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 การวจิยัครั> งนี> มีวตัถุประสงคเ์พื�อ 1) ศึกษาและจดัประเภทของมหรสพและการละเล่นที�
ปรากฏ 2) ศึกษาวิถีชีวิตของผูค้นและสภาพสังคม วฒันธรรมที�ไดถ่้ายทอดไวใ้นจิตรกรรมฝาผนงั 
ในกรณีที�สัมพนัธ์กบัมหรสพและการละเล่นที�ปรากฏในงานพระเมรุ โดยใชก้ารตรวจสอบเอกสาร
ชั>นตน้และชั>นรอง รวมถึงภาพถ่าย ทั>งนี>ขอบเขตของการศึกษาจาํกดัเฉพาะจิตรกรรมฝาผนงักาํหนด
อายุสมยัระหว่างรัชกาลที� 1-5 และศึกษาภายในพื>นที�กรุงเทพมหานครเท่านั>น โดยผูว้ิจยัศึกษา
จิตรกรรมฝาผนงัจากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 4 วดั ที�มีคุณสมบติัตรงกบัขอบเขตการศึกษา คือ 1) วดั
ราชสิทธารามราชวรวหิาร 2) วดัทองธรรมชาติวรวหิาร 3) วดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร และ 
4) วดัอ่างแกว้  
 ผลการวิจยั พบว่า จิตรกรรมฝาผนังฉากมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุจาก
จิตรกรรมฝาผนงัสมยัรัชกาลที� 1–5 จะปรากฏในฉากพุทธประวติัตอนถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
โดยพยายามที�จะถ่ายทอดเนื>อหาตามที�ปรากฏจากพุทธประวติั ตอนปรินิพพาน ที�ไดมี้การทาํการ
สักการบูชาดว้ยการฟ้อนรําขบัร้องประโคมดนตรี รูปแบบของมหรสพและการละเล่นที�พบจากภาพ
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จิตรกรรมฝาผนงัไดก้ลายเป็นหลกัฐานที�สะทอ้นถึงสภาพแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรม ถือเป็น
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที� มี คุณค่า  ทําให้สามารถใช้ เ ป็นข้อมูล ที� จะ ศึกษาเ รื� องราว 
ขนบธรรมเนียมประเพณีดา้นมหรสพและการละเล่นในอดีตได ้โดยนบัวา่เป็นบนัทึกหลกัฐานทาง
วฒันธรรมอีกประเภทหนึ� งในลกัษณะเดียวกบัหลกัฐานที�เป็นเอกสารและภาพถ่าย ซึ� งส่งผลให้
เกิดผลสรุปจากการศึกษาถึงมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุที�ปรากฏจากหลกัฐานจิตรกรรม
ฝาผนงัสมยัรัชกาลที� 1-5 ดงันี>  1) เป็นเครื�องสะทอ้นสภาพแวดลอ้มทางสังคม 2) เป็นสิ�งที�แสดงถึง
ระดบัฐานนัดรศกัดิ:  และ 3) เป็นสิ�งสะทอ้นความสัมพนัธ์กบัชาติพนัธ์ุอื�น 
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KING RAMA I–V. INDEPENDENT STUDY ADVISOR: ASST.PROF. RUNGROJ THAM- 
RUNGRAENG, Ph.D.  150 pp.  
  

 This research is to 1) Studied and categorized the entertainments shown in the royal 
cremation ceremony scenery in the mural painting from the reign of King Rama I- King Rama V 
2) Studied about sociology anthropology and life style of the people in that period related with the 
entertainments shown in the royal cremation ceremony mural painting.  The accordance of this 
studied will be checked with the documentary and photography.  The Scope of the studied limited 
from four of the temple (or "Wat") in the Bangkok Area during the Reign of King Rama 1-5; Wat 
Ratchasittharam Ratchaworawiharn, Wat Thongthammachart Worawiharn, Wat Arunratchawara-  
ram Ratchaworamahawiharn and Wat Ang Keaw. 
 From the studied found that the scenery of the entertainments shown in the royal 
cremation ceremony from mural painting during the reign of King Rama I-Rama V always 
appeared in the scene of Buddha cremation ceremony.  The pattern and style of the entertain-    
ments shown in the mural painting came from the entertainments shown in the reign of King 
Rama I-King Rama V and became the evidence for social studied what happen in that period. 
Also, the entertainment shown in the mural painting was the agnomen for the social status in Thai 
culture.  Moreover, the entertainments shown is the mural painting is the prove of relationship 
ethnic identity and other nations. 
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1. ครูบาอาจารย:์ ภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร                        
ทุกท่าน ผูม้อบรากฐานองค์ความรู้ ปลูกฝังวิธีการคิด และกระบวนการศึกษาอย่างเป็นระบบ   
ขอบพระคุณ ศ.ดร.ศกัดิ: ชยั สายสิงห์ ซึ� งกรุณาแนะนาํหวัขอ้การคน้ควา้อิสระ, ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรม
รุ่งเรือง อาจารยที์�ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ ที�ไดใ้ห้คาํแนะนาํและใส่ใจอยา่งสมํ�าเสมอ ถึงแมท้่านจะ
บอกวา่ให้กาํลงัใจใครไม่เป็นก็ตาม แต่สําหรับผูศึ้กษาแลว้สิ�งนั>นยอ่มหมายถึงแรงผลกัดนัที�สําคญั
และ ผศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวถีิ มหาวทิยาลยับูรพา ที�กรุณาใหย้มืเอกสารเพื�อใชป้ระกอบการศึกษา 

2. เจา้ของผลงานทุกท่านที�ผูศึ้กษาไดน้าํขอ้มูลมาใชอ้า้งอิงในการศึกษา และวดัทุกแห่ง
ที�อยูภ่ายใตข้อบเขตการศึกษาที�ไดใ้หค้วามอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูลประกอบการศึกษา 

3. ผูบ้งัคบับญัชา: คุณสุบงกช ธงทองทิพย ์ผูอ้าํนวยการพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ เจา้
สามพระยา, คุณวรอนงค ์เดชขจร หวัหนา้ฝ่ายแผนงานและประเมินผล สถาบนัสุขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินี, คุณอินทพร จั�นเอี�ยม และคุณไพรัช เสือสิงห์ ผูอ้าํนวยการสํานกังานพระพุทธศาสนา
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รวมถึงเพื�อนร่วมงานในสถานที�ทั>ง 3 แห่ง ที�สนบัสนุนและใหโ้อกาส  

4. ครอบครัว: บิดา และพี�สาว กาํลงัใจหลกัที�ผลกัดนัใหก้า้วขา้มอุปสรรคนานปัการ    
5. กลัยาณมิตร: ช่วงแรกของการศึกษาผูศึ้กษาตอ้งเดินทางระหวา่งพระนครศรีอยุธยา

และกรุงเทพฯ ทาํใหไ้ดรั้บความอุปการะที�พกัจากคุณหนึ�งฤทยั ฟักเขียว และคุณอนนัต ์เสนาะโสตร 
ดา้นการเรียนก็ได ้“เพื�อน” ที�เกื>อหนุน โดยเฉพาะคุณณัฐิกา โชติวรรณ ที�อยูเ่คียงขา้ง ให้กาํลงัใจกนั 
ช่วยจดัหาเอกสารประกอบการศึกษา และช่วยเรื�องการจดัพิมพ,์ คุณวรพทัธ์ ภควงศ์ ช่วยถ่ายภาพ
และแปลบทคดัยอ่เป็นภาษาองักฤษ, คุณฉตัตริน เพียรธรรม ให้คาํแนะนาํในระหวา่งการศึกษาและ
นาํไปทศันศึกษา, คุณอนันต์ เสนาะโสตร กับนํ> าใจในทุก ๆ เรื� อง, คุณสุธาทิพย์ แสงเดชะ ช่วย
อาํนวยความสะดวกต่าง ๆ และ คุณโสภิดา ศรีสวสัดิ: ฉิม ที�มอบรอยยิ>ม เสียงหัวเราะ ช่วยรับฟัง
ปัญหา และใหค้วามช่วยเหลือในการแปลภาษาองักฤษในส่วนของชื�อการคน้ควา้อิสระ 
  คุณความดีและประโยชน์ใด ๆ ที�เกิดขึ>นจากการคน้ควา้อิสระนี>  ผูศึ้กษาขออุทิศให้กบั                
ผู ้วางรากฐานพร้อมทั> งถ่ายทอดชีวิตจิตใจให้ผู ้ศึกษาได้ก่อเกิดความรักในเรื� องราวของ
ศิลปวฒันธรรม รวมถึงเป็นผูที้�ทาํให้ผูศึ้กษาไดต้ระหนกัถึงความสําคญัของการศึกษา จนไดใ้ชเ้ป็น
เครื�องยึดเหนี�ยวในการดาํรงชีวิต ซึ� งไดแ้ก่ บุคคลที�มีความสําคญัที�สุดในชีวิต 2 ท่าน คือ แม่ใหญ่ 
(ยาย) และแม่ ผูล่้วงลบั ส่วนขอ้บกพร่องใด ๆ ที�เกิดขึ>น ผูศึ้กษาขอนอ้มรับไวแ้ต่เพียงผูเ้ดียว 
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บทที�  1 
 

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของการศึกษา  
 จิตรกรรมฝาผนงัเป็นหลกัฐานสําคญัที�ใช้บนัทึกเรื�องราวทางประวติัศาสตร์ประเภท
หนึ� ง สามารถเป็นตวัแทนที�ใช้สื�อความหมายทาํให้ทราบถึงเรื�องราวของวฒันธรรม ประเพณี คติ
ความเชื�อของแต่ละยุคแต่ละสมยั นอกจากนี> ยงัมีคุณค่าในการบนัทึกประวติัศาสตร์และสังคมของ
ผูค้นและชุมชนในพื>นที�นั>นหรือในยคุสมยันั>น ทั>งนี>  อาจกล่าวไดว้า่จิตรกรรมฝาผนงัถือเป็นสื�อกลาง
เพื�อเชื�อมความเขา้ใจระหวา่งสังคมในอดีตและความเป็นปัจจุบนั   
  เรื�องราวที�ปรากฏในจิตรกรรมฝาผนงัจะมีเนื>อหาหลกัที�เกี�ยวขอ้งกบัพุทธศาสนา ไดแ้ก่ 
พุทธประวติั วรรณกรรมทางศาสนา และวรรณคดี ซึ� งในพุทธประวติันั>นปรากฏเรื�องราวเกี�ยวกบั
มหรสพและการละเล่นสอดแทรกอยูใ่นเนื>อหาตอนงานถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพุทธเจา้ 
นบัไดว้า่เป็นความน่าสนใจที�จะทาํการศึกษา  เนื�องจากถือไดว้า่มหรสพและการละเล่นนั>นเป็นสิ�งที�
ปรากฏหลกัฐานชดัเจนในสังคมไทยตั>งแต่สมยัอยธุยา โดยไม่ไดใ้ชเ้ฉพาะกบังานพระเมรุที�เป็นงาน
อวมงคลเท่านั>น แต่ในงานมงคลที�เป็นงานฉลองต่าง ๆ ก็มีมหรสพสมโภชและการละเล่นเช่นกนั1  
และยงัถือเป็นส่วนหนึ� งของวิถีชีวิตของคนไทยมาอยา่งยาวนานโดยมีความเกี�ยวขอ้งกบัประเพณีที�
เกี�ยวขอ้งกบัชีวิตตั>งแต่เกิดจนกระทั�งตาย โดยเฉพาะในวาระสุดทา้ยของชีวิต การจดัแสดงมหรสพ
และการละเล่นมีนยัสําคญัที�แสดงถึงฐานะของผูสิ้>นชีวิตถือเป็นมหกรรมที�ทาํให้ชีวิตหลงัความตาย
มีความสมบูรณ์และแสดงถึงเครื�องประกอบบารมีของผูต้าย เพราะใชแ้สดงถึงฐานะทางสังคมของ
ผูต้ายไดอี้กทางหนึ�ง ทั>งนี>  ตามประเพณีโบราณ  ถือวา่การออกพระเมรุพระบรมศพหรือพระศพนั>น  
มิใช่เป็นการโศกเศร้า ในทางตรงกนัขา้มกลบัยงัถือว่าเป็นสิ�งที�ควรยินดี ทาํให้ตอ้งมีการฉลองหรือ
สมโภช ดว้ยถือว่าการประกอบพระราชพิธีดงักล่าวเป็นการประกอบพิธีการอนัศกัดิ: สิทธิ: ที�จะส่ง
เสด็จดวงพระวญิญาณของผูที้�เคารพไปสถิต ณ ทิพยวมิาน เป็นการส่งเสด็จกลบัสู่สวรรคาลยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1สุรพล วิรุฬรักษ์, วิวัฒนาการนาฏยศิลป์ไทยในกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2477 (กรุงเทพฯ: 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2543), 17-27.  
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จึงเปรียบเป็นสิ�งอนัน่ายนิดีควรแก่การจดังานสมโภช2 
 ภาพจิตรกรรมฝาผนงัที�เป็นฉากมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ ไดป้รากฏอยูใ่น  
2 กรณี คือ งานพระเมรุหรือฉากถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพุทธเจา้ และงานพระเมรุของ
พระมหากษตัริย ์โดยมหรสพและการละเล่นไดป้รากฏความสัมพนัธ์ตรงกบัฐานนัดรศกัดิ: ของผูเ้ป็น
เจา้ของงานและความนิยมในช่วงสมยันั>น ๆ โดยประเภทของมหรสพและการละเล่นที�พบสรุปไดว้า่
มีรูปแบบ ดงันี> 
 1.   มหรสพที�เป็นเรื�องราว ถือเป็นมหรสพหลกัที�มีความสําคญั ไดแ้ก่ โขน หนงัใหญ่  
หุ่น ละคร (ทั>งละครในที�เล่นในวงั และละครนอกที�เป็นของชาวบา้น) นอกจากปรากฏรูปแบบที�
เป็นของไทยแลว้ยงัปรากฏรูปแบบที�เป็นการแสดงของชาติพนัธ์ุอื�น ๆ   
 2.   มหรสพที�เป็นการละเล่น โดยแยกออกเป็น 
   2.1 การละเล่นที�ยดึตามแบบแผนที�มีมาตั>งแต่โบราณ เช่น โมงครุ่ม กุลาตีไม ้ระเบง  
แทงวไิสย กระอั>วแทงควาย เป็นตน้3  
  2.2 การละเล่นที�มีรูปแบบของการไดรั้บอิทธิพลจากชาติพนัธ์ุอื�น ๆ ซึ� งปรากฏวา่มี
อิทธิพลเขา้มาตั>งแต่สมยัอยุธยาและนิยมมาจนกระทั�งสมยัรัตนโกสินทร์ที�การแสดงมหรสพจาก
ต่างประเทศได้เขา้มามีอิทธิพลอย่างมาก มีคาํศพัท์เฉพาะเรียกว่า “สรรพคิลา”4 คือ กีฬาประเภท     
ต่าง ๆ เช่น ดอกไม้เพลิง รําโคมญวน มอญรํา มวยปลํ> า และยงัมีประเภทที�เป็นกายกรรม เช่น          
หกคะเมน ญวนหก ไต่ลวด นอนหอก นอนดาบ รําแพน ลอดบ่วงไฟ เป็นตน้ 
 ทั>งนี>  ผลจากการศึกษาจะทาํให้ทราบถึงประเภทของมหรสพและการละเล่นที�ปรากฏ
ในจิตรกรรมฝาผนงัสมยัรัชกาลที� 1- 5 โดยจดัประเภทไดต้ามรูปแบบที�พบในจิตรกรรมฝาผนงัแต่
ละแห่งซึ� งสามารถสอบทานเชื�อมโยงไดถึ้งความนิยมชนิดของมหรสพและการละเล่นในช่วงเวลา
ดงักล่าว รวมถึงเป็นเครื�องยืนยนัความสัมพนัธ์ของไทยกบัชาติพนัธ์ุอื�น ๆ ดงัปรากฏจากมหรสพ
และการละเล่นของชาติพนัธ์ุอื�น ๆ ที�ได้ร่วมจดัแสดง อีกทั>งรูปแบบ จาํนวนและประเภทของ
มหรสพและการละเล่นยงัเป็นสิ�งที�แสดงฐานนัดรศกัดิ: ของผูว้ายชนมไ์ดอี้กทางหนึ�ง 
 

 2ประเมษฐ ์บุญยะชยั, มหรสพสมโภชในการพระเมรุสมัยรัตนโกสินทร์ (ประกอบการบรรยาย จดั
โดย สถาบันไทยคดีศึกษา เสนอที�หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์, 12 กรกฎาคม 
2551). 
 3ในส่วนของ ระเบง โมงครุ่ม และกุลาตีไม ้ จะรวมเรียกวา่ “การละเล่นของหลวง” เนื�องจากเป็น
การละเล่นรูปแบบเฉพาะ ไม่ปรากฏวา่มีการเล่นในระดบัชาวบา้น ดูรายละเอียดจาก สุรพล วิรุฬรักษ,์ วิวัฒนาการ
นาฏยศิลป์ไทยในกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2477, 335. 
 4สุรพล วรุิฬรักษ,์ ววิฒันาการนาฏยศิลป์ไทยในกรุงรัตนโกสินทร์  พ.ศ. 2325-2477, 335. 
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา  
1. เพื�อศึกษาและจดัประเภทของมหรสพและการละเล่นที�ปรากฏ โดยตรวจสอบกบั

ความนิยมที�สอดคลอ้งกบัสภาพสังคมช่วงเวลานั>น ๆ ซึ� งใชห้ลกัฐานการตรวจสอบทางดา้นเอกสาร
และภาพถ่าย  

2. เพื�อศึกษาวิถีชีวิตของผู ้คนและสภาพสังคม ว ัฒนธรรมที�ได้ถ่ายทอดไว้ใน
จิตรกรรมฝาผนงั ในกรณีที�สัมพนัธ์กบัมหรสพและการละเล่นที�ปรากฏในงานพระเมรุ 

3. เพื�อศึกษาถึงความสัมพนัธ์กบักลุ่มคนที�เป็นเจา้ของและทาํการจดัแสดงมหรสพ
และการละเล่น เช่น กลุ่มชาติพนัธ์ุอื�น ๆ  
 
สมมติฐานของการศึกษา   

1. จิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที�  1–5 ที�ปรากฏฉากงานมหรสพสมโภชและ
การละเล่นในงานพระเมรุ เป็นเครื�องสะทอ้นสภาพสังคม โดยทาํให้ทราบถึงรูปแบบวฒันธรรม  
ความบนัเทิงของผูค้นในช่วงสมยัเวลานั>น 

2. มหรสพและการละเล่นที�ปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนงัในฉากงานพระเมรุ ถือ
เป็นหลกัฐานแสดงถึงฐานนัดรศกัดิ: ตามสถานภาพ ความศรัทธาและบุญญาบารมีที�แสดงออกได้
อยา่งชดัเจนต่อผูล่้วงลบั (สวรรคต) เนื�องจากใชแ้สดงถึงฐานะทางสังคมไดใ้นทางหนึ�ง 

3. มหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ เป็นเครื�องแสดงออกถึงความเป็นสังคม
นานาชาติของไทย  เนื�องจากเป็นวาระสําคญัที�ทาํให้ชาติพนัธ์ุอื�น ๆ ไดแ้สดงวฒันธรรมของชนชาติ
นั>น ๆ  
 
ขอบเขตของการศึกษา   

 ในการศึกษาวจิยัครั> งนี>ผูว้จิยัจะทาํการศึกษาเกี�ยวกบัจิตรกรรมฝาผนงัที�ปรากฏมหรสพ
และการละเล่น เนื�องจากจะปรากฏเนื>อหาทั>งงานมงคลและอวมงคล ซึ� งในการศึกษาครั> งนี> จะขอ
จาํกดัขอบเขตเฉพาะการศึกษามหรสพและการละเล่นที�ใชป้ระกอบในงานพระเมรุซึ� งถือวา่เป็นงาน
อวมงคล โดยกาํหนดขอบเขตการศึกษาจิตรกรรมฝาผนงัที�มีอายุสมยัในรัชกาลที� 1-5 และศึกษา
ภายในพื>นที�กรุงเทพมหานครเท่านั>น  

  

 
ขั'นตอนของการศึกษา   

1. ศึกษาคน้ควา้  และเก็บขอ้มูลจากเอกสารเบื>องตน้เกี�ยวกบัการศึกษาที�ผา่นมา โดย
คน้ควา้จากหอ้งสมุดสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ที�มีขอ้มูล รวมทั>งขอ้มูลจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง เช่น 
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สาํนกัหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวฒันธรรม 
2. สํารวจเก็บขอ้มูลภาคสนาม และถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนงัในตวัอย่างที�เกี�ยวขอ้ง

กบัขอบเขตการศึกษา 
3. ศึกษาคน้ควา้ เก็บขอ้มูลจากหลกัฐานทางเอกสารและภาพถ่าย 
4. ประมวลผลการศึกษาจากการสังเคราะห์ข้อมูล โดยการจัดระเบียบข้อมูลทั> ง

ทางดา้นเอกสารและภาพถ่ายต่าง ๆ เพื�อง่ายต่อการคน้ควา้ และดาํเนินการตามวตัถุประสงค์ของ
การศึกษา 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 
  ทาํใหท้ราบถึงประเภทและชนิดของมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุสมยัรัชกาล
ที� 1-5 โดยจะเป็นการตรวจสอบหลกัฐานความสัมพนัธ์และความสอดคล้องระหว่างจิตรกรรม            
ฝาผนงัและหลกัฐานทางเอกสารและภาพถ่าย วา่มีความถูกตอ้งตรงกนัหรือไม่ ซึ� งจะสามารถเป็น
หลกัฐานที�ใช้ตรวจสอบถึงความนิยมมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ ในสมยัรัชกาลที� 1-5 
รวมทั>งทาํให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ของสังคมไทยกบัชาติพนัธ์ุอื�น ๆ ในแง่มุมด้านวฒันธรรมที�
สะทอ้นผา่นมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุสมยัรัชกาลที� 1-5   
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บทที�  2 
 

มหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุจากหลักฐานด้านเอกสารและภาพถ่าย 

 
 การแสดงมหรสพสมโภชในงานออกพระเมรุ อาจเรียกว่า “มหรสพหน้าไฟ” ถือเป็น
แบบแผนประเพณีที�ถือปฏิบติัสืบทอดมาเป็นเวลานาน ปรากฏหลักฐานตั> งแต่สมยัอยุธยาโดย
แรกเริ�มนั>นมหรสพที�เขา้ร่วมงานจะเป็นมหรสพของหลวง ต่อมาในชั>นหลงัจึงปรากฏเป็นประเภท
ของมหรสพและการละเล่นพื>นบา้นเข้าร่วมในพิธี อีกทั>งยงัได้ปรากฏรูปแบบของมหรสพและ
การละเล่นอิทธิพลของชาติพนัธ์ุอื�น ๆ  
  นยัสําคญัที�ตอ้งจดัให้มีมหรสพสมโภชในงานพระเมรุ นบัเป็นการแสดงความกตญัRู
กตเวทีต่อผูล่้วงลบัเป็นครั> งสุดทา้ย ซึ� งในกรณีที�ผูล่้วงลบัเป็นพระมหากษตัริยห์รือเจา้นายชั>นสูงก็สื�อ
ความหมายไดว้า่เป็นครั> งสุดทา้ยที�ขา้แผน่ดินจะสามารถสนองพระมหากรุณาธิคุณ พระกรุณาธิคุณ 
เป็นการเทิดพระเกียรติต่อผูที้�ตนรักและเคารพให้ได้เสด็จขึ>นไปสู่สรวงสวรรค์ อีกทั>งยงัแสดงถึง
ความผกูพนัต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์จึงมีการสันนิษฐานวา่จุดประสงคใ์นการจดัมหรสพสมโภช
ในงานพระเมรุทาํเพื�อตอ้งการใหป้ระชาชนไดช้มและยงัถือเป็นงานออกทุกขใ์นเวลาเดียวกนั อีกทั>ง

ยงัเป็นการแสดงแสนยานุภาพของพระมหากษตัริยอี์กดว้ย1 โดยการจดัมหรสพและการละเล่นตาม
คติดั>งเดิมของการออกพระเมรุพระบรมศพ พระศพ มิใช่สิ�งที�น่าโศกเศร้า เพราะคาํว่า “สวรรคต”  
หมายถึง การเสด็จสู่สวรรค์ ควรแก่การสมโภช ที�ผ่านมาในอดีตจึงมีการจดัแสดงมหรสพและ
การละเล่นติดต่อกนัหลายวนัหลายคืน เป็นการแสดงถึงความอาลยั และยงัเป็นสิ�งที�แสดงให้เห็นถึง
แก่นแทแ้ห่งสัจธรรมของสังขารตามความเชื�อทางพุทธศาสนา ในขณะที�อีกดา้นหนึ�งก็เป็นเหมือน
การให้ความสุขแก่ประชาชนที�เดินทางไกลมาร่วมงาน ซึ� งสะทอ้นให้เห็นวา่ แมผู้ส้วรรคตจากไป

แลว้ แต่ดว้ยพระบารมีก็ยงัพระราชทานความสุขแก่ขา้แผน่ดินได้2 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  

 1สิโรตน์  ภินันท์รัชต์ธร, “มหรสพและการละเล่น และการละเล่นในงานพระเมรุ สู่งานจิตรกรรม        
ฝาผนังงานพระบรมศพพระพุทธเจา้ ในจิตรกรรมสมยัรัตนโกสินทร์,” ใน งานพระเมรุ: ศิลปะสถาปัตยกรรม 
ประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมที�เกี�ยวข้อง, (กรุงเทพฯ: อุษาคเนย,์ 2552), 283. 
 2งานพระเมรุมาศ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ>นติ>งแอนด ์      
พบัลิชชิ�ง จาํกดั (มหาชน), 2539), 95. 
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 พระราชพิ ธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจึงนับ เ ป็นพระราชพิ ธี เพื� อการเ ป็น                
พระจกัรพรรดิราช ทั>งขององค์อดีตและองค์ผูสื้บสันติวงศ์โดยเฉพาะ เป็นพระราชพิธีที�ยิ�งใหญ่  
นบัตั>งแต่การสร้างพระเมรุมาศอนัเป็นสัญลกัษณ์ของเขาพระสุเมรุอนัเป็นหลกัของโลก  จนถึงการมี
มหรสพและการละเล่นฉลองใหผู้ค้นไดช้ม โดยมหรสพและการละเล่นนั>นจะหมายความรวมถึงการ

แสดง การละเล่น ดนตรี ระบาํ ละคร3 มากมายหลายประเภทเพื�อตอบสนองความตอ้งการ ความ
เพลิดเพลินของผูค้นพลเมืองที�มีมากมายหลายเผ่าพนัธ์ุและหลายชนชาติสมกบัเป็นประเทศที�เป็น
สังคมนานาชาติตั>งแต่สมยัอยธุยา   
 ในส่วนของหลกัฐานภาพจิตรกรรมฝาผนงัที�เก่าสุดปรากฏฉากมหรสพและการละเล่น    
จะปรากฏเป็นองค์ประกอบร่วมอยู่ในตอนถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพุทธเจา้ ทั>งนี>  การ
ถ่ายทอดเรื� องราวพุทธประวติัของพระพุทธเจ้า ระบุอยู่ในคมัภีร์ทางพุทธศาสนา คือ “พระปฐม
สมโพธิกถา” โดยฉากถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพุทธเจา้  เป็นความเกี�ยวเนื�องจากเหตุการณ์
ตามพุทธประวติัที�ปรากฏอยู่ในพระปฐมสมโพธิกถา ปริเฉทที� 27 ธาตุวิภชันน์ปริวตัต ์เป็นปริเฉท
ที�ว่าดว้ยในวาระที�จะถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระหลงัพระพุทธองค์เสด็จดบัขนัธปรินิพพานได ้      

7 วนั ที�ป่าสาลวนั เมืองกุสินารา ซึ� งไดจ้ดัใหมี้งานสมโภชพระบรมธาตุ 7 วนั 7 คืน4 
 ส่วนรูปแบบของมหรสพและการละเล่นที�ปรากฏในจิตรกรรมฝาผนงันั>นเนื�องจากเป็น
เรื� องราวพุทธประวติัในตอนงานพระเมรุพระบรมศพของพระพุทธเจ้า ซึ� งได้มีรูปแบบตรงกับ
มหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ ย่อมแสดงถึงการ
ตีความหมายฐานะของพระพุทธเจ้า ที� เ ป็นพระมหาจักรพรรดิ  มีฐานะเท่ า เ ทียมกันกับ

พระมหากษตัริย ์สอดคลอ้งกบัพุทธประวติัก่อนหนา้ที�พระองคอ์ยูใ่นวรรณะกษตัริย์5   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  3ศรีศกัดิ:  วลัลิโภดม, “นาฎศิลป์ของชาวสยาม,” ใน เบิกโรง: ข้อพิจารณานาฏกรรมในสังคมไทย 
(กรุงเทพฯ: สถาบนัไทยคดีศึกษา, 2534), 14.  

