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    This thesis is aimed to study a group of mural paintings in the era of King Mongkut; 
the most important characteristics of this group are portraying the theme of monks’ etiquette. 
The researcher would like to find out if the theme is directly derived from Tripitaka: this 
question was raised because many scholars said that King Rama IV reformed the Buddhism 
in Thailand according to this scripture. Furthermore, this thesis would like to analyze the 
intention of King Rama IV on the reformation of the monastery that was probably displayed on 
the paintings. Another aim is searching for the factors causing a great change of Thai mural 
painting to happen in this period. The royal temples that were recorded to be built or 
reconstructed in this era were considered in this research. 

    The results of this research are; the theme of monks’ etiquette came from the rules 
recorded in Tripitaka. It is also found that the rules that people can practice in the real life 
were intentionally chosen to be painted; it is presumed that this selection is relevant to 
Realism and Humanism from the Western world. King Mongkut would like this group of 
paintings to be a moral model for monks and laymen and hoped that his subjects are able to 
use their wisdom sufficiently and morally for their lives, which finally stabilized the kingdom. 
This group of paintings portrays the lifestyles and culture in the reign of King Rama IV as well. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา   
  เร่ืองราวที่ปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนังของไทยต้ังแตครั้งกรุงศรีอยุธยาจนถึงตนกรุง
รัตนโกสินทรโดยสวนใหญมักใหความสําคัญกับเรื่องไตรภูมิโลกสัณฐาน  พุทธประวัติ และชาดก
ตางๆ ซึ่งเปนเรื่องราวปรัมปราคติอันเปนระเบียบประเพณีที่สืบเนื่องมาอยางยาวนาน  จนกระทั่ง
กระแสวัฒนธรรมสัจนิยมไดเขามามีบทบาทตอการแสดงออกในงานศิลปกรรม  จึงทําใหเร่ืองราวที่
นํามาเขียนภาพจิตรกรรมมีความเปลี่ยนแปลงจากปรัมปราคติเดิมไปสูเรื่องราวที่หลากหลายมาก
ขึ้น  และเพ่ิมความสมจริงตามไปดวย  ดังจะเห็นไดจากฉากทิวทัศน   ภาพบานเรือน  และผูคนที่
แสดงออกถึงความมีชีวิตชีวาตามสภาพความเปนอยูในสังคม   ภาพเหลานี้ที่เรียกกันวา ภาพกาก  
มักเปนภาพที่แทรกอยูรวมกับเรื่องปรัมปราคติอันเปนเนื้อหาหลัก  แมวาภาพกากจะมิไดมี
ความสําคัญมากนักในการดําเนินเรื่องราวของเนื้อหาหลักในงานจิตรกรรม  แตก็สามารถสะทอน
ใหเห็นสภาพชีวิตความเปนอยูของผูคนในสังคมสมัยนั้นๆไดเปนอยางดี  ลักษณะดังกลาวนี้เปน
ความนิยมในงานจิตรกรรมตั้งแตสมัยอยุธยาที่สืบเนื่องมาถึงสมัยรัตนโกสินทร  และเดนชัดย่ิงขึ้น
ในงานจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งการแสดงออกเหลานี้เปนผลจากการแปรเปลี่ยนไปตามบริบท
ทางสังคม1   จนถึงสมัยรัชกาลที่ 4 กระแสสัจนิยมและแรงบันดาลใจที่ไดรับจากวัฒนธรรม
ภายนอก  ย่ิงมีบทบาทตองานจิตรกรรมไทยมากขึ้น  ทําใหเทคนิคการเขียนภาพรวมทั้งแนวคิดที่
แสดงออกเปนไปตามแบบอยางของตะวันตกมากขึ้นดวย 
กกกกกกกก จากการศึกษาเกี่ยวกับจิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทรที่ผานมา  โดยเฉพาะในสมัยรัชกาล
ที่ 4  จะพบวาเทคนิคในการเขียนมีลักษณะที่สมจริงตามแบบตะวันตกมากขึ้น   นอกจากนี้สิ่ง
สําคัญประการหนึ่งก็คือ  แนวคิดในการนําเสนอเนื้อหาของงานจิตรกรรมมีความแตกตางไปจาก
สมัยกอนหนาอยางเห็นไดชัด  กลาวคือ เร่ืองราวปรัมปราคติที่ทรงอิทธิพลตอความเชื่อถือของ
พุทธศาสนิกชนไทยมาอยางยาวนานไดเร่ิมลดบทบาทลง  ในขณะที่เรื่องราวประเภทอื่นไดเริ่ม

                                                
1 สันติ  เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3 ความคิดเปล่ียนการแสดงออกก็เปลี่ยนตาม 

(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548),  22. 
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ปรากฏความสําคัญมากขึ้น  เชน การเขียนภาพปริศนาธรรมโดยเนนฉากเหตุการณและภูมิทัศน
อยางตะวันตก  การเปลี่ยนแปลงนี้จึงนับเปนจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญของงานจิตรกรรมไทย 

จิตรกรที่มีชื่อเสียงและมีผลงานโดดเดนในสมัยนี้ คือ ขรัวอินโขง ซึ่งไดรับใชใกลชิด
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวมาต้ังแตครั้งที่ทรงผนวช  และเปนจิตรกรเอกที่ทรงไววาง
พระราชหฤทัยใหรับงานสําคัญในหลายแหง เชน จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศ
วิหาร   และจิตรกรรมเรื่องพระราชพงศาวดารในหอราชกรมานุสรและหอพระราชพงศานุสร ณ วัด
พระศรีรัตนศาสดาราม  เปนตน2  สําหรับงานของขรัวอินโขงและลูกศิษยในสุกลชางนี้มีผูศึกษา
ผลงานและเทคนิควิธีในการเขียนภาพไวอยางกวางขวาง   ไมวาจะเปนเรื่องการใชสีที่มีลักษณะ
เดนคือโครงสีทั้งหมดเปนสีเอกรงคที่ทําใหภาพดูกลมกลืนคลายภาพฝน   พ้ืนหลังใหความรูสึกสลัว
ดวยสีดําและเทาเขม  ในขณะที่วรรณะตัวละครจะเปนสีออนซึ่งทําใหโดดเดนจากพ้ืนหลัง  รวมถึง
การเขียนภาพปริศนาธรรมที่ถือเปนเรื่องเดนในรัชสมัยที่ไมเคยปรากฏมากอนในงานจิตรกรรมไทย 

แมวาเร่ืองปริศนาธรรมจะเปนเรื่องราวที่ถือไดวาเปนประเด็นอยางใหมที่เกิดขึ้นในงาน
จิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 4 ที่แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในงานจิตรกรรม แตก็ยังมี
เรื่องราวอีกหลากหลายที่ ถูกนํามาถายทอดเปนงานจิตรกรรมสมัยนี้   เรื่องหนึ่งที่พบวามี
ความสําคัญในงานจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 4  คือ ฉากที่เกี่ยวของกับพระสงฆ  ไมวาจะเปนภาพ
การปฏิบัติศาสนกิจทามกลางหมูสงฆดวยกันภายในพระอาราม  หรือการแยกปฏิบัติศาสนกิจ
เพียงลําพังแตละรูปตามหลักวิปสสนากรรมฐาน เชน  การปลงอสุภกรรมฐาน และการถือปฏิบัติ
ธุดงควัตร    รวมทั้งภาพประเพณีวิถีชีวิตชาวบานที่เกี่ยวของกับพระสงฆ  จนอาจกลาวไดวาเปน
เรื่องราวหนึ่งที่มีความสําคัญและนิยมเขียนในสมัยรัชกาลที่ 4 นอกเหนือไปจากภาพปริศนาธรรม
และฉากธรรมชาติที่มักปรากฏภาพอาคารบานเรือนและผูคนแบบตะวันตกอยางเหมือนจริง     

ภาพเหลานี้สะทอนให เห็นวาแนวคิดที่ ถูกนําเสนอผานงานจิตรกรรมมีความ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม   กลาวคือ ภาพพุทธประวัติ  ชาดก  ที่ เนนความสําคัญขององค
พระพุทธเจาและพระโพธิสัตว  กับเรื่องไตรภูมิโลกสัณฐาน อันเปนเรื่องปรัมปราคติดูเหมือนวาจะ
ถูกลดบทบาทลงไปบาง  ในขณะที่เรื่องราวหรือเหตุการณอยางสมจริงและภาพบุคคลที่พบเห็นได
จริงในสังคม เชน พระสงฆ ไดปรากฏบทบาทเพ่ิมขึ้นอยางมากมายในงานจิตรกรรมสมัยนี้   ทั้งนี้
อาจเปนผลจากแนวคิดแบบตะวันตก รวมไปถึงแนวคิดเชิงวิทยาศาสตรซึ่งเปนสิ่งที่ชนชั้นนําใน

                                                
2 วิยะดา  ทองมิตร, จิตรกรรมแบบสากล สกุลชางขรัวอินโขง (กรุงเทพฯ : โรงพิมพอักษรสัมพันธ, 

2522),  25. 
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สังคมไทยยอมรับมากขึ้น3 จนทําใหเรื่องราวที่ไมอาจพิสูจนไดหรือบุคคลในอุดมคติเหลานั้นคอย
คลี่คลายไป   แตกระนั้นก็ยังพบวาเนื้อหาเชิงอุดมคติในพุทธศาสนาก็ยังไมไดหมดไปจากงาน
จิตรกรรมไทยสมัยนี้เสียทีเดียว การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยหยิบยกบุคคลที่มีอยูจริงโดยเฉพาะ
พระสงฆมาเขียนภาพจิตรกรรม จึงนาจะมีความเก่ียวของกับแนวคิดและสภาพสังคมในสมัย
รัชกาลที่ 4 อยูไมนอย  รวมทั้งอาจเปนพระราชประสงคบางประการของรัชกาลที่ 4 ที่ทรงตองการ
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแกวงการสงฆไทย    จึงเปนประเด็นที่นาศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับงาน
จิตรกรรมสมัยนี้ที่มีการแสดงออกอันตางไปจากเดิม   

สิ่งที่นาสนใจศึกษาอีกประการหนึ่งคือ ในงานจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ 4 ที่
ปรากฏภาพที่เ ก่ียวของกับพระสงฆ ทั้งการปฏิบัติศาสนกิจเปนหมูคณะ หรือภาพการปฏิบัติ
กรรมฐานโดยสันโดษ  รวมทั้งภาพประเพณีวิถีชีวิตชาวบานที่เก่ียวของกับพระสงฆนั้น มักเปนภาพ
ที่แสดงออกถึงความสงบสํารวม  อิริยาบถทั้งของพระสงฆและชาวบานตางเปนไปดวยความ
เรียบรอยเปนสวนใหญ  ซึ่งตางไปจากจิตกรรมสมัยรัชกาลที่ 3 ที่มักสอดแทรกภาพตลกขบขันหรือ
ทะลึ่งตึงตังอันแสดงความมีชีวิตชีวาของตัวละครที่ไมสูจะเรียบรอยนักใหเห็นอยูเสมอ  จึงทําใหนา
สงสัยวาแนวคิดเก่ียวกับความสมจริงที่เกิดขึ้นในชวงเวลานั้นและเปนตัวแปรสําคัญในการ
เปลี่ยนแปลงงานจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 4   ไดทําใหชางเขียนนําภาพความสงบสํารวมที่เกิดขึ้น
จริงในสถาบันสงฆขณะนั้นมานําเสนอดวยหรือไม  หรือแทที่จริงแลวภาพแหงความสงบสํารวม
เหลานั้นก็คงเปนเพียงแบบอยางที่ตองการใหวงการสงฆประพฤติตนใหเหมาะสมตามแบบอยางที่
ดีงามดังที่ปรากฏในงานจิตรกรรม    
กกกกกกกก นอกจากนี้  จากการศึกษาพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับการพระศาสนามักจะพบวา  เมื่อครั้งทรงผนวช พระองคไดทรง
ศึกษาเลาเรียนทั้งดานปริยัติและปฏิบัติ  จนกระทั่งทรงพระปรีชาแตกฉานในพระไตรปฎกและ
วิปสสนา  การที่พระองคทรงต้ังคณะสงฆธรรมยุติกนิกายขึ้นเกิดจากพระสงฆไทยขณะนั้นมีความ
ประพฤติยอหยอนในพระธรรมวินัย  พระองคจึงทรงแกไขปรับปรุงวัตรปฏิบัตรของพระสงฆให
ถูกตองตามพระไตรปฎกดวย4   การที่พระองคทรงยึดถือสาระในพระไตรปฎกเปนเครื่องมือในการ

                                                
3ชาญวิทย  เกษตรศิริ และ กัณฐิกา  ศรีอุดม, บรรณาธิการ, พระเจากรุงสยามกับเซอรจอหน  

เบาวริง (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยตาประเทศไทย, 2548), 17.  
4ณัฏฐภัทร  จันทวิช, ศิลปกรรมแบบพระราชนิยมพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 

(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2549), 35.  
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แกไขปญหานี้จึงนาจะมีผลสะทอนออกมาในรูปของงานจิตรกรรมภายในพระอารามที่สําคัญของ
รัชสมัยอยูดวย     
กกกกกกกก  แตจากการศึกษาจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 4 ของนักวิชาการบางทานไดต้ังขอสังเกตวา
เนื้อหาบางประการในพระไตรปฎกที่มีความสําคัญและเชื่อถือกันมาอยางยาวนาน รวมทั้งปรากฏ
ในงานจิตรกรรมไทยอยูเสมอ เชนเรื่องบารมี 10 ประการในทศชาดกกลับไมปรากฏในศิลปกรรม
และวรรณกรรมของธรรมยุติกนิกาย5   จึงดูคลายกับวาพระองคทรงเลือกเฉพาะบางเรื่องจาก
พระไตรปฎกที่สอดรับกับแนวคิดอยางใหมใหเขามามีบทบาทแทนที่แนวคิดแบบเดิม  ดวยเหตุนี้
การที่ทรงต้ังคณะธรรมยุติและยกพระไตรปฎกเปนเครื่องตัดสินจึงไดถูกมองวาเปนประเด็นในทาง
การเมืองดวย6     
กกกกกกก อยางไรก็ตาม  จากพระราชประวัติดานการศาสนาที่ทรงใหความสําคัญกับ
พระไตรปฎกดังกลาว จึงทําใหนาสนใจศึกษาวาภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ 4  ที่แสดงภาพ
วัตรปฏิบัติของสงฆนั้นไดเขียนขึ้นตามหลักพระธรรมวินัยในพระไตรปฎกดวยหรือไม   และการ
เขียนภาพเก่ียวกับพระสงฆเชนนี้มีวัตถุประสงคอยางไร    จากประเด็นดังกลาวจึงจําเปนตอง
ศึกษาวิเคราะหจิตรกรรมในรัชสมัยนี้ที่เก่ียวของกับจริยวัตรสงฆ รวมกับขอมูลที่เปนบริบททาง
สังคมในสมัยนั้น ซึ่งอาจจะชวยสะทอนแนวพระราชประสงคของรัชกาลที่ 4 ที่ทรงมุงหวังตอ
สถาบันสงฆและฆราวาส   รวมทั้งสะทอนสภาพสังคมและวัฒนธรรมในสมัยนั้นใหชัดเจนมาก
ย่ิงขึ้น  
 
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 

1.  เพ่ือศึกษางานจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 4 ที่สะทอนสภาพสังคมของพระสงฆและ
สังคมไทย 

2.  เพ่ือใหทราบแนวคิดและเนื้อหาที่นํามาเขียนภาพจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 4 ที่
เกี่ยวของกับจริยวัตรสงฆ 

                                                
5สุรชัย  จงจิตรงาม , “ ขามหวงมหาสมุทรกับขรัวอินโขง : เมื่อชนชั้นนําสยามใชวิทยาศาสตรเปน

เครื่องมือในการหย่ังรูความเปนจริงของพุทธศาสนา”  วารสารเมืองโบราณ,  34, 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2551) 
: 57. 

6 กระจาง  นันโพธิ, มหานิกาย-ธรรมยุตินิกาย ความขัดแยงภายในของคณะสงฆไทยกับการสอง
เสพอํานาจการปกครองระหวางฝายอาณาจักรและศาสนจักร (กรุงเทพฯ : อมรการพิมพ, 2528), 38-39. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 5 

3.  เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในสมัยรัชกาลที่ 4 ที่สงผลตองานจิตรกรรม
ไทย 

4.  เพ่ือวิเคราะหแนวพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
เกี่ยวกับเรื่องจริยวัตรสงฆที่สะทอนผานงานจิตรกรรม 
 
สมมติฐานของการศึกษา 

1. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยรับแนวคิดแบบตะวันตกสงผลตอการแสดงออกใน
งานจิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 4 

2. เนื้อหาที่นํามาเขียนภาพจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 4 ที่เก่ียวของกับจริยวัตรสงฆนั้น
นาจะเปนเร่ืองราวจากพระไตรปฎกทั้งสิ้น 

3. จิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 4 ที่เขียนภาพเก่ียวกับจริยวัตรสงฆและประชาชน อาจเปน
กลวิธีหนึ่งในการอบรมสั่งสอนใหพระสงฆและฆราวาสประพฤติตนในทางที่ชอบ  อันเปนพระราช
ประสงคของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

ศึกษาวิเคราะหเฉพาะงานจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งแสดงภาพความเปนจริง
เกี่ยวกับวัตรปฏิบัติพระสงฆ และภาพประเพณีในพุทธศาสนาที่เก่ียวของกับพระสงฆและวิถีชีวิต
ของผูคน  ซึ่งอยูนอกเหนือจากเร่ืองราวในพุทธประวัติและชาดกอันเปนปรัมปราคติ   โดยศึกษา
จากจิตรกรรมที่ปรากฏเรื่องเก่ียวกับพระสงฆภายในพระอุโบสถและพระวิหารของพระอารามหลวง
สําคัญในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งสถาปนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว หรือ
พระอารามที่มีความสําคัญเก่ียวของกับพระราชประวัติเปนหลัก  ไดแก 
  1. วัดบวรนิเวศวิหาร 
 2. วัดบรมนิวาส 

3. วัดมหาพฤฒาราม 
4. วัดโสมนัสวิหาร 
5. วัดมกุฏกษัตริยาราม  

 
ข้ันตอนของการศึกษา 
     1. คนควาและรวบรวมผลการศึกษาที่ผานมาเก่ียวกับเก่ียวกับเทคนิคและแนวคิดที่
แสดงออกจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ 4 
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2. ศึกษาและตรวจสอบเร่ืองราวที่นํามาเปนเนื้อหาในงานจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 4 ที่
เกี่ยวของกับจริยวัตรสงฆ พรอมทั้งบันทึกภาพ 

3. ศึกษาขอมูลเอกสารทางประวัติศาสตรสมัยรัชกาลที่ 4 ที่เก่ียวของกับสถาบันสงฆ 
4. วิเคราะหงานจิตรกรรมฝาผนังรวมกับขอมูลทางประวัติศาสตร 
5. นําเสนอขอมูลและสรุปผลการศึกษา 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทราบถึงที่มา แนวคิดของเนื้อหา  และแนวพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัวที่แสดงออกผานงานจิตรกรรม  

2. เขาใจสภาพสังคมและสถาบันสงฆสมัยรัชกาลที่ 4 ไดชัดเจนย่ิงขึ้น 
3. ตระหนักในคุณคาของงานจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 4  
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บทท่ี 2  

รัชกาลท่ี 4 : พระพุทธศาสนา : งานชางจิตรกรรม 
 

งานจิตรกรรมไทยในพระอารามสําคัญภายใตพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัวนับวามีลักษณะอันโดดเดนที่มีความเปลี่ยนแปลงไปจากงานจิตรกรรมไทย
ในรัชสมัยกอนหนานี้อยางเห็นไดชัด  ไมวาจะเปนแนวคิดในการนําเสนอเนื้อหาหรือเรื่องราวที่ดู
เหมือนจะมีการปฏิเสธความเชื่อในปรัมปราคติดั้งเดิมบางประการ  รวมทั้งเทคนิควิธีการท่ีเปน
แนวทางของศิลปะตะวันตกมากยิ่งขึ้น  ความเปลี่ยนแปลงของงานจิตรกรรมเหลานี้เ กิดจาก
แนวคิดขององคผูอุปถัมภงานศิลปกรรมท่ียอมตองการใหงานเปนไปตามพระราชประสงค 
โดยเฉพาะอยางย่ิงในดานที่เก่ียวของกับพุทธศาสนา   ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
เปนบุคคลสําคัญผูหนึ่งที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางใหญหลวงแกวงการพุทธศาสนาใน
ประเทศไทยซึ่งสงผลตองานศิลปกรรมเปนอยางย่ิง 
 
พระราชประสงคในรัชกาลท่ี 4 เกี่ยวกับพุทธศาสนาและวิทยาการแบบตะวันตกท่ีมีผล 
ตอการเปลี่ยนแปลงในงานจิตรกรรม 

จากการศึกษาพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวจะพบวาทรง
เปนพระมหากษัตริยที่มีบทบาทยิ่งตอวงการพุทธศาสนา   ท้ังนี้สืบเนื่องมาจากพระราชกรณียกิจ
ต้ังแตเม่ือครั้งที่พระองคทรงผนวชเปนพระภิกษุในปลายแผนดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย  มาจนถึงแผนดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  และตราบจนกระทั่งเสด็จขึ้น
ครองราชสมบัติแลว ก็ยังปรากฏวาทรงใหความสนพระทัยเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาและ
สถาบันสงฆมาโดยตลอด  
กกกกกกกก เม่ือแรกน้ันพระองคทรงรับอุปสมบทตามโบราณราชประเพณีที่วัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม ในพระบรมมหาราชวัง  แลวเสด็จไปประทับ ณ ตําหนักในวัดมหาธาตุเปนเวลา 3 วัน กอนที่
จะเสด็จไปทรงจําพรรษา ณ วัดสมอรายในภายหลัง 1 ตามโบราณราชประเพณีนั้นเจานายจะทรง
ผนวชแตเพียงพรรษาเดียวพอเปนกิริยาบุญ จึงมักทรงศึกษาวิปสสนาธุระมากกวาท่ีจะศึกษาใน
ดานปริยัติ   สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟามงกุฎก็ทรงตั้งพระทัยที่จะศึกษาทางวัตรปฏิบัติและ

                                                
1 วัดสมอรายเปลี่ยนช่ือเปนวัดราชาธิวาสในสมัยรัชกาลที่ 4 
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กรรมฐานภาวนาตามแบบอยางพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย   แตตอมาเม่ือสมเด็จ
พระบรมชนกนาถเสด็จสวรรคต และพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงไดสืบราชสมบัติ
ตามมติของขุนนางผูใหญ  พระภิกษุเจาฟามงกุฏจึงทรงสมณเพศตอไปอยางไมมีกําหนดดวยทรง
พระราชดําริวาฐานะของพระองคไมควรของเก่ียวกับบานเมือง พระองคจึงไดทรงตั้งพระทัยที่จะ
ศึกษาทั้งในดานปฏิบตัิและปริยัติอยางลึกซึ้ง2 
กกกกกกกก ตามพระราชประวัติในขณะท่ีทรงผนวชนั้น พระภิกษุเจาฟามงกุฎไดทรงเริ่มศึกษา
วิปสสนาธุระมาแตเริ่มทรงผนวช   จากนั้นจึงไดทรงศึกษาดานปริยัติจนแตกฉานเพื่อตองการที่จะ
ทรงทราบพระธรรมวินัยโดยละเอียด ซึ่งทําใหพระองคสลดพระราชหฤทัยวาวัตรปฏิบัติของสงฆ
ขณะนั้นคลาดเคลื่อนจากพระธรรมวินัยไปมาก  ภายหลังไดทรงเลื่อมใสวัตรปฏิบัติของพระภิกษุ
มอญโดยทรงเชื่อวาเปนวัตรที่ถูกตองตรงตามพระไตรปฎก   เมื่อมีกลุมภิกษุที่เลื่อมใสในแนวทางน้ี
เพ่ิมขึ้นจึงไดกอใหเกิดคณะสงฆธรรมยุติกนิกายในเวลาตอมา  โดยมีศูนยกลางอยูที่วัดบวรนิเวศซึ่ง
เปนวัดที่สมเด็จพระบวรราชเจา กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ วังหนาในรัชกาลที่ 3 ทรง
สรางขึ้นใหม  พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัวจึงโปรดเกลาฯ ใหพระภิกษุเจาฟามงกุฏเสด็จ
มาทรงครองวัดบวรนิเวศเม่ือ พ.ศ.2379  เนื่องจากอยูใกลพระบรมมหาราชวังมากกวาวัดสมอราย
เพ่ือปองกันขอครหาในทางการเมืองซึ่งเปนขาวลือแพรหลายในขณะนั้น3  ความเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับพุทธศาสนาและสถาบันสงฆหลายประการไดเริ่มเกิดขึ้นในชวงเวลาดังกลาว  ซึ่งถือเปนจุด
เปลี่ยนสําคัญที่จะแสดงใหเห็นถึงพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวอัน
เกี่ยวเนื่องในการพุทธศาสนาท่ีจะสงผลตองานศิลปกรรมในเวลาตอมา 

 
กกกกกกกก 1.  พระวชิรญาณเถระกับธรรมยุติกนิกาย 

การกอต้ังคณะธรรมยุติกนิกายนั้นเกิดขึ้นโดยพระราชประสงคของพระภิกษุเจา
ฟามงกุฏหรือพระวชิรญาณเถระท่ีจําเปนตองครองสมณเพศตอมาภายหลังการขึ้นครองราชสมบัติ
ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  จึงต้ังพระทัยจะศึกษาดานปริยัติธรรมจนเกิดความ
เชี่ยวชาญในการแปลพระบาลีและการศึกษาพระไตรปฎก  ผลจากการศึกษาของพระองคทําให
ทรงอางวาพระสงฆในขณะนั้นประพฤติตนยอหยอนในพระธรรมวินัย  ซึ่งเปนการประพฤติผิดท่ี

                                                
2 สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เมื่อกอนเสวย

ราชย พ.ศ.2347 – 2394”  ใน เรื่องพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (กรุงเทพฯ : มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, 2547), 18.  

3 เรื่องเดียวกัน, 26,35.  
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กระทําสืบตอมาตามครูบาอาจารย  พระองคจึงไดทรงยกเอาพระธรรมวินัยตามคําสอนของ
พระพุทธเจาเปนแนวทางปฏิบัติ ดังบทพระราชนิพนธวา 

 กกกกกก 
กกกกกกกก ทั้งยังทรงเห็นวาพระพุทธศาสนาไดเสื่อมไปต้ังแตครั้งกรุงเกา โดยไมอาจสืบทอดให
บริสุทธ์ิดังเดิมได ดังที่ทรงกลาววา “ศาสนวงศนั้นอันตรธานมาแตครั้งกรุงเกาแตกแกพมาน้ันแลว”5  
ซึ่งเทากับวาไมทรงเชื่อถือในสิ่งที่พระสงฆหรือแมแตพระเถระชั้นผูใหญในขณะน้ันไดถือปฏิบัติกัน
อยู     นอกจากน้ี พระองคยังทรงปฏิเสธสิ่งท่ีพระสงฆสั่งสอนกันอยูในเวลานั้นโดยทรงวิจารณวา  
“...ทานซึ่งเปนพระอาจารยจะพูดจะสั่งสอนในพระธรรมอันใด ก็งุบงิบไมอธิบายใหกระจางสวาง...
ครั้นศิษยพวกใดไถถามบางก็โกรธ  พูดอางคติโบราณจารย...เปนการเอื้อนอํางํางิบซอนเงื่อน  ดัน
ด้ือไปมิไดรูวาผิดแลชอบ...”6 

     ดวยเหตุนี้จึงมีพระราชประสงคที่จะใหชาวพุทธไดเรียนรูพุทธศาสนาตามแนวทางของ
วิทยาการสมัยใหม  เนื่องจากทรงเชื่อวาความรูด้ังเดิมของพุทธศาสนาเกิดความไขวเขวและ
หางไกลจากคําสอนของพระพุทธเจา ซึ่งทรงเรียกวา อาจิณณกัปปกา หรือ พุทธศาสนาแบบยึดถือ
ประเพณีและคําสอนของครูบาอาจารยตนอยางปราศจากเหตุผลและไมใสใจถึงหลักการเดิมหรือ
                                                

4พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, “พระรัตนตรัย” ใน  มหามกุฏราชานุสสรณีย (กรุงเทพฯ : 
มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2511), 36-37. 

5 สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ, “เรื่องพระราชประวัติในรัชกาลที่ 4” ใน 
ประชุมพระราชนิพนธภาษาบาลีในรัชกาลที่ 4 ภาคที่ 1 (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2511), 2.    

6เรื่องเดียวกัน.  

...เมื่อจุลศักราช 1190 ป เปนประมาณ  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
ทรงผนวชอยูพระนามวชิรญาณเถระ ทรงพระปรีชารอบรูพระธรรมวินัยคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจาเปนของจริง บริสุทธ์ิถองแท  แตผูท่ีนําสืบๆมา มีใจยินดีดวยลาภสักการะและ
ความสรรเสริญแลวประพฤติธรรม วินัยยอหยอน  ทําไปตามฉันทาคติพอใจตัวบาง  ทําไป
ตามโทสาคติประทุษรายบาง  ทําไปตามภยาคติกลัวผูอ่ืนบาง   ทําไปตามโมหาคติหลงโง
ไมรูบาง  ตั้งตัวเปนใหญใจประกอบดวยอคติสี่ดังนี้แลวก็ทําใหผิดเสื่อมไปมีคนนับถือเปน
ศิษยหามากๆข้ึนก็ประพฤติผิดไปตาม  ใครท่ีรูวาตักเตือนเขาก็เอาความโงความดื้อถือผิด
เขาเถียงแทนวาครูอาจารยทานเปนพอแมของเรา ไดประพฤติถูกผิดมาก็ถูกผิดดวยกัน  
ตามแตจะเปนไปอยางนี้  ครั้นทรงเห็นดังนี้แลวสังเวชในพระทัย จึงไดยกเอาพระธรรมวินัย
คําสั่งสอนของพระพุทธเจาเปนที่เคารพนับถือเปนของจริงของแท  ปฏิบัติไปตามจึงมีนาม
วาธรรมยุติกา  สั่งสอนใหสัทธวิหาริกใหปฏิบัติเอาแตสิ่งท่ีถูกตามพระธรรมวินัย...4 
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คําสอนตามพระไตรปฎก7    มีผูกลาววาแนวทางของพระองคมีความสอดคลองกับกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร กลาวคือ การเชื่อถือยอมเกิดจากการพิสูจนที่ประกอบดวยเหตุและผลอันเปน
ขอมูลในเชิงประจักษ   แนวทางสําคัญคือสามารถพิสูจนคําสอนใหเห็นความเปนจริงไดตาม
ประสบการณหรือประสาทสัมผัสของมนุษย    พระองคจึงเปรียบเสมือนเปนผูกระเทาะเปลือก
ความงมงายในพุทธศาสนา และปฏิเสธทุกสิ่งในพุทธศาสนาที่มีกําเนิดมาจากสิ่งเหนือธรรมชาติ8   
ในขณะเดียวกันก็มีผูใหความเห็นวาพุทธศาสนาแนวใหมแบบธรรมยุติกนิกายนั้น เปนพุทธศาสนา
ในเชิงมนุษยนิยมหรือเหตุผลนิยม  คือเนนการรับรูและเขาใจดวยเหตุผล  ใหความสําคัญกับการ
พิสูจนในสิ่งที่ประจักษได9  แนวคิดน้ีจึงเนนประสบการณที่เปนจริง รับรูไดดวยประสาทสัมผัส  
รวมทั้งเช่ือม่ันในศักยภาพหรือสติปญญาของมนุษยที่จะพัฒนาตนเองใหดีขึ้นได อันเปนสิ่งที่เห็น
ผลไดในปจจุบัน ซึ่งเปนเวลาในเชิงประจักษ ตางจากเรื่องปรัมปราคติที่เคยเช่ือกันมาแตโบราณ  
ซึ่งตั้งอยูบนกาลเวลาอันไกลโพนเหลือวิสัยการรับรูของมนุษย 
กกกกกกก แตเปนที่นาสังเกตวา ในพระราชกรณียกิจของพระองคบางประการก็ยังแสดงใหเห็น
วาทรงอางสิ่งศักด์ิสิทธิ์เหนือธรรมชาติที่ไมอาจพิสูจนไดดวยประสาทสัมผัสของมนุษยอยูบาง  
ดังเชนเหตุการณเมื่อครั้งที่ยังประทับ ณ วัดมหาธาตุที่ไดทรงตั้งสัตยาธิษฐานตอเทพยดาเพื่อใหได
พบกับวงศบรรพชาอุปสมบทที่สืบเนื่องมาจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา10 ซึ่งภายหลังการ
อธิษฐานก็ทําใหพระองคไดพบกับภิกษุรามัญท่ีทรงเชื่อถือวามีวัตรปฏิบัติอันบริสุทธิ์ จนนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงบางประการของวัตรปฏิบัติของพระสงฆไทยในฝายธรรมยุติ เชน การครองจีวร และ
สําเนียงการออกเสียงบาลี เปนตน  ท้ังน้ีอาจเปนการแสดงใหเห็นวา แมวาพระองคจะทรงตองการ
ปฏิรูปพุทธศาสนาดวยแนวคิดสมัยใหมอยางมีเหตุผล  แตก็ยังจําเปนตองอางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งคงฝง

                                                
7 พระ ดร.  อนิล  ธัมมสากิโย (ศากยะ) , การศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทย :  

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวกับคณะธรรมยุต ( กรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยมหา
มงกุฏราชวิทยาลัย, 2548), 2.   

8Bradly, W.L., “Prince Mongkut and Jesse Caswell ,” Journal of the Siam Society ,1966, 
54. อางถึงใน พระ ดร. อนิล ธัมมสากิโย (ศากยะ), การศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทย :  พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัวกับคณะธรรมยุต , 3.  

9 สายชล  วรรณรัตน, “ พุทธศาสนากับแนวความคิดทางการเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟาจุฬาโลก (พ.ศ. 2325-2352)” (วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  ภาควิชา
ประวัติศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2525), 51.  

10 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, เทศนาพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระ 
จอมเกลาเจาอยูหัว (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2547), 10-11. 
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รากลึกในความเชื่อถือด้ังเดิมอยูดวย   รวมทั้งในบางคร้ังพระองคก็ไดสรางความนับถือในสิ่ง
ศักด์ิสิทธ์ิอยางใหมที่ทรงสถาปนาขึ้น เชน พระสยามเทวาธิราช เปนตน  จึงอาจแสดงใหเห็นวา
นาจะทรงมีความเชื่อถือในเร่ืองเทพเทวดาอยู แมวาจะเปนเรื่องที่ไมสามารถพิสูจนไดในเชิง
ประจักษ 
กกกกกกก อยางไรก็ตาม จากการปฏิรูปพุทธศาสนาของพระวชิรญาณเถระในครั้งน้ันก็ได
กอใหเกิดพุทธศาสนาที่ประกอบดวยแนวคิดอยางใหมขึ้นในสังคมไทยที่เรียกวา ธรรมยุติกนิกาย 
ซึ่งมีแนวคิดหลายประการที่ตางไปจากเดิม ดังน้ี 

  
    2.  แนวคิดเร่ืองเวลากับความเช่ือเรื่องไตรภูมิ 

สภาพสังคมในชวงเวลาท่ีคณะธรรมยุติเกิดขึ้นนั้น   นับเปนชวงหัวเลี้ยวหัวตอของ
การเปลี่ยนแปลงแนวคิดและความเชื่อในหลายประการ  ท้ังน้ีเปนผลจากแนวคิดของชนช้ันนําใน
สังคมเองรวมท้ังแนวคิดที่ไดรับจากสังคมภายนอกในขณะน้ันดวย   ตัวอยางหน่ึงของแนวคิดท่ีเริ่ม
เปลี่ยนแปลงในสังคมและจะสงผลตองานจิตรกรรมในเวลาตอมา คือ แนวคิดเรื่องกาลเวลา  
กลาวคือ ความคิดเร่ืองเวลาของผูคนในสังคมด้ังเดิมนั้นผูกพันอยูกับเรื่องคติจักรวาลวิทยาแบบ
ไตรภูมิ  โดยเชื่อวามนุษยและสรรพสัตวตางๆ ลวนเวียนวายตายเกิดในภพภูมิตางๆ นานแสนนาน
จนนับชาติไมถวนจนกวาจะบรรลุถึงพระนิพพานอันเปนเปาหมายสูงสุด  เวลาของสังคมมนุษย
ขณะนั้นคือยุคของพระพุทธเจาองคที่ 4 แหงภัทรกัลปซึ่งมีระยะเวลา 5,000 ป และเปนเวลาที่
สังคมจะเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีเสื่อมลงจนถึงกลียุคในที่สุด การที่มนุษยมีชีวิตดําเนินอยูไดนั้น
เปนเพราะถูกกําหนดโดยกรรมในอดีตชาติ     อีกทั้งยังมีความเชื่อถือในคติปญจอันตรธรานใน
บริเฉททายของคัมภีรปฐมสมโพธิที่กลาวถึงพุทธพยากรณที่วาพุทธศาสนาจะเสื่อมลงเรื่อยไป11   
ซึ่งทําใหบุคคลหรือแมแตพระสงฆประพฤติตนเสื่อมทรามลงไปดวย เพราะถือวาขณะนั้นเปน
ชวงเวลาท่ีโลกกําลังไปสูความเสื่อมตามพุทธทํานายอยูแลว    

ความเชื่อเกี่ยวกับเวลาเหลาน้ีเปนคําสอนอันเนื่องมาจากพุทธศาสนา   เปนความคิด
เรื่องเวลาทางศาสนจักรที่แตกตางไปจากสภาพความเปนจริงท่ีมนุษยจะสัมผัสไดจริงในชวง
อายุขัย  และคงเปนแนวคิดที่ตางกันกับชนชั้นสูงในทางโลกที่มีโอกาสไดรับรูแนวคิดอื่นจากสังคม
ภายนอกซึ่งรับรูหนวยนับของเวลาตามความเปนจริงมิใชเวลาในเชิงอุดมคติตามความเชื่อใน
ศาสนา   ความคิดเห็นเกี่ยวกับเวลาของชนชั้นสูงในทางโลกนี้ไดมีปรากฏเปนตัวอยางในพระราช

                                                
11 สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ความทรงจํา (กรุงเทพฯ :  สมาคมสังคมศาสตรแหง

ประเทศไทย, 2505), 50-51. 
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ปุจฉาของสมเด็จฯ กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพที่ทรงมีไปยังพระเถระความวา “…ผูใด
กระทําสังฆเภทในทามกลางกัลป  ผูนั้นจะไปทนทุกขเวทนาอยูจนกวาสิ้นกัลป   ถาวันพรุงน้ีจะสิ้น
กัลป  บุคคลไดทําสังฆเภทในวันนั้น ก็จะไปทนทุกขเวทนาอยูในนรกแตวันเดียวเทาน้ัน...”12    

แตพระเถระไดตอบพระราชปุจฉาในเรื่องนี้วา “…บุคคลกระทําสังฆเภทในท่ี
ทามกลางกัลป  ก็คงพนจากนรกในท่ีฉิบหายแหงอายุกัลป  คือกําหนดแตมนุษยทั้งหลายอายุได
แสนป  แลวลดลงจนถึงอายุสิบปเปนอายุไขย เรียกชื่อวา อายุกัลป  เปนการอันกําหนดโทษแหง
สังฆเภทกรรม…”13  

จากขอความดังกลาวแสดงใหเห็นวาแนวคิดเร่ืองเวลาระหวางฝายอาณาจักรกับฝาย
พุทธจักรมีความแตกตางกันอยางสิ้นเชิง  อยางไรก็ตาม ดูเหมือนวาความเชื่อเรื่องเวลาแบบเหนือ
ความจริงของฝายศาสนานั้นเปนเรื่องที่ยึดถือกันมาอยางยาวนานจนไมอาจจะเปลี่ยนแปลงได
อยางรวดเร็วนักในชวงเวลานั้น จึงจําตองมีลักษณะประนีประนอมใหแกแนวคิดแบบเกาอยูดังที่
สมเด็จฯ กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพไดอธิบายตอไปวา “…หายความสงสัยจะไดเปนท่ี
เจริญบุญกิรยิา  เสวนานิสงสสืบไปในพุทธศาสนากวาจะถวนหาพันป...” 

แตการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเรื่องเวลาคร้ังสําคัญไดเกิดขึ้นเม่ือชนชั้นนําอยางเจาฟา
มงกุฎไดทรงผนวชและกลายมาเปนผูนําในทางศาสนาประกอบกับการกอต้ังธรรมยุติกนิกาย   
ดังที่ไดกลาวแลววาพระองคไมทรงเชื่อถือการมีอยูหรือคําสั่งสอนของคณะสงฆไทยในเวลานั้น
เทาใดนัก เนื่องจากไมทรงเชื่อวาเปนคําสอนของพระพุทธเจาอยางแทจริง เปนแตเพียงการยกพระ
นามพระพุทธเจาเปนขออาง  จึงทรงสามารถปฏิเสธคําสอนเรื่องเวลาโดยเฉพาะเร่ืองปญจ
อันตรธานท่ีวาโลกกําลังเสื่อมลงและมนุษยรับรูธรรมะนอยลงตามลําดับ ซ่ึงเปนความคิดเรื่องเวลา
ที่ผูกพันกับจักรวาลวิทยาแบบไตรภูมิ หลักการแหงธรรมยุติกนิกายภายใตการนําของพระวชิ
รญาณเถระหรือพระภิกษุเจาฟามงกุฏจึงมีพ้ืนฐานอยูบนกาลเวลาแบบใหม กลาวคือ พระสงฆผูมี
หนาที่ในทางธรรมตองประพฤติตามพระธรรมวินัยอยางเครงครัดเพื่อดํารงพระศาสนาไวไมใหสิ้น
สูญ14 สวนฆราวาสคือผูอยูในทางโลกตองรักษาศีลอันมีศีล 5 เปนอยางนอย15  เปนแนวคําสอนท่ี
                                                

12 พระราชปุจฉาในช้ันกรุงรัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ 1 – รัชกาลที่ 5. เลม 2  (กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 
2513), 56. 

13เรื่องเดียวกัน, 63.   
14พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, “อุโบสถสีลกถา” ใน มหามกุฏราชานุสสรณีย 

(กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย,2511),100. 
15พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว,  “พระบรมราโชวาทแสดงเบญจศีลอยางต่ํา” ใน  

มหามกุฏราชานุสสรณีย , 388. 
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แสดงใหเห็นวามนุษยจะมีชีวิตท่ีดีขึ้นไดดวยการกระทําของตนในชาตินี้  มิไดถูกกําหนดดวยกรรม
ในอดีตชาติที่สั่งสมมานับไมถวนดังที่เคยเช่ือกันมา16  หากประกอบกุศลกรรมจะทําใหเปนที่รักใคร
พึงใจเปนที่ปรารถนา  แตถาประกอบอกุศลกรรมจะทําใหผูปฏิบัติไดรับความเดือดรอน ดังพระ
นิพนธของสมเด็จพระสังฆราช (สา) ซึ่งเปนพระสงฆในฝายธรรมยุติวา “...ความประพฤติของ
มนุษยทั้งหลาย  ยอมมุงหมายผลประโยชนชาตินี้นั้นมากกวามากที่มุงผลประโยชนชาติหนาจริงๆ
นั้นนอยนัก...”17แนวคิดในฝายธรรมยุติจึงเนนประโยชนในปจจุบันขณะ คือ ผลที่เกิดขึ้นในชาตินี้
เปนสําคัญ   

ยังมีแนวคิดเก่ียวกับชาติหนาหรือชีวิตหลังความตายที่ตองไปสูสวรรคหรือนรกตาม
ความเชื่อเดิมที่อิงกับเรื่องไตรภูมิ  พระวชิรญาณเถระไมไดทรงปฏิเสธเรื่องนี้อยางจริงจัง  แตทรง
ปรับแนวคิดนั้นเพ่ือเปนเครื่องสอนใจไมใหทําความช่ัวซ่ึงจะสงผลใหไดรับความเดือดรอนในทํานอง
ที่วา สวรรคอยูในอก นรกอยูในใจ  มากกวาท่ีจะใหความสําคัญกับเรื่องราวที่พรรณนาเก่ียวกับ
ความนาสะพรึงกลัวของนรกหรือความสวยงามแหงดินแดนสวรรค  เพราะพระองคถือวาสิ่ง
เหลานั้นเปนการสอนแบบ “เอานรกมาขู  เอาสวรรคมาลอ  ไมตางจากการหลอกเด็กใหหยุดรองไห  
โดยขูเด็กวาตุกแกจะมากินตับ”18 

นอกจากนี้  พระวชิรญาณเถระยังแสดงใหเห็นวาพระองคมีความใฝรูทางดาน
วิทยาศาสตรซึ่งเปนสิ่งที่ตางไปจากความเชื่อด้ังเดิมในศาสนาพุทธ  โดยทรงปฏิเสธความเชื่อ
เกี่ยวกับโลกสัณฐานแบบโบราณ  ดังจะเห็นไดจากพระราชหัตถเลขาขณะทรงผนวชที่มีไปยังสหาย
ชาวตางชาติความวา 

…ท่ีน่ีมีผูดีหลายคนซ่ึงแตกอนไดเชื่อในเรื่องสรางโลก  แลโลกสัณฐานตามตํารา
พราหมณซึ่งคนแตงหนังสือเรื่องพุทธศาสนาแตครั้งโบราณไดนําเขามาไวเปนลัทธิในพุทธ
ศาสนาโดยไมรั้งรอ ...ครั้นภายหลังไดพิจารณาอยางถองแทแลคิดคนหาตัวอยางดวยเหตุผล
ดวยคําช้ีแจง  แลดวยรูปการอยางอ่ืนๆ  บัดนี้ผูมีความเฉลียวฉลาดและผูมีปญญาในประเทศ
เรามีความเชื่อทางวิทยาศาสตร แลมีความยินดีในวิชาน้ันเปนอันมาก  จนกระท่ังบางคน

                                                
16อรรถจักร  สัตยานุรักษ, การเปลี่ยนแปลงโลกทัศนของชนช้ันผูนําไทยตั้งแตรัชกาลที่ 4 – พ.ศ.

2475 (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2538),22.  
17 สมเด็จพระสังฆราช (สา), สาราทานปริยาย  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพโสภณทิพรรธนากร,2467. 

พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพพระครูปลัดสัมพิพัฒน  ศิลาจารย  พ.ศ.2467), 11.  อางถึงใน  อรรถจักร  สัต
ยานุรักษ, การเปลี่ยนแปลงโลกทัศนของชนชั้นผูนําไทยตั้งแตรัชกาลที่ 4 – พ.ศ.2475, 23.  

