการแตง่กายในลกัษณะนุง่ผ้าซิ่นกรอมเท้าเป็นผ้าลายขวางและผกูผมเป็น

มวยสงู และยงัปรากฏภาพบ้านเรือนแบบลาว ท่ีมีลกัษณะเป็นบ้านไม้ชัน้เดียว ใต้ถนุสงู มีกาแลอยู่เหนือจัว่

หลงัคา(ลกัษณะท่ีสัน้ว่ากาแลทางภาคเหนือของไทย) ส่วนหลกัฐานนัน้ปรากฏในพระบรมราชาธิบายของ

พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัฯ ท่ีกลา่วถึงกลุม่ชาวลาวและพระสงฆ์ชาวลาว 

  สว่นภาพจิตรกรรมฝาผนงัภายในพระวิหารนัน้เป็นภาพศรีธนญชยัหรือเซียงเม่ียงของลาว ด้วย

เนือ้หาและตวัละครหลกัท่ีมีความคล้ายคลึงกัน และนิทานเร่ืองศรีธนญชยัเป็นนิทานท่ีรู้จกักนัดีของคนไทย

และคนลาว ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ท่ีอาศยัในบริเวณวดัปทมุวนาราม จึงเหมาะอย่างยิ่งท่ีจะวาดเร่ืองศรีธนญ

ชยัไว้ภายในพระวิหาร 

                  ดังนัน้งานศิลปกรรมที่มีลักษณะแบบลาวที่ได้ปรากฏภายในวัดปทุมวนารามราช

วรวิหารนัน้ แสดงให้เหน็ถึงการมีอยู่ของชุมชนชาวลาว ทัง้จากงานศิลปกรรมและเอกสารท่ีได้มี

การกล่าวถงึ ซึ่งกลุ่มคนลาวกลุ่มนีจ้ะมีบทบาทอย่างไรก็จะขอกล่าวในบทถัดไป 
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บทที่ 4 

ศิลปกรรมที่มีลักษณะแบบลาวภายในวัดปทมุวนารามราชวรวิหาร 

กับภาพสะท้อนความเปล่ียนแปลงของกรุงรัตนโกสินทร์ 

  

 

งานศิลปกรรมท่ีมีลกัษณะแบบลาวท่ีได้กล่าวไปแล้วในบทก่อนหน้านัน้ ได้แสดงให้เห็นถึงการตัง้

ชมุชนของชาวลาวในบริเวณวดัปทุมวนารามราชวรวิหาร และกลุ่มคนลาวเหล่านีก็้ยงัเป็นกลุ่มคนท่ีท าให้

เกิดการเปล่ียนแปลงภายในกรุงรัตนโกสินทร์  

 ในบทนีเ้นือ้หาจะกล่าวถึง บทบาทของกลุ่มคนลาวท่ีได้ท าให้เกิดการขยายพระนครออกไปในทาง

ทิศตะวนัออกของกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นกลุ่มคนลาวท่ีมีขนาดใหญ่ และกลุ่มคนลาวนีย้งัท าให้เกิดก่อตัง้

คณะธรรมยตุกินิกายในอีสานซึง่เป็นนิกายท่ีเกิดขึน้ใหม่ในรัชกาลท่ี 4 ซึ่งพระสงฆ์อีสานกลุ่มนีย้งัมีส่วนช่วย

ให้ชมุชนลาวมีความเข้มแข็งอีกด้วย  

การขุดคลองขยายพระนคร  

การขุดคลองในสมัยรัตนโกสินทร์นัน้เร่ิมตัง้แต่ สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

มหาราช รัชกาลท่ี 1ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี มีแนวความคิดในการพฒันาและเสริมสร้าง

ความมัน่คงของบ้านเมืองด้วยการวางระบบโครงข่ายสายน า้ซึ่งได้ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรม โดยค านึงถึง

ลกัษณะทางภูมิศาสตร์และความจ าเป็นพืน้ฐาน ทัง้เพ่ือการป้องกันบ้านเมืองและเป็นเส้นทางคมนาคมท่ี

ครอบคลมุไปถึงหวัเมืองส าคญัตา่งๆในพระราชอาณาเขต42   

 การขดุคลองในสมยัรัชกาลท่ี 1 นัน้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือประโยชน์ทางยทุธศาสตร์เช่นเดียวกบัสมยั

อยธุยาและธนบรีุ โดยถือเป็นแนว 

ปอ้งกันข้าศึกจากภายนอกเป็นชัน้แรกก่อนจะเข้าถึงก าแพงพระนครและป้อมบนก าแพงพระนคร โดยจะ

เห็นได้จากการขดุคลองรอบกรุงเป็นคลองแรกหลงัจากตัง้กรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี  

                                                           
42 คลองเก่าเลา่ประวติัเมือง ,กรุงเทพมหานคร.ส านกัวฒันธรรม กีฬาและการท่องเท่ียว.กรุงเทพฯ: ดาวฤกษ์ คอมมนิูเคชัน่ส์,2555,หน้า47 
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อีกทัง้ภายหลงัการขดุคลองรอบกรุง ยงัท าให้พระนครมีพืน้ท่ีขยายออกมากกว่าแตก่่อน โดยเฉพาะ

ระยะหลงัพ.ศ. 232943 บ้านเมืองเร่ิมสงบสุข ราษฎรตามหวัเมืองต่างๆเร่ิมเข้ามาอาศยั และเร่ิมมีการตัง้