 4สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา (กรุงเทพฯ: กรม
ศิลปากร, 2539), 242–244 อา้งถึงใน รัมภา สาลิการิน, “จิตรกรรมฝาผนงัวดัไทรอารีรักษ ์จ.ราชบุรี “ฉากงานถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้า”: ขนบประเพณีทางสังคม” (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวติัศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2548), 18. 
 5สิโรตน์  ภินนัทรั์ชตธ์ร, มหรสพและการละเล่น และการละเล่นในงานพระเมรุ สู่งานจิตรกรรมฝาผนัง
งานพระบรมศพพระพุทธเจ้า ในจติรกรรมสมยัรัตนโกสินทร์, 286. 
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 ทั>งนี>  สามารถอธิบายความหมายของคาํวา่ “มหรสพและการละเล่น” ได ้ ดงันี>  
  1.  มหรสพ หมายถึง การแสดงที�ต้องจดัแสดงในอาคารที�ปลูกสร้างขึ> นโดยเฉพาะ
เรียกวา่ “โรงมหรสพ” เช่น โขน หนงัใหญ่ หุ่นกระบอก งิ>ว เป็นตน้ 
  2.  การละเล่น หมายถึง การแสดงกลางแจง้หรือการแสดงที�ไม่ตอ้งอาศยัโรงมหรสพ  

เช่น มอญรํา กายกรรม เป็นตน้6  
 ฉะนั>น จะเห็นได้ว่ามหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุแต่ละครั> ง จะจดัเช่นใด  
ขึ>นอยู่กบัความแตกต่างตามฐานนัดรศกัดิ: ของผูที้�เป็นเจา้ของงานพระเมรุนั>น ๆ โดยมหรสพและ
การละเล่นที�ถูกจดัขึ>นในแต่ละครั> งปรากฏสิ�งที�มีความแตกต่างกนั ไดแ้ก่ 

 1.  ประเภทของมหรสพและเครื�องเล่น ซึ� งจะเป็นรูปแบบใดนั>นก็สุดแทแ้ต่พระราช
นิยมและความนิยมในเวลานั>น ๆ โดยมหรสพต่าง ๆ จะจดัแสดงสิ�งใดนั>นจะมีหมายรับสั�งออกมาวา่
จะมีพระราชประสงคใ์หสิ้�งไหนปรากฏในงานบา้งเพราะการออกพระเมรุถือเป็นเรื�องส่วนพระองค ์ 
ซึ� งพระราชนิยมแต่ละสมยัจะไม่เหมือนกนั เช่น ในสมยัรัชกาลที� 3 ดว้ยพระราชนิยมของพระองค์

จึงไดน้าํ “รําโคมญวน” มาใส่ลงในมหรสพในการออกพระเมรุดว้ย7  
 2.  จาํนวนโรง (สิ�งปลูกสร้าง) ซึ� งจะมีที�ตั>งอยู่ระหวา่ง “ระทา” ดงันั>นหากว่าระทามี
จาํนวนมาก จะส่งผลทาํให้จาํนวนโรงมหรสพมากตามไปดว้ย  นอกจากนี> ยงัพบโรงมหรสพหลกัที�
มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ และจะมีที�ตั>งอยู่นอกแนวระทา ดงัปรากฏในภาพจิตรกรรมฝาผนงั ณ พระ

ระเบียงวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ปรากฏเรียกโรงมหรสพแบบนี>  เช่น โขนโรงใหญ่8   
 3.  จาํนวนโรง (คณะ) ความหมายนี> เป็นคาํที�ใชเ้รียก “คณะการแสดง” เช่น ในสมยั
รัชกาลที� 1 ละครผูช้ายพบ 2 โรง คือ โรงของสมเด็จเจา้ฟ้ากรมหลวงเทพบริรักษ์ แสดงละครใน  

และโรงของนายบุญยงั แสดงเป็นละครนอก9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  6สิโรตน์  ภินนัท์รัชต์ธร, มหรสพและการละเล่น และการละเล่นในงานพระเมรุ สู่งานจิตรกรรม        
ฝาผนังงานพระบรมศพพระพุทธเจ้า ในจติรกรรมสมยัรัตนโกสินทร์, 283. 

  7รําโคมญวน  จึงถือกาํเนิดขึ>นตั>งแต่ในสมยัรัชกาลที� 3 และไดรั้บความนิยมเรื�อยมา จนสมยัรัชกาล
ที� 4 จึงมีการปรับรูปแบบเป็นรําโคมบวัแบบไทย อา้งถึงใน ประเมษฐ์ บุญยะชยั, มหรสพสมโภชในการพระเมรุ
สมยัรัตนโกสินทร์. 
 8สุรพล วรุิฬรักษ,์ ววิฒันาการนาฏยศิลป์ไทยในกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2477, 97. 
 9เรื�องเดียวกนั, 60. 
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 4.   จาํนวนวนั  ไดแ้ก่   
  4.1 จาํนวน 7 วนั 7 คืน เช่น การพระเมรุพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลก ในสมยัรัชกาลที� 210 
  4.2 จาํนวน 3 วนั 3 คืน เช่น การถวายพระเพลิงพระบรมอฐิัสมเด็จพระชนก ใน
สมยัรัชกาลที� 111 
 

 หลกัฐานที�เกี�ยวขอ้งกบัมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ ที�จะขอนาํเสนอเป็น
ส่วนของหลกัฐานด้านเอกสารและภาพถ่าย คือ 1.บนัทึก คาํให้การ หมายรับสั�งและพงศาวดาร       
2.วรรณกรรมและวรรณคดี12  3.การสังกัดราชการและกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 4.สมุดภาพไตรภูมิ             
5.ภาพถ่าย  ซึ� งมีประวติัความเป็นมาและความสาํคญั ดงันี>  
 
1.  บันทกึ คําให้การ หมายรับสั�งและพงศาวดาร 
 บนัทึกของชาวต่างชาติที�ได้ระบุถึงมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ ปรากฏ
หลักฐานจาก “บนัทึกการเดินทางของบาทหลวงตาชาร์ต” ชาวฝรั�งเศส ที�ได้เดินทางเข้ามายงั
ประเทศสยามในรัชสมยัของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ไดใ้หข้อ้มูลไว ้ดงันี>  
 

สิ�งน่าดูที�ไม่คาดว่าจะไดเ้ห็นนี>ทาํให้ท่านราชทูตกบัเราตอ้งหยุดดูตั>งเป็นนาน เพื�อ
ชมพิธีการปลงศพอนังดงามนี>   หากเราไดเ้ห็นแต่การฟ้อนรําทาํนองตลกขบขนักบัละคร
ตลกที�คนมอญกบัคนสยามแสดงอยูบ่นโรงไมไ้ผที่�เปิดรอบดา้นเท่านั>น  มีอาการเหมือนคน
ผีเขา้และใชห้นา้กากสวมปิดหนา้ไว ้ โดยที�การปลงศพนี>จะเสร็จลงกต่็อตอนเยน็ และมีการ
จุดดอกไมเ้พลิงบา้งเลก็นอ้ยเท่านั>น13 

 
  บนัทึกดงักล่าวเป็นหลกัฐานที�ไดก้ล่าวถึงมหรสพและการละเล่นที�จดัแสดงในพิธีศพ  
ซึ� งจากคาํบรรยายที�ระบุวา่ “ใชห้นา้กากสวมปิดหนา้ไว”้ คงจะหมายถึงการแสดงโขน  ซึ� งเป็น 

 
 
 
 
 
 
 

 
 10สุรพล วรุิฬรักษ,์ ววิฒันาการนาฏยศิลป์ไทยในกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2477, 97. 
 11 เรื�องเดียวกนั, 56. 
 12วรรณกรรมหมายถึงงานหนงัสือ วรรณคดีหมายถึงหนงัสือที�ไดรั้บยกยอ่งวา่แต่งดี ดูรายละเอียด
ใน วเิชียร เกษประทุม, พจนานุกรมนักเรียนฉบับสมบูรณ์ (กรุงเทพฯ: พฒันาศึกษา, ม.ป.ป.), 167.  
 13ไพโรจน์ ทองคาํสุก, “โขนหน้าไฟ นาฏกรรมแห่งวิถีชีวิตไทย,” ศิลปากร 49, 1 (มกราคม– 
กมุภาพนัธ์ 2549), 55-60.    
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หลักฐานที�เป็นข้อยืนยนัได้ว่านอกจากโขนจะเป็นมหรสพในงานพระราชพิธีแล้วประชาชน
โดยทั�วไปก็สามารถจดัแสดงโขนในงานของตนได ้อีกทั>งชาติพนัธ์ุอื�น ๆ ก็มีส่วนร่วมในการแสดง
มาตั>งแต่ในสมยัอยธุยาตอนปลายแลว้ ดงับนัทึกที�กล่าววา่มีคนมอญร่วมแสดง 
 
  “จดหมายเหตุของลาลูแบร์” ซึ� งเขา้มายงักรุงศรีอยุธยาในสมยัสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช เมื�อ พ.ศ. 2230–2231 ไดบ้นัทึกหลกัฐานที�เกี�ยวขอ้งกบัการแสดงกายกรรม ความวา่ 
 

พระมหากษตัริยไ์ทยทรงโปรดการแสดงไมสู้งมาก ทางราชสํานกัมกัจดัให้มีการ
แสดงถวายทอดพระเนตรเสมอ โดยเฉพาะขณะที�แปรพระราชฐานไปประทบัที�ลพบุรี      
และการเล่นไมสู้งของชาวไทยแสดงไดดี้มากดว้ย พวกไมสู้ง สยามปักลาํไมไ้ผ่ลงในดิน  
และที�ปลายลาํตน้ก็ต่ออีกลาํหนึ�ง และที�ปลายลาํที� 2 ก็ต่อลาํที� 3 (เป็นไม ้3 ต่อ) และปลาย
ลาํที� 3 มีห่วง (เคยเห็นเป็นแป้นก็มี) เพราะฉะนั>นห่วงนี>ก็ทาํดว้ยไมแ้ข็งที�มือจบัก็ยาวมาก  
คนไมสู้งปีนขึ>นไปเอามือจบัไมห่้วงทั>งสองขา้งแลว้เอาหัวลอดเขา้ไปขา้งในหกคะเมน
กลบัไปทางโนน้ทางนี>  ยกตวัและเทา้ขึ>นชี> ฟ้านิ�งอยู่ไดต้ั>งชั�วโมงครึ� ง แลว้ก็หย่อนเทา้ลงมา
ประศีรษะไม่ตอ้งกลบัยืน ไม่ตอ้งลดเทา้อีกขา้งหนึ�งลง เตน้รําไปก็ได ้ในท่านี> คือไม่ตอ้งยก
ตวัขึ>นเป็นแต่บิดตวัไขว ้ขอ้ที�ทาํใหท่้าทางที�เล่นยิ�งน่ากลวัและยิ�งยากนกั คือลาํไมไ้ผ่สามต่อ
นั>นก็โยกเยกอยู่เสมอ ไมสู้งที�เล่นปลายไมไ้ผ่อย่างนี>  ชาวสยามเรียกลอดบ่วง ยงัอีกพวกก็
ปักบนัไดสูงมากลงกะดิน ตวัแม่กระไดนั>นใชล้าํไมไ้ผ่ คนับนัไดนั>นใชด้าบคมหงายคมขึ>น  
คนสาํคญัก็ปีนบนัไดเหยียบคมดาบนั>น ๆ ขึ>นไปจนกระทั�งถึงยอดแย ้และยืนเตน้รําบนคม
ดาบทาํท่าบนบนัไดคั�นบนโดยไม่มีอะไรทานตวัทั>งบนัไดนั>นก็โยกเยกไปมาน่ากลวัยิ�งกว่า
ลมพายพุดัตน้ไมโ้ยก แลว้กก็ลบัเอาหวัปักลงมาตามคั�นบนัไดคมดาบนั>น ขา้พเจา้ไดม้องไป
เห็นเขาลงแต่ไม่ทนัพิจารณาเวลาขาขึ>นไปอยู่บนคมดาบยอดบนัไดคั�นสูงสุด แลขา้พเจา้
มิไดไ้ปตรวจตราดว้ยตนเองว่าคั�นบนัไดนั>นเป็นดาบและคมจริง ๆ หรือไม่  นอกจากการ
แสดงไมสู้งดงักล่าวแลว้ ยงัมีการแสดงไมสู้งคนอื�น ๆ ที�มีลีลาการแสดง       ต่าง ๆ ออกไป 
คือ สามารถไต่เส้นลวดที�ขึงตึงไวโ้ดยไม่มีเครื�องถ่วงเลี>ยงตวั แถมสวมรองเทา้หนีบ  ถือ
ดาบสองมือและมีกระบอกนํ> าผูกขาอีกดว้ย นกัแสดงจะเดินย่างและร่ายรําตามลีลาแบบ
พื>นเมืองไม่ตอ้งปีนป่ายขึ>นไปบนที�สูง แต่ก็นบัเป็นการแสดงที�ตอ้งใช้ความสามารถสูง
เช่นกนั14 

 
 
 

 
 14พระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมพระนราธิปประพนัธ์พงศ ์2505, 203-206.  อา้งถึงใน พชัรี  เจริญกิจอมร, 
“การศึกษาจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวดัไทรอารีรักษ ์อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี” (การศึกษาคน้ควา้
เฉพาะบุคคลปริญญาบณัฑิต สาขาวชิาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2548), 53. 
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 คาํใหก้าร หมายรับสั�งและพงศาวดาร ปรากฏหลกัฐาน ดงันี>  
 1.  รัชสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ปรากฏหลกัฐานว่าได้มีการจดัมหรสพและ
การละเล่นแสดงในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจา้ปราสาททองพระราชบิดา  
กล่าวในพงศาวดารว่า โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระเมรุมาศสูงสองเส้น สิบเจ็ดวาศอกเศษ (102.75 
เมตร) และจดัให้มีมหรสพสมโภช “ให้บาํเรอดว้ยดุริยดนตรี แตร สังข ์ฆอ้ง กลอง โขน หนงั ระบาํ
บรรพฟ้์อน มโหฬารมหรสพทั>งปวง” 15  
 2.  รัชสมัยสมเด็จพระเพทราชา มีการจัดมหรสพสมโภชก่อนวนัถวายพระเพลิง      
พระบรมศพสมเด็จพระนารายณ์มหาราช16 
 3.  รัชสมยัสมเด็จพระเจา้อยูห่วับรมโกศ  ปรากฏขอ้ความในพงศาวดารสมยัอยุธยา ใน 
พ.ศ. 2277  โปรดเกลา้ฯ ใหจ้ดัพระราชพิธีพระเมรุมาศสมเด็จพระเจา้ทา้ยสระ ดงัความวา่   
 

ครั>นถึงศุภวรดฤดีพิชยัฤกษ ์จึงเชิญพระบรมโกศไปขึ>นพระมหาพิชยัราชรถ พร้อม
ไปดว้ยรูปสัตวแ์ละเครื�องแห่ทั>งปวงตามอย่างโบราณราชประเพณี แห่ไปเขา้พระเมรุมาศ
ใหนิ้มนตพ์ระสงฆม์าสดบัปกรณ์หกพนั ถวายไตรจีวร เครื�องไทยทานต่าง ๆ มีงานมหรสพ
สมโภชสามวนั แลว้ถวายพระเพลิง 17 

 
 4.  รัชสมยัสมเด็จพระเจา้อยู่หัวเอกทศั จดัมหรสพ 7 วนั ในงานพระราชพิธีถวาย      
พระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระเจา้อยูห่วับรมโกศ 
 5.  สมยัธนบุรี ระบุหลกัฐานจากหนงัสือประชุมหมายรับสั�งภาคที� 1 สมยักรุงธนบุรี  
กล่าวถึงการมหรสพสมัยนี> มี โขน ละคร หุ่น งิ>ว รําหญิง หนัง เทพทอง มโหรี ปี� พาทย์ ส่วน
การละเล่น ปรบไก่ ญวนหก โมงครุ่ม ระเบ็ง คนต่อเทา้ ลอดบ่วง คู่มวยปลํ>า กระบี�กระบอง หกไม้
สูง หกไมล้าํเดียว ไต่ลวด โยนมีด เป็นตน้ และสําหรับกรณีตวัอย่างที�เกี�ยวขอ้ง คือ งานถวายพระ
เพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพนัปีหลวง กรมพระเทพามาตย ์ณ วดับางยี�เรือนอก จ.ศ. 1138 (พ.ศ. 
2319) มีหมายรับสั�งกาํหนดเครื�องเล่น ดงันี>  
 
 
 15ไพโรจน์  ทองคาํสุก, “โขนหนา้ไฟ นาฏกรรมแห่งวถีิชีวติไทย,”. 
 16เรื�องเดียวกนั. 
 17รัมภา สาลิการิน, “จิตรกรรมฝาผนงัวดัไทรอารีรักษ ์จ.ราชบุรี “ฉากงานถวายพระเพลิงพระบรม
ศพพระพุทธเจ้า”: ขนบประเพณีทางสังคม” (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2548), 25. 
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กลางวนั โขน หลวงอินทรเทพ 1 โขนขุนราชเสนี 1 (รวม) 2 โรง ๆ ละ 7 ตาํลึง วนั
ละ 14 ตาํลึง 3 วนั 2 ชั�ง 2 ตาํลึง งิ>ว พระยาราชาเศรษฐี โรง 1 วนัละ 4 ตาํลึง 3 วนั 12 ตาํลึง 
เทพทอง โรง 1 3 วนั 1 ชั�ง ช่องระทา โขน 4 โรง รําหญิง 4 โรง หนงักลางวนั 2 โรง หุ่น
ยวน 1 โรง งิ>ว 2 โรง (รวม ) 13 โรง ๆ ละ 1 บาท วนัละ 3 ตาํลึง 1 บาท (รวม) 3 วนั 9 ตาํลึง 
3 บาท หุ่นลาว 2 โรง ๆ ละ 2 บาท วนัละ 1 ตาํลึง 3 วนั 3 ตาํลึง (รวม) 12 ตาํลึง 3 บาท 
(รวม) 19 โรง 4 ชั�ง 6 ตาํลึง 3 บาท 

กลางคืน หนงัไทย โรงใหญ่ 3 โรง ๆ ละ 1 ตาํลึง 2 บาท คืนละ 4 ตาํลึง 2 บาท 3 คืน 
13 ตาํลึง 2 บาท หนงัไทยโรงช่องระทา โรงละ 1 บาท คืนละ 2 ตาํลึง 3 บาท 3 คืน 8 ตาํลึง 
1 บาท (รวม) 1 ชั�ง 1 ตาํลึง 3 บาท หนงัจีน 2 โรง ๆ ละ 1 บาท คืนละ 2 บาท 3 คืน 1 ตาํลึง 2 
บาท (รวม) 16 โรง 1 ชั�ง 3 ตาํลึง 1 บาท 

(รวมทั>งกลางวนั กลางคืน) 35 โรง 5 ชั�ง 10 ตาํลึง 
แลดอกไมเ้พลิง ระทาใหญ่ 16 ระทา นอกระทา 5 สิ�งนั>น ดิน มาศ ของหลวง ช่าง

ดอกไมท้าํดอกไมน้อ้ย คิดเอาเงินของหลวง ช่างไทย 6 ชั�ง ช่างจีน 2 ชั�ง 6 ตาํลึง 3 บาท 
(รวม) 8 ชั�ง 6 ตาํลึง 3 บาท นั>น ดอกไมก้เ็สียฯ ทรงพระกรุณาฯ ใหลู้กขุนปรึกษา จะใหต้าม
ราคาหรือ ๆ จะใหล้ดหกัราคาลงสิ�งใดเท่าใด ใหป้รึกษาจงควรแล 

พระยาจกัรี พระยายมราช พระยาพิไชยไอยสวรรย ์พระอนุชิตราชา ปรึกษาดว้ย
เกลา้ฯ พร้อมกนัวา่ ใหล้ดราคาลงเสีย 

ระทาใหญ่หมื�นนิลพลคิดราคาระทา 2 ตาํลึง 2 บาท หกัเสีย 2 ตาํลึง คงใหร้ะทาละ 2 
บาท เพลิงพะเนียงจีนหูคิดราคาบอกละ 1 สลึง 50 บอก เป็นเงิน 3 ตาํลึง 2 สลึง หกัเสีย 2 
ตาํลึง 2 บาท 1 สลึง คงใหแ้ต่ 2 บาท 1 สลึง เสือลากหางสายละ 1 บาท 3 สาย เป็นเงิน 3 
บาท หกัเสีย 1 บาท 2 สลึง คงใหแ้ต่ 1 บาท 2 สลึง คิดหกัทั>ง 3 คืน เป็นเงิน 5 ชั�ง 4 ตาํลึง 2 
บาท 2 สลึง คงช่างดอกไมเ้พลิงไทยจีนไดรั้บพระราชทานทั>ง 3 คืน เป็นเงิน ระทาใหญ่
หมื�นนิลพล 16 ระทา ๆ ละ 2 บาท 3 คืน 1 ชั�ง  4 ตาํลึง … 

…สิริทั>ง 3 วนั 3 คืน เป็นเงิน เครื�องเล่น กลางวนั 4 ชั�ง 6 ตาํลึง 3 บาท เครื�องเล่น
กลางคืน 1 ชั�ง 3 ตาํลึง 1 บาท (รวม) 5 ชั�ง 10 ตาํลึง ดอกไมเ้พลิง 3 ชั�ง 2 ตาํลึง 2 สลึง (รวม) 
8 ชั�ง 12 ตาํลึง 2 สลึง ตน้กลัปพฤกษว์นัละ 10 ตน้ เป็นเงิน 30 ชั�ง (รวม) 38 ชั�ง 12 ตาํลึง 2 
สลึง18 

 
 
  18ยิ>ม ปัณฑยางกูร, ประชุมหมายรับสั�ง ภาคที� 1 สมัยกรุงธนบุรี (กรุงเทพฯ: สาํนกันายกรัฐมนตรี, 
คณะกรรมการพิจารณาและจดัพิมพเ์อกสารทางประวติัศาสตร์, 2523), 8-10. 
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 สาํหรับมหรสพและการละเล่นที�ปรากฏในสมยัธนบุรี สรุปไดว้า่ เวลากลางวนั  คือ  งิ>ว  
หุ่นญวน หุ่นลาว กายกรรม เวลากลางคืน คือ เล่นหนงั โดยถือว่ามหรสพและการละเล่นที�พบใน
สมยัธนบุรีเป็นการสืบสานวฒันธรรมไทยที�เชื�อมโยงมาจากสมยักรุงศรีอยุธยาและต่อเนื�องไปสู่
สมัยรัตนโกสินทร์ นับเป็นการธํารงรักษาของเดิมไว้ และย ังสามารถส่งต่อไปสู่ยุคสมัย
รัตนโกสินทร์ซึ� งเป็นยคุสมยัถดัมาได ้
 6.  รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พ.ศ. 2339 จดัให้มีการ
ถวายพระเพลิงพระบรมอฐิัสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก โปรดเกลา้ฯให้มีมหรสพสมโภช 3 วนั 3 
คืน โดยปรากฏมหรสพและการละเล่น ดงันี>  “ระทาดอกไมสู้งสิบสองวา 16 ระทา เครื�องสมโภชมี
โรงรําหวา่งระทา 15 โรง แลตั>งเสาหกสามต่อหนา้ระทา ลวด 4 หก 4 แพน 4 โรงงิ>ว 2 โรง มีไมล้อย 
ลวดเลว ลวดลงักา นอนร้านหอก ร้านดาบ ดาบคอ้น บ่วงพวง บ่วงเพลิง เล่นที�หนา้ไมส้ามต่อ”19  อีก
ทั>งยงัปรากฏหลกัฐานดงัความในพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที� 1 ของเจา้พระยาทิพากรวงศ ์
(ขาํ บุนนาค) วา่  
 