18 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, ประชุมพระราชนิพนธภาคภาษาไทยในรัชกาลที่ 4 
ภาคที่ 1 (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2511), 37. 
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รวมท้ังตัวขาพเจาดวยไดพากันพยายามศึกษาภาษาอังกฤษเพ่ือจะไดมีความรู  อานตํารา
ภาษาอังกฤษในเรื่องวิทยาศาสตรแลศิลปศาสตรตางๆ...19 

กกกกกก 
            กกพระองคและเหลาศิษยธรรมยุติซึ่งจัดเปนกลุมคนที่มีแนวคิดกาวหนาในสมัยน้ันยังได
แสดงความคิดเห็นอยางเปดเผยดวยวาทรงมีความเชื่อวาโลกมีรูปรางกลม และทรงเชื่อเชนนั้นมาก
วา 15 ปกอนที่เหลามิชชันนารีตะวันตกจะเขามาเผยแพรความรู20 
กกกกกกกกเรื่องไตรภูมินั้นเปนองคประกอบสําคัญของจักรวาลวิทยาของคนไทยมาอยางยาวนาน  
ซึ่งพุทธศาสนาไทยก็อิงกับเรื่องไตรภูมิมาโดยตลอด ดังปรากฏใหเห็นในงานศิลปกรรมอยูมากมาย 
ไมวาจะเปนสถาปตยกรรม  ประติมากรรม หรือจิตรกรรมในพระอารามตางๆ  แตเปนที่นาสังเกต
วาในสมัยนี้ชนชั้นนําแหงยุคซึ่งเปนผูนําในทางพุทธศาสนานิกายใหมไดเปนผูปฏิเสธเรื่องไตรภูมิ
เสียเอง ซึ่งไดสงผลใหงานจิตรกรรมภายใตพระราชประสงคของพระองคเกิดการเปลี่ยนแปลงตาม
ไปดวย 

 
   3.  แนวคิดเรื่องการสั่งสมบารมีของพระโพธิสัตว 
     แนวคิดของคนไทยเก่ียวกับพระมหากษัตริยมีความผูกพันกับพุทธศาสนามาอยาง

ยาวนาน โดยเปรียบพระเจาแผนดินดังองคพระโพธิสัตวที่เสด็จมาชวยเหลือมวลมนุษยบนโลก ดัง
จะเห็นไดจากพระนามหรือคําเรียกขานองคพระมหากษัตริย  เชน  พระหนอพุทธเจา  พระพุทธเจา
หลวง เปนตน และทายที่สุดของพระราชปณิธานยอมหมายถึงพระนิพพานในอนาคตกาลเบ้ือง
หนา  แนวคิดเหลานี้จะเห็นไดจากพระราชปณิธานของพระมหากษัตริยหลายพระองค  เชน เม่ือ
พระเจากรุงธนบุรีทรงตั้งอธิษฐานจิตในการทรงบําเพ็ญพระราชกุศลวา “เดชะ ผลทานนี้จงเปน
ปจจัยแกพระโพธิญาณในอนาคตกาลโนนเถิด”   หรือเม่ือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
ทรงอธิษฐานวา “สมเด็จพระพุทธเจามกุฏ ณ กรุงเทพมหานคอรศรีอยุทยาทุกวันนี้ปรารถนาพระ
บรมโพธิญาณสัพพัญู”21   เปนตน 

                                                                                                                                       
19 พระราชหัตถเลขาถึงมิสเตอรและมิสซิสเอดดี แหงนิวยอรค ดูใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัว ,  รวมพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เรื่องพระราชหัตถเลขาใน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (กรุงเทพฯ : องคการคาของคุรุสภา, 2548), 21. 

20วิลเลียม แอล บรัดเลย, สยามแตปางกอน 35 ป ในบางกอกของหมอบรัดเลย.พิมพครั้งที่ 2. 
(กรุงเทพฯ : มติชน,2547), 131.  

21 สายชล  วรรณรัตน,”พุทธศาสนากับแนวความคิดทางการเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟาจุฬาโลก (พ.ศ.2325-2352)”,129.   
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กกกกกกกก แตแนวคิดเหลานี้ไดถึงจุดหักเหเม่ือพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวขึ้น
ครองราชยและทรงระบุอยางชัดเจนวา “มิไดทรงเอื้อมอาจปรารถนาพุทธภูมิดังทานผูอื่นๆเปนอัน
มาก”22  ทั้งยังทรงเห็นวาเรื่องพระโพธิสัตวที่มุงหมายพระโพธิญาณนั้น  เปนเรื่องเลาท่ีพระสงฆ
ทุศีลลวงลอใหพระมหากษัตริยหลงใหลเลื่อมใส  ในขณะเดียวกันพระองคก็ทรงเขาใจวาพระเจา
แผนดินก็ตองการใหพระสงฆซึ่งใกลชิดชาวบานเปนผูปาวประกาศความดีดังพระโพธิสัตวของพระ
เจาแผนดิน  ซึ่งคงจะมีนัยหมายถึงในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ดังที่ทรงกลาว
เม่ือเสด็จขึ้นครองราชยแลววา “ความอันน้ีเปนจริงในแผนดินกอน  พระสงฆก็พยายามต้ังกองจะ
หลอกจะหลอนจะลอจะลวงพระเจาแผนดินใหทรงพระราชศรัทธาเลื่อมใสโปรดปรานพระราช
กระแสอยางไรก็หันไปอยางนั้น วาไปอยางน้ัน  ขยิบตากันแลวก็เพ็ดตามพระกระแสผิดๆถูกๆ”23  
และ  “ฝายพระเจาอยูหัวเลาทานก็คิดหลอกลวงพระราชาคณะไปตางๆวาทานใจบุญสุนธรรม
ศรัทธาเลื่อมใส  นั่งไหนก็มีแตทําบุญ ดวยทานคิดวา พระสงฆนั้นยอมเที่ยวไปมาหาสูทุกเหยาทุก
เรือน ทั้งในกรุงนอกกรุง  จะไดเอาความดีของทานไปเท่ียวเลาขานวาเปนพระโพธิสัตวจะไดตรัสรู
แกพระโพธิญาณอยูรอมรอแลว”24 
กกกกกกก การที่ทรงปฏิ เสธเรื่อ งการสั่ งสมบุญบารมีเ พ่ือพระโพธิญาณในภายหนาดัง
พระมหากษัตริยพระองคกอนๆนั้น  อาจเปนกระแสความคิดที่ ดูจะสวนทางกับแนวคิดของ
พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัวท่ีทรงสละพระราชทรัพยเพ่ือสรางและปฏิสังขรณพระอาราม
อยางมากมายเพ่ือเปนการสั่งสมพระบารมี  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวกลับทรงเห็น
วาหนาที่ของกษัตริยตามคติโพธิสัตวที่เชื่อกันแตเดิมจะเนนการสรางประโยชนในภายภาคหนาหรือ
พระชาติตอไป    แตแทที่จริงแลวหนาท่ีของพระมหากษัตริยควรตองทําภารกิจในทางโลกหรือ
เพ่ือใหเกิดประโยชนในปจจุบันแกประชาชนมากกวา  ดังน้ันจึงโปรดเกลาฯใหเจานายองคอื่นทรง
บาตรพระเพ่ือเปนการสั่งสมบารมีแทนพระองคตามราชประเพณีปฏิบัติ  ในขณะที่พระองคเสด็จ
ออกรับฎีกาของราษฎรหรือเสด็จประพาสเพ่ือใหราษฎรเขาเฝาแทน25 ซ่ึงนาจะเปนแนวทางที่ชวย
ใหราษฎรพนทุกขไดดีกวาและนาจะเปนการสั่งสมบารมีที่ดีกวาการสรางวัดวาอารามอยาง
สิ้นเปลือง 

                                                
22พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, ประชุมพระราชนิพนธภาคภาษาไทยในรัชกาลที่ 4  

ภาคที่ 2 (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2511), 85. 
23พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, “พระรัตนตรัย”. ใน  มหามกุฏราชานุสสรณีย, 26. 
24 เร่ืองเดียวกัน, 27. 
25สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ความทรงจํา , 147. 
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กกกกกกกก โลกทัศนแบบวิทยาศาสตรที่พระองคทรงเชื่อถือเปนการเนนความจริงเชิงประจักษ  จึง
ทําใหทรงปฏิเสธเรื่องที่พระมหากษัตริยสั่งสมบารมีเพ่ือเปนพระพุทธเจาในอนาคต  การบําเพ็ญ
บารมีสั่งสมตอกันมาหลายชาติดังเชนเรื่องราวในชาดกเปนสิ่งที่ไมอาจพิสูจนได   แตการสืบสาย
โลหิตจากกษัตริยเปนการสืบทอดอํานาจท่ีสําคัญและพิสูจนไดยิ่งกวาการสั่งสมบารมี26   แนวคิดท่ี
เริ่มไมเชื่อ ถือในเรื่องการสั่ งสมบารมีที่ปรากฏในเรื่องชาดกทั้งหลายน้ันยังสืบทอดไปยัง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวโดยพระองคทรงเห็นวาเรื่องเหลาน้ีเปนเพียงนิทานที่แตง
ขึ้นและเปนเรื่องที่ไมสูจะสมจริงดวย ดังที่ทรงวิจารณชาดกวา “ไมมีความจริงเปนหลักฐาน เชน 
สัตวพูดภาษาคนได”27 อยางไรก็ตาม  แนวคิดใหมที่เริ่มเกิดขึ้นเกี่ยวกับความเชื่อถือเรื่องการสั่งสม
บารมีและพระโพธิสัตวนี้จะสงผลใหเห็นอยางเดนชัดในงานจิตรกรรมภายใตพระราชประสงคใน
รัชกาลที่ 4 ดวย 

 
กกกกกกกก4.  แนวคิดเรื่องพระพุทธเจาในฐานะท่ีเปนมนุษย 
กกกกกกกก โลกทัศนแบบวิทยาศาสตรของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  ทําใหความ
เชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติที่เคยเชื่อถือกันมาถูกลดความสําคัญลง  ไมวาจะเปนเรื่องของชาตินี้  ชาติ
หนา หรือ นรกสวรรค  แมกระทั่งบทบาทความเปนพระมหากษัตริยของพระองคเองก็ดูเหมือนจะ
ผอนคลายจากความลึกลับศักด์ิสิทธ์ิลงไปบาง  ดังจะเห็นไดจากการที่พระองคทรงอนุญาตใหพสก
นิกรเฝาฯดูพระพักตรของพระองคไดในทางเสด็จพระราชดําเนิน   
กกกกกกกก ในทํานองเดียวกันสิ่งศักด์ิสิทธ์ิหรือเรื่องราวที่เกี่ยวกับอิทธิปาฏิหาริยบางประการก็ได
ถูกลดทอนลงไปจากพุทธศาสนาท่ีไดรับการปฏิรูปใหมนี้ดวย  โดยเฉพาะเร่ืองที่เกี่ยวของกับ
พระพุทธเจา  ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือเรื่องปฐมสมโพธิของฝายธรรมยุติ ผลงานของสมเด็จ
พระสังฆราช (สา) ซึ่งเปนศิษยรุนแรกของพระวชิรญาณเถระ ซ่ึงไดตัดทอนเรื่องราวอันเปน
ปาฏิหาริยออกไปในบางแหง เชน  ไมมีเรื่องเทวดาดีดพิณ 3 สายเพ่ือเตือนใหทรงละทุกรกิริยา  ไม
มีพญามารมาทูลใหปลงอายุสังขาร  ทั้งยังตัดเร่ืองทาวสหัมบดีพรหมมาทูลใหทรงแสดงธรรมแก

                                                
26 อรรถจักร  สัตยานุรักษ, การเปล่ียนแปลงโลกทัศนของชนช้ันผูนําไทยตั้งแตรัชกาลที่ 4 – พ.ศ.

2475, 36-38.  
27พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, “พระราชวิจารณวาดวยนิทานชาดก” ใน นิทานกถา 

พระพุทธประวัติตอนตน ฉบับพระพุทธโฆสเถระ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2530), 9, 13. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 17 

สัตวโลก ทั้งที่เรื่องตอนนี้มีอยูในพระไตรปฎก28 เปนตน สิ่งเหลาน้ีเปนความแตกตางอยางเห็นไดชัด
เม่ือเทียบกับเรื่องปฐมสมโพธิกถาของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส   
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวมีพระราชประสงคที่จะใหเห็นวาพระพุทธเจาก็คือบุคคลท่ี
ออกบวชเปนภิกษุและสามารถบรรลุพระโพธิญาณไดดวยพระปญญาของพระองคเองดังพระราช
นิพนธวา  

...อันพระพุทธเจาน้ัน  แตกอนทานเปนสัตวเหมือนอยางเราน่ีแล  แตทวาทานหากมีปญญา
พิจารณาวาสัตวท้ังหลายเกิดมาแลวตาย  ถึงซ่ึงความเปนลําบากเปนอันมาก..เมื่อทานผูน้ัน
มาคิดเห็นแลว  ทานก็อุตสาหแสวงหาอุบายที่จะออกจากทุกข  ทานนั้นออกทรงบรรพชา
อาเพศเหมือนอยางภิกษุ  ทําความเพียรละเสียซ่ึงความชั่วท้ังปวง  รูหนทางคือขอปฏิบัติท่ีจะ
ใหถึงท่ีดับทุกข  ไมมีใครเปนครูอาจารย  แลวก็รูดีรูผิดรูชอบ ทานน้ีแลชื่อวาพระพุทธเจา…29 

กกกกกกกก  
แนวคิดเก่ียวกับพระพุทธเจาในฐานะมนุษยคนหนึ่งเชนน้ีเปนทัศนคติอยางใหมที่ไม

เคยมีมากอน  เนื่องจากจารีตของไทยโบราณมีความเชื่อวาพระพุทธเจามีลักษณะที่เปนนามธรรม
หรือเปนสภาวธรรมมากกวา  แมการสรางรูปเคารพแทนพระองคก็มีลักษณะที่พิเศษผิดจาก
รูปลักษณะทั่วไปของมนุษยอยูมาก  ทัศนคติเหลาน้ีเปนผลจากความคิดเชิงประจักษซึ่งมีพ้ืนฐาน
ดานวิทยาศาสตรเปนสําคัญ  และเปนเหตุหนึ่งที่ทําใหมีผูกลาววาพุทธศาสนาแบบธรรมยุติเปน
พุทธศาสนาแบบเหตุผลนิยมและมนุษยนิยม  สอดคลองกับแนวความคิดนี้ พระพุทธรูปที่สรางขึ้น
ในรัชกาลที่ 4  เชน พระพุทธนิรันตราย  พระสัมพุทธพรรณี  จึงมีแบบอยางท่ีมีลักษณะเปนมนุษย
มากขึ้นกวาลักษณะอันเปนอุดมคติดั้งเดิมซึ่งสะทอนอุดมคติแหงสภาวะธรรม 

 
Dddddddd5.  การใหความสําคัญแกการศึกษาของสงฆในดานปริยัติและปฏิบัติ 

     ดังที่ไดทราบกันวาพระวชิรญาณภิกษุไดทรงศึกษาพระพุทธศาสนาอยางแตกฉาน
ขณะครองสมณเพศ  ทั้งนี้พระองคมีความสามารถในดานปริยัติธรรมหรือการแปลภาษาบาลีอยาง
เชี่ยวชาญ  ดังที่ทรงเคยแปลพระบาลีถวายหนาพระท่ีนั่งพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัวใน

                                                
28 พระไพศาล  วิสาโล, “พุทธศาสนาไทยในอนาคต : แนวโนมและทางออกจากวิกฤต” ใน พระเจา

กรุงสยามกับเซอร จอหน เบาวริง. เอกสารสรุปการสัมมนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว  ในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบรอบ 200 ป, 2548, 196. 

29พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, ประชุมพระราชนิพนธภาคภาษาไทยในรัชกาลที่ 4  
ภาคที่ 1 , 2-4. 
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หลายโอกาส  จากความสามารถของพระองคจึงทรงไดรับการสถาปนาใหดํารงตําแหนงเทียบเทา
พระราชาคณะ ทรงสมณศักดิ์เปรียญเอก 9 ประโยค30   เมื่อทรงครองวัดบวรนิเวศก็เนนใหพระสงฆ
เลาเรียนดานปริยัติธรรมจนเปนที่ปรากฏวาท้ังพระวชิรญาณภิกษุและศิษยในสํานักนั้นพูดภาษา
มคธกันไดอยางไมติดขัด   ทั้งพระองคเองยังไดทรงพระราชนิพนธบทสวดมนตภาษาบาลีขึ้นอีก
หลายบท  เชน บทสวดมนตทําวัตรเชาเย็น   บทสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย  เปนตน ความ
เชี่ยวชาญในภาษามคธหรือบาลีของพระองคนั้น ยังแสดงใหเห็นเรื่อยมาแมขณะทรงครองราชย
สมบัติแลว  ดังที่โปรดใหพระสงฆคิดผูกคําสวดถวายพระพรและถวายอดิเรกจนกลายเปนธรรม
เนียมปฏิบัติมาจนถึงปจจุบัน  แมกระทั่งเมื่อครั้งท่ีกําลังประชวรหนักใกลสวรรคต พระองคยังแสดง
ใหเห็นวาทรงสติสัมปชัญญะอยางดีเย่ียมถึงขนาดทรงพระราชนิพนธภาษาบาลีเพ่ือขอขมาพระ
รัตนตรัยแลวพระราชทานใหพระสงฆแหงวัดธรรมยุติที่ทรงอุปถัมภนําไปสวดในคืนมหาปวารณา
ซึ่งเปนคืนที่สวรรคต31 
กกกกกกกก ในดานการปฏิบัติหรือการศึกษากรรมฐานน้ันก็ทรงใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง    
พระวชิรญาณภิกษุทรงเห็นวาแนวทางการฝกวิปสสนากรรมฐานน้ันเปนแนวทางท่ีพระสงฆพึง
ปฏิบัติเพ่ือใหหางไกลจากกิเลสและเปนหนทางแหงการหลุดพน ซึ่งพระองคเองก็ไดถือปฏิบัติโดย
การออกธุดงคดวย  ในบทพระราชนิพนธสําหรับพระสงฆฝายธรรมยุติหลายๆ ตอนจะพบวา 
พระองคใหความสําคัญกับเรื่องการรักษาศีล  การทําสมาธิเพ่ือใหเกิดปญญา ซึ่งเปนสิ่งที่แตละ
บุคคลสามารถฝกเพ่ือพัฒนาจิตของตนเองได  มากกวาท่ีจะใหความสําคัญในเรื่องการบําเพ็ญ
ทานบารมีตามความเชื่อจากเรื่องเวสสันดรชาดกอันเปนพระชาติสุดทายซึ่งเปนที่นิยมอยาง
แพรหลายในขณะนั้น  ดังบทพระราชนิพนธตอนหนึ่งวา 

 

                                                
30 ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม, “พระพุทธไพรีพินาศ” ใน พระเกียรติประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัว  (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2547), 25. 
31พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาจาอยูหัว, เทศนาพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัว , 92-93.  
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 …ก็ในคัมภีรนิยานนิทานมีประมาณไมสุด  เลาถึงคนนั้นคนน้ีทําอยางนั้นอยางนี้ไดเสวย
ผลเปนสุขเปนทุกขตางๆ คนน้ันไดถวายสิ่งนั้นไดใหสิ่งน้ี จึงไดผลอยางน้ีๆ  โดยอยางเอก
คัมภีรสรรพทานานสงสรํ่าพรรณนาถึงผลทานเปนคัมภีรโตถึง ๒๐ ผูก ก็มีแตพรรณนาดวย
เรื่องทานท้ังนั้น  จะมีวาดวยศีลขันธ  สมาธิขันธ  ปญญาขันธแตสักนิดหน่ึงก็ไมมี...32 

หหหหหหหห 
การกลาวถึงเหตุการณในพุทธประวัติตอนสําคัญ เชน ตอนตรัสรู ก็ทรงใหความสําคัญ

กับจิตของพระพุทธองคที่ไดบรรลุฌานในระดับตางๆอันเกิดมาจากการเจริญกรรมฐาน33  มากกวา
ที่จะเนนเรื่องอิทธิปาฏิหาริยตางๆ  ไมวาจะเปนตอนท่ีหมูมารมาผจญหรือเทพมาชุมนุมพรอมกับ
เหตุการณมหัศจรรยที่เกิดขึ้นกับทุกภพภูมิดังเชนที่กลาวไวในปฐมสมโพธิกถาของสมเด็จฯ กรม
พระปรมานุชิตชิโนรสที่ทรงนิพนธตามคําอาราธนาของพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว 
กกกกกกกก นอกจากนี้ แนวทางที่พระองคใหพระสงฆโดยเฉพาะฝายธรรมยุติถือปฏิบัตินั้นพบเห็น
ไดจากบทพระราชนิพนธเรื่องการฝกจิตที่มักจะเนนในเรื่องการถือธุดงควัตร  และฝกจิตโดยเจริญ
อสุภกรรมฐานหรือการพิจารณาซากศพ ซึ่งแมวาจะมิไดเปนแนวทางที่ทําใหบรรลุนิพพานแตก็เปน
หนทางหนึ่งที่ทําใหจิตเกิดสมาธิในขั้นสูง  แนวทางเหลาน้ีไดกอใหเกิดพระสงฆในสายวิปสสนา
กรรมฐานโดยเฉพาะในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเปนอยางมาก  และในขณะเดียวกัน
ยังเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรคงานจิตรกรรมฝาผนังท่ีตางไปจากเดิมอีกดวย 
 
จิตรกรรมภายใตพระราชประสงคกับการเปลี่ยนแปลง  
กกกกกกกก จากการศึกษาจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอารามสําคัญที่สรางขึ้นตามพระราช
ประสงคในรัชกาลที่ 4 จะพบวามีสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากงานจิตรกรรมไทยประเพณีอยูหลาย
ประการ  ทั้งนี้แนวคิดที่นําเสนอไปแลวขางตนคงนาจะเปนแนวทางใหเกิดการสรางสรรคงาน
จิตรกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไป  จริงอยูที่การเปลี่ยนแปลงเหลานั้นเปนสิ่งท่ีชางเขียนในสมัยนั้นไดคิด
พัฒนาสรางสรรคขึ้น   โดยเฉพาะชางเขียนคนสําคัญแหงรัชสมัยคือ ขรัวอินโขง ซึ่งมักไดรับความ
ไววางพระราชหฤทัยใหเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังสําคัญในหลายแหง  ทั้งในพระบรมมหาราชวัง
และพระอารามสําคัญที่ทรงสถาปนา  แตแทที่จริงแลวการเปลี่ยนแปลงการนําเสนอเรื่องราวตางๆ
                                                

32พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, “วาดวยการในพระพุทธศาสนา” ใน มหามกุฏราชา 
นุสสรณีย , 23. 

33 ดูใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, ปฏิจจสมุปบาทธรรม (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราช
วิทยาลัย, 2535), 1-15. 
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ผานงานจิตรกรรมเหลานั้ นคงเกิดขึ้น ไมได   หากไมได เปนไปตามพระราชประสงคใน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวผูทรงอุปถัมภงานชาง  ซึ่งมิติใหมแหงงานจิตรกรรมไทย
สมัยนี้มีขอควรสังเกตไดหลายประการ  ไมวาจะเปนเนื้อหา  เทคนิควิธีการและการแสดงออกท่ีตาง
ไปจากเดิม ดังนี้ 
 
1252กก 1.  เน้ือหาและพื้นที่ในการแสดงออกของงานจิตรกรรมกับแนวคิดอยางใหม 

      งานจิตรกรรมฝาผนังของไทยสวนใหญอยูภายในพระอุโบสถและวิหาร  เร่ืองราวที่
นิยมเขียนมักเก่ียวของกับพุทธประวัติและชาดก  ซ่ึงคงมุงเนนใหเกิดประโยชนแกพุทธศาสนิกชน
รวมทั้งพระสงฆที่ปฏิบัติศาสนากิจในพระอารามใหเขาใจเร่ืองราวปรัมปราคติอันเก่ียวเนื่องในพุทธ
ศาสนา  ตามปกติแลวพ้ืนที่ภายในพระอุโบสถดานหลังพระประธานนิยมเขียนเรื่องไตรภูมิ  สวน
ผนังสกัดฝงตรงขามกับพระประธานนิยมเขียนภาพพุทธประวัติตอนมารผจญ  ในขณะที่บริเวณ
ผนังเหนือชองหนาตางดานขางซาย-ขวาของพระประธานนิยมเขียนภาพเทพชุมนุมโดยหันพักตร
ไปทางพระพุทธรูปประธาน    บริเวณผนังระหวางชองหนาตางนิยมเขียนเรื่องพุทธประวัติหรือไมก็
ชาดก  โดยเฉพาะทศชาติซึ่งมักเขียนเรื่องราวเฉพาะฉากที่สําคัญของทองเรื่อง   บางแหงอาจมี
ความนิยมเขียนเฉพาะเรื่องเวสสันดรชาดกอันเปนพระชาติสุดทาย   ลักษณะดังกลาวน้ีปรากฏมา
แตงานจิตรกรรมสมัยอยุธยา  เชน  จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถที่วัดใหญสุวรรณาราม จ.
เพชรบุรี และยังคงนิยมเรื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทรจนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 3 ในหลายแหง 
ตัวอยางเชน  วัดสุวรรณาราม กรุงเทพฯ (ภาพที่ 1 และ 2) จนอาจเรียกลักษณะเหลานี้ไดวาเปน
ขนบในการเขียนงานจิตรกรรมไทยประเพณี 
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กกกกก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กจิตรกรรมฝาผนังแสดงเรื่องไตรภูมิที่ดานหลังพระประธาน  แถวเทพชุมนุมเหนือชอง   
        หนาตาง  และเรื่องชาดกระหวางชองหนาตาง  พระอุโบสถ  วัดสุวรรณาราม   

ภาพที่ 2 dภาพพุทธประวัติตอนมารผจญ ผนังสกัดดานตรงขามพระประธาน  
    พระอุโบสถ วัดสุวรรณาราม    
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กกก เร่ืองราวในภาพจิตรกรรมฝาผนังไทยในลักษณะดังกลาวดูจะใหภาพท่ีสอดคลอง
กลมกลืน  ภายใตการเลาเรื่องพระชาติตางๆโดยยอ   กอนที่จะเนนความสําคัญขององค
พระพุทธเจาที่แสดงโดยพระพุทธรูปประธานซึ่งเปนพระพุทธรูปปางมารวิชัยเปนสวนมาก  ทั้งนี้
อาจเพื่อใหสอดคลองกับเหตุการณสําคัญคือขณะที่พระพุทธองคตรัสรู  โดยมีหมูพญามารเขา
ขัดขวางในเบื้องหนาของพระองคซึ่งก็คือภาพเขียนตอนมารผจญ และหลังจากพระแมธรณีไดบีบ
มวยผมทําลายลางเหลามารแลวพระพุทธองคจึงไดตรัสรู  ขณะนั้นเหลาเทพและอมนุษยทั้งหลาย
ตางเฝานมัสการดวยความชื่นชม  พรอมกันนั้นก็ไดเกิดเหตุปาฏิหาริยขึ้นในภพภูมิทั้งหลาย   สิ่ง
เหลานี้เปนองครวมที่ทําใหผูคนที่เขาไปภายในอาคารไดรับทราบเร่ืองราวผานงานศิลปกรรม  ไมวา
จะเปนงานจิตรกรรมฝาผนังที่แวดลอม  รวมท้ังงานประติมากรรมซึ่งก็คือพระประธานในเบ้ือง
หนาที่เปนองคประธานของเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดดวย 
กกกกกกกก แตเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหชางเขียนเขียนภาพ
จิตรกรรมภายในพระอุโบสถของพระอารามตามพระราชประสงคของพระองคนั้น  พ้ืนที่กับ
เรื่องราวที่เคยนิยมดังที่กลาวมากลับถูกเปลี่ยนแปลงไปอยางสิ้นเชิง กลาวคือ  พ้ืนท่ีผนังดานหนา
และดานหลังพระประธาน รวมทั้งบริเวณผนังดานขางเหนือชองหนาตางกลับเปลี่ยนไปเขียน
เรื่องราวเกี่ยวกับปริศนาธรรมโดยอุปมาเปรียบเทียบภาพกับขอความจากพระไตรปฎกแตแสดง
ดวยภาพทิวทัศน สถาปตยกรรม และผูคนที่แตงกายอยางตะวันตก (ภาพที่ 3)   โดยเขียนรวมกับ
เรื่องราวอื่นๆที่ผนังระหวางชองหนาตาง เชน เรื่องพระวินัยสงฆและประเพณีที่สําคัญทางพุทธ
ศาสนา ( ภาพท่ี 4 ) ตัวอยางสําคัญไดแก จิตรกรรมภายในพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร และวัด
บรมนิวาสกรุงเทพฯ เปนตน จิตรกรรมฝาผนังท้ังสองวัดนี้มีโครงเร่ืองและตําแหนงภาพที่ใกลเคียง
กัน เขียนขึ้นตามพระราชประสงคของรัชกาลที่ 4 ที่ทรงตองการใหทั้งสองวัดมีความสําคัญควบคู
กันในดานปริยัติและปฏิบัติของฝายธรรมยุติ 
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ภาพที่ 4กกกกเรื่องประเพณีสําคัญทางพุทธศาสนาบริเวณผนังระหวางชองหนาตาง   
                     พระอุโบสถ  วัดบวรนิเวศวิหาร   

ภาพที่ 3 กกกกเรื่องปริศนาธรรม  ผนังเหนือชองหนาตาง พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร   
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 24 

กกกกกกกกพ้ืนที่ภายในพระอารามบางแหงไดเปลี่ยนไปเขียนภาพวัตรปฏิบัติของพระสงฆซึ่งแสดง
เรื่องราวของสภาพสังคมสงฆและฆราวาสอยางสมจริงหรือสามารถพบเห็นไดจริงในสังคม  ทั้งยัง
อิงกับเนื้อหาตามพระธรรมวินัยอยางละเอียด เชน  ภาพธุดงควัตรที่พระอุโบสถวัดมหาพฤฒาราม 
กรุงเทพฯ เปนตน  (ภาพท่ี 5)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กกกกกกก 
 
 
 ลักษณะของงานจิตรกรรมดังกลาวเนนรูปแบบที่เหมือนจริงไมวาจะเปนผูคนที่แตง
กายดวยเสื้อผาทั้งอยางไทยและตะวันตก  ฉากบานเรือนหรือสถาปตยกรรมท่ีเปนองคประกอบก็
เขียนขึ้นอยางพยายามใหมีความสมจริงแมวายังไมชํานาญนัก  ฉากเหลาน้ีทําใหตัวละครดูสมจริง
ทั้งเรื่องของสถานท่ีและเรื่องของเวลา  กลาวคือ  ตัวละครแสดงเร่ืองราวตางๆโดยอิงกับภาพ
สถาปตยกรรมที่พบเห็นไดจริงอยูเบื้องหลัง  ในขณะเดียวกันภาพทิวทัศนที่เปนองคประกอบ ทั้ง
ตนไม  ขุนเขา  และทองฟาก็ใหอารมณความรูสึกทางดานเวลาตามความเปนจริงมากขึ้น เชน  
ภาพทองฟาสีครึ้มเขมแสดงแสงสลัวยามคํ่าหรือเชามืด เปนตน  
กกกกกกกก การแสดงออกของงานจิตรกรรมภายใตพระราชประสงคของรัชกาลที่ 4 เหลานี้
สะทอนใหเห็นวาแนวทางการเขียนภาพแบบเดิมนั้นคงไมตองพระราชประสงค   จะเห็นไดวา
เรื่องราวและฉากเหตุการณแบบเดิมซึ่งเปนพุทธประวัติและชาดกมักจะเปนเรื่องราวที่แสดง
เหตุการณที่เปนอิทธิปาฏิหาริยเปนสวนใหญ  ทั้งฉากเหตุการณก็มิไดแสดงใหเห็นสถานที่หรือเวลา 
ดังจะเห็นไดวานิยมเขียนภาพตัวละครบนฉากของอาคารท่ีเปนปราสาทราชวังตามทองเรื่องซึ่งมี

ภาพที่ 5 เรื่องธุดงควัตร  พระอุโบสถ วัดมหาพฤฒาราม    
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ลักษณะแบนขาดมิติตามความเหมือนจริง    ทั้งยังใชสีพ้ืนเปนสีของบรรยากาศในเบื้องหลัง เชน สี
แดงเปนพ้ืนหลังของฉากปราสาทราชวังซึ่งคงมีจุดประสงคใหตัวละครเอกมีความโดดเดน  แต
ลักษณะดังกลาวทําใหเรื่องราวเหลานั้นดูเปนเรื่องเหนือจริงและเหนือกาลเวลา   ยิ่งเมื่อผนวกเขา
กับตัวละครที่มีทั้งเทพและอมนุษยย่ิงทําใหหางไกลจากความเปนจริงมากขึ้น    ในประเด็นน้ียิ่ง
สอดคลองกับพระอุปนิสัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาอยูหัวท่ีทรงเนนย้ําความถูกตองของ
เวลาและกฏแหงความเปนจริงตามธรรมชาติการรับรูของมนุษย  ดังเชนเมื่อทรงตองการทราบท่ีมา
ของโบราณวัตถุตางๆ ก็ทรงสนพระทัยเก่ียวกับเวลาและสถานท่ีที่สรางหรือคนพบสิ่งนั้นๆ  โดยไม
โปรดใหอางเรื่องเหนือธรรมชาติอยางโบราณ เชน พระอินทรเปนผูสราง เปนตน34 
กกกกกกกก ดังที่ไดกลาวแลวเกี่ยวกับแนวคิดของพระองคอันมีพ้ืนฐานของวิทยาศาสตรและ
วิทยาการสมัยใหม  จึงทําใหไมทรงใหความกับสําคัญกับเร่ืองไตรภูมิและเร่ืองราวอันเปน
ปาฏิหาริยอีก  ดวยเห็นวาเปนสิ่งที่ไมอาจพิสูจนได  ฉากไตรภูมิและมารผจญท่ีผนังสกัดหนาและ
หลังจึงไมมีความสําคัญอีกตอไป  อีกทั้งความเชื่อเร่ืองการสั่งสมบุญบารมีของพระโพธิสัตวก็มิได
เปนเร่ืองสําคัญสําหรับพระมหากษัตริยอยางพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวท่ีทรงเห็น
ความสําคัญและประโยชนในปจจุบันเปนหลัก   เรื่องดังกลาวจึงแทบไมหลงเหลือในงานจิตรกรรม
ภายใตพระราชประสงคของพระองคดวย  แมวาเรื่องราวเหลาน้ันจะมีกลาวถึงในพระไตรปฎกก็
ตาม    
กกกกกกกก แตอยางไรก็ตามจะพบวาในงานจิตรกรรมภายใตพระราชประสงคของพระองคยังมิได
ปฏิเสธความเชื่อเหนือธรรมชาติที่มีพ้ืนฐานจากความเชื่อเรื่องไตรภูมิเสียทั้งหมด  เพราะยังคง
พบวามีภาพพรหมอรูปภูมิที่แสดงเพียงวิมานอันวางเปลา (ภาพที่ 6) และรูปภูมิที่แสดงดวยภาพ
เทวดาประทับภายในวิมาน (ภาพที่ 7) แตก็อยูในตําแหนงท่ีไมคอยสําคัญนัก เชน บานแผละ  ทั้ง
ยังมีภาพของเหลาเทวดานางฟาที่แทรกอยูตามกอนเมฆของฉากทองฟาในหลายแหงโดยเฉพาะ
เบื้องหลังพระประธาน  เทวดาเหลานั้นแตงกายดวยเครื่องทรงอยางตัวละคร เชน สวมมงกุฎ 
สังวาล เปนตน (ภาพที่ 8)   
 

                                                
34 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, “พระพุทธบุษยรัตน” ใน ชุมนุมพระบรมราชาธิบาย 

ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว. (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2505.พิมพพระราชทานแจกในงาน
พระราชทานเพลิงศพ ม.จ.ไตรทิพเทพสุต  เทวกุล ณ วัดเทพศิรินทราวาส), 133-134. 
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นอกจากนี้ในบางแหงยังก็พบวาไดโปรดเกลาฯใหเขียนภาพเทพชุมนุมในตําแหนงเดิม
ดวย เชน พระอุโบสถวัดสุวรรณดาราราม จ.พระนครศรีอยุธยา35    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
35 รัชกาลที่4โปรดเกลาฯ ใหเขียนภาพแถวบนเปนรูปเทพชุมนุม สวนแถวลางเปนภาพเหตุการณ

ทางประวัติศาสตรเรื่องการศึกสงครามของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  แตจิตรกรรมแหงนี้ไดรับการซอมแซมใน
สมัยรัชกาลที่ 7  ดูใน กรมศิลปากร, โบราณสถานใน จ.พระนครศรีอยุธยา เลม1  (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากรพิมพ
เผยแพร, 2551),  412. 

ภาพที่ 7 รูปภูมิที่แสดงดวยภาพเทวดาประทับภายในวิมาน  บานแผละหนาตาง 
                พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร   

 

 

ภาพที่ 6      พรหมอรูปภูมิที่แสดงดวยภาพวิมาน บานแผละหนาตางพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวหิาร   
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ภาพเหลานี้นาจะเปนเครื่องสะทอนไดวาพระองคไมไดปฏิเสธขนบการเขียนภาพแบบ

ไทยประเพณีอยางเด็ดขาดนัก  และก็มิไดทรงปฏิเสธสิ่งที่เหนือธรรมชาติอยางเด็ดขาดดวย  
เชนเดียวกับที่ทรงพระราชศรัทธาสถาปนาพระสยามเทวาธิราชที่ทรงเชื่อวาเปนเทวดารักษา
แผนดินไทย หรือการที่ทรงพระราชนิพนธบทแผเมตตาจิตแกเทพารักษ36ซึ่งแสดงใหเห็นวาทรงมี
ความเช่ือถือในเรื่องเหนือธรรมชาติอยูบาง 

 
มีขอสังเกตประการหนึ่งคือความสัมพันธระหวางจิตรกรรมฝาผนังและพระประธาน

ภายในพระอุโบสถก็อาจเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยูบาง  กลาวคือ  พระอารามหลวงบางแหงท่ี
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงสถาปนาไดประดิษฐานพระพุทธรูปซึ่งมีพุทธลักษณะ
อยางใหมตามท่ีทรงพระราชดําริใหใกลเคียงกับมนุษยคือ ไมมีอุษณีษะ   เปนประธานในพระวิหาร
หรือพระอุโบสถ  ตัวอยางเชน  พระพทุธวชิรมกุฎ  ประดิษฐาน ณ พระวิหาร วัดมกุฏกษัตริยาราม 
หรือพระสัมพุทธสิริ ประดิษฐาน ณ พระอุโบสถ วัดโสมนัสวิหาร  ซึ่งลวนแตเปนพระพุทธรูปปาง
สมาธิ   เม่ือพิจารณาเรื่องราวของภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ตางไปจากขนบประเพณีเดิม  จะทําให
รูสึกวาพระพุทธรูปปางสมาธิที่เปนประธานภายในพระอุโบสถเหลาน้ันขาดความสัมพันธกับ
เรื่องราวในจิตรกรรมฝาผนังที่ปรากฏอยูแวดลอม   หากแตเปนเพียงรูปเคารพภายในศาสนสถาน   
ซึ่งคงจะมุงเนนใหบุคคลพึงฝกฝนจิตใจตนเองใหเกิดความสงบและปญญาตามอยางพระพุทธองค

                                                
36พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว , “พระกระแสทรงแนะนําในการแผไมตรีจิตตอ

เทพารักษ”  มหามกุฏราชานุสสรณีย (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย,2511),99. 

ภาพที่ 8 กกกกเหลาเทวดานางฟาท่ีแทรกอยูตามกอนเมฆ  พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร   
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ซึ่งแสดงดวยพระพุทธรูปปางสมาธิ  อันเปนสิ่งท่ีพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเนนย้ํา
อยูบอยครั้ง   ประเด็นนี้จึงเปนความแตกตางจากความสัมพันธของพระพุทธรูปปางมารวิชัยท่ีเปน
องคประธานที่มีความสัมพันธกับภาพจิตรกรรมฝาผนังตอนมารผจญ  ตอเนื่องไปถึงขณะตรัสรู  
รวมทั้งภาพไตรภูมิที่ชางเขียนนิยมมาแตเดิม  และแมวาพระพุทธรูปประธานของพระอารามที่ทรง
ปฏิสังขรณในบางแหงจะยังคงเปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย แตก็มิไดสื่อความสัมพันธเก่ียวกับ
เหตุการณในตอนตรัสรูรวมกับภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอาคารดังเชนท่ีเคยเปนมา 
กกกกกกกก เนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงในงานจิตรกรรมภายใตพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัวนอกจากจะมีเรื่องราวที่เปลี่ยนแปลงไป เชน ภาพเก่ียวกับปริศนาธรรม และ
วัตรปฏิบัติของพระสงฆแลว  ยังมีเรื่องราวที่นาสนใจอีกประการหน่ึงอันมีแนวคิดเก่ียวกับเรื่องของ
ความสมจริงอยูมาก ท้ังบุคคล  เวลา  สถานที่ นั่นก็คือจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับเหตุการณทาง
ประวัติศาสตรซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหเขียนขึ้น ณ สถานที่สําคัญ
ตางๆ ในเขตพระราชฐาน เชน ภาพพงศาวดารกรุงเกาที่หอพระราชกรมานุสร และภาพพระราช
พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรที่หอพระราชพงศานุสร ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม37   ภาพการ
อัญเชิญพระพุทธบุษยรัตนจากเมืองจําปาศักด์ิ ณ พระพุทธรัตนสถาน ในพระบรมมหาราชวัง38 
และภาพการศึกสงครามของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่วัดสุวรรณดารารามดังไดกลาวแลว  
เรื่องราวในจิตรกรรมฝาผนังตามเหตุการณจริงท่ีเกิดขึ้นจริงเหลานี้เปนอีกจุดเปลี่ยนหนึ่งของงาน
จิตรกรรมท่ีเกิดขึ้นภายใตพระราชประสงค และยังไดสงผลตองานจิตรกรรมฝาผนังในรัชสมัยตอมา
ดวย 
กกกกกกกก พ้ืนที่อีกสวนหนึ่งที่นาสนใจคือบริเวณเสาภายในพระอุโบสถและพระวิหารของพระ
อารามหลวงในรัชสมัยบางแหงมีการเขียนภาพฉฬาภิชาติหรือบุคคล 6 ประเภทที่มีกําเนิดและมี
ศีลธรรมตางกัน  โดยเขียนภาพภายในกรอบท่ีอยูสวนลางของเสาอันเปนระดับพอดีกับสายตาของ
บุคคลที่มาประกอบศาสนกิจในพระอาราม  และเขียนลวดลายเครื่องแขวนเพื่อตกแตงที่พ้ืนเสา   
ภาพบุคคลที่ประกอบกุศลกรรมมากจะอยูที่เสาตนที่ใกลกับพระประธานซึ่งมีพ้ืนสีออน ในขณะท่ี
ภาพบุคคลประกอบอกุศลกรรม เชน การฆาสัตว จะอยูที่เสาอันมีสีพ้ืนเขมขึ้นและอยูหางจากพระ
ประธานมากยิ่งขึ้นดวย ตัวอยางสําคัญไดแก ภาพฉฬาภิชาติพรอมจารึกที่เสาพระอุโบสถวัดบวร
นิเวศ (ภาพที่ 9)   

                                                
37 สันติ  เล็กสุขุม, ขอมูลกับมุมมอง : ศิลปะรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2548), 39. 
38 สายไหม จบกลศึก, จิตรกรรมฝาผนังพระพุทธรัตนสถานตามแนวพระราชดําริ (กรุงเทพฯ : กรม

ศิลปากร, 2548),3. 
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กกกกกกกก ภาพเหลานี้สะทอนใหเห็นพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัวที่ทรงตองการใหบุคคลประพฤติตนในทางท่ีชอบ  อันเปนหนทางสูความเจริญท่ีประสบได
ในชาติปจจุบัน  ซึ่งตางจากแนวคิดการเขียนภาพเลาเรื่องการสั่งสมบารมีดังที่เคยมีมา  ในสวนนี้
จะพบวาจิตรกรรมฝาผนังที่เสาและประติมากรรมคือพระพุทธรูปประธาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
พระพุทธรูป ท่ีแสดงปางสมาธิไดทําหนาท่ีสื่อความหมายในองครวมไดเปนอยางดีเก่ียวกับการ
ประพฤติปฏิบัติตนใหต้ังม่ันในศีลธรรมดังตัวอยางจากภาพจิตรกรรมเร่ืองฉฬาภิชาติ ซึ่งจะนําไปสู
สมาธิอันสงบและเกิดปญญาโดยมีองคพระประธานเปนตัวแทนสื่อความหมายในที่สุด ซึ่งเรื่องนี้
สอดคลองกับแนวคําเทศนาของพระวชิรญาณเถระหรือพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวท่ี
ทรงมีมาโดยตลอด 
กกกกกกกก อีกบริเวณหนึ่งที่พบวามีเอกลักษณที่พบรวมกันภายในพระอารามหลวงภายใตพระ
ราชประสงคหลายแหง เชน วัดบวรนิเวศวิหาร  วัดบรมนิวาส วัดโสมนัสวิหาร   และเปนสวนที่มี
ความนาสนใจ คือ บริเวณบานแผละหรือผนังสองขางของประตูและหนาตาง ซ่ึงพบวามีความนิยม
เขียนภาพพระสงฆปลีกวิเวกเพ่ือปลงอสุภกรรมฐานหรือพิจารณาซากศพ  (ภาพที่ 10)  ภาพการ
ชักผาบังสุกุล ภาพที่เกี่ยวของกับพระวินัยบัญญัติบางเรื่อง เชน ภาพเนื้อที่ภิกษุหามฉัน เปนตน  
ภาพเหลานี้สวนใหญจะมองไมเห็นเม่ือบานประตูหนาตางเปดอยู  แตเมื่อพับบานประตูหนาตาง
ปดเขาไปจึงจะสามารถเห็นภาพไดอยางชัดเจน  จึงทําใหเขาใจไดวาเหตุที่เขียนภาพเหลาน้ีใน
ตําแหนงดังกลาวคงเปนพระราชประสงคที่มุงหมายจะใหพระสงฆไดเห็นเปนตัวอยางและเปน

ภาพที่ 9 กกภาพบุคคลที่ประกอบกุศลกรรม เร่ืองฉฬาภิชาติ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร  
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แนวทางในการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดสมาธิ  ทั้งนี้เพราะพระสงฆยอมเปนผูดูแลพระอารามและทํา
หนาที่ในการเปดปดพระอุโบสถและวิหารนั่นเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

2.  เทคนิคและการแสดงออก 
  จากแนวคิดหลายประการดังไดกลาวแลวเกี่ยวกับมุมมองอันมีพ้ืนฐานจาก

กระบวนการทางวิทยาศาสตรที่เนนการพิสูจนขอมูลในเชิงประจักษ  จึงสงผลใหงานศิลปกรรมมี
การแสดงออกที่ตางไปจากจารีตแบบเดิม  ซึ่งดูเหมือนจะทําใหความเปนอุดมคติที่เหนือธรรมชาติ
ไดถูกลดทอนลงไปในขณะที่เพ่ิมเติมความสมจริงเขาไปมากขึ้น   ดังจะเห็นไดจากพัฒนาการใน
การสรางพระพุทธรูปในพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวท่ีโปรดเกลาฯ
ใหหลอพระพุทธรูปที่เรียกวาพระนิรันตราย  หรือการที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
โปรดเกลาฯใหสรางพระพุทธรูปทามกลางพระอสีติมหาสาวก 80 องค ที่ประดิษฐานภายในพระ
อุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม  ซึ่งเปนการประติมากรรมปูนปนขนาดใหญที่มีขนาดใกลเคียงกับคน
จริง ทั้งยังระบายสีใหเสมือนมีสีผิวของบุคคลอยางสมจริงดวย 39 
                                                

39 สํานักผังเมือง  กรุงเทพมหานคร, สองศตวรรษวัดสุทัศนเทพวราราม ศูนยกลางจักรวาล  
ศูนยกลางพระนคร (มปท., 2549. จัดพิมพเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาส
งานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ป, 2549),115.  