ชมุชนชาวตา่งชาตขิึน้หลายแหง่ ไมว่า่จะเป็น ชาวจีน ชาวมอญ ชาวลาว หรือชาวเขมร  

ตอ่มาในสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหล้านภาลยั รัชกาลท่ี 2และพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้า

เจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 3 ไม่ปรากฏการขดุคลองเพ่ือขยายพระนคร แต่มีการขดุคลองบ้างบางแห่ง อีกทัง้ยงัมี

การขดุลอกและขดุซ่อมคลองอีกหลายแห่ง แตใ่นสมยัรัชกาลท่ี 3 มีการขดุคลองหนึ่งท่ีมีความส าคญัอย่าง

มากในอดีตและยงัคงมีการใช้คลองนัน้มาจนถึงปัจจบุนั นัน่คือ คลองแสนแสบ 

คลองแสนแสบ ถูกขุดขึน้ในปี พ.ศ.2380 เป็นคลองท่ีเช่ือมแม่น า้เจ้าพระยากับแม่น า้บางปะกง 

คลองแสนแสบแบง่ช่ือเรียกเป็น 2 ชว่ง คือตอนต้นคลอง เรียกว่า  คลองแสนแสบใต้ เร่ิมจากคลองมหานาค

บริเวณวดับรมนิวาสไปถึงหวัหมาก และตอนปลายคลองเรียกวา่ คลองแสนแสบเหนือ หรือ คลองบางขนาก 

เร่ิมจากหวัหมาก ผา่นคลองสามเสนชว่งปลาย คลองตนั ผา่นบางขนากไปออกแมน่ า้บางปะกง44 

หากยึดตามบนัทึกของเจ้าพระยาบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) แม่ทัพไทยท่ีไปบญัชาการรบใน

สงครามอานามสยามยทุธ์ระบวุา่ 

“พระบาทสมเด็จพระพทุธเจ้าอยู่หวั มีพระบรมราชโองการด ารัสสัง่ให้ พระยาศรีพิพฒัน์รัตนราช

โกษา(ชื่อทดั)เป็นแม่กองจ้างจีนขุดคลอง ตัง้แต่ต าบลหวัหมากต่อคลองบางกะปิไปทางตะวนัออก ทะลุที่

บางกะหนากฝั่งแม่น ้าเมืองฉะเชิงเทรา รางวดัทางยาว ๑,๓๓๗เส้น ๑๙ วา ๒ ศอก กว้าง ๖ วา ราคา

ค่าจ้างขดุเสน้ละ เจ็ดสิบบาท …” 

อีกทัง้ยงัมีกลุ่มชาวลาวท่ีเป็นแรงงานในการขดุคลองแสนแสบ ซึ่งได้ระบไุว้ในพงศาวดารฉบบัพระ

ราชหตัถเลขาวา่ 

 

                                                           
43 คลองเก่าเลา่ประวติัเมือง ,กรุงเทพมหานคร.ส านกัวฒันธรรม กีฬาและการท่องเท่ียว.กรุงเทพฯ : ดาวฤกษ์ คอมมนิูเคชัน่ส์,2555,หน้า
หน้า 58. 
44 คลองเก่าเลา่ประวติัเมือง ,กรุงเทพมหานคร.ส านกัวฒันธรรม กีฬาและการท่องเท่ียว.กรุงเทพฯ : ดาวฤกษ์ คอมมนิูเคชัน่ส์,2555,หน้า
หน้า71. 
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 “ลุศกัราช ๑๑๔๗(พ.ศ.๒๓๒๘) ปีมะเส็ง สปัตสก ทรงพระกรุณาให้ตัง้กองสกัเลกไพร่หลวงสม

ก าลงัและเลกหวัเมืองทัง้เดิมทัง้ข้ึน.... แล้วเกณฑ์เลกลาวเขมรหวัเมืองให้ขุดคลองพระนครด้านตะวนัออก 

แต่วดัเชิงเลนข้ึนมาถึงวดัสระแก(วดัสระเกศ)ไปถึงวดับางล าพ ูใหอ้อกบรรจบแม่น ้าสองข้างทาง...” 

จะเห็นได้วา่เม่ือกลุม่ชาวลาวท่ีเป็นแรงงานในการขดุคลองแสนแสบ และก็เป็นไปว่าเม่ือขดุคลอง ท่ี

พกัอาศยัก็จ าเป็นต้องอยู่ใกล้บริเวณคลอง ซึ่งนัน่ก็คือคลองแสนแสบ การตัง้ชุมชนของชาวลาวบริเวณริม

คลองแสนแสบ อาจเป็นพืน้ท่ีเดียวกบัการตัง้วดัปทมุวนารามราชวรวิหารในรัชกาลตอ่มา 

จุดประสงค์ในการขุดคลองแสนแสบคือ เพ่ือใช้เป็นเส้นทางอ านวยความสะดวกในการเดินทาง 

ขนส่งเสบียงอาหารและก าลงักองทพัจากเมืองหลวงไปยงัเมืองเขมรและญวณในการสงครามอนันมัสยาม

ยทุธซึง่กินเวลานานถึง 14 ปี45 และยงัเป็นเส้นทางท่ีเอือ้ประโยชน์ตอ่กรุงเทพฯในด้านการปกครองด้วย 

ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 4 ภายในพระนครมีตกึรามบ้านเรือนของ

ข้าราชการและราษฏรหนาแน่นมากกว่าแต่ก่อน ท าให้มีความจ าเป็นท่ีจะขยายพระนครให้กว้างขวาง