อนึ�ง ในการมหรสพสมโภชพระบรมอฐิัครั> งนั>น มีโขนชกัรอกโรงใหญ่ ทั>งโขนวงั
หลวงและวงัหนา้ แลว้ประสมโรงเล่นกลางแปลง เล่นเมื�อศึกทศกรรฐ์ ยกทพักบั 10 ขุน 10 
รถ โขนวงัหลวงเป็นทพัพระราม ยกไปแต่ทางพระบรมมหาราชวงั โขนวงัหนา้เป็นทพั        
ทศกรรฐ์ ยกออกจากพระราชวงับวรฯ มาเล่นรบกนัในทอ้งสนามหนา้พลบัพลา ถึงมีปืน 
บาเหรี�ยมรางเกวียนลากออกมายิงกนัดงัสนั�นไป20 

 
 7.  รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั  พ.ศ. 2354 โปรดเกลา้ฯ ให้จดัการ
พระเมรุพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ดงัความวา่ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  19เจา้พระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที� 1 (กรุงเทพฯ: องคก์ารคา้
ของคุรุสภา, 2503), 254. 
 20สุรพล วรุิฬรักษ,์ ววิฒันาการนาฏยศิลป์ไทยในกรุงรัตนโกสินทร์  พ.ศ. 2325-2477, 56-57. 
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แลว้มีระทาดอกไมสู้งสิบสองวา 16 ระทา เครื�องสมโภชมีโรงรําหว่างระทา 15 โรง
แลตั>งเสาหกสามต่อหนา้ระทา ลวด 4 หก แพน 4  มีโรงโขน โรงละคร โรงงิ>ว สิ�งละ 2 โรง
โขนโรงใหญ่โรงหนึ� ง มีตน้กลัปพฤกษท์ั>ง 8 ทิศ มีไมล้อย ลวดเลว ลวดลงักา นอนร้าน 
หอกร้านดาบ ดาบคอ้น....ตอนคํ�ามีหนังรอบพระเมรุ 12 โรง จุดดอกไมพุ้่ม ระทาใหญ่  
และดอกไมเ้พลิงมีการสมโภชพระบรมศพเป็นเวลา 7 วนั และสมโภชพระบรมอฐิัอีก 3 วนั 
3 คืน 21 

 
 8.  รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระนั�งเกลา้เจา้อยูห่ัว มีงานพระเมรุเจา้นายหลายพระองค ์   
ไดแ้ก่ 

 งานพระศพกรมสมเด็จพระศรีสุลาไลย พระบรมราชชนนี ณ พระเมรุทอ้งสนามหลวง  
ในปี พ.ศ. 2381 ซึ� งไดร้ะบุถึงมหรสพที�จดัแสดง คือ ไมสู้ง งิ>ว ดอกไมเ้พลิง   

 งานศพเจา้จอมมารดาชั>น ณ เมรุวดัอรุณราชวราราม พ.ศ. 2387 มีดอกไมเ้พลิง 3 คืน   
 งานศพพระองคเ์จา้หญิงสุท พ.ศ. 2393 ในตอนปลายรัชกาล มี งิ>ว มอญรํา ไมต้ ํ�าสูง22   
 งานพระศพกรมหมื�นสุรินทรรักษ์และศพเจ้าคุณวงัหน้า ซึ� งป่วยโรคโบราณถึง

อนิจกรรมในปีขาลนั>นอายุได ้50 ปี ไดช้ักพระศพเขา้สู่พระเมรุ วนัจนัทร์ เดือน 4 แรม 2 ค ํ�า ครั> น          
ณ วนัพุธเดือน 4 แรม 4 ค ํ�า พระราชทานเพลิงแลว้สมโภชอฐิัอีกวนั 1 คืน 1 ที�พลบัพลาวงัหน้า มี
โขนโรงใหญ่ติดรอก 
 งานพระศพกรมขุนอิศรานุรักษ์กบัพระศพกรมหมื�นนเรนทรบริรักษ ์2 พระศพ ณ วนั
เดือน 7 ขึ>น 9 ค ํ�า ไดช้กัพระศพเขา้สู่พระเมรุ ครั> น ณ วนัเดือน 7 ขึ>น 11 ค ํ�า พระราชทานเพลิงแลว้
สมโภชพระบรมอฐิัอีกวนั 1 เป็น  4 วนั 4 คืน ที�พลบัพลาวงัหนา้ มีอิเหนาโรงใหญ่ดว้ย23 
 
 9.  รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  มีเจา้นายและขุนนางเสียชีวิตเป็น
จาํนวนมาก โปรดเกลา้ฯ ให้จดัการพระราชทานเพลิงอยา่งทั�วถึง ในที�นี> ขอยกตวัอยา่งงานพระบรม
ศพพระบาทสมเด็จพระปิ� นเกลา้เจา้อยูห่วั ซึ� งไดป้รากฏมหรสพสมโภชทั>งในการสมโภชพระบรม
ธาตุ 1 วนั 1 คืน และมีความพิเศษกว่าครั> งอื�น ๆ เนื�องจากมีการมหรสพในนํ> าดว้ย ดงัความปรากฏ 
“ตั>งกระบวนแห่ล่องลงมาประทบัหนา้พระราชวงัเดิมเหนือปากคลองบางกอกใหญ่  ใหมี้การ 

 
 
 21สุรพล วรุิฬรักษ,์ ววิฒันาการนาฏยศิลป์ไทยในกรุงรัตนโกสินทร์  พ.ศ. 2325-2477, 97. 
 22เรื�องเดียวกนั, 123. 
 23เรื�องเดียวกนั, 122. 
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สมโภชโขนหุ่นละครงิ>ว และการละเล่นต่าง ๆ ในนํ> าคืน 1”24 ทั>งนี> น่าจะเกิดจากพระราชนิยมส่วน
พระองค์ในกิจการของทหารเรือก็เป็นได้ เนื�องจากไม่ปรากฏว่ามีมหรสพทางนํ> าในการออก       
พระเมรุครั> งอื�น ๆ 
 นอกจากนี>ยงัมีหลกัฐานที�สามารถอา้งอิงถึงความสาํคญัของมหรสพและการละเล่น คือ 
“ประชุมพงศาวดารรัชกาลที� 4 ฉบบัของเจา้พระยาทิพากรวงศ”์ บนัทึกวา่ พ.ศ. 2406 พระเจา้พี�ยาเธอ
กรมพระพิทกัษเ์ทเวศร์ (พระองคเ์จา้ชายกุญชร) โอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั  
ซึ� งเป็นเจา้กรมมหรสพ และเจา้กรมหุ่นของหลวงสิ>นพระชนม ์ทรงโปรดเกลา้ฯ ให้พระองคเ์จา้ชาย
สิงหนาทราชดุรงคฤ์ทธิ:  พระโอรสในพระเจา้พี�ยาเธอกรมพระพิทกัษเ์ทเวศร์ ให้ทรงดาํรงตาํแหน่ง
เจา้กรมมหรสพ และเจา้กรมหุ่นของหลวง   
 บนัทึกนี> เป็นหลกัฐานที�แสดงให้เห็นถึงความสําคญั และความนิยมในการเล่นหุ่นวา่มี
ความนิยม และมีภารกิจในการแสดงมาก จึงยกฐานะให้เป็นกรมหุ่นดว้ยเสมอคู่กบักรมมหรสพ         
แต่ในสมยัอยธุยากลบัไม่พบชื�อกรมหุ่น พบแต่เพียงกรมมหรสพ  การยกฐานะเป็นกรมหุ่นเมื�อไรยงั
สืบไม่พบหลกัฐาน สันนิษฐานวา่ตั>งกรมหุ่นในสมยัรัชกาลที� 2 เป็นตน้มา  
 10.  รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว เอกสารราชการในสมยัของ
พระองค ์ไดแ้ก่ หมายรับสั�ง จดหมายเหตุพระราชกิจรายวนั ราชกิจจานุเบกษา บนัทึกงานพระเมรุ
ตลอดรัชกาล เช่น งานพระเมรุถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว 
รัชกาลที� 4 ณ ทอ้งสนามหลวง พ.ศ. 2412 ทรงโปรดเกลา้ฯ ให้มีโขน ละคร หนงั และหุ่น เล่น
สมโภช 3 วนั 3 คืน25  
 
 จากหลกัฐานทางเอกสารที�ไดก้ล่าวถึง สรุปไดว้า่มหรสพและการละเล่นในพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระศพ ที�ไดมี้กล่าวถึง ไดแ้ก่ โขน หนงั (หนงัใหญ่) หุ่น (หุ่นหลวง)  
ละคร ระบาํ การเล่นในพระราชพิธี (โมงครุ่ม กุลาตีไม ้ระเบง แทงวิไสย กระอั>วแทงควาย) มอญรํา  
งิ>ว สิงโต การละเล่นที�มีลกัษณะเป็นกีฬา กายกรรม ไดแ้ก่ หกคะเมน ญวนหก ไต่ลวด นอนหอก  
นอนดาบ ดาบคอ้น ชกมวย  
 
 

 
 
 24พลาดิศยั สิทธิธญักิจ, เล่าขาน งานพระเมรุ (กรุงเทพฯ: บนัทึกสยาม, 2539).189,  
 25งานพระเมรุถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที� 4, 
เขา้ถึงเมื�อ 21 กนัยายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.anurakthai.com 
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 ส่วนความเปลี�ยนแปลงในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระศพ ในกรุง
รัตนโกสินทร์ ช่วงระยะเวลาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชถึง        
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ การอญัเชิญ       
พระบรมสารีริกธาตุออกจากพระบรมมหาราชวงัไปประดิษฐานบนพระเมรุมาศ วนัรุ่งขึ> นเชิญ       
พระบรมอฐิัพระราชบุพการีไปสมโภชฉลองเช่นเดียวกบัพระบรมสารีริกธาตุ วนัที�สามจึงเชิญ        
พระบรมศพยาตราไปยงัพระเมรุมาศเพื�อเฉลิมฉลองและถวายพระเพลิงรวมเป็นเวลา 7–10 วนั  
สุดแต่กาํหนดขึ>น26 
 นอกจากนี> ความเปลี�ยนแปลงที�ส่งผลเกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัมหรสพและการละเล่นใน
งานพระเมรุ คือ มีการลดจํานวนมหรสพสมโภชและการละเล่น โดยพระราโชบายของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  เมื�อครั> งยงัดาํรงพระชนมชี์พอยูค่งจะไดป้รารภเรื�องความ
สิ>นเปลืองในการจดัพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เนื�องจากในสมยันั>นประเทศไทยไดมี้
การติดต่อกบัต่างประเทศ มีการรับวฒันธรรมจากภายนอก อีกทั>งชาวไทยปรับเปลี�ยนวฒันธรรม
บางอยา่งใหส้อดคลอ้งตามสมยั การสร้างพระเมรุมาศทรงปราสาท ซึ� งแต่เดิมเป็นงานใหญ่โต ทรง
เห็นว่าการสร้างแบบเดิมเป็นการสิ>นเปลืองงบประมาณแผ่นดินและเป็นที�เดือดร้อนแก่ประชาชน
ทั�วไป  จึงได้มีการเปลี�ยนแปลงให้มีขนาดเล็กลงและประหยดัค่าใช้จ่ายมากยิ�งขึ> น โดยทรง
พระราชทานกระแสพระราชดาํริเมื�อครั> งยงัดาํรงพระชนมอ์ยู ่ความวา่ 
 

แต่ก่อนมา ถา้พระเจา้แผ่นดินสวรรคตลง ก็ตอ้งปลูกเมรุใหญ่ซึ� งคนไม่เคยเห็น แลว้
จะนึกเดาไม่ถูกว่าโตใหญ่เพียงใด เปลืองทั>งแรงคน เปลืองทั>งพระราชทรัพย ์ ถา้จะทาํใน
เวลานี>ก็ดูไม่สมกบัการที�เปลี�ยนแปลงของบา้นเมือง ไม่เป็นเกียรติยืนยาวไปไดเ้ท่าใด ไม่
เป็นประโยชน์แก่คนทั>งปวง กลบัเป็นความเดือดร้อน ถา้เป็นการศพท่านผูที้�มีพระคุณ  
หรือผูมี้บรรดาศกัดิ: ใหญ่อนัควรจะไดเ้ป็นเกียรติยศ ฉนัก็ไม่อาจจะลดทอน ดว้ยเกรงว่าคน
จะเขา้ใจว่า เพราะผูน้ั>นประพฤติไม่ดีอย่างหนึ�งอย่างใด จึงไม่ทาํการศพใหส้มเกียรติยศซึ� ง
สมควรจะได ้แต่เมื�อถึงตวัฉันเองแลว้ เห็นว่าไม่มีขอ้ขดัขวางอนัใด เป็นขอ้คาํที�จะพูดได้
ถนดั จึงขอใหย้กเลิกงานพระเมรุใหญ่นั>นเสีย ปลูกแต่ที�เผาพอสมควรในทอ้งสนามหลวง 
แลว้แต่จะเห็นสมควรกนัต่อไป27 

 

 
 26กรมศิลปากร, เครื�องประกอบพระอิสริยยศ สมเด็จพระเจ้าพี�นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา       
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2551), 285. 
 27ยิ>ม ปัณฑยางกูรและคณะ, งานพระเมรุมาศสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 
2528, จดัพิมพเ์นื�องในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ), 211. 
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 ดงันั>น ภายหลงัจากที�พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวสวรรคต ภาพความ      
รื�นเริงจากการมหรสพเนื�องในงานพระเมรุก็ได้จางหายไป เมื�อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจา้อยู่หัวพร้อมด้วยเจา้นายที�เกี�ยวขอ้งได้ประชุมเสนาบดีสภาและมีมติเมื�อวนัที� 28 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2453 ว่าสมควรแสดงความเคารพต่อผูล่้วงลบัโดยแท ้จึงให้งดจดังานพระบรมศพเป็นการ    
รื�นเริง รวมทั>งให้สอดคลอ้งกบัวิถีของตะวนัตก กลายเป็นมติที�ออกมาว่า “เลิกการฉลองต่าง ๆ คือ  
ดอกไมเ้พลิงและการมหรสพต่าง ๆ และไม่ตอ้งมีการตั>งโรงครัวเลี> ยง” ทาํให้มหรสพทั>งหมดถูก
ยกเลิก28 ก่อนจะถูกรื> อฟื> นขึ>นอีกครั> งหนึ� งเมื�อปี พ.ศ. 2539 ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ
บรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สาเหตุเพื�อไม่ให้ปริมณฑลพิธีตอ้งเงียบเหงา จึงจดั
ให้มีมหรสพ 4 ชนิด คือ หนงัใหญ่ โขน ละคร และหุ่นกระบอก เพื�อเป็นเครื�องหยอ่นใจแก่ราษฎร
ท่ามกลางความทุกขโ์ศกตามธรรมเนียมแต่ก่อนมา29 
 
2.  วรรณกรรมและวรรณคดี  
 1.  ปุณโณวาทคาํฉันท์ ของพระมหานาค วดัท่าทราย ซึ� งแต่งในสมยัพระเจา้อยู่หัว       
บรมโกศ กล่าวถึงมหรสพสมโภชและการละเล่น คือ “หุ่น” ไวด้งันี>  
 
  ฝ่ายหุ่นกต็ั>งโห่   ศพัทสา้วกระโหมโครม 
 ชูเชิดพระโคโดม    ทวิพราหมณรณรงค ์
 เริ�มเรื�องพระไชยทตั    จรเสดจ็พนาพง 
 ลอบลอ้มมฤคยง    อสุรทา้วกเุวรแปลง30 

 
 และยงัไดพ้รรณนาถึงการเล่นโมงครุ่มในมหรสพเรื�องอิเหนา เนื�องในการเตรียมงาน
ววิาห์ระหวา่งบุษบากบัจรกาดว้ย ดงัมีความตอนหนึ�งวา่ 
 
 
 
 
 28กรมศิลปากร, เครื�องประกอบพระอิสริยยศ สมเด็จพระเจ้าพี�นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา         
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, 288-289. 
 29นนทพร อยูม่ ั�งมี, ธรรมเนียมพระบรมศพและพระศพเจ้านาย (กรุงเทพฯ: มติชน, 2551), 174. 
 30นิยะดา เหล่าสุนทร, “มหรสพในงานพระเมรุในสมยัธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนตน้,” วารสาร
ไทย 9, 108 (ตุลาคม–ธนัวาคม 2551), 82-90. 
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  โมงครุ่มคณาชาย   กลเพศพึงแสยง 
 ทบัทรวงสอิ>งแผง    กต็ระกตูะโกคาํ31 
 
 2.  คาํพากษ์ในสมยักรุงศรีอยุธยา เข้าใจว่ามีมาแต่ครั> งสมยักรุงศรีอยุธยา เมื�อครั> ง
บา้นเมืองยงัดี กล่าวถึงการแสดงมหรสพและการละเล่นต่าง ๆ ที�ไดจ้ดัแสดง เช่น โขน ละคร หุ่น 
อนัเป็นนาฏศิลป์ไทย และเรียกในคาํพากยนี์>วา่ “เครื�องเล่น” ดงัความวา่     
 อยธุยาถาวรเปรมปรีดิ:    ทุกขภ์ยัไป่มี 
 สนุกนิแมเ้มืองสวรรค ์ ฯ 
 เครื�องเล่นโขนละคอนหุ่นประชนั เชิดชูกลางวนั 
 ดว้ยเครื�องวิจิตรแต่งกาย  ฯ 
 ราตรีรัสมีเพลิงพราย   หนงังามลวดลาย 
 กระหนกกระหนาบภาพหาญฯ 
 เป็นที�ประชาชนชื�นบาน  ทอดทศันาการ 
 สาํราญสาํรวลปรีดา  ฯ32 
 
 3.  ปาจิตตกุมารกลอนอ่าน33 เป็นงานนิพนธ์ที�ไม่ปรากฏนามผูแ้ต่ง แต่งเมื�อ พ.ศ. 2316  
ในสมยัพระเจา้กรุงธนบุรี วรรณคดีเรื�องนี> แต่เดิมไม่เป็นที�รู้จกั จนกระทั�งถูกพบโดยศาสตราจารย ์ 
ดร.นิยะดา เหล่าสุนทร เมื�อครั> งทาํวิทยานิพนธ์ดุษฎีบณัฑิต เรื� อง “ปัญญาสชาดก: ประวติัและ
ความสําคญัที�มีต่อวรรณกรรมร้อยกรองของไทย” ในที�นี> ขอกล่าวถึงมหรสพและการละเล่นที�
เกี�ยวขอ้ง จาํนวน 6 ประเภท ไดแ้ก่ 

  3.1 โขน ตอนพระรามทาํศึกกบัทศกณัฐ์ ดงัความวา่ “พวกโรงโขนตีโทนกระทุง้
เส้าเสียงเกรียวกราวเอิกเกริกแลว้โห่ลั�น เล่นเรื�องรามทาํศึกกบัทศกณัฐ ์ต่างประจนัชุลมุนรุนณรงค”์ 

 
 

 
 
  31ธนิต  อยูโ่พธิ: , “การละเล่นสมยักรุงศรีอยธุยา,” ศิลปากร 11, 3 (กนัยายน 2510), 32-64. 
  32เรื�องเดียวกนั. 
 33กล่าวถึงปาจิตตก์บัอรพิมที�รักใคร่กนั  แต่อรพิมตอ้งไปเป็นพระชายาของทา้วพรหมทตั ปาจิตตไ์ด้
ฆ่าทา้วพรหมทตั หลงัจากนั>นไดพ้ากนัหนีระหกระเหินไปในป่าและพลดัพรากกนั เมื�อไดพ้บกนัระลึกถึงเคราะห์
กรรมที�เป็นเพราะอกุศลกรรมที�ไดท้าํกบัทา้วพรหมทตั จึงกลบัไปทาํพิธีศพให้ทา้วพรหมทตั (ขอ้มูลจาก นิยะดา 
เหล่าสุนทร, “มหรสพในงานพระเมรุในสมยัธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนตน้,”) 
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  นอกจากนี> ยงัมี “โขนเขมร” อีกหนึ�งโรง ซึ� งเล่นตอนพระรามตามกวาง ดงัความว่า   
“ยงัโรงหนึ�งโขนเขมรเล่นประชนั เมื�อพระรามพาสีดามากลางไพร” 

  3.2 ละครชาตรี สันนิษฐานวา่มาจากโนราหรือมโนราซึ� งเกิดขึ>นทางภาคใต ้เรื�องที�
เล่นในชั>นแรกสันนิษฐานวา่เล่นเรื�องพระสุธนมโนราห์ ดงัปรากฏในวรรณกรรม ความวา่   

 
  พวกละครชาตรีเสียงตีกรับ  แลว้ร้องรับตีกลองเสียงตุง้ตุง้ 
 เล่นราวเรื�องเบื>องพระรถราชบาํรุง  ถือสารตราใหไ้ปหานางเมรี 
 ทา้วตรีเนตรรู้เหตุมาแปลงสาร  ใหน้างมารร่วมรักพระโฉมศรี 
 นางแจง้สารกส็มานเป็นสามี   รําชาตรีกรับรับกนัไป 

 
  3.3 ละครนอก ตวัแสดงเป็นชายลว้น เรื�องที�แสดงส่วนใหญ่นาํมาจากชาดก ส่วน
เรื�องที�ไดรั้บความนิยม เช่น สังข์ทอง สุวรรณหงส์ มุ่งความสนุกสนาน เพลิดเพลินมากกว่าความ
งดงาม ความวา่ 
 
  ยงัพวกหนึ�งตั>งโรงอยูดู่โอ่โถง  ละครโรงพึ�งหดักนัขึ>นใหม่ 
 นายโรงรําแขนกรอ่อนวิไล   หนา้เป็นใยนํ>านวลน่ายวนยี 
 เล่นเรื�องปางครั> งเจา้สุวรรณหงส์  เมื�อเธอหลงเสียรู้มเหสี 
 ตอ้งหอกยนตล์ม้ผึงถึงชีวี   ปี� พาทยตี์เพลงโอดสลดใจ 

 
  3.4 หุ่น วรรณกรรมทาํให้ทราบไดว้า่หุ่นสมยัธนบุรีมีหลายประเภท เช่น หุ่นไทย    
หุ่นมอญ หุ่นเขมร หุ่นทวาย หุ่นจีน และหุ่นตลก ความวา่ 
 
  ยงัโรงหุ่นชุลมุนสายยนตช์กั  ชะง่อนงกัโงนงนัทาํหนา้หงาย 
 คนชกัยนตบ่์นถือแทบมือตาย   เมื�อยหวัไหล่แกวง่หวัทุกตวัคน 
 ยงัโรงหนึ�งอึงวุน่เล่นหุ่นมอญ   ทาํหวัคลอนหนวดดกทั>งอกขน 
 หิ>วตะกร้าถือพร้าหาบคะนน   สิ>นทุกคนเห็นหวัเหราะวา่เหมาะครัน 
 มีหุ่นมอญหุ่นเขมรเล่นประชนั  ต่างต่างกนัต่างภาษามาสืบสาย 
 คนเจรจาวา่ภาษาเกลิงนุนาย   คนระบายยกหุ่นขึ>นชกัยนต ์
 ชะง่อนงกัเชิดชกัอลวน   สิ>นทุกคนเห็นหวัร่อแทบงอหาย 
 หุ่นเขมรเล่นตามส่งภาษา   ตุอินาตูพองบองสะวาย 
 ดูรูปหุ่นทูนปูนเดียดกระดาย   คนระบายยึกยกัดว้ยชกัยนต ์
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 ทั>งหนุ่มสาวเฒ่าแก่เห็นหวัร่อ   จนเหงียดงอเห็นเหงือกเกลือกถลน 
 บา้งพดูกนัวา่มนัขนัเหลือพิกล  สองภาษาพากนับ่นวา่ขนัจริง 
    พึ�งมีใหม่หุ่นทวายอีกหุ่นจีน  เห็นแต่ตีนใส่เสื>อทาํสุงสิง 
 ผมเปียปอยหอ้ยหลงัเหมือนหางลิง  ขึ>นเกา้อี>นั�งอิงแลว้เจรจา 
 ทาํตวัเอียงเถียงกนักบัจีนกง   วา่ซินไซยซีลง้ลกัจบัซา 
 อิดจบัลกัซีลกับ่อหอลา   พวกไทยฮาหวัอึงคะนึงไป 
 หุ่นทวายใส่เสื>อแลว้ขี�หม ู   พวกไทยดูเรื�องราวหารู้ไม่ 
 เสียงตีกลองตุมตุมดงัรุมไป   เถิงเล่นไดไ้ม่มีใครไปแลดู 
 หุ่นตลกอกขนถือพร้างอ้ม   สนัหลงัคอ้มปากอา้ตาถลน 

 
  3.5 โมงครุ่มหรือโหม่งครุ่ม เป็นการแสดงของหลวงเท่านั>น ผูแ้สดงเป็นชายลว้น  
ศีรษะสวมเทริด แบ่งออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ฆ้องเป็นเครื� องดนตรีที�สําคัญใช้บอกท่ารํา            
ผูแ้สดงจะถือกระบอง 2 มือ ร่ายรําไปตามจงัหวะ ซึ� งในปาจิตตกุมารกลอนอ่าน พรรณนาการแสดง
ชุดนี> คู่ไปกบัการแสดง “ระเบง” ความวา่   
 
  มีหมู่มอญกบัเขมรเล่นโมงครุ่ม  แต่หนุ่มหนุ่มรูปร่างดูคมสนั 
 ทาํกรีดกรายถือไมค้นละอนั   ตีกลองตุมฆอ้งลั�นเสียงครุ่มไป 