 

ภาพที่ 10กกก ภาพพระสงฆปลีกวิเวกเพ่ือปลงอสุภกรรมฐานหรือพิจารณาซากศพ   
         พระอุโบสถ วัดบรมนิวาส    
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  แนวคิดอยางใหมที่เกิดขึ้นนี้ไดสงผลตอการสรางสรรคงานจิตรกรรมไทยอยูไมนอย  
โดยเฉพาะอยางย่ิงงานจิตรกรรมท่ีพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯใหเขียนขึ้น
ตามพระราชประสงค    

การเขียนภาพภายใตพระราชประสงคนั้นแมจะยังคงใชสีฝุนตามแบบโบราณ   แต
เทคนิค การนําเสนอมีความเปลี่ยนแปลงไปบาง สิ่งท่ีเห็นไดอยางเดนชัดคือเทคนิคการเขียนอยาง
เหมือนจริง (Realistic Arts) ซึ่งเริ่มแตกตางจากการเขียนภาพตามอุดมคติที่เขียนขึ้นตามมโนภาพ  
(Idealistic Arts) ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนคือ ภาพอาคารหรือสถาปตยกรรมที่เปนองคประกอบใน
เนื้อเรื่อง ซึ่งบางแหงจะพบวาเปนสถานท่ีที่มีอยูจริงในขณะนั้น  อีกท้ังยังมีการใสรายละเอียดตาม
หลักทัศนียวิทยาเพ่ือใหเกิดความสมจริง ไมวาจะเปนแสงเงา  ท่ีกอใหเกิดเสนนําสายตาอันแสดง
ใหเห็นความต้ืนลึก ระยะใกลไกล ความกลมกลึงของตัวอาคาร  โดยแสดงใหเห็นวาตัวละครซึ่งมี
ลักษณะเล็กกวามากอยูอาศัยภายในอาคารที่ดูลึกเขาไป (ภาพที่ 11)   เทคนิคเหลาน้ีแตกตางจาก
ภาพสถาปตยกรรมในงานจิตรกรรมไทยประเพณีที่เขียนขึ้นเพ่ือสื่อความหมายของอาคารเทาน้ัน  
โดยมิไดแสดงสัดสวนใหสัมพันธกันระหวางภาพบุคคลกับตัวอาคาร และยังขาดมิติความต้ืนลึก
เพียงแตตองการเนนความงดงามเปนสําคัญ (ภาพที่ 12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 11กกกกจิตรกรรมฝาผนังทีใ่ชหลักทัศนียวิทยา   พระอุโบสถ วัดมกุฏกษัตริยาราม   
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อนึ่ง การเขียนภาพทิวทัศนเปนฉากประกอบเพ่ิมเติมนอกไปจากภาพสถาปตยกรรม
ย่ิงเปนการเนนย้ําการต้ังอยูของสถานที่เหลาน้ันใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  และในบางครั้งภาพ
ทิวทัศนเหลานั้นยังแสดงใหเห็นเวลาหรือบรรยากาศขณะที่เกิดเหตุการณในภาพ  เชน การใหแสง
สลัวมืดคร้ึมแสดงความวังเวงของยามคํ่าคืน  หรือใหสีสวางของแสงอาทิตยในเวลากลางวัน  
เทคนิคเหลานี้กอใหเกิดการรับรูแกผูชมทั้งเรื่องของเวลาและสถานที่  ตางจากจิตรกรรมไทย
ประเพณีที่สถานที่ก็แลดูเปนสิ่งสมมติ  และภาพเหตุการณก็ถูกเขียนบนสีพ้ืนเชนสีแดงเพ่ือใหเกิด
ความโดดเดน   แตมิอาจบอกไดวาตัวละครเหลานั้นดําเนินเร่ืองอยูในชวงเวลาใด  อาจกลาวไดวา
เรื่องที่นําเสนอแบบเดิมนั้นเปนเรื่องที่เหนือกาลเวลา และเหนือการรับรูโดยประสาทสัมผัสของ
มนุษย 

ดวยแนวพระราชประสงคที่เนนความเปนเหตุผลและความสมจริง ทําใหเทคนิคการ
เขียนภาพบุคคลที่เปนตัวละครของเรื่องไดเพ่ิมความสมจริงเขาไปดวย ไมวาจะเปนการแตงกายท้ัง
อยางไทยและแบบตางประเทศ  รวมทั้งการใหแสงเงาที่แสดงกลามเนื้อและสัดสวนของรางกาย  
บางแหงยังพบวาอาจเปนการเขียนภาพบุคคลอยางเหมือนจริง (Portrait) อยูดวย ดังเชน ภาพปลง
อสุภกรรมฐานภายในพระอุโบสถวัดโสมนัสวิหาร (ภาพที่ 13)   ท่ีกลาวกันวาภาพพระสงฆในงาน
จิตรกรรมก็คือภาพของสมเด็จพระวันรัต (ทับ) และสมเด็จพระพุฒาจารย (โต  พรหมรังสี)  ซึ่งเปน

ภาพที่ 12 จิตรกรรมแบบไทยประเพณี พระอุโบสถ วัดสุวรรณาราม    
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พระสงฆฝายวิปสสนาที่สําคัญในชวงเวลานั้น เทคนิคการเขียนภาพบุคคลแบบเหมือนจริงนี้ยังเปน
แรงบันดาลใจแกชางเขียนในรัชสมัยตอมาอีกดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กกกกกกกก สิ่งเหลานี้เปนเทคนิคการเขียนภาพแบบตะวันตกประกอบกับแรงบันดาลใจจาก
แนวคิดอยางใหมที่คงเปนพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเอง ผนวกกับ
ฝมือและจิตนาการของชางหลวงซึ่งอาจหาญพอท่ีจะเปลี่ยนแปลงแนวคิดและการนําเสนออยาง
ใหมเขามาแทนที่  ซึ่งแมวาชางเขียนไทยจะยังไมชํานาญนักแตก็แสดงใหเห็นจุดเปลี่ยนทางดาน
เทคนิคการเขียนภาพที่สําคัญในงานจิตรกรรมไทย 

  
  
  
 

ภาพที่ 13กกกกภาพปลงอสุภกรรมฐาน พระอุโบสถ วัดโสมนัสวิหาร    
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บทท่ี 3 

จริยวัตรสงฆในงานจิตรกรรม 
 

 ในการศึกษาภาพจริยวัตรสงฆในงานจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 4 ผูวิจัยไดเลือกตัวอยาง
งานจิตรกรรมกรรมที่เขียนภาพเกี่ยวกับจริยวัตรสงฆที่ปรากฏตามสภาพความเปนจริง ซ่ึงอยู
นอกเหนือจากเรื่องราวของพระสงฆในแงปรัมปราคติ เชน พุทธประวัติ หรือชาดก 
   จากการสํารวจในเบ้ืองตนพบวา งานจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถของวัดท่ีมี
ความเก่ียวของกับพระราชประวัติในรัชกาลที่ 4 ที่ปรากฏเรื่องเก่ียวกับจริยวัตรสงฆ มีจํานวน 5 
แหง  ไดแก  วัดโสมนัสวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร  วัดมหาพฤฒาราม วัดบรมนิวาส  และวัด
มกุฏกษัตริยาราม ซึ่งแตละแหงไดเขียนเรื่องราวที่แตกตางกันไป  โดยไดแบงประเด็นการศึกษา
ดังตอไปนี ้

1. ศึกษาประวัติความเปนมาของวัดเหลาน้ีจากเอกสารชั้นตนเปนหลัก เพ่ืออาจชวย
ใหทราบถึงระยะเวลาในการเขียนงานจิตรกรรมฝาผนัง  รวมทั้งพระราชประวัติและพระราชกรณีย
กิจที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีตอวัดแหงนั้นๆ เพ่ืออาจเปนสิ่งสะทอนพระราช
ประสงคในรัชกาลที่ 4 ที่จะสงผลตองานจิตรกรรม 

2. ศึกษาเรื่องราวที่นํามาเขียนภาพจริยวัตรสงฆภายในวัดแตละแหงวามีความ
สอดคลองกับหลักธรรมในพระไตรปฎกหรือไม  ตามที่นักวิชาการหลายทานกลาววารัชกาลที่ 4 
ทรงใชหลักแหงพระไตรปฎกเปนแนวทางในการปฏิรูปพุทธศาสนาจนเกิดสํานักธรรมยุติกนิกาย     
รวมทั้งวิเคราะหภาพรวมของแนวคิดอยางใหมรวมกับการใชพ้ืนที่และเทคนิคในการแสดงออก กับ
สิ่งที่นาสนใจอื่นๆในบางประเด็น 

การศึกษาในครั้งนี้มีขอจํากัดในเรื่องของหลักฐานที่ไมอาจระบุระยะเวลาการเขียน
ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถบางแหงไดอยางแนชัด รวมทั้งฝมือชางเขียนวาเปนผูใด  
แตอาจอนุโลมไดจากระยะเวลาที่ใกลเคียงกับปที่กอสรางพระอุโบสถ 
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ประวัติวัดกับรัชกาลท่ี 4 
วัดโสมนัสวิหารฯ  - พระราชพงศาวดารรัชกาลท่ี 4 ระบุวาเปนวัดท่ีโปรดเกลาฯ ให

สรางขึ้นใหม1 เพ่ืออุทิศพระราชทานสมเด็จพระนางเจาโสมนัสวัฒนาวดี พระมเหสีที่สิ้นพระชนม
เม่ือ พ.ศ.2395 โดยพระอุโบสถสรางสําเร็จประมาณ พ.ศ. 24002 แมไมมีหลักฐานระบุระยะเวลา
ในการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถอยางแนชัด  แตเชื่อวานาจะใกลเคียงกับปที่
พระอุโบสถสรางเสร็จซึ่งอยูในสมัยรัชกาลที่ 4 

วัดบวรนิเวศวิหารฯ  -  สมเด็จฯ กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ วังหนาในรัชกาล
ที่ 3 โปรดใหสรางวัดนี้ขึ้นในระหวาง พ.ศ.2367-2375 เดิมเรียกวา “วัดใน”    ตอมาเม่ือ พ.ศ.2379 
รัชกาลที่ 3 ไดทรงอาราธนาใหพระวชิรญาณเถระเสด็จมาทรงครองวัด  วัดบวรนิเวศวิหารจึงถือวา
เปนศูนยกลางดานปริยัติธรรมของพระสงฆธรรมยุติกนิกาย3 สวนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระ
อุโบสถทั้งหมดนั้นไมอาจระบุไดแนชัดวาเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 เม่ือครั้งที่พระวชิรญาณเถระ
ทรงครองวัด  หรือเขียนขึ้นภายหลังเม่ือเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแลว ยกเวนเรื่องปริศนาธรรมฝมือ
ขรัวอินโขงที่นาจะเขียนขึ้นต้ังแตเม่ือทรงผนวชอยูที่วัดบวรนิเวศวิหาร4    

วัดบรมนิวาสฯ – พระราชพงศาวดารรัชกาลท่ี 4 ระบุวาเปนวัดท่ีโปรดเกลาฯใหสราง
ขึ้นจากวัดเดิมที่พระอินทรเดชะถวายเปนวัดหลวงและสรางคางอยู แลวพระราชทานนามวัดวาวัด
บรมนิวาส โดยมิไดระบุปในการกอสรางอยางแนชัด  แตการสรางพระอุโบสถคงเสร็จแลวในรัชกาล
นั้น เพราะพระราชพงศาวดารไดระบุวาโปรดเกลาฯใหกอพระเจดียหลังพระอุโบสถองคหน่ึง5 

ประวัติวัดท่ัวราชอาณาจักร รวบรวมโดยกรมศาสนา กลาววาเปนวัดที่รัชกาลที่ 4 เม่ือ
ครั้งทรงผนวชทรงสรางขึ้นแตยังไมสําเร็จ  เมื่อทรงลาผนวชเสด็จขึ้นครองราชยแลวจึงสรางตอจน

                                                
1 เจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาล

ที่ 4, พิมพครั้งที่ 6( กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นต้ิงแอนดพับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน), 2548), 290. 
2 กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร (กรุงเทพฯ : กองพุทธศาสนสถาน, 2525), 124.  
3 เรื่องเดียวกัน, 60.  
4สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, ตํานานวัดบวรนิเวศวิหาร (พระนคร : โรง

พิมพโสภณพิพรรฒธนากร, 2465), 30.  
5 เจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาล

ที่ 4, 290. 
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สําเร็จ6 เดิมเรียกวัดนี้วา “วัดนอก” เพราะอยูนอกกําแพงเมืองและเปนวัดคณะอรัญวาส ีคงเพ่ือใหคู
กันกับ “วัดใน” หรือวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งเปนศูนยกลางศึกษาปริยัติธรรมของฝายธรรมยุติ7   
กกกกกกกกจากขอมูลดังกลาว แมไมอาจทราบระยะเวลาในการกอสรางพระอุโบสถและเขียนภาพ
จิตรกรรมอยางแนชัด แตก็สามารถสรุปไดวานาจะเปนงานในชวงปลายรัชกาลที่ 3 - รัชกาลท่ี4 
กกกกกกกกวัดมหาพฤฒารามฯ –  พระราชพงศาวดารรัชกาลที่ 4 ระบุวาโปรดเกลาฯ ให
ปฏิสังขรณวัดโดยสรางพระอุโบสถขึ้นใหมทั้งหมดแลวพระราชทานเปลี่ยนช่ือวัดจากวัดตะเคียน
เปนวัดมหาพฤฒาราม8 สวนหนังสือประวัติวัดมหาพฤฒารามระบุวารัชกาลที่ 4 ไดเสด็จฯ มา
ทอดพระเนตรและโปรดเกลาฯใหปฏิสังขรณวัดเมื่อประมาณตนป พ.ศ. 2395  มูลเหตุที่ทรง
ปฏิสังขรณวัดนี้เนื่องจากเคยเสด็จมาเม่ือคร้ังท่ีทรงเปนภิกษุ  พระอธิการแกวเจาอาวาสในขณะนั้น
ไดทูลถวายพยากรณวาพระองคจะไดทรงครองราชสมบัติ  จึงทรงตอบวาหากเปนเชนน้ันจะสราง
วัดใหอยูใหม โดยภาพจิตรกรรมท่ีโปรดเกลาฯ ใหเขียนขึ้นภายในพระอุโบสถเรื่องธุดงควัตรนั้น เปน
ขอวัตรที่พระอธิการแกวเปนผูเครงครัดปฏิบัติ9 ดังนั้นจึงกลาวไดวาจิตรกรรมฝาผนังที่พระอุโบสถ
วัดมหาพฤฒารามเขียนขึ้นตามพระราชประสงคใน รัชกาลท่ี 4 
กกกกกกกกวัดมกุฏกษัตริยารามฯ – รัชกาลที่ 4 โปรดเกลาฯใหสถาปนาวัดสวนพระองคขึ้นคูเคียง
กับวัดโสมนัสวิหารที่พระราชทานแกสมเด็จพระนางเจาฯที่สิ้นพระชนมแตตนรัชกาล   เม่ือพ.ศ.
2410 รัชกาลที่ 4 ไดเสด็จฯมาทรงวางศิลาฤกษ จากนั้นเสด็จฯ มาทรงเปดวัดพรอมทั้งพระราชทาน
ชื่อวัดวา “วัดมกุฏกษัตริยาราม” ตามพระปรมาภิไธย   งานจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ
และพระวิหารเปนงานในสมัยรัชกาลที่ 5 แลว เนื่องจากในปพ.ศ.2411 ซึ่งเปนปที่รัชกาลที่ 4 
สวรรคตน้ันปรากฏวาการกอสรางพระอุโบสถและพระวิหารแลวเสร็จเพียงสวนฐานเทาน้ัน10  แต

                                                
6 กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร, 124. 
7 คุณหญิงสุริยา  รัตนกุล,  พระอารามห ลวงในกรุงเทพมหานคร เลม1  (นครปฐม : 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550), 277.  
8 เจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาล

ที่ 4, 290. 
9 ประวัติวัดมหาพฤฒาราม (กรุงเทพฯ : ประชุมชาง, 2511.พิมพโดยเสด็จพระราชกุศลพระกฐิน

เสด็จพระราชดําเนินพระราชทานที่วัดมหาพฤฒาราม 12 ต.ค.2511), 4-5. 
10ประวัติวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นต้ิงแอนดพับลิชชิ่ง, 2540.

จัดพิมพเปนที่ระลึกในงานฉลองครบรอบ 100 ป สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (จวน อุฏฐายีมหาเถร) สมเด็จ
พระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก 16 มกราคม 2540), 8. 
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การศึกษางานจิตรกรมฝาผนังแหงน้ีสามารถสะทอนแนวคิดและเทคนิควิธีที่สืบตอจากงานจิตร
กรมสมัยรัชกาลที่ 4 
 
จริยวัตรสงฆในงานจิตรกรรม 

1.  อสุภกรรมฐาน 
 อสุภกรรมฐานเปนเรื่องที่นิยมเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังในสมัยพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกลาเจาอยูหัว ซึ่งมีอยูอีกหลายแหง เชน พระวิหารพระศรีศาสดา วัดบวรนิเวศวิหาร พระ
อุโบสถวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร  เปนตน11 

เก่ียวกับเรื่องนี้มีหลักฐานวาในสมัยรัชกาลที่ 1 มีการเขียนภาพดังกลาวขึ้นแลวท่ีพระ
วิหารดานทิศตะวันออก บริเวณมุขดานหลัง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามมากอนที่จะไดรับความ
นิยมในสมัยตอมา12 รวมท้ังที่จิตรกรรมหลังบานประตูหอไตร วัดระฆังโฆสิตาราม13 และยังพบวามี
การเขียนภาพอสุภกรรมฐานลงในสมุดขอยสมัยอยุธยาดวย14 

จากการศึกษาภาพจิตรกรรมในกลุมวัดตัวอยางพบวามี 4 วัด ที่ปรากฏเรื่องอสุภ
กรรมฐาน  โดยงานจิตรกรรมภายในพระอุโบสถวัดโสมนัสวิหารฯ ปรากฏเรื่องน้ีอยางเดนชัดที่สุด
บริเวณผนังระหวางชองหนาตางทั้งหมด สําหรับวัดอื่นๆปรากฏภาพเรื่องนี้ที่บานแผละหนาตาง  
สวนวัดมหาพฤฒารามไมปรากฏภาพเรื่องอสุภกรรมฐาน 
  
กกกกกกกกวัดโสมนัสวิหารฯ   จากการศึกษาและตรวจสอบพบวางานจิตรกรรมเรื่องอสุภ
กรรมฐานภายในพระอุโบสถวัดโสมนัสวิหารฯ เปนภาพภิกษุพิจารณาซากศพประเภทตางๆจํานวน 
                                                

11 วรรณิภา ณ สงขลา, จิตรกรรมไทยประเพณี ; ชุดที่ 1, เลมที่ 2 : วรรณกรรม, (กรุงเทพฯ : 
ฝายอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรมติดที่ กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2533),100-101. 

12 เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ, รายงานการวิจัยปงบประมาณ 2524 : จิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาล
ที่ 3, (กรุงเทพฯ : คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา วิทยาเขตเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง,  2524), 42. 

13 วรรณิภา ณ สงขลา, จิตรกรรมไทยประเพณี ; ชุดที่ 1, เลมที่ 5 : จิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร 
รัชกาลที่ 1,  (กรุงเทพ   : ฝายอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรมติดที่ กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 
2537), 111. 

14 ดูตัวอยางสมุดขอยที่เขียนภาพอสุภกรรมฐานใน ประยูร อุลุชาฎะ, จิตรกรรมสมัยอยุธยาจาก
สมุดขอย, (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2528),16, 19. และวรรณิภา ณ สงขลา, จิตรกรรมสมัยอยุธยา ; ชุดที่ 1, 
เลมที่ 3 : จิตรกรรมไทยประเพณี, (กรุงเทพฯ : ฝายอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรมติดที่ กอง
โบราณคดี กรมศิลปากร, 2535),187. 
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10 ประเภท (ดูแผนผังที่ 1 ในภาคผนวก) โดยแตละประเภทเหมาะสมกับผูมีจริตนิสัยแตกตางกัน
ไป   งานจิตรกรรมในเร่ืองนี้มีเนื้อหาตรงกับเรื่องอสุภกรรมฐานนิเทศในคัมภีรวิสุทธิมรรคโดย
ละเอียด15 ภาพอสุภกรรมฐานท้ัง 10 ประเภท ไดแก 
  

1.อุทธุมาตกอสุภ (ศพขึ้นอืด)  อุทธมาตกอสุภหมายถึงซากศพที่พองอืดขึ้นนับแต
สิ้นชีวิตดุจลูกหนังอันพองดวยลม16  การเจริญอสุภขอนี้เหมาะสมกับผูที่มีจิตกําหนัดในทรวดทรง  
จึงแสดงใหเห็นดวยรางที่เสียทรวดทรงแหงรางกาย17  

งานชางจิตรกรรมไดสื่อเรื่องราวในตอนนี้โดยภาพพระภิกษุยืนพิจารณาซากศพที่ถูก
มัดตราสัง โดยศพมีอวัยวะบริบูรณเหมือนมนุษยทั่วไป  แตมีลักษณะท่ีเริ่มบวมทําใหรางกายผิด
จากรูปรางปกติ    ( ภาพท่ี 14 )   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
15 เปนคัมภีรที่พระพุทธโฆษาจารยไดรจนาขึ้น ถือเปนคัมภีรสําคัญทางพุทธศาสนาในการศึกษา

พระปริยัติธรรมข้ันสูง  ปจจุบันเปนหลักสูตรของการศึกษาระดับเปรียญ 8-9 ประโยค โดยรวบรวมและอธิบาย
หลักคําสอน 3 หมวดตามแนวทางของพระไตรปฎก ไดแก ศีล สมาธิ และ ปญญา   

16 มหามกุฏราชวิทยาลัย, วิสุทธิมรรคแปล  ภาค 1 ตอน 2, พิมพครั้งที่ 11 (กรุงเทพฯ : มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, 2550), 207. 

17 บุณย  นิลเกษม, คัมภีรวิสุทธิมรรคสําหรับประชาชน เลม 2 กัมมัฏฐานนิเทศ (เชียงใหม :  บุณย
นิธิ, 2543), 223. 
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ภาพที่ 14  อุทธุมาตกอสุภ   พระอุโบสถ  วัดโสมนัสวิหาร 
 

ทัศนียภาพในเบื้องหลังแสดงภาพความสมจริงดวยภาพตนไม ภูเขา และทองฟา โดย
มีการผลักระยะแสดงความใกล-ไกลดวยขนาดของตนไมที่แตกตางกัน  การเขียนภาพตนไมโดยใช
ฝแปรงใหเกิดทรงพุมโดยไมตัดเสนใบ ใหสีออนในสวนรับแสง และสีแกในสวนหลบแสงเปนเทคนิค
อยางใหมตามแบบตะวันตกท่ีมีใหเห็นแลวในงานจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 318  ขณะเดียวกันการตัด
เสนใบอันเปนเทคนิคเกาก็ยังคงอยูในภาพตนไมใหญที่อยูใกลสุด นาจะเปนเพราะตองการสื่อให
เห็นวาตนไมนั้นอยูใกลมากจนมองเห็นรายละเอียดของใบแตละใบไดนั่นเอง  ความสมจริงอีก
ประการหน่ึงคือชางเขียนพยายามใหเห็นความแตกตางของตนไมแตละประเภทอันมีลักษณะดอก 
ใบที่แตกตางกัน รวมท้ังฝูงนกที่บินอยูในระยะไกล 

 
 
 

                                                
18 สันติ  เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3 ความคิดเปลี่ยนการแสดงออกก็เปลี่ยนตาม , 

104. 
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2. วินีลกอสุภ (ศพสีคล้ํา)     วินีลกะ เปนคําเรียกซากศพที่มีสีแดงในท่ีที่เนื้อหนา  มีสี
ขาวในที่ที่บมหนอง  แตโดยมากรางมีสีเขียวคล้ําประดุจคลุมไวดวยผาเขียว19  การเจริญอสุภขอนี้
เหมาะสมกับผูที่มีจิตกําหนัดในสีกาย  จึงแสดงใหเห็นดวยรางท่ีเสียความนวลแหงผิว20 

งานชางจิตรกรรมไดสื่อเรื่องราวในตอนนี้โดยภาพพระภิกษุนั่งอยูที่โขดหินใกลโคน
ตนไมใหญกําลังพิจารณาซากศพที่มีอวัยวะบริบูรณเหมือนมนุษยโดยทั่วไป  แตมีลักษณะบวมอืด
ราวกับเปาลมจนทําใหรางกายผิดจากรูปรางปกติ ท้ังยังใหสีสันของผิวหนังที่ดูเขียวคล้ําและบวม
พอง21  (ภาพท่ี15)   

 
 

ภาพที่ 15  วินีลกอสุภ   พระอุโบสถ  วัดโสมนัสวิหาร 
ฉากทองฟาในเบื้องหลังใหสีออนในสวนลางแลวไลสีแกในสวนบน   มีใหเห็นแลวใน

งานจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 3 หากแตภาพกลุมกอนเมฆเปนพัฒนาการอยางใหมที่แสดงความ
สมจริงอันเปนเทคนิคที่นิยมในภาพจิตรกรรมตะวันตก และพบไดมากในงานจิตรกรรมสมัยรัชกาล
ที่ 4 
                                                

19 มหามกุฏราชวิทยาลัย, วิสุทธิมรรคแปล  ภาค 1 ตอน 2, 207. 
20 เร่ืองเดียวกัน, 239. 
21 จากการสํารวจและบันทึกภาพเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2551 พบวาผนังหองนี้แตกราวทําใหภาพ

จิตรกรรมชํารุดบางสวนและไดรับการซอมแซมโดยใชปูนขาวอุดรอยราวไวช่ัวคราว 
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 3.วิปุพพกอสุภ (ศพท่ีมีน้ําเหลือง)  อสุภนี้หมายถึง ซากศพที่มีน้ําเหลืองไหลเยิ้มในที่ที่
แตกปริทั้งหลาย22 การเจริญอสุภกรรมฐานขอนี้เหมาะสําหรับผูยึดติดในกลิ่นกายที่ตกแตงขึ้นดวย
อํานาจเครื่องอบกลิ่น มีดอกไมและเครื่องหอมเปนตน  จึงแสดงดวยรางที่มีกายและผิวพรรณมี
กลิ่นเหม็น23 

เร่ืองนี้แสดงโดยภาพจิตรกรรมภิกษุชราถือไมเทายืนพิจารณาซากศพที่บวมอืดและมีสี
กายที่เขียวคล้ํา  ท่ีสําคัญคือชางไดเขียนภาพนํ้าเหลืองที่ไหลซึมออกจากสวนตางๆของรางกายที่
บวมปริ ทั้งสวนศีรษะ เชน ปาก ตา  จมูก  บริเวณทองกลางลําตัว และทวารหนัก (ภาพที่ 16)   

 
 
ภาพที่16   วิปุพพกอสุภ  พระอุโบสถ  วัดโสมนัสวิหาร 

ในความเปนจริงภาพศพท่ีบวมอืดนาจะอยูในสภาพที่นอนกางขา  แตชางเขียนคงยัง
ไมชํานาญในการเขียนภาพใหเกิดมิติตามความสมจริง  จึงทําใหภาพยังดูแบนคลายกับยกขา
ต้ังขึ้นซึ่งไมสัมพันธกับรางกายสวนอื่น ความสมจริงเกี่ยวกับรายละเอียดของตนไมและทองฟา
ยังคงมีเชนที่กลาวมาแลว ทั้งยังแสดงความสมจริงของภูเขาดานหลังดวยเหลี่ยมมุมของโขดหินอีก
ดวย ในขณะที่ภาพภิกษุชราแสดงใหเห็นริ้วรอยของวัยบนใบหนาดวยการเกลี่ยสีและแสงเงาโดย
มิไดตัดเสนอยางภาพบุคคลในงานจิตรกรรมไทยประเพณีอีกอันเปนสิ่งท่ีตางไปจากเดิม 
                                                

22 มหามกุฏราชวิทยาลัย, วิสุทธิมรรคแปล  ภาค 1 ตอน 2, 208. 
23  เรื่องเดียวกัน , 239. 
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4.วิจฉิททกอสุภ (ศพที่ถูกตัดเปนทอน)   อสุภลักษณะนี้เปนซากศพที่ถูกตัดเปนทอน
กลางลําตัวหรืออาจขาดเปน 2 ทอน ศพประเภทนี้ยอมมีอยูในสนามรบบาง  ในดงโจรบาง  ในปา
ชาซึ่งเปนที่ที่พระราชาทั้งหลายรับสั่งใหประหารชีวิตโดยการตัดรางพวกโจรเปนทอนๆบาง  หากศพ
กระจัดกระจายพึงเขี่ยมารวมกันแตใหเห็นวารางน้ันขาดกลางอยู24  วิจฉิททกอสุภกรรมฐานเหมาะ
สําหรับบุคคลที่มีความกําหนัดในความเปนชิ้นทึบแหงสรีระ จึงแสดงใหเห็นดวยรางท่ีเปนโพรงขาง
ใน25 

งานจิตรกรรมไดแสดงเร่ืองนี้โดยภาพภิกษุนั่งพิจารณาซากศพนอนเหยียดยาว ที่
ลําตัวถูกตัดขาดเปนทอน โดยชางพยายามเขียนภาพสรีระของศพอยางเหมือนจริง (ภาพที่ 17)   

 
ภาพที่ 17 วิจฉิททกอสุภ พระอุโบสถ  วัดโสมนัสวิหาร 

สิ่งท่ีนาสนใจในภาพคือการเขียนภาพพันธุไมตางๆจากความชางสังเกตของชางเขียน
จึงสามารถใหรายละเอียดที่งดงามและสมจริง ทั้งตนไมใหญนอยท่ีมีลักษณะดอก ใบที่แตกตางกัน 
และมีเถาไมเลื้อยพันรอบลําตนไมใหญ  ตลอดจนกอไมดอกที่แอบชูชออยูโคนลําตนไมใหญ
เหลานั้น  รวมทั้งภาพกระรอกที่ว่ิงอยูใกลๆก็ไดชวยเพ่ิมความสมจริงใหแกงานจิตรกรรมอยูไมนอย 

                                                
24  เรื่องเดียวกัน, 233. 
25 บุณย  นิลเกษม, คัมภีรวิสุทธิมรรคสําหรับประชาชน เลม 2 กัมมัฏฐานนิเทศ , 223. 
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ภาพนี้ยังไดถายทอดความจริงเก่ียวกับเครื่องบริขารในการออกธุดงค เชน  กลด และบาตร ที่อยู
ขางกายภิกษุดวย 

 
5.วิกขายิตกอสุภ หมายถึง ซากศพท่ีมีสัตวทั้งหลาย เชน สุนัขบาน สุนัขปา เปนตน 

กัดกินโดยอาการตางๆ26 แตยังคงรางอยูโดยอวัยวะไมกระจัดกระจาย  การเจริญกรรมฐานในขอนี้
เหมาะสําหรับผูมีจิตกําหนัดในเน้ือนูนในตําแหนงแหงสรีระตางๆ มีถันหรือหนาอก เปนตน  จึง
แสดงใหเห็นดวยสภาพศพท่ีสูญเสียสมบัติแหงนูนเนื้อนั้น27 

งานจิตรกรรมแสดงโดยภาพพระภิกษุยืนพิจารณาซากศพท่ีถูกสัตวมีสุนัขและนกกัด
กิน  มองเห็นอวัยวะภายในที่กองรวมกันภายนอกราง แตสภาพศพยังคงรูปอยู (ภาพที่ 18)   

  
 

ภาพท่ี 18 วิกขายิตกอสุภ พระอุโบสถ  วัดโสมนัสวิหาร 
 

การเขียนภาพสัตวใชเทคนิคการเกลี่ยสีและใหแสงเงาจนกอใหเกิดภาพที่ใกลเคียง
ธรรมชาติอันแตกตางจากภาพสัตวในจินตนาการหรือสัตวหิมพานตอยางปรัมปราคติ ทัศนียภาพ

                                                
26 เร่ืองเดียวกัน, 233. 
27 เร่ืองเดียวกัน, 240. 
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อยางสมจริงแสดงใหเห็นโดยภาพตนไมที่มีทั้งผลัดใบและแผกิ่งกานเต็มตน  ภาพทองฟาที่เต็มไป
ดวยกอนเมฆ  ฝูงนกบิน และทิวเขาไกลๆ  ฉากหลังท่ีเต็มไปดวยภูเขาเชนนี้และอีกหลายภาพที่ผาน
มายอมมิไดเปนทิวทัศนที่พบเห็นไดในกรุงเทพฯ แตชางคงไดแรงบันดาลใจจากภาพจิตรกรรมแบบ
ตะวันตกหรือทิวทัศนจากหัวเมืองตางจังหวัดก็เปนได 

 
6.วิกขิตตกอสุภ (ศพกระจุยกระจาย) หมายถึง  อสุภท่ีกระจุยกระจายไปตางๆ คือ มือ

ไปทางหนึ่ง  เทาไปทางหนึ่ง ศีรษะไปทางหนึ่ง เปนตน เปนสภาพศพที่กระจุยกระจายเน่ืองจาก
สัตวกัด28  คุณประโยชนของการเจริญกรรมฐานขอนี้เหมาะกับบุคคลผูหลงใหลในลีลาทาทางของ
เรือนรางและองคาพยพนอยใหญ 29 

จิตรกรรมเรื่องนี้แสดงออกโดยภาพพระสงฆนั่งขัดสมาธิบนโขดหินกําลังเพงมอง
ซากศพที่มีอวัยวะตางๆกระจัดกระจาย   ไมวาจะเปน กระดูก  เสนเอ็น ผิวหนัง และโลหิต ซึ่งมี
สภาพแปรเปลี่ยนไปเมื่อเสียชีวิต  อีกทั้งภาพชิ้นสวนตางๆของศพน้ันก็กระจัดกระจายและเต็มไป
ดวยสัตวตางๆ เชน นก หนู รุมกัดแทะสมดังคําอธิบายที่ไดบรรยายไวในคัมภีรวิสุทธิมรรค  (ภาพที่ 
19)  

    
ภาพที่ 19    วิกขิตตกอสุภ    
                  พระอุโบสถ  วัดโสมนัสวิหาร  

ภาพที่ 20  สมเด็จพระวันรัตน (ทับ พุทธสิร)ิ 

                                                
28  เรื่องเดียวกัน, 209. 
29  เรื่องเดียวกัน, 240. 
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แนวคิดเร่ืองความสมจริงไดถูกนําเสนอผานภาพพระสงฆชราที่ชางพยายามเขียนให
เห็นริ้วรอยเหี่ยวยน รวมทั้งรอยริ้วของจีวร  ท้ังยังแสดงภาพการหมจีวรอยางเหมือนจริงที่เรียกวา 
“หมอยางแหวก” อันเปนสิ่งที่พระสงฆฝายธรรมยุตินิยมถือปฏิบัติกัน30  กลาวกันวาภาพพระสงฆ
รูปนี้คือภาพเขียนอยางเหมือนจริงของสมเด็จพระวันรัตน (ทับ พุทธสิริ) ซ่ึงเคยเปนเจาอาวาสรูป
แรกที่ครองวัดโสมนัสวิหาร ทั้งยังเปนพระสงฆที่เครงครัดและเชี่ยวชาญในทางวิปสสนากรรมฐาน
ดวย (ภาพที่ 20) โดยจะเห็นวาทาทางการน่ัง การวางมือของภาพภิกษุในงานจิตรกรรมมีความ
ใกลเคียงกับภาพถายของสมเด็จพระวันรัตน  สวนการครองจีวรมีความแตกตางอยูบางเพราะใน
งานจิตรกรรมเขียนภาพภิกษุครองจีวรหมคลุมอยางแหวกเหมือนภาพภิกษุในชองภาพอื่น แตไมมี
สังฆาฏิ 

 
7.หตวิกขิตตกอสุภ (ศพถูกฟน) หมายถึง อสุภที่ถูกประหารโดยถูกคนสับอวัยวะใหญ

นอย แลวเหวี่ยงกระจัดกระจายไป31 การเจริญกรรมฐานจากหตวิกขิตตกอสุภน้ีเหมาะกับบุคคลผูมี
จริตหลงติดในสมบัติแหงเรือนราง จึงแสดงดวยรูปที่เรือนรางมีความผิดรูปและแตกตางกัน32 

จิตรกรรมฝาผนังเรื่องนี้แสดงออกโดยภาพพระสงฆชรายืนในอาการสํารวมพรอมกับ
ถือไมเทาเพงพิจารณาเหนือซากศพที่ถูกตัดศีรษะ   ถูกสับแขนและขาเปนทอน    ซ่ึงสอดคลองกับ
คัมภีรวิสุทธิมรรคท่ีไดกลาววาเม่ือภิกษุจะเจริญกรรมฐานในปาชาใหถือไมเทาหรือไมถือไปดวย
เพ่ือปองกันอันตรายมีสุนัขเปนตนในปาชาน้ัน   และใชไมเทาเพ่ือเขี่ยซากศพที่กระจัดกระจายให
กองอยูในระยะที่ไมหางจากกันมากนักเพ่ือพิจารณาองครวมของซากศพ33   (ภาพที่ 21)   

  

                                                
30 พระวชิรญาณเถระโปรดใหภิกษุฝายธรรมยุติถือการหมจีวรอยางแหวกตามอยางวัตรปฏิบัติของ

พระภิกษุรามัญ อันเปนการครองจีวรที่แตกตางจากคณะสงฆมหานิกาย ภายหลังเมื่อเสด็จข้ึนครองราชยแลว
มิไดใหถือปฏิบัติอยางเครงครัดแตโดยสวนใหญพระสงฆฝายธรรมยุติจะครองจีวรในลักษณะนี้สืบมา 

31 มหามกุฏราชวิทยาลัย, วิสุทธิมรรคแปล  ภาค 1 ตอน 2, 209. 
32 บุณย  นิลเกษม, คัมภีรวิสุทธิมรรคสําหรับประชาชน เลม 2 กัมมัฏฐานนิเทศ , 223. 
33 มหามกุฏราชวิทยาลัย, วิสุทธิมรรคแปล , 215. 
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ภาพที่ 21 หตวิกขิตตกอสุภ  พระอุโบสถ  วัดโสมนัสวิหาร 
 

ประเด็นที่นาสนใจในภาพนี้คือความสมจริงของทัศนียภาพเบื้องหลังท่ีมีปอมปราการ
ริมแมน้ําและภาพอาคารที่อยูใกลกัน  ชวนใหนึกถึงทัศนียภาพเม่ือมองจากฝงพระนครไปยังฝง
ธนบุรีบริเวณปอมวิชัยประสิทธ์ิและเขตพระราชวังเดิมของพระเจากรุงธนบุรี  สวนภาพอาคารหรือ
วัดท่ีอยูฝงตรงกันขามอาจหมายถึงวัดโสมนัสวิหารฯเองท่ีอยูในฝงพระนคร  ฉากน้ีจึงเปนการแสดง
มุมมองจากฝงพระนครซ่ึงก็คือวัดโสมนัสวิหารฯไปยังฝงธนบุรี  เปนการผสานจินตนาการกับ
ขอเท็จจริงที่ปรากฏในงานจิตรกรรม  นอกจากนี้ตลอดแนวแมน้ําไดเขียนภาพเรือใบซึ่งคงไดแรง
บันดาลใจจากภาพเรือใบในศิลปะตะวันตก ภาพเรือใบมีตัวอยางใหเห็นไดในงานจิตรกรรมสมัย
รัชกาลที่ 4 หลายแหงซึ่งเปนความนิยมแทนที่ภาพเรือสําเภาท่ีคุนเคยกันในสมัยรัชกาลท่ี 3 

 
8.โลหิตกอสุภ (ศพที่มีเลือดไหล) หมายถึง อสุภอันเปอนโลหิตที่ไหลออก  เกิดขึ้นไดใน

กาลที่เม่ืออวัยวะทั้งหลายมีมือและเทาเปนตนของบุคคลถูกประหารในที่ตางๆ มีสนามรบเปนอาทิ 
ขาดแลวโลหิตไหลอยู  หรือในกาลที่โลหิตไหลออกจากปากแผลของศพที่มีฝและตอมแตกเปนตน34 

                                                
34 เร่ืองเดียวกัน, 234. 
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การเจริญกรรมฐานในขอโลหิตกอสุภนี้เหมาะกับบุคคลผูมักหลงติดในความงามที่เครื่องประดับทํา
ใหเกิด จึงแสดงดวยรางอันปฏิกูลดวยโลหิต35 

งานจิตรกรรมไดเขียนภาพศพในลักษณะนอนหงายและมีโลหิตสีแดงสดไหลซึมออก
จากบาดแผลตางๆตามรางกาย  โดยมีภิกษุซึ่งครองผาจีวรแบบธรรมยุตินั่งพิจารณาศพอยูไมไกล
นัก ทามกลางบรรยากาศอันเงียบสงัดของปา (ภาพที่ 22 ) 

 
 

ภาพที่ 22 โลหิตกอสุภ  พระอุโบสถ  วัดโสมนัสวิหาร 
 

ความนากลัวของภาพศพคงถูกลดทอนลงบางหากมองไปยังความรื่นรมยจาก
ธรรมชาติที่แฝงอยู เชน ภาพตนไมใหญผลิดอกสีแดงสดสะพรั่งโดยมีฝูงแมลงปอบินวนใกลๆ และ
ภาพสระบัวที่ชูชอดอกสีชมพูทามกลางใบและฝก รวมทั้งมีฝูงปลาตัวเล็กๆอยูในสระดวย  นับเปน
การใหรายละเอียดที่ปรากฏตามธรรมชาติอยางสมจริงไดเปนอยางดี 

 
9.ปุฬุวกอสุภ (ศพมีหนอน)  ในวิสุทธิมรรคไดกลาวไววา คําวา ปุฬวะ แปลวา หนอน

ทั้งหลาย  ปุฬุวกอสุภจึงหมายถึงซากศพที่เต็มไปดวยหนอน  ยอมเกิดขึ้นในเวลาที่กลุมหนอนชอน

                                                
35 บุณย  นิลเกษม, คัมภีรวิสุทธิมรรคสําหรับประชาชน เลม 2 กัมมัฏฐานนิเทศ , 223. 
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ไชออกทางปากแผลหรือทวารทั้ง 9 ของซากศพเม่ือตายแลว 2-3วัน  ปุฬุวกอสุภนั้นยอมมีขนาด
เทาซากศพตางๆ เชน สุนัขบาน สุนัขปา  มนุษย  โค ฯลฯ  ตั้งอยูราวกับกองขาวสุกแหงขาวสาลี36  
การเจริญอสุภกรรมฐานขอนี้เหมาะสําหรับบุคคลที่ยึดติดในกายดวยสําคัญวาเปนของเรา จึงแสดง
ดวยรางที่เปนของสาธารณะแกหมูหนอนหลายชนิด 

สําหรับภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องนี้  หากมองเผินๆจะเห็นภาพภิกษุยืนพิจารณา
ซากศพที่เปนโครงกระดูก  แตหากพิจารณาใหดีจะเห็นวาซากโครงกระดูกนั้นเต็มไปดวยหนอนสี
ขาวตัวเล็กๆมากมาย  ดูราวกับกองเมล็ดขาวดังเชนที่กลาวไวในคัมภีร (ภาพที่ 23)    

 
ภาพที่ 23 ปุฬุวกอสุภ พระอุโบสถ  วัดโสมนัสวิหาร 

ทัศนียภาพในเบื้องหลังยังคงมีลักษณะท่ีใกลเคียงกับหลายภาพที่ผานมาคือแสดง
ความสมจริงของสถานท่ีดวยฉากปาไม  และภูเขา โดยใชเทคนิคการระบายสีใหเกิดทรงพุมของ
กลุมใบ และมีการลวงตาใหเกิดมิติดวยขนาดเล็กใหญที่ตางกัน รวมทั้งแสดงกาลเวลาดวยสีสัน
ของทองฟาในยามเย็น ภาพนกบินกลับรัง แมดูผิดสัดสวนแตก็แสดงถึงความพยายามในการ
ถายทอดความสมจริงอยางที่เห็นตามธรรมชาติ 

 

                                                
36 มหามกุฏราชวิทยาลัย, วิสุทธิมรรคแปล  ภาค 1 ตอน 2, 235. 
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10.อัฏฐิกอสุภ (ศพที่เปนรางกระดูก) ในที่นี้หมายรวมทั้งรางท่ีเปนกระดูกหรือแมแต 
กระดูกทอนเดียวก็ได  การพิจารณารางกระดูกนี้เหมาะสําหรับผูมีกําหนัดหรือติดในสมบัติแหงฟน 
จึงแสดงใหเห็นวาความเปนสรีระของกระดูกท้ังหลายในรางกายเปนสิ่งปฏิกูล37 

ภาพจิตรกรรมไดแสดงใหเห็นการยืนพิจารณาซากกองกระดูกของพระภิกษุ ซึ่งมี 2 
ภาพอยูในบริเวณมุมพระอุโบสถดานทิศเหนือทั้งสองมุม ( ภาพที่ 24)   
   

 
 

ภาพที่ 24 อัฏฐิกอสุภ พระอุโบสถ  วัดโสมนัสวิหาร 

เนื่องจากภาพนี้อยูในบริเวณท่ีคับแคบ ความพิถีพิถันในรายละเอียดจึงไมโดดเดน
เทากับภาพอื่นๆ แตกระนั้นก็ยังคงมีความพยายามสรางความสมจริงในภาพพระสงฆที่แรเงาให
เห็นรูปลักษณของสวนตางๆบนใบหนาไดเปนอยางดี  

จะสังเกตไดวางานจิตรกรรมเร่ืองอสุภกรรมฐานท่ีพระอุโบสถวัดโสมนัสวิหารฯแสดง
รายละเอียดในภาพไดสอดคลองกับขอความในคัมภีรวิสุทธิมรรคเปนอยางยิ่ง โดยกอนหนาน้ีไม
พบตัวอยางการเขียนภาพจิตรกรรมเรื่องอสุภกรรมฐานอยางเต็มพ้ืนที่ระหวางชองหนาตางใน
ลักษณะนี้แตอยางใด   

                                                
37 เร่ืองเดียวกัน, 240. 
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วัดบรมนิวาสฯ – ภาพอสุภกรรมฐานปรากฏที่บานแผละหนาตางเพียงบางแหง โดย
เขียนภาพอยูภายในกรอบสี่เหลี่ยม   มีองคประกอบภาพ คือ ภาพภิกษุ 1 รูปพิจารณาซากศพ 1 
ประเภท ทามกลางฉากปาไมและทองฟาท่ีเงียบคร้ึมวังเวง  การเขียนภาพใชเทคนิคการแรเงาและ
ใหสีออนแกแบบศิลปะตะวันตก  แตที่วัดบรมนิวาสมีเนื้อหาเกี่ยวกับอสุภเพียง 4-5 ประเภท เชน 
วิกขายิตกอสุภ  วิกขิตตกอสุภ  อัฏฐิกอสุภ เปนตน (ภาพที่ 25)   ทั้งยังมีภาพภิกษุพิจารณาซาก
สัตว  ซึ่งอยูนอกเหนือจากที่กลาวไวในวิสุทธิมรรคดวย  ทําใหเห็นลักษณะการแสดงออกที่คลี่คลาย
จากเนื้อหาที่ถูกตองตามคัมภีรดังเชนที่วัดโสมนัสวิหาร   

 

  
 
ภาพที่ 25 ภาพภิกษุปลงอสุภ บานแผละหนาตาง 
                พระอุโบสถ  วัดบรมนิวาส 

 
ภาพที่ 26 ภาพภิกษุปลงอสุภ  บานแผละ      
               หนาตางพระอุโบสถ 
               วัดบวรนิเวศวิหาร 

วัดบวรนิเวศวิหาร – ภาพเรื่องอสุภกรรมฐานปรากฏเฉพาะบานแผละหนาตางทุกบาน
ภายในพระอุโบสถ โดยเขียนภาพอยูภายในกรอบสี่เหลี่ยมเชนเดียวกับที่วัดบรมนิวาส รวมทั้ง
องคประกอบภาพมีความใกลเคียงกัน กลาวคือ แตละชองภาพมีภาพภิกษุ 1 รูป น่ังหรือยืน
พิจารณาซากศพ 1 ประเภท ทามกลางฉากหลังท่ีเปนปาไมอันวังเวงและทองฟาท่ีครึ้มสลัว (ภาพท่ี
26) เรื่องอสุภกรรรมฐานที่วัดบวรนิเวศวิหารไมไดแสดงรายละเอียดของศพทั้ง 10 ประเภท
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เชนเดียวกันกับที่วัดบรมนิวาส แตเลือกบางประเภทมานําเสนอโดยมีภาพซํ้ากันหลายภาพ เชน 
อัฏฐิกอสุภ เปนตน  ในบางแหงภาพอสุภโผลพนกรอบมาเพียงครึ่งรางเทาน้ัน โดยเนนฉากทิวทัศน
ที่กวางใหญมากกวา  ตางจากภาพอสุภท่ีวัดโสมนัสที่แสดงเต็มรางอยางชัดเจน    

การเขียนภาพเร่ืองอสุภกรรมฐานท่ีบานแผละหนาตางพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารน้ี 
ไมมีหลักฐานปรากฏวาไดเขียนขึ้นตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 4 หรือไม  แตจากเทคนิคและสีสันที่สดใหม
ทําใหเชื่อวาภาพเหลานี้นาจะเปนฝมือชางในชั้นหลังจากสมัยรัชกาลท่ี 4 และอาจเปนไปไดวาเปน
ฝมือการซอมแซมของชางในยุคปจจุบันดวย  อยางไรก็ตาม เชื่อวาแนวคิดเร่ืองการเขียนภาพเรื่อง
อสุภกรรมฐานที่บานแผละหนาตางพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารคงมีมาแตเดิมอยูแลว  เพราะที่วัด
บรมนิวาสซึ่งถือวาเปนวัดที่สรางขึ้นควบคูกับวัดบวรนิเวศวิหาร   และมีโครงเร่ืองในการเขียนภาพ
จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถที่คลายคลึงกัน ก็ปรากฏงานจิตรกรรมเร่ืองอสุภกรรมฐานที่บานแผละ
หนาตางพระอุโบสถดวยเชนเดียวกัน  รวมท้ังยังปรากฏเร่ืองอสุภกรรมฐานท่ีตําแหนงเดียวกันน้ีใน
พระอารามสมัยรัชกาลที่ 4 อยูอีกหลายแหง 

 
วัดมกุฏกษัตริยารามฯ - ภาพอสุภกรรมฐานปรากฏที่บานแผละหนาตางบางสวน

ภายในพระวิหาร องคประกอบภาพมีลักษณะเชนเดียวกับภาพที่บานแผละหนาตางพระอุโบสถ  
วัดบวรนิเวศวิหาร และวัดบรมนิวาสฯ แตเทคนิคการเขียนภาพมีความแตกตางออกไปจากวัดทั้ง 2 
แหงคือการเขียนภาพภิกษุยังมีเคาของการเขียนภาพแบบไทยประเพณี ทั้งลักษณะการวาดเสน
ใบหนาและการตัดเสนจีวร (ภาพที่ 27) ซ่ึงตางจากภาพภิกษุที่วัดบวรนิเวศฯและวัดบรมนิวาสฯที่
เขียนโดยใชเทคนิคการเกลี่ยสีและใหแสงเงาอยางสมจริงตามแบบตะวันตก  ในขณะที่ภาพตนไม 
โขดหินใชเทคนิคการเกลี่ยสี่และแรเงาแลว 
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ภาพที่ 27 ภาพภิกษุปลงอสุภ บานแผละหนาตางพระวิหาร  วัดมกุฏกษัตริยาราม 
 

สรุปไดวาจิตรกรรมฝาผนังเร่ืองอสุภกรรมฐานเปนเนื้อหาเก่ียวกับจริยวัตรสงฆอยาง
ใหมที่ชางไดนํามาถายทอดเปนงานจิตรกรรมซึ่งนาจะเปนไปโดยพระราชประสงคของรัชกาลที่ 4 ท่ี
โปรดเกลาฯใหสรางและปฏิสังขรณวัดเหลาน้ี โดยพระอุโบสถ วัดโสมนัสวิหารฯนาจะเปนตนแบบ
ใหกับแหงอื่นๆ เน่ืองจากสรางขึ้นโดยพระราชประสงคในชวงตนรัชกาลที่ 4 และเขียนภาพอสุภครบ
ทั้ง 10 ประเภทอยางละเอียด รวมทั้งแสดงเรื่องราวอยางเต็มพื้นที่ผนังพระอุโบสถ  เร่ืองนี้คงเปน
แรงบันดาลใจใหแกการเขียนภาพที่บานแผละภายในพระอุโบสถของวัดอื่นตอมา ซ่ึงมิไดเขียนภาพ
ครบถวนและชัดเจนเทากับที่วัดโสมนัสวิหารอีก 
 

 1.1  เทคนิคและการแสดงออก  
     ดังกลาวแลววาการแสดงออกในงานจิตรกรรมเรื่องการปลงอสุภนั้นพบวาได

เคยเขียนเปนภาพประกอบสมุดขอยสมัยอยุธยาและธนบุรีบางฉบับมาแลว38 และพบประปรายใน
จิตรกรรมฝาผนังสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร แตมิไดมีความนิยมนํามาเขียนเปนภาพจิตรกรรมฝาผนัง
อยางเต็มพ้ืนที่ตราบจนกระทั่งรัชกาลท่ี 4 ทรงใหความสําคัญกับหัวขอธรรมนี้จนนําไปสูการ
                                                

38 ดูใน  วรรณิภา ณ สงขลา เรียบเรียง, จิตรกรรมไทยประเพณี ชุดที่ 1 เลมที่ 3 : จิตรกรรมสมัย
อยุธยา, 181-182. 
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นําเสนอเปนฉากใหญในงานจิตรกรรมฝาผนังดังเชนที่พระอุโบสถวัดโสมนัสวิหาร ซึ่งนาจะเปนแรง
บันดาลใจในการเขียนภาพเรื่องนี้ในตําแหนงบานแผละภายในพระอุโบสถของวัดอื่นๆ   

หากศึกษาเปรียบเทียบกับตัวอยางภาพภิกษุปลงอสุภกรรมฐานที่ประกอบในสมุด
ขอยสมัยกรุงธนบุรีซึ่งคงเปนฝมือชางเขียนสมัยอยุธยาตอนปลาย (ภาพที่ 28) จะพบวาเทคนิคการ
เขียนภาพมีความแตกตางกันอยูหลายประการ ดังน้ี 

 
 
ภาพที่ 28    ภิกษุปลงอสุภกรรมฐานประกอบในสมุดขอยสมัยกรุงธนบุร ี
ที่มาภาพ : วรรณิภา ณ สงขลา เรียบเรียง, จิตรกรรมไทยประเพณี ชุดที่1 เลมที่3 จิตรกรรมสมัย  
                  อยุธยา (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นต้ิงกรุพ จํากัด, 2535),190. 