ออกไปเพ่ือให้เหมาะสมกับความเจริญของบ้านเมือง จึงได้มีการขุดคลองคูเมืองขึน้อีกชัน้หนึ่ง และ

พระราชทานนามวา่ คลองผดงุกรุงเกษม ซึง่ขดุเสร็จในปี พ.ศ. 2397(ภาพท่ี 14) 

ปรากฏหลกัฐานในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 4 ฉบบัเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ วา่  

“ ....ทกุวนันีบ้า้นเมืองก็เจริญข้ึน ผูค้นก็มากกว่าเมื่อแรกสร้างกรุงหลายเท่า ควรที่จะขยายพระนคร

ออกไปใหใ้หญ่กวา้งอีกชัน้หน่ึง.... ”   

คลองคเูมืองท่ีขดุขึน้ใหมนี่ ้ไมมี่การก่อก าแพงเมืองเลียบแนวคลองเหมือนดงัท่ีเคยท ากนัมาแตก่่อน 

เพียงแตมี่การสร้างปอ้มเรียงรายไปตามริมคลองส าหรับปอ้งกนัข้าศกึ 

สภาพสงัคมในสมยันัน้ไม่ได้มีศึกสงครามอีกต่อไปแล้ว ทรงเห็นว่าการขยายพืน้ท่ีของเมืองคงจะ

เร่ิมต้นขึน้และหากมีการสร้างแนวก าแพงเมืองขึน้อีก ก็จะเป็นสิ่งกีดขวางไม่ให้ประชาชนสามารถเดิน

ทางเข้าออกได้โดยง่าย ทัง้จะเป็นปัญหาตอ่การตดัถนนอีกหลายสาย46 

                                                           
45 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์,พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 3 ,พระนคร:องค์การค้าของครุุสภา,2504,หน้า153-154. 
46 ปรีดี พิศภมูิวิถี.วิวฒัน์รัตนโกสินทร์ : การสร้างบ้านแปงเมืองและการขยายพระนครในสมยักรุงรัตนโกสินทร์. ศิลปากร. ปีท่ี 56, ฉบบัท่ี 
6 (พ.ย.-ธ.ค. 2556) : หน้า 47. 
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 รัชกาลท่ี 4 ทรงยึดแนวก าแพงเดิมริมคลองบางล าพู-โอ่งอ่าง(คลองรอบกรุง)เป็นแนวก าแพงพระ

นครรอบนอก เม่ือถดัออกไปคือชานพระนคร สามารถใช้เป็นท่ีพกัอาศยัได้ รัชกาลท่ี 4 ทรงเอาพระราชฤทยั

ใสแ่ละรับเป็นพระธุระในการจดัการบ้านเมืองให้มีความเป็นปกติสขุสงบเรียบร้อย และทรงวางแผนผงัพระ

นคร ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป พระอารามท่ีทรงสถาปนาขึน้ใหม่ เช่นวัด

มกฏุกษัตริยาราม วดัโสมนสั วดัเทพศริินทร์ วดัสระปทมุวนาราม ล้วนตัง้อยูร่อบพระนครทัง้สิน้47 

 วดัปทมุวนารามราชวรวิหาร ได้ถกูสร้างขึน้ภายหลงัการสร้างวงัสระปทมุราวปีพ.ศ.2400 ซึ่งเป็นวงั

ของรัชกาลท่ี 4 ทรงมีพระราชประสงค์เพ่ือเป็นท่ีประทบัพกัผ่อนพระอิริยาบถ การสร้างวงัในพืน้ท่ีนอกพระ

นคร จ าเป็นต้องมีชมุชนหรือกลุม่คน ซึง่บริเวณดงักลา่วมีชมุชนชาวลาวท่ีมีมาอยูก่่อนแล้ว ตอ่มาจึงได้มีการ

สร้างวดัปทมุวนารามราชวรวิหารขึน้ 

 วดัปทุมวนารามราชวรวิหารจึงเหมือนเป็นศนูย์รวมจิตใจของชุมชนลาวในบริเวณนัน้ ซึ่งเราก็จะ

สามารถเห็นได้จากงานศิลปกรรมภายในวดัปทมุวนารามท่ีมีความเป็นลาวสอดแทรกอยู่ อย่างเช่นในภาพ

จิตรกรรมฝาผนงั อีกทัง้ยงัมีพระท่ีถกูอญัเชิญมาจากลาวเป็นพระประธานของทัง้พระอโุบสถและพระวิหาร 

จึงยิ่งเป็นการผกูใจชาวลาวให้อยู่ในพืน้ท่ีบริเวณดงักล่าว จึงถือได้ว่าชาวลาวกลุ่มนีมี้บทบาทในการขยาย

พระนครออกไปนอกแนวก าแพงพระนครเพราะมีชมุชนขนาดใหญ่ และส่งผลให้ในรัชกาลกาลตอ่ๆไปมีการ

ขยายพระนครออกไปอยา่งไมส่ิน้สดุ 

 นอกจากนีเ้ม่ือวัดปทุมวนารามราชวรวิหารจะเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวลาวแล้ว อีกหนึ่ง

ความส าคญัของวดันัน่ก็คือพระภิกษุสงฆ์ท่ีล้วนแล้วก็เป็นคนลาวทัง้สิน้ อีกทัง้ยงัมีพระสงฆ์จากอีสานท่ีเข้า

มาศกึษาพระปริยตัิธรรมในกรุงเทพฯ จนตอ่มาท าให้เกิดการก่อตัง้คณะธรรมยตุิกนิกายในอีสานขึน้ และมี