 
  3.6 มวย เป็นการแสดงหรือกีฬาประจาํชาติที�มีมาแต่โบราณ ความวา่ 
 
  ครั>นเบี�ยงบ่ายชายแสงพระสุริยฉ์าน ภูมิบาลสั�งสารดาํรัสไข 
 ใหเ้ปรียบมวยขึงนั�งสนามใน   ลั�นฆอ้งใหญ่เรียกหาบรรดามวย 
 เขา้มาเทียบเปรียบไดไ้ทยกบัแขก  เป็นคู่แรกรูปร่างนั>นสะสวย 
 ใหซ้อ้มมือแคล่วคล่องทั>งสองรวย  สิบเอด็คู่เปรียบไดม้วยตามบญัชา 
 ครั>นเปรียบแลว้ลั�นฆอ้งเรียกคู่แรก  ไทยกบัแขกแต่งแลว้ไวหนกัหนา 
 เขา้สนามกราบงามลงสามลา   บงัคมบาทราชาผูจ้อมไกร 
 ลุกขึ>นยกหมดัเชิดเปิดใหช้ก   ขา้งหนึ�งยกเทา้ยา่งเป็นกา้วใกล ้
 ปะเตะปับมือปัดกพ็ลาดไป   ไอไ้ทยไวชกถกูเขา้ลกูคาง 
 ไอแ้ขกตามหมดัป้องเขา้ปากแตก  ไทยปะเตะแขกแบกเอาลม้ผาง 
 ไทยไม่หนีรุกรี� ขึ>นไววาง   ทาํท่าทางกมุหมดัตั>งจงังงั 
 ไอแ้ขกลองจอ้งควา้จมกูเหมาะ  ไอไ้ทยถองศอกเคาะเอาหวักั>ง 
 หมดักะตกัตีนเตะเขา้ตึงตงั   พวกคนดูร้องขึ>นดงัเสียงวา่เออ 
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 4.  โคลงถวายพระเพลิงพระบรมอฐิัพระเจา้หลวง หรือ สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก  
เป็นพระนิพนธ์ในพระเจา้บรมวงษเ์ธอ กรมหมื�นศรีสุเรนทร์ พระโอรสในรัชกาลที� 1 ทรงนิพนธ์ขึ>น
เป็นทาํนองจดหมายเหตุถวายพระเพลิงและฉลองพระอฐิั34 โดยขอกล่าวถึงเฉพาะโคลงบทที�บรรยาย
เกี�ยวกบัมหรสพและการละเล่น  ดงันี>  
 
  (54) โรงโขนโรงหุ่นงิ>ว  ลครโรง 
 รธาช่องรธาโยง   เชือกไว ้
 ที�ประทบัพลบัพลาโถง  ทอดเผนก 
 ทั>งสี�สนมไส้    สฤษดิ: แลว้ตามเกณฑ ์
 (99) มหฤศพครบสิ�งไส้  สรรพรรณ 
 โขนต่อโขนประชนักนั  เก่งกริ>ว 
 หุ่นต่อหุ่นเสมอขนั   ชิงชะนะ กนันา 
 ลครต่อลครงิ>ว   ต่องิ>วประชนักนั 
 (100) โรงหนึ�งโขนเหลน้เมื�อ  หณุมาน 
 สมเดจ็องคอ์ะวะตาร   ตรัสใช ้
 ใหน้าํธาํมรงคก์าญ   จนกบั  ไสบนา 
 ไปส่งองคอ์นุชไท ้   ราพร้ายรุมตี 
 (101) โรงหนึ�งเสียงเสา้เร่ง  กลองตึง 
 พยหุยกัษโยธาอึง   โห่ร้อง 
 พลวิ�งถบัถึง    โจมจบั 
 ราพบุตรวางศรตอ้ง   ลกัษณ์ลม้ในสนาม 
 (102) โรงหนึ�งหุ่นเหลน้เรื�อง  โสวดั 
 พระเสดจ็โดยดงดดั   ดุ่มเดา้ 
 พบองคอ์นงสวสัดิ:    ปทุมเมศ 
 สมสนิทชิดเชยเคลา้   สอดคลอ้งสองเกษม 
 
 

 
 
 34พระเจา้บรมวงษเ์ธอ กรมหมื�นศรีสุเรนทร์, โคลงถวายพระเพลิงพระบรมอฐิัพระเจา้หลวง อา้งถึง
ใน เกรียงไกร เกิดศิริ และคณะ, งานพระเมรุ: ศิลปะสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที�เกี�ยวข้อง 
(กรุงเทพฯ: อุษาคเนย,์ 2552), 133-166.  
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 (103) โรงหนึ�งคนเชิดเตน้  ตวัลมุน 
 เริ�มเรื�องไชยทดัคุณ   เวตรตอ้ง 
 หลงใหลใฝ่ดรุณ   เยาวเรศหนึ�งนา 
 บหน่ายคลายคลาดหอ้ง  เสน่หไหมเ้มาโฉม 
 (104) ลครเรื�องระเด่นร้อง  เสียงใส 
 ฉบัฉํ�าทาํนองใน   นาฏหอ้น 
 ลกันุชบุษบาไป   สมสู่เจา้นา 
 เผดจ็รัดระตูร้อน   รีบร้นพลตาม 
 (105) ลครจอมจกัรพรรดิเจา้  ธรณินทร์ 
 ลว้นเหล่าเยาวยพิุนทร์   ผอ่งหนา้ 
 โฉมตรูคู่นางอินทร์   อรรคราช 
 ใครพิศจิตรเจียนบา้   บ่นเพอ้เลมอฝัน 
 (106) ร้องเรื�องอนิรุทธรั> ง  แรมดง 
 อารักษภ์กัดีองค   โอบอุม้ 
 สมสู่อุษาทรง   เสาวภาค 
 ยามพิโยคโศกกลุม้คลุม้  คลั�งไคลใ้จตรอม 
 (107) งิ>วจีนจรูบแฉ่งซอ้น  เสียงขาน 
 มา้ฬ่อซอสีประทาน   แซ่ซอ้ม 
 ดาํเนิรเรื�องตาํนาน   เทียนต๊ก 
 ปางบุตรนาํนุชนอ้ม   ปกิ�งเจา้ไอสวรรย ์
 (108) ลั�นถนัเอียไหล่อา้  อึงอล 
 จีโบโล่หลิ>วบน   หลิ�วบอ้ง 
 เขียนภกัตรพิกลยล   หลายอยา่ง 
 เกราะประหลาดคาดซอ้ง  เช่นเชื>อพงษพ์ระยา 
 (109) ระบาํรําเรียบเคลา้  เปนกง 
 เพญ็พิลาศอลงกท์รง   เสริฐสร้อย 
 สงัวาลสุวรรณวง   ตาบพิศ 
 จบัคู่คูแ้ขนซอ้ย   ชดนิ>วชาํนาญเพลง 
 (110) ชาตรีตลุบตุบทิ>ง   กลองโทน 
 รําสบดัซดัสะเอวโอน   อ่อนแปล ้
 คนกรับรับขยบัโยน   เสียงเยิ�น  ไปนา 
 ร้องเรื�องรถเสนแก ้   ห่อขยุม้มาโปรย 
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 (111) มอญรําขาํจริตคอ้น  งอนคม 
 รําระมดัระเมียนนม   นาดพริ>ง 
 กลอ้งแกลง้ดุจกลิงกลม  เอวกล่อม 
 คนมกัลกัลอบทิ>ง   ที�เนื>อนมนาง 
 (112) โขนหุ่นหนงังิ>วช่อง  ระธาราย 
 ดูบ่เปนอนันิยาย   ยา่งฟ้อน 
 หุ่นจีนหุ่นลาวทวาย   มอญพม่า 
 มีมากหลากหลายซอ้น  แซ่ซอ้งอึงคะนึง 
 (113) เทพทองสองฝ่ายโต ้  ตอบกนั 
 หญิงบ่อายชายสรร   เศกเยย้ 
 ฝ่ายหญิงหยาบคาํหยนั  ตอบต่อ 
 พื>นแต่อา้ยอี�เอย้   ประพน้คนหวั 

 (114) โมงครุ่มใส่เทรอดคลํ>า  ดุจหมี 
 กาํพดตีกลองตี   ปุ่มฆอ้ง 
 ระเบงยิงมยรีุ    ผกูร่าง 
 โอละพ่อลาํพองร้อง   รายริ>วตลบคืน 

 (115) สูงสุดสามชั�วไม ้  หกคะเมน 
 แพนรําทาํโยนเยน   โยกยา้ย 
 ไต่ลวดดุจเทเวน   ทระเหาะมานา 
 ลอดบ่วงทะลวงเห็นคลา้ย  พิศเลื>อยวลัวง 

 (116) ลางเล่นสาหศัเหี> ยม  ใจหาญ 
 ชาํงดัในวิชาชาญ   เชี�ยวแท ้
 นอนเหนือหอกดาบปาน  นอนนุ่นนวมนา 
 เบื>องอกครกวางแอ ้   ตระหนํ�าซํ> าสากรุม 

 (117) ญวนเล่นโตล่อแกว้  ผกผนั 
 วดัเฉวียนเวียนวลั   ด่วนได ้
 ญวนหกดงักงัหนั   ปากคาบ  ดาบแฮ 
 ดูดาบปราบเสียวไส ้   สยดทอ้ใจขาม 

 (118) ปลํ>ามวยคาดหมดัตั>ง  จงักา 
 ปะเตะต่อยถกูจมกูตา   แตกซํ>า 
 ดั>งกะบี�ตีคธา    เขนโล่ห์ 
 กลองแขกสระหม่าย ํ>า   ขยิกไมช้วนตี 
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 (119) พลเมืองทั>งหนุ่มเถา้  ปานกลาง 
 แต่งสกนธ์กายางค ์   ยา่งเยื>อง 
 มาเมิลมะหุสพางค ์   สมโภช  ไซน้า 
 รมเยศเจตนาเปลื>อง   ปลิดเศร้าใจเกษม 

 (120) ไทยธรรมศาเลศเลี>ยง  ชาวบุรินทร์ 
 ฝงูนิกรมากิน   ห่อนซื>อ 
 มกัเมาสุรากิน   ดูดดื�ม 
 เกษมศุขไปทุกมื>อ   ตราบแลว้งานฉลอง 

 (121) นกัเลงเทียรเที�ยวเหลน้  ตาแสวง 
 พบบ่อนเบียดตบอยแทง  ถั�วเบี>ย 
 เจา้มือคุยขจายแจง   ผจงรวบ 
 ระวงักกัยกัฤาเคี>ย   บุโหละลอ้ทอเถียง 

 (124) สายณัห์ตวนัคลอ้ยคํ�า  ตกดิน 
 หนงัประนงัเภริน   เร่งไม ้
 เชิดพระเสดจ็ทรงศิลป์  สอดส่อง  กนันา 
 เพย้พากษก์ลองตะโพนให ้  เริ�มเหลน้เฉลิมวนั 

 (125) โรงหนึ�งอรไทมิ้�ง  มณโฑ 
 หุงทิพยส์ะลิโล   หลั�งลน้ 
 โสดโรงเรื�องอสุโร   ไวยราพ 
 นาํนเรศร์ดาํดน้   สู่ดา้วบาดาล 

 (126) บดัไทธเสดจ็ดว้ย  จตุัสดมภ ์
 อีกพระญาติสนม   แน่งนอ้ย 
 ถึงถวายประนมคม   วรธาตุ 
 จุดบุบผาเพลิงพร้อย   พุ่มแพร้วระธางาม 

 (127) สวายเพช็ร์รัดมุขบา้ง  บวัขาว 
 ช่อม่วงพวงเพยียยาว   ฟาบเฟื> อย 
 พลุแดงดั�งดวงดาว   ลอยเด่น 
 โป้งปีบ ๆ เสียงเลื>อย   ปะทดัพอ้งดงัผาง 

 (128) วิหคตรวจเตร็จหอ้ง  เวหล 
 สินธพควบฉบัชน   แตกผา้ย 
 กงัหนัผะกากล   เพนียงช่อแจ่มนา 
 เพลิงกระถางวางลมา้ย  มิ�งไมใ้นกระถาง 
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 (129) มิ�งมงักรแกว้ฬ่อ   พลัวลั 
 ทั>งพยฆัลากหางหนั   แหกลอ้ม 
 ไฟรุ่งรัศมีจนัทร์   เจิมภกัตร์ผอ่งแฮ 
 พิพิธบุบผาพอ้ม   ปลาดเพี>ยนพึงยล 

 
 จากโคลงฯ ที�ได้ยกตวัอย่างมากล่าวขา้งตน้นั>น ทาํให้สามารถสรุปไดว้่ามหรสพและ

การละเล่นที�ปรากฏในงานพระเมรุมีการจดัแสดงทั>งในเวลากลางวนัและกลางคืน  และพบประเภท
ของมหรสพและการละเล่นต่าง ๆ หลายประเภท เช่น โขนเล่นเรื�องรามเกียรติ: และมีการจดัแสดง
โขน 2 โรงเล่นประชันกันในตอนหนุมานถวายแหวน และรามบุตร(อินทรชิต) แผลงศรต้อง
พระราม ละครชาตรีเล่นเรื�องรถเสน ละครในเล่นเรื�องอิเหนาในตอนระเด่นลกับุษบา การเล่นเพลง
เทพทองซึ� งเป็นการร้องโต้ตอบระหว่างชายและหญิง การแสดงของชาติพนัธ์ุอื�น ๆ เช่น งิ>วจีน    
ของจีน ลาว ทวาย มอญ และพม่า สิงโตล่อแกว้ของญวน มอญรําซึ� งแสดงถึงการสืบทอดรูปแบบ
เช่นเดียวกนักบัในสมยัอยธุยาและธนบุรี มีการอธิบายถึงการละเล่นผาดโผน เช่น หกคะเมน ไต่ลวด  
ลอดบ่วง นอนดาบ มีการกล่าวถึงมหรสพของหลวง คือ โมงครุ่ม ซึ� งในส่วนที�ไดก้ล่าวถึงมานี> เป็น
การจดัแสดงในเวลากลางวนั 

 ในส่วนของการแสดงในเวลากลางคืนซึ�งสัมพนัธ์กบัปัจจยัที�ตอ้งใชใ้นการแสดง ไดแ้ก่  
หนงัใหญ่ที�ตอ้งจดัแสดงในเวลากลางคืนเพราะตอ้งอาศยัแสงสวา่งจากการจุดเทียนหรือไต ้ให้เกิด
เป็นเงาปรากฏที�ฉากผา้ขาว เล่นตอนนางมณโฑหุงขา้วทิพย ์และตอนไมยราพลกัพระราม มงักร   
ล่อแกว้ พลุไฟหลากหลายประเภท และยงัทาํให้ทราบถึงประเภทของระทาว่ามีรูปแบบของระทา
ช่องและระทาโยง 
 
3.  การสังกดัราชการและกฎหมายที�เกี�ยวข้อง   
 1.  ในสมยัอยุธยา รัชสมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ.1991–2031) หลกัฐานที�
ปรากฏ คือ กฎหมายตราสามดวง ในบทพระไอยการตาํแหน่งนาพลเรือน ปรากฏทาํเนียบนามที�
เกี�ยวขอ้งกบัมหรสพและการละเล่น ดงันี>  
 กองช่างดอกไมเ้พลิง 
 ขนุแกว้ เจา้กรมช่างดอกไมเ้พลิงขวา นา 300 
 ขนุทอง เจา้กรมช่างดอกไมเ้พลิงซา้ย นา 300 
 หมื�นช่าง ช่างดอกไมเ้พลิง   นา 200 
 พนัช่าง     นา 100 
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 ช่างเลว     นา 50 
 หมื�นทิพ เกรียด    นา 200 
 หมื�นเทพ     นา 200 
 หมื�นราม     นา 20035 
 
 ในส่วนของตาํแหน่งที�ได้รับการสืบทอดมาอย่างต่อเนื�อง คือ ตาํแหน่ง “ช่างดอกไม้
เพลิง” ซึ� งไดรั้บการสืบทอดมาจนกระทั�งถึงในสมยัรัตนโกสินทร์ โดยถือเป็นช่างที�ชาํนาญในการ
ทาํดอกไมไ้ฟ ใช้สําหรับจุดในงานพิธีต่าง ๆ เพื�อความบนัเทิง การประดิษฐ์ดอกไมไ้ฟมีกรรมวิธี
ต่างกนัหลายชนิด ตามรูปร่าง ลกัษณะ แสง สี เสียง และความเคลื�อนไหว เช่น กรวด จรวด พลุ  
ตะไล ไฟพะเนียง ลูกหนู บอ้งไฟ ปลาดุก อา้ยตื>อ กงัหนั ปลาช่อน ชา้งร้อง ระทาดอกไมไ้ฟ ดอกไม้
รุ่ง ฝอยทอง ช่อม่วง ดอกไมน้ํ>า กระถาง ตู ้พอ้ม ฝนแสนห่า ดอกไมเ้ทียน และดอกไมพุ้ม่ เป็นตน้36 
 
 นอกจากนี> ระบบศกัดินาตามพระไอยการตาํแหน่งนาพลเรือน พ.ศ.1998 ยงัคงปรากฏ
ตาํแหน่งที�เกี�ยวขอ้งกบัการแสดงกายกรรม คือ พนกังานไมต้ํ�าสูง ไดแ้ก่ “ไมต้ํ�าสูง ขุนทหารวิเศศ
เหิน หมื�นเหินเวหาเหาะ นาดล ศกัดินา 200”37 จนกระทั�งในสมยัรัตนโกสินทร์เมื�อมีการจดัตั> ง 
“กรม” ให้คนเขา้สังกดัอย่างเป็นรูปธรรม มีการแบ่งแยกหน้าที�ให้ทาํตามภารกิจอย่างชดัเจน และ
ความนิยมสูงสุดของการละเล่นนี>ทาํให้ในสมยัรัชกาลที� 1 เกิดหน่วยงานที�รับผิดชอบหนา้ที�หลกัใน
การดูแล คือ “กรมญวนหก” มีหนา้ที�ปีนป่ายบนเสาสูงเพื�อแสดงกายกรรมในงาน นอกจากนั>นยงัมี
หน้าที�สร้างนั�งร้านหรือสิ� งก่อสร้างสูง ๆ อีกด้วย38 ซึ� งเป็นสิ� งที�สะท้อนความนิยมในการชม
จนกระทั�งตอ้งเกิดกรมสังกดัเพื�อทาํหนา้ที�เฉพาะ 
 
 
 
 
 
   
 35ณฏัฐภทัร จนัทวชิ, “ประณีตศิลป์: มรดกงานศิลปกรรม จากภูมิปัญญาช่างสิปป์หมู่ไทย” (เอกสาร
ประกอบการบรรยายพิเศษ โครงการเสริมสร้างความรู้สาํหรับอาสาสมคัรสาํนกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ จดัโดย 
ฝ่ายวิชาการ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  พระนคร เสนอที�ห้องประชุมดาํรงราชานุภาพ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ 
พระนคร, 17 มีนาคม 2555), 4.  
 36เรื�องเดียวกนั, 17.  
 37สุรพล วรุิฬรักษ,์ ววิฒันาการนาฏยศิลป์ไทยในกรุงรัตนโกสินทร์  พ.ศ. 2325-2477, 22. 
 38 เรื�องเดียวกนั, 264. 
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 2.   สมยัรัชกาลที� 5 มีหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกบัมหรสพและการละเล่น ดงันี>     
 กรมโขน กรมหุ่น กรมหกคะเมนรําโคม กรมปี� พาทย ์และกรมมหรสพ ทั>งหมดขึ>นอยู่
กบัสังกดักระทรวงวงั และกรมช่างสิบหมู่ สังกดักระทรวงโยธาธิการ กรมต่าง ๆ ดงักล่าวมีเลก  
หรือคนในกาํกบักรมทาํหนา้ที�ต่าง ๆ ในกรมนั>นเป็นการเฉพาะในยามปกติเลกเหล่านี>แยกยา้ยกนัไป
ทาํมาหากิน เวลามีราชการก็มารวมตวักนัฝึกซอ้มและแสดง 
 กรมหกคะเมนรําโคม หรือ กรมญวนหก มีหนา้ที�จดัการแสดงหกคะเมน ไต่ลวด หรือ
กายกรรมและการรําโคม 
 กรมมหรสพ มีหน้าที�จดัการแสดงของหลวง พระราชพิธีสําคญั 5 ชนิด คือ ระเบง  
โมงครุ่ม กุลาตีไม ้แทงวสิัย กระอั>วแทงควาย 
 กรมช่างสิบหมู่ มีหน้าที� เป็นช่างด้านปั> น เขียน แกะสลัก หล่อ รัก มุก หุงกระจก      
ทองถม หุ่น ซึ� งมีหนา้ที�ทาํหวัโขนดว้ย39 
 
 3.   กฎระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง 
  3.1 ประชุมหมายรับสั�งภาคที� 1 สมยักรุงธนบุรี ระบุถึงอตัราค่าจา้งมหรสพแต่ละ
อย่างที�มีกล่าวถึงไวใ้นหมายรับสั�งสมยัธนบุรี40 นาํมาเพื�อแสดงให้เห็นถึงความนิยมที�มีมาอย่าง
ต่อเนื�อง จนถึงกระทั�งการจดัแสดงเป็นอาชีพได ้ในส่วนที�เกี�ยวกบัมหรสพและการละเล่น  เช่น 
  หุ่นมอญ โรงละ 2 บาท 
  หุ่นลาว โรงละ 2 บาท 
  งิ>ว โรงใหญ่ โรงละ 2 ตาํลึง 2 บาท 
  ญวนหก วนัละ 1 ตาํลึง   
  รามญัใหม่ วนัละ 1 ตาํลึง 2 บาท รามญัเก่ารํา วนัละ 2 ตาํลึง 2 บาท  
  คนต่อเทา้ 2 คน คนละ 2 บาท 
  ละครเขมร วนัละ 2 ตาํลึง 
  หนงัจีน โรงละ 2 บาท   
 

 
   
 39ณฏัฐภทัร จนัทวชิ, “ประณีตศิลป์: มรดกงานศิลปกรรม จากภูมิปัญญาช่างสิปป์หมู่ไทย”. 
  40ดูรายละเอียดใน ยิ>ม ปัณฑยางกรู, ประชุมหมายรับสั�ง ภาคที� 1 สมยักรุงธนบุรี. 
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  หกไมสู้ง 3 ต่อ 1 ตน้ วนัละ 1 ตาํลึง 
  หกไมล้าํเดียว ตน้ละ 1 บาท 
  ไต่ลวดตํ�า 1 สาย วนัละ 1 บาท 
  ชวารําหนา้ นายคนละ 1 บาท  ไพร่คนละ 2 สลึง 
   ญวนรํา  ถือโคมดอกบวัคนละคู่  ไดค้นละ 1 สลึง 
 
  3.2 สมยัรัชกาลที� 4 เกิดความนิยมจนกระทั�งมีการเก็บภาษีโขน ละคร โดยสมเด็จ
กรมพระยาดาํรงราชานุภาพทรงกล่าวไวใ้นหนงัสือ “ตาํนานเรื�องละครอิเหนา" กล่าววา่เมื�อรัชกาลที� 
4  พระราชทานอนุญาตใหห้ดัละครผูห้ญิงทาํใหเ้กิดการแพร่หลาย เจา้ของละครจึงไดป้ระโยชน์มาก  
รัชกาลที� 4  จึงโปรดให้ตั>งภาษีโขนละครขึ>นเพื�อ “เสียภาษีช่วยราชการแผน่ดินบา้งเหมือนอยา่งที�มี
ประเพณีในต่างประเทศ” 41 
  ภาษีโขนละคร ตั> งเมื�อ พ.ศ. 2402  ปีมะแม มิได้เรียกเก็บแต่โขนกับละครเพียง                
2 ประเภท หากแต่รวมถึงมหรสพอื�น ๆ ด้วย โดยจะขอกล่าวถึงส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัมหรสพและ
การละเล่น ไดแ้ก่ ละครแขก แคน มอญรํา ทวายรํา งิ>ว หุ่นจีน หนงัจีน 
  ในการนี>   “จีนนิ�ม” ไดเ้ป็น “ขุนสัมมชัชาธิกร” เจา้ภาษีคนแรก รับผกูภาษีละครใน
จงัหวดักรุงเทพฯ และหัวเมืองอีก 26 หัวเมือง เป็นเงินหลวงปีละ 4,400.- บาท โดยมีมหรสพและ
การเล่นของชาติพนัธ์ุอื�นที�รวมอยูใ่นภาษีละคร เช่น   
  แคน มอญรํา ทวายรํา เล่นวนั 1 ภาษี 50 สตางค ์
  งิ>ว เล่นวนั 1 ภาษี 4 บาท 
  หุ่นจีน เล่นวนั 1 ภาษี 1 บาท 
  หนงัจีน เล่นวนั 1 ภาษี 50 สตางค ์
  โดยการตั>งภาษีโขนละคร ทาํให้เจา้ของโรงละครปรับอตัราจากที�เคยเรียกเงินโรง
วนัละ 16–24 บาท เป็น 28 บาท ละครมีรายไดห้างานไดไ้ม่ฝืดเคือง เห็นไดจ้ากเงินหลวงที�ไดจ้าก
ภาษีโขนละครเพิ�มขึ>นโดยลาํดบั ปีที�มากที�สุด คือ พ.ศ.2429 ในรัชกาลที� 5 จาํนวนเงินหลวงที�ไดจ้าก
ภาษีละครเป็นเงิน 36,000 บาท มากกวา่เมื�อแรกตั>งภาษีแทบถึง 8 เท่า42 
 
 
   
 41สมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ, ละครฟ้อนรํา: ประชุมเรื�องละครฟ้อนรํากับระบํารําเต้น 
(กรุงเทพฯ: มติชน, 2546), 359. 
 42เอนก นาวกิมูล, ราษฎรบันเทงิ (กรุงเทพฯ: บริษทั 2020 เวลิดมี์เดีย จาํกดั, 2542), 20-25. 
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   ถึงสมัยรัชกาลที�  5 ใน พ.ศ.2436 ว ันที�  1 เมษายน ร.ศ.112 โปรดให้เ ริ� มใช ้
“พระราชบญัญติัอากรมะหรศพ รัตนโกสินทร์ศก 111” โดยมีการเพิ�มรายการมหรสพขึ>นอีกหลาย
อยา่ง ซึ� งการเรียกเก็บภาษีโขนละครในสมยัรัชกาลที� 4 ก็ยงัคงมีการเรียกเก็บเช่นเดิม43 
  จนกระทั�งเกิดประกาศเมื�อวนัที� 9 มีนาคม รัตนโกสินทรศก 126 (พ.ศ. 2450) ให้
ยกเลิกเก็บอาการมหรสพ คงเรียกเก็บแต่เฉพาะการรับเล่นงานบ่อนเบี>ยเท่านั>น จึงเป็นสาเหตุให้การ
เล่นละครและเครื�องมหรสพทั>งปวงไม่ตอ้งเสียอากร  
  3.3 การจดัมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุนั>น มีค่าใช้จ่ายในการจดังาน 
โดยรัฐไดจ่้ายเงินค่าจา้งใหท้ั>งคนงานในการก่อสร้าง คนร่วมพิธีแห่ รวมทั>งนกัแสดง44 ดงัปรากฏใน
หมายรับสั�ง ความวา่ “สาํหรับการจดัไปแสดงสมโภชก็เป็นการจดัไปช่วยงาน เช่น งานพระบรมศพ  
และมีเงินบาํเหน็จแก่ผูแ้สดงตามสมควรแต่มิใช่ค่าจา้ง ตวัโขนละครมกัเป็นของเจา้นายหรือขุนนาง
นั�นเอง”45 
 
4.  สมุดภาพไตรภูมิ   
 สมุดภาพไตรภูมิ ฉบบักรุงศรีอยุธยา–ฉบบัธนบุรี46 นบัเป็นอีกหลกัฐานหนึ�งที�ปรากฏ
เรื� องราวของมหรสพและการละเล่น คือ กายกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย ญวนหก ไม้สูง และ          
ไต่ลวด ในการปรากฏมหรสพและการละเล่นนี> จะอยู่ในเรื�องมหาเวสสันดรชาดก ตอนนครกณัฑ ์ 
แสดงถึงการฉลองเพื�อรับขวญัพระเวสสันดร พระนางมทัรี พระโอรสและพระธิดากลบัเขา้เมือง  
โดยกายกรรมที�พบในสมุดภาพไตรภูมิ ฉบบักรุงศรีอยุธยา–ฉบบัธนบุรี เลขที� 6 (ภาพที� 1) มีผูเ้ล่น
เป็นผูช้าย พิจารณาจากการแต่งกายแล้วดูลกัษณะจะเป็นของหลวง เนื�องจากสวมเครื�องประดบั
ศีรษะและสวมเสื> อ ส่วนสมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา–ฉบับธนบุรี เลขที� 8 (ภาพที� 2) 
ลกัษณะผูแ้สดงและผูช้มจะมีความเป็นพื>นบา้น โดยผูเ้ล่นเป็นผูช้าย ไม่สวมเสื>อ นุ่งโจงกระเบน   
 

 
 

   
 43เกื>อกลู  ยนืยงอนนัต,์  “ภาพสะทอ้นจากงานมหรสพสมยักรุงธนบุรี,” วารสารเผยแพร่ความรู้ทาง
วชิาการและงานวจิยั 10, (2544), 85-92. 
 44สุรพล วรุิฬรักษ,์ ววิฒันาการนาฏยศิลป์ไทยในกรุงรัตนโกสินทร์  พ.ศ. 2325 - 2477, 64. 