  
ประการแรก จะเห็นวาภาพภิกษุปลงอสุภกรรมฐานสมัยกรุงธนบุรีมีพ้ืนหลังเปนสีแดง

ทั้งหมด  ซึ่งไมอาจแสดงหวงเวลาและสถานที่ตามสภาพความเปนจริงได  เทคนิคนี้ชวยสงผลให
ภาพเหตุการณสําคัญในสวนหนาเกิดความโดดเดน  แตมีความแตกตางจากภาพภิกษุปลงอสุภ
กรรมฐานในกลุมวัดที่ศึกษาที่ใหแสงและเงาสลัว  แสดงสภาพความเปนจริงของเวลา รวมท้ังแสดง
ภาพสถาปตยกรรมหรือตนไมที่อยูในระยะไกลเพ่ือแสดงความเปนจริงของสถานท่ีขณะเกิด
เหตุการณปลงอสุภกรรมฐานน้ัน  การเขียนภาพโดยใชเทคนิคเชนน้ีก็ยังคงใหภาพในสวนหนามี
ความโดดเดนดวยขนาดที่ใหญกวาทิวทัศนในเบื้องหลัง 
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ประการที่สอง  การเขียนภาพใบไมและตนไมของภาพปลงอสุภสมัยกรุงธนบุรี ชางได
พยายามตัดเสนใบไมในแตละใบ ไมวาพุมไมนั้นจะอยูใกลหรือไกลก็ดูจะมีขนาดเทากันท้ังหมด ซึ่ง
เปนเทคนิคการเขียนที่มีมาแตโบราณ  สวนภาพตนไมและใบไมจากเร่ืองปลงอสุภกรรมฐานใน
กลุมวัดที่ศึกษาแสดงใหเห็นระยะความใกลโดยภาพตนไมขนาดใหญ  ระยะที่ไกลออกไปแสดงโดย
ภาพตนไมขนาดเล็ก  รวมทั้งมีเทคนิคการใชแปรงแตะแตมสีใหเกิดใบไมที่เปนทรงพุมโดยไมตอง
ตัดเสนใบและไลสีออนแกที่แตกตางกัน  แตจะยังสังเกตพบวาเทคนิคการเขียนภาพใบไมโดยตัด
เสนอยางเกาก็ยังคงมีอยูบางสําหรับตนไมใหญที่อยูในระยะใกล  ทั้งนี้อาจเปนเพราะชางตองการ
ใหรายละเอียดเสมือนวาตนไมตนนั้นอยูใกลมากจริงๆจนเห็นใบไมแตละใบ     

ประการที่สาม  การเขียนภาพบุคคลเชนภาพภิกษุในสมุดขอยสมัยกรุงธนบุรียังคง
เขียนเสนเคาโครงใบหนาคลายตัวละครอยางท่ีเรียกวาหนาเสี้ยว หรือหนาดานขาง โดยยังคงเสน
โคงเวาอยางที่เขียนภาพตัวละครแบบไทยประเพณี ซึ่งยังแลดูแบนและหางไกลจากความเปนจริง  
ในขณะท่ีภาพภิกษุปลงอสุภกรรมฐานจากกลุมวัดท่ีศึกษาเขียนโดยใหความรูสึกเรื่องความสมจริง
มากกวา ทั้งแสงและการแรเงาริ้วรอยความเหี่ยวยนของใบหนาภิกษุ รวมทั้งหลักความจริงทาง
สรีรวิทยา  สวนภาพอสุภก็ใหรายละเอียดที่สมจริงตามแตละประเภทดังที่กลาวไวในคัมภีรวิสุทธิ
มรรค  นอกจากนี้ การใหแสงเงาที่ผาจีวรและการเขียนริ้วจีวรก็มีความเปนธรรมชาติมากกวาการ
ลงสีจีวรดวยสีพ้ืนแลวตัดเสนปนร้ิวดังเชนภาพภิกษุปลงอสุภจากสมุดขอยสมัยกรุงธนบุรี  อยางไร
ก็ตาม เทคนิคการเขียนภาพบุคคลอยางโบราณที่ตัดเสนวงโคงของใบหนาแบบตัวพระ-นาง และ
การตัดเสนจีวรโดยไมแรเงาก็ยังคงพบอยูในภาพปลงอสุภที่พระวิหารวัดมกุฏกษัตริยาราม อัน
แสดงใหเห็นความสืบเนื่องของเทคนิคอยางโบราณที่พัฒนามาสูเทคนิคแบบใหมดวย   

ประการที่สี่  การเขียนภาพทองฟาในเรื่องปลงอสุภกรรมฐานสมัยรัชกาลที่ 4 พบวามี
พัฒนาการเร่ืองความสมจริงตอเนื่องจากงานจิตรกรรมสมัยรัชกาลท่ี 3 กลาวคือ ภาพทองฟาใน
งานจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 3 เร่ิมมีความพยายามเขียนลวงตาใหเห็นมิติใกลไกลของทองฟาดวย
วิธีการเกลี่ยสีใหสีออนอยูสวนลางในขณะท่ีสีเขมอยูสวนบน39  ในขณะท่ีความพยายามเขียน
ทองฟาใหสมจริงในงานจิตรกรรมสมัยรัชกาลท่ี 4 ไดพัฒนาโดยการเขียนภาพกอนเมฆใหญนอยที่
เพ่ิมมิติความใกลไกลใหชัดเจนมากขึ้นซึ่งเปนกรรมวิธีที่ชาวตะวันตกไดทํามากอน 
 
  1.2  แนวคิดกับพื้นท่ีในการแสดงออก  
D  -  แนวคิดเรื่องศักยภาพของมนุษย  

                                                
39 สันติ เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3 ความคิดเปลี่ยนการแสดงออกก็เปลี่ยนตาม , 52. 
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ตําแหนงการเขียนภาพอสุภกรรมฐานท่ีพระอุโบสถวัดโสมนัสวิหารฯนั้น เขียนขึ้น
บริเวณผนังระหวางชองหนาตาง ซึ่งเปนพ้ืนที่สําคัญที่มักปรากฏภาพจิตรกรรมเกี่ยวกับพุทธประวัติ
และหรือทศชาติชาดกในงานจิตรกรรมไทยประเพณีมากอน  อาจกลาวไดวาเรื่องราวในพุทธ
ประวัติและชาดกที่เคยโดดเดนและกินพ้ืนที่สวนใหญของงานจิตรกรรมเปนองคความรูหนึ่งที่ควบคู
กับพุทธศาสนายุคกอนหนาที่จะเกิดการปฏิรูปครั้งใหญภายใตพระราชประสงคของพระวชิรญาณ
เถระหรือรัชกาลที่ 4   

องคความรูเหลานี้ไดถูกปลูกฝงเปนคานิยมและคติธรรมที่อยูในจิตสํานึกของ
พุทธศาสนิกชนมาอยางยาวนานและเขมขน ไมวาจะเปนชนชั้นสูงในระดับผูปกครองหรือสามัญชน  
ดังจะเห็นไดจากสัตยาธิษฐานในการบําเพ็ญพระราชกุศลของพระมหากษัตริยที่เสมือนพระ
โพธิสัตวทรงบําเพ็ญบารมีตางๆในแตละพระชาติเพ่ือนิพพานอันเปนจุดสูงสุด  หรือแมแตการ
อธิษฐานบุญกุศลของสามัญชนดังไดกลาวแลวในบทกอนหนาน้ี  แนวคิดในองคความรูเดิมเชนน้ี
จึงสอดคลองกับงานชางจิตรกรรมไทยโบราณที่ใหความสําคัญกับพุทธประวัติ  การบําเพ็ญบารมี
ของพระโพธิสัตวในชาดกเรื่องตางๆ  ตลอดจนกาลเวลาแบบไตรภูมิซึ่งไมอาจประมาณไดตาม
ความรูสึกของมนุษยที่โยงใยอยูกับความเช่ือในพุทธศาสนามาโดยตลอด     

ไมวาเหตุผลในการปฏิรูปพุทธศาสนาของรัชกาลที่ 4 จะเปนไปโดยเหตุผลดาน
การเมืองหรือความจําเปนตองปฏิรูปเนื่องจากเกิดความไมเรียบรอยในสถาบันสงฆก็ตาม  แตแนว
พระราชประสงคของพระองคไดแสดงใหเห็นวาทรงเชื่อถือเรื่องเวลาในเชิงประจักษที่มนุษย
สามารถรับรูได  รวมทั้งยังทรงเชื่อในความสามารถของมนุษยที่จะปฏิบัติตนในทางท่ีควร  อันจะ
สงผลดีทั้งในปจจุบันและอนาคตหากเรียนรูและฝกฝนที่จะปฏิบัติตั้งแตปจจุบัน โดยไมจําเปนตอง
รอชาติหนา   

การที่ทรงเปลี่ยนแปลงแนวความคิดและแนวทางคําสอนอยางใหมในพระพุทธศาสนา
ที่ดูเหมือนจะสวนทางกับองคความรูแบบเดิมอยูบางน้ัน  ทําใหจําเปนตองเปลี่ยนโฉมหนางาน
จิตรกรรมโบราณที่เขียนขึ้นตามองคความรูแบบเดิมไปดวย  ดังนั้นจึงสังเกตไดวางานจิตรกรรมท่ี
อาจเรียกไดวาเปนแบบพระราชนิยมหรือพระราชประสงคในรัชกาลท่ี 4 นั้นมีความพยายามที่จะทํา
ใหดูแตกตางและฉีกแนวจากองครวมเดิมของงานจิตรกรรมไทยโบราณ โดยเฉพาะตําแหนงการ
เขียนภาพที่เคยใหความสําคัญกับองคความรูเดิมอยางเรื่องพุทธประวัติและชาดก 

กรณีของงานชางจิตรกรรมภายในพระอุโบสถวัดโสมนัสวิหารที่เขียนภาพภิกษุปลง
อสุภกรรมฐานอยางเต็มพ้ืนที่บริเวณผนังระหวางชองหนาตางแทนที่เรื่องปรัมปราคติอยางพุทธ
ประวัติหรือชาดกนั้น  ไดแสดงใหเห็นถึงพระราชประสงคท่ีตองการนําเสนอแนวคิดแบบ
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มนุษยนิยม คือใหความสําคัญกับความสามารถในการปฏิบัติตนของมนุษยธรรมดาสามัญ  
โดยผานภาพ “พระสงฆ”  ซ่ึงไดเขามามีบทบาทสําคัญแทนท่ีแนวคิดเร่ืองการสั่งสม
บําเพ็ญบารมีท่ีแสดงออกผานภาพพุทธประวัติหรือชาดกแบบโบราณ      พ้ืนที่สวนใหญใน
พระอุโบสถจึงไดถูกปรับเปลี่ยนใหเขียนเรื่องราวที่เนนการปฏิบัติตนของแตละบุคคลโดยใชภาพ
ภิกษุปลงอสุภกรรมฐานเปนตัวแทน ซึ่งเปนการใหความสําคัญกับเรื่องศีล สมาธิและปญญา ที่
บุคคลทั่วไปสามารถปฏิบัติไดและใหผลจริงตอผูปฏิบัติ รวมทั้งเปนอุบายหรือหนทางสูนิพพานท่ี
สําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาการบําเพ็ญบารมีประการตางๆของพระโพธิสัตว   สําหรับการนําเสนอ
เนื้อหาเรื่องอสุภกรรมฐานนั้นถือเปนหัวขอสําคัญ อันเปนแนวทางการปฏิบัติที่นําไปสูความสงบ 
สันโดษ ซึ่งรัชกาลที่ 4 ทรงพิจารณาเห็นสมควรใหอสุภานุสติและมรณานุสติเปนหน่ึงในอนุสติที่
ภิกษุและคฤหัสถทั้งหญิงชายสมควรปฏิบัติดวย40  

แมวารัชกาลที่ 4 จะทรงใหความสําคัญตอการประพฤติปฏิบัติตนของแตละบุคคล
หรือศักยภาพในตัวมนุษย ดังแสดงดวยภาพการปฏิบัติอสุภกรรมฐานของภิกษุที่อยูบนพ้ืนท่ีสวน
ใหญของจิตรกรรมฝาผนัง  แตเรื่องราวในพุทธประวัติก็ไมไดหายไปจากงานจิตรกรรมอยางสิ้นเชิง   
เพียงแตไดถูกลดความสําคัญลงเหลือพ้ืนที่ใหแสดงออกเพียงในตําแหนงผนังทิศตะวันตกดานหลัง
พระประธาน แตดูเหมือนวาคุณคาความศักด์ิสิทธ์ิบางประการไดถูกลดลงตามไปดวย  เน่ืองจาก
ภาพพุทธประวัติเหลานั้นเลือกเฉพาะตอนสําคัญบางประการ เชน ประสูติ ตรัสรู  ปรินิพพาน มา
แสดงดวยภาพเหตุการณที่มีขนาดเล็กมากเพราะเนนภาพทิวทัศนมากกวาภาพบุคคล(ภาพท่ี 29)   
ย่ิงเมื่อเทียบกับความโดดเดนของภาพพระภิกษุปลงอสุภกรรมฐานขนาดใหญเต็มพื้นที่ผนังรอบ
พระอุโบสถแลวยิ่งทําใหดูเหมือนวาภาพพุทธประวัติเหลาน้ันถูกเขียนขึ้นเพ่ือรักษาขนบในการเขียน
ภาพภายในพระอารามเทานั้น โดยยังคงไวพอเปนสัญลักษณเบื้องหลังพระประธาน   อาจเปนไป
ไดวาเรื่องพุทธประวัตินั้นเปนสิ่งที่ชาวพุทธทั่วไปรับรูและเขาใจกันมาเปนระยะเวลายาวนานแลว 
จึงไมจําเปนตองแสดงรายละเอียดอยางเต็มพ้ืนที่ซึ่งจะทําใหซ้ําซอนกับงานจิตรกรรมโบราณใน
แหงอื่นๆอีก    

                                                
40พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, “พระรัตนตรัย” . มหามกุฏราชานุสสรณีย , 29. 
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ภาพที่ 29   ภาพพุทธประวัติ  พระอุโบสถ  วัดโสมนัสวิหาร 

 
-  แนวคิดเรื่องพระพุทธเจาในฐานะท่ีเปนมนุษย      

ดังไดกลาวแลวเกี่ยวกับภาพพุทธประวัติเบื้องหลังพระประธานในพระอุโบสถ  
วัดโสมนัสวิหารที่ ดูเหมือนความสําคัญของเรื่องจะดอยลงเม่ือเทียบกับภาพภิกษุปลงอสุภ
กรรมฐานท่ีมีขนาดใหญเต็มพ้ืนที่ระหวางชองหนาตางโดยรอบพระอุโบสถ ในสวนของภาพ
พระพุทธเจาน้ันมีลักษณะที่ใกลเคียงกับมนุษยอยูมาก  ทั้งการครองจีวรที่เปนแบบเดียวกับการ
ครองจีวรแบบธรรมยุติ  รวมทั้งขนาดพระวรกายที่ใกลเคียงกับภาพพระสาวกยิ่งทําใหภาพ
พระพุทธเจามีความใกลเคียงมนุษยมากขึ้นดวย (ภาพที่ 30)   แมวาจะมีบางภาพที่ยังมีความ 
โดดเดนดวยเทคนิคการปดทองเพ่ือแสดงพระฉวีอันผุดผองของพระพุทธองคใหผิดแผกจากภาพ
บุคคลอื่นก็ตาม 
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ภาพที่ 30 ภาพพุทธประวัติตอนปรินิพพาน   พระอุโบสถ วัดโสมนัสวิหาร 
 

ลักษณะที่แสดงออกในงานจิตรกรรมเชนน้ี สมดังที่รัชกาลที่ 4 ทรงพระราชนิพนธ
เกี่ยวกับพุทธประวัติตอนหนึ่งวา “...พระโพธิสัตวนั้น...ชื่อวาสิทธัตถะ..ทานมีพระกายงดงามไมมี
ใครสูได  เพราะวาทานไดสรางกุศลมามาก  มีพระกายสูงต่ําโดยธรรมดา  มีพระรัศมีแสงสวาง
งาม...” 41  ซึ่งแสดงใหเห็นวารัชกาลที่ 4 ทรงมีความเห็นวาพระพุทธเจาทรงมีลักษณะที่อาจเรียกได
วาเปนมนุษยผูหนึ่งที่มีบุญบารมีมากและออกผนวชเชนเดียวกับภิกษุทั่วไป  โดยอาจมีพระราช
ประสงคที่จะสื่อวามนุษยทั่วไปก็ยอมไปสูนิพพานไดขึ้นอยูกับศีล  สมาธิ และปญญาของแตละ
บุคคล   ซึ่งงานจิตรกรรมก็ไดเขียนสัดสวนพระวรกายใหมีขนาดพอๆ กับบุคคลอื่นๆ ในทองเร่ือง  
จะมีขอแตกตางอยูบางคือพระวรกายที่เขียนดวยสีทองและมีพระรัศมีอยูเหนือพระเศียรเทานั้นแตก็
มีขนาดเล็กมาก  และไมปรากฏวามีอุษณีษะแตอยางใด  ลักษณะตางๆ เหลานี้จึงดูเหมือนวา
ความสําคัญของภาพพุทธประวัติและพุทธลักษณะท่ีสื่อแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเจาได
ถูกลดทอนลง  เม่ือเทียบกับงานจิตรกรรมไทยโบราณ แนวคิดนี้ยังสอดคลองกับพุทธลักษณะของ
พระพุทธรูปประธานที่เปนแบบพระราชนิยมรัชกาลท่ี 4 ที่มีขนาดเทาบุคคลจริงอีกดวย   

 

                                                
41พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, “คําสอนใหผูปฏิบัติรูในทางที่ชอบ” ใน มหามกุฏ 

ราชานุสสรณีย, 4. 
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2.  ธุดงควัตร 
กกกกกกกก เรื่องธุดงควัตรมีหลักฐานปรากฏเปนงานจิตรกรรมฝาผนังแลวในสมัยรัชกาลที่ 3 
แตปจจุบันไดลบเลือนหมดแลว42   เรื่องน้ีไดถูกนํามาถายทอดอยางละเอียดอีกครั้งในงาน
จิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 4 โดยกลุมวัดที่เลือกศึกษาในท่ีนี้พบวามี 3 แหงที่ปรากฏภาพจิตรกรรม
เรื่องธุดงควัตร ไดแก พระอุโบสถวัดมหาพฤฒาราม วัดโสมนัสวิหาร และวัดมกุฏกษัตริยาราม 

ในพระวินัยปฎกไดกลาวถึงเร่ืองธุดงควัตรไววา หมายถึงการสมาทานวัตรขอธุดงค
ของพระภิกษุถือเปนวิธีแหงการขัดเกลากิเลสประการหนึ่ง ซ่ึงพระพุทธองคทรงอนุญาตใหปฏิบัติได
ตามที่พึงพอใจ   ภิกษุพึงประพฤติเพ่ือเห็นแกความสันโดษ  มักนอย   ซ่ึงชวยใหมีการขัดเกลากิเลส
ไดจริงตามเจตนารมณแหงธุดงควัตร43  ภายหลังจึงไดถูกนํามาแตงขยายเพ่ิมเปนธุดงคนิเทศสิบ
สามประการในคัมภีรวิสุทธิมรรค โดยแยกเปนขอวัตรสําหรับผูถืออยางหนัก กลาง และเบา  

เรื่องธุดงควัตรนั้น มีเนื้อหาท้ังสวนที่เก่ียวของกับพระสงฆผูปฏิบัติวัตร และฆราวาสผู
มีสวนในการอุปฏฐากใหพระสงฆสามารถถือปฏิบัติวัตรไดอยางบริบูรณ   ดังน้ันจึงเปนการเปด
โอกาสใหชางเขียนไดแสดงออกทางจินตนาการและฝากฝมือในการสรางสรรคฉากของเร่ืองที่เต็ม
ไปดวยภาพวัด บานเมือง รวมทั้งผูคนในสังคม   สิ่งเหลานี้จึงเปนเครื่องสะทอนสภาพสังคมและ
บานเมืองในขณะนั้นไดเปนอยางดี  ประเด็นนี้จึงแตกตางจากการแสดงออกของงานจิตรกรรมเร่ือง
อสุภกรรมฐานที่มีฉากหลังเปนภาพปาชาท้ังหมด  เนื่องจากความเหมาะสมและสมจริงตาม
สาระสําคัญหลักของเรื่อง  

ภาพจิตรกรรมเรื่องธุดงควัตรภายในกลุมวัดท่ีศึกษามีการนําเสนอในตําแหนงและ
พ้ืนที่ที่แตกตางกัน  จึงทําใหมีขอจํากัดในการแสดงออกที่แตกตางกันดวย  โดยงานจิตรกรรมเรื่อง
ธุดงควัตรท่ีแสดงออกอยางละเอียดและครบถวนที่สุดคือจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ วัด
มหาพฤฒารามรายละเอียดดังนี้ 
กกกกกกกกวัดมหาพฤฒารามฯ 

เร่ืองธุดงควัตรที่พระอุโบสถวัดมหาพฤฒารามเขียนอยูที่ผนังระหวางชองหนาตางรอบ
พระอุโบสถ  โดยเขียนขอวัตรหน่ึงเรื่องในหนึ่งหองภาพ  แตละหองมีจารึกใตภาพ บางหองลาง
เลือนมากขอวัตรในแตละหองภาพยังประกอบดวยเร่ืองราวอื่นๆ ที่เปนประโยชนทั้งแกพระสงฆและ

                                                
42  สันติ  เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3 ความคิดเปล่ียนการแสดงออกก็เปล่ียนตาม,  

21. 
43 พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ  ฐิตญาโณ), พระวินัยปฎกยอ เลม 2, พิมพครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ : 

มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2540), 218-219. 
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พุทธศาสนิกชน  เชนภาพการทําบุญตักบาตร ฟงเทศน  การบําเพ็ญกรรมฐานของพระสงฆ และ
กิจวัตรของผูอยูวัด เปนตน  มีรายละเอียดดังนี้ (ดูแผนผังที่ 2 ในภาคผนวก) 
กกกกกกกก1.ปงสุกูลิกังคธุดงค  แปลวา  การทรงผาบังสุกุล  หมายถึง การสมาทานของภิกษุเพ่ือ
ทรงผาเปอนฝุนจากที่ตางๆ เพ่ือนํามาทําจีวรซึ่งมีทั้งสิ้น 23 ประเภท44 
กกกกกกกกเรื่องนี้ไดถายทอดเปนงานจิตรกรรมในหองภาพท่ี 1 โดยแสดงใหเห็นถึงความพยายาม
ของชางที่เขียนภาพรายละเอียดของการชักผาบังสุกุลลักษณะตางๆท่ีปรากฏตามคัมภีร  ซึ่งได
อธิบายวัตรขอนี้อยางละเอียดมากกวาขออื่น  จึงทําใหชางเขียนสามารถนํามาถายทอดเปนงาน
จิตรกรรมไดโดยงาย  ไมวาจะเปนผามีผูนํามาถวายแทบเทาภิกษุผูถืออยางเบา ผาท่ีผูมีจิตศรัทธา
แอบถวายท้ิงไวโคนตนไมสําหรับภิกษุผูถืออยางกลาง  หรือผาบังสุกุลสําหรับภิกษุผูถืออยางหนัก
ซึ่งมีหลายประเภท ไดแก ผาที่ชักจากศพ  ผาที่ชักจากจอมปลวก และผาท่ีโคเค้ียวแลวทิ้ง  เปนตน 

(ภาพที่ 31) 

 

 

 
 

ภาพที่ 32  รุกขเทวดาถวายผา      
                บังสุกุลแดพระสงฆ  

            (จากภาพที่ 31) 
ภาพที่ 31  ปงสุกูลิกังคธุดงค พระอุโบสถ วัดมหาพฤฒาราม  

                                                
44 ดูรายละเอียดผาปงสุกุละทั้ง 23 ประเภทใน มหามกุฏราชวิทยาลัย, วิสุทธิมรรคแปล  ภาค 1 

ตอน 1, 129. 
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ความสมจริงของเร่ืองเห็นไดจากภาพบุคคลที่ประกอบกิจกรรมตางๆภายในบริเวณวัด 
โดยเฉพาะอยางย่ิงไดสะทอนภาพวัดในสมัยรัชกาลที่ 4 ที่มีความนิยมเจดียทรงระฆังเปนเจดีย
ประธานของวัด ขณะเดียวกันไดสะทอนภาพอาคารในชวงเวลาน้ันที่มีทั้งแบบไทยประเพณีที่ดับชอ
ฟา ใบระกา หางหงส รวมทั้งอาคารที่ไดรับอิทธิพลศิลปะจีนที่มีการซอนชั้นหลังคาแตหนาบันตัด
เรียบไมประดับเครื่องลํายองเชนสถาปตยกรรมไทย   ภาพเรือสําเภาท่ีอยูตอนบนสุดถูกนํามาเปน
รายละเอียดเพ่ืออธิบายภาพเรื่องผาบังสุกุลท่ีถูกคลื่นทะเลซัด เรือลักษณะเชนน้ีคงเปนสิ่งที่ชาง
เขียนเคยพบเห็นอยูบางในการติดตอคาขายกับจีนในรัชกาลกอน  สิ่งเหลานี้สะทอนใหเห็น
ปรากฏการณในสังคมขณะน้ันที่ไดมีการปะทะสังสรรคทางวัฒนธรรมกับตางชาติ  สงผลใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงหลายประการที่สอดแทรกอยูในวิถีความเปนอยูของผูคนอยางกลมกลืน  รวมทั้ง
สิ่งแปลกใหมเชนรูปแบบอาคารบานเรือนและยานพาหนะดังที่ปรากฏในภาพดวย 

แมวาความสมจริงจะถูกถายทอดอยูอยางมากมาย  แตความเปนปรัมปราคติบาง
ประการก็ยังคงมีอยู เชน ภาพรุกขเทวดาที่ถวายผาบังสุกุลแดพระสงฆ (ภาพที่ 32) ที่ยังคง
ทรงเครื่องอาภรณอยางไทยประเพณี ภาพน้ีอยูในระยะไกลและมีขนาดคอนขางเล็กมาก อาจ
อธิบายไดวาแมเรื่องในตอนนี้มีกลาวไวในคัมภีรวิสุทธิมรรคจริง  แตก็ขัดกับความจริงในเชิง
ประจักษและภาพความสมจริงอยางเปนเหตุเปนผลท่ีอยูแวดลอมทั้งหมด  จึงไดเลือกแสดง
ออกเปนภาพขนาดเล็กที่อยูในระยะไกลแทน   

 
2. เตจีวริกังคธุดงค หมายถึง  การทรงไตรจีวร หรือ ผา 3 ผืนเพียงชุดเดียว 

เพ่ือใหเกิดสันโดษ ละเลิกการสะสมสิ่งของ   ในคัมภีรวิสุทธิมรรคไดกลาวถึงการครองไตรจีวรโดย
ยกตัวอยางขณะที่ภิกษุกําลังซักยอมผาจีวร หากถืออยางหนักใหยอมสบงจนแหงแลวจึงนุง 
จากนั้นจึงยอมจีวรแลวหม  จากนั้นจึงคอยยอมสังฆาฏิ    สําหรับผูถืออยางกลางใหยืมผานุงในโรง
ยอมแลวจึงยอมจีวรของตนจนเสร็จ ผูถืออยางเบาจะยืมผาภิกษุอื่นกอนก็ได45   
กกกกกกกกจิตรกรรมฝาผนังไดแสดงเรื่องราวตอนนี้โดยภาพภิกษุกําลังยอมผาในโรงยอม ในขณะ
ที่ชาวบานตางถือขาวของเดินทางมาทําบุญอยางเปนระเบียบ  ไกลออกไปจากบริเวณวัดใน
ตอนบนของภาพแสดงใหเห็นภาพอาคารที่อยูอาศัยท่ีมีลักษณะเปนตึกซ่ึงนาจะเปนของขุนนาง 
ขาราชการ หรือผูดีมีฐานะ  แตกตางจากภาพเรือนเครื่องผูกและเรือนเครื่องสับที่เปนท่ีอยูอาศัย
ของราษฎรสามัญในหองภาพอื่นๆ  (ภาพที่ 33) 

                                                
45มหามกุฏราชวิทยาลัย, วิสุทธิมรรคแปล  ภาค 1 ตอน 1, 135. 
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ภาพที่ 33   เตจีวริกังคธุดงค พระอุโบสถ วัดมหาพฤฒาราม 
  

ฉากหลังในระยะไกลเปนภาพภูเขาหินขนาดใหญที่แสดงสีออนแกของชะงอนหินตาม
การรับแสงและหลบแสง อยางไรก็ตาม ทิวทัศนเชนน้ีคงมิไดมีใหพบเห็นในกรุงเทพฯอยางแนนอน  
การเขียนภาพตนไมใชเทคนิคการแตมสีใหเกิดทรงพุมโดยไมตัดเสนใบ ชางดูจะใหความสําคัญกับ
กิจกรรมของภาพบุคคลและสถาปตยกรรมมากกวาท่ีจะเขียนภาพตนไมโดยแยกใหเห็นความ
แตกตางของตนไมแตละชนิด  การเขียนภาพทองฟาใหสีออนในชวงลางแลวไลสีเขมขึ้นในสวนบน  
ลักษณะเชนนี้เปนเทคนิคที่พยายามถายทอดความสมจริงที่มีมาแลวอยางนอยในงานจิตรกรรม
รัชกาลที่ 3 แตสมัยรัชกาลที่ 4 ไดเพ่ิมความสมจริงโดยกลุมกอนเมฆท่ีชวยใหทองฟาท้ังสีออนและ
แกดูกลมกลืนขึ้น   ภาพการยอมจีวรในโรงยอมแสดงวิธีการแบบด้ังเดิมที่ตมน้ําสําหรับยอมบนเตา
เชิงกราน เม่ือยอมแลวจึงตากจีวรบนราว  สําหรับน้ําสะอาดที่ใชคงหาไดจากบอเก็บกักน้ําซ่ึงตอง
ใชคันโยกในการตักซึ่งอยูไมไกลจากโรงยอม กอนที่การประปาจะเปนสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน
เชนในปจจุบัน 

ในตอนบนซายของภาพ แสดงภาพสถาปตยกรรมอิทธิพลตะวันตก  ซ่ึงมีแนวกําแพง
ทึบเชื่อมตอระหวางอาคารทรงตึก2-3 ช้ัน หลังคาตัด  ที่ชองประตูมีชาวบานทยอยเดินทางออกไป
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ทําบุญ (ภาพที่ 34) ลักษณะอาคารเชนนี้ใกลเคียงกับสถาปตยกรรมในเขตพระราชฐานของพระ
นารายณราชนิเวศน จ.ลพบุรี (ภาพท่ี 35) หรือท่ี บริเวณพระอภิเนาวนิเวศนซึ่งมีหลักฐานวาสราง
ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ดวยเชนกัน (ภาพท่ี36) 

 

 
 

ภาพที่ 34  สถาปตยกรรมอิทธิพลตะวันตก  พระอุโบสถ วัดมหาพฤฒาราม  (จากภาพที่ 33)   
 

 
 

ภาพที่ 35    แนวกําแพงและชองประตูเชื่อมตอพระท่ีนั่งพิมานมงกุฏกับพระท่ีนั่งจันทรพิศาล 
                  พระนารายณราชนิเวศน จ.ลพบุรี 
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ภาพที่ 36   ประตูอุดรสิงหรักษ พระอภิเนาวนิเวศน  
ที่มาภาพ  : กรมศิลปากร, ประชุมภาพประวัติศาสตรแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา  
                 เจาอยูหัว.(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2548), 242. 

 
3. ปณฑปาติกังคธุดงค  หมายถึง  การเท่ียวบิณฑบาต  ภิกษุผูถืออยางหนักจะรับ

อาหารจากผูถวายจากเรือนใดก็ไดขณะที่ยืน ณ ประตูบานหน่ึง แตเม่ือเลิกบิณฑบาตและนั่งลง
แลวจะไมรับอาหารอีก  ผูถืออยางกลาง เมื่อนั่งลงแลวยังรับไดอีก  แตไมรับนิมนตเพื่อวันรุงขึ้น  ผู
ถืออยางเบาสามารถรับนิมนตเพ่ือฉันในวันรุงขึ้นได46   

งานชางจิตรกรรมเขียนอยูในหองภาพท่ี 3 เปนภาพภิกษุออกเดินบิณฑบาตรับอาหาร
จากชาวบาน  ในขณะที่ภิกษุบางรูปรับนิมนตฉันอาหารที่ชาวบานนํามาถวาย   และบางรูปกําลัง
รับนิมนตเพ่ือฉันในวันอื่น (ภาพที ่37) 

                                                
46 บุณย  นิลเกษม, คัมภีรวิสุทธิมรรคสําหรับประชาชน เลม 1 สีลนิเทศและธุดงคนิเทศ , 67. 
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ภาพที่ 37  ปณฑปาติกังคธุดงค  พระอุโบสถ วัดมหาพฤฒาราม 

 
ภาพสถาปตยกรรมสะทอนใหเห็นสภาพบานเรือนของผูคนในสมัยนั้นท่ีมีทั้งเรือน

เคร่ืองผูกและเรือนเคร่ืองสับโดยใชวัสดุที่หาไดจากธรรมชาติ ประกอบขึ้นเปนเรือนโดยเครื่องผูกรัด
เชน ตอก ไมไผ และการเขาลิ่มไม47  ในขณะที่ภาพวัดก็ไดสะทอนสวนประกอบตางๆของอาคาร
โดยละเอียด   ภาพกุฏิที่มีภิกษุนั่งอยูภายในเปนอาคาร 2 ชั้นที่ไมมีผนังก้ันดูนาจะเปนอันตรายหาก
เปนภาพเหตุการณจริง  แตในที่นี้ชางคงเจตนาใหเห็นอากัปกิริยาของบุคคลภายในอาคารมากกวา  
ลักษณะของประตูซุมของวัดที่กออิฐถือปูนมีซุมเปนวงโคงชวนใหนึกถึงประตูซุมบางแหงใน
พระบรมมหาราชวัง เชน ประตูสุนทรทิศาที่สรางขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี 248  และประตูรูปถวยที่วัด

                                                
47 เสนอ นิลเดช, เรือนเครื่องผูก (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2547), 14. 
48 หมอมราชวงศแนงนอย ศักดิ์ศรี  และคณะ, สถาปตยกรรมพระบรมมหาราชวัง เลม 1 (สํานัก

ราชเลขาธิการจัดพิมพนอมเกลาฯ ถวายสนองพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 
พรรษา, 2531), 211.  อางจาก  สันติ เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3 ความคิดเปล่ียนการแสดงออกก็
เปล่ียนตาม, 139. 
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พระเชตุพนวิมลมังคลาราม เปนตน  โดยพบวามีการเขียนภาพประตูในลักษณะนี้ประกอบอยูใน
งานจิตรกรรมมาแลวอยางนอยในสมัยรัชกาลที่3 49    

สิ่งท่ีโดดเดนอีกประการคือเทคนิคการปดทองคําเปลวในภาพที่ชวยเสริมความสมจริง
ในรายละเอียด  ทั้งสวนประกอบทางสถาปตยกรรม ไมวาจะเปนหนาบัน นภศูล  หรือแมแตสิ่ง
เล็กนอยในภาพ  เชน โตก ทัพพี และสํารับอาหารที่ทําจากโลหะ  แตกตางจากการปดทองในงาน
จิตรกรรมไทยประเพณีที่นิยมปดทองเครื่องอาภรณและปราสาทราชวังของภาพบุคคลช้ันสูงท่ี
แสดงฐานันดรศักดิ์ในเรื่องราวอยางปรัมปราคติ 

 
4. สปาทานจาริกังคธุดงค  หมายถึง  การบิณฑบาตตามลําดับบาน มีสาระสําคัญท่ี

การรับบิณฑบาตของภิกษุ กลาวคือ ภิกษุผูถืออยางมากจะไมรับอาหารท่ีมีผูนํามาถวายทุกอยาง 
ยกเวนขณะยืนคอยรับบาตรมีผูนําอาหารมาพอดี  ภิกษุผูถืออยางกลางจะรับอาหารที่ชาวบาน
ถวายไดเรื่อยแมแตเวลาเดินกลับ  แตจะไมนั่งคอยรับนิมนตเพ่ือฉันในวันนั้นอีก  ผูถืออยางเบาจะ
คอยเพ่ือรับอาหารในวันนั้นได50   

ใจความในตอนนี้จากคัมภีรวิสุทธิมรรคเขียนอยูในหองภาพที่ 4 เปนภาพภิกษุออก
เดินบิณฑบาตรับอาหารจากชาวบานซ่ึงอยูมุมบนดานซายของภาพเทานั้น  สวนบริเวณอื่นของ
หองภาพแสดงความเปนอยูของภิกษุภายในวัด51 (ภาพที3่8) 

                                                
49 สันติ เล็กสุขุม, เรื่องเดียวกัน139. 
50 มหามกุฏราชวิทยาลัย, วิสุทธิมรรคแปล  ภาค 1 ตอน 1, 144. 
51 หองภาพนี้ไมอาจถายภาพในมุมมองที่ครบถวนทั้งหมดไดเนื่องจากทางวัดตั้งวางส่ิงของบดบัง

ภาพจิตรกรรมบางสวน 
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ภาพที่ 38  สปาทานจาริกังคธุดงค    พระอุโบสถ วัดมหาพฤฒาราม 
  

ภาพบานเรือนของผูคนยังเปนเรือนเคร่ืองผูกเชนเดียวกับภาพตอนปณฑปาติกังคะ  
สวนภาพวัดยังแสดงลักษณะสถาปตยกรรมไทยแบบประเพณีอยางครบถวน  รวมไปถึงเจดียทรง
ระฆังที่เปนประธานของวัดตามแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 4 

 
5.  เอกาสนิกังคธุดงค  หมายถึง  การฉันในอาสนะเดียวเปนปกติ กลาวคือ ภิกษุผูถือ

อยางอุกฤษฏไมวาจะมีอาหารมากหรือนอย เม่ือหยอนมือรับอาหารนั้นแลวจะไมรับอาหารอื่นอีก  
ผูถืออยางกลางจะยังรับอาหารอื่นไดตราบใดที่อาหารในบาตรยังไมหมด สวนผูถืออยางเบายังฉัน
อาหารอื่นไดตราบใดที่ยังไมลุกจากอาสนะ52 

เร่ืองราวตอนน้ีแสดงในหองภาพท่ี 5 เปนภาพภิกษุฉันอาหาร ทั้งที่ฉันเพียงลําพัง
ภายในกุฏิ และฉันทามกลางญาติโยมที่นําภัตตาหารมาถวายที่ศาลา (ภาพที่39) 

 
                                                

52 บุณย  นิลเกษม, คัมภีรวิสุทธิมรรคสําหรับประชาชน เลม 1 สีลนิเทศและธุดงคนิเทศ , 70. 
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ภาพที่ 39  เอกาสนิกังคธุดงค  พระอุโบสถ วัดมหาพฤฒาราม 
 

ความไมชํานาญของชางจึงทําใหศาลาท่ีภิกษุนั่งฉันอาหารในสวนหนาของภาพนั้นดู
เหมือนวาจะไมม่ันคงนัก   สวนกุฏิ 2 ชั้นที่อยูดานซายตอนลางของภาพกลับมีภาพสัญลักษณของ
ศาสนาอื่นอยูกลางหนาจั่ว คงเปนการผสมผสานสิ่งท่ีพบเห็นจากวัฒนธรรมศาสนาตางชาติที่มีผู
พยายามเผยแผแกพุทธศาสนิกชนสยามสมัยน้ันลงในภาพวัฒนธรรมทางพุทธพุทธศาสนา  ภาพ
ซุมประตูวัดมีลักษณะคลายซุมประตูที่มีอยูจริงในสมัยนั้นดังไดกลาวถึงแลว 

 
กกกกกกกก6.  ปตตปณฑิกังคธุดงค  หมายถึง  การฉันอาหารจากบาตร ภิกษุที่ถือวัตรขอนี้ทั้ง 3 
จําพวกพึงระวังกิริยาอื่นๆขณะฉัน เชน การบิอาหารดวยมือ เปนตน  แตโดยรวมแลวท้ัง 3 จําพวก
ตองฉันอาหารจากบาตร หามใชภาชนะอื่นใดแมแตใบไม53 
                                                

53  มหามกุฏราชวิทยาลัย, วิสุทธิมรรคแปล  ภาค 1 ตอน 1, 150. 
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กกกกกกกกมีผูศึกษาภาพจิตรกรรมท่ีวัดนี้และระบุวาเนื้อหาตอนนี้คือหองภาพที่ 6 ซ่ึงอยูเบื้องหลัง
พระประธานตามจารึกที่ปรากฏเบื้องลาง54  แตจากการตรวจสอบของผูวิจัยพบวาตําแหนงภาพ
เบื้องหลังพระประธานไมมีภาพภิกษุฉันอาหารจากบาตรแตอยางใด แตกลับพบวาเนื้อหาสวนใหญ
ในภาพเปนการออกรับบิณฑบาตของพระสงฆตามหมูบานในยามเชาแลวจึงกลับสูวัด  (ภาพท่ี 40)   

 

 
 

ภาพที่ 40  ปตตปณฑิกังคธุดงค  พระอุโบสถ วัดมหาพฤฒาราม 
 

ภาพจิตรกรรมไดสะทอนวิถีชีวิตชาวบานในชวงเชาท่ีเตรียมตัวทําบุญใสบาตร  บางก็
ลางหนาแปรงฟน บางก็จูงวัวออกจากคอก  อาจเปนไปไดวาวัตรในขอนี้เปนรายละเอียดในขณะที่
พระฉันภัตตาหาร ซึ่งอาจถายทอดออกมาในรูปของงานจิตรกรรมไดยาก  จึงแสดงเพียงภาพภิกษุ
ออกรับบิณฑบาตแทน และไดแสดงสภาพความเปนอยูของชาวบานอยางสมจริงไวดวย  

                                                
54 ดูใน นวลจันทร มงคลเจริญโชค, “จิตรกรรมฝาผนังเร่ืองธุดงควัตรสิบสามภายในพระอุโบสถวัด

มหาพฤฒารามวรวิหาร”  วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549, 9. และ น. ณ ปากน้ํา (นามแฝง) และคณะ, วัดมหาพฤฒาราม (กรุงเทพฯ : เมือง
โบราณ, 2526), 57. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 70 

ทัศนียภาพเบื้องหลังชวยทําใหเห็นวาเนื้อหาท่ีนํามาเขียนภาพเปนสิ่งท่ีเกิดขึ้นในสถานที่ที่มีอยูจริง
มิใชเรื่องราวในจินตภาพดังแตกอน  แมวาภาพภูเขาหินสูงใหญจะไมมีอยูจริงในเมืองหลวงก็ตาม 

 
กกกกกกกก 7.  ขลุปจฉาภัตติกังคธุดงค  หมายถึง  การไมฉันอะไรอีกครั้งที่สอง วัตรขอน้ีมี
ลักษณะใกลเคียงและสืบเนื่องกับขอเอกาสนิกังคะและปตตปณฑกังคะ มีขอแตกตางกันที่การกลืน
อาหารซึ่งถือเปนการหามภัตรหรือหามมิใหฉันอยางอื่นอีก ซึ่งผู ถือแตละจําพวกมีขอปฏิบัติ
ตางกัน55    
กกกกกกกก การแสดงออกในงานจิตรกรรมเก่ียวกับเร่ืองน้ีแสดงดวยภาพภิกษุฉันอาหารที่มีผู
นํามาถวายซ่ึงอยูดานซายตอนลางและตอนกลางภาพ (ภาพท่ี 41) 

 

 
 

ภาพที่ 41  ขลุปจฉาภัตติกังคธุดงค  พระอุโบสถ วัดมหาพฤฒาราม 

                                                
55 มหามกุฏราชวิทยาลัย, วิสุทธิมรรคแปล  ภาค 1 ตอน 1, 152. 
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กกกกกกก สิ่งที่นาสนใจคือภาพกิจกรรมของชาวบานและขาวของเคร่ืองใชที่อยูตอนบนซ่ึงคงเปน
สิ่งที่สามารถพบเห็นไดอยูทั่วไป  ทั้งการหาบคอนสิ่งของและการฝดขาวดวยกระดง  เครื่องแตง
กายของชาวบานคงเปนไปอยางสมจริงในชวงเวลานั้น คือการนุงโจงกระเบนท้ังชายหญิง  ฝาย
ชายเปลือยทอนบน สวนฝายหญิงหมผาสไบ   

  
กกกกกกกก 8. อารัญญิกังคธุดงค  หมายถึง  การอยูปาเปนประจําของพระภิกษุ  ผูถืออยางหนัก
ตองอยูในปาตลอดกาลทั้งปวง  ผูถืออยางกลางยอมอยูในชายคาไดตลอด 4 เดือนในฤดูฝน ผูถือ
อยางเบายอมอยูในชายคาไดตลอด 4 เดือนในฤดูหนาว56 

เร่ืองในตอนนี้แสดงในหองภาพที่ 11 โดยภาพภิกษุกราบลาเจาอาวาสแลวออกธุดงค
ในปาที่อยูหางไกลพรอมดวยเคร่ืองอัฐบริขารและของใชที่จําเปนสําหรับภิกษุ เชน กลด และบาตร 
เปนตน (ภาพที่ 42 ) 

 
 

ภาพที่ 42  อารัญญิกังคธุดงค     พระอุโบสถ วัดมหาพฤฒาราม 
 

                                                
56 บุณย  นิลเกษม, คัมภีรวิสุทธิมรรคสําหรับประชาชน เลม 1 สีลนิเทศและธุดงคนิเทศ , 70 
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กกกกกกกก ในสวนหนามีภาพชาวบานใสบาตรพระสงฆที่ยืนเปนแถว เขาใจวานาจะเปนผูมีฐานะ
เนื่องจากมีสมาชิกในครอบครัวจํานวนมากทั้งผูหญิงและเด็ก  ที่หนาตางของบานยังแลเห็นโคมไฟ
อยางฝรั่งซึ่งนาจะเปนของดีมีราคา  ทิวทัศนที่อยูในระยะไกลออกไปเปนทองทะเลที่เต็มไปดวย
เรือใบแบบตะวันตก  แมคงจะไมใชเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงในเมืองไทย แตการเขียนภาพทิวทัศน
เชนนี้มีใหเห็นในงานจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 4 อยูหลายแหง 
กกกกกกกก ภาพพระอุโบสถและวิหารที่ปรากฏยังคงความงดงามตามแบบไทยประเพณีมีการลวง
ตาใหภาพอาคารแลดูมีมิติมากขึ้น   ภาพศาลาที่อยูดานหนาวัด   ภาพพระอุโบสถท่ีมีมุขย่ืน
ออกมาทางดานหนามีมิติสอดคลองกับตัวอาคารท้ังหมด  เปนพัฒนาการดานความสมจริงอีก
ระดับซึ่งตางจากการเขียนภาพมุขที่ยื่นออกจากดานหนาปราสาทตามความสมจริงอยางปรัมปรา
คติในงานจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 3   (ภาพที่ 43 ) ลักษณะเชนนี้คงเกิดจากประสบการณและ
ความสามารถของชางที่ถายทอดความสมจริงของอาคารที่ไดมีการกอสรางในชวงเวลานั้น  เชน   
ศาลาดานหนาวัดกับพระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวรารามที่มีมุขดานหนาในลักษณะเดียวกันและ
มีหลักฐานวาไดสรางขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี 4 57  (ภาพท่ี 44)   

 
 

ภาพที่ 43 ภาพปราสาทราชวัง จิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 3  พระอุโบสถวัดสุวรรณาราม 
 

                                                
57 ศักด์ิชัย  สายสิงห,  “สถาปตยกรรม” สองศตวรรษวัดสุทัศนเทพวาราม ศูนยกลางจักรวาล 

ศูนยกลางพระนคร (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2550), 45. 
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ภาพที่ 44   พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม 
ที่มาภาพ : สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, สองศตวรรษวัดสุทัศนเทพวรารามศูนยกลาง 
                จักรวาล  ศูนยกลางพระนคร (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2549), 17. 