การเผยแพร่ออกไปอยา่งรวดเร็วในแถบอีสาน 

 

 

 

                                                           
47 ปรีดี พิศภมูิวิถี.วิวฒัน์รัตนโกสินทร์ : การสร้างบ้านแปงเมืองและการขยายพระนครในสมยักรุงรัตนโกสินทร์. ศิลปากร. ปีท่ี 56, ฉบบัท่ี 
6 (พ.ย.-ธ.ค. 2556) ,หน้า58. 
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คณะสงฆ์ธรรมยุตอีสาน 

 พระสงฆ์คณะธรรมยตุิกนิกาย หรือท่ีเรียกกนัสัน้ๆว่า คณะธรรมยุต สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรม

พระยาวชิรญาณวโรรส ทรงให้ความหมายไว้ว่า “ธรรมยุติกนิกาย คือ พระสงฆ์ออกจากมหานิกายนัน่เอง 

แตไ่ด้รับอปุสมบทในรามญันิกายด้วยสืบสายตอ่กนัลงมา” ค าว่า “ธรรมยตุ” แปลว่า “ผู้ประกอบด้วยธรรม” 

หรือ “ชอบด้วยธรรม” หรือ “ยตุิตามธรรม” หมายถึง คณะสงฆ์นีเ้กิดขึน้ด้วยมุ่งแสวงหาว่าข้อใดเป็นธรรม 

เป็นวินยั เป็นค าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า แล้วปฏิบตัิในข้อนัน้ โดยเว้นข้อท่ีไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินยั ไม่เป็น

ค าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า แม้จะเป็นข้อปฏิบตัท่ีิประพฤตติามกนัมาแตผ่ิดธรรมวินยัก็ตาม 

 นครเวียงจนัท์ในสมยัโบราณถือได้วา่เป็นศนูย์กลางทางพทุธศาสนาของหวัเมืองลาวทัง้หมดรวมถึง

ภาคอีสานของไทย ซึ่งหมายความว่าหากต้องการจะศึกษาเล่าเรียนให้สูงยิ่งขึน้ไปนัน้ จะต้องเดินทางมา

ศกึษาท่ีเวียงจนัท์48   ซึง่หวัเมืองภาคอีสานในสมยันัน้ก็ได้รับอิทธิพลทางพทุธศาสนาจากเวียงจนัทน์เช่นกนั 

จนกระทัง่เกิดเหตกุารณ์ทางการเมืองครัง้ส าคญันัน่คือ กบฏเจ้าอนุวงศ์ในปีพ.ศ.2386 ซึ่งมีนยัส าคญัคือ

ต้องการปลดปล่อยตนเองให้เป็นอิสระจากการเป็นเมืองขึน้ของกรุงเทพฯ แต่สุดท้ายก็น าไปสู่การ

ปราบปรามของราชส านักกรุงเทพฯท่ีได้ต่อต้านผู้ก่อการกบฎและพรรคพวกอย่างรุนแรงกว่าครัง้ใดๆใน

ประวตัศิาสตร์ไทย-ลาว49 

 เหตกุารณ์กบฏเจ้าอนุวงศ์นัน้ ท าให้เกิดความเสียหายอย่างมากแก่นครเวียงจันท์ ทัง้ถูกเผาพระ

นครและยังถูกกวาดต้อนผู้ คนไปอีก ด้วยเหตุนี จ้ึงน าไปสู่การเปล่ียนแปลงของศูนย์กลางทาง

พระพุทธศาสนาโดยเปล่ียนมาเป็นกรุงเทพฯแทน มีการเพิ่มความส าคัญของกรุงเทพฯ โดยการน า

พระพุทธรูปส าคญัของเมืองลาวเข้ามาไว้ท่ีกรุงเทพฯ เช่น  พระแจ้งท่ีเดิมอยู่ท่ีเวียงจันท์มาไว้ท่ีวัดอรุณ

ราชวราราม ,พระแสน เมืองมหาชยั น ามาไว้ท่ีวดัปทมุวนาราม ,พระเสริม เดิมอยู่ท่ีเมืองเวียงจนัท์ถกูน ามา

ไว้ท่ีวดัปทมุวนาราม และพระแก้วมรกตน้อย เมืองนครจ าปาศกัดิถ์กูน ามาไว้กรุงเทพฯไมท่ราบวา่อยูว่ดัใด50 

 พระสงฆ์อีสานส่วนใหญ่ท่ีเข้ามาศึกษาพระปริยัติธรรมนัน้ มักจะศึกษาเล่าเรียนในส านักวัด

มหานิกาย เช่น ส านกัวดัจกัรวรรดิราชาวาส ส านกัวดัสามจีน เป็นต้น แต่ในขณะนัน้ก็มีพระสงฆ์อีกกลุ่ม

                                                           
48 กิติรัตน์ สีหบณัฑ์,พระสงฆ์อีสานเข้ากรุงเทพฯ สมยัแรกๆ . ศิลปวฒันธรรมไทย 12, 9 (ก.ค. 2534),หน้า114 
49 เร่ืองเดียวกนั,หน้าเดียวกนั 
50พระพทุธรูปลาวในประเทศไทย อนสุรณ์งานพระราชทานเพลิงศพสมเดจ็พระยอดแก้ว....,หน้า254-257. 
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หนึ่งท่ีได้แปลงลทัธิบวชในคณะธรรมยตุิกนิกาย ซึ่งเป็นนิกายใหม่ในสมยัรัชกาลท่ี  3 ท่ีมีพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัรัชกาลท่ี 4 (ภาพท่ี 15)เม่ือครัง้ยงับวชเป็นวชิรญาณภิกขเุป็นผู้น าก่อตัง้นิกาย51 