 45ลักษณะไทย ภาค 3 บทที� 5 สถาปัตยกรรมบนบก, เขา้ถึงเมื�อ 12 ตุลาคม 2555, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.laksanathai.com/ebook2.aspx    
 46 ไตรภูม ิสมุดภาพไตรภูมฉิบับกรุงศรีอยุธยา–ฉบับกรุงธนบุรี เล่ม 1–2 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 
2542) 
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ภาพที� 1 มหาเวสสันดรชาดก : กัณฑ์วนประเวศ และส่วนหนึ� งของนครกัณฑ์  แสดงภาพ

 การละเล่นสมยัโบราณ เช่น ญวนหก ไต่ลวด เป็นตน้ และมีกระบวนแห่เครื�องดนตรี ในพิธี
สมโภชรับขวญัพระเวสสันดร พระมทัรี และพระโอรสธิดากลบัเขา้เมือง 

ที�มา: ไตรภูมิ สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา–ฉบับกรุงธนบุรี เล่ม 1–2 (กรุงเทพ: กรมศิลปากร
, 2542), 86. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที� 2 มหาเวสสันดรชาดก: กณัฑว์นประเวศ และส่วนหนึ�งของนครกณัฑ ์  
ที�มา: ไตรภูมิ สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา–ฉบับกรุงธนบุรี  เล่ม 1–2 (กรุงเทพฯ: กรม
ศิลปากร, 2542), 192. 
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5.  ภาพถ่าย 
 ภาพถ่ายพระเมรุครั> งแรกในสมยัรัตนโกสินทร์เกิดขึ> นเมื�อ พ.ศ.2405 โดยเป็นภาพ         
พระเมรุสมเด็จพระนางเจา้รําเพยภมราภิรมย ์(สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีในรัชกาลที� 4)47   
ส่วนภาพถ่ายพระเมรุมาศครั> งแรก คือ ภาพถ่ายพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว  
รัชกาลที� 4  เป็นพระเมรุมาศซึ�งมีพระเมรุทองอยูภ่ายใน  พระเมรุมาศองคนี์>นบัเป็นพระเมรุมาศแบบ
โบราณราชประเพณีของกรุงศรีอยธุยาและกรุงรัตนโกสินทร์องคสุ์ดทา้ย48  
 ซึ� งภาพถ่ายที�ปรากฏนั>นมีความเกี�ยวขอ้งกบัมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ  
โดยจะปรากฏภาพที�เป็นหลกัฐานทาํใหท้ราบถึงรูปแบบและที�ตั>งของโรงมหรสพและระทา  (ภาพที� 
3 และภาพที� 4) โดยแต่เดิมนั>นบริเวณพื>นที�ที�ใช้จดัมหรสพสมโภชจะอยู่บริเวณทิศตะวนัออกของ
สนามหลวง  ซึ� งปัจจุบนัเป็นที�ตั>งของศาลฎีกา ส่วนการปลูกโรงมหรสพจะคั�นกลางอยูร่ะหวา่งแถว
ของระทา ซึ� งจาํนวนของโรงมหรสพและระทาจะมากหรือนอ้ยเพียงใดและมีรูปแบบเช่นใดก็ขึ>นอยู่
กบัระดบัฐานนัดรศกัดิ: ของผูว้ายชนม ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที� 3 ระทาดอกไมไ้ฟ และโรงมหรสพระหวา่งระทาในงานพระศพสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ 
ที�มา: ยิ>ม ปัณฑยางกูรและคณะ, งานพระเมรุมาศสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 
2528, จดัพิมพเ์นื�องในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีฯ), 132. 
 

 
 
 47ธศร  ยิ>มสงวน, “พระเมรุมาศ  พระเมรุและเมรุ ในภาพจิตรกรรมฝาผนงัเรื�องรามเกียรติ: รอบพระระเบียงวดัพระศรี
รัตนศาสดาราม” (การคน้ควา้อิสระปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2552), 
12. 
 48เรื�องเดียวกนั, 13. 
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ภาพที� 4 ระทายอดป้อม และโรงมหรสพประกอบงานพระเมรุ 
ที�มา: เกรียงไกร  เกิดศิริ, งานพระเมรุ: ศิลปะสถาปัตยกรรม ประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมที�
เกี�ยวข้อง (กรุงเทพฯ: อุษาคเนย,์ 2552), 224. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 5 กลองที�เตรียมไวส้าํหรับการแสดง “โมงครุ่ม” บริเวณดา้นหนา้พระเมรุมาศของรัชกาลที� 4 
ที�มา: สมภพ ภิรมย,์ พระเมรุมาศ พระเมรุ และเมรุสมัยกรุงรัตนโกสินทร์, พิมพค์รั> งที� 3 (กรุงเทพฯ: 
อมรินทร์, 2539), ไม่ปรากฏเลขหนา้. 
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 ภาพงานพระเมรุมาศพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลที� 
4 (ภาพที� 5) เป็นพระเมรุมาศ (เมรุใหญ่) ซึ� งมีพระเมรุทองอยู่ภายใน รูปแบบเป็นเมรุทรงปรางค ์        
ซึ� งถือเป็นพระเมรุมาศแบบโบราณองคสุ์ดทา้ย เนื�องจากหลงัจากงานพระเมรุมาศครั> งนี> แลว้  รัชกาล
ที� 5 ทรงมีพระราชดาํริให้คงไวแ้ต่เพียงพระเมรุภายในเท่านั>น จากภาพจะทาํให้เห็นมหรสพของ
หลวงที�กาํลงัเตรียมการแสดง คือ โมงครุ่ม เห็นไดจ้ากที�มีการวางกลองไวด้้านหน้าพระเมรุมาศ 
แสดงถึงหลกัฐานในอดีตที�มหรสพของหลวงมีโอกาสไดท้าํการแสดงในงานพระเมรุมาศ ซึ� งการ
เล่นโมงครุ่มถือเป็นการละเล่นของหลวง (อยูใ่นชุดการแสดงเดียวกบัการแสดงระเบงและกุลาตีไม)้ 
มีหลกัฐานปรากฏตั>งแต่ในสมยักรุงศรีอยุธยา กล่าวถึงไวใ้นกฎมณเฑียรบาลที�ระบุให้เล่นในงาน
พระราชพิธีเบาะพก พระราชพิธีเผด็จศกและพระราชพิธี ลดแจตร (เป็นชื�อพระราชพิธีที�อยู่ภายใน
พระราชพิธี 12 เดือน) ในชั>นหลงัมาทางราชการจดัให้เล่นเฉพาะเนื�องในงานหลวงที�สําคญั ๆ เช่น 
งานพระราชพิธีโสกนัตแ์ละสมโภชชา้งเผือก ชาวบา้นจะเรียกวา่ “อิรัดถดัทา” ซึ� งเป็นสัญญาณเสียง
เพื�อเป็นการบอกใหน้กัแสดงเตรียมแสดงในท่าต่อไป49   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที� 6 การแสดงโมงครุ่ม ประกอบการบรรยายเรื�องมหรสพสมโภชในการพระเมรุสมยั 
 รัตนโกสินทร์ 
ที�มา: โมงครุ่ม, เขา้ถึงเมื�อ 6 ตุลาคม 2555, เขา้ถึงไดจ้าก www.topicstock.pantip.com  
 

 
  
 49รัตนา มณีสิน และบุตรี ไผทราชสถาปิต, “การละเล่นของไทยโบราณและการละเล่นของหลวง,” 
วฒันธรรมไทย 23, 4 (เมษายน 2527), 54-63. 
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 จุดประสงค์ของการแสดงโมงครุ่ม คือ “เรื� องของเสียง” เนื�องจากเสียงของการแสดง
โมงครุ่มจะดงักึกกอ้ง โดยกลองที�ใชใ้นการแสดง 1 ชุด จะใช ้3 ใบ มีชื�อวา่ “เพญ็สุริยา ภาสุริเยนทร์ 
เพ็ญสุรเสียง” การละเล่นของหลวงชุดนี>  ถือเป็นการแสดงเพื�อเทิดพระเกียรติพระมหากษตัริย์50 
ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ทําการอนุรักษ์การละเล่นโมงครุ่มไว้เพื�อเป็นการสืบต่อและทําให้
การละเล่นนี>ไม่สูญหายไป (ภาพที� 6) 
 

 ภาพการเล่นไมสู้งในการสมโภชช้างสําคญั (พระเศวตคชเดชน์ดิลก) ในรัชกาลที� 7 
เกิดขึ>นในปี พ.ศ. 2470 (ภาพที� 7) แสดงออกถึงหลกัฐานของความนิยมการละเล่นประเภทนี>อยา่ง
ต่อเนื�อง จนกระทั�งทาํให้เกิดผูที้�ทาํหนา้ที�เฉพาะในการแสดงขึ>น อยูภ่ายใตส้ังกดักรมญวนหก และ
การละเล่นประเภทนี> ยงัไดรั้บความนิยมสูงสุด โดยจะเห็นไดจ้ากการที�จิตรกรรมฝาผนงัที�ปรากฏ
ฉากมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุจะแสดงการละเล่นประเภทนี>โดยตลอด 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที� 7 ภาพการเล่นไมสู้งในการสมโภชชา้งสาํคญั (พระเศวตคชเดชน์ดิลก) ในรัชกาลที� 7  
              (พ.ศ. 2470) 
ที�มา: เอนก นาวกิมูล. ประเพณวีถิีไทย (กรุงเทพฯ: แสงดาว, 2547), 30. 

 
 

  
 50ประเมษฐ ์บุญยะชยั, มหรสพสมโภชในการพระเมรุสมยัรัตนโกสินทร์. 

33 



 
 

บทที� 3 
 

มหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุจากหลักฐานจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที� 1-5 
ในกรุงเทพมหานคร 

 
 การศึกษามหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุที�ปรากฏในจิตรกรรมฝาผนังสมยั
รัตนโกสินทร์ รัชกาลที� 1-5 ในกรุงเทพมหานคร นั>น มีวิธีการสํารวจรวบรวมขอ้มูลประกอบการ
ทาํการศึกษา ซึ� งมีรายละเอียดโดยยอ่ ดงันี>  

1. ศึกษาขอ้มูลภาคสนาม โดยการสาํรวจภาพจิตรกรรมฝาผนงัและบนัทึกภาพถ่าย  
2. จาํกดัขอบเขตแหล่งจิตรกรรมฝาผนงัที�จะทาํการศึกษา ให้ตรงตามหลกัเกณฑ์ที�ได้

ทาํการกาํหนดไวใ้นส่วนของ “ขอบเขตการศึกษา” คือ เป็นจิตรกรรมฝาผนงัในสมยัรัตนโกสินทร์ 
สมยัรัชกาลที� 1-5 ภายในพื>นที�กรุงเทพมหานคร และเป็นการปรากฏอยู่ในพุทธประวติัตอนถวาย
พระเพลิงพระบรมศพของพระพุทธเจา้ โดยได้กาํหนดขอบเขตที�จะทาํการศึกษา จาํนวน 4 แห่ง  
จดัลาํดบัตามอายสุมยัของจิตรกรรมฝาผนงัเท่าที�ปรากฏหลกัฐาน ดงันี>  

1. วดัราชสิทธารามราชวรวหิาร 
2. วดัทองธรรมชาติวรวหิาร 
3. วดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวหิาร 
4. วดัอ่างแกว้ 

 

 ทั>งนี>  สามารถกล่าวถึงรายละเอียดของจิตรกรรมฝาผนังที�ปรากฏฉากมหรสพและ
การละเล่นในงานพระเมรุ  ตามลาํดับยุคสมัยของศิลปกรรม โดยในแต่ละวดัที�นําเสนอจะได้
กล่าวถึง ประวติั อาณาเขต ที�ตั>งของจิตรกรรมฝาผนงัซึ� งก็คือพระอุโบสถและอุโบสถ ลกัษณะของ
จิตรกรรมฝาผนังโดยรวม และจิตรกรรมฝาผนังที�ปรากฏมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ 
ตามลาํดบั ดงันี>  
 
1.  วดัราชสิทธารามราชวรวิหาร 
ประวตัิ 
 วดัราชสิทธาราม เป็นพระอารามหลวงชั>นโท ชนิดราชวรวิหาร ตั>งอยู ่ณ ซอยอิสรภาพ 
23 แขวงวดัอรุณ เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร ทางทิศตะวนัตกของถนนอิสรภาพ ดา้นเหนือ 
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ของสะพานเจริญพาสน์หรือฝั�งเหนือของคลองบางกอกใหญ่ วดันี> เป็นวดัโบราณมีมาตั>งแต่สมยั         
กรุงศรีอยุธยา ไม่ปรากฏผูส้ร้าง เดิมชื�อวดัพลบั (อยู่ทางด้านตะวนัตกของวดัในปัจจุบนั) ต่อมา
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที� 1 โปรดให้สร้างและปฏิสังขรณ์วดัขึ>น
ใหม่ในที�ซึ� งอยูติ่ดกนั แลว้โปรดเกลา้ฯ ให้รวมวดัพลบัเดิมเขา้ไวใ้นเขตวดัที�ทรงสร้างใหม่ แต่ยงัคง
เรียกกนัวา่ วดัพลบั1 และโปรดใหส้ถาปนาขึ>นเป็นพระอารามหลวง เพื�อให้เป็นที�จาํพรรษาของพระ
ญาณสังวร (สุก) ซึ� งเป็นพระเถระที�ทรงคุณทางวิปัสสนาธุระ วดันี> จึงเป็นฝ่ายอรัญวาสี ตั>งอยู่นอก
กาํแพงพระนครทางฝั�งธนบุรี กระทั�งถึงสมยัรัชกาลที� 3 ไดโ้ปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์ครั> งใหญ่ตลอด
พระอาราม และไดพ้ระราชทานนามใหม่วา่ วดัราชสิทธาราม2 
 
อาณาเขต 
 ทิศเหนือ  ติดกบัคลองวดั 
 ทิศใต ้  ติดกบัถนนวดัสังขก์ระจาย 
 ทิศตะวนัออก ติดกบัคลองวดั 
 ทิศตะวนัตก  ติดกบับา้นเรือนของประชาชน3 

 จาํนวนเนื>อที�ดินที�ตั>งวดัรวมทั>งสิ>น 75 ไร่ ลกัษณะทั�วไปของบริเวณที�ตั>งวดัเป็นที�ราบ
ลุ่ม สี� เหลี�ยมผนืผา้ มีลาํคูคลอง และถนนคอนกรีตรอบวดั4  

 
พระอุโบสถ (ภาพที� 8) 
 พระอุโบสถหันหน้าไปทางถนนอิสรภาพ เป็นพระอุโบสถขนาดกลาง ก่ออิฐถือปูน 
สร้างยกพื>นสูงกว่าระดบัดินเล็กนอ้ย หลงัคาลด 2 ชั>น มีเสาเรียงรับเครื�องบนอยูภ่ายนอกผนงัทั>ง 4 
ด้าน หน้าบันด้านหน้าและด้านหลังเป็นปูนปั> นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑประกอบลายก้านขด
ประดบักระจกสีปิดทอง ใตห้นา้บนัตรงกลางดา้นหนา้มีจานกระเบื>องลายครามจีนโบราณลกัษณะ 

 
  
 1วชิชุตา วธุาทิตย,์ “นาฏยศิลป์ในงานสมโภชพระราชพิธีต่าง ๆ ที�ปรากฏบนภาพจิตรกรรมฝาผนงั
สมยัรัตนโกสินทร์” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย บัณฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2542), 76. 
 2น. ณ ปากนํ> า [นามแฝง], วดัราชสิทธาราม (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2525), 8. 
 3สมัภาษณ์ พระครูสิทธิสงัวร, 14 เมษายน 2556. 
 4กรมการศาสนา, กองพุทธศาสนสถาน.  ประวัติวัดทั�วราชอาณาจักร เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
การศาสนา, 2525), 136. 
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กลมขนาดใหญ่ประดบัอยูใ่บหนึ�ง เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 40 เซนติเมตร มีลวดลายเป็นนกยืนอยู่
โคนตน้ไม ้ฝีมือประณีตงดงาม มีระเบียงยื�นออกมาจากตวัพระอุโบสถทั>งหน้าและหลงั ระเบียง
ด้านหน้าประดิษฐานพระพุทธรูปไว ้5 องค์ มีพระนั�งปางสมาธิอยู่กลาง ทางขวาพระยืนปาง
ประทานพรและปางหา้มญาติ ทางซา้ยพระยนืปางหา้มสมุทรและปางรําพึง ระเบียงหลงัประดิษฐาน
พระพุทธรูป 4 องค ์คือ พระยนืปางหา้มญาติ 2 องค ์พระนั�งปางมารวิชยั 2 องคร่์วมกนั ตอนบนผนงั
เหนือระเบียงใกล้กบัเพดานทั>งด้านหน้าด้านหลงัมีภาพเขียนสีแสดงขบวนเสด็จพยุหยาตราทาง
สถลมารค แต่ชาํรุดลบเลือนไปมากแลว้ ดา้นหน้าและหลงัมีประตูดา้นละ 2 ประตู และดา้นขา้งทั>ง
สองมีหน้าต่างด้านละ 7 บาน เรือนแกว้และหน้าต่างด้านนอก เป็นรูปปูนปั> นลายดอกไมปิ้ดทอง           
บานประตูและบานหนา้ต่างดา้นนอก สลกัลายตื>น ๆ ปิดทองประดบักระจก ดา้นในเขียนภาพสีรูป
มนุษยแ์บกพระขรรค ์(ทวารบาล)5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที� 8 พระอุโบสถวดัราชสิทธารามราชวรวหิาร 
 
จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ  
 จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวดัราชสิทธารามราชวรวิหาร ถือเป็นงาน
จิตรกรรมไทยสมยัรัชกาลที� 1 ที�ยงัคงสืบทอดรูปแบบจิตรกรรมในสมยัอยุธยาตอนปลาย โดยไดรั้บ
การบูรณปฏิสังขรณ์เรื�อยมา จนกระทั�งครั> งหลงัสุด ในปี 2551 ภายใตโ้ครงการอนุรักษจิ์ตรกรรม 

 
 
 
 

 
 

  
 5กรมการศาสนา, กองพทุธศาสนสถาน.  ประวตัวิดัทั�วราชอาณาจกัร เล่ม 1,  138. 
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ภายในพระอุโบสถวดัราชสิทธาราม กรุงเทพฯ ซึ� งรับผิดชอบโดยกลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมและ
ประติมากรรม สํานกัโบราณคดี กรมศิลปากร6  จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวดัราชสิทธา
รามราชวรวหิาร มีการลาํดบัเรื�องราวและตาํแหน่งของจิตรกรรม (ภาพที� 9) ดงันี>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที� 9 แผนผงัที�ตั>งจิตรกรรมฝาผนงั ภายในพระอุโบสถวดัราชสิทธารามราชวรวหิาร 
              ที�ปรากฏภาพมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ 
 

1. ฝาผนงัด้านหน้าพระประธาน ซึ� งเป็นผนงัด้านทิศตะวนัออก ตอนบนเหนือขอบ
ประตูขึ>นไป เป็นเรื�องพุทธประวติัตอนมารวิชยั โดยมีพระแม่ธรณีกาํลงับีบมวยผมเพื�อกาํจดัเหล่า
พญามาร และตอนล่างตรงห้องภาพระหว่างประตูเป็นเรื� องพุทธประวติัตอนแบ่งพระบรม
สารีริกธาตุ ตอนเทวดาอาราธนาพระพุทธเจา้แสดงธรรม ตอนถวายพระเพลิงพระพุทธบิดา และ
พระเจา้อโศกทดลองฤทธิ: พระอุปคุต โดยปล่อยชา้งพลายใหท้าํร้ายพระเถระก่อนที�จะจดังานฉลอง 
พระสถูปเจดีย ์พญาวสัวดีมารถูกพระอุปคุตทรมานดว้ยการผกูซากสุนขัเน่าติดที�คอและมดัติดกบั 
 

  
 6พระครูกลัยาณสิทธิวฒัน์ (สมาน กลฺยาณธมฺโม / พรหมอยู)่, จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ วัดราช
สิทธารามราชวรวหิาร (ม.ป.ท., 2554), 12. 
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ภูเขา และสุดทา้ยพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมาชุมนุมที�โคนตน้พระศรีมหาโพธิ:  และที�รอยอุดช่อง
ประตูกลางเป็นภาพวมิาน 

2. ฝาผนังด้านหลังพระประธาน ซึ� งเป็นผนังด้านทิศตะวนัตก ตอนบนเหนือขอบ
ประตู เป็นเรื� องพุทธประวติัตอนเสด็จโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั>นดาวดึงส์  และเรื�องไตรภูมิ 
ตอนล่างระหวา่งประตูเป็นเรื�องนรกขมุต่าง ๆ ซึ� งแสดงใหเ้ห็นสัตวน์รกถูกทรมานดว้ยวธีิต่าง ๆ กนั 

3. ฝาผนงัดา้นขวาพระประธาน ซึ� งเป็นผนงัดา้นทิศใต ้แบ่งภาพจิตรกรรมออกเป็น 2 
ส่วน คือ ผนงัระหวา่งหนา้ต่าง เรื�องพระเวสสันดรจาํนวน 13 กณัฑ ์ตั>งแต่กณัฑท์ศพรเรียงตามลาํดบั
ไปจนถึงกณัฑ์นครกณัฑ์ ตอนบนเหนือขอบหนา้ต่างขึ>นไปดา้นบนสุด เป็นภาพวิทยาธรถือดอกบวั
เพื�อมาสักการะพระพุทธเจา้ ตํ�าลงมาเป็นเทพชุมนุม มีพดัดอกไมค้ั�นระหวา่งองค ์มี 4 ชั>น ๆ ละ 20 
องค ์ประนมมือหนัศีรษะเขา้หาพระประธาน7 

4. ฝาผนงัดา้นซ้ายพระประธาน ซึ� งเป็นผนงัดา้นทิศเหนือ ตอนบนเป็นภาพวิทยาธร
และเทพชุมนุมสลบักบัพดัดอกไม ้4 ชั>น ๆ ละ 20 องค ์รวม 80 องค ์เหมือนกบัดา้นขวา และที�ห้อง
ภาพระหว่างหน้าต่างเป็นเป็นเรื�องพุทธประวติั ดาํเนินเรื�องตามเนื>อหาของพระปฐมสมโพธิกถา               
พระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส จาํนวน 6 ห้อง ตั> งแต่ตอน
เทวดาทูลอัญเชิญสันดุสิตเทพบุตรให้จุติเป็นพระพุทธเจ้า เรียงตามลําดับไปจนถึงตอนแบ่ง             
พระบรมสารีริกธาตุ8 