 
กกกกกกกก 9.  รุกขมูลิกังคธุดงค  หมายถึง  การอยูโคนไม ในคัมภีรวิสุทธิมรรคไดกลาวถึงตนไม
ประเภทตางๆที่ภิกษุไมควรอยู และกลาวถึงการปดกวาดบริเวณตนไมที่จองเปนท่ีอยูนั้น  โดยภิกษุ
ที่ถืออยางอุกฤษตองปฏิบัติทําความสะอาดดวยตนเอง  สวนผูถืออยางกลางจะวานใหผูอื่นที่
บังเอิญผานมาชวยปดกวาดใหได  สวนผูถืออยางเบาจะเรียกคนงานวัดมาชวยทําความสะอาด 
เกลี่ยทราย  ทํารั้วลอมดวยก็ได58   
กกกกกกกก เคยมีผูตีความวาภาพในหองภาพท่ี 9 (ภาพที ่46) เปนเรื่องรุกขมูลิกังคะ59ทั้งนี้อาจยึด
ตามเนื้อหาของจารึกที่อยูดานลาง  แตเม่ือผูวิจัยไดตรวจสอบเนื้อหาจากคัมภีรวิสุทธิมรรคพบวา
ธุดงควัตรในขอนี้สอดคลองกับหองภาพที่ 10 มากกวา เน่ืองจากในสวนบนของภาพปรากฏภาพ
บุคคลกําลังชวยกันปดกวาดบริเวณโคนตนไม เกลี่ยทรายและลอมรั้วบริเวณโคนตนไมเพ่ือใหเปนที่
อยูของพระภิกษุ(ภาพที่ 45) ในขณะที่หองภาพท่ี 9 มิไดแสดงภาพในเรื่องนี้แตอยางใด ทั้งๆ ท่ีเปน
สิ่งที่กลาวไวอยางชัดเจนในคัมภีรวิสุทธมรรค 

                                                
58 มหามกุฏราชวิทยาลัย, วิสุทธิมรรคแปล  ภาค 1 ตอน 1, 159-160. 
59 ดูใน นวลจันทร มงคลเจริญโชค, “จิตรกรรมฝาผนังเร่ืองธุดงควัตรสิบสามภายในพระอุโบสถวัด

มหาพฤฒารามวรวิหาร”  วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549, 10. ซึ่งสอดคลองกับแผนผังจิตรกรรมใน น. ณ ปากน้ํา (นามแฝง) และคณะ, วัด
มหาพฤฒาราม (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2526), 57. 
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ภาพที่ 45  รุกขมูลิกังคธุดงค พระอุโบสถ วัดมหาพฤฒาราม 

กกกกกกก สาระสําคัญของเรื่องนี้แสดงดวยภาพเด็กวัดลอมร้ัวและปดกวาดบริเวณโคนตนไม
เพ่ือเปนที่อยูอาศัยของพระภิกษุซึ่งอยูดานบนของภาพ สวนดานหนาเปนภาพภายในบริเวณวัดมี
บุคคลแสดงกิจกรรมตางๆ เชน พระสงฆสอนหนังสือศิษยวัดภายในกุฏิ  สะทอนคานิยมในการสง
บุตรหลานใหเลาเรียนเขียนอานกับพระสงฆซึ่งมีบทบาทอยางย่ิงตอวงการศึกษาของไทยใน
สมัยกอน  ภาพพระสงฆสอนหนังสือเด็กน้ันเปนสิ่งท่ีพบมากในงานจิตรกรรมเก่ียวกับจริยวัตรสงฆ
ในสมัยรัชกาลที่ 4 ท้ังในกรุงเทพและตางจังหวัด 
กกกกกกกก ภาพสถาปตยกรรมแบบตะวันตกมีปรากฏใหเห็นในหลายจุดท้ังบานเรือนผูคนและ
เขตวัด โดยอิงอาศัยรวมกันกับสถาปตยกรรมแบบไทย ท้ังหอระฆังที่มียอดทรงปรางค หรือเจดีย
ทรงระฆังที่เปนเจดียประธาน  การแบงฉากเพื่อนําเสนอเร่ืองราวใชภาพแนวตนไมทรงพุมซ่ึงเปน
เทคนิคที่มีมาแลวอยางนอยในรัชกาลท่ี 3 โดยปราศจากการใชเสนสินเทาเชนงานจิตรกรรมไทย
ประเพณี 
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10. อัพโภกาสิกังคธุดงค  หมายถึง  การอยูในที่แจงหรืองดการมุงบังเพื่อการอยูอาศัย  
ภิกษุผูถืออยางมากจะอาศัยเงาตนไม ภูเขาหรือเรือนไมได ตองทํากระโจมจีวรอยูกลางแจง ผูถือ
อยางกลางอาศัยเงาไม ภูเขา หรือชายคาเรือนไดแตไมควรเขาไปภายใน สวนผูถืออยางเบา
สามารถอาศัยซุมกิ่งไม หรือกระทอมรางได 60  

แตเดิมมีผูศึกษาวาเร่ืองน้ีอยูในหองภาพที่ 1061 (ภาพที่ 45) แตจากการตรวจสอบ
พบวา ธุดงควัตรขอที่ 10 นี้ควรจะเปนหองภาพที่ 9 (ภาพท่ี 46)  โดยอธิบายไดวาเนื้อหาที่กลาวถึง
การอยูในที่แจงหรืองดการมุงบังของภิกษุนั้นอยูในสวนบนของภาพที่แสดงโดยภิกษุบางรูปนั่ง
ปฏิบัติกรรมฐานและฉันอาหารกลางแจง  บางรูปอาศัยรมเงาของตนไม ซ่ึงสอดคลองกับเนื้อหาใน
คัมภีรวิสุทธิมรรค  ผูวิจัยจึงมีความเห็นวาหองภาพที่ 9 และ10 อาจเขียนภาพรายละเอียดของขอ
วัตรสลับกันกับขอความที่จารึก  

ในสวนลางของภาพเรื่องอัพโภกาสิกังคะในหองภาพท่ี 9 ยังคงแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับ
กิจวัตรของพระสงฆและฆราวาสที่ใกลเคียงกับหองภาพอื่นที่กลาวมาแลว เชน ภาพชาวบานเขา
วัด ทําบุญตักบาตร  ฟงพระธรรมเทศนา  สิ่งที่นาสนใจและแสดงวิถีชีวิตของผูคนสมัยนั้นไดเปน
อยางดี คือ ภาพการขนถายสินคาจากโกดังริมน้ําไปยังเรือเอี้ยมจุนลําอวนที่มีหลังคาคลุม  ซึ่งใช
เปนทั้งพาหนะและที่อยูอาศัยของผูคนที่ติดตอสัญจรคาขายทางนํ้า  อันเปนเสนทางคมนาคมหลัก
ในชวงตนกรุงรัตนโกสินทร ที่มีใหพบเห็นนอยลงมากในปจจุบัน แตยังคงมีหลักฐานภาพถายใน
สมัยรัชกาลที่ 4 เปนประจักษพยานอยู (ภาพที4่7) 

 

                                                
60 มหามกุฏราชวิทยาลัย, วิสุทธิมรรคแปล  ภาค 1 ตอน 1, 162. 
61 ดูใน นวลจันทร มงคลเจริญโชค, “จิตรกรรมฝาผนังเรื่องธุดงควัตรสิบสามภายในพระอุโบสถวัด

มหาพฤฒารามวรวิหาร”  วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549, 10.  
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ภาพที่ 46  อัพโภกาสิกังคธุดงค  พระอุโบสถ วัดมหาพฤฒาราม 
 

 
 
ภาพที่ 47  โกดังสินคาริมคลองบางหลวงมีเรือเอี้ยมจุนจอดรอรับสงสินคา 
ที่มาภาพ : กรมศิลปากร, ประชุมภาพประวัติศาสตรแผนดินพระบาทสมเด็จ 
                 พระจอมเกลาเจาอยูหัว (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2548), หนา 188. 
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กกกกกกกก 11. โสสานิกังคธุดงค  หมายถึง  การอยูในปาชา  วิสุทธิมรรคกลาววา ปาชาในที่นี้
ตองเปนสถานที่ที่มีการเผาศพเกิดขึ้น  ถือเปนธุดงคขอหนักยากที่จะรักษาไวไดและมีความ
เกี่ยวเนื่องกับเรื่องอสุภกรรมฐาน  ภิกษุผูถืออยางอุกฤษพึงอยูแตปาชาท่ีมีการเผาศพเปนประจํา  มี
ซากศพทอดวางอยูมิไดขาด  มีเสียงรองไหอยูเนืองนิตย ผูถืออยางเบาอยูในท่ีที่มีลักษณะใกลเคียง
กับปาชาก็ได สวนผูถืออยางกลางพึงอยูในปาชาท่ีมีลักษณะดังกลาวเพียง 1 ใน 3 ขอ62  
กกกกกกกกงานจิตรกรรมในหองภาพน้ีไมอาจถายภาพไดเนื่องจากทางวัดต้ังตูและนาฬิกาต้ังพ้ืน
ขนาดใหญบังไว  แตจากการสังเกตพบวาในภาพแสดงเรื่องราวของพระสงฆนั่งอยูในศาลามี
ชาวบานกําลังกราบไหว  เขาใจวานาจะเปนบริเวณปาชาเพราะมีโครงกระดูกและซากศพอยูไมไกล
นัก (ภาพท่ี 48) 

 
 

ภาพที่ 48  อัพโภกาสิกังคธุดงค  พระอุโบสถ วัดมหาพฤฒาราม 
 

กกกกกกกก ความมืดที่แสดงออกผานสีสันของทองฟาในหองภาพนี้ แสดงถึงความพิถีพิถันของ
ชางเขียนที่คํานึงถึงความสมจริงของบรรยากาศยามคํ่าคืนที่เงียบสงัดบริเวณปาชาซ่ึงเปนฉากของ

                                                
62 มหามกุฏราชวิทยาลัย, วิสุทธิมรรคแปล  ภาค 1 ตอน 1, 165. 
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เรื่องไดอยางเปนธรรมชาติ ซึ่งการเขียนบรรยากาศที่สมจริงเชนน้ีเริ่มเดนชัดเปนลําดับมาต้ังแต
ปลายรัชกาลท่ี 3 แลว 
 

12. ยถาสันถติกังคธุดงค  หมายถึง  การอยูในเสนาสนะตามที่จัดให ผูถืออยางหนัก
จะรับอาสนาะนั้นจากผูถวายไมวาจะเปนอยางไร โดยไมถามและตรวจสอบกอน    ผูถืออยางกลาง
สามารถสอบถามกอนไดแตไปตรวจดูไมได   สวนผูถืออยางเบาสามารถถามและตรวจสอบอาสนะ
กอนรับ63 

งานจิตรกรรมแสดงภาพภิกษุครองจีวรสีคล้ําซึ่งนาจะมาจากแหงอื่นกําลังสอบถามถึง
เสนาสนะจากพระในวัด กอนที่จะมีสามเณรพาไปยังท่ีพํานัก (ภาพท่ี 49) 

 
 
ภาพที่ 49 ยถาสันถติกังคธุดงค  พระอุโบสถ วัดมหาพฤฒาราม 

 
ในภาพยังคงแสดงเรื่องราวอื่นๆเก่ียวกับวิถีชีวิตประจําวันของสงฆ  เชน การศึกษา

พระธรรมจากคัมภีรใบลาน และการแสวงหาความสงบดวยการออกจาริกในที่หางไกล  การสรงน้ํา

                                                
63 เร่ืองเดียวกัน, 169. 
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ผลัดเปลี่ยนจีวรที่ศาลาทาน้ําของวัด    ในสมัยโบราณเสนทางสัญจรหลักคือทางนํ้า ดังนั้นจะพบวา
วัดซ่ึงเปนศูนยรวมของชุมชนมักมีแผนผังที่หันหนาออกสูแมน้ําลําคลองเปนหลักตางจากวัดท่ีสราง
ขึ้นในสมัยหลังที่หันหนาสูถนนซ่ึงเปนเสนทางคมนาคมสําคัญแทน   วัดในสมัยกอนจึงมีความ
จําเปนตองสรางศาลาทาน้ําเพ่ือใชประโยชนในสัญจร และเพ่ือนํานํ้าจากแมน้ําเหลาน้ันมาใช
อุปโภคภายในวัดดวย  ศาลาทาน้ําของวัดแมจะเปนอาคารท่ีไมไดมีความสําคัญในการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนามากนัก แตก็ยังคงรักษาระเบียบการกอสรางในสวนเครื่องหลังคาที่ยังคง
ประดับดวยชอฟา ใบระกา และหางหงส  ซึ่งทําใหแตกตางจากศาลาทานํ้าของบานเรือนราษฎร
ทั่วไป ดังเชนภาพถายศาลาทาน้ําของวัดแหงหนึ่งในสมัยรัชกาลท่ี 4 (ภาพท่ี 50) ซึ่งมีลักษณะ
เชนเดียวกันกับที่ปรากฏในงานจิตรกรรม 

 

 
ภาพที่ 50   ศาลาทาน้ําวัด สมัยรัชกาลที่ 4 
ที่มาภาพ :  กรมศิลปากร, ประชุมภาพประวัติศาสตรแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา            
                  เจาอยูหัว (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2548), 224. 

 
กกกกกกกก 13. เนสัชชิกังคธุดงค  หมายถึง  การมีอิริยาบถนั่งประจํา  งดการนอน การถือวัตรขอ
นี้พึงออกลุกเดินจงกรมยาม1 ใน 3 ยามแหงราตรีเพ่ือเปนการเปลี่ยนอิริยาบถบาง ผูถืออยาง
อุกฤษฏจะใชพนักพิงหรือผารัดเขา รัดตัวชวยในการน่ังไมได  ผูถืออยางกลางใชไดอยางใดอยาง
หนึ่ง  ผูถืออยางเบาอาจใชเกาอี้ก็ได 
กกกกกกกก เร่ืองนี้แสดงออกโดยภาพหมูกุฏิสงฆที่มีทั้งอาคารทรงไทยและตึกอยางฝร่ัง ภายใน
อาคารเหลานั้นมีภิกษุนั่งปฏิบัติสามาธิ  บางก็ลุกเดินจงกรม (ภาพที่ 51) 
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ภาพที่ 51 เนสัชชิกังคธุดงค  พระอุโบสถ วัดมหาพฤฒาราม 
 

กกกกกกกก พ้ืนที่สวนบนแสดงภาพทิวทัศน โดยมีอาคารแบบฝร่ังอยูที่หัวมุมถนน  แนวอาคาร
คอยลับสายตาในระยะที่ไกลออกไปพรอมๆกับแนวตนไมที่ดูละมายคลายกับตนสน  ดานหลังมี
ภูเขาหินตระหงาน  ภูมิทัศนเชนนี้คงไดรับแรงบันดาลใจจากทิวทัศนในแถบตะวันตกที่ชางเขียน
นํามาผสมผสานกับเรื่องราวทางพุทธศาสนาแบบไทย 
กกกกกกกก อนึ่ง ภาพกุฏิสงฆที่อยูมุมขวาลาง มีลักษณะเปนอาคาร 2 ชั้น มีใตถุน และระเบียง 
ชั้นบนมีบานหนาตางอยางที่เรียกวา หับเผย นาจะเปนสถาปตยกรรมท่ีมีอยูจริงในขณะนั้น จาก
การตรวจสอบแมวาจะไมพบภาพถายเกาของอาคารรูปแบบนี้ในสมัยรัชกาลท่ี 4 แตก็พบวามีการ
สรางอาคารในรูปแบบใกลเคียงกันนี้เพื่อเปนกุฏิสงฆในสมัยรัชกาลท่ี 5  ตัวอยางเชน พระตําหนัก
จันทร  วัดบวรนิเวศวิหาร64  (ภาพที่ 52) 
                                                

64 สํานักราชเลขาธิการ, ศิลปกรรมวัดบวรนิเวศวิหาร (กรุงเทพฯ : อมรินทรการพิมพ, 2528.ทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพิมพพระราชทานในงานฉลองพระชนมายุครบ 6 รอบ สมเด็จพระญาณสังวร เจา
อาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร 3 ตุลาคม 2528), 127.  
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ภาพที่ 52   พระตําหนักจันทร  วัดบวรนิเวศวิหาร   
 
กกกกกกกก กลาวโดยสรุปแลวงานจิตรกรรมเร่ืองธุดงควัตรที่วัดมหาพฤฒารามฯ ไดเขียนขึ้นเกือบ
ครบถวนตามเนื้อหาจากคัมภีรวิสุทธิมรรค ในแตละหองภาพแมวาจะมีภาพที่สอดคลองกับขอวัตร
เพียงบางสวน  แตพ้ืนที่ที่เหลือจะเขียนภาพท่ีเกี่ยวของกับจริยวัตรสงฆและพุทธศาสนิกชนซึ่งเปน
ตัวอยางที่ดีทั้งสิ้น  เทคนิคการเขียนภาพมีความเปนตะวันตกมากขึ้น ทั้งเทคนิคการเกลี่ยสี การใช
ฝแปรง  การใหแสงเงาแมวาชางยังไมชํานาญนักแตก็แสดงมิติของภาพไดมากขึ้นกวางาน
จิตรกรรมไทยประเพณี รวมทั้งการนําเสนอภาพทิวทัศนแบบตะวันตกเขามาประกอบในงาน
จิตรกรรม  ในขณะเดียวกันก็ยังปรากฏเทคนิคการเขียนภาพแบบเดิมอยูดวย  ซึ่งแสดงใหเห็น
แนวคิดและพัฒนาการในชวงหัวเลี้ยวหัวตอท่ีสืบเนื่องจากสมัยกอน 
กกกกกกกก วัดโสมนัสวิหารฯ 
กกกกกกกก ภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องธุดงควัตรอยูบริเวณผนังเหนือชองหนาตางภายในพระ
อุโบสถ  ภาพเขียนตอเนื่องกันไปโดยไมแบงชองภาพเหมือนวัดมหาพฤฒาราม  แตกระนั้นก็มีการ
แบงกลุมหองภาพอยางคราวๆ โดยใชภาพวัดเปนฉากแสดงเรื่องราว  ภาพวัดเหลาน้ีจะมีสายนํ้า
เปนลําคลองคั่นจังหวะซึ่งทําหนาที่เสมือนเสนสินเทาในการแบงฉาก  สิ่งสําคัญคือมีเจดียทรงระฆัง
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เปนประธานของวัดซึ่งสอดคลองกับพระราชนิยมในรัชกาลที่ 4 (ภาพที่ 53) อาจเปนไปไดวาภาพ
วัดในแตละฉากก็คือภาพจําลองของวัดโสมนัสวิหารซ่ึงมีเจดียทรงระฆังเปนประธาน และมีคลอง
รอบกรุงหรือคลองผดุงกรุงเกษมผานหนาวัดเชนกัน  ภาพเขียนน้ีจึงนาจะเปนการจําลอง
บรรยากาศของกรุงเทพฯ ต้ังแตพ.ศ.2395 อันเปนปที่โปรดเกลาฯ ใหขุดคลองผดุงกรุงเกษมจนแลว
เสร็จ65 

 
 

ภาพที่ 53  จิตรกรรมฝาผนังเรือ่งธุดงควัตร  พระอุโบสถ  วัดโสมนัสวิหาร 
 
   การนําเสนอขอวัตรแตละขอผานงานจิตรกรรมนั้นพบวาไมไดเขียนตามขอวัตรครบทุก

ขอ แตชางเขียนไดเลือกที่จะยกตัวอยางวัตรปฏิบัติบางขอมานําเสนออยางพอสังเขป  ตัวอยางเชน 
เรื่องปงสุกุลิกังคธุดงค แสดงโดยภาพภิกษุ 3 รูปรับผาบังสุกุลที่ตางกันคือ ผาบังสุกุลจากศพ  ผา
บังสุกุลจากจอมปลวก และผาบังสุกุลจากผูมีจิตศรัทธานํามาถวาย ซ่ึงเปนตัวอยางของภิกษุผูถือ
อยางหนัก อยางกลาง และอยางเบา(ภาพที่ 54)  ลักษณะเชนนี้ตางจากชองภาพเรื่องเดียวกันจาก
วัดมหาพฤฒารามที่แสดงรายละเอียดของผาบังสุกุลไดเกือบครบทั้ง 23 ประเภทตามที่กลาวไวใน
คัมภีรวิสุทธิมรรค   

                                                
65 เจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค),  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร 

รัชกาลที่ 4, 67. 
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ภาพที่ 54    เร่ืองปงสุกุลกัิงคธุดงค  พระอุโบสถ วัดโสมนัสวหิาร 
 

กกกกกกกก แตบางหองภาพก็มีการเขียนรายละเอียดท่ีสอดคลองกับคัมภีรวิสุทธิมรรคมากกวาท่ี
วัดมหาพฤฒาราม ตัวอยางเชน ตอนโสสานิกังคธุดงคหรือการอยูปาชา ซ่ึงแสดงภาพพระสงฆเดิน
จงกรมใกลกันนั้นมีการเผาศพดวยการกอกองฟอนกลางแจง ทามกลางหมูญาติผูตายที่กําลังเศรา
โศกคร่ําครวญ  (ภาพที่ 55) บรรยากาศเหลาน้ีมีกลาวไวในวิสุทธิมรรคเพ่ือใหภิกษุปลงสังเวชใน
สังขารและพิจารณาเสียงรองไหซึ่งเปนอารมณอันไมเท่ียง  แตงานจิตรกรรมที่วัดมหาพฤฒาราม
กลับไมแสดงรายละเอียดในเหตุการณเหลาน้ี เพียงแตมีภาพกองกระดูกกับซากศพอยูใกลกับที่
ภิกษุนั่งปฏิบัติธรรมเทานั้น  

 

 
 

ภาพที่ 55    เร่ืองโสสานิกังคธุดงค  พระอุโบสถ วัดโสมนัสวิหาร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 84 

อนึ่ง ภาพในตอนนี้นอกจากจะสะทอนใหเห็นความสมจริงเรื่องการเผาศพในสมัยกอน
แลว เทคนิคการเขียนภาพตนไมยังแสดงใหเห็นความแตกตางของพรรณไมแตละชนิด ทั้งไมยืนตน 
เถาไมเลื้อย และกอไมดอก ซึ่งแสดงความรื่นรมยและลดความนากลัวของภาพปาชาลงไดบาง  สิ่ง
เหลานี้ตางจากงานจิตรกรรมวัดมหาพฤฒารามที่ใชฝแปรงกอใหเกิดตนไมทรงพุมโดยไมแสดง
ความแตกตางของตนไมแตละชนิดแตอยางใด   

ในสวนภาพทองฟายังมีลักษณะรวมกันโดยใหสีออนในสวนลางและสีเขมในสวนบน
พรอมกับมีภาพกอนเมฆอยูอยางมากมาย แตที่วัดโสมนัสวิหารมีภาพเทวดานางฟาอยางไทย
ประเพณีสอดแทรกทามกลางกอนเมฆดวย จึงเปนสิ่งสะทอนแนวความเช่ือและเทคนิควิธีการเขียน
ภาพอยางโบราณที่ยังคงมีอยูรวมกับภาพที่สะทอนความสมจริง 

จิตรกรรมเร่ืองธุดงควัตรที่วัดโสมนัสวิหารฯ ยังสามารถสะทอนภาพวิถีความเปนอยู
ของผูคนในสมัยกอนดวยภาพการใชเรือประเภทตางๆเปนพาหนะในการสัญจร  ภาพบานเรือน
และหมูกุฏิสงฆที่มีทั้งเรือนเครื่องผูกและเรือนเคร่ืองสับ แรงบันดาลใจจากภาพทิวทัศนแบบ
ตะวันตกยังคงสงผลตองานจิตรกรรมแหงนี้ เชนภาพสถาปตยกรรม  รวมท้ังภาพเรือใบฝรั่งที่โลด
แลนในลําคลองรวมกับเรือพายเรือแจวแบบไทย  ลักษณะเชนน้ีเปนสิ่งที่พบไดในงานจิตรกรรม
สมัยรัชกาลที่ 4 แหงอื่นอีกมาก    
 
กกกกกกกก วัดมกุฏกษัตริยารามฯ 
  จิตรกรรมเร่ืองธุดงควัตรภายในพระอุโบสถแหงนี้มีการนําเสนอภาพที่ตางไปจากวัด
มหาพฤฒารามและวัดโสมนัสวิหาร กลาวคือ งานจิตรกรรมอยูบริเวณบานแผละหนาตางซ่ึงแตละ
ดานคือ 1 ขอวัตร  แบงเปน 3 ชองภาพ คือ ผูถืออยางหนัก อยางกลาง และอยางเบา   (ภาพที่ 56)  
  สําหรับเรื่องธุดงควัตรแตละภาพนั้นมีองคประกอบที่เหมือนกันคือแสดงภาพภิกษุ
ปฏิบัติกิจวัตร  มีฉากหลังเปนภาพสถาปตยกรรมที่แสดงมิติและปาไมที่ใชฝแปรงใหเกิดทรงพุมโดย
ไมตัดเสนใบ  วรรณะโดยรวมของภาพเปนสีเขมซึ่งสงผลใหภาพภิกษุหมจีวรสีสดที่อยูดานหนามี
ความโดดเดน   
กกกกกกกก อยางไรก็ตาม แมวาจะมีเทคนิคการเขียนภาพโดยใชหลักทัศนียวิทยาอยางตะวันตก
แลว  แตกลับพบวาภาพบุคคลยังคงใชเทคนิคการวาดโดยตัดเสนเชนเดียวกับการเขียนภาพ
ใบหนาตัวพระ-ตัวนางในจิตรกรรมไทยโบราณอยู (ภาพที่ 57) แสดงใหเห็นวาแมระยะเวลาจะลวง
เขาสมัยรัชกาลที่ 5 ที่มีวิทยาการอยางตะวันตกแพรหลายกวาในสมัยรัชกาลท่ี 4 แลว  แตการเขียน
ภาพจิตรกรรมฝาผนังของไทยก็ยังคงมีเทคนิคบางประการที่สืบเนื่องจากงานจิตรกรรมแบบเกา  
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ภาพที่ 56    จิตรกรรมฝาผนังเรื่องธุดงควัตร พระอุโบสถ วัดมกุฏกษัตริยาราม 

 
 
ภาพที่ 57    จิตรกรรมฝาผนังเรื่องธุดงควัตร (ขลุปจฉาภัตติกังคธุดงค)   
                   พระอุโบสถ วัดมกุฏกษัตริยาราม 
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กกกกกกกก สรุปไดวาจิตรกรรมเร่ืองธุดงควัตรเปนจริยวัตรสงฆอีกเรื่องหนึ่งซึ่งนิยมเขียนในพระ
อารามหลวงสําคัญในรัชกาลที่ 4 โดยแหงสําคัญท่ีสุดคือวัดมหาพฤฒารามซ่ึงโปรดเกลาฯใหเขียน
ภาพเรื่องนี้อยางละเอียด  โดยอาจเกี่ยวของหรือเปนตนแบบใหกับการเขียนภาพในเรื่องเดียวกันที่
วัดโสมนัสวิหาร และวัดมกุฏกษัตริยาราม 
กกกกกกกก  
 2.1  เทคนิคและการแสดงออก 

     จากกลุมวัดท่ีศึกษางานจิตรกรรมฝาผนังเร่ืองธุดงควัตรนี้มีการนําเสนอ
ภาพที่เนนเรื่องความสมจริงเปนหลัก  ทั้งแงความสมจริงตามเนื้อหาท่ีกลาวในคัมภีรวิสุทธิมรรค  
และองคประกอบอื่นๆในภาพที่ต้ังอยูบนพ้ืนฐานของความเปนจริง ไมวาจะเปนภาพบุคคล เวลา 
สถานที่ หรือทิวทัศน สิ่งเหลานี้นาจะเปนพัฒนาการดานเทคนิคและการแสดงออกท่ีตอเนื่องจาก
งานจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งนักวิชาการระบุวางานชางจิตรกรรมเร่ิมปรากฏความสมจริงบาง
แลว  แมวาจะเปนความสมจริงในเรื่องปรัมปราคติก็ตาม 66    
กกกกกกกก การถายทอดเรื่องความสมจริงในงานจิตรกรรมสมัยรัชกาลท่ี 4 น้ัน แมวาจะมีพ้ืนฐาน
การแสดงออกสืบเนื่องมาจากสมัยรัชกาลที่ 3 แตสิ่งหนึ่งท่ีเดนชัดย่ิงขึ้นอีก คือ ความสมจริงอยาง
สมเหตุสมผลตามทองเร่ืองที่นําเสนอ  โดยเฉพาะการสื่อแสดงออกทางอารมณของตัวละคร  
กลาวคือ ในกลุมวัดที่ศึกษาน้ีมีเนื้อหาหลักคือเร่ืองที่เก่ียวกับจริยวัตรสงฆ ดังน้ันภาพความสมจริง
ดานอารมณของตัวละครทั้งพระสงฆและฆราวาสจึงแสดงออกดวยทาทีที่ลวนสงบสํารวมอัน
สอดคลองและเหมาะสมกับเน้ือหา เชน เรื่องธุดงควัตร อสุภกรรมฐาน เปนตน  ซึ่งอารมณสงบ
สํารวมที่เกิดขึ้นในงานจิตรกรรมสมัยรัชกาลท่ี 4 เหลาน้ีทําใหเกิดความรูสึกท่ีแตกตางจากความ
สมจริงในเรื่องปรัมปราคติ เชน ฉากมารผจญที่สื่อแสดงอารมณอันสับสนวุนวายของเหลามารผาน
สีหนาและทาทางที่โลดโผนในงานจิตรกรรมสมัยรัชกาลท่ี 3 (ภาพที่ 58) 

 

                                                
66 สันติ  เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3 ความคิดเปลี่ยนการแสดงออกก็เปลี่ยนตาม , 78. 
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ภาพที่ 58   จิตรกรรมฝาผนังตอนมารผจญ พระอุโบสถ วัดสุวรรณาราม 
 

เทคนิคการเขียนภาพอีกประการหนึ่งท่ีมีพัฒนาการจากงานจิตรกรรมในสมัยรัชกาลที่ 
3 คือ การปดทอง ซึ่งพบวาเคยมีความนิยมประดับในเครื่องทรงของตัวละครปรัมปราคติเพ่ือให
สอดคลองกับความเปนจริงในการทรงเครื่องอาภรณอันมีคาของเหลากษัตริยและบุคคลชั้นสูง  แต
เม่ืองานจิตรกรรมถายทอดเรื่องราวเก่ียวกับพระสงฆและฆราวาสท่ีเปนชาวบานสามัญ  เทคนิค
การปดทองจึงถูกนําไปใชกับการเขียนภาพอาคารสถาปตยกรรม  โดยเฉพาะสถาปตยกรรมไทย
เพ่ือใหสมกับความเปนจริงในองคประกอบตางๆ   ทั้งยังถูกนําไปใชในการใหรายละเอียดตอสิ่ง
เล็กนอยที่เปนเครื่องโลหะยิ่งทําใหเพ่ิมความสมจริงมากขึ้นไปดวย  กรณีนี้มีตัวอยางท่ีสําคัญคือ
งานจิตรกรรมที่วัดมหาพฤฒาราม 

การเขียนภาพทองฟาและตนไมในกลุมวัดท่ีศึกษายังคงมีลักษณะที่พัฒนามาจากงาน
จิตรกรรมในสมัยรัชกาลที่ 3 กลาวคือ จิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลท่ี 3 เริ่มใชเทคนิคการเกลี่ยสี
เพ่ือแสดงระยะใกลไกลของทองฟา  โดยใชสีออนในชั้นลางแลวจึงไลสีเขมขึ้นในชั้นบน สวนเทคนิค
ที่พัฒนาขึ้นคือการเขียนภาพกลุมกอนเมฆซ่ึงพบมากขึ้นในงานจิตรกรรมสมัยรัชกาลท่ี 4    ในสวน
ของภาพตนไมและใบไมมีการใชแปรงแตะแตมสีเขียวแกในสวนที่หลบแสง และแตมสีออนในสวน
ที่รับแสงโดยไมไดตัดเสนใบแตละใบซึ่งเทคนิคเชนน้ีไดพบมาแลวในรัชกาลที่ 3   

อนึ่ง  ในกลุมวัดที่ศึกษาน้ีก็ยังพบเทคนิคการเขียนภาพใบหนาบุคคลอยางโบราณดวย
การตัดเสนอยูดวย มีตัวอยางคือ วัดมกุฏกษตริยารามฯ    ทั้งยังพบวามีภาพเทวดานางฟา
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ทามกลางหมูเมฆประกอบอยูหลายแหง   ทั้งหมดแตงกายยืนเครื่องอยางตัวพระ-นาง และแสดง
ลีลาอยางนาฏลักษณ  โดยมักจับกลุมกันอยูทามกลางกอนเมฆ (ภาพท่ี 59) ลักษณะเหลาน้ียังเปน
แรงบันดาลใจที่สืบทอดไปสูงานจิตรกรรมสมัยรัชกาลท่ี 5 ดวย เชน พระอุโบสถวัดราชประดิษฐ
สถิตมหาสีมาราม แสดงใหเห็นวาแมเรื่องราวอยางสมจริงไดมาแทนท่ีเรื่องราวอยางปรัมปรา
คติแลว  แตความเช่ือและจินตภาพเกี่ยวกับเรื่องเหนือธรรมชาติ รวมท้ังขนบในการ
แสดงออกก็ยังคงอยูในงานจิตรกรรมไทยอยางตอเน่ือง  เชนเดียวกับแนวคิดเรื่องความจริง
เชิงประจักษแบบตะวันตกก็มิอาจแทนที่ความเ ช่ือถือดั้ง เ ดิมอยางไทยๆไดทั้ งหมด แม
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเองก็ทรงแสดงความเชื่อถือตอสิ่งศักด์ิสิทธ์ิที่เหนือธรรมชาติ
อยางเทวดา เชน การโปรดเกลาฯใหสถาปนาพระสยามเทวาธิราช หรือการพระราชทานแผพระราช
กุศลแกเทพยดาทั้งปวงเมื่อทรงประกอบพระราชพิธีสําคัญ67 จึงไมแปลกท่ีจะโปรดเกลาฯ ใหมีการ
เขียนภาพเทวดานางฟาอยางปรัมปราคติแทรกอยูในเนื้อหาท่ีแสดงความสมจริงในพระอาราม
หลวงหลายแหง อีกทั้งความเช่ือถือในเรื่องเทวดานี้ก็มิไดขัดตอหลักคําสอนในพระไตรปฎกแต
อยางใด 

 
                
ภาพที่ 59   ภาพเทวดา-นางฟาทรงเครื่องอาภรณและแสดงลีลานาฏลักษณพระวิหาร  
                 วัดมกุฏกษัตริยาราม 

                                                
67 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระราชพิธีสิบสองเดือน , พิมพครั้งที่ 18 (กรุงเทพฯ 

: บรรณาคาร, 2542), 8. 
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กกกกกกกก จากการศึกษาเทคนิคและการแสดงออกในงานจิตรกรรมเร่ืองธุดงควัตรที่พระอุโบสถ
วัดมหาพฤฒาราม วัดโสมนัสวิหาร ซึ่งนาจะเขียนขึ้นตามพระราชประสงคในรัชกาลที่ 4 รวมทั้งวัด
มกุฏกษัตริยารามที่นาจะไดรับแรงบันดาลใจมานั้น แสดงใหเห็นวาเทคนิควิธีการเขียนภาพหลาย
ประการเปนสิ่งที่สืบเนื่องจากงานชางจิตรกรรมสมัยรัชกาลท่ี 3 แตในขณะเดียวกันรายละเอียด
ภาพที่เนนความสมจริงตางๆนั้นกลับมีความชัดเจนและโดดเดนมากขึ้น จนอาจกลาวไดวาทั้ง
เนื้อหาที่นาํเสนอและเทคนิควิธีการมีความหางไกลจากแนวปรัมปราคติดั้งเดิมไปอีกขั้นหน่ึง   
กกกกกกกก  
กกกกกกกก 2.2  แนวคิดกับพ้ืนท่ีในการแสดงออก  
กกกกกกกก - จริยวัตรสงฆตามแนวพระราชประสงครัชกาลที่ 4 

งานชางจิตรกรรมของไทยในอดีตดูจะมุงประเด็นหลักที่จะนําเสนอพุทธภาวะหรือพุทธ
บารมีเฉพาะองคพระพุทธเจาเปนสวนใหญมาอยางยาวนาน  ทั้งเรื่องเก่ียวกับพุทธประวัติ หรือ 
ชาดกตางๆ  แตการนําเสนอภาพจริยวัตรของพระสงฆซึ่งเปนบุคคลสามัญทั่วไปเพ่ิงเริ่มปรากฏ
อยางแพรหลายและเดนชัดมากขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 จากการศึกษาพระบรมราโชวาทใน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวไดสะทอนใหเห็นวาพระองคทรงอางถึงพระรัตนตรัยเปน
หลักในคําสอนอยูบอยครั้ง  การที่ภาพจิตรกรรมฝาผนังในสมัยรัชกาลท่ี 4 ปรากฏภาพเก่ียวกับ
พระสงฆมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะเรื่องวัตรปฏิบัติอยางเชนธุดงควัตรอาจจะเปนการแสดงถึง
พระราชดําริในรัชกาลที่ 4 ที่ทรงตองการใหเห็นความสําคัญของ “รัตนะ” ในขออื่นเพื่อใหครบองค
สาม   ดังเชนที่ทรงแสดงใหพุทธศาสนิกชนไดสัมผัสถึงพระธรรมผานงานจิตรกรรมฝาผนังเรื่องภาพ
ปริศนาธรรมมาบางแลว     
กกกกกกกก พระสงฆ ในทัศนะของพระองคนั้นจะตอง “ไดแกภิกษุที่ทรงจตุปาริสุทธศีล  บําเพ็ญ
ขอปรนนิบัติ  แตทวายังไมไดถึงซึ่งพระนิพพาน” 68 ซึ่งหมายถึงยอมตองมีความบริบูรณในเรื่องศีล
และการปฏิบัติตน  พระองคยังไดทรงกลาววา “การไดถวายซึ่งขาวของมีบิณฑบาตเปนตน ก็คงมี
ผลมากย่ิงกวาไดถวายพระพุทธเจาเสียอีก”69  ในขณะเดียวกันก็ทรงไดทรงตําหนิพระสงฆทุศีลใน
เรื่องตางๆอยูเสมอ ดังนี้ไดแสดงใหเห็นวาพระองคทรงสนพระทัยความเปนไปในสถาบันสงฆมา
โดยตลอดและไมเพียงแตเรื่องการศึกษาในดานปริยัติเทาน้ัน  ซึ่งหากพิเคราะหจากภาพจิตรกรรม

                                                
68 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, “คําสอนใหผูปฏิบัติรูในทางที่ชอบ” ใน มหามกุฏราช

นุสสรณีย ,11. 
69เรื่องเดียวกัน, 12. 
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ฝาผนังเรื่องธุดงควัตรท่ีมีสาระใจความหลักเกี่ยวกับวัตรปฏิบัติของสงฆอันเปนสิ่งดีงามที่ควร
ประพฤติที่มีปรากฏในพระอารามหลวงสมัยรัชกาลท่ี 4 อยูหลายแหงจึงนาจะเปนเครื่องสะทอนได
วาแนวทางการประพฤติวัตรเหลานี้เปนสิ่งที่ทรงเห็นสมควรใหพระสงฆถือเปนแนวทางปฏิบัติ   
กกกกกกกก รัชกาลที่ 4 เองก็ทรงพอพระราชหฤทัยท่ีจะทรงปฏิบัติวัตรเหลาน้ี ดังจะเห็นไดจากการ
ที่เสด็จออกจาริกไปยังหัวเมืองตางๆ ดวยทรงพระราชดําริวาพระองคทรงเปนเพศสมณะจึงใครจะ
ศึกษาธุดงควัตรใหบริบูรณ70  จึงนาจะเปนเหตุที่ทรงตองการใหภิกษุอื่นถือปฏิบัติตามพระองคดวย
เชนกัน  ท้ังยังทรงมีพระราชศรัทธาตอพระสงฆผูใหญ เชน พระอธิการแกว เจาอาวาสวัดมหา
พฤฒาราม  ผูเคยทํานายวาพระองคจะไดเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ71 ก็เปนภิกษุอาวุโสรูปหนึ่งที่
ประพฤติธุดงควัตรอยางเครงครัดดวย และเปนมูลเหตุสําคัญท่ีทําใหมีพระราชประสงคที่จะ
ปฏิสังขรณวัดมหาพฤฒาราม  รวมทั้งโปรดเกลาฯใหเขียนภาพเรื่องธุดงควัตรภายในพระอุโบสถ
แหงนั้น  แมในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเร่ืองธุดงควัตรก็ยังคงเปนเรื่องที่
ไดรับความสนใจนํามาเขียนภายในพระอารามสําคัญบางแหง เชน วัดปรมัยยิกาวาส และวิหาร
พระศาสดา วัดบวรนิเวศวิหาร เปนตน  แมวาจะมิไดใหรายระเอียดในแตละขอวัตรอยางครบถวน
เชนที่วัดหาพฤฒาราม 
  