 พระสงฆ์อีสานท่ีเดนิทางเข้ามากรุงเทพฯและได้เข้าบวชในคณะธรรมยตุิกนิกายคือ ท่านพนฺธุโล(ดี) 

(ภาพท่ี 16)เป็นพระสงฆ์องค์แรกท่ีบวชในคณะธรรมยุติกนิกาย ท่านเป็นชาวเมืองอบุลราชธานี หลงัจากท่ี

ทา่นอปุสมบทในราวปี พ.ศ.2369 ทา่นได้เข้ามายงักรุงเทพฯ และได้เข้าศกึษาท่ีวดัมหาธาต ุในช่วงเดียวกนั

กับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผนวชอยู่ท่ีวัดนีด้้วยจึงเป็นโอกาสให้ท่านพนฺธุโล(ดี) ได้

ตดิตามใกล้ชิดพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั52จงึท าให้ทา่นพนฺธุโล(ดี)มีโอกาสบวชในคณะธรรมยตุิกนิกายเป็นรุ่น

แรกๆภายหลงัการศกึษาเลา่เรียนทา่นก็ได้กลบัเมืองอบุลราชธานี 

 การก่อตัง้ธรรมยุตนิกายในอีสานเ กิดขึ น้ ในสมัย รัชกาลท่ี 4 ด้วยพระราชประสงค์ของ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั จึงได้มีการก่อตัง้วดัธรรมยตุิกนิกายวดัแรกขึน้ในภาคอีสาน ท่ี วดัสุ

ปัฏนาราม เมืองอบุลราชธานีในราวปี พ.ศ.2394 53 ซึ่งเจ้าอาวาสนัน้ก็คือท่านพนฺธุโล(ดี) ต่อมาก็ได้เกิดวดั

ธรรมยตุขึน้อีกหลายวดัในจงัหวดันัน้ เชน่ วดัศรีทอง วดัเลียบ วดัใต้ วดับรูพา เป็นต้น และก็ได้แพร่หลายไป

ในจงัหวดัอ่ืนๆ เช่น  วดัสระแก้ว เมืองพิบลูมงัสาหาร ซึ่งท่านพนฺธุโล(ดี) ออกไปปกครองเอง ส่วนทางวดัสุ

ปัฏนารามทา่นไปๆมาๆ แตไ่ด้ให้ศษิย์ไปปกครองคือ ทา่นสงฺฆรกฺขิโต(พนู) ทา่นได้เข้าไปเรียนอยู่ในส านกัวดั

บวรนิเวศวิหารก่อน จากนัน้ท่านได้ย้ายไปอยู่วดัปทุมวนารามราชวรวิหารกับท่านพระครูปทุมธรรมธาดา

(ภาพท่ี 17) ผู้ เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกซึง่เป็นชาวอบุลราชธานีด้วยกนั54  

และเม่ือกลบัไปเมืองอุบลราชธานีจึงได้เป็นเจ้าอาวาสวดัสปัุฏนารามแทนพระอปัุชฌาย์ของท่าน 

(เน่ืองจากท่านพนฺธุโล(ดี)ได้มรณภาพ) จะเห็นได้ว่าพระสงฆ์อีสานท่ีเดินทางเข้ามายงักรุงเทพฯ ก็ไม่ได้ตัง้

รกรากถาวร หากแต่เป็นการเดินทางเข้าไปศึกษาเล่าเรียนเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่ง เม่ือศึกษาเล่าเรียนจน

เป็นท่ีพอใจแล้ว ก็มกัจะเดนิทางกลบัภมูิล าเนาของตน55 

พระสงฆ์อีสานกลุ่มแรกๆท่ีเดินทางเข้ามาศึกษาพระปริยตัิธรรมในกรุงเทพฯเป็นพระสงฆ์บริเวณ

อีสานตอนใต้แถบเมืองอบุลราชธานีและใกล้เคียงอาจจะเน่ืองมาจากการท่ีหวัเมืองดงักล่าวมีความสมัพนัธ์
                                                           
51เร่ืองเดียวกนั,หน้า 116.  
52 หมนุ โสมะฐิติ.ประวติัวดัศรีทองและเมืองอบุลราชธานี(อย่างสงัเขป).พระนคร:การพิมพ์พาณิชย์,2504,หน้า32-33 
53 กิติรัตน์ สีหบณัฑ์.ธรรมยุตินิกายในภาคอีสาน (2394-2476),ศิลปวฒันธรรม. ปีท่ี 12, ฉบบัท่ี 10 (ส.ค. 34) : หน้า97. 
54 เติม วิภาคย์พจนกิจ.ประวติัศาสตร์อีสาน.หน้า492. 
55 กิติรัตน์ สีหบณัฑ์,พระสงฆ์อีสานเข้ากรุงเทพฯ สมยัแรกๆ . ศิลปวฒันธรรมไทย 12, 9 (ก.ค. 2534),หน้า116. 
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ค่อนข้างใกล้ชิดกับกรุงเทพฯทัง้นีเ้พราะจากภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ท่ีหัวเมืองแถบนีเ้ป็นกลุ่มของ