5. เหนือกรอบประตูและหนา้ต่าง มีภาพสีเป็นรูปดอกไมแ้ละเครื�องบูชาแบบจีน ใส่
กรอบกระจก มีลวดลายปิดทองสวยงามประดบัไวแ้ห่งละสามแผน่9 
 
มหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุจากภาพจิตรกรรมฝาผนัง 
 จิตรกรรมฝาผนงัฉากมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุที�อยู่ภายในพระอุโบสถ                
วดัราชสิทธารามราชวรวหิาร ปรากฏจาํนวน 1 ภาพ ตาํแหน่งที�ตั>ง คือ ฝาผนงัดา้นหนา้พระประธาน 
ตอนล่างตรงห้องภาพระหว่างประตู เฉพาะส่วนที�อยู่ระหว่างประตูทางเขา้ทั>งสองบาน (ภาพที� 9) 
ภาพจิตรกรรมพุทธประวติัตอนนี>แบ่งเนื>อเรื�องออกเป็น 4 ตอน มีรายละเอียด ดงันี>  
 

  
 7วรรณิภา ณ สงขลา, จิตรกรรมไทยประเพณี ชุดที� 001 เล่มที� 2 วรรณกรรม (กรุงเทพ: กรม
ศิลปากร กองโบราณคดี ฝ่ายอนุรักษจิ์ตรกรรมฝาผนงัและประติมากรรมติดที�, 2534), 52. 
 8เรื�องเดียวกนั. 
 9กรมศิลปากร, ประวตัวิดัราชสิทธาราม (กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ศิวพร, 2509. จดัพิมพเ์นื�อง
ในพิธีถวายผา้กฐินพระราชทาน), 36. 
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ภาพที� 10 จิตรกรรมฝาผนงัภายในพระอุโบสถวดัราชสิทธารามราชวรวหิาร 
               ฉากพุทธประวติั ตอนโทณพราหมณ์แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ 
 

1. ตอนที� 1 (ภาพที� 10) อยู่ทางด้านซ้ายมือตอนบน เป็นตอนที�โทณพราหมณ์แบ่ง
พระบรมสารีริกธาตุใหก้บับรรดากษตัริยจ์ากนครต่าง ๆ มีพระอินทร์เหาะมาอญัเชิญพระเขี>ยวแกว้ที�            
โทณพราหมณ์แอบหยิบซ่อนไวใ้นมวยผม เพื�อจะได้นาํขึ>นไปบรรจุไวใ้นพระจุฬามณีเจดีย์บน
สวรรค ์เป็นที�สักการบูชาของเหล่าเทวดาทั�วไป  

2. ตอนที� 2 (ภาพที� 11) อยูถ่ดัมาทางขวาของภาพตอนที� 1 เป็นตอนที�ทา้วมหาพรหม
กบัเหล่าเทวดาพากนัมาเฝ้าพระพุทธเจา้หลงัจากที�ไดต้รัสรู้ธรรม และอาราธนาให้แสดงธรรมโปรด
สัตว ์ด้วยเกรงว่าพระพุทธองค์จะงดแสดงธรรม เพราะทรงปริวิตกว่าธรรมที�พระพุทธองค์ทรง          
ตรัสนั>นเป็นของละเอียด ยากที�สรรพสัตวจ์ะรู้ตามได้10  

3.   ตอนที� 3 (ภาพที� 12) อยูด่า้นล่างของภาพที� 2 เป็นตอนที�พระเจา้อโศกทดลองฤทธิ:        
พระอุปคุต โดยปล่อยช้างพลายให้ทาํร้ายพระเถระก่อนที�จะจดังานฉลองพระสถูปเจดีย ์และพญา 
วสัวดีมารถูกพระอุปคุตทรมานด้วยการผูกซากสุนัขเน่าติดที�คอและมดัติดกบัภูเขา จนถึงตอนที� 
พญาวสัวดีมารเนรมิตกายเป็นพระพุทธเจา้ จนกระทั�งสุดทา้ยพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมาชุมนุมที�
โคนตน้พระศรีมหาโพธิ: 11 
 

  
 10น. ณ ปากนํ> า [นามแฝง], วดัราชสิทธาราม, 15. 
 11พระครูกัลยาณสิทธิวฒัน์ (สมาน กลฺยาณธมฺโม/พรหมอยู่), จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ               
วดัราชสิทธารามราชวรวหิาร, สารบญั. 
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ภาพที� 11 จิตรกรรมฝาผนงัภายในพระอุโบสถวดัราชสิทธารามราชวรวหิาร  
               ฉากพุทธประวติั ตอนที�ทา้วมหาพรหมกบัเหล่าเทวดาพากนัมาเฝ้าพระพุทธเจา้ 
               หลงัจากที�ไดต้รัสรู้ธรรม และอาราธนาใหแ้สดงธรรมโปรดสัตว ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 12 จิตรกรรมฝาผนงัภายในพระอุโบสถวดัราชสิทธารามราชวรวหิาร  
               ฉากพุทธประวติั ตอนพระเจา้อโศกทดลองฤทธิ: พระอุปคุต และพญาวสัวดีมาร 
               ถูกพระอุปคุตทรมาน 
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ภาพที� 13 จิตรกรรมฝาผนงัภายในพระอุโบสถวดัราชสิทธารามราชวรวหิาร  
               ฉากพุทธประวติั ตอนเฉลิมฉลองพระบรมสารีริกธาตุ 
 

4. ตอนที� 4 (ภาพที� 13) อยู่ทางด้านขวามือตอนบน เป็นตอนเฉลิมฉลองพระบรม
สารีริกธาตุ โดยปรากฏปริมณฑลพระราชพิธีพร้อมมหรสพสมโภช เขียนเป็นรูปเมรุมาศยอด
มณฑปอยูท่างซ้ายของภาพ ภายในมีพระโกศประดิษฐานอยู่ตรงกลาง หลงัพระเมรุมาศเป็นอาคาร
ทรงยอดปราสาท หลงัอาคารทรงยอดปราสาทมีฉัตรห้าชั>นสองคนั12 หลงัฉตัรมีระทาจาํนวน 3 ตน้ 
ปรากฏโรงละครจาํนวน 2 โรง อยูท่างดา้นขา้งปริมณฑลพระราชพิธี 

ทั>งนี>  ปรากฏมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุจากพุทธประวติั ตอนที�  4 จาํนวน 
2 ประเภท ไดแ้ก่ 1) ละคร ปรากฏจาํนวน 2 โรง  คือ โรงที� 1 อยู่บริเวณดา้นซ้ายของพระเมรุมาศ 
ส่วนโรงที� 2 อยูบ่ริเวณดา้นขวาของพระเมรุมาศ และ 2) ระทา อยูห่ลงัพระเมรุมาศ ค่อนไปดา้นซ้าย
ตอนบน และด้านบนของโรงละคร โรงที� 1 โดยสามารถอธิบายถึงรายละเอียดของมหรสพและ
การละเล่นในงานพระเมรุที�ปรากฏในฉากพุทธประวติัดงักล่าว ดงันี>    

 
 
  
 12วชิชุตา วธุาทิตย,์ “นาฏยศิลป์ในงานสมโภชพระราชพิธีต่าง ๆ ที�ปรากฏบนภาพจิตรกรรมฝาผนงั
สมยัรัตนโกสินทร์”, 77. 
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ภาพที� 14 โรงละคร โรงที� 1 ในพุทธประวติัตอนเฉลิมฉลองพระบรมสารีริกธาตุ ภายในพระอุโบสถ 
                วดัราชสิทธารามราชวรวหิาร  
 

1. ละคร ปรากฏจาํนวน 2 โรง มีรายละเอียด ดงันี>    
1.1 ละคร โรงที� 1 (ภาพที� 14) แสดงอยูภ่ายในโรงละคร ดา้นนอกปริมณฑลพระ

ราชพิธี หรืออยูท่างดา้นซา้ยของภาพจิตรกรรม ทิศทางที�ตั>งอยูด่า้นหนา้ของระทา ลกัษณะโรงละคร
เป็นรูปสี� เหลี�ยมผืนผา้ ไม่มีการยกพื>น หลงัคามุงจากสีคราม ดา้นหนา้ซึ� งเป็นทรงจั�วเขียนลายฝาปะ
กน โรงละครเปิดโล่งตลอดทุกดา้นไม่มีการกั>นฝาผนงั โรงละครในส่วนตรงกลาง ซึ� งเป็นลกัษณะ
ของเวทีที�ใชส้าํหรับใหน้กัแสดงทาํการแสดงไม่มีการยกพื>นเนื�องจากทาํการแสดงบนพื>นดิน ภายใน
โรงละครมีนกัแสดง รวมจาํนวน 3 คน ไดแ้ก่  

 นกัแสดงคนที� 1 ยืนอยู่ดา้นขวามือของโรงละคร นกัแสดงเป็นชาย แสดงเป็นตวั
พระ การแต่งกายของนกัแสดง แต่งกายยนืเครื�องอยา่งตวัพระ13  ศีรษะสวมมงกุฎ กาํลงัทาํท่ารําใน 

 
 

  
 13แต่งกายยืนเครื�อง เป็นการแต่งกายเลียนแบบจากเครื�องทรงตน้ของพระมหากษตัริยแ์บบโบราณ 
สําหรับการแต่งการยืนเครื� องอย่างตัวพระจากจิตรกรรมปรากฏเครื� องแต่งกาย ได้แก่ 1.สนับเพลา  2.ผา้นุ่ง            
3.ฉลององค ์ 4.ชายไหว 5.ชฎา 6.กรรเจียกจร ดูรายละเอียดจาก บา้นรําไทย, การแต่งกายของตัวละคร, เขา้ถึงเมื�อ 
21 มกราคม 2556, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.banramthai.com/html/dress_nang.html 
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ลกัษณะของการตั>งวง โดยมือขวาตั>งวงโคง้ในระดบัไหล่วางฝ่ามือคว ํ�าโนม้เขา้หาศีรษะ ส่วนมือซ้าย
เหยยีดตรงในระดบัไหล่ ฝ่ามือหงายออกดา้นนอก ปลายมือโคง้เขา้หาลาํตวั อยูใ่นท่ายืนแยกขา โดย
ยกเทา้ซา้ยวางอยูบ่นหลงัของผูแ้สดงอีกท่าน (นกัแสดงคนที� 3) ที�แสดงเป็นมา้  

  นกัแสดงคนที� 2 ยืนอยูด่า้นซ้ายของนกัแสดงตวัพระ (นกัแสดงคนที� 1) นกัแสดง
เป็นหญิง แสดงเป็นตวันาง การแต่งกายของนกัแสดง ส่วนบนห่มสไบสองชาย14 ส่วนล่างสวมผา้นุ่ง
สีฟ้า ขอบผา้นุ่งสีขาวมีความยาวกรอมขอ้เทา้ ส่วนศีรษะสวมรัดเกลา้เปลว15 แขนทั>งสองขา้งสวม
พาหุรัด ขอ้มือซ้ายสวมกาํไล กาํลงัทาํท่ารําในลกัษณะของการตั>งวง โดยมือซ้ายตั>งวงโคง้ในระดบั
ไหล่ วางฝ่ามือคว ํ�าโนม้เขา้หาศีรษะ ส่วนมือขวาพบัแขนเขา้มาอยูใ่นระดบัหนา้อก ฝ่ามือหงายออก
ดา้นนอก ปลายมือโคง้เขา้หาลาํตวั  

  นกัแสดงคนที� 3 ยืนอยูด่า้นหนา้ของนกัแสดงตวัพระ (นกัแสดงคนที� 1) นกัแสดง
เป็นชาย แสดงเป็นมา้ การแต่งกายของนกัแสดง ไม่สวมเสื>อ ส่วนล่างนุ่งโจงกระเบนสีเทา บนศีรษะ
สวมหวัรูปหัวมา้สีขาว กาํลงัทาํท่ากม้ตวัรําอย่างเช่นท่ามา้ ในลกัษณะของการยกมือทั>งสองขา้งสูง
ในระดบัศีรษะ กาํมือทั>งสองขา้ง ยื�นออกไปดา้นหนา้ ส่วนลาํตวัโนม้ไปดา้นหนา้ ขาทาํท่าขยบักา้ว
เดินโดยขาขวากา้วไปดา้นหนา้ ส่วนขาซา้ยวางเยื>องกบัขาขวาแยกขาไปดา้นหลงั  

  นอกจากนักแสดงภายในโรงละครแล้ว ทางด้านซ้ายของโรงละครยงัปรากฏวง
ดนตรีประกอบการแสดง มีนกัดนตรีจาํนวน 6 คน เป็นชายลว้น นั�งบรรเลงดนตรีอยูบ่นพื>นดิน โดย
ขออธิบายจากนกัดนตรีที�อยูด่า้นหลงัสุดมาถึงนกัดนตรีที�อยูด่า้นหนา้สุดตามลาํดบั คือ  

  นกัดนตรีคนที� 1 ไม่สวมเสื>อ นุ่งโจงกระเบน กาํลงัตีตะโพน 
  นกัดนตรีคนที� 2 ไม่สวมเสื>อ นุ่งโจงกระเบน กาํลงัเป่าปี�  
  นกัดนตรีคนที� 3 ไม่สวมเสื>อ นุ่งโจงกระเบน ผกูผา้คาดเอว กาํลงัตีกลองทดั 
  นกัดนตรีคนที� 4 ไม่สวมเสื>อ นุ่งโจงกระเบน กาํลงัตีฉิ�ง 

 
  
 14หรือเรียกว่า แบบสะพกัสองบ่า การห่มผา้มาจากการใช้ผา้สองผืนห่มเป็นสองชาย ใช้ผา้พนั
รอบตวัทบักนัที�อกแลว้จึงสะพกัไหล่ทั>งสองปล่อยชายไปขา้งหลงัทั>งสองขา้ง ดูรายละเอียดจาก โขนศิลป์แผ่นดิน
ไทย ตอนที� 11 บทพเิศษ เครื�องแต่งกายของตัวนาง, เขา้ถึงเมื�อ 21 มกราคม 2556, เขา้ถึงไดจ้าก http://writer.dek-
d.com/army-gang/story/viewlongc.php?id=790158&chapter=11 
 15รัดเกลา้เปลว ใชส้าํหรับตวันางเชื>อพระวงศ์ที�มีศกัดิ: ต ํ�ารองลงมาจากตวันางที�ไดส้วมรัดเกลา้ยอด 
ที�จะใชส้าํหรับนางเชื>อพระวงศที์�มีศกัดิ: สูง ดว้ยเหตุนี> จึงถือเป็นสิ�งที�ใชแ้สดงฐานะของตวัละคร  ดูรายละเอียดจาก 
โขนศิลป์แผ่นดนิไทย ตอนที� 11 บทพิเศษ เครื�องแต่งกายของตัวนาง, เขา้ถึงเมื�อ 21 มกราคม 2556, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://writer.dek-d.com/army-gang/story/viewlongc.php?id=790158&chapter=11 
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  นกัดนตรีคนที� 5 ไม่สวมเสื>อ นุ่งโจงกระเบน กาํลงัตีกลองขนาดเล็กที�นกัดนตรีใช้
มือซา้ยประคองไว ้

  นกัดนตรีคนที� 6 ไม่สวมเสื>อ นุ่งโจงกระเบน ผกูผา้คาดเอว กาํลงัตีระนาด 
  ดา้นขวาและดา้นหนา้ของโรงละคร ปรากฏผูช้มจาํนวนมาก ปะปนกนัทั>งหญิงชาย  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที� 15 โรงละคร โรงที� 2 ในพุทธประวติัตอนเฉลิมฉลองพระบรมสารีริกธาตุ ภายในพระอุโบสถ 
               วดัราชสิทธารามราชวรวหิาร  
 

      1.2 ละคร โรงที� 2 (ภาพที� 15) แสดงอยู่ภายในโรงละคร ดา้นนอกปริมณฑลพระ
ราชพิธี หรืออยูท่างดา้นขวาของภาพจิตรกรรม ลกัษณะโรงละครปรากฏให้เห็นเฉพาะดา้นหนา้เป็น
รูปสี� เหลี�ยม ไม่มีการยกพื>น หลงัคาทาํทรงจั�วสองชั>น ส่วนปลายประดบัดว้ยหางหงส์ ดา้นหนา้มุง
หลงัคาสีเขียว ดา้นขา้งมุงหลงัคาสีนํ> าตาล ดา้นหน้าซึ� งเป็นทรงจั�วเขียนลายไมสี้นํ> าตาลตดัเส้นใน
แนวตั>งขวาง โรงละครเปิดด้านหน้า มีการกั>นฝาผนังด้านขวาของโรงละคร ส่วนด้านซ้ายและ
ดา้นหลงัไม่สามารถมองเห็นเนื�องจากเขียนภาพตน้ไมบ้งัโรงละคร ดา้นหลงันกัแสดงมีการเขียน
ฉากเป็นรูปโขดหินและตน้ไม ้ดา้นบนของโขดหินมีเจดียท์รงระฆงัคว ํ�าสีทองจาํนวน 1 องค์ ส่วน
ดา้นหน้าของโรงละครมีฉากกั>นสีขาวมีความสูงถึงระดบัเอวของนกัแสดง ทาํให้มองเห็นนกัแสดง
แค่เพียงร่างกายส่วนบน (ศีรษะถึงเอว) เท่านั>น ภายในโรงละครมีนกัแสดง รวมจาํนวน 2 คน ไดแ้ก่  
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   นกัแสดงคนที� 1 ยืนอยู่ดา้นขวามือของโรงละคร นกัแสดงเป็นชาย แสดงเป็นตวั
พระ การแต่งกายของนกัแสดง แต่งกายยืนเครื�องอย่างตวัพระ  ศีรษะสวมมงกุฎ กาํลงัทาํท่ารําใน
ลกัษณะของการจีบหงายทั>งสองมือ ทาํลกัษณะหงายทอ้งแขนและฝ่ามือขึ>นให้ปลายนิ>วชี> ขึ>นขา้งบน 
แลว้หกัขอ้มือเขา้หาลาํแขนของมือทั>งสอง โดยมือขวาเหยียดตรงออกดา้นขา้ง สูงในระดบัอก ส่วน
มือซา้ยพบัขอ้แขนทาํใหมื้อจีบหงายอยูติ่ดกบัใบหู อยูใ่นท่ายนืเอี>ยวตวัไปทางดา้นขวา  

  นกัแสดงคนที� 2 ยืนอยูด่า้นซ้ายของนกัแสดงตวัพระ (นกัแสดงคนที� 1) นกัแสดง
เป็นหญิง แสดงเป็นตวันาง การแต่งกายของนกัแสดง ส่วนบนไม่สวมเสื>อ ศีรษะสวมมงกุฎรัดเกลา้
ยอด มีการใส่เครื�องประดบั คือ สวมกรองศอ สังวาล ทบัทรวง แขนขวาสวมพาหุรัด ขอ้มือทั>งสอง
ขา้งสวมกาํไล กาํลงัทาํท่ารําในลกัษณะของการจีบคว ํ�าทั>งสองมือ ทาํลกัษณะคว ํ�าทอ้งแขนและฝ่ามือ
ลง ใหป้ลายนิ>วชี>ลงขา้งล่างแลว้หกัขอ้มือลง โดยมือขวาพบัขอ้ศอกเขา้หาลาํตวั สูงในระดบัอก ส่วน
มือซา้ยพบัขอ้ศอกเขา้หาลาํตวั สูงในระดบัลาํคอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที� 16 ระทา ในพุทธประวติัตอนเฉลิมฉลองพระบรมสารีริกธาตุ ภายในพระอุโบสถ 
               วดัราชสิทธารามราชวรวหิาร  

 
 2.  ระทา (ภาพที� 16) ปรากฏอยูด่า้นบนของโรงละคร โรงที� 1 มีระทาจาํนวน 3 ตน้ 
รูปแบบของระทามีลกัษณะเป็นระทาแบบยอดมณฑป  
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2.  วดัทองธรรมชาติวรวหิาร 
ประวตัิ 
 เป็นพระอารามหลวงชั>นตรี ชนิดวรวิหาร ตั>งอยูเ่ลขที� 141 ถนนสมเด็จเจา้พระยา แขวง
คลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร16 สร้างขึ>นในสมยัอยุธยา เป็นวดัราษฎร์ เดิมชื�อวดัทอง 
ดว้ยเหตุที�ในละแวกนั>นมีวดัทองตั>งอยู่ใกลก้นัอีกวดัหนึ� ง (คือวดัทองนพคุณ) วดัทองทั>งสองวดันี>
ต่างก็ตั>งอยู่ริมลาํนํ> าเจา้พระยา จึงเรียกวดัทองธรรมชาติวรวิหารที�อยู่ตน้นํ> าว่าวดัทองบน และเรียก 
วดัทองนพคุณที�อยูใ่ตล้าํนํ> าวา่วดัทองล่าง ต่อมาในสมยัรัชกาลที� 1 โปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์วดันี>  มี
ประวติัวา่ เดิมมีโบสถ์และวิหาร สร้างดว้ยไม ้ทาสีขาว ฐานเป็นเครื�องก่อ และมีกุฏิไมข้นาด 3 ห้อง 
อีก 1 หลงั ต่อมาพระขนิษฐาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ คือ กรมหลวงนรินทรเทวี (เรียก
กนัทั�วไปวา่ เจา้ครอกวดัโพธิ: ) หรือพระองคเ์จา้กุ ทรงมีพระศรัทธาร่วมกบักรมหมื�นนรินทรพิทกัษ ์
พระภสัดา ได้ทรงทาํการบูรณปฏิสังขรณ์และโปรดให้สร้างอุโบสถ วิหาร และเสนาสนะต่าง ๆ 
ต่อมาในสมยัรัชกาลที� 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้พระเจา้นอ้งยาเธอ กรมขุนเดชอดิศร (ต่อมา
ได้เลื�อนพระอิสริยยศขึ> นเป็นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร) เป็นแม่กอง
บูรณปฏิสังขรณ์17 เมื�อการบูรณะแล้วเสร็จ พระบาทสมเด็จพระนั�งเกล้าเจา้อยู่หัวทรงพระกรุณา
โปรดเกลา้ฯ ใหเ้ป็นพระอารามหลวง และพระราชทานนามวา่ วดัทองธรรมชาติราชปฏิสังขรณ์ 
 
อาณาเขต 
 ทิศเหนือ  ติดกบัคูคลองของวดั และถนนท่าดินแดง 
 ทิศใต ้  ติดกบัถนนเชียงใหม่ 
 ทิศตะวนัออก ติดกบัแม่นํ>าเจา้พระยา 
 ทิศตะวนัตก  ติดกบัถนนสมเด็จเจา้พระยา 
 ลกัษณะพื>นที�โดยทั�วไป เป็นรูปสี�เหลี�ยมผนืผา้ ลกัษณะชายธง มีถนนและคูคลองติดต่อ
กบัวดั ตั>งอยูริ่มฝั�งตะวนัตกของแม่นํ>าเจา้พระยา18 
 

 
 
  
 16คุณหญิงสุริยา รัตนกุล, พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร (นครปฐม: มหาวิทยาลยัมหิดล, 
2550), 795. 
 17น. ณ ปากนํ> า [นามแฝง], วดัทองธรรมชาต ิ(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2525), 8. 
 18กรมการศาสนา, กองพทุธศาสนสถาน.  ประวตัวิดัทั�วราชอาณาจกัร เล่ม 1,  283. 
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พระอุโบสถ (ภาพที� 17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 17 พระอุโบสถวดัทองธรรมชาติวรวหิาร 
 
 พระอุโบสถตั>งอยูท่างทิศตะวนัตกของวดั หนัหนา้ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ คือ 
หนัออกไปยงัแม่นํ> าเจา้พระยา ลกัษณะภายนอกเป็นอาคารทรงไทย รูปสี� เหลี�ยมผืนผา้ก่ออิฐถือปูน 
ซึ� งเป็นลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาตอนปลาย ที�ถูกสืบทอดและเป็นรูปแบบที�นิยมมาถึงสมยั
รัตนโกสินทร์ (รัชกาลที� 1-2) คือ เป็นอาคารขนาดไม่ใหญ่มากนกั มีฐานอ่อนโคง้ทรงสําเภา หลงัคา
ลดชั>น 3 ชั>น ไม่มีการออกมุขหน้าและหลงัแต่มีหลงัคาพาไลทั>งดา้นหน้าและดา้นหลงัแทน ตวั
อาคารมีขนาดความยาว 5 หอ้ง กวา้ง 3 หอ้ง มีหนา้ต่างดา้นละ 5 บาน มีประตูดา้นหนา้และดา้นหลงั
ดา้นละ 2 บาน ซุม้หนา้ต่างและซุม้ประตูเป็นซุม้เรือนแกว้ มีบนัแถลง 2 ชั>น ประดบัลายปูนปั> นลงรัก
ปิดทองและประดบักระจกสี บานหน้าต่างมี 2 ชั>น ชั>นนอกเป็นหน้าต่างกระจก ส่วนชั>นในเป็น
หนา้ต่างไม้19 หนา้บนัทาํเป็น 2 ชั>น ชั>นบนเป็นเครื�องไมแ้กะสลกั ลงรักปิดทอง พื>นประดบักระจก 
ลายเทพพนมประกอบดว้ยลายกา้นขด มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ พาไลมีพนกัพาไลทั>ง 3 ดา้น  พนกั
พาไลทั>งด้านซ้ายและด้านขวาเจาะช่องสําหรับเป็นบนัไดทางขึ>น ที�ช่องดงักล่าวมีปูนปั> นเป็นรูป
แหวนขนาดใหญ่ ประดบัอยู ่ตวัเรือนแหวนเป็นปูนปั> น ส่วนหวัแหวนประดบักระจกสี20  

 
  
 19ทรรศนันท์ ชินศิริพนัธ์, “การศึกษาสภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวดัทองธรรมชาติ
วรวหิารภายหลงัการอนุรักษ”์ (การศึกษาคน้ควา้เฉพาะบุคคลปริญญาบณัฑิต สาขาวชิาโบราณคดี คณะโบราณคดี 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2547), 28. 