กกกกกกกก - แนวคิดเรื่องบทบาทและหนาท่ีของบุคคล 
กกกกกกกก จากงานจิตรกรรมฝาผนังเรื่องธุดงควัตรภายในพระอุโบสถของกลุมวัดท่ีศึกษา  
นอกจากจะแสดงใหเห็นขอวัตรที่พระสงฆผูถือธุดงควัตรพึงปฏิบัติและการอยูรวมกันในหมูสงฆ
แลว  รายละเอียดอื่นๆที่ปรากฏในภาพยังสะทอนใหเห็นบทบาทและหนาท่ีของบุคคล ท้ังที่อยูใน
เพศบรรพชิตและฆราวาสซึ่งยอมมีปฏิสัมพันธอยูรวมกันในสังคม  
กกกกกกกก พระบรมราโชวาทในรัชกาลที่ 4หลายตอนไดกลาวถึงบุคคลผูนับถือพุทธศาสนา โดย
แบงเปน 2 ประเภท ไดแก ฝายบรรพชิตที่ควรปฏิบัติศีล สมาธิ ปญญาใหบริบูรณ และฝายคฤหัสถ
ที่พึงปฏิบัติทาน ศีล และภาวนา72    หากพิจารณาจากงานจิตรกรรมฝาผนังแลวก็จะพบวา
สอดคลองเปนอยางดีกับแนวพระราชประสงคดังกลาว เน่ืองจากงานจิตรกรรมไดถายทอดวิถีชีวิต
ของบุคคลผูนับถือพุทธศาสนาทั้ง 2 ฝาย ไมวาจะเปนฝายบรรพชิตที่บริบูรณดวยศีลโดยเฉพาะใน

                                                
70สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ความทรงจํา , 82. 
71 ประวัติวัดมหาพฤฒาราม , 4-5. 
72พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, “พระรัตนตรัย” ใน มหามกุฏราชานุสสรณีย, 89. 
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เรื่องธุดงควัตรที่ถือวาเปนขอปฏิบัติที่เครงครัดกวาปกติ  หรือฝายคฤหัสถที่แสดงดวยภาพการ
ประกอบสัมมาอาชีพของชาวบาน  การรักษาศีล ฟงธรรมในวันอุโบสถ  และการบริจาคทาน ทั้ง
การทําบุญตักบาตรและถวายเคร่ืองไทยธรรมแดพระสงฆ เปนตน  ในขณะเดียวกัน พระสงฆก็มี
หนาที่ในการใหปญญาหรืออบรมสั่งสอนคฤหัสถใหตั้งมั่นอยูในศีลธรรมอันดีดวย  ดังจะเห็นไดจาก
ภาพพระสงฆสั่งสอนเด็กๆ ซึ่งมีภาพในลักษณะนี้สอดแทรกอยูหลายแหง งานจิตรกรรมเร่ืองธุดงค
วัตรจึงสามารถสะทอนใหเห็นบทบาทและหนาท่ีของบุคคลผุนับถือพุทธศาสนาไดเปนอยางดี 

 
กกกกกกกก3.  ฉฬาภิชาต ิ
กกกกกกกก เรื่องฉฬาภิชาติ หรือ บุคคล 6 ประเภทที่พระพุทธเจาไดทรงบัญญัติ ไดถูกนํามา
ถายทอดเปนงานจิตรกรรมฝาผนังในสมัยรัชกาลที่ 4 หลายแหง  แตละแหงมีการจัดองคประกอบ
ภาพที่ใกลเคียงกัน กลาวคือ เรื่องนี้จะเขียนอยูภายในกรอบภาพที่อยูดานลางของเสารวมใน
ประธาน ภายในพระอุโบสถหรือวิหาร ซึ่งมักจะมี  6 คู  เสาแตละคูมีสีพื้นที่แตกตางกัน โดยเสาคูที่
อยูใกลพระประธานจะมีสีขาวนวล สวนเสาอื่นถัดออกไปจะมีสีเขมขึ้น ไดแก สีเหลือง สีแดง สีเขียว 
และสีคราม ตามลําดับ มีความหมายวาผูที่อยูใกลธรรมะยอมเปนผูมีจิตใจบริสุทธ์ิ สัมพันธกับภาพ
ในกรอบดานลางที่เขียนภาพพระสงฆและนักบวช  สวนเสาสีเขมที่อยูไกลออกไปหมายถึงผูที่อยู
หางไกลธรรมะ  จิตใจก็มืดมัวลงตามลําดับซึ่งสัมพันธกับภาพของเสาคูสุดทายที่เปนภาพคนทํา
บาปดวยการฆาสัตว (ภาพท่ี 60) สําหรับกลุมวัดท่ีเปนตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้พบวาเขียน
เรื่องฉฬาภิชาติอยู 2 แหง คือพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร และพระวิหาร วัดมกุฏกษัตริยารามฯ  
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ภาพที่ 60    จิตรกรรมฝาผนังเรื่องฉฬาภิชาตใินกรอบบริเวณโคนเสารวมในประธาน  
                   พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร 

  
วัดบวรนิเวศวิหารฯ  

กกกกกกกกเรื่องฉฬาภิชาติที่พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร มีจารึกปรากฏทีโ่คนเสาคูหนาท้ัง 2 ตน 
ความวา  “อน่ึงไดมีพระพุทธสุภาษิตแสดงฉฬาภิชาติไวดังนี ้

๑.  กัณหาภิชาติยะ  บุคคลผูเกิดมาดํา  คือต่ําตอยและขัดสน  ทั้งเกิดนิยมธรรมดํา 
คืออกุศลจริตตางๆ 

๒.  กัณหาภิชาติยะ  บุคคลผูเกิดมาดํา  แตเกิดนิยมธรรมขาว  คือกุศลจริตตาง  ๆ
๓.  กัณหาภิชาติยะ  บุคคลผูเกิดมาดํา  แตเกิดนิยมนิพพาน  อันไมดําไมขาว 
๔.  สุกกาภิชาติยะ  บุคคลผูเกิดมาขาว  คือสูงและมั่งมี  แตเกิดนิยมธรรมดํา 
๕.  สุกกาภิชาติยะ  บุคคลผูเกิดมาขาว  ทั้งเกิดนิยมธรรมขาว 
๖.  สุกกาภิชาติยะ   บุคคลผูเกิดมาขาว  เกิดนิยมนิพพาน  ที่ไมดําไมขาว” 

ก ภาพฉฬาภิชาติที่พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหารฯ เรียงลําดับจากเสาคูแรกใกลพระ
ประธาน ไดแก 

เสาคูที่ 1 ภาพพระพุทธเจาทรงรับบิณฑบาต พ้ืนเสาสีขาวออน 
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กกกกกกกก เสาคูที่ 2 ภาพพระภิกษุและนักบวช  พ้ืนเสาสีขาว   
กกกกกกกก เสาคูที่ 3 ภาพอุบาสกอุบาสิกา นุงหมดวยชุดขาว  พื้นเสาสีเหลือง   
กกกกกกกก เสาคูที่ 4 ภาพกษัตริย  พราหมณ และคหบดี  พ้ืนเสาสีแดง   
กกกกกกกก เสาคูที่ 5  ภาพตุลาการ เจาหนาท่ีเรือนจํา และนักโทษ  พื้นเสาสีเขียว   
กกกกกกกก เสาคูที่ 6 ภาพคนลาสัตวหรือนายพราน  พ้ืนเสาสีคราม   
กกกกกกกก เร่ืองฉฬาภิชาตินี้มีปรากฏในพระสุตตันตปฎก  อังคุตตรนิกาย  ปญจกนิบาต ฉักก
นิบาต ฉฬาภิชาติยสูตร73  กลาวถึงสมัยพุทธกาล เม่ือพระอานนทไดทูลถามพระพุทธเจาเก่ียวกับ
เรื่องบัญญัติชาติ 6 ประการ ที่ปูรณกัสสปะเดียรถียไดบัญญัติไววามีความถูกตองหรือไม ไดแก 
กกกกกกกก 1. คนชาติดํา คือคนฆาสัตว  ชาวประมง  เพชฌฆาต เจาหนาที่เรือนจํา 
กกกกกกกก 2. คนชาติเขียว คือ พวกเชื่อถือในฝายดํา หรือพวกกรรมวาท  กิริยาวาท  
กกกกกกกก 3. คนชาติแดง คือ พวกนิครนถใชผาผืนเดียว 
กกกกกกกก 4. คนชาติเหลือง คือ คฤหัสถนุงหมผาขาว สาวกของนักบวชเปลือยกาย 
กกกกกกกก 5. คนชาติขาว คือ อาชีวก  อาชีวิกา 
กกกกกกกก 6. คนชาติขาวจัด คือ เจาลัทธิชือ่นันทวัจฉโคตร  กัจจสังกิจจโคตร  มักขลิโคสาล 
  
กกกกกกกก พระพุทธองคไดตรัสตอบวาการบัญญัติเชนนี้ไมถูกตอง โดยทรงบัญญัติบุคคล 6 
ประเภทที่มีชาติกําเนิดตางกัน และประพฤติธรรมที่ตางกัน ดังน้ี 
กกกกกกกก 1. บุคคลผูมีชาติดํา คือเกิดในสกุลตํ่า คือ สกุลพรานปา  สกุลจัณฑาล มีความเปนอยู
ฝดเคือง ผิวพรรณทราม และประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา ใจ หรือประพฤติธรรมดําเมื่อตายไป
ยอมเขาถึงอบายภูมิ 
กกกกกกกก 2. บุคคลผูมีชาติดํา  แตประพฤติดวยสุจริตกาย วาจา ใจ หรือประพฤติธรรมขาว  เมื่อ
ตายไปยอมเขาถึงสุคติ 
กกกกกกกก 3. บุคคลผูมีชาติดํา  แตประพฤติดวยการปลงผมและหนวด  นุงหมผากาสายะออก
บวชเปนบรรพชิต  ละนิวรณ 5 อันเปนเครื่องเศราหมองใจ มีจิตต้ังม่ันในสติปฏฐาน 4 เจริญ
โพชฌงค 7 ตามความเปนจริง จะไดบรรลุนิพพานอันไมขาวไมดํา 

                                                
73 พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ พุทธศักราช 2530, เลม 22 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2530),  443-446. 
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กกกกกกกก 4. บุคคลผูมีชาติขาว ยอมเกิดในตระกูลสูง คือ สกุลกษัตริยมหาศาล  สกุลพราหมณ
มหาศาล  สกุลคหบดีมหาศาล  มีทรัพยม่ังค่ังมาก ผิวพรรณงาม เม่ือประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา 
ใจ เม่ือตายไปยอมถึงอบายทุคติ 

5. บุคคลผูมีชาติขาว เม่ือประพฤติสุจริตดวยกาย วาจา ใจ เม่ือตายไปยอมเขาถึงสุคติ
สวรรค 
กกกกกกกก 6. บุคคลผูมีชาติขาว เม่ือเขาปลงผมและหนวด  นุงหมผากาสายะ  ออกบวชเปน
บรรพชิต ละนิวรณ 5 มีจิตตั้งมั่นในสติปฏฐาน 4 เจริญโพชฌงค 7 ตามความเปนจริง จะไดบรรลุ
นิพพานอันไมขาวไมดํา 
กกกกกกกก เม่ือศึกษาขอความจากพระไตรปฎกรวมกับการจัดวางตําแหนงของภาพบุคคลแตละ 
กลุม  ทําใหสันนิษฐานไดวาภาพเหลาน้ีนาจะจัดไดเปน 3 กลุม คือ 
กกกกกกกก 1. กลุมที่นิยมนิพพาน  ไมดําไมขาว  ไดแก ภาพพระพุทธเจา ภิกษุ และนักบวชที่เสาคู
แรกและคูที่ 2 ใกลกับพระประธาน ซึ่งนาจะหมายรวมทั้งผูที่มีกําเนิดสูงและตํ่า แตมีความต้ังใจที่
จะออกบวชเพ่ือบรรลุนิพพาน   (ภาพที่ 61,62) 

  
ภาพที่ 61  พระพุทธเจาทรงรับบาตร  
                เร่ืองฉฬาภิชาติ พระอุโบสถ  
                วัดบวรนิเวศวิหาร 

ภาพที่ 62 ภิกษุและนักบวช เรื่องฉฬาภิชาติ   
            พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร 

2. กลุมที่นิยมธรรมขาว   ไดแก  ภาพอุบาสกอุบาสิกาที่นุงหมดวยชุดขาวที่เสาคูที่  
2 (ภาพที่ 63) กับภาพกษัตริย พราหมณ และคหบดีที่เสาคูที่ 3  (ภาพที่ 64)  ซ่ึงมีความสุจริตกาย 
วาจา ใจ ตามฐานันดรภาพของตน โดยภาพอุบาสกนุงหมขาวก็อาจหมายถึงบุคคลที่มีกําเนิดไมวา
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จะสูงหรือตํ่าตอยแตเลือกที่จะประพฤติดี  สวนภาพกษัตริย พราหมณและคหบดี หมายถึง บุคคลท่ี
มีชาติกําเนิดสูงซึ่งสอดคลองกับขอความในพระไตรปฎกดวย 

 

  
 
ภาพที่ 63   อุบาสกอุบาสิกา  เรื่องฉฬาภิชาติ  

     พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร 

 
ภาพที่ 64   กษัตริย พราหมณ คหบดี 

              เร่ืองฉฬาภิชาติ พระอุโบสถ  
วัดบวรนิเวศวิหาร 

กกกกกกกก 
3. กลุมที่นิยมธรรมดํา  ไดแก  ภาพตุลาการ เจาหนาที่เรือนจําและนักโทษท่ีเสาคูที่ 

4  (ภาพที่ 65)  กับภาพคนลาสัตวที่เสาคูที่ 5  (ภาพที่ 66)  ซึ่งหมายถึงบุคคลที่ทําบาป  ทั้งบุคคลท่ี
เกิดในสกุลตํ่า มีความอดอยากจึงจําเปนตองหาเลี้ยงชีพดวยการฆาสัตว  หรือบุคคลที่แมเกิดใน
ตระกูลสูงแตเม่ือประพฤติผิดก็ยอมถูกลงโทษ รวมทั้งบุคคลบางกลุมที่จําเปนตองทําบาปดวย
หนาที่เชนการเปนผูตัดสินความผิดของนักโทษ หรือมีอาชีพเปนเพชฌฆาต เปนตน  อน่ึง ในกลุมนี้
พบวาที่วัดบางแหงไดเขียนเปนภาพชาวตางชาติแทนภาพนายพรานลาสัตวอยูดวย  เชน วัด
โสมนัสวิหาร  ทั้งนี้อาจมีนัยยะดูหม่ินชาวตางชาติวาเปนคนนอกศาสนา หางไกลจากพระธรรม จึง
ถูกจัดใหเปนกลุมคนที่นิยมธรรมดําหรืออยูไกลจากพระประธานในเสาคู 
สุดทาย ซึ่งนาจะเปนความจงใจของชางที่แสดงใหเห็นวามิไดยกยองเชิดชูชาวตางชาติ 
เชนเดียวกับที่เคยปรากฏภาพชาวตางชาติปะปนอยูในกองทัพพญามารในจิตรกรรมเรื่องพุทธ
ประวัติมากอน 
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ภาพที่ 65   ตุลาการและนักโทษ 
                 เร่ืองฉฬาภิชาติ พระอุโบสถ  
                 วัดบวรนิเวศวิหาร 

 
ภาพที่ 66  นายพรานและคนลาสัตว 
                เร่ืองฉฬาภิชาติ พระอุโบสถ            
                วัดบวรนิเวศวิหาร 

 
อยางไรก็ตาม จะพบวาภาพเขียนเรื่องฉฬาภิชาตินี้ยังมีความเกี่ยวของบางประการกับ

เรื่องบัญญัติชาติ 6 ประการของปูรณกัสสะตามท่ีพระพุทธองคตรัสเลาแกพระอานนท  ไดแก การ
ใหสีออนแกของพ้ืนเสา ไดแก สีคราม (แทนสีดํา) สีเขียว สีแดง สีเหลือง  สีขาว และสีขาวจัด  ซึ่ง
ชางเขียนคงตองการใหสีออนแกเหลาน้ีแทนความหมายของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรม
มากกวาการแบงประเภทบุคคลตามเรื่องบัญญัติชาติ 6 ประการของปูรณกัสสปะ  อีกประการหนึ่ง
ที่นาสังเกตคือ ภาพบุคคลบางอาชีพ  เชน  ตุลาการหรือเจาหนาท่ีเรือนจํา รวมท้ังภาพบุคคลหา
ปลาหรือลาสัตวนั้นเปนบุคคลผูมีชาติดําตามท่ีปูรณกัสสปะจัดไวในประเภทแรกดวย  ซึ่งเรื่องน้ีชาง
ไดนํามาเขียนไวในเสาคูที่อยูไกลจากพระประธาน เพราะอาจมีนัยสอดคลองกับเร่ืองบุคคลท่ี
ประพฤติธรรมดําหรือประพฤติชั่วตามหลักคําสอนในพระไตรปฎกดวย 
 สําหรับเทคนิคการเขียนภาพยังคงเปนเชนเดียวกับงานจิตรกรรมสมัยรัชกาลท่ี 4 ซึ่ง
ไดรับแรงบันดาลใจจากศิลปะตะวันตกดังไดกลาวถึงแลว เชน การเขียนภาพพุมไมโดยใชสีออนแก
และไมตัดเสนใบ รวมทั้งภาพทองฟาซึ่งมีการไลสีและเขียนภาพกลุมเมฆ สวนภาพบุคคลแมวาจะ
ใชเทคนิคแบบตะวันตกเพ่ือชวยใหเกิดความสมจริง  แตยังคงมีการตัดเสนสวนตางๆบนใบหนา
เชนเดียวกับงานชางจิตรกรรมไทยโบราณอยู 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 97 

วัดมกุฏกษัตริยารามฯ 
เร่ืองฉฬาภิชาติที่วัดมกุฏกษัตริยารามฯ แมวาจะเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี 5แลว  แตก็

สามารถสะทอนแนวคิดและเทคนิควิธีการเขียนภาพที่สืบเนื่องจากสมัยรัชกาลท่ี 4  ภาพเลาเรื่องน้ี
อยูในกรอบสี่เหลี่ยมบริเวณเสาในประธานภายในพระวิหารที่มีทั้งหมด 6 คู  และมีสีพื้นท่ีเสาไลสี
ออนไปสีเขม เชนเดียวกับวัดบวรนิเวศวิหารฯ  
 องคประกอบโดยรวมของภาพยังใกลเคียงกับจิตรกรรมเร่ืองเดียวกันที่วัดบวรนิเวศ
วิหารฯ  แตมีความสมจริงและรายละเอียดตางๆมากขึ้น ตัวอยางเชน ภาพนายพรานลาสัตวที่เขียน
ภาพกวางและสัตวอื่นอยางเปนธรรมชาติซึ่งตางจากภาพสัตวหิมพานตในปรัมปราคติ   (ภาพที6่7) 
หรือภาพตุลาการตัดสินนักโทษที่เพ่ิมเติมภาพสถาปตยกรรมตะวันตกตามสมัยนิยม  ภาพการแตง
กายและทรงผม โดยผูหญิงเริ่มมีการไวผมยาวประบาแลว  รวมท้ังยังแสดงใหเห็นเครื่องจองจํา
นักโทษอยางโบราณดวย (ภาพท่ี68) 

  
 

ภาพที่ 67    นายพรานลาสัตว เร่ืองฉฬาภิชาติ 
            พระวิหาร  วัดมกุฏกษัตริยาราม 

 
ภาพที่ 68  ตุลาการตัดสินนักโทษ เรื่องฉฬาภิชาต ิ

     พระวิหาร วัดมกุฏกษัตริยาราม 
 
3.1  เทคนิคและการแสดงออก 

กกกกกกกก เทคนิคของงานจิตรกรรมตะวันตกที่ผสมผสานกับเทคนิคจิตรกรรมไทยไดปรากฏ
ในภาพจิตรกรรมเร่ืองฉฬาภิชาติทั้งที่วัดบวรนิเวศวิหารและวัดมกุฏกษัตริยาราม  โดยสังเกตไดจาก
ภาพทิวทัศนที่ประกอบดวยตนไมที่เปนพุมโดยไมตัดเสนใบ  ภูเขาหิน  รวมทั้งทองฟาท่ีมีกลุมเมฆ 
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ทั้งหมดนี้ไดชวยแสดงระยะและมิติเพ่ือใหเกิดความสมจริงในตัวภาพตามแบบอยางตะวันตก  การ
เขียนภาพบุคคลโดยสวนใหญมีการแตงกายที่สมจริง  แตสิ่งที่นาสังเกตคือการเขียนเคาโครงรูป
หนายังใชการตัดเสนแบบโบราณ รวมทั้งบางภาพยังมีความเปนตัวละครแบบอุดมคติดังที่พบใน
จิตรกรรมไทยประเพณีปรากฏอยูรวมกับภาพบุคคลท่ีเขียนในแนวสมจริง เชน ภาพกษัตริยที่ยัง
ทรงเครื่องอาภรณเหมือนตัวพระ-นางในวรรณคดี และ ภาพฤาษีหรือนักบวชที่สวมศิราภรณยอด
ดอกลําโพง  เปนตน      

 
  3.2  แนวคิดกับพื้นท่ีในการแสดงออก  
กกกกกกกก แมวาเร่ืองฉฬาภิชาติจะเปนเพียงงานจิตรกรรมที่อยูภายในกรอบภาพเล็กๆที่อยู
บริเวณโคนเสาในประธานภายในพระวิหารหรือพระอุโบสถ  แตอาจกลาวไดวางานจิตรกรรมเรื่องน้ี
ไดแสดงใหเห็นความชาญฉลาดในการใชพ้ืนที่ที่แสดงความสัมพันธระหวางงานชางดานตางๆ ไม
วาจะเปนประติมากรรม  สถาปตยกรรม และจิตรกรรม กลาวคือ งานจิตรกรรมเร่ืองฉฬาภิชาติแต
ละชองภาพมิอาจสื่อความหมายโดยสมบูรณได  หากแตตองมีองคประกอบท่ีอิงอาศัยรวมกัน  นั่น
คือประเด็นสําคัญของเรื่องนี้ตองการสื่อใหบุคคลปฏิบัติตนอยูในศีลธรรมตามสถานภาพ ซึ่ง
เปาหมายสูงสุดอยูที่พระนิพพาน คือพระพุทธรูปประธานที่อยูภายในพระอุโบสถซึ่งเปนจุดสําคัญ
อันเปนสัญลักษณเพียงหนึ่งเดียว   
กกกกกกกก ภาพบุคคลแตละประเภทยังจําเปนตองอาศัยระยะหางระหวางเสาในประธานแตละ
ตนซึ่งนอกจากจะใหประโยชนในดานสถาปตยกรรมแลว ยังเอื้อประโยชนตอการแสดงออกในงาน
จิตรกรรมเพ่ือสื่อถึงบุคคลที่ศีลธรรมคอยๆลดนอยลงจนย่ิงนําไปสูความหางไกลจากความบริสุทธ์ิ
คือพระพุทธประธานในที่สุด   อีกทั้งชองภาพและประเภทก็อยูที่บริเวณโคนเสาแตละตน  ซึ่งงาย
แกการมองเพ่ือทําความเขาใจ ไมวาบุคคลนั้นจะเปนภิกษุหรือฆราวาส ซึ่งก็เปนบุคคลประเภทหนึ่ง
ในเรื่องฉฬาภิชาติดวย การนําเสนอเชนนี้ยิ่งเนนย้ําเจตนาดวยการลงสีพ้ืนของเสาใหมีความออน
แกตามระดับของความบริสุทธิ์ในศีลธรรมของบุคคลแตละประเภท  จะเห็นไดวาการถายทอด
เรื่องฉฬาภิชาตินี้ไดใชองคประกอบรวมของงานศิลปกรรมเปนเครื่องมือ  การตีความ หรือซึมซับ
เพ่ือใหเกิดความเขาใจจึงตองอาศัยงานศิลปกรรมทุกสวน ซึ่งแตกตางจากการเขียนภาพจิตรกรรม
ฝาผนังที่บริเวณชองผนังโดยทั่วไปซึ่งสามารถใหรายละเอียดของเรื่องราวไดตามที่ชางเขียน
ตองการ 
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กกกกกกกก 4.  ประเพณีและวันสําคัญทางพุทธศาสนา 
กกกกกกกก จิตรกรรมเรื่องขนบธรรมเนียมและประเพณีปฏิบัติเม่ือถึงเทศกาลสําคัญเนื่องใน
พุทธศาสนาที่วัดบวรนิเวศวิหารฯ  อยูระหวางชองหนาตางและชองประตูดานหนาพระประธาน
ภายในพระอุโบสถ (ดูแผนผังที่ 3 ในภาคผนวก) ดานลางของภาพแตละชองมีแผนจารึก  ซึ่งมี
ขอความอธิบายภาพวาเปนเรื่องการปฏิบัติศาสนกิจหรือประเพณีใดในชวงเวลาสําคัญของพุทธ
ศาสนา  อยางไรก็ตามจากรูปแบบอักษรของจารึกเชื่อวานาจะเปนจารึกท่ีทําขึ้นภายหลังในสมัย
ปจจุบันแลว    งานจิตรกรรมเรียงตามลําดับจากผนังดานทิศเหนือซายมือพระประธานไดดังน้ี 
กกกกกกกก วัดบวรนิเวศวิหารฯ 
กกกกกกกก หองภาพที่1 อยูที่ผนังดานทิศเหนือ ดานซายมือของพระประธาน  ตอนลางของภาพ
แสดงการประกอบพิธีการปลงผมและทําขวัญนาค  ตอนกลางแสดงภาพกระบวนแหเคร่ือง
อัฐบริขารสําหรับพิธีอุปสมบทในพระอุโบสถท่ีอยูทางดานขวา  (ภาพที่ 69)  ใตภาพมีจารึกความวา 
“ฤดูบวช  นํานาคถวายตัว  พิธีภัณฑุกรรมโกนหัว ทําขวัญนาค แหนาคไปวัด”  

 
 

ภาพที่ 69    ภาพพิธีปลงผม ทําขวัญนาค  พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร 
กกกกกกกก  

ภาพการออกบวชคงเปนท่ีคุนเคยกันดีในตอนออกมหาภิเนษกรมณจากเรื่องพุทธ
ประวัติ  แตแนวคิดแบบสัจจนิยมและมนุษยนิยมอาจเปนเหตุที่ทําใหเปลี่ยนมานําเสนอภาพการ
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อุปสมบทของบุคคลสามัญแทน โดยยังคงมีมาเปนพาหนะในการออกอุปสมบท   ภาพประเพณี
แบบไทย เชน การทําขวัญนาคและแหนาคไดนําเสนอผานภาพฉากสถาปตยกรรมแบบตะวันตกท่ี
ประดับธงชาติของประเทศตางๆ  ที่ ไดเขามาติดตอกับประเทศไทยแลวในชวงเวลานั้น 
ขณะเดียวกันยังปรากฏวิถีชีวิตคนไทยที่ผูกพันกับสายนํ้า ท้ังการสรางบานและเรือนแพริมน้ํา 
รวมทั้งการใชเรือเปนพาหนะหลักในการคมนาคม  เทคนิคการปดทองถูกนํามาใชเพ่ือเพิ่มความ
สมจริงแกขาวของเครื่องใชตางๆที่อยูในขบวนพิธีและชุดครุยของนาคที่อยูทามกลางพิธีทําขวัญ
กอนเดินทางไปอุปสมบท 

 
หองภาพที่ 2แสดงใหเห็นบรรยากาศการทําสังฆกรรมของสงฆภายในพระอุโบสถ 

และผูคนที่มารวมงานบุญดานนอก (ภาพท่ี 70) ใตภาพมีจารึกวา “พิธีอุปสมบทตอนสอบถาม
อันตรายิกธรรม มี (กุฏฐํ) โรคเร้ือน เปนตน  เม่ืออุปสมบทแลว ฟงคําสอน” 

 

 
 

ภาพที่ 70    ภาพพิธีอุปสมบท  พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร 
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การเขียนภาพสถาปตยกรรมโผลพนจากพุมไมซึ่งใชฝแปรงไลสีออนแกใหเกิดทรงพุม
แทนการตัดเสนเปนสิ่งที่พบอยูเสมอในงานจิตรกรรมสมัยนี้  วรรณะสีของฉากหลังที่เขมขรึมชวย
สงผลใหสถาปตยกรรมและผูคนซึ่งมีวรรณะออนกวาเกิดความโดดเดน   แนวคิดอยางสมจริงยังทํา
ใหชางเขียนใหสีผิวพรรณของพระสงฆแตละรูปแตกตางกันดวย  

 
หองภาพที่ 3แสดงภาพกิจวัตรของพระสงฆหลังจากอุปสมบทแลวที่ควรเขาฟงคําสอน

จากพระสงฆผูใหญและไหวพระสวดมนตในพระอุโบสถ ทั้งยังมีภาพชาวบานนําลูกหลานมาท่ีวัด
ดวย (ภาพท่ี 71) ใตภาพมีจารึกวา “กิจวัตรประจําวัน  ฟงอุปชฌายอาจารยอบรม  และทําวัตรไหว
พระในพระอุโบสถ” 

 
 

ภาพที่ 71    ภาพพระสงฆทําวัตร   พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร 
 

ภาพนี้จะเห็นไดวามีพระอุโบสถอยูถึง 3 หลัง (สังเกตไดจากสีมาท่ีอยูดานหนาอาคาร)
ที่มีลักษณะแตกตางกัน ในความเปนจริงแลววัดแตละแหงยอมมีพระอุโบสถเพียงแหงเดียว  แตใน
ที่นี้ชางเขียนคงตองการแสดงภาพการปฏิบัติกิจตางๆของสงฆโดยเนนความสําคัญของพระอุโบสถ
เปนหลัก จึงไดแยกเขียนภาพกิจแตละอยางภายในอุโบสถแตละหลัง  หรืออาจมองอีกแงมุมหน่ึงได
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วาชางเขียนตองการแสดงใหเห็นภาพวัดที่มีอยูหลายแหงรวมกันในชุมชนก็เปนได ภาพนี้แสดงให
เห็นคานิยมในการสงบุตรหลานท่ีเปนชายไปฝากเรียนกับพระสงฆที่วัด ขณะเดียวกันยังสะทอน
ความนิยมในสิ่งของบางอยางที่คงเร่ิมแพรหลายในขณะนั้น เชน การสวมเสื้อ และการใชรมที่เปน
ผาลูกไมแบบตะวันตก 

 
หองภาพที่ 4 ตอนลางดานซายเปนภาพพระสงฆสวดมนตภายในพระอุโบสถ ซึ่งคง

เปนการสวดปาฏิโมกขที่พระสงฆพึงถือปฏิบัติในทุกวันพระ ดานขวาเปนภาพพระสงฆสอนหนังสือ
แกเด็กภายในกุฏิ  ดานบนของภาพมีกลุมชาวบานนําอาหารมาถวายพระ  ภาพพระสงฆกับเด็กวัด
กําลังเก็บสํารับอาหารและทําความสะอาดบาตรอยูภายในกุฏิ (ภาพท่ี 72)  จารึกใตภาพอธิบายวา  
“ฟงพระปาฏิโมกข  ชาวบานมาทําบุญเลี้ยงพระ  ทําอุปชฌายาจริยวัตร  รับอบรม  อาจารยสอน
หนังสือแกศิษยวัด” 

 

 
 

ภาพท่ี 72    ภาพชาวบานทําบุญเลี้ยงพระ   พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร 
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 ภาพเขียนไดสะทอนการคมนาคมทางไกลในสมัยกอนท่ียังคงใชโคเทียมเกวียนและ
ระแทะเปนพาหนะดังปรากฏในงานจิตรกรรมตอนบน  แนวคิดเร่ืองสัจนิยมไดแสดงความสมจริง
แมในรายละเอียดเล็กนอย เชน ภาชนะที่เด็กวัดกําลังเก็บกวาดเศษอาหารอยูนั้นดูเหมือนจะเปน
เคร่ืองลายคราม (ภาพที่ 73) ซึ่งเปนเครื่องกระเบื้องอันเปนท่ีนิยมในหมูชนชั้นสูงสมัยรัชกาลที่ 4 
เพราะมีประเพณีนิยมในการต้ังโตะบูชาตามอยางจีน74  รวมทั้งถวายเปนของใชสําหรับพระสงฆ 
กอนที่ความนิยมจะสรางซาไปเม่ือเครื่องแกวเจียระนัยแบบตะวันตกเขามาแพรหลายในสมัย
รัชกาลที่ 5    อน่ึง จากภาพบุคคลท่ีปรากฏแสดงถึงเทคนิคการเขียนภาพท่ียังคงมีการตัดเสน
สวนประกอบตางๆบนใบหนาเชนเดียวกับภาพตัวพระ-ตัวนางอยางโบราณ ซึ่งเปนลักษณะท่ีพบ
เกือบทุกหองภาพ แสดงใหเห็นรองรอยของเทคนิคการเขียนภาพแบบไทยทามกลางองคประกอบ
อื่นท่ีเริ่มเปลี่ยนไปตามกระแสตะวันตก 
 

 
 

ภาพที่ 73     ภาพเด็กวัดชวยภิกษุเก็บกวาดภาชนะ   (จากภาพที่ 71) พระอุโบสถ  
                   วัดบวรนิเวศวิหาร 

 

                                                
74 ปริวรรต  ธรรมปรีชากร และ กฤษฎา พิณศรี, ศิลปะเครื่องถวยในประเทศไทย (กรุงเทพฯ :  

แอคมี พรินติ้ง จํากัด , 2533),117. 
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หองภาพที่ 5   แสดงภาพชาวบานมาทําบุญท่ีวัดซึ่งมีทั้งการถวายพุมเทียน
พรรษาแดพระสงฆภายในพระอุโบสถ  และการนําผาจํานําพรรษามาถายพระสงฆที่กุฏิซึ่งอยูทาง
ตอนบนของภาพ   และยังมีภาพพระภิกษุที่ดูเหมือนเพ่ิงเดินทางมาไกลกําลังกราบไหวพระสงฆอีก
รูปหนึ่งภายในกุฏิ (ภาพที่ 74)  จารึกใตภาพบรรยายวา “ถวายผาจํานําพรรษา  ศิษยเกามาทําวัตร
อุปชฌายอาจารย  ถวายพุมเขาพรรษา” 

 

 
 

ภาพที่ 74     ภาพเทศกาลเขาพรรษา   พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร 
 

เทคนิคการปดทองถูกนํามาใชแสดงรายละเอียดในสิ่งของตางๆ  เชน ภาพเครื่อง
หลังคาและดาวเพดานพระอุโบสถ  โคมไฟติดผนัง ระฆัง หรือแมแตพุมเทียน ซึ่งคงเปนความ
พยายามที่จะถายทอดสีสันอยางสมจริงตามที่ตามองเห็นลงในงานจิตรกรรม อน่ึงวัฒนธรรมจาก
ตางชาติยังคงปรากฏควบคูกับอยูกับผูคนในสังคมสมัยนั้นดังจะเห็นไดจากภาพอาคารแบบ
ตะวันตก หรือภาพเรือสําเภาจีนที่อยูตอนบนซึ่งเขียนอยูใกลกับภาพเรือแจวแบบไทย 
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หองภาพที่ 6   เปนภาพชาวบานนั่งฟงพระธรรมเทศนา  บางกลุมที่อยูใน
อาคารแตงกายดวยชุดขาวซึ่งคงเปนผูที่ถือศีลอุโบสถ ตางจากอีกกลุมที่อยูภายนอกซ่ึงคงมา
ทําบุญเชนกัน (ภาพท่ี 75)  จารึกมีความวา”ประชาชนมาวัดถือศีล  รักษาอุโบสถ  ฟงธรรมใน
พรรษา” 

 

 
 

ภาพที่ 75    ภาพประชาชนรักษาอุโบสถศีลและฟงธรรมเทศนา พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร 
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กกกกกกกก พระบรมราโชวาทในรัชกาลที่ 4 ท่ีเกี่ยวของกับการศาสนาไดกลาวสอนใหประชาชน
รักษาศีลอยูเสมอ  พระองคเองก็ทรงถือปฏิบัติดวยโดยเฉพาะในวันธรรมสวนะที่จะทรงเศวตพัสต
และทรงศีลแปด พรอมกับพระราชทานพระธรรมเทศนาแกกรมฝายใน (ภาพที่ 76)  ทั้งน้ีนาจะเปน
พระราชประสงคที่ตองการใหประชาชนไดถือปฏิบัติตาม  จึงไดแสดงออกผานงานชางจิตรกรรมใน
รัชสมัยหลายอยูแหง 

 
กกกกกกกก หองภาพที่ 7  มีภาพพระสงฆหลายรูปที่กลับจากออกธุดงคสังเกตไดจากการถือกลด
มุงหนาไปยังพระอุโบสถซ่ึงมีการสวดมนตประชุมสงฆในวันพระ   ระหวางทางมีภาพชาวบาน
ออกมาเที่ยวลอยกระทงทั้งที่ลําคลองดานหนาและดานขางวัด  (ภาพที่ 77)   ภาพนี้มีจารึก
ขอความวา “วันอุโบสถ  กลางเดือน ๑๒  พระท่ีจาริกหรือถือธุดงควัตร  ตางพากันมารวมอุโบสถ
สังฆกรรม  ชาวบานลอยกระทง” 

 
ภาพที่ 76  รัชกาลที่ 4 ทรงเศวตพัสตและทรงศีล  
ที่มาภาพ : กรมศิลปากร, ประชุมภาพประวัติศาสตรแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา        
                เจาอยูหัว (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2548), 27. 
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ภาพที่  77  ภาพประเพณีวันลอยกระทง  พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร 
 

กกกกกกกก พ้ืนผิวภาพที่คอนขางชํารุดทําใหยากแกการถายภาพ แตจากการสังเกตพบวางาน
จิตรกรรมไดถายทอดสภาพบานเรือนหรือชุมชนที่อยูใกลวัด โดยอาศัยแมน้ําลําคลองเปนเสนทาง
คมนาคมหลัก  กิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนาจึงมีวัดเปนศูนยกลาง ซึ่งแสดงใหเห็นทั้งศาสนกิจ
ในวันเพ็ญ 15 คํ่าเดือน 12 ของหมูสงฆที่อยูประจําวัดและเดินทางมาจากตางถ่ิน สิ่งที่นาสังเกตคือ
สีของผาจีวรและผิวพรรณของพระสงฆที่มีความแตกตางกันแสดงใหเห็นถึงความเอาใจใสและ
พิถีพิถันเรื่องความสมจริงตามแนวคิดสัจนิยม 
 
กกกกกกกก หองภาพที่ 8ผนังภาพหองนี้คอนขางชํารุดเนื่องจากความชื้น ทําใหแลเห็นเรื่องราวใน
ภาพไมชัดเจนนัก  แตพบวามีภาพพระภิกษุสวดมนตในพระอุโบสถ  และภาพพระสงฆที่จาริกไป
สักการะพระพุทธรูปในวัดที่รกราง  (ภาพท่ี 78)  โดยมีขอความใตภาพวา “กิจวัตรประจําวันของผู
อยูในวัด” 
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ภาพที่ 78     ภาพกิจวัตรของผูอยูวัด   พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร 
 
กกกกกกกก ตอนกลางของภาพแสดงภูมิประเทศท่ีเปนเกาะ ซ่ึงเต็มไปดวยโบราณสถานท้ังซาก
ปอมกําแพงเมือง  วัด  และพระพุทธรูป   เกาะมีแมน้ําโอบลอม ชวนใหนึกถึงมุมมองของภาพเกาะ
เมืองพระนครศรีอยุธยาราชธานีเกาเม่ือเดินทางดวยเรือขึ้นไปตามลํานํ้าเจาพระยา ทั้งนี้อาจเปน
การสะทอนใหเห็นวัตรในการจาริกไปยังโบราณสถานตามหัวเมืองหางไกลดังเชนที่พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเคยปฏิบัติเม่ือคร้ังทรงผนวช 

 
กกกกกกกก หองภาพที่ 9 แสดงภาพผูคนนําภัตตาหารและเครื่องไทยธรรมตางๆมาทําบุญท่ีวัด  
ภาพการถวายและรับผากฐินในพระอุโบสถ  ภาพพระสงฆกําลังรวมกันตัดผา เย็บผาและยอมผา
กฐิน (ภาพที่ 79 )  มีจารึกใตภาพวา“ออกพรรษาแลว  ทอดกฐิน  ถวายกฐิน  รับกฐิน  ตัด เย็บ 
ยอมผาและกรานกฐิน” 
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ภาพที่ 79    ภาพงานกฐิน   พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร 
 
กกกกกกกก ดวยวรรณะของฉากหลังที่เขมทําใหภาพสวนท่ีมีการปดทองเกิดความโดดเดนเฉพาะ
สวนแมวาสิ่งเหลานั้นจะมีขนาดเล็ก เชน ภาชนะจําพวกพาน โตก สําหรับใสภัตตาหาร และเครื่อง
ประกอบสถาปตยกรรม เชน ชอฟา ใบระกา หางหงส   ภาพชาวบานนําสํารับภัตตาหารท่ีมีฝาปด
คลุมอยางเรียบรอยมาถวายพระสงฆเปนสิ่งสะทอนธรรมเนียมปฏิบัติในสมัยนั้นซึ่งคงถือปฏิบัติมา
กอนในราชสํานัก ดังปรากฏหลักฐานภาพถายการถวายภัตตาหารเลี้ยงพระ (ฉันเวร) ใน
พระบรมมหาราชวังที่มีการปดคลุมสํารับภัตตาหารดวยฝาทรงสูงดวยเชนกัน (ภาพที่ 80 )  
ลักษณะเชนนี้จึงไดปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลท่ี 4 อยูหลายแหง 
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ภาพที่ 80      เจาพนักงานถวายภัตตาหารเลี้ยงพระ(ฉันเวร) ในพระบรมมหาราชวัง 
ที่มาภาพ  :   กรมศิลปากร, ประชุมภาพประวัติศาสตรแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา  
                   เจาอยูหัว(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2548), หนา 103. 

 
กกกกกกกก หองภาพที่ 10  ตอนบนของภาพแสดงภาพชาวบานนําผาปาไปทอดถวายแดพระสงฆ
ที่เจริญวิปสสนาอยูหางไกล  ตอนกลางเปนภาพพระอุโบสถท่ีมีการประชุมสงฆ สวนดานลางเปน
บรรยากาศหนาวัดที่มีผูคนสัญจรไปมา (ภาพที่ 81)  จารึกใตภาพน้ีมีความวา “สิ้นกฐินเขาหนา
ผาปา  แหผาปา  ทอดผาปาตามปาชา” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 81    ภาพงานทอดผาปา 
                 พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร 
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กกกกกกกก ตอนลางของภาพแสดงการสัญจรทางเรือผานบริเวณหนาวัด  แนวกําแพงกออิฐถือ
ปูนและประตูซุมยอดแหลมที่มีบานประตูไมสีแดง รวมทั้งศาลาหลังคามุงกระเบ้ืองที่อยูดานหนา
อันเปนที่ชุมนุมของชาวบาน ชางเขียนอาจไดรับแรงบันดาลใจจากทิวทัศนรอบพระบรมมหาราชวัง
ที่มีศาลาโรงทานอยูดานหนากําแพงวังอันเปนที่ชุมนุมชน ซึ่งเคยมีการบันทึกภาพในสมัยนั้น(ภาพ
ที่ 82)   

 
ภาพที่ 82    พระบรมมหาราชวังสมัยรัชกาลท่ี 4 
ที่มาภาพ :  กรมศิลปากร, ประชุมภาพประวัติศาสตรแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา 
                  เจาอยูหัว (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2548), 142. 

 
กกกกกกกก หองภาพที่ 11 มีประชาชนท้ังหญิง ชาย และเด็กเตรียมภัตตาหารและขาวของมา
ทําบุญที่วัดเนื่องในวันวิสาขบูชาและมาฆบูชา  สิ่งของที่นํามาถวายนั้นหอหุมอยูในภาชนะที่มิดชิด
แลดูเปนระเบียบเชนเดียวกับภาพการทําบุญในหองภาพอื่น   ภาพนี้ยังแสดงการประดับประดาธง
และหมผารอบองคพระเจดียภายในวัด  ภาพหมูพระสงฆประชุมกันภายในอุโบสถซึ่งมีการจุด
ประทีปโคมไฟที่พนักระเบียงโดยรอบ (ภาพที่ 83)  มีจารึกใตภาพวา“วันมาฆะ  วิสาขะ ทําบุญตัก
บาตร  ทําทาน  กลางคืนตามประทีปโคมไฟตามกําแพงแกว  เที่ยวไหวพระบาท  พระเจดียพระ
ธาตุ  ชักพระ ถวายผาหมพระเปนตน” 
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ภาพที่ 83      ภาพวันวิสาขบูชาและมาฆบูชา   พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร 
 

กกกกกกกก การพระราชกุศลมาฆบูชาไดมีขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 4 เม่ือ พ.ศ.2394จัดขึ้นครั้ง
แรกที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามเปนงานหลวง กอนท่ีจะขยายไปวัดอื่นๆจนถือเปนประเพณีสืบมา
จนปจจุบัน75 นอกจากจะมีการพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลตามปกติแลว ยังโปรดเกลาฯให
มีการจุดประทีปรายทางรอบพนักระเบียงพระอุโบสถจํานวน 1,250 เลม  สวนการพระราชกุศลวิ
สาขบูชาเริ่มมีในรัชกาลที่ 2 โดยสมัยรัชกาลท่ี 3 และ 4 ไดถือปฏิบัติสืบมาโดยเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดบางประการ แตสิ่งท่ีถือปฏิบัติบูชาเชนเดียวกันคือการจุดโคมตามประทีปและแขวนธง
ถวายเปนพุทธบูชา76  กิจกรรมทางพุทธศาสนาที่ไดถือปฏิบัติเหลาน้ีไดสะทอนผานงานจิตรกรรม
ในรัชสมัยอยางชัดเจน   
                                                

75 สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, นามานุกรมขนบประเพณีไทย หมวดพระ
ราชพิธีและรัฐพิธี (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2546), 176. 