ครอบครัวลาวท่ีเรียกว่า กลุ่มพระวอพระตา ได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมสมภารของพระเจ้ากรุงธนบุรีใน

ตอนอพยพหนีการปราบปรามของพระเจ้าศิริบญุสาร และตัง้เมืองขึน้ใหมแ่ละกลายเป็นเมืองอบุลราชธานี56 

หวัเมืองอีสานได้รับอิทธิพลทางพทุธศาสนาจากกรุงเทพฯ อย่างมากคือการน าจารีตวตัรปฏิบตัิท่ี

เคร่งครัดในพระวินยับญัญตัติามแบบกรุงเทพฯ อีกทัง้มีการสอนพระปริยตัธิรรมและหนงัสือไทย สร้างโบสถ์ 

สร้างพระบาทจ าลอง สร้างหอไตร ฯลฯ ล้วนเอาอย่างพระนครออกไปสั่งสอนและเป็นแบบอย่างในการ

ก่อสร้างทัง้สิน้57  

 อาจกล่าวได้ว่า วดัปทุมวนารามราชวรวิหาร ก็เป็นหนึ่งในส านกัท่ีให้พระสงฆ์อีสานได้เข้ามาเรียน

พระปริยตัิธรรม และมีส่วนท่ีท าให้เกิดการก่อตัง้ธรรมยตุิกนิกายในอีสาน ด้วยชมุชนในบริ เวณวดัปทมุวนา

รามราชวรวิหารก็เป็นกลุ่มคนลาวอีกทัง้เจ้าอาวาสทัง้หมด 7รูป ก็เป็นพระภิกษุชาวอีสานเกือบทัง้หมด เจ้า

อาวาสองค์แรก คือ เจ้าอธิการกล ่ า ท่านเป็นพระกรรมฐาน มาจากวัดบวรฯ ซึ่ง เป็นวัดต้นแบบ

ธรรมยตุกินิกาย 

 จากการวิเคราะห์งานศลิปกรรมภายในวดัปทมุวนารามราชวรวิหารท่ีมีลกัษณะแบบลาวปะปนอยู ่

โดยมีงานศิลปกรรมท่ีแสดงถึงความเป็นธรรมยตุิกนิกายคือ ภาพจิตรกรรมภายในพระอโุบสถท่ีเขียนเร่ือง

พิธีสงัฆกรรมของสงฆ์ ท่ีแสดงถึงความเคร่งครัดในพระวินยั ทัง้นีย้งัแสดงให้เห็นถึงความเป็นเครือข่ายกัน

ทางศาสนาของคณะสงฆ์ธรรมยตุกินิกายอีสานซึง่มีความเก่ียวโยงกนั 

 

 

 

 

 

 
                                                           
56 กิติรัตน์ สีหบณัฑ์,พระสงฆ์อีสานเข้ากรุงเทพฯ สมยัแรกๆ . ศิลปวฒันธรรมไทย 12, 9 (ก.ค. 2534),หน้า115. 
57 เติม วิภาคย์พจนกิจ.ประวติัศาสตร์อีสาน.หน้า488. 
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สรุป 

 งานศิลปกรรมท่ีมีลกัษณะแบบลาวภายในวดัปทมุวนารามราชวรวิหาร ได้สะท้อนให้เห็นถึงความ

เปล่ียนแปลงของกรุงรัตนโกสินทร์ ในเร่ืองของการขยายพระนครและการเกิดนิกายใหม่ขึน้นั่นคือ 

ธรรมยตุกินิกาย โดยเกิดจากกลุม่คนลาวท่ีมีบทบาทส าคญัตอ่การเปล่ียนแปลง 

 ประการแรก การขยายพระนคร คือการขุดคลองออกไปในทางทิศตะวันออก เป็นลักษณะการ

ขยายพืน้ท่ีเพ่ือรองรับประชากรท่ีมีความหนาแน่นขึน้ คลองสดุท้ายของการขยายพระนครคือคลองผดงุกรุง

เกษมท่ีขดุขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 4 แตท่ัง้นีก็้มีการแสดงให้เห็นถึงการขยายพระนครออกไปนอกแนวคลองผดงุ

กรุงเกษม นัน่คือบริเวณวดัปทมุวนารามราชวรวิหารในปัจจบุนั ซึ่งในสมยันัน้มีกลุ่มคนลาวซึ่งมีอยู่ก่อนแล้ว

ในสมยัรัชกาลท่ี 3 ในตอนขดุคลองแสนแสบ 

 รัชกาลท่ี 4 ทรงสร้างวงัสระปทมุเพ่ือเป็นสถานท่ีประทบัพกัผ่อนพระอิริยาบถ ท่ามกลางชมุชนชาว

ลาว อีกทัง้ยงัได้สร้างวดัปทมุวนารามราชวรวิหารขึน้ โดยงานศิลปกรรมภายในวดัปทมุวนารามราชวรวิหาร

ก็ได้มีการแสดงถึงการมีอยู่ของชุมชนชาวลาว โดยแสดงออกมาผ่านงานศิลปกรรม ไม่ว่าจะเป็นงาน

จิตรกรรมทัง้ภายในพระอุโบสถและพระวิหาร อีกทัง้พระพุทธรูปท่ีถูกอัญเชิญมาจากลาว ซึ่งเป็น

พระพทุธรูปศกัดิส์ิทธ์ิท่ีมีความส าคญัตอ่ชาวลาว 

 ประการท่ีสอง การก่อตัง้คณะธรรมยตุกินิกาย ท่ีได้เกิดขึน้ภายหลงัการเข้ามาศกึษาพระปริยตัิธรรม