 20น. ณ ปากนํ> า [นามแฝง], วดัทองธรรมชาต,ิ 8. 
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ภาพที� 18 แผนผงัที�ตั>งจิตรกรรมฝาผนงั ภายในพระอุโบสถวดัทองธรรมชาติวรวหิาร 
  ที�ปรากฏภาพมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ 
 18.1 พุทธประวติัตอนปรินิพพาน 
 18.2 พุทธประวติัตอนเฉลิมฉลองพระบรมสารีริกธาตุ 
 
จิตรกรรมฝาผนัง 
 จิตรกรรมฝาผนงัภายในพระอุโบสถวดัทองธรรมชาติวรวิหาร ถือเป็นงานจิตรกรรม
ไทยแบบประเพณีในช่วงรัชกาลที� 1 และทาํการบูรณปฏิสังขรณ์ในสมยัรัชกาลที� 321 การอนุรักษ์
จิตรกรรมฝาผนงัภายในพระอุโบสถไดท้าํครั> งหลงัสุดในสมยัรัชกาลที� 9 ปี พ.ศ. 2531 โดยพระราช
พุทธิมณี (หริ�ง) ไดท้าํการอนุรักษจิ์ตรกรรมฝาผนงั เนื�องจากมีสภาพชาํรุดลบเลือนเพราะความชื>น 
โดยใหช่้างหตัถศิลป์ของกรมศิลปากรทาํการอนุรักษ ์และเขียนเพิ�มเติมใหส้มบูรณ์เหมือนเดิม22  

 
  
 21น. ณ ปากนํ> า [นามแฝง], ศิลปไทยตามวดั, (กรุงเทพฯ: ป.พิศนาคะการพิมพ,์ 2515), 165 
 22กรรณิการ์ ตั> งตุลานนท์, “ศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที�ปรากฏบนจิตรกรรมฝาผนังใน                   
พระอุโบสถวดัทองธรรมชาติวรวิหาร” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 2554), 54. 
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โดยจิตรกรรมฝาผนงัมีการลาํดบัเรื�องราวและตาํแหน่งของจิตรกรรม (ภาพที� 18) ดงันี>  
1. ผนงัช่วงระหวา่งประตูและหน้าต่าง เขียนเรื�องพุทธประวติัเรียงลาํดบัต่อเนื�องกนั

โดยมี 14 หอ้งภาพ โดยเริ�มภาพแรกที�ห้องภาพตรงมุมผนงัดา้นหลงัทางซ้ายพระประธานแลว้วนมา
ทางด้านหน้า กลบัไปทางผนังด้านขวาพระประธาน เวียนเป็นทกัษิณาวตัรไปบรรจบกนัที�ตอน
เริ�มตน้23 มีรายละเอียด คือ 

1.1 ดา้นแปทั>งซ้ายและขวาพระประธาน เริ�มจากดา้นซ้ายหลงัพระประธาน โดย
ผนงัระหวา่งช่องหน้าต่างดา้นซ้ายพระประธานเขียนภาพพุทธประวติัตั>งแต่ตอนก่อนการตรัสรู้ คือ 
อญัเชิญสันดุสิตเทวราชมาจุติเป็นพระโพธิสัตว์ เพื�อตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และผนัง
ระหวา่งช่องหน้าต่างดา้นขวาเขียนตอนตรัสรู้แลว้เผยแผพ่ระพุทธศาสนา เสด็จดบัขนัธปรินิพพาน 
ดาํเนินเรื�องขา้มผนงัเรื�อยมาจนถึงการเฉลิมฉลองพระบรมสารีริกธาตุในสมยัพระเจา้อโศกมหาราช
ในปี พ.ศ. 21824 

1.2 ด้านสกัดหน้าพระประธาน เขียนพระพุทธประวัติตอนแบ่งพระบรม
สารีริกธาตุ โดยเหล่ามลัลกษตัริยม์าขอพระบรมสารีริกธาตุที�โทณพราหมณ์เป็นผูแ้บ่ง 

1.3 ดา้นสกดัหลงัพระประธาน สันนิษฐานว่าเป็นภาพวงับูรพาภิรมย ์ซึ� งเป็นที�
ประทบัของกรมหลวงนรินทรพิทกัษผ์ูท้รงปฏิสังขรณ์วดันี> 25 

2. ผนงัช่วงเหนือขอบบนประตูและหนา้ต่าง 
2.1 ดา้นแปทั>งซา้ยและขวาพระประธาน ตอนบนเป็นภาพฤษี นกัสิทธิ:  วทิยาธรใน

ท่าเหาะให้เห็นเต็มตวั และคั�นดว้ยลวดลายหน้ากระดานเป็นเส้นสินเทาให้เป็นตวัแบ่งในแต่ละชั>น 
เทพชุมนุมสลบักบัพดัดอกไมจ้าํนวน 3 ชั>น ๆ ละ 28 องค ์รวม 84 องค์26 

2.2 ดา้นสกดัหนา้พระประธาน เป็นภาพพระพุทธประวติัตอนมารวชิยั   

 
 

  
 23วรรณิภา ณ สงขลา, จิตรกรรมไทยประเพณี ชุดที� 001 เล่มที� 5 จิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์  
รัชกาลที� 1 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร กองโบราณคดี ฝ่ายอนุรักษจิ์ตรกรรมฝาผนงัและประติมากรรมติดที�, 2537), 
33-34. 
 24กรรณิการ์ ตั> งตุลานนท์, “ศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที�ปรากฏบนจิตรกรรมฝาผนังใน                   
พระอุโบสถวดัทองธรรมชาติวรวหิาร”, 63-64. 

 25คุณหญิงสุริยา รัตนกลุ, พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร, 799. 
 26วรรณิภา ณ สงขลา, จิตรกรรมไทยประเพณี ชุดที� 001 เล่มที� 5 จิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์  
รัชกาลที� 1, 76. 
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2.3 ด้านสกัดหลังพระประธาน เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื� องไตรภูมิโลก
สัณฐาน ส่วนตอนล่างเป็นภาพขมุนรกต่าง ๆ 

3. ประตูและหนา้ต่าง เขียนลายคอนนก มีนกเลี>ยงสีสันสดใสเกาะอยู่27 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
ภาพที� 19 ที�ตั>งจิตรกรรมฝาผนงัภายในพระอุโบสถวดัทองธรรมชาติวรวหิาร  

 ตอนปรินิพพาน ที�ปรากฏภาพมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ  
 

มหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุจากภาพจิตรกรรมฝาผนัง 
 ภายในพระอุโบสถวดัทองธรรมชาติวรวิหาร มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที�ปรากฏภาพ
มหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุจาํนวน 2 ภาพ โดยอยูท่างดา้นขวาของพระประธาน (ภาพที� 
18) คือ หมายเลข 18.1 ตอนปรินิพพาน28 และหมายเลข 18.2 ตอนเฉลิมฉลองพระบรมสารีริกธาตุ29  
มีรายละเอียด ดงันี>  
 

  
 27น. ณ ปากนํ> า [นามแฝง], วดัทองธรรมชาต,ิ 9. 
 28เรื�องเดียวกนั, 14. 
 29กรรณิการ์ ตั> งตุลานนท์, “ศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที�ปรากฏบนจิตรกรรมฝาผนังใน                   
พระอุโบสถวดัทองธรรมชาติวรวหิาร”, 72. 
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1. จิตรกรรมฝาผนงั ตอนปรินิพพาน (ภาพที� 19; หมายเลข 18.1) อยูท่างดา้นขวาของ
พระประธาน มีภาพสําคญั 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที� 1 เป็นภาพตอนพระพุทธเจา้ทรงประชวร ประทบั
ไสยาสน์บนพระแท่นโดยมีสุภทัทปริพาชกขอเขา้เฝ้าเพื�อขอบรรพชาเป็นปัจฉิมสาวก และ กลุ่มที�  2 
เป็นภาพพระมหากสัสปะกาํลงัเดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจา้ ในขณะที�ทรงเสด็จดบัขนัธปรินิพพานไป
แลว้ และมีการมหรสพบูชาในพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ30  
  ทั>งนี>  ปรากฏมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุจากฉากพุทธประวติั หมายเลข 
18.1 จาํนวน 4 ประเภท ไดแ้ก่ 1) หุ่น อยูด่า้นซ้ายของภาพ บริเวณล่างสุด 2) ละคร ปรากฏจาํนวน 2 
โรง อยูต่รงกลางทางซา้ยของภาพ 3) ระทา อยูห่ลงัพระเมรุมาศ ค่อนไปตอนบน และ 4) การละเล่น           
ไต่ลวดรําแพน ไมสู้ง หกคะเมน และเหยียบปลายมีด อยู่ถดัจากระทา ทางด้านซ้ายของภาพ โดย
สามารถอธิบายถึงรายละเอียดของมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุที�ปรากฏในฉาก                 
พุทธประวติัดงักล่าว ดงันี>    
 1.1 หุ่น (ภาพที� 20) แสดงอยูภ่ายในโรงหุ่น ดา้นล่างทางซ้ายของภาพ ลกัษณะของ
โรงหุ่นเป็นรูปสี� เหลี�ยมผืนผา้ ยกพื>นสูงในระดบัเหนือศีรษะของผูช้ม หลงัคามีช่อฟ้า ดา้นหนา้ของ
หลงัคามีการขึงผา้สีขาวต่อยื�นออกมาและใช้เสาคํ>าจาํนวนสามเสา มีการวาดภาพฉากทางดา้นขวา
และดา้นซา้ยดว้ยพื>นหลงัสีแดงทางขวาดา้นหนา้ของโรงหุ่นทาํเป็นฉากพลบัพลา ทางซ้ายดา้นหนา้
ของโรงหุ่นวาดเป็นภาพปราสาทยอด ดา้นหลงัมีฉากวาดภาพวิมานตั>งอยู่บนภูเขา ส่วนกลางของ
ดา้นหน้ามีแผงกั>นเพื�อบงัคนเชิดหุ่น ภายในโรงหุ่นมีหุ่นตวัละครจาํนวนสามตวั คือ หุ่นรูปผูช้าย
หนึ�งตวั แต่งกายโดยไม่สวมเสื>อ นุ่งโจงกระเบนสีแดง อยูท่างดา้นซา้ยของโรงหุ่น และหุ่นรูปผูห้ญิง
จาํนวนสองตวั เห็นเฉพาะร่างกายส่วนบน ตวัหนึ� งอยู่ตรงกลางของโรงหุ่น เป็นหุ่นรูปเด็กผูห้ญิง 
ส่วนหุ่นตวัที�สองอยู่ทางดา้นขวาของโรงหุ่น เป็นหญิงสาว คนเชิดหุ่นจาํนวนสองคนอยู่เบื>องหลงั
แผงกั>นด้านหน้าของโรงหุ่น เห็นแค่เพียงศีรษะ กาํลังเชิดหุ่นอยู่ทางด้านขวาและด้านซ้ายของ            
โรงหุ่น ส่วนด้านริมโรงหุ่นทางซ้ายมีเพิงนั�งร้านสําหรับวงดนตรีประกอบการแสดงหุ่น ปรากฏ           
นกัดนตรีจาํนวน 6 คน โดยที�นกัดนตรีสองคนกาํลงัตีกลองคนละใบ ส่วนที�เหลือไม่ปรากฏวา่เล่น
ดนตรีประเภทใด ดา้นหนา้ของโรงหุ่นมีผูช้มจาํนวนมากปะปนกนั มีทั>งผูห้ญิง ผูช้ายและเด็ก 
 

 
 
  
 30ทรรศนันท์ ชินศิริพนัธ์, “การศึกษาสภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวดัทองธรรมชาติ
วรวหิารภายหลงัการอนุรักษ”์, 36.  
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ภาพที� 20 หุ่น ในพุทธประวติัตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระภายในพระอุโบสถ 
               วดัทองธรรมชาติวรวหิาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 21 ละครโรงที� 1 ในพุทธประวติัตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระภายในพระอุโบสถ 
               วดัทองธรรมชาติวรวหิาร  
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 1.2  ละคร ปรากฏจาํนวน 2 โรง มีรายละเอียด ดงันี>  
  1.2.1 ละครโรงที� 1 (ภาพที� 21) แสดงอยูภ่ายในโรงละคร ดา้นนอกปริมณฑล

พระราชพิธี หรือดา้นซ้ายสุดของภาพจิตรกรรม ลกัษณะโรงละครเป็นรูปสี� เหลี�ยมผืนผา้ ยกพื>นสูง 
หลงัคาทาํทรงจั�วลดชั>น ดา้นบนของหลงัคาเขียนลวดลายดอกไมสี้ทอง ส่วนของหลงัคาดา้นหนา้มี
หลงัคาปีกนกยื�นออกมาเล็กนอ้ย โรงละครเปิดตลอดทุกดา้น พื>นโรงตรงกลางของโรงละครซึ� งเป็น
ที�สําหรับให้นักแสดงนั�งยกพื>นขึ>นสูงกว่าพื>นทางด้านซ้ายและขวา ภายในโรงละครมีนักแสดง 
จาํนวน 1 คน เป็นเด็กชาย การแต่งกายของนกัแสดงไม่สวมเสื>อ นุ่งโจงกระเบน สวมเครื�องประดบั
กรองศอ สังวาล พาหุรัด ปะวะหลํ�า ศีรษะสวมกระบงัหนา้ ทาํท่านั�งพบัเพียบมือขวาแตะวางพาดที�
หวัเข่า มือซ้ายแตะบริเวณสะโพก ดา้นล่างของโรงละคร ปรากฏผูช้มจาํนวน 6 คน นั�งอยูท่างดา้น
หนา้และดา้นขา้งของโรงละคร เป็นผูช้ายจาํนวน 4 คน และผูห้ญิงจาํนวน 2 คน โดยคู่ผูห้ญิงและ
ผูช้ายอยูใ่นลกัษณะที�กาํลงัเกี>ยวพาราสีกนั การแต่งกายผูช้าย ไม่สวมเสื>อ นุ่งโจงกระเบน ผูห้ญิง ห่ม
สไบ นุ่งโจงกระเบน  

 1.2.2 ละครโรงที� 2 (ภาพที� 22) แสดงอยูภ่ายในโรงละคร ดา้นนอกปริมณฑล
พระราชพิธี ถัดลงมาด้านล่างเยื>องทางด้านขวาของละครโรงที�  1 ลักษณะโรงละครเป็นรูป
สี�เหลี�ยมผนืผา้   ยกพื>นสูง หลงัคาทรงจั�ว มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ดา้นหนา้ของโรงละครเปิดออก
เพื�อใชเ้ป็นเวทีการแสดง กลางโรงละครมีเสากลม สีแดง จาํนวนสองตน้ซึ� งมีราวพาดสูงระหวา่งเสา
สองตน้นี>  ราวที�พาดมีความสูงในระดบัเข่าของนกัแสดง ดา้นขา้งทางขวาของโรงละครมีฝากั>นไม่
ตลอดทั>งหมด มีเครื�องแต่งตวัของนกัแสดงวางพาดอยูด่า้นบน ดา้นหลงัของฝากั>นทางขวามีผูช้ายยืน
อยูห่นึ�งคน ซึ� งเห็นแค่เพียงศีรษะ ดา้นขวาของโรงละครตั>งรูปกาํแพงทาดว้ยสีขาวและปราสาทยอด
ทาพื>นสีแดง ประดบัดว้ยผา้สีทอง ตรงกลางของโรงละครดา้นหนา้นกัแสดงตั>งรูปพลบัพลาซึ� งโผล่
พน้ยอดไมขึ้>นมา ดา้นหลงัของโรงละครมีฝาปิดทาํเป็นฉากสีเขียว แบ่งช่องตามแนวยาว มีการทาํ
ประตูอยู่ทางดา้นขวา ภายในโรงละครมีนกัแสดงชายจาํนวน 2 คน คนแรกซึ� งอยูท่างดา้นขวาของ
โรงละคร แต่งกายสวมเสื> อป้ายขา้งแขนยาวสีเทา และนุ่งกางเกงขายาวสีแดง เป็นการแต่งกาย
เช่นเดียวกบัคนจีนสมยัโบราณ กาํลงัทาํท่านั�งคุกเข่า แขนทั>งสองขา้งยกขึ>นถืออาวุธงา้วระดบัศีรษะ 
โดยมือซ้ายถือดา้มงา้ว ส่วนมือขวาจบับริเวณใกลก้บัส่วนปลายของงา้ว สําหรับนกัแสดงคนที�สอง 
ซึ� งยืนติดกบันกัแสดงคนแรก ถดัมาทางดา้นซ้าย แต่งกายสวมเสื>อแขนยาว นุ่งสนบัเพลาและโจง
กระเบน แต่งกายคลา้ยกบัทหาร ทาํท่านั�งคุกเข่า แขนทั>งสองขา้งยกขึ>นถือธงสามเหลี�ยมสีแดงใน
ระดบัศีรษะ โดยมือซา้ยถือดา้มธง ส่วนมือขวาจบับริเวณใกลก้บัผนืธง 
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ภาพที� 22 ละครโรงที� 2 ในพุทธประวติัตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระภายในพระอุโบสถ 
              วดัทองธรรมชาติวรวหิาร  

 
  1.3 ระทา (ภาพที� 23) แสดงอยู่ภายนอกปริมณฑลพระราชพิธี ดา้นหลงัของพระ
เมรุมาศ ปรากฏระทาให้เห็น จาํนวน 2 ตน้ ลกัษณะของระทา เป็นระทายอดมณฑป เห็นไดเ้ฉพาะ
ส่วนยอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที� 23 ระทา ในพุทธประวติัตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระภายในพระอุโบสถ 
               วดัทองธรรมชาติวรวหิาร  
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ภาพที� 24 การละเล่นไต่ลวดรําแพน ไมสู้ง หกคะเมน และเหยยีบปลายมีด  ในพุทธประวติัตอน 
    ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระภายในพระอุโบสถ วดัทองธรรมชาติวรวหิาร  
 
 1.4  การละเล่นไต่ลวดรําแพน ไมสู้ง หกคะเมน และเหยียบปลายมีด (ภาพที� 24) 
แสดงอยูก่ลางแจง้ ดา้นหลงัของปริมณฑลพระราชพิธี โดยมีรายละเอียด ดงันี>  
  1.4.1 ไต่ลวดรําแพน (ภาพที� 25) อยูด่า้นซ้ายสุดของภาพจิตกรรรม แสดงอยู่
ร่วมกบัการละเล่นไมสู้ง หกคะเมน และเหยียบปลายมีด ผูแ้สดงเป็นชายจาํนวน 1 คน แต่งกายโดย
ไม่สวมเสื>อ นุ่งโจงกระเบนลายดอก ผกูผา้คาดเอวลายดอกสีเขียวและสีแดง กาํลงัอยูใ่นท่ายืน ทาํท่า
กา้วเดินไต่ไปบนลวดที�ผกูอยูร่ะหวา่งเสาสองตน้ ขาซ้ายอยูด่า้นหนา้ แขนทั>งสองขา้งยกขึ>นเหยียด
ตรงออกไปดา้นขา้ง ชูมือขึ>นเหนือศีรษะ ในมือทั>งสองขา้งถือหางนกยงู 
  1.4.2 ไมสู้ง (ภาพที� 26) อยู่ถดัจากการละเล่นไต่ลวดรําแพน แสดงอยูร่่วมกบั
การละเล่นไต่ลวดรําแพน หกคะเมน และเหยยีบปลายมีด ผูแ้สดงเป็นชายจาํนวน 1 คน แต่งกายโดย
ไม่สวมเสื>อ นุ่งโจงกระเบนลายดอก ผกูผา้คาดเอวสีส้มและสีแดงเขียนลายวงกลมสีขาว สวมมงคล
สีขาวที�ศีรษะ กาํลงัอยูใ่นท่ายนืบนแป้นปลายยอดไมสู้ง ทาํท่ายนืยอ่เข่าเล็กนอ้ย แขนทาํท่าร่ายรํา 
  1.4.3 หกคะเมน (ภาพที� 27) อยู่ถดัจากการละเล่นไมสู้ง แสดงอยู่ร่วมกบั
การละเล่นไต่ลวดรําแพน ไมสู้ง และเหยียบปลายมีด ผูแ้สดงเป็นชายจาํนวน 1 คน แต่งกายโดยไม่
สวมเสื>อ นุ่งโจงกระเบนลายดอก ผูกผา้คาดเอวสีส้มและสีแดงเขียนลายวงกลมสีขาว สวมมงคลสี
ขาวที�ศีรษะ กาํลงัอยูใ่นท่าหกคะเมน คว ํ�าศีรษะอยูบ่นแป้นปลายยอดไมสู้ง ขาทั>งสองขา้งทาํท่าขยบั
เคลื�อนไหวโดยพบัขาชี>ปลายเทา้ไปดา้นหลงั มือทั>งสองขา้งกาํมือยึดจบัไวก้บัที�จบัซึ� งทาํยื�นออกมา
จากแป้นปลายยอดไมสู้ง 
  1.4.4 เหยียบปลายมีด (ภาพที� 28) อยูถ่ดัจากการละเล่นหกคะเมน แสดงอยู่
ร่วมกบัการละเล่นไต่ลวดรําแพน ไมสู้ง และหกคะเมน ผูแ้สดงเป็นชายจาํนวน 1 คน แต่งกายโดย
ไม่สวมเสื>อ นุ่งโจงกระเบนลายดอก ผกูผา้คาดเอวสีส้มและสีเขียว สวมมงคลสีขาวที�ศีรษะ กาํลงัอยู่
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ในท่ายืน วางเทา้ทั>งสองขา้งบนปลายมีดขา้งละหนึ� งเล่ม หันส้นเทา้เขา้หาตวั ส่วนคางก็มีมีดคํ>าอยู่
จาํนวนหนึ� งเล่ม แขนทั>งสองขา้งของนักแสดงทาํท่าร่ายรําในลกัษณะของการตั>งวง โดยมือซ้าย
ยกขึ>นตั>งฉากวางฝ่ามือสูงในระดบัศีรษะ มือขวาทาํท่าตั>งวงโคง้ลงดา้นล่าง ฝ่ามืออยูใ่นระดบัเอว บน
แกนที�ใช้สําหรับวางมีด มีมีดจาํนวนสองเล่มที�นกัแสดงกาํลงัเหยียบอยู่ ส่วนตรงกลางมีเสาสูง ซึ� ง
ส่วนปลายไดผ้กูมีดไวจ้าํนวนหนึ�งเล่มมีความสูงในระดบัคางของนกัแสดง  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที� 25 การละเล่นไต่ลวดรําแพน ในพุทธประวติัตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ 
               ภายในพระอุโบสถ วดัทองธรรมชาติวรวหิาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที� 26 การละเล่นไมสู้ง ในพุทธประวติัตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ 
               ภายในพระอุโบสถ วดัทองธรรมชาติวรวหิาร  
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ภาพที� 27 การละเล่นหกคะเมน ในพุทธประวติัตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ 
               ภายในพระอุโบสถ วดัทองธรรมชาติวรวหิาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที� 28 การละเล่นเหยยีบปลายมีด ในพุทธประวติัตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ 
               ภายในพระอุโบสถ วดัทองธรรมชาติวรวหิาร  
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 2.  จิตรกรรมฝาผนงั ตอนเฉลิมฉลองพระบรมสารีริกธาตุ (ภาพที� 29; หมายเลข 18.2)  
อยูท่างดา้นขวาของพระประธาน ถดัมาทางดา้นซ้ายของจิตรกรรมฝาผนงัหมายเลข 18.1 เป็นภาพ
ตอนพญามารถูกพระอุปคุตผูกไวด้ว้ยฤทธิ:  ซึ� งเป็นเหตุการณ์หลงัพุทธปรินิพพาน 218 ปี พระเจา้
อโศกมหาราชทรงแจกพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐาน ณ มหาสถูป 84,000 องค์ทั�วชมพูทวีป 
เพื�อเผยแผ่บาํรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้สถิตสถาพร ในการพิธีพญาวสัวดีมารจะมาขดัขวาง
ทาํลายพิธี พระองคจึ์งไดนิ้มนตพ์ระอุปคุตมาปราบโดยนาํซากสุนขัเน่าพนัคอพญาวสัวดีมารแลว้มดั
ไวก้ับภูเขาจนเสร็จสิ>นพิธีเฉลิมฉลองพระอุปคุตเมื�อทราบว่าพญาวสัวดีมารเคยอยู่ร่วมสมยักับ
พระพุทธเจา้ จึงขอให้พญาวสัวดีมารเนรมิตกายพระพุทธเจา้ให้ไดเ้ฝ้าพระบารมี31 ทั>งนี>  ปรากฏ
มหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุจากฉากพุทธประวติั หมายเลข 18.2 จาํนวน 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
1) โขน อยูท่างดา้นซ้ายของภาพและดา้นล่างแถวระทา 2) ละคร อยูบ่ริเวณดา้นขา้งปริมณฑลพระ
ราชพิธีและทางด้านขวาของภาพ และ 3) ระทา อยู่ดา้นบนของโรงโขน โดยสามารถอธิบายถึง
รายละเอียดของมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุที�ปรากฏในฉากพุทธประวติัดงักล่าว ดงันี>    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 29 จิตรกรรมฝาผนงัภายในพระอุโบสถวดัทองธรรมชาติวรวหิาร หมายเลข 18.2 
               ตอนเฉลิมฉลองพระบรมสารีริกธาตุ 
ที�มา: วรพทัธ์ ภควงศ ์
 