76 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระราชพิธีสิบสองเดือน, พิมพครั้งที่ 18 (กรุงเทพฯ 
: บรรณาคาร, 2542), 339-340. 
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กกกกกกกก อนึ่ง ภาพวันมาฆบูชาและวิสาขบูชานี้อาจชวยกําหนดอายุในการเขียนภาพวันสําคัญ
ทางพุทธศาสนาที่พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารฯแหงน้ีไดวาไมนาเกาไปกวา พ.ศ.2394 ซึ่งรัชกาลที่ 
4 เพ่ิงโปรดเกลาฯใหมีการพระราชกุศลมาฆบูชาจนเกิดเปนประเพณีปฏิบัติของราษฎรสืบมาดวย 

 
กกกกกกกก หองภาพที่ 12  ตอนลางของภาพมีภิกษุบางรูปกราบนมัสการพระสงฆผูใหญซึ่งคง
เปนเจาอาวาส    ตอนบนเปนภาพภิกษุเรียนฝกหัดกรรมฐานจากพระอาจารยกอนท่ีจะแยกยาย
เดินทางออกธุดงค (ภาพที่ 84)   มีจารึกระบุวา“กราบลาเจาอาวาส ออกธุดงเดินทางไกลเขาปา 
เดินผานทุงขามแมน้ําลําธาร  ฝกหัดปฏิบัติกัมมัฏฐาน” 

 
 

ภาพที่ 84     ภาพภิกษุกราบลาเจาอาวาสออกฝกหัดกรรมฐาน  พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร 
 

กกกกกกกก ภาพพระอุโบสถแสดงใหเห็นมิติความลึกจากมุมมองดานหนาตรง แสดงใหเห็น
โครงสรางภายในอาคารที่มีลักษณะใกลเคียงกับโครงสรางภายในของพระอุโบสถวัดบวรนิเวศ
วิหาร  แตกตางจากภาพพระอุโบสถแบบไทยประเพณีในหองภาพอื่นๆทุกหองท่ีแสดงในมุมมอง
ดานเฉียง   อยางไรก็ตาม ภาพพุมไมอันเกิดจากฝแปรงโดยไมตัดเสนยังคงเปนสิ่งสําคัญท่ีปรากฏ
ควบคูกับภาพสถาปตยกรรมเพ่ือบดบังพ้ืนที่วางเปลาอยูเสมอ 
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หองภาพที่ 13 เปนภาพตอเนื่องขนาดใหญ ตอนลางของภาพแสดง
บรรยากาศทั่วไปภายในวัด  ภาพชาวบานที่มาทําบุญรวมทั้งพระสงฆที่สอนหนังสือแกเด็กวัด  
ภายในพระอุโบสถเปนพิธีกรรมของสงฆ (ภาพท่ี 85) สวนตอนบนแสดงภาพเหลาภิกษุเดินทางมุง
หนาไปยังกุฏิที่อยูหางกันออกไปไกล  โดยแยกอยูเพียงลําพังแตละรูปในกุฏิ (ภาพที่ 86) มีจารึกวา
“พระอยูปริวาสกรรมเพ่ือออกจากอาบัติสังฆาทิเสส และพระสอนหนังสือสามเณร  เด็ก”   

 
 

 
 
 

ภาพที่ 85   ภาพสงฆสวดประกาศอาบัติ  
                 สังฆาทิเสส  

     พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร 

ภาพที่ 86   ภาพภิกษุอยูปริวาสกรรม 
    พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร 

 
การตองอาบัติสังฆาทิเสสในบางสิกขาบทจําเปนตองมีการสวดประกาศอาบัติใน

ทามกลางหมูสงฆ ซึ่งไดแสดงใหเห็นอยางชัดเจนในภาพจิตรกรรมตอนลาง   ตอนบนแสดงการ
แยกอยูปริวาสกรรมของสงฆ77ที่ตองอาบัติสังฆาทิเสส ซึ่งมีขอกําหนดวาหามอยูรวมที่มุงบัง
เดียวกันกับภิกษุอื่นที่ไมตองอาบัติและภิกษุที่ตองอาบัติดวยกันเอง78 งานจิตรกรรมแสดงดวยภาพ
                                                

77 การอยูปริวาสกรรม คือ การลงโทษใหตองอบรมตนเองเทากําหนดเวลาที่ตองอาบัติสังฆาทิเสส
แลวปดไว ดูใน พระไตรปฎกฉบับสําหรับประชาชน, พิมพครั้งที่16, (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2539),  
255. 

78 เร่ืองเดิม, 255. 
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ภิกษุแยกอยูในกุฏิที่แสดงระยะไกลออกไปดวยขนาดที่คอยๆเล็กลง แตการถายทอดความสมจริง
ยังคงขาดความชํานาญจึงทําใหดูคลายกับวากุฏิเหลานั้นลอยอยูทามกลางพุมไมที่ มีสีสัน
เหมือนกันท้ังหมด 

หองภาพที่ 14  ดานลางแสดงภาพพุทธศาสนิกชนนําภัตตาหารมาทําบุญที่วัด  ภาพ
การนําบุตรหลานที่เปนชายมาฝากใหพระอบรมสั่งสอน  รวมท้ังการแสดงคารวะของภิกษุตอ
พระสงฆผูใหญ  ในพระอุโบสถแสดงภาพการประชุมสงฆ  โดยมีภิกษุรูปหนึ่งอยูทามกลางคณะ
สงฆจํานวน 20 รูป (ภาพที่ 87) ตอนบนมีภาพการทําบุญตักบาตรพระสงฆอยางเปนระเบียบ  
จารึกใตภาพกลาววา “รูปพระมีจํานวนมากนั้นเปนภาพแสดงถึงพิธีอัพภาน  เพ่ือออกจากอาบัติ
สังฆาทิเสสซึ่งเปนสังฆกรรมท่ีจะตองมีพระใหไดจํานวนถึง ๒๐ รูป” 

 
 

ภาพที่ 87     ภาพพิธีอัพภาน    พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร 
 

แนวคิดแบบสัจนิยมไดแสดงความสมจริงอยางเครงครัดของพิธีอัพภานที่ตองมีการ
ประชุมสงฆใหไดครบตามขอกําหนดในพระวินัยคือ 20 รูป   ภาพสํารับภัตตาหารที่ชาวบานเตรียม
มาลวนอยูในพานสีทองขนาดใหญและมีฝาครอบทรงกรวยสีแดงเชนเดียวกับที่ปรากฏในหองภาพ
อื่นดังไดกลาวถึงแลว  นาสังเกตวาอิริยาบถในทานั่งแสดงความเคารพของพระสงฆดูคลายทานั่ง
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ยองพรอมกับพนมมือซึ่งตางจากปจจุบันที่อยูในทาน่ังพับเพียบหรือคุกเขา ซ่ึงทาน่ังไหวแบบนี้ยัง
พบในกลุมพระสงฆสายรามัญนิกายซึ่งอาจมีนัยยะเก่ียวของกับการกอต้ังคณะธรรมยุติดวย 

หองภาพที่ 15  แสดงภาพชาวบานต้ังโตะสํารับอาหารเพื่อใสบาตรพะสงฆที่เดินเปน
แถวรับบาตร  ถัดไปทางขวามีภาพพระสงฆและชาวบานกําลังวิ่งหนี (ภาพท่ี 88) โดยมีจารึกใต
ภาพนี้วา  “ตัวน้ําตาลอาฆาต แสดงเปนปศาจไลพระกระเจิง”  สําหรับภาพนี้ผูวิจัยยังไมอาจทราบ
ความหมายตามที่กลาวไวใจจารึก   แตไดเคยมีผูอธิบายวาเปนเหตุการณที่พระสงฆไปสวด
อภิธรรมศพตามบานและถูกผีหลอกจนวิ่งหนีออกมา79 ดังน้ันภาพนี้จึงอาจเปนเพียงหองภาพเดียว
ที่แสดงออกถึงอารมณขันของชาง อันแตกตางจากภาพภิกษุและชาวบานท่ีสํารวมกิริยาในหอง
ภาพอื่นๆ 

 
ภาพที่ 88     ภาพชาวบานใสบาตร     พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร 

หองภาพนี้ไดแสดงใหเห็นทิวทัศนบริเวณดานนอกของแนวกําแพงวัดอันเปนท่ีต้ังของ
ชุมชน มีภาพการใสบาตรพระที่บิณฑบาตท้ังทางบกและทางนํ้า  ภาพบุคคลท้ังหมดดูจะมีขนาด
เล็กมากเมื่อเทียบกับทิวทัศนซึ่งเปนฉากหลัง  อยางไรก็ตาม ภาพพุมไมดูเหมือนกับวาไดถูกแตะ
แตมเพ่ือบดบังพ้ืนที่วางเปลา  โดยไมไดคํานึงถึงแสงเงาหรือมิติใกลไกลมากนัก เพราะจะเห็นไดวา
การสีสันของพุมใบมีความเหมือนกันทั้งหมดในทุกแหง 

                                                
79 สุดา  งามเหลือ, การศึกษาวัฒนธรรมจากภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศ

วิหาร กรุงเทพฯ, สารนิพนธศิลปศาสตรบัณฑิต ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2524 ,12. 
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  โดยสรุปแลวจะเห็นไดวางานจิตรกรรมฝาผนังระหวางชองหนาตางท่ีพระอุโบสถวัด
บวรนิเวศวิหารแสดงใหเห็นภาพประเพณีและวัฒนธรรมที่เก่ียวของกับพุทธศาสนา  แสดงใหเห็น
วิถีชีวิตและ ธรรมเนียมปฏิบัติของพระสงฆกับฆราวาส  ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นสภาพสังคมและ
วัฒนธรรมในสมัยรัชกาลที่ 4 ไดบางในบางประการ  เทคนิคการเขียนภาพแมโดยสวนใหญจะ
ไดรับแรงบันดาลใจจากศิลปะตะวันตก แตเทคนิคในงานจิตรกรรมไทยบางประการก็ยังคงปรากฏ
ใหเห็นอยู   
 

วัดบรมนิวาสฯ 
  จิตรกรรมฝาผนังที่พระอุโบสถวัดบรมนิวาสบริเวณระหวางชองหนาตางเขียนเรื่องราว
ที่เกี่ยวของกับประเพณีสําคัญทางพุทธศาสนาโดยมีลักษณะใกลเคียงกับที่พระอุโบสถวัดบวรนิเวศ
วิหารแมวาจะไมมีจารึกกํากับใตภาพ เชน ภาพพิธีแหนาคและอุปสมบท  การถวายพุมเทียนและ
ผาอาบน้ําฝนในเทศกาลเขาพรรษา  การทําบุญเลี้ยงพระ เปนตน   วรรณะโดยรวมของงาน
จิตรกรรมเปนสีเขม บรรยากาศคอนขางสลัว  จากเนื้อสีที่คอนขางบางและลบเลือนทําใหเชื่อวา
งานจิตรกรรมแหงนี้อาจไมเคยไดรับการซอมแซมหรืออาจซอมแซมเพียงบางจุด  แตกตางจากงาน
จิตรกรรมท่ีพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารที่นาจะไดรับการซอมแซมบอยครั้งกวา    
  แมจะเขียนขึ้นในเนื้อหาท่ีใกลเคียงกัน  แตสิ่งที่โดดเดนกวาคือความอาจหาญของชาง
เขียนที่แสดงฝมือการเขียนภาพสถาปตยกรรมแบบตะวันตกหลากหลายรูปแบบเปนฉากแทนภาพ
โบสถวิหารแบบไทยประเพณี   ภาพสถาปตยกรรมเหลาน้ีมีขนาดใหญทุกหองภาพ  มีการแสดงมิติ  
สัดสวนและโครงสรางไดอยางชัดเจน  และดูมีสัดสวนที่สมจริงเม่ือเทียบกับขนาดของภาพบุคคลท่ี
อยูในอาคาร จึงทําใหไมปรากฏภาพตนไมหรือพุมไมค่ันฉากอยางมากมายเชนท่ีวัดบวรนิเวศฯ 
(ภาพที่ 89)   
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ภาพที่ 89    ภาพประเพณีเนื่องในพุทธศาสนา    พระอุโบสถ วัดบรมนิวาส 
 

  นอกจากนี้  ภาพบุคคลที่มีขนาดใหญกวาภาพบุคคลท่ีวัดบวรนิเวศฯ ทําใหสามารถ
แสดงรายละเอียดของใบหนา รูปราง ไดชัดเจนและสมจริงกวาดวยการใชเทคนิคการเกลี่ยสีและแร
เงา โดยเทคนิคการตัดเสนรูปหนาแบบงานจิตรกรรมไทยประเพณีมีนอยลง  อาจกลาวไดวาชาง
เขียนสามารถนําเทคนิควิธีการเขียนภาพแบบตะวันตกมาใชไดอยางชํานาญมากขึ้น และมีฝมือไม
แพภาพปริศนาธรรมท่ีอยูดานบนกรอบหนาตาง   

 
  4.1  เทคนิคและการแสดงออก 
  เทคนิคการเขียนงานจิตรกรรมเร่ืองประเพณีและวันสําคัญทางพุทธศาสนาที่วัด
บวรนิเวศวิหารและวัดบรมนิวาสยังคงมีลักษณะที่ใกลเคียงกับกลุมวัดแหงอื่นในสมัยรัชกาลที่ 4 
กลาวคือ ภาพบุคคลดําเนินเรื่องราวทามกลางภาพสถาปตยกรรมท่ีมีทั้งแบบไทยและแบบ
ตะวันตกซึ่งแสดงใหเห็นมิติลวงตาดวยแสงเงา และขนาดท่ีทําใหเกิดระยะใกล -ไกลตางกัน  
ทัศนียภาพในเบื้องหลังซึ่งอยูในวรรณะสีเขม มักเปนภาพทิวเขา  ทองฟา  และตนไมโดยใชเทคนิค
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การเกลี่ยสีออนแกใหเกิดทรงโดยไมตัดเสน  ตัดกับภาพบุคคลและสถาปตยกรรมในวรรณะสีออน
กวาที่อยูเบื้องหนา  จึงทําใหเกิดความโดดเดน  และยังพบวามีการใชเทคนิคการปดทองเพ่ือให
รายละเอียดแกวัตถุตางๆ ที่แมเปนเพียงจุดเล็กนอยในเนื้อเรื่องแตก็ทําใหเกิดความสมจริงมาก
ที่สุด 

 
  4.2  แนวคิดกับพื้นท่ีในการแสดงออก 
  - ความสัมพันธระหวางสถาบันสงฆกับพุทธศาสนิกชน    

ฉากวิถีชีวิตของพระสงฆและพุทธศาสนิกชนมักเปนฉากที่ชางเขียนสมัยรัชกาลที่ 4 
นิยมเขียนซ้ําๆ กันในหลายแหง   ตัวอยางเชนภาพการทําบุญใสบาตร หรือการนําภัตตาหารไป
ถวายพระท่ีวัด     โดยในวัดแหงเดียวกันก็มักจะเขียนฉากนี้ซ้ํากันในหลายตําแหนง บางแหงอาจ
เกี่ยวของกับเรื่องธุดงควัตรที่อธิบายเรื่องการรับบิณฑบาตของพระสงฆดวย    อีกฉากหนึ่งท่ีพบได
มากคือภาพพระสงฆสอนหนังสือใหแกเด็กผูชาย  บางครั้งมีภาพเด็กชายอยูใกลชิดและคอยถวาย
ปรนนิบัติแดพระสงฆ  ซึ่งเปนภาพที่พบไดมากเกือบทุกวัดสําคัญในรัชสมัย  ภาพเหลานี้ชวย
สะทอนคานิยมในการสงบุตรหลานที่เปนชายใหเลาเรียนและปรนนิบัติรับใชพระสงฆเพ่ือเปนการ
แสดงกตัญูกตเวทิตาตอพระสงฆซึ่งเปรียบเสมือนสถาบันการศึกษาหลักของชุมชน  กอนที่จะมี
การกอสรางโรงเรียนสําหรับประชาชนในรัชสมัยตอมา  นอกจากนี้ ยังมีภาพประชาชนรับศีลและ
ฟงพระธรรมเทศนาในวันพระอยูหลายแหง   

สิ่งเหลานี้แสดงใหเห็นวางานจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถของวัดสําคัญในรัช
สมัย  เต็มไปดวยเรื่องราวที่เปนตัวอยางอันดีทั้งแกพระสงฆและฆราวาส   ในการท่ีจะปฏิบัติกิจ
ของตนใหต้ังมั่นอยูในพระวินัยและขอควรปฏิบัติของการเปนชาวพุทธที่ดี  ทั้งยังแสดงถึง
ความสัมพันธคือการชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางสถาบันสงฆกับชุมชนอีกดวย  การเขียนภาพ
จิตรกรรมฝาผนังโดยรอบพระอุโบสถในบริเวณระหวางชองหนาตางดวยเรื่องราวเหลานี้จึงเปนการ
แสดงใหประชาชนที่มาวัดไดเห็นเปนตัวอยางและถือฏิบัติตาม    ซึ่งขอควรปฏิบัติตนของชาวพุทธ
ที่ดีเหลานี้สอดคลองกับพระธรรมเทศนาและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัวซึ่งมีกลาวไวในที่ตางๆเปนอันมาก 

 
 - พระราชประสงครัชกาลท่ี 4 เก่ียวกับสถาบันสงฆและงานจิตรกรรม 
ชางเขียนไดนําเสนอการประชุมสงฆในพระอุโบสถอยูหลายแหง  ท่ีพบอยูเสมอเปน

ภาพการประกอบอุโบสถสังฆกรรมหรือสวดปาฏิโมกข   กิจของสงฆที่แสดงออกผานงานจิตรกรรม
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นี้มีความสอดคลองกับแนวพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวท่ีทรงเนน
ยํ้าใหพระสงฆพึงสวดปาฏิโมกขในทุกวันพระ 15 คํ่า  โดยมีหลักฐานวารัชกาลท่ี 4 ถึงกับทรงพระ
ราชอุทิศ “กระจาดพระปาฏิโมกขใหถวายพระสงฆที่สวดพระปาฏิโมกขทุกๆวันอุโบสถ ใหเปนกําลัง
ลอใหอุโบสถสังฆกรรมเปนไปในพระศาสนา” 80   รวมทั้งทรงอุทิศพระราชทรัพยแกพระสงฆที่
ปฏิบัติเครงครัดในพระวินัยดวย   เก่ียวกับเรื่องนี้งานจิตรกรรมยังไดแสดงใหเห็นความสําคัญของ
ภาพพระอุโบสถ  โดยชางเขียนไมละเลยท่ีจะเขียนภาพใบสีมาแสดงขอบเขตอยางชัดเจนในทุก
ภาพเสมือนกับเปนการสะทอนพระราชประสงคในรัชกาลท่ี 4 ที่ทรงเนนย้ําถึงความสําคัญและเขต
ศักด์ิสิทธ์ิแหงพัทธสีมาดังที่ปรากฏวาพระองคทรงปรับปรุงและแกไขเรื่องการผูกพัทธสีมาในพระ
อารามหลายแหงดวย 
 งานจิตรกรรมเรื่องเกี่ยวกับวันสําคัญทางพุทธศาสนาในกลุมวัดที่ศึกษานี้ยังมีขอ
แตกตางจากงานจิตรกรรมไทยประเพณีที่สําคัญแหงอื่นประการหนึ่งคือ แมวาเรื่องราวที่เขียนขึ้น
นั้นจะเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของชาวบานโดยท่ัวไป  แตจะพบวาไมมีฉากหรือตอนใดเขียนภาพที่
แสดงพฤติกรรมทางกามารมณซึ่งเคยมีสอดแทรกไว  ทั้งอยางต้ังใจ และเพ่ือใหเกิดความหมาย
ในทางทะลึ่งขบขัน อันมีปรากฏอยูมากมายในงานจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 3  ทั้งนี้นาจะเปนไปโดย
พระราชประสงคในรัชกาลที่ 4 ที่ไมโปรดใหชางเขียนนําเสนอภาพที่ไมเหมาะสมภายในพระอาราม 
ดังที่เคยมีกรณีตัวอยางพระราชกระแสทรงตําหนิงานจิตรกรรมท่ีเขียนในพระอุโบสถวัดทองนพคุณ
บริเวณผนังดานตรงขามกับพระประธาน  เขียนเปนภาพสวนสวรรคของพระอินทรและมีเหลานาง
อัปสรลงเลนน้ํา  ซ่ึงแสดงอาการหยอกลอและสื่อแสดงออกในทางกามารมณ    (ภาพที่ 90)  โดย
ทรงพระราชดําริวา  “ทรงรําคาญพระราชหฤทัย ทรงพระราชดําริเห็นไปวาไมควรจะใหรูปภาพ
เชนนี้มีอยู ในที่คนสมมติวาเปนที่บริสุทธิ์”81   
  

                                                
80 ชาญวิทย  เกษตรศิริ, บรรณาธิการ,  “คําประกาศเรื่องปวารณา” ใน ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 

(กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยตาประเทศไทย, 2547), 107.  
81 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, “เรื่องจิตรกรรมที่เขียนในพระอุโบสถวัดทองนพคุณ” 

ใน ชุมนุมพระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพสหกรณขายสง
แหงประเทศไทย, 2508.พิมพเปนอนุสรณในงานฌาปนกิจศพ นางเรียบ  ประชานาถธนากร ,2508), 88. 
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ภาพที่ 90     ภาพนางอัปสรลงเลนน้ํา   พระอุโบสถ วัดทองนพคุณ  (หลังการบูรณะ) 
           

ดังนั้นตัวละครและเรื่องราวในงานจิตรกรรมภายในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร 
รวมทั้งพระอารามหลวงแหงอื่นที่เขียนขึ้นตามพระราชประสงคจึงมีอากัปกิริยาที่เปนไปดวยความ
เรียบรอย ทั้งการแตงกายและการแสดงออกดวยกิริยาทาทางตางๆ  ลักษณะเหลานี้ทําใหฉากวิถี
ชีวิตชาวบานแลดูมีระเบียบ สํารวม และเครงครัด  หากแตขาดอิสระในการเสริมลูกเลนหรือ
อารมณขันของชาง และความมีชีวิตชีวาอยางท่ีเคยปรากฏในงานจิตรกรรมสมัยรัชกาลท่ี 3    
 
กกกกกกกก5.  เรื่องเกี่ยวกับวินัยสงฆ 
กกกกกกกก      จากกลุมวัดตัวอยางที่ทําการศึกษาพบวามีงานจิตรกรรมฝาผนังสวนหนึ่งที่เขียน
เรื่องราวเกี่ยวกับขอวินัยสงฆ ซึ่งเปนขอหามบางประการที่มีกลาวไวในพระไตรปฎก โดยสามารถ
จําแนกเนื้อหาไดดังนี้ 

เนื้อที่หามภิกษุฉัน 
วัดโสมนัสวิหารฯ 
จิตกรรมฝาผนังเรื่องเนื้อที่หามภิกษุฉันอยูที่บานประตูทางดานทิศตะวันออก   ภายใน

พระอุโบสถวัดโสมนัสวิหารฯ รูปแบบของงานจิตรกรรมเร่ืองนี้แสดงโดยภาพของมนุษยและสัตวแต
ละประเภทที่เขียนขึ้นเสมือนวาสิ่งเหลานั้นมีชีวิตจริง มิใชเปนเพียงกอนเนื้อแตละประเภทเทาน้ัน  
โดยแตละชองประตูประกอบดวยบานประตู 2 บาน แตละบานเขียนภาพเน้ือที่หามภิกษุฉันบานละ 
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5 ภาพภายในกรอบวงกลมที่เขียนลายกระจังสีทอง พ้ืนบานประตูเขียนลวดลายดอกพุดตานที่แลดู
เปนธรรมชาติ  (ภาพท่ี 91)  

 
 

ภาพที่ 91  จิตรกรรมฝาผนังเรื่องเนื้อที่หามภิกษุฉัน   บานประตูพระอุโบสถ วัดโสมนัสวิหาร 
 

ภาพเนื้อสัตวที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติในพระวินัยหามพระภิกษุฉันมีทั้งหมด 10 
ประเภท  ไดแก 

1. เนื้อมนุษย     2. เน้ือชาง   
3. เนื้อเสือโครง     4. เน้ือเสือดาว   
5. เนื้อสุนัข     6. เน้ือราชสีห  
7. เนื้อมา       8. เน้ือเสือเหลือง  
9. เนื้อหมี     10. เนื้องู   
พระวินัยปฎก มหาวรรค ทุติยภาค กลาวถึงเรื่องเนื้อสัตวที่หามภิกษุฉัน กลาววา

มูลเหตุเร่ิมจากพระพุทธองคทรงบัญญัติหามพระภิกษุฉันเนื้อมนุษย  เน่ืองจากในครั้งพุทธกาลนาง
สุปปยาอุบาสิกาไดตัดเนื้อสวนขาของตนถวายพระสงฆที่อาพาธ เหตุเพราะนางประสงคที่จะ
ทําบุญแตมิอาจหาเนื้อสัตวอื่นในตลาดได  เมื่อพระพุทธองคทรงทราบจึงทรงบัญญัติวาภิกษุ
ทั้งหลายไมพึงฉันเนื้อมนุษย  หากภิกษุรูปใดฉันจะตองอาบัติถุลลัจจัย และยังทรงบัญญัติเพ่ิมเติม
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วาหากภิกษุยังมิไดพิจารณาเนื้อก็ไมพึงฉันเน้ือนั้น  หากรูปใดฉันจะตองอาบัติทุกกฏ  ตอมาเกิด
การขาดแคลนอาหาร  พระสงฆฉันเนื้อท่ีไมควรอีกหลายประเภท จึงทรงหามฉันเนื้อสัตวอีก 9 
ประเภท คือ เนื้อชาง  เน้ือมา  เน้ือสุนัข  เนื้องู  เน้ือราชสีห  เนื้อเสือโครง  เน้ือเสือเหลือง เ น้ือเสือ
ดาว และเนื้อหมีตามมาในภายหลัง  หากรูปใดฉันจะตองอาบัติทุกกฏดวยเชนกัน 82  จากเร่ือง
ดังกลาวแสดงใหเห็นวาภาพจิตรกรรมที่บานประตูพระอุโบสถวัดโสมนัสวิหารฯแสดงรายละเอียด
ของเน้ือแตละประเภทไดละเอียดและครบถวนตามพระวินัย    

สิ่งที่นาสังเกตในงานจิตรกรรมแหงน้ีคือ ภาพสัตวแตละชนิดลวนเขียนขึ้นดวยการใช
เทคนิคการเขียนภาพแบบตะวันตกและมีลักษณะที่สมจริงตามธรรมชาติ  ซึ่งตางจากการเขียน
ภาพสัตวในจินตนาการหรือสัตวหิมพานตในปรัมปราคติ  อน่ึง ภาพชางและมาจะสังเกตวามีเครื่อง
ทรงแบบชางตนและมาตนของหลวง  (ภาพที่ 92,93) อาจเปนไปไดวาชางเขียนตองการใหมี
ความหมายตามท่ีกลาวไวในพระวินัยปฎกท่ีกลาวถึงเหตุการณครั้งพุทธกาลเมื่อชางหลวงและมา
หลวงลมตายลงมาก ประชาชนนิยมบริโภคเพราะอาหารขาดแคลน และยังนํามาถวายพระภิกษุ
ดวย  เม่ือพระพุทธองคทรงทราบจึงตรัสหามภิกษุฉันเนื้อเหลานั้นเพราะเปนราชพาหนะของพระ
เจาแผนดิน   รายละเอียดที่ปรากฏในงานจิตรกรรมจึงเปนสิ่งสะทอนใหเห็นการหยิบยกเน้ือหาและ
รายละเอียดจากพระไตรปฎกมาเขียนเปนภาพจิตรกรรมฝาผนังโดยใชพ้ืนท่ีแตละสวนของอาคาร
ใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 

 
 

 

ภาพที่ 92  ภาพเนื้อชาง เรื่องเนื้อที่หามภิกษุฉัน 
              บานประตูพระอุโบสถ วัดโสมนัสวิหาร 

ภาพที่ 93  ภาพเนื้อมา  เรื่องเนื้อที่หามภิกษุฉัน 
บานประตูพระอุโบสถ วัดโสมนัสวิหาร 

                                                
82 พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ พุทธศักราช 2530, เลม 5,  77-

78. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 124 

กกกกกกกก วัดมกุฏกษัตริยารามฯ 
กกกกกกกก จิตรกรรมเร่ืองเนื้อประเภทตางๆท่ีหามภิกษุฉันยังปรากฏที่บริเวณบานแผละประตูพระ
อุโบสถ  วัดมกุฏกษัตริยาราม ดานทิศตะวันตกฝงซายมือของพระประธาน โดยมีรูปแบบที่
ใกลเคียงกันกับที่วัดโสมนัสวิหาร กลาวคือ บานแผละประตูถูกแบงเปนชองภาพสี่เหลี่ยม  แตละ
ชองเขียนภาพสัตวอยูทามกลางตนไมและทิวทัศนที่ครึ้มสลัวเปนฉากหลัง  ที่ใตกรอบภาพมีจารึก
กํากับอยูดวยวาเปนเนื้อสัตวประเภทใด (ภาพที่ 94)  สําหรับจิตรกรรมเร่ืองเนื้อที่หามภิกษุฉันท่ี
บานแผละประตูพระอุโบสถวัดมกุฏกษัตริยารามนี้ไมครบถวนตามท่ีกลาวไวในพระวินัยเหมือนเชน
ที่วัดโสมนัสวิหาร เพราะไมมีภาพเนื้องูและเนื้อเสือดาว  
กกกกกกกก ความสมจริงที่ปรากฏในงานจิตรกรรมแหงนี้นอกจากจะแสดงโดยภาพสัตวตางๆที่อยู
ในปาแลว บางภาพยังไดแสดงพฤติกรรมของสัตวที่มีใหพบเห็นไดทั่วไป เชน ภาพเนื้อสุนัขที่แสดง
โดยภาพสุนัข 2 ตัวตางขนาดและตางสายพันธุกําลังวิวาทกัน (ภาพที่ 95)  อยางไรก็ตาม แมวา
เทคนิคแบบตะวันตกไดถูกนํามาใชเขียนภาพสัตวใหแลดูสมจริงตามธรรมชาติอยูมาก  แตภาพ
สัตวบางชนิดก็ยังดูเหมือนวาชางเขียนยังเคยชินกับการเขียนภาพสัตวแบบไทยอยูบาง เชน ภาพ
ชางที่ยังคงใชวิธีการตัดเสนคลายกับการเขียนภาพชางประกอบเร่ืองปรัมปราคติแบบเดิมอยู (ภาพ
ที่ 96) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 94  จิตรกรรมฝาผนังเรื่องเนื้อที่หาม     
       ภิกษุฉัน   บานแผละประตู 

                พระอุโบสถ วัดมกุฏกษัตริยาราม 
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ภาพที่ 95  ภาพเนื้อสุนัข  เร่ืองเนื้อที่หามภิกษุ  
                ฉัน  บานแผละประตูพระอุโบสถ  
                 วัดมกุฏกษัตริยาราม 

 
ภาพที่ 96  ภาพเนื้อชาง  เรื่องเนื้อที่หามภิกษุฉัน 
                บานแผละประตูพระอุโบสถ  
                วัดมกุฏกษัตริยาราม 

  
 ผลไมสําหรับทําน้ําอัฏฐบาน  และมหาผลท่ีหามทํานํ้าอัฏฐบาน   
กกกกกกกก วัดโสมนัสวิหารฯ 
กกกกกกกก ที่บานหนาตางทุกบานภายในพระอุโบสถวัดโสมนัสวิหาร มีภาพจิตรกรรมฝาผนังรูป
ผลไมชนิดตางๆอยูในพานรวมทั้งหมด 8 ประเภท โดยแบงเขียนที่บานหนาตางขางละ 4 ประเภท 
ภาพผลไมเหลานี้มีรูปแบบใกลเคียงกันกับภาพเน้ือท่ีหามภิกษุฉันบริเวณบานประตูทางเขาพระ
อุโบสถ กลาวคือ ผลไมแตละประเภทอยูภายในกรอบภาพรูปวงกลม พื้นหลังบานหนาตางเขียน
ลวดลายดอกพุดตานที่พลิ้วไหวอยางเปนธรรมชาติ   (ภาพท่ี 97) 
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ภาพที่ 97  จิตรกรรมฝาผนังเร่ืองผลไมทําน้ําอัฏฐบานบานหนาตางพระอุโบสถ วัดโสมนัสวิหาร 
 

กกกกกกกก ผลไมเหลานี้คือภาพของผลไมสําหรับทําน้ําอัฏฐบานหรือน้ําปานะซ่ึงพระพุทธเจาได
ทรงบัญญัติไวในพระไตรปฎก มหาวรรค เภสัชขันธกะ เร่ืองเกณิยชฎิล พระพุทธองคทรงมีพุทธา
นุญาตใหภิกษุด่ืมน้ําปานะจากผลไม 8 ประเภท ไดแก  1.มะมวง    2.ชมพูหรือหวา  3.กลวยมีเม็ด   
4.กลวยไมมีเมล็ด    5.น้ํามะทรางหรือมะซาง83   6.นํ้าลูกจันทนหรืองุน   7.นํ้าเหงาบัวหรือรากบัว   
8.น้ํามะปรางหรือลิ้นจี่   นอกจากนี้ยังทรงมีพุทธานุญาตเพ่ิมเติมคือใหภิกษุฉันน้ําผลไมไดทุกชนิด
ยกเวนมหาผลหรือผลไมที่มีขนาดใหญและขาว  รวมท้ังสามารถฉันนํ้าใบไมไดทุกชนิดยกเวนน้ําผัก
ดอง  น้ําดอกไมทุกชนิดยกเวนดอกมะซาง และทรงอนุญาตใหฉันน้ําออยสดได84     
กกกกกกกก งานจิตรกรรมฝาผนังท่ีบานหนาตางพระอุโบสถวัดโสมนัสวิหารไดแสดงรายละเอียด
ของผลไมสําหรับทําน้ําอัฏฐบานท้ัง 8 ประเภทตามพุทธบัญญัติไวอยางครบถวน  ภาพผลไมแตละ
ชนิดมีการแรเงาทําใหเกิดความกลมกลึงอยางเทคนิคตะวันตกแมวาจะยังไมชํานาญนัก    

                                                
83 มะซางเปนผลไมสีเขียว  เปลือกแข็ง  ขนาดเทาผลหมากดิบ มียางมาก  รสหวานเย็น อางจาก 

ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525, พิมพครั้งที่ 6 (กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน, 
2539), 617. 

 84  พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ พุทธศักราช 2530, เลม 5,  129-
130. 
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กกกกกกกก นอกจากนี้ ยังไดเขียนภาพมหาผลที่หามทําน้ําอัฏฐบานไวที่บานประตูพระอุโบสถ
ดานทิศตะวันตก ไดแก ขาวและผลไมที่มีขนาดใหญ เชน ฟกทอง  ฟกเขียว  น้ําเตา ขนุน เปนตน  
(ภาพที่ 98) ซึ่งพบเทคนิคการแรเงาเชนเดียวกัน 

 
 

ภาพที่ 98  จิตรกรรมฝาผนังเร่ืองมหาผลที่หามทํานํ้าอัฏฐบาน  บานประตูพระอุโบสถ  
                        วัดโสมนัสวิหาร 

 
กกกกกกกก วัดมกุฏกษัตริยารามฯ 

     ท่ีบานแผละของชองหนาตางชองหนึ่งทางขวามือพระประธาน ภายในพระอุโบสถ วัด
มกุฏกษัตริยารามเปนอีกตัวอยางหนึ่งที่พบการเขียนภาพเร่ืองผลไมสําหรับทํานํ้าอัฏฐบานและ
มหาผลที่ทรงหาม  บานแผละทั้งสองฝงแบงเปนขางละ 3 ชองภาพ รวม 6 ชอง  ทุกชองเขียนภาพ
ตนไมและผลไมที่กลาวถึงในพระวินัยเรื่องการทํานํ้าอัฏฐบานเชนกัน  แตใหรายละเอียดภาพที่ดูมี
ชีวิตชีวากวาที่จะระบุเพียงแคชนิดของผลไมเทาน้ัน  เพราะมีภาพเด็กไวผมจุกและแกละอยาง
โบราณกําลังเก็บผลไมจากตนไมที่กําลังออกผลในสวนมารับประทานอยางเอร็ดอรอย  พรอมทั้งมี
จารึกเขียนช่ือผลไมเหลานั้นไว เปนท่ีนาเสียดายวาจารึกเหลาน้ันลบเลือนไปบาง (ภาพท่ี 99) 
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ภาพที่ 99  เรื่องผลไมทําน้ําอัฏฐบาน  บานหนาตางพระอุโบสถ วัดโสมนัสวิหาร 
 

  จากภาพจิตรกรรมที่ยังคงชัดเจนเน่ืองจากอยูในพ้ืนที่ที่ไมถูกแสงแดดรบกวนมากนัก 
ทําใหสามารถสังเกตไดวาชางเขียนคงมีแนวคิดในการถายทอดความสมจริงไวในงานจิตรกรรม ทั้ง
การแตงกายและการไวผมของเด็กในสมัยนั้น  หรือแมแตลักษณะเดนของพืชพันธุแตละประเภท 
เพราะแมวาเทคนิคการเขียนภาพตนไมใหเปนทรงพุมโดยไมตัดเสนใบไดเปนที่แพรหลายแลวใน
ขณะนั้นดังปรากฏใหเห็นในงานจิตรกรรมรวมสมัยในที่แหงอื่น  แตภาพเลาเร่ืองผลไมสําหรับทําน้ํา
อัฏฐบานที่นี้ยังปรากฏการตัดเสนใบอยูโดยที่ชางเขียนไมละเลยการใหรายละเอียดที่แตกตางกัน
ของใบไมแตละชนิด  เชน ภาพตนมะมวงท่ีมีลักษณะใบคอนขางเรียวแหลมกวาใบตนชมพู เปนตน 
ในขณะท่ีภาพพุมไมอื่นที่อยูใกลเคียงอันเปนองคประกอบรองก็ยังคงใชฝแปรงและการแรเงาตาม
เทคนิคตะวันตก 
  
กกกกกกกก 
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5.1  เทคนิคและการแสดงออก 
กกกกกกกก จะเห็นไดวาการนําเสนอภาพเร่ืองผลไมสําหรับทํานํ้าอัฏฐบานและมหาผล
ของกลุมวัดที่ศึกษาท้ัง 2 แหงมีความแตกตางกันแตก็มุงหมายที่จะสื่อความในเรื่องเดียวกัน  
อยางไรก็ตาม  การเขียนภาพก็ปรากฏวามีการใชเทคนิคแบบตะวันตกอยางเห็นไดชัด คือการแรเงา
ใหเกิดมิติ  การใชขนาดท่ีตางกันของวัตถุเพ่ือใหเกิดระยะใกลไกล เปนตน  วรรณะของพื้นหลัง
ยังคงเปนสีเขมในขณะที่วรรณะของวัตถุในเบื้องหนาเปนสีออนจึงมีความโดดเดน  อนึ่ง ในภาพ
สัตวบางประเภทยังคงพบการเขียนภาพแบบตัดเสนซึ่งคงเปนความคุนเคยของชางเขียนไทยมาแต
โบราณผสมผสานอยูดวย 
  
กกกกกกกก 5.2  แนวคิดกับพื้นท่ีในการแสดงออก 
กกกกกกกก เปนที่นาสังเกตวาเนื้อหาเกี่ยวกับพระวินัยสงฆที่เร่ิมปรากฏในงานจิตรกรรม
สมัยรัชกาลท่ี 4 เหลานี้อยูในตําแหนงบริเวณบานแผละของประตูและหนาตางภายในอาคาร
สําคัญของวัด เชน พระอุโบสถ และพระวิหาร  ซ่ึงในเวลากลางวันท่ีพุทธศาสนิกชนมาทําบุญไหว
พระภายในวัดตามปกตินั้น บานประตูและหนาตางท่ีถูกเปดออกจะบดบังงานจิตรกรรมเหลานี้จน
หมดสิ้น   ผูวิจัยจึงมีความเห็นวางานจิตรกรรมในสวนนี้จึงคงมิไดเขียนขึ้นเพ่ือนตองการสื่อให
ประชาชนทั่วไปไดรับทราบเร่ืองราวเชนเดียวกับงานจิตรกรรมที่อยูบริเวณผนังรอบพระอุโบสถหรือ
วิหาร  หากแตนาจะเขียนขึ้นเพ่ือเปนเปนเครื่องเตือนใจพระภิกษุผูมีหนาท่ีตองรักษาพระวินัย 
เนื่องจากภาพเหลานี้จะปรากฏอยางเดนชัดก็ตอเม่ือปดบานหนาตางและประตูของอาคาร
เรียบรอยแลวเทานั้น ซึ่งผูมีหนาที่ในการเปดและปดอาคารสําคัญของวัดในแตละวันก็ยอมตองเปน
พระสงฆในวัดเหลานั้นนั่นเอง  จึงเปนความชาญฉลาดท่ีเลือกพ้ืนท่ีตําแหนงน้ีเพ่ือเขียนเรื่องราวที่
ตองการสื่อโดยเฉพาะกับพระสงฆ  เพราะเปนตําแหนงที่โดยปกติแลวฆราวาสก็ไมอาจมองเห็น
งานจิตรกรรมในสวนนี้ได 
กกกกกกกก อีกประเด็นหน่ึงที่นาสังเกตคือ ในรัชสมัยกอนหนานี้มักเขียนภาพประดับตกแตงดวย
ลวดลายพรรณพฤกษา หรือลวดลายตกแตงจําพวกเคร่ืองเรือนจีนตามพระราชนิยมที่บริเวณบาน
ประตู บานหนาตาง รวมท้ังบริเวณบานแผละ85 โดยมิไดนิยมเขียนภาพเลาเรื่องใดๆในพื้นที่เหลาน้ี  
การปรับเปลี่ยนใหพ้ืนที่ตําแหนงน้ีนําเสนอเรื่องราวที่เปนประโยชนตอพระสงฆจึงถือเปนการใช

                                                
85 ดูใน อชิรัชญ ไชยพจนพานิช, “อิทธิพลศิลปะจีนในงานจิตรกรรมแบบนอกอยางสมัยรัชกาลที่3”  

(วิทยานิพนธหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาประวัติศาสตรศิลปะ ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), 56-57. 
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พ้ืนที่ของฝาผนังอาคารในทุกตําแหนงใหเกิดประโยชนอยางสูงสุดอยางท่ีไมเคยมีมากอน รวมทั้ง
นาจะถือเปนเอกลักษณอยางใหมของงานจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 4 
 
ขอสุรป 
กกกกกกกก โดยสรุปแลวงานจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอารามสําคัญในสมัยรัชกาลที่ 4 มี
เนื้อหาที่เก่ียวของกับจริยวัตรสงฆและขอปฏิบัติตนของพุทธศาสนิกชนอยูมาก  เนื้อหาท่ีนํามา
เขียนภาพที่มีผลในทางปฏิบัติอยางแทจริงมีที่มาจากขอความในพระไตรปฎก ซึ่งแตกตางจาก
รัชกาลกอนท่ีเลาเรื่องปรัมปราคติบันเทิง สอนใจดวยพุทธประวัติ ไตรภูมิ และชาดก เปนตน   ทํา
ใหงานชางจิตรกรรมฝาผนังในรัชกาลที่ 4 มีความแตกตางจากสมัยรัชกาลที่ 3 อยางเดนชัด  จาก
กลุมวัดที่ศึกษาพบวางานจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ 4 ไดนําเสนอเรื่องราวของศักยภาพในการ
ปฏิบัติตนของแตละบุคคลใหสมควรแกสถานภาพ ซึ่งเปนสิ่งที่สามารถนําไปสูความสําเร็จและ
บรรลุมรรคผลได อันเปนแนวความคิดอยางใหมที่เกิดขึ้นตามกระแสแนวคิดเรื่องมนุษยนิยมอยาง
ตะวันตก โดยเลือกใชพ้ืนที่ทุกสวนของฝาผนังอาคารในการนําเสนอภาพเพ่ือใหเกิดประโยชนมาก
ที่สุด 

เทคนิคการเขียนภาพมีการใชหลักทัศนียวิทยารวมท้ังแสดงออกเรื่องความสมจริงตาม
แนวคิดสัจนิยมอยางเดนชัด ทั้งในเรื่องของเวลา สถานที่ และบุคคล แตอยางไรก็ตามเทคนิคการ
เขียนภาพแบบไทยท่ีเคยมีอยูเดิมบางประการ ก็ยังคงปรากฏอยูรวมกับเทคนิคการเขียนภาพแบบ
ตะวันตก อน่ึงความสมจริงของภาพบุคคลทั้งหมดลวนอยูภายใตเง่ือนไขของความสงบสํารวมโดย
ไมแสดงออกถึงอารมณอื่นอันไมเหมาะสม ทั้งนี้คงเปนไปตามพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัวผูทรงเปนองคประธานในการกอสรางและปฏิสังขรณพระอารามเหลานั้น 
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บทท่ี 4 

รัชกาลท่ี 4 กับจริยวัตรสงฆท่ีสะทอนในงานจิตรกรรม 
 
กกกกกกกก จิตรกรรมสมัยรัชกาลที่  4 ที่เกี่ยวกับจริยวัตรสงฆที่ทําการศึกษา  แสดงถึงการ
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาและเทคนิคการแสดงออก ที่แตกตางไปจากงานชางจิตรกรรมที่สืบมาจากสมัย
อยุธยาตอนปลาย รวมทั้งมีความแตกตางจากเนื้อหาที่ปรากฏในงานจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 3  อัน
แสดงถึงแนวคิดที่แตกตางตามไปดวย  การเขียนภาพในแนวทางเหลานี้ไมไดปรากฏเฉพาะพระ
อารามกลุมที่ศึกษา  หากแตยังพบในพระอารามอีกหลายแหงทั้งที่รวมสมัยและมีอายุคลอยหลังลง
มาในรัชกาลที่ 5    การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในงานจิตรกรรมระยะนี้  ไมไดเกิดขึ้นจากความนิยม
ของราษฎรสามัญ แตเปนเรื่องที่เกิดขึ้นโดยพระราชประสงคขององคพระมหากษัตริยซึ่งเปนองค
อุปถัมภงานชางหลวงที่กอสรางและปฏิสังขรณพระอารามเหลานั้น    จึงทําใหมีประเด็นที่นาสนใจ
ควรแกการศึกษาวิเคราะหถึงสภาวการณและปจจัยที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ 
 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงเน้ือหาจากปรัมปราคติมาสูเรื่องจริยวัตรสงฆ 
กกกกกกกก การรับรูและตื่นตัวตอวัฒนธรรมตะวันตกของชนชั้นนําของไทยไดเริ่มปรากฏมาต้ังแต
สมัยรัชกาลที่ 3  แมวาองคประมุขและกลุมขุนนางยังมีทาทีที่เรียกวา อนุรักษนิยม   แตชนชั้นนํา
อีกกลุมที่มีเจาฟามงกุฏทรงเปนผูนําในสถานภาพของภิกษุ  ไดมีความพยายามในการศึกษาศิลป
วิทยาการของตะวันตกมาแลวอยางตอเนื่อง ดังไดกลาวแลวในบทที่ 2    
กกกกกกกก ในฐานะที่ทรงเปนผูมีบทบาทในวงการสงฆไทยขณะนั้น และทรงรับทราบถึงความ
เคลื่อนไหวในการแผขยายวัฒนธรรมตะวันตกอันจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ทําให
นักวิชาการดานประวัติศาสตรมีความเห็นวาเจาฟามงกุฏทรงมีความจําเปนตองปรับกระบวน
ความคิดบางประการในพุทธศาสนาเสียใหม  เพื่อเสริมสรางความม่ันคงภายในราชอาณาจักร
ในชวงที่ประเทศไทยกําลังเผชิญหนากับการเปลี่ยนแปลงจากมหาอํานาจตะวันตก เนื่องจากพุทธ
ศาสนาเปนสถาบันหลักของสังคมไทยและเปนสถาบันอันเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชนไว  
ทั้งยังมีแนวคําสอนที่เชื่อมโยงไปสูกลไกในเรื่องการเมืองการปกครองดวย 1 

                                                
1 วิไลเลขา  ถาวรธนสาร, ชนชั้นนําไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 