ของพระสงฆ์อีสาน ซึ่งได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนท่ีกรุงเทพฯและได้น าแบบอย่างไปเผยแพร่ต่อในพืน้ท่ีแถบ

อีสาน ธรรมยุติกนิกายเป็นนิกายท่ีเกิดขึน้ใหม่ในสมยัรัชกาลท่ี 4 ได้แสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์กันของ

เครือขา่ยพระสงฆ์สายอีสาน ทัง้ท่ีอยูใ่นกรุงเทพฯและในอีสาน 

 ทัง้นีง้านศิลปกรรมลักษณะแบบลาวที่ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ได้สะท้อนให้เห็นถึง

บทบาทส าคัญของกลุ่มคนลาวที่ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของกรุงรัตนโกสินทร์ทัง้เร่ืองการขยาย

พืน้ที่ของเมืองและการท าให้เกิดการก่อตัง้ธรรมยุติกนิกายอันมีพระสงฆ์อีสานเป็นตัวแปรส าคัญ

ที่ ท าใ ห้ ชุมชนชาวลาวมีความเ ข้มแข็ งและมีความเป็นปึกแผ่นเดียว กันเ น่ืองจาก มี

พระพุทธศาสนาเป็นเคร่ืองมือในการรวมจิตใจ 
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บทที่ 5 

บทสรุป 

 

 

 งานศิลปกรรมภายในวดัปทุมวนารามราชวรวิหาร เป็นงานศิลปกรรมท่ีมีลกัษณะแบบลาวปะปน

อยู่ ไม่ว่าจะเป็น งานจิตรกรรมฝาผนงั ท่ีปรากฏภาพชาวลาวและบ้านเรือนในภาพจิตรกรรมหลกัภายใน

พระอุโบสถและภาพนิทานเล่าเร่ืองศรีธนญชัยหรือนิทานเซียงเม่ียงของลาว ท่ีถูกน ามาวาดไว้บนผนัง

ภายในพระวิหาร โดยนิทานเร่ืองนีเ้ป็นนิทานท่ีนิยมทัง้ในไทยและลาว อีกทัง้งานประติมากรรม นั่นคือ 

พระพทุธรูป อนัได้แก่ พระสายน์หรือไส พระเสริมและพระแสน ท่ีประดษิฐานอยู่ภายในพระอโุบสถและพระ

วิหาร ล้วนแล้วแตเ่ป็นพระพทุธรูปศกัดิส์ิทธิท่ีถกูอญัเชิญมาจากลาวทัง้สิน้ 

 ภายหลงัการตรวจสอบงานศิลปกรรมดงักล่าวแล้ว ท าให้ทราบถึงกลุ่มคนท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่ง

ท่ีท าให้เกิดงานท่ีมีลกัษณะดงักล่าว ซึ่งก็คือกลุ่มชาวลาวเวียงจนัท์ ซึ่งตัง้ชมุชนอยู่บริเวณวดัปทุมวนาราม

ราชวรวิหารอยู่ก่อนแล้ว กลุ่มคนลาวกลุ่มนีถู้กกวาดต้อนเข้ามาในสมยัรัชกาลท่ี3 เน่ืองจากศึกกบฏเจ้า

อนวุงศ์ในปีพ.ศ.2369-2371 นอกจากการกวาดถกูกวาดต้อนเข้ามาแล้วนัน้  

ยงัเกิดความเปล่ียนแปลงครัง้ยิ่งใหญ่ของความสมัพนัธ์ระหว่าง สยามกบัลาว(กลุ่มลาวล้านช้าง) 

นัน่คือจากในอดีตท่ีมีความสมัพนัธ์อนัดีตอ่กนั มีสายสมัพนัธ์ทางเครือญาติท่ีดี มีความเป็นเมืองพ่ีเมืองน้อง

กนั แตเ่ม่ือเกิดเหตกุารณ์ดงักลา่ว ท าให้ความสมัพนัธ์ท่ีดีกลายเป็นร้าย ชาวสยามเร่ิมดถูกูเยียดหยาม มอง

วา่เป็นกบฏ ชาวลาวจงึถกูดหูมิ่นและถกูมองวา่เป็นชนชัน้ท่ีต ่ากวา่ 

แต่อย่างไรก็ตามเม่ือยุคสมัยเปล่ียนไปเข้าสู่ยุคล่าอาณานิคม ท่ีเร่ิมตัง้แต่สมัยรัชกาลท่ี 4 เร่ิมมี

ความต้องการรวมประเทศ เพ่ือไมใ่ห้ถกูคกุคามจากชาตติะวนัตก ดงันัน้ในยคุตอ่ๆมา จึงเกิดการรวมรัฐชาต ิ

และเพ่ือความเข้มแข็งจงึจ าเป็นต้องรวมเป็นหนึง่โดยการอ้างวา่ทกุคนเป็นคนไทย ท่ีอยูใ่นประเทศเดียวกนั  

แตถ่ึงกระนัน้ แม้ว่าการอพยพเข้ามาของชาวลาวในหลายระลอกก่อนหน้า อนัจะท าให้เกิดการตัง้

ชมุชนขึน้มากมายไม่ว่าจะเป็น สระบรีุ กรุงเทพฯ หรือจะเป็นในแถบภาคอีสานในปัจจบุนั ท่ีท าให้มีคนลาว
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อยู่ในไทยเป็นจ านวนมาก แตใ่นทางชนชัน้ทางสงัคม คนลาวเหล่านีย้งัคงถูกมองว่าเป็นกลุ่มคนท่ีต ่าต้อย