2545), 51. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 132 

กกกกกกกก งาน ชาง จิ ต รก ร รมฝ าผ นั ง จึ ง เ ป น หลัก ฐ า น ท างป ระ วั ติ ศ าส ต รชิ้ นสํ า คั ญ
นอกเหนือไปจากหลักฐานทางดานเอกสาร ที่แสดงถึงการปรับกระบวนความคิดเก่ียวกับพุทธ
ศาสนาไปสูแนวทางใหม  สิ่งที่เห็นไดชัดคือ ในกลุมวัดที่ศึกษาไมปรากฏงานจิตรกรรมเรื่องไตรภูมิ
ซึ่งเปนเรื่องที่ฝายธรรมยุติปฏิเสธ แตในขณะเดียวกันงานจิตรกรรมกลับใหรายละเอียดเร่ือง
ภูมิศาสตรและจักรวาลวิทยาตามความเปนจริงอยางที่วิทยาศาสตรพิสูจนได  ตัวอยางเชนการใหสี
ของแสงหรือบรรยากาศตามกาลเวลาที่เปนจริงมากขึ้น เชน ภาพภิกษุปลงอสุภในปาชายามคํ่าคืน 
ที่ใหสีของบรรยากาศที่มืดสลัว   ซึ่งตางจากงานจิตรกรรมไทยโบราณที่ไมปรากฏการใหสีที่แสดง
ถึงหวงเวลาตามสภาพความเปนจริงแตอยางใด 
กกกกกกกก การปรับกระบวนความคิดเก่ียวกับพุทธศาสนาที่สะทอนผานงานจิตรกรรมเหลานี้ได
แสดงใหสังคมขณะนั้นเห็นวาคนไทยที่มีการศึกษา โดยเฉพาะในระดับชนชั้นผูนํา สามารถเรียนรู
และเชื่อถือในสิ่งที่วิทยาศาสตรพิสูจนและอธิบายได  ดังนั้นจึงไมปรากฏเรื่องไตรภูมิในงานชาง
จิตรกรรมฝาผนัง ทั้งที่เคยมีอยูเสมอ จนอาจเรียกไดวาเปนขนบนิยมในงานจิตรกรรมไทยประเพณี  
งานจิตรกรรมฝาผนังภายใตพระราชประสงครัชกาลที่ 4 จึงเปนหลักฐานสนับสนุนความเชื่อถือใน
ฝายธรรมยุติที่วาไตรภูมิไมใชคําสอนในพุทธศาสนา หากแตเปนเรื่องที่ภิกษุในชั้นหลังไดเขียนไว
โดยอางวาเปนพุทธฎีกา2   
กกกกกกกก ดวยเหตุจําเปนที่ตองปรับแนวความคิดเก่ียวกับพุทธศาสนาดังกลาว  จึงทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่นําเสนอในงานจิตรกรรมเนื่องในพุทธศาสนา จากเรื่องปรัมปราคติที่มิอาจ
พิสูจนไดมาสูเนื้อหาในแนวสมจริง  ความสมจริงในที่นี้ ไดแก ความสมจริงของสถานที่ เวลา และ
บุคคล  ดังจะเห็นไดวางานจิตรกรรมในกลุมวัดที่ศึกษานั้น เปนฉากเหตุการณที่ชางเขียนนําเอา
ประสบการณที่ประจักษดวยสายตามารอยเรียงเปนเรื่องราวตางๆ ในภาพ เชน ภาพการทําบุญตัก
บาตร  และการประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนาของพระสงฆและฆราวาสในวันสําคัญตางๆ  ซึ่ง
เปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปนปกติของสังคมไทย  อันเปนฉากเหตุการณที่พลิกผันจากเรื่องในปรัมปรา
คติ เชน พุทธประวัติ หรือ ชาดก ซึ่งเปนความนิยมในงานชางจิตรกรรมไทยแนวประเพณีที่สอดรับ
กับแนวคิดทางพุทธศาสนาแบบเกา  
กกกกกกกก ภาพอาคารหรือสถานที่ที่ปรากฏในงานจิตรกรรมลวนไดแรงบันดาลใจจากสิ่งที่มีอยู
จริงและคงคุณคาความสําคัญตอวิถีชีวิตผูคนในขณะนั้น เชน พระบรมมหาราชวัง  วัด ยานชุมชน 
และบานเรือนราษฎร   รวมทั้งภาพบุคคลที่ชางเขียนหันมาใหความสําคัญกับภาพประชาชนทั่วไป  

                                                
2 เจาพระยาทิพากรวงศ,แสดงกิจจานุกิจ, (มปท., ฯพณฯ สุกจิ  นิมมานเหมินทร รมว.ศึกษาธิการ 

พิมพเปนของชํารวยในงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเกตการาม อ. เมือง  จ.เชียงใหม, 2513), 56. 
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และภาพพระสงฆ  มากกวาที่จะเปนภาพพระพุทธเจาเรื่องพุทธประวัติ หรือภาพตัวพระ-นางที่เปน
ตัวเอกของเร่ืองปรัมปราคติอื่นๆ 
กกกกกกกก ความสมจริงอีกประการหนึ่ง คือ ความสมจริงตามเนื้อหาจากในพระไตรปฎก  
โดยเฉพาะเนื้อหาเกี่ยวกับจริยวัตรสงฆที่สื่อแสดงถึงการใชปญญาพิจารณาถึงสภาวธรรมตางๆ ที่
เกิดขึ้น   อันเปนแนวทางหนึ่งที่เจาฟามงกุฏผูนํากลุมปฏิรูปศาสนาไดนําหลักคิดเร่ือง “การใช
ปญญา” ในพุทธศาสนามาแสดงออกผานงานจิตรกรรมฝาผนังเพ่ือเปนตัวอยางใหพระสงฆ หรือ
แมแตประชาชนทั่วไป ไดตระหนักถึงศักยภาพและบทบาทหนาที่ของตนเองในฐานะที่เปนชาวพุทธ 
และขณะเดียวกันงานจิตรกรรมยังไดแฝงนัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงหรือความไมเที่ยง (อนัตตา) 
ตามหลักพุทธศาสนาไวอยางแยบยล ตัวอยางเชน เรื่องการปลงอสุภกรรมฐาน เปนตน 
กกกกกกกก การนําเสนอเนื้อหาที่แปลกใหมในงานจิตรกรรมฝาผนังเชนนี้  เชื่อวาเปนพระราช
ประสงคที่ทรงตองการใหประชาชนมีความเขาใจตอสภาวการณแวดลอมที่กําลังกาวสูการ
เปลี่ยนแปลง และเตรียมเปดใจตอการรับวิทยาการจากตะวันตก เพราะการใชปญญาเปนหลักใน
การใครครวญจะทําใหไมตื่นตระหนกกับแนวคิดใหมที่เขามา ทั้งนี้นาจะเปนการเสริมสรางความ
ม่ันคงทางจิตใจแกประชาชน  ไมใหหวั่นไหวไปกับการเลือกรับนับถือศาสนาตามอยาง
ชาวตะวันตกที่พยายามเขามาเผยแผแกชาวไทย   เนื่องจากพุทธศาสนาเปนสิ่งสําคัญในการสราง
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในราชอาณาจักรซึ่งสงผลตอความมั่นคงในการปกครองขณะนั้นดวย  
กกกกกกกก ในขณะเดียวกันการแสดงออกในงานจิตรกรรมดวยเรื่องอยางสมจริงและเทคนิควิธี
อยางตะวันตก  ยังเปนการแสดงวิสัยทัศนของผูนําไทยซึ่งเปนผูอุปถัมภงานศิลปะตอสายตาชาว
ตางประเทศ วามิไดทรงเชื่อถือในสิ่งเหนือจริงที่ฝรั่งเห็นวางมงายแตอยางใด ขณะเดียวกันยังทรง
รูเทาทันและเปดรับวิทยาการอยางตะวันตกตางๆ แมกระทั่งเทคนิคการเขียนภาพซึ่งแตกตางจาก
งานจิตรกรรมไทยโบราณ ทั้งๆ ที่พระองคก็ยังทรงนับถือพุทธศาสนาอยางมั่นคง    
กกกกกกกก เม่ือเร่ืองไตรภูมิ นรก สวรรค ที่ไดรับความเชื่อถือมาอยางยาวนานถูกปฏิเสธ กลไกที่
จะนอมนําใหราษฎรในสังคมเปนคนดีซึ่งจะสงผลตอการปกครอง จึงอยูที่การเสริมสราง “ศีลธรรม” 
ของบุคคล ซึ่งสามารถสรางปจจุบันและอนาคตใหดีได   ดังนั้นเจาฟามงกุฏจึงเรงสรางคานิยมเรื่อง
ศีลธรรมแกประชาชน ทั้งบรรพชิตและฆราวาส โดยสะทอนผานพระธรรมเทศนา  พระบรม
ราโชวาทมาโดยตลอด   อีกหนทางหนึ่งที่เปนหลักฐานแสดงถึงการถายทอดแนวพระราชประสงค
ในเรื่องนี้ไดเปนอยางดีคือ งานจิตรกรรมฝาผนังในวัดสําคัญที่พระองคทรงอุปถัมภ  เหตุเพราะวัด
เปนศูนยกลางการเรียนรูที่สามารถถายทอดสารไปยังพุทธศาสนิกชนในชุมชนไดเปนอยางดี ทั้งทีมี่
การศึกษาและที่ไมรูหนังสือ   
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กกกกกกกก ดวยเหตุนี้จึงปรากฏงานจิตรกรรมฝาผนังเก่ียวกับขอวัตรของสงฆ รวมทั้งภาพ
พุทธศาสนิกชนประกอบศาสนกิจตางๆ อยูโดยทั่วไปในงานจิตรกรรมที่เขียนขึ้นตามพระราช
ประสงค  ตัวอยางเชน ภาพเรื่องธุดงควัตร พระอุโบสถวัดมหาพฤฒาราม  ภาพพิธีสําคัญทางพุทธ
ศาสนาที่พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร  วัดบรมนิวาส และเรื่องฉฬาภิชาติ  ที่มีปรากฏอยูในวัด
ธรรมยุติหลายแหง  การสื่อสารกับราษฎรดวยงานจิตรกรรมในวัดจึงเปนอีกหนทางหนึ่งที่จะทําให
ประชาชนในทุกระดับ  ทั้งภิกษุ และฆราวาส มีแนวทางและตัวอยางในการปฏิบัติตนเพ่ือเปนไป
ตามพระราชประสงคแหงรัชกาลที่ 4 ที่ทรงมุงสงเสริมศีลธรรมและความประพฤติที่ดีงามของ
ราษฎร  
 
 การใหความสําคัญกับเน้ือหาท่ีสมจริงจากพระไตรปฎกในงานจิตรกรรม 
กกกกกกกก ดวยความจําเปนจากปจจัยภายนอกที่ทําใหตองมีการปฏิรูปพุทธศาสนา  ดังนั้น
แนวทางในการปฏิรูปที่จะทําใหเกิดความชอบธรรมในการปฏิบัติ  จึงจําเปนตองยึดสาระใน
พระไตรปฎกเปนสําคัญ   การแสดงออกในงานจิตรกรรมฝาผนังของวัดฝายธรรมยุติก็เชนกัน   
กกกกกกกก เนื้อหาในงานจิตรกรรมฝาผนังของกลุมวัดที่ศึกษาจึงลวนเปนเรื่องที่นํามาจาก
พระไตรปฎก ไมวาจะเปนขอธรรมะที่เกิดจากการฝกปฏิบัติอันนําไปสูปญญา เชน  ความมักนอย 
สันโดษ ไมโลภ หรือหลงใหลไปกับรูปสมบัติ และลาภวัตถุ อันเปนธรรมะที่ไดจากการถือธุดงควัตร  
การปลงอสุภกรรมฐาน ดังที่ปรากฏในงานจิตรกรรมของกลุมวัดที่ศึกษา ชางเขียนไมละเลยที่จะให
รายละเอียดของขอวัตรแตละขอที่กลาวถึงในพระไตรปฎกลงในงานจิตรกรรม ซึ่งเทากับวาชาง
เขียนซึ่งอาจเปนพระสงฆยอมนาจะเขาใจขอวัตรเหลานั้นอยูแลวเปนอยางดี 
กกกกกกกก นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบวามีเนื้อหาในพระไตรปฎกเก่ียวกับขอวินัยสงฆไดถูก
หยิบยกมาเขียนเปนภาพจิตรกรรมสอดแทรกอยูในสวนตางๆ ภายในอุโบสถและวิหารอยูไมนอย    
ตัวอยางเชน เรื่องเนื้อสัตวที่หามภิกษุฉัน  เรื่องผลไมสําหรับทําน้ําอัฏฐบาน  และมหาผลที่ทรงหาม 
เปนตน  แสดงถึงความเอาใจใสในรายละเอียดของขอวินัย   โดยใชพ้ืนทีส่วนทีเ่ปนบานแผละประตู
และหนาตางใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งเปนสวนที่นาจะมุงหมายเปนการเฉพาะใหภิกษุผูดูแล
อุโบสถและวิหารตางไดมองเห็นอยางชัดเจนทุกครั้งที่เปด-ปดอาคาร 
กกกกกกกก เร่ืองราวที่นํามาเขียนภาพจิตรกรรมเหลานี้อยูในวิสัยที่รับรูและเขาใจไดโดยงาย    ซึ่ง
แตกตางจากเรื่องอิทธิปาฏิหาริยเหนือการรับรูดวยสัมผัสของมนุษยเชนไตรภูมิโลกสัณฐาน และ
ปรัมปราคติตางๆ   หลักฐานดานงานจิตรกรรมในกลุมวัดที่เขียนขึ้นโดยพระราชประสงคเหลานี้   
จึงเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรศิลปะที่สนับสนุนวา การปฏิรูปพุทธศาสนาของเจาฟามงกุฏ คือ
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การกลับไปสูพุทธวจนะโดยยึดถือสาระสําคัญจากพระไตรปฎก โดยเฉพาะในเรื่องการใชปญญา
พิจารณา เพ่ือที่มนุษยจะสามารถปฏิบัติหรือพิสูจนไดดวยตนเองซึ่งใหผลในปจจุบันแกผูปฏิบัติ   
งานจิตรกรรมฝาผนังเก่ียวกับจริยวัตรสงฆในพระราชประสงครัชกาลที่ 4 จึงสอดคลองกับ
ความเห็นของนักวิชาการดานประวัติศาสตรที่กลาววา  เจาฟามงกุฏไดหันกลับไปเนนวาแกนแท
ของพระพุทธศาสนาอยูที่การดับทุกขซึ่งตองใชปญญาและเหตุผลเปนเครื่องมือ  การใชกลวิธีนี้ทํา
ใหพุทธศาสนาสามารถดํารงอยูไดทามกลางกระแสความคิดใหมๆ ทางวิทยาศาสตรของตะวันตก  
และหากพุทธศาสนายังดํารงอยูไดก็เทากับวาชนชั้นนําของไทยยังสามารถรักษาเอกภาพในสังคม
ไวไดดวย3 
กกกกกกกก การนําเอาหลักคําสอนในเรื่องการใชปญญาจากพระไตรปฎกมาถายทอดในงาน
จิตรกรรม ดังเชนเรื่องภิกษุปลงอสุภกรรมฐานที่ใชปญญาพิจารณาความไมเที่ยงแทของสังขาร  
เรื่องธุดงควัตรที่แสดงความสันโดษไมยึดติดตอสิ่งใดของเหลาภิกษุ  อยางนอยก็นาจะทําให
พุทธศาสนิกชนเชื่อวาความเจริญทางวัตถุอยางใหมที่เขามาตามกระแสสังคมตะวันตก ไมสามารถ
สรางความสุขที่แทจริงใหเกิดขึ้นไดในชีวิต  จึงเสมือนเปนการเตือนสติชาวไทยดวยวาการที่
ชาวตะวันตกมีเทคโนโลยีที่ดีกวานั้น ก็ไมไดหมายความวาประเทศเหลานั้นมีศาสนาที่ดีกวาศาสนา
พุทธ แมรัชกาลที่ 4 เองก็มิไดทรงเปลี่ยนศาสนา ทั้งที่ทรงรอบรูในศิลปวิทยาการอยางตะวันตก  
กกกกกกกก กลวิธีที่นําเอาหลักคิดจากพระไตรปฎกมาแสดงในงานจิตรกรรมนี้ อาจเปนกลวิธีหนึ่ง
ที่ทําใหประชาชนมีความหนักแนนเพียงพอที่จะไมยอมรับนับถือศาสนาอื่นอันจะมีผลตอความ
ม่ันคงของประเทศ ดังมีหลักฐานวาการเผยแผคริสตศาสนาในประเทศไทยไดผลนอย   แมวาจะไม
คอยมีการตอตานการเผยแผศาสนาของชาวตะวันตกจากภาครัฐก็ตาม4 
กกกกกกกก นอกจากแรงกดดันจากภายนอกที่ทําใหตองมีการปฏิรูปพุทธศาสนาโดยหันมายึดถือ
พุทธวจนะจากพระไตรปฎกแลว   เจาฟามงกุฏยังทรงปฏิรูปพุทธศาสนาดวยเหตุผลดานการ
ศาสนาดวย ดังเชนเรื่องการชําระพระวินัย  ซึ่งเปนสิ่งที่ผูนําไทยไดถือปฏิบัติมาแลวเปนระยะตั้งแต
สมัยรัชกาลที่ 1  แตจนถึงขณะนั้นความผิดทางวินัยสงฆก็ยังมีอยูมาก5 แตดวยพระอุปนิสัยที่
                                                

3 วิไลเลขา  ถาวรธนสาร, ชนชั้นนําไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 
2545), 57. 

4 เฟลตัส  ยอรจ  ฮอวส, หมอเฮาสในรัชกาลที่ 4 แปลจาก Samul Reynolds House of Siam 
(พระนคร : กองคริสเตียนศึกษา สภาคริสตจักรในประเทศไทย, 2504),137-138. 

5 อัจฉรา  กาญจนมโนมัย, “การฟนฟูพระพุทธศาสนาสมัยรัตนโกสินทรตอนตน (พ.ศ.2325-
2394)”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  ภาควิชาประวัติศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2523), 142. 
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พยายามคนหาเหตุผลในเร่ืองตางๆอยูเสมอ  ทําใหทรงตรวจสอบและชําระขอวินัยสงฆใหถูกตอง
ตรงตามพระไตรปฎก  และใหสงฆถือปฏิบัติอยางเครงครัด  โดยเฉพาะอยางย่ิงพระสงฆในฝาย
ธรรมยุติซึ่งไดชื่อวาเปนคณะสงฆที่บริสุทธ์ิกวานิกายเดิม   
กกกกกกกก งานจิตรกรรมฝาผนังเรื่องขอวินัยสงฆที่พบในกลุมวัดที่ศึกษาจึงเปนผลจากการศึกษา
และใหความสําคัญกับขอวินัยในพระไตรปฎกของเจาฟามงกุฏ  จึงทําใหเกิดการหยิบยกเนื้อหา
เหลานั้นมาเขียนภาพจิตรกรรมในวัดฝายธรรมยุติที่ทรงอุปถัมภอยูหลายแหง  จนเกิดเปนแนวทาง
ในการเขียนภาพจิตรกรรมอยางใหม ซึ่งมีขอแตกตางจากงานชางจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 3   งาน
จิตรกรรมเรื่องขอวินัยสงฆเหลานี้  จึงนาจะเปนเครื่องเตือนใจใหภิกษุสํารวมระวังความประพฤติ มิ
ใหเกิดความผิดดังเชนที่คณะสงฆนิกายเดิมเคยกระทํา    
 
เรื่องจริงของสถาบันสงฆกับการใชงานจิตรกรรมเปนสื่อการสอนพระสงฆและฆราวาส 
กกกกกกกก แมวาเจาฟามงกุฏจะทรงแกไขและปรับปรุงกฎระเบียบปฏิบัติของพระสงฆใหตรงตาม
พระวินัยมากขึ้นมาโดยตลอด  ตั้งแตเมื่อครั้งทรงเริ่มต้ังธรรมยุติกนิกายในแผนดินรัชกาลที่ 3   แต
เม่ือเสด็จขึ้นครองราชยแลวและการต้ังคณะธรรมยุตินั้นก็เปนไปโดยเรียบรอย กลับปรากฏวา
พระสงฆอีกหลายหมูยังมีความประพฤติที่ยอหยอนและไมเหมาะสมอยูอีกมาก ดังมีหลักฐาน
เอกสารปรากฏอยูหลายเรื่อง เชน ภิกษุสามเณรลักลอบสูบฝน6   เสพสุรา กัญชา และดูมหรสพ7  
ภิกษุลักลอบกระทําอนาจารกับหญิงภายในกุฏิถึงขั้นปราชิก8    ภิกษุที่อยากลาสิกขาเพื่อหวังจะ
ไดรับราชการในตําแหนงใหญโตเพราะใกลชิดกับขุนนางผูใหญ9   และภิกษุแปลงเปนคฤหัสถไป
เลนการพนัน10 เปนตน เปนผลใหทรงประกาศหามพระสงฆประพฤติชั่วในเรื่องนั้นๆ ตามมาใน
ภายหลัง  รวมทั้งทรงตราพระราชบัญญัติพระสงฆสามเณรแลศิษยวัดขึ้น  เพ่ือกําหนดขอหามและ
บทลงโทษ ทั้งนี้เพ่ือความเรียบรอยในการปกครองคณะสงฆดวย11  

                                                
6 ชาญวิทย  เกษตรศิริ, บรรณาธิการ, “ประกาศเรื่องใหสึกพระสงฆสามเณรที่สูบฝน พ.ศ.2396” 

ในประชุมประกาศรัชกาลที่ 4  (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยตาประเทศไทย, 2547), 21.  
7 เรื่องเดิม, “ประกาศหามคฤหัสถไมใหสมคบภิกษุสามเณรที่ประพฤติอนาจาร พ.ศ.2396”, 37. 
8 เร่ืองเดิม, “ประกาศวาดวยเรื่องฟองหาปราชิก พ.ศ.2396”, หนา 33.  และ “ประกาศเรื่อง

สามเณรรักใครผูหญิงจนถึงเปนปราชิกใหมาลุกะโทษ จะยกโทษให พ.ศ.2396”, 34. 
9 เรื่องเดิม,  “ประกาศพระสงฆที่จะสึกมารับราชการ พ.ศ.2397”, 43. 
10 เร่ืองเดิม, “ประกาศพระราชบัญญัติพระสงฆสามเณรลักเพศ พ.ศ.2404”, 285. 
11 เร่ืองเดิม,  “พระราชบัญญัติพระสงฆสามเณรแลศิษยวัด พ.ศ.2402”, 221. 
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กกกกกกกก เก่ียวกับความประพฤติยอหยอนในทางพระวินัยของสงฆนั้น มีความเชื่อกันมาแต
โบราณวาเม่ือมีการเชิญพระไตรปฎกจากลังกาทวีปมานั้น เรือลําที่ทรงพระวินัยถูกพายุพัดไปเมือง
มอญ และเรือที่ทรงพระสุตตันตปฎกพลัดมาที่เมืองไทย  ทําใหพระสงฆฝายไทยไมสูเครงครัดใน
พระวินัยนัก  และพระสงฆไทยเชื่อถือในคติปจอันตรธานในบริเฉททายของคัมภีรปฐมสมโพธิมาก
เกินไป  ที่กลาวถึงพุทธพยากรณที่วาพุทธศาสนาจะเสื่อมลงเรื่อยไป   สติและความอุตสาหะของ
คนก็เสื่อมถอยตามไปดวย จนไมสามารถรักษาพระธรรมวินัยไดในที่สุด  แมพระสงฆก็จะมีแตหม
ผาเหลืองไวพอใหรูวาเปนพระเทานั้น   จึงเกิดคําพูดที่วา “ทําพอเปนกิริยาบุญ” ขึ้น12    
กกกกกกกก ดังนั้นการที่เจาฟามงกุฏทรงต้ังระเบียบวัตรปฏิบัติอยางธรรมยุติกนิกายจึงเปนการ
ฟนฟูศาสนาสวนที่บกพรองของพระสงฆที่มีมานาน   และการที่โปรดเกลาฯ ใหเขียนภาพจิตรกรรม
ฝาผนังเรื่องพระสงฆที่มีวัตรปฏิบัติอยางเครงครัด  จึงเปนแนวทางหนึ่งที่ทรงเชื่อวาชวยแกไข
ปญหาเรื่องนี้ได  ควบคูไปกับการแสดงพระธรรมเทศนาอยางตอเนื่องต้ังแตเม่ือคราวทรงผนวช  
โดยโปรดเกลาฯใหเขียนถายทอดเปนภาพเต็มพ้ืนที่ภายในวิหารและอุโบสถของพระอารามหลวง
สําคัญฝายธรรมยุติ ซึ่งเปนคณะสงฆใหมที่ถือวามีความประพฤติบริสุทธ์ิและถูกตองตามพระวินัย
กวาคณะสงฆมหานิกายในขณะนั้น 
กกกกกกกก หลักฐานเอกสารทางประวัติศาสตรยังไดใหขอมูลวาการประพฤตินอกลูนอกทางของ
สงฆสมัยนั้นยังมีฆราวาสรูเห็นเปนใจอยูดวย  ทั้งที่ตั้งใจกระทําโดยรูอยูวาผิด เชน เปนแมสื่อเก้ียว
ผูหญิงใหกับพระ หรือ นิมนตพระไปฉันม้ือคํ่า เสพสุรา ชมมรสพ13 แสดงใหเห็นวายังมีฆราวาสอีก
มากที่ประพฤติตนไมเหมาะสม  และมีสวนรวมกอปญหาชักชวนพระสงฆใหประพฤติในทางมิชอบ   
กกกกกกกก จากกลุมวัดสําคัญในรัชกาลที่ 4 ที่ศึกษาพบวาเรื่องราวเกี่ยวกับพระสงฆที่ปรากฏใน
ภาพจิตกรรมฝาผนังมิไดแสดงเนื้อหาอันเสื่อมเสียตามสภาพความเปนจริงที่เกิดขึ้นแกวงการสงฆ
ในขณะนั้นแตอยางใด   ในทางตรงขาม กลับสื่อออกมาในภาพของสถาบันสงฆที่มีจริยวัตร
เรียบรอยงดงาม ประกอบกับเหลาพุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติถูกควร  โดยประกอบศาสนกิจในวัน
สําคัญตางๆ  ทางพุทธศาสนา  จึงทําใหเชื่อวารัชกาลที่ 4 ทรงตองการใหภาพจิตรกรรมเหลานี้เปน
เคร่ืองมือสําคัญที่จะชวยอบรมสั่งสอนภิกษุและฆราวาส  เพ่ือใหเปนแนวทางในการถือปฏิบัติตน
ใหเปนชาวพุทธที่ดี  เพ่ือที่จะไมกอใหเกิดปญหาดังเชนที่เปนอยูในสังคมขณะนั้น 

                                                
12สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ความทรงจํา, 50-51. 
13 ชาญวิทย  เกษตรศิริ, บรรณาธิการ, “ประกาศหามไมใหชักสื่อแลชวนภิกษุสามเณรประพฤติ

อนาจาร พ.ศ. 2406” ใน ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4,  36. 
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กกกกกกกก นอกจากเรื่องพระสงฆประพฤติผิดศีลธรรมเหลานี้แลว  ในเอกสารทางประวัติศาสตร
ยังระบุวามีพระสงฆบางจําพวกในสมัยนั้นเห็นแกอามิสและลาภสักการะ  จากการรับนิมนตไปสวด
มนตในพิธีกรรมยังที่ตางๆ  โดยไมใสใจในการปฏิบัติกิจสงฆ เชน การสวดปาฏิโมกขในวันธรรม
สวนะภายในวัดที่จําพรรษา  ซึ่งรัชกาลที่4 ก็ทรงทราบและไดทรงพระราชอุทิศ “กระจาดพระปาฏิ
โมกข” เพ่ือพระราชทานแกพระสงฆที่หมั่นสวดพระปาฏิโมกขและกระทําอุโบสถสังฆกรรมอยูที่วัด
ทุกวันพระ และทรงอุทิศพระราชทรัพยแกพระสงฆที่ปฏิบัติเครงครัดในพระวินัยดวย14    
กกกกกกกก การที่ทรงปฏิบัติเชนนี้ เพราะทรงมุงหมายใหพระสงฆเปนผูที่ไมมุงหวังในลาภสักการะ  
และมุงที่จะปฏิบัติวัตรใหถูกตองอยางสํารวมตน  เก่ียวกับเรื่องการสวดปาฏิโมกขนี้  จะเห็นไดวา
งานจิตรกรรมของกลุมวัดที่ศึกษามักปรากฏภาพสงฆสวดปาฏิโมกขในวันธรรมสวนะ  รวมทั้งภาพ
การสวดมนตประชุมสงฆอยูมาก ฉากเหตุการณเหลานี้มักปรากฏซ้ํากันอยูหลายแหง เชน พระ
อุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร  และวัดบรมนิวาส และในบางแหงปรากฏภาพการประชุมสงฆมากกวา
หนึ่งแหง ซึ่งแสดงวาชางเขียนคํานึงถึงพระราชประสงคในเรื่องนี้อยูไมนอยจึงเขียนฉากเหตุการณ
เหลานี้ซ้ํ ากันอยูบอยคร้ัง  หลักฐานงานชางจิตรกรรมจึงมีความสอดคลองกับขอมูลทาง
ประวัติศาสตร จึงยิ่งทําใหนาเชื่อวางานจิตรกรรมที่เขียนภาพการสวดปาฏิโมกขหรือการประชุม
สงฆอื่นๆ นาจะเกิดขึ้นดวยพระราชประสงคของรัชกาลที่ 4 อยางแทจริง เพ่ือตองการใหเปน
ตัวอยางปฏิบัติแกวัดฝายธรรมยุติที่ยอมตองเครงครัดกวานิกายเดิม 
กกกกกกกก สิ่งเหลานี้จึงสอดคลองกับการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังในเร่ืองที่เก่ียวของกับวัตร
ปฏิบัติของสงฆในที่อื่นๆ  ซึ่งมุงหมายใหพระสงฆปฏิบัติอยางถูกตองเครงครัด  เชนเรื่องธุดงควัตร  
ที่มุงใหพระสงฆถือสันโดษ และมักนอย   หรือเรื่องอสุภกรรมฐานที่สอนใหปลงสังขาร ไมใหยึดติด
หรือหลงใหลในรูปวัตถุและมัวเมาในกิเลส รวมทั้งยังสอนใหรูจักความไมเที่ยงแทแนนอน จึงไมควร
ยึดติดหรือหลงใหลไปกับวัตถุซึ่งไมอาจนําติดตัวไปไดเม่ือตายไปแลว  แตควรสรางคุณงามความดี
เพ่ือใหเกิดประโยชนตอสวนรวม  ซึ่งเปนสิ่งที่คงคุณคาอยูสืบไปแมวารางกายจะเสื่อมสูญ  
กกกกกกกก การเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับจริยวัตรสงฆเหลานี้  จึงเปนแนวทางในการ
อบรมสั่งสอนราษฎรในสังคมทุกระดับ ทั้งพระสงฆและฆราวาส เพ่ือใหเปนแนวทางปฏิบัติตนได
อยางดีงาม ถูกตองตามหลักศีลธรรม อันจะนํามาซึ่งความสงบสุขในสังคม และเปนกลไกหนึ่งใน
การปกครองแผนดิน  ซึ่งเปนไปตามพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวที่
โปรดเกลาฯ ใหสถาปนาและปฏิสังขรณพระอารามหลวงในรัชสมัยเหลานั้น 

                                                
14 เร่ืองเดิม, “ประกาศเรื่องปวารณา”, 107.  
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บทท่ี 5 
บทสรุป 

 
กกกกกกกก งานชางจิตรกรรมในพระอารามหลวงที่เริ่มกอสรางหรือไดรับการปฏิสังขรณตามพระ
ราชประสงคของรัชกาลที่ 4 ไดปรากฏเรื่องราวเก่ียวกับจริยวัตรสงฆและวิถีชาวพุทธของราษฎร
ทั่วไป ซึ่งมีแนวคิดและเทคนิคในการนําเสนอที่แตกตางจากเรื่องไตรภูมิ พุทธประวัติ และชาดก
ตามปรัมปราคติ ดังเชนที่เคยเปนมาในงานชางจิตรกรรมสมัยอยุธยาถึงตนกรุงรัตนโกสินทร   
กกกกกกกก จากกลุมวัดที่เปนตัวอยางในการศึกษา แสดงใหเห็นวาแนวคิดและความเชื่อเก่ียวกับ
ไตรภูมิและเรื่องเหนือจริงอื่นๆที่เคยแสดงออกในงานจิตรกรรมสมัยกอนหนา ถูกแทนที่ดวยภาพ
อยางสมจริง  ทั้งเหตุการณ เวลา สถานที่ และบุคคล ซึ่งเปนฉากวิถีชีวิตที่พบเห็นไดทั่วไปในสังคม
ขณะนั้น สอดคลองกับกระแสความคิดเรื่องสัจจนิยมอยางตะวันตก 
กกกกกกกก แนวคิดอีกประการหนึ่งที่สงผลตองานจิตรกรรมเร่ืองจริยวัตรสงฆในกลุมวัดที่ศึกษา 
คือแนวคิดเรื่องมนุษยนิยม ที่แสดงออกดวยภาพการปฏิบัติกิจของสงฆที่สื่อแสดงใหเห็นวามนุษย
ทุกคนมีศักยภาพในตนที่จะบรรลุมรรคผลไดดวยการต้ังม่ันใน ศีล สมาธิ และเจริญปญญา แมแต
ฆราวาสก็จะประสบความสุขและความสําเร็จในปจจุบันไดตามสถานภาพของตน หากตั้งมั่นอยูใน
ศีลธรรม  แนวคิดเหลานี้เปนสิ่งที่ตางจากแนวคิดเรื่องการสั่งสมบารมีเพ่ือมุงหมายพระนิพพานใน
ภพหนาที่แสดงผานเรื่องไตรภูมิ พุทธประวัติ  และชาดกดังที่เคยเปนมา 
กกกกกกกก เทคนิคการเขียนภาพที่ปรากฏโดยสวนใหญเปนเทคนิคแบบตะวันตก  มีการใชหลัก
ทัศนียวิทยา การใหสีออนแกในสวนที่รับและหลบแสง  รวมทั้งปรากฏภาพสถาปตยกรรมแบบ
ตะวันตกซึ่งมีทั้งที่ปรากฏจริงในสังคมไทยนั้น  และบางแหงอาจไดรับแรงบันดาลใจจากภายนอก 
ทั้งยังปรากฏอยูรวมกับสถาปตยกรรมแบบไทย  ซึ่งเปนไปตามสภาพความเปนจริงของสังคมใน
ชวงเวลานั้นดวย   อยางไรก็ตาม ยังคงพบรองรอยเทคนิคการเขียนภาพแบบไทยรวมอยูดวยใน
หลายแหง เชน การเขียนภาพบุคคลดวยการตัดเสน เปนตน 
กกกกกกกก การนําเสนอเนื้อหาของงานจิตรกรรมเกี่ยวกับจริยวัตรสงฆเหลานี้เปนไปตามพระราช
ประสงคในเจาฟามงกุฏซึ่งตอมาภายหลังคือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 
ซึ่งเปนผูนําในการปฏิรูปพุทธศาสนาในขณะที่บานเมืองกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงจาก
มหาอํานาจตะวันตก   จึงจําเปนตองปรับแนวคิดและความเชื่อเก่ียวกับศาสนาพุทธบางประการ  
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ใหหลุดพนจากกรอบความเชื่อเดิมที่มีมาอยางยาวนานที่กลายเปนความงมงายซึ่งไมอาจพิสูจนได
ดวยวิทยาศาสตรสมัยใหมอยางตะวันตก  แตหันมาใหความสนใจกับหลักธรรมเกี่ยวกับศีล สมาธิ 
และการใชปญญาที่บุคคลทั้งหลายสามารถปฏิบัติและใหผลไดจริงในปจจุบัน ตัวอยางที่เห็นไดชัด
คือ งานจิตรกรรมเร่ืองวัตรปฏิบัติอยางเครงครัดของพระสงฆผูบริบูรณดวยศีล ซึ่งจะนําไปสูสมาธิ 
และเกิดปญญาในที่สุด อันเปนแนวทางที่นําไปสูการบรรลุธรรมที่มีกลาวถึงในพระไตรปฎก  ไม
เพียงแตพระสงฆเทานั้น แมฆราวาสก็สามารถนําหลักปฏิบัติในเรื่องนี้ที่สะทอนผานงานจิตรกรรม
ไปใชใหเกิดผลดีตอชีวิตประจําวันของตนไดดวยการประกอบสัมมาอาชีพและรักษาศีลธรรม   
กกกกกกกก การหันมาสนใจสาระที่เปนแกนธรรมในพระไตรปฎกเหลานี้จึงนําไปสูการถายทอดใน
งานจิตรกรรมเร่ืองจริวัตรสงฆและกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโอกาสตางๆของพุทธศาสนิกชน  ซึ่ง
เปนสื่อสําคัญแขนงหนึ่งที่ทําหนาที่ถายทอดพระบรมราโชวาทของรัชกาลที่ 4 ไปสูพุทธบริษัทใหถือ
ปฏิบัติตาม เพ่ือชวยขจัดปญหาที่เกิดขึ้นในสถาบันสงฆ  สงเสริมพระพุทธศาสนาใหถาวรม่ันคง 
และสงเสริมใหประชาชนเกิดปญญาเพ่ือรูจักพิจารณาสิ่งตางๆ อันจะมีผลตอความม่ันคงของ
ประเทศ ในขณะที่ราชอาณาจักรกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงจากวัฒนธรรมภายนอก  
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กกกกกกกก เพลิงศพ ม.จ.ไตรทิพเทพสุต  เทวกุล ณ วัดเทพศิรินทราวาส). 
 .ปฏิจจสมุปบาทธรรม. กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2535. 
 .ประชุมพระราชนิพนธภาคภาษาไทยในรัชกาลที่ 4 ภาคที่ 1และ2. กรุงเทพฯ : มหา 

มกุฏราชวิทยาลัย, 2511. 
 .รวมพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เรื่องพระราชหัตถเลขา 

ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว. กรุงเทพฯ : องคการคาของคุรุสภา, 2548. 
 . “คําสอนใหผูปฏิบัติรูในทางที่ชอบ” ใน มหามกุฏราชนุสสรณีย .กรุงเทพฯ : มหามกุฏ 

ราชวิทยาลัย,2511.  
 . “พระกระแสทรงแนะนําในการแผไมตรีจิตตอเทพารักษ” ใน มหามกุฏราชานุสสรณีย.  

กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย,2511. 
 . “พระบรมราโชวาทแสดงเบญจศีลอยางตํ่า” ใน มหามกุฏราชานุสสรณีย. กรุงเทพฯ:  

มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2511. 
 . “พระรัตนตรัย” ใน มหามกุฏราชานุสสรณีย. กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย,2511.  
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จอมเกลาเจาอยูหัว,พระบาทสมเด็จพระ. “วาดวยการในพระพุทธศาสนา” ใน มหามกุฏราชา 
 นุสสรณีย. กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2511. 
 . “อุโบสถสีลกถา” ใน มหามกุฏราชานุสสรณีย. กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย,2511. 
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จพระ. พระราชพิธีสิบสองเดือน.  พิมพคร้ังที่ 18. กรุงเทพฯ :  

บรรณาคาร, 2542. 
 . “พระราชวิจารณวาดวยนิทานชาดก” ใน นิทานกถา พระพุทธประวัติตอนตน ฉบับ 

พระพุทธโฆสเถระ. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2530. 
 . เทศนาพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว. กรุงเทพฯ : มหามกุฏราช

วิทยาลัย, 2547.  
ชาญวิทย  เกษตรศิริ และ กัณฐิกา ศรีอุดม,บรรณาธิการ. พระเจากรุงสยามกับเซอรจอหน เบาวริง.  

กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยตาประเทศไทย, 2548.  
ชาญวิทย  เกษตรศิริ, บรรณาธิการ.“ประกาศพระสงฆที่จะสึกมารับราชการ พ.ศ.2397” ใน ประชุม 

ประกาศรัชกาลที่ 4. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยตาประเทศไทย, 2547. 
 . “ประกาศพระราชบัญญัติพระสงฆสามเณรลักเพศ พ.ศ.2404” ใน ประชุมประกาศ 

รัชกาลที่ 4. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยตาประเทศไทย, 2547.    
 . “ประกาศเรื่องปวารณา” ใน ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยตา 
กกกกกกก  ประเทศไทย, 2547. 
 . “ประกาศเรื่องสามเณรรักใครผูหญิงจนถึงเปนปราชิกใหมาลุกะโทษ จะยกโทษให  

พ.ศ.2396” ใน ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยตาประเทศไทย, 2547. 
 . “ประกาศเรื่องใหสึกพระสงฆสามเณรที่สูบฝน พ.ศ.2396” ในประชุมประกาศรัชกาลที่  
กกกกกกกก4. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยตาประเทศไทย, 2547. 
 . “ประกาศวาดวยเร่ืองฟองหาปราชิก พ.ศ.2396” ใน ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4.  
กกกกกกกกกรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยตาประเทศไทย, 2547. 
 . “ประกาศหามคฤหัสถไมใหสมคบภิกษุสามเณรที่ประพฤติอนาจาร พ.ศ.2396” ใน 

ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยตาประเทศไทย, 2547.  
 . “ประกาศหามไมใหชักสื่อแลชวนภิกษุสามเณรประพฤติอนาจาร พ.ศ. 2406” ใน 
กกกกกกกกประชุมประกาศรัชกาลที่ 4. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยตาประเทศไทย, 2547. 
 . “พระราชบัญญัติพระสงฆสามเณรแลศิษยวัด พ.ศ.2402”  ใน ประชุมประกาศรัชกาลที่

4. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยตาประเทศไทย, 2547. 
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ณัฏฐภัทร  จันทวิช. ศิลปกรรมแบบพระราชนิยมพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว.กรุงเทพฯ: 
กรมศิลปากร, 2549.  

ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม, “พระพุทธไพรีพินาศ” ใน พระเกียรติประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา 
 เจาอยูหัว. กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2547. 

ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา. ความทรงจํา. กรุงเทพฯ :  สมาคมสังคมศาสตรแหง 
ประเทศไทย, 2505. 

 . “พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เม่ือกอนเสวยราชย พ.ศ.2347 – 2394”  ใน 
 เรื่องพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว.กรุงเทพฯ : มหามกุฏราช 
วิทยาลัย, 2547.  

ทิพากรวงศ, เจาพระยา. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 4. พิมพครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ :  
อมรินทรพริ้นต้ิงแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน), 2548. 

 .แสดงกิจจานุกิจ. มปท. ฯพณฯ สุกิจ  นิมมานเหมินทร รมว.ศึกษาธิการ พิมพเปนของ 
ชํารวยในงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเกตการาม อ. เมือง  จ.เชียงใหม, 2513. 

น. ณ ปากน้ํา (นามแฝง) และคณะ. วัดมหาพฤฒาราม. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2526. 
นวลจันทร มงคลเจริญโชค. “จิตรกรรมฝาผนังเรื่องธุดงควัตรสิบสามภายในพระอุโบสถวัดมหา 

พฤฒารามวรวิหาร”  วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาประวัติศาสตรศิลปะ 
บัณฑิตวิยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2549. 

แนงนอย ศักด์ิศร,ีม.ร.ว. และคณะ. สถาปตยกรรมพระบรมมหาราชวัง เลม 1. สํานักราชเลขาธิการ 
จัดพิมพนอมเกลาฯ ถวายสนองพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 
60 พรรษา, 2531. 

บุณย  นิลเกษม. คัมภีรวิสุทธิมรรคสําหรับประชาชน เลม 1 สีลนิเทศและธุดงคนิเทศ. เชียงใหม :   
บุณยนิธิ,2543. 

 . คัมภีรวิสุทธิมรรคสําหรับประชาชน เลม 2 กัมมัฏฐานนิเทศ. เชียงใหม :  บุณยนิธิ,  
  2543. 
ประยูร อุลุชาฎะ. จิตรกรรมสมัยอยุธยาจากสมุดขอย. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2528. 
ประวัติวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร. จัดพิมพเปนที่ระลึกในงานฉลองครบรอบ 100 ป สมเด็จ 

พระอริยวงศาคตญาณ (จวน อุฏฐายีมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆ- 
  ปริณายก 16 มกราคม 2540. กรุงเทพฯ : อมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับลิชชิ่ง, 2540. 
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ประวัติวัดมหาพฤฒาราม. พิมพโดยเสด็จพระราชกุศลพระกฐินเสด็จพระราชดําเนินพระราชทานที ่
วัดมหาพฤฒาราม 12 ต.ค.2511. กรุงเทพฯ : ประชุมชาง, 2511. 

ปริวรรต  ธรรมปรีชากร และ กฤษฎา พิณศรี. ศิลปะเครื่องถวยในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : แอคมี  
พรินต้ิง จํากัด , 2533. 

ปวเรศวริยาลงกรณ, สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยา. “เรื่องพระราชประวัติในรัชกาลที่ 4”  
ประชุมพระราชนิพนธภาษาบาลีในรัชกาลที่ 4 ภาคที่ 1.กรุงเทพฯ : มหามกุฏราช 

   วิทยาลัย,2511.    
พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ พุทธศักราช 2530.กรุงเทพฯ : โรง 

พิมพการศาสนา, 2530. 
พระราชปุจฉาในชั้นกรุงรัตนโกสินทรต้ังแตรัชกาลที่ 1 – รัชกาลที่ 5. เลม 2. กรุงเทพฯ : คุรุสภา,  
กกกกกกกก 2513. 
ไพศาล  วิสาโล, พระ. “พุทธศาสนาไทยในอนาคต : แนวโนมและทางออกจากวิกฤต” พระเจากรุง 

สยามกับเซอร จอหน เบาวริง. เอกสารสรุปการสัมมนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  ในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบรอบ  
200 ป, 2548,   

เฟลตัส  ยอรจ  ฮอวส. หมอเฮาสในรัชกาลที่ 4 แปลจาก Samul Reynolds House of Siam.พระ 
กกกกกกกกนคร : กองคริสเตียนศึกษา สภาครสิตจักรในประเทศไทย, 2504. 
มหามกุฏราชวิทยาลัย. วิสุทธิมรรคแปล. ภาค 1, 2. พิมพครั้งที่ 11. กรุงเทพฯ : มหามกุฏราช 
กกกกกกกก วิทยาลัย, 2550. 
ราชธรรมนิเทศ (ระแบบ  ฐิตญาโณ),พระ. พระวินัยปฎกยอ. เลม 2. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ :  
กกกกกกกก มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2540. 
ราชเลขาธิการ, สํานัก.ศิลปกรรมวัดบวรนิเวศวิหาร. ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพิมพ 
กกกกกกกก พระราชทานในงานฉลองพระชนมายุครบ 6 รอบ สมเด็จพระญาณสังวร เจาอาวาสวัด 
กกกกกกกก บวรนิเวศวิหาร 3 ตุลาคม 2528.กรุงเทพฯ : อมรินทรการพิมพ, 2528.  
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยา. ตํานานวัดบวรนิเวศวิหาร. พระนคร : โรง 
กกกกกกกก พิมพโสภณพิพรรฒธนากร, 2465.  
วรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, สํานัก. นามานุกรมขนบประเพณีไทย หมวดพระราช 
กกกกกกกก พิธีและรัฐพิธ.ี กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2546. 
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วรรณิภา ณ สงขลา. จิตรกรรมไทยประเพณี ; ชุดที่ 1, เลมที่ 2 : วรรณกรรม. กรุงเทพฯ : ฝาย 
กกกกกกกก อนุรักษจิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรมติดที่ กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2533. 
 . จิตรกรรมสมัยอยุธยา ; ชุดที่ 1, เลมที่ 3 : จิตรกรรมไทยประเพณี. กรุงเทพฯ :  
กกกกกกกก ฝายอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรมติดที่ กองโบราณคดี กรมศิลปากร,  
กกกกกกกก 2535. 
 . จิตรกรรมไทยประเพณี ; ชุดที่ 1, เลมที่ 5 : จิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร  
กกกกกกกก รัชกาลที่ 1.  กรุงเทพ : ฝายอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรมติดที่ กอง 
กกกกกกกก โบราณคดี กรมศิลปากร, 2537. 
วิยะดา  ทองมิตร. จิตรกรรมแบบสากล สกุลชางขรัวอินโขง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพอักษรสัมพันธ,  
กกกกกกกก 2522. 
วิลเลียม แอล บรัดเลย. สยามแตปางกอน 35 ป ในบางกอกของหมอบรัดเลย.พิมพครั้งที่ 2.  
กกกกกกกก กรุงเทพฯ : มติชน,2547.  
วิไลเลขา  ถาวรธนสาร. ชนชั้นนําไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ,  
กกกกกกกก 2545. 
ศักด์ิชัย  สายสิงห. “สถาปตยกรรม” สองศตวรรษวัดสุทัศนเทพวาราม ศูนยกลางจักรวาล  
กกกกกกกก ศูนยกลางพระนคร. กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นต้ิงแอนดพับลิชชิ่ง, 2550. 
ศิลปากร,กรม. โบราณสถานใน จ.พระนครศรีอยุธยา เลม1. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากรพิมพ 
กกกกกกกกเผยแพร, 2551. 
ศิลปากร, กรม.ประชุมภาพประวัติศาสตรแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว.  
กกกกกกกก กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2548. 
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