กวา่ ตัง้แตค่รัง้ในอดีตจนถึงปัจจบุนั 

ชมุชนชาวลาวในพืน้ท่ีตา่งๆล้วนมีหน้าท่ีในการท างานไม่ว่าจะเป็นแรงงานตา่งๆ ส่งส่วยให้รัฐ เพ่ือ

เศษฐกิจและสร้างสรรค์งานศิลปกรรม อนัได้แก่ วดัวาอารามตา่งๆ รวมถึงชาวลาวในบริเวณวดัปทุมวนา

รามราชวรวิหาร ท่ีนา่จะเกิดการตัง้ชมุชนในชว่งการขดุคลองแสนแสบในปีพ.ศ. 2380 ในรัชสยยัของรัชกาล

ท่ี 3 ทัง้นีเ้พ่ือง่ายตอ่การท างาน จงึเป็นไปได้วา่อาจมีการตัง้ชมุชนในบริเวณดงักลา่ว 

ต่อมาในสมัยรัชกาลท่ี 4 ท่ีมีความต้องการท่ีจะขยายพระนครเน่ืองจากความหนาแน่นของ

ประชากร จงึมีการขดุคลองท่ีช่ือว่า “คลองผดงุกรุงเกษม” ขึน้เพ่ือท าการขยายพืน้ท่ีออกไป โดยคลองนีเ้ป็น

เหมือนแนวเขตของพระนคร แตท่ัง้นีรั้ชกาลท่ี 4 ก็ทรงแสดงให้เห็นถึงความต้องหารขยายพืน้ท่ีออกไปอีก

นอกพระนคร โดยการสร้างวงั ซึ่งวงันัน้ได้ตัง้อยู่บริเวณชุมชนชาวลาวเวียงจนัท์ท่ีอยู่บริเวณริมคลองแสน

แสบ ทัง้นีเ้พ่ือความเป็นเมืองและการมีบริวารนัน่ก็คือชาวลาว 

และตอ่มาจึงมีการสร้างวดัขึน้ อนัได้แก่ วดัปทมุวนารามราชวรวิหาร ประการแรกรัชกาลท่ี4 ทรง

ต้องการสร้างวดัเพ่ือพระราชทานแก่สมเดจ็พระเทพศริินทราบรมราชินี ประการท่ี2 ก็เพ่ือให้วดัเป็นศนูย์รวม

จิตใจของชาวลาว โดยการวาดภาพจิตรกรรมท่ีมีความเป็นลาวปะปนอยู่อีกทัง้ยงัมีการอนัเชิญพระพทุธรูป

จากลาวมาประดษิฐานท่ีวดัประทมุวนารามราชวรวิหารนีอี้กด้วย 

อีกประการหนึ่งท่ีมมีความเก่ียวข้องกบัลาวอยู่ไม่น้อยนัน่คือ ธรรมยกุติกนิกาย ซึ่งเป็นนิกายใหม่ท่ี

เกิดขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 4 โดยพระส่วนใหญ่เป็นพระอีสาน และเจ้าอาวาสท่ีวดัปทุมวนารามราชวรวิหาร

ทา่นก็เป็นพระอีสานเกือบทัง้หมด อีกทัง้พระภิกษุก็เชน่เดียวกนั 

จากที่ได้กล่าวมาทัง้หมดนัน้จะเห็นได้ว่า งานศิลปกรรมที่ มีลักษณะแบบลาวภายในวัด

ปทุมวนารามราชวรวิหารนั้น นอกจากจะมีความเป็นลาวแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงความ

เปล่ียนแปลงไปของกรุงรัตนโกสินทร์อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการขยายเมืองที่กล่าวได้ว่ากลุ่ม

ชาวลาวนัน้ได้มีบทบาทส าคัญในการท่ีท าให้เกิดการขยายเมืองออกไปนอกเขตพระนคร และการ

ก่อตัง้นิกายธรรมยุตขึน้ในอีสาน ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของพระสงฆ์สายอีสานที่มีความ

เก่ียวโยงกันระหว่างกรุงเทพและอีสาน  จึงขอสรุปรายงานการวิจัยเร่ือง งานศิลปกรรมที่สะท้อน

ความเป็นลาวภายในวัดปทุมวนารามราชวรวิหารไว้แต่เพียงเท่านี 
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 ภาพท่ี 4  พระใส พระอโุบสถ อ าเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย  

ทีมา :      http://www.gpra.com/webboard/showimage.php?table=data&No=85790&date=2008-

07-03&data=front 
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ภาพท่ี 10 ภาพผ้าลายหมี่คัน่ ของชาวลาว 

ที่มา :http://www.openbase.in.th/node/5499 
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วรวิหาร 

 

 

 

 



53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 12  ภาพบ้านแบบลาว ในพระอโุบสถ วดัหนอ่พทุธางกรู จ.สพุรรณบรีุ 
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ท่ีมา: http://watpaudmk.blogspot.com/p/blog-page_15.html 
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ภาพท่ี 16   ภาพวาดทา่นพนฺธุโล(ดี) 

ท่ีมา: 

http://www.phibun.com/phibunlocal/history_phiboon/history_phiboon_mungsaharn=dee/images/
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เจ้าอาวาสองค์แรกของวดัปทมุวนาราม ราชวรวิหาร 

ท่ีมา : http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=47732 
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