 
 31กรรณิการ์ ตั>งตุลานนท์, “ศึกษาวิเคราะห์หลกัพุทธธรรมที�ปรากฏบนจิตรกรรมฝาผนังในพระ
อุโบสถวดัทองธรรมชาติวรวหิาร”,  72. 
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  2.1 โขน (ภาพที� 30) แสดงอยู่ภายในโรงโขน ดา้นล่างทางขวาของภาพ ลกัษณะ
ของโรงโขนเป็นรูปสี� เหลี�ยมผืนผา้ มีการยกพื>นให้สูงอยู่เหนือศีรษะของผูช้ม ด้านหน้าของโรง
ปรากฏเสารองรับพื>นเวทีจาํนวน 2 เสา หลงัคาทรงจั�วลดชั>น มีการประดบัช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ 
ดา้นหน้าของโรงโขนเปิดออก ทางซ้ายด้านหน้าของโรงโขนมีการทาํฉากเป็นภาพปราสาทยอด
สมมติให้เป็น “ฝ่ายกรุงลงกา” ทางขวาดา้นหน้าของโรงโขนทาํฉากเป็นภาพพลบัพลาสมมติเป็น 
“ฝ่ายพลบัพลา”32 กลางโรงมีเสากลมจาํนวนสองตน้มีขนาดใหญ่ ตรงกลางของเสาทั>งสองตน้มีการ
ผกูใบไมสี้เขียว และบริเวณดา้นล่างของเสาทั>งสองตน้ในความสูงระดบัเข่าของนกัแสดงมีการผูก
เสาพาดเป็นราวขวางตามแนวยาวของโรง ดา้นขา้งของโรงโขนเปิดออกเช่นเดียวกบัดา้นหนา้ ส่วน
ดา้นหลงัของโรงโขนมีฝาปิดทาํเป็นฉากที�วาดภาพโขดหินและตน้ไม ้และมีการเวน้ช่องทาํเป็น
ช่องทางทั>งดา้นซา้ยและดา้นขวา ซึ� งคงจะเป็นประตูสาํหรับนกัแสดงเขา้-ออก โดยในภาพที�เวน้ช่อง
นี>ปรากฏบุคคลเป็นชายจาํนวนช่องละสองคน โผล่ให้เห็นเฉพาะร่างกายส่วนบนที�ไม่ไดส้วมเสื>อ 
ภายในโรงโขนมีนกัแสดงจาํนวน 3 คน ซึ� งประกอบไปดว้ย 
  นกัแสดงคนที� 1 เป็นชาย ยืนอยู่ตรงกลางระหว่างนกัแสดงอีกสองคนที�ขนาบขา้ง
ทางดา้นซ้ายและด้านขวา แสดงเป็นตวัละครพระราม ลกัษณะเครื�องทรงของตวัพระ ศีรษะสวม
หวัโขนเป็นรูปหน้าพระรามสีเขียว กาํลงัทาํท่าใช้มือทั>งสองขา้งแผลงศรไปที�นกัแสดงคนที� 2 ที�
แสดงเป็นกวางซึ� งอยูท่างดา้นขวา  
  นกัแสดงคนที� 2 เป็นชาย แสดงเป็นกวาง อยูท่างดา้นขวาของโรงโขน แต่งกายไม่
สวมเสื>อ สวมหัวโขนรูปกวาง นุ่งสนบัเพลาและโจงกระเบนลายตาหมากรุกสีขาวสลบัดาํ ยืนหัน
หลงัใหก้บันกัแสดงคนที� 1 กาํมือทั>งสองขา้ง ทาํท่าในลกัษณะของการวิ�งควบของมา้    
  นกัแสดงคนที� 3 แสดงเป็นผูติ้ดตามพระราม เป็นชาย อยูท่างดา้นซ้ายของนกัแสดง
คนที� 1 แต่งกายไม่สวมเสื>อ นุ่งสนบัเพลาและโจงกระเบนลายตาหมากรุกสีขาวสลบัดาํ อยูใ่นท่ายืน 
ในมือซา้ยถือดาบสั>น มือขวากาํมือยกขึ>นอยูใ่นระดบัอก  
  โขนที�แสดงนี> วิเคราะห์จากผูแ้สดงแล้วทาํให้ตีความไดว้่าเป็นตอนพระรามตาม
กวาง33  

 
 
 32เนื�องจากเรื�องรามเกียรติ: จะมีการรบกนัระหวา่งพระรามและทศกณัฐ์หลายครั> ง การแสดงโขนจึง
ได้เรียกกองทพัทั> งสองฝ่ายออกเป็น “ฝ่ายพลบัพลา” คือ กองทัพวานรฝ่ายพระราม และเรียกกองทัพของฝ่าย
ทศกัณฐ์ว่า “ฝ่ายกรุงลงกา” ดูรายละเอียดจาก ปุณฑรี พิชัยจุมพล, “โขน” (วิทยานิพนธ์ปริญญาบัณฑิต คณะ
โบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2513), 40. 
 33น. ณ ปากนํ> า [นามแฝง], วดัทองธรรมชาต,ิ 11. 
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 นอกจากนี> แลว้ยงัปรากฏวงดนตรีประกอบการแสดงอยู่ดา้นขา้งทางซ้ายของโรง
โขน มีนกัดนตรีเป็นชาย จาํนวน 5 คน เนื�องจากนกัดนตรีนั�งเล่นดนตรีทาํให้เห็นเฉพาะเพียงร่างกาย
ส่วนบน แต่งกายไม่สวมเสื>อ นกัดนตรีคนแรกมือสองขา้งถือไมตี้กลอง ทาํท่าตีกลอง ส่วนนกัดนตรี
คนที�สองที�นั�งถดัไปทางขวาของนกัดนตรีคนแรกทาํท่าเป่าปี�  ส่วนอีกสามคนที�เหลือนั�งถดัจากนกั
ดนตรีคนที�สอง มองไม่เห็นวา่เล่นเครื�องดนตรีอะไร คนหนึ�งหนัหนา้มองดูนกัดนตรีที�เป่าปี�  ส่วนอีก
สองคนหนัหนา้มองดูผูแ้สดง 

 ดา้นหนา้ของโรงละครปรากฏผูช้มการแสดงจาํนวนมาก ทั>งผูช้าย ผูห้ญิงและเด็ก 
โดยมีเด็กชายหนึ�งคนกาํลงัทาํท่าปีนขอบเวทีทางดา้นซา้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที� 30 โขน ในพุทธประวติัตอนฉลองพระบรมสารีริกธาตุ ภายในพระอุโบสถ  
               วดัทองธรรมชาติวรวหิาร  

 
 2.2 ละคร (ภาพที� 31) แสดงอยู่ภายในโรงละคร ดา้นริมซ้ายของภาพจิตรกรรม 
ลกัษณะของโรงละครเป็นรูปสี�เหลี�ยมผนืผา้ หลงัคาทรงจั�ว มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ดา้นหนา้ของ
โรงละครเปิดออก มีเสากลมสีนํ> าตาลจาํนวนสองเสาใชค้ ํ>ายนัหลงัคา กลางโรงละครมีเสากลมหนึ�ง
ตน้ที�มีการผกูใบไมโ้ดยใชผ้า้แดงผกูเป็นปมเงื�อนตรงกลาง พื>นโรงละครทาํเป็นพื>นขดัแตะ ดา้นหลงั
ของโรงละครปิดไม่มีการเขียนฉาก ด้านบนของเวทีประกอบไปด้วยนักแสดงจาํนวนมาก มี
รายละเอียด ดงันี>  
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ภาพที� 31 ละคร ในพุทธประวติัตอนฉลองพระบรมสารีริกธาตุ ภายในพระอุโบสถ  
               วดัทองธรรมชาติวรวหิาร  
 

 นักแสดงที�ถือหัวโขน จาํนวน 6 คน เป็นชาย แต่งกายโดยไม่สวมเสื> อ นุ่งโจง
กระเบน ถือหวัโขนดว้ยสองมือลกัษณะที�มีไมเ้ชิดจาํนวน 2 ไมไ้วส้ําหรับจบั แถวของนกัแสดงยืน
โดยห่างกนัเป็นระยะ ๆ เรียงจากขวาไปซ้ายเท่าที�พบ ไดแ้ก่ หวัโขนแรกไม่ทราบวา่เป็นหวัโขนใด
เนื�องจากภาพไม่ชดัเจน ถดัไปเป็นหัวโขนของมา้ พระราม พระพิราพ พระลกัษณ์ และพระฤๅษี
ตามลาํดบั  

 นกัแสดงที�อยูด่า้นหนา้ของโรงละครมีจาํนวน 8 คน เป็นชายจาํนวน 5 คน และเป็น
หญิงจาํนวน 3 คน โดยจากผูแ้สดงที�ปรากฏทาํให้เข้าใจว่าได้ว่าเป็นละครเรื� องไกรทอง34 ทั> งนี>  
สามารถอธิบายรายละเอียดของนกัแสดงได ้ดงันี>  

 
 
 34วชิชุตา วธุาทิตย,์ “นาฏยศิลป์ในงานสมโภชพระราชพิธีต่าง ๆ ที�ปรากฏบนภาพจิตรกรรมฝาผนงั
สมยัรัตนโกสินทร์”, 89.  
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 นกัแสดงคนที� 1 เป็นผูช้าย ซึ� งคงแสดงเป็นไกรทอง แต่งเครื�องแต่งตวัพระ สวม
ฉลององค์ นุ่งสนบัเพลาและภูษา สวมกรองศอ ศีรษะสวมชฎา ทาํท่ายอ่ตวัยกแขนซ้าย เอียงศีรษะ
ไปทางดา้นขวา แขนซ้ายยกตั>งฉากในระดบัศีรษะถืออาวุธคลา้ยดาบสั> นหรือมีด ส่วนแขนขวายืด
ตรงไปดา้นหนา้ ท่อนแขนตํ�าลงดา้นล่าง หงายฝ่ามือซึ� งกาํลงัถูกจระเขง้บั  

 นกัแสดงคนที� 2 เป็นผูช้าย อยู่ติดด้านซ้ายของนักแสดงคนที� 1 คงจะรับบทเป็น
ทหารสันนิษฐานไดจ้ากเครื�องแต่งกายที�มองเห็นเพียงท่อนบนที�เหมือนกบัเครื�องแบบของทหาร 
สวมเสื>อแขนยาวและกรองศอ ศีรษะไม่สวมเครื�องประดบั ลกัษณะของผูแ้สดงกาํลงัยืนเอียงขา้ง หนั
ศีรษะไปทางด้านซ้าย มือซ้ายจบัไปที�ข้อศอกด้านขวาของนักแสดงชายที�กาํลงัคุกเข่าอยู่ติดกัน 
(นกัแสดงคนที� 3) 

 นกัแสดงคนที� 3 เป็นผูช้าย อยูติ่ดดา้นซ้ายของนกัแสดงคนที� 2 คงจะรับบทเป็น
ผูติ้ดตามไกรทอง ลกัษณะการแต่งกายสวมเสื>อแขนยาวสีนํ> าตาลอ่อน สวมกรองศอ นุ่งโจงกระเบน
สีเขียว อยูใ่นท่านั�งคุกเข่า หนัศีรษะไปมองที�นกัแสดงคนที� 2  

 นกัแสดงคนที� 4 เป็นผูช้าย อยูท่างดา้นขวาของนกัแสดงคนที� 1 แต่งเครื�องแต่งตวั                
รูปหวัและหางจระเข ้เห็นเพียงส่วนบนของร่างกายที�ไม่สวมเสื>อ กาํลงัใชมื้อทั>งสองขา้งจบัไปที�ปาก
ของจระเข ้ 

 นักแสดงคนที� 5 เป็นผูช้าย อยู่ด้านหลังทางขวาของนักแสดงคนที� 4 เข้าใจว่า
นกัแสดงคนนี>คงจะแสดงเป็นชาละวนั มองไม่เห็นส่วนของศีรษะเนื�องจากภาพจิตรกรรมลบเลือน 
แต่งกายสวมเสื> อแขนยาวและกรองศอ อยู่ในท่ายืนหันหลงัให้นักแสดงคนที� 4 หันหน้าเขา้หานัก
ดนตรี ทาํท่ายกแขนขวาขึ>น และยกเข่าขึ>นสูงในระดบัเอว 

 นกัแสดงคนที� 6 เป็นผูห้ญิง อยูด่า้นขา้งทางขวาของนกัแสดงคนที� 4 นกัแสดงแต่ง
กายโดยห่มสไบสองชายหรือที�เรียกวา่ห่มสะพกัสีเขียว นุ่งผา้นุ่ง ศีรษะสวมรัดเกลา้เปลว มือทั>งสอง
ขา้งจบัไปที�นกัแสดงหญิงที�อยู่ติดกนั (นักแสดงคนที� 7) โดยมือขวาจบัไปที�คาง และมือซ้ายจบัที�
แขน  

 นกัแสดงคนที� 7 เป็นผูห้ญิง อยูท่างดา้นขวาของนกัแสดงคนที� 4 นกัแสดงแต่งกาย
โดยห่มสไบสองชายสีแดง ศีรษะสวมรัดเกลา้เปลว  

 นกัแสดงคนที� 8 เป็นผูห้ญิง อยู่ระหว่างนกัแสดงคนที� 5 และคนที� 7 เห็นเฉพาะ
ส่วนศีรษะที�สวมรัดเกลา้เปลว 

 สําหรับนกัแสดงคนที� 6–8 ซึ� งเป็นผูแ้สดงตวันางจาํนวนสามคน กาํลงัทาํท่าทาง
ของการหลบหลีกและตกใจ เมื�อดูจากเนื>อเรื�องและองค์ประกอบที�ปรากฏร่วมกนั ซึ� งเป็นตอนไกร
ทองบุกถํ>าชาละวนัจึงสันนิษฐานวา่คงจะเป็นนางวมิาลา นางเลื�อมลายวรรณ และ นางตะเภาทอง  
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 ดา้นหนา้ของโรงละครปรากฏผูช้มการแสดงจาํนวนมาก ทั>งผูช้าย ผูห้ญิง และเด็ก
ที�ผูป้กครองอุม้ติดมาชมการแสดงดว้ย นอกจากการชมการแสดงตามปกติแลว้ ความพิเศษของฉาก
นี>  คือ มีภาพการเสพสังวาสของผูค้นที�มาชมการแสดงจาํนวนมาก 

2.3 ระทา (ภาพที� 32) อยู่ภายนอกปริมณฑลพระราชพิธี ดา้นบนของโรงละคร 
ปรากฏระทาใหเ้ห็น จาํนวน 3 ตน้ ลกัษณะของระทาเป็นระทายอดป้อม เห็นไดเ้ฉพาะส่วนยอด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที� 32 ระทา ในพุทธประวติัตอนฉลองพระบรมสารีริกธาตุ ภายในพระอุโบสถ  
               วดัทองธรรมชาติวรวหิาร  
 
3.  วดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 
ประวตัิ 
 วดัอรุณราชวราราม เป็นพระอารามหลวงชั>นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ตั>งอยูเ่ลขที� 34 
แขวงวดัอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ทางทิศตะวนัตกของแม่นํ> าเจา้พระยาและฟาก
ตะวนัออกของถนนอรุณอมรินทร์ ระหว่างคลองนครบาลหรือคลองวดัแจง้กบัพระราชวงัเดิม35 

สร้างขึ>นมาตั>งแต่สมยักรุงศรีอยธุยาตอนปลาย เดิมชื�อวา่ วดัมะกอก ภายหลงัไดเ้ปลี�ยนชื�อของวดั 
 

 
  
 35กรมการศาสนา, กองพทุธศาสนสถาน.  ประวตัวิดัทั�วราชอาณาจกัร เล่ม 1,  28. 
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เป็น วดัมะกอกนอก วดัแจง้ วดัอรุณราชธาราม และวดัอรุณราชวราราม โดยลาํดบั36 จดัเป็นวดัที�มี
ความสําคญัยิ�งมาตั>งแต่สมยัเริ�มสร้างจนถึงปัจจุบนั โดยได้เคยเป็นที�ประดิษฐานพระแก้วมรกต
ในช่วงกรุงธนบุรีเป็นราชธานีเป็นเวลาถึง 5 ปี วดัอรุณราชวรารามเป็นวดัที�ไดมี้การก่อสร้าง  ต่อเติม
และบูรณปฏิสังขรณ์มาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ�งในสมยัรัตนโกสินทร์ พระมหากษตัริยทุ์ก
พระองคไ์ดมี้ส่วนร่วมในการบูรณปฏิสังขรณ์ และอนุรักษง์านสถาปัตยกรรมมาจนถึงปัจจุบนั โดย
ความสาํคญัของวดันี>  คือ ถือเป็นวดัประจาํรัชกาลที� 2  
 
อาณาเขต 
 ทิศเหนือ  ติดกบัโรงเรียนประถมทวธีาภิเศก 
 ทิศใต ้  ติดกบักาํแพงพระราชวงัเดิม 
 ทิศตะวนัออก ติดกบัแม่นํ>าเจา้พระยา 
 ทิศตะวนัตก  ติดกบัถนนอรุณอมรินทร์ 
 วดัอรุณราชวรารามมีเนื>อที�ดินตั>งวดัทั>งสิ>น 29 ไร่ 1 งาน 93 ตารางวา ลกัษณะที�ตั>งวดั
โดยทั�วไปเป็นที�ราบลุ่ม สูงกวา่ระดบันํ> าในแม่นํ> าเจา้พระยาเพียงเล็กน้อย สังเกตจากฤดูนํ> าหลากจะ
สูงและท่วมบริเวณหน้าวดั ส่วนทางทิศใตซึ้� งเป็นที�ตั>งของพระปรางค์นั>นสูงกว่าทางทิศเหนือ ซึ� ง
เป็นที�ตั>งของพระอุโบสถ ดว้ยเหตุนี> จึงทาํใหน้ํ>าไม่ท่วมบริเวณลานพระปรางคแ์ละบริเวณใกลเ้คียง37  
 
พระอุโบสถ (ภาพที� 33) 
 พระอุโบสถสร้างขึ>นในสมยัสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั (รัชกาลที� 2) มีลกัษณะ
เป็นอาคารยกพื>นสูง หลงัคาลด 2 ชั>นมุงดว้ยกระเบื>องเคลือบสีเหลืองและเขียวใบไม ้ช่อฟ้า ใบระกา 
และหางหงส์ลงรักปิดทอง หน้าบนัทั>งสองด้านเป็นไมแ้กะสลกัรูปเทวดายืนถือพระขรรค์อยู่ใน
ปราสาท ทางซา้ยมือของเทวดามีคนโทนํ> าวางบนพานและทางขวามือมีสังขว์างอยูบ่นพาน ประดบั
ดว้ยลายกนกลงรักปิดทอง มีมุขทั>งทางดา้นหนา้และดา้นหลงั มีเสาใหญ่รับเชิงชาย ทางดา้นเหนือ
และดา้นใตมี้ระเบียงเดินไดโ้ดยรอบ พื>นหนา้มุขและระเบียงปูดว้ยหินอ่อน บนัไดและเสาบนัไดเป็น
หินทราย ระหวา่งเสารอบพระอุโบสถถึงหนา้มุขทั>งสองดา้นมีกาํแพงเตี>ย ๆ ประดบัดว้ยหินสลกัเป็น
รูปดอกไม ้ผนงัหุม้กลองดา้นหนา้ระหวา่งประตูมีบุษบกยอดปรางคป์ระดิษฐานพระพุทธนฤมิตร      
 

  
 36อนัสพงษ์  ไกรเกรียงศรี, “การศึกษาสถาปัตยกรรม วดัอรุณราชวราราม” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต สาขาวชิาประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรม บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2535), 1. 
 37กรมการศาสนา, กองพทุธศาสนสถาน.  ประวตัวิดัทั�วราชอาณาจกัร เล่ม 1, 5. 
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ซึ� งเป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั สร้างขึ>นในสมยั
รัชกาลที� 4 แต่นาํมาประดิษฐานในสมยัรัชกาลที� 5 ผนงัหุม้กลองดา้นหลงัระหวา่งประตูก็เป็นบุษบก
ยอดปรางค ์มีพาน 2 ชั>นลงรักปิดทองตั>งพุม่เทียน ประตูพระอุโบสถดา้นหนา้เป็นซุม้ยอดปรางค ์ 
 ประตูด้านหลังเป็นซุ้มไม่มียอด เสาและผนังพระอุโบสถด้านนอกถือปูนประดับ
กระเบื>องจีนลายดอกไมร่้วง ซึ� งปฏิสังขรณ์ในสมยัรัชกาลที� 438  บวัหัวเสาและบวัเชิงเสาลงรักปิด
ทอง ประดบับวัแวงที�หัวเสา มีคนัทวยรองรับชายคา พระอุโบสถล้อมรอบด้วยพระระเบียงคด 
ประดิษฐานพระพุทธรูปโดยรอบที�มุมทั>ง 4 ของพระอุโบสถ ภายในลานประทกัษิณประดบัเจดียที์�มี
ลกัษณะผสมคลา้ยถะจีนกบัเจดียข์องไทย ทาํดว้ยหินที�สลกัตุก๊ตาจีน39    
 ทั>งนี>  ไดเ้กิดเหตุการณ์อคัคีภยัครั> งใหญ่ ณ วดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ในปี
มะแม วนัที� 31 ธนัวาคม 2438 เวลา 16.00 น. โดยเกิดอคัคีภยัไหมพ้ระอุโบสถ สาเหตุเกิดจากลูกไฟ
ปลิว มาจากโรงถ่านที�อยู่เหนือคลองนครบาลหรือคลองวดัแจง้ติดกุฏิริมคลองไดลุ้กไหมขึ้>นก่อน            
แลว้เปลวไฟปลิวมาไหมพ้ระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ไดรี้บเสด็จพระราช
ดาํเนินไปอาํนวยการดบัเพลิง และทรงอญัเชิญพระบรมอฐิัของสมเด็จพระบรมอยัยิกาธิราชออกไป
ไดท้นั ในการเกิดเพลิงไหมค้รั> งนี>  พระอุโบสถของวดัไดรั้บความเสียหายมาก รัชกาลที� 5 ไดท้รง
โปรดเกลา้ฯ ใหก้รมหมื�นปราบปรปักษเ์ป็นแม่กองปฏิสังขรณ์พระอุโบสถให้คืนดีบริบูรณ์อยา่งเดิม 
ซึ� งเท่ากับเป็นการสร้างใหม่ตลอดจนเขียนภาพผนังด้านในและปฏิสังขรณ์พระระเบียงรอบ              
พระอุโบสถ กบัถาวรวตัถุอื�น ๆ ที�ควรปฏิสังขรณ์ดว้ย40 

 
จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ  
 ดา้นในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนงัทั>งสี�ดา้น (ภาพที� 34) มีรายละเอียด ดงันี>  
 บนผนังตอนเหนือหน้าต่างกับผนังด้านหน้าพระประธาน และผนังด้านหลังพระ
ประธานเป็นภาพพุทธประวติั เฉพาะผนงัหุม้กลองหนา้พระประธานเขียนภาพมารผจญขึ>นไวสู้งสุด
เหนือภาพพุทธประวติั ซึ� งมีขนาดไม่ใหญ่นกั  

 
  
 38นนัทวดี เจริญพร, “การศึกษาวถีิชีวติความเป็นอยูจ่ากภาพจิตรกรรมฝาผนงัภายในพระอุโบสถวดั
อรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร” (การคน้ควา้เฉพาะบุคคลปริญญาบณัฑิต สาขาวชิาโบราณคดี คณะโบราณคดี 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2544), 8. 
 39คุณหญิงสุริยา รัตนกลุ, พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร, 168. 
 40กรมการศาสนา, กองพทุธศาสนสถาน.  ประวตัวิดัทั�วราชอาณาจกัร เล่ม 1, 31. 
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ภาพที� 33 พระอุโบสถวดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวหิาร 
ที�มา: ทองต่อ กลว้ยไม ้ณ อยุธยา, วดัอรุณราชวราราม พิมพค์รั> งที� 2 (กรุงเทพฯ: บริษทัตน้ออ้ 
          จาํกดั, 2536), 64. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 34 แผนผงัที�ตั>งจิตรกรรมฝาผนงั ภายในพระอุโบสถวดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวหิาร 
                ที�ปรากฏภาพมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ 
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ภาพที� 35 ที�ตั>งจิตรกรรมฝาผนงัภายในพระอุโบสถวดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวหิาร 
                 ที�ปรากฏภาพมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ  
 
 ผนงัดา้นใตเ้หนือบานหน้าต่างเป็นภาพเวสสันดรชาดก ตามช่องระหว่างหน้าต่างทุก
ช่องเป็นภาพชาดกในเรื�องทศชาติชาดก บานหนา้ต่างดา้นใน เป็นภาพตน้ไมแ้ละภาพสัตวทุ์กบาน 
ส่วนบานประตูทั>ง 8 บาน เป็นภาพมกักลีผลหรือนารีผล ตามรักแร้ประตูและหน้าต่างเป็นภาพใน
เมืองนรกและภาพเกี�ยวกบัสุภาษิตโบราณ เช่น นิ>วดว้นไดแ้หวน ตอนเหนือกรอบบนบานหนา้ต่าง
และประตู มีภาพรูปโต๊ะหมู่บูชาแบบจีนติดกระจกใส่กรอบรวมทั>งหมด 18 ภาพ ภาพจิตรกรรมฝา
ผนงัภายในพระอุโบสถดงักล่าวขา้งตน้ เดิมเขียนขึ>นในสมยัรัชกาลที� 3 และมีการซ่อมครั> งใหญ่หลงั
เพลิงไหมพ้ระอุโบสถในสมยัรัชกาลที� 541 
 
มหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุจากภาพจิตรกรรมฝาผนัง 
 ภายในพระอุโบสถวดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที�
ปรากฏภาพมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุจาํนวน 1 ภาพ โดยอยูบ่ริเวณผนงัสกดัดา้นหลงั
ของพระประธาน ในฉากเหตุการณ์เรื� องพุทธประวติั ตอนปรินิพพานตลอดทั>งผนัง (ภาพที� 35) 
ประกอบดว้ยฉากสาํคญั เช่น ตอนปรินิพพาน ตอนถวายพระเพลิงพระบรมศพ การแบ่งพระบรม 

 
  
 41อนสัพงษ ์ ไกรเกรียงศรี, “การศึกษาสถาปัตยกรรม วดัอรุณราชวราราม”, 122. 
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สารีริกธาตุ พระอินทร์มานาํพระเขี>ยวแกว้จากมวยผมของโทณพราหมณ์ไปบรรจุยงัเจดียจุ์ฬามณีบน
สวรรคช์ั>นดาวดึงส์ โดยที�จิตรกรรมฝาผนงัภายในพระอุโบสถนบัวา่เป็นผลงานการเขียนขึ>นใหม่ใน
สมยัรัชกาลที� 5 เนื�องจากปรากฏภาพสาํคญัที�แสดงใหเ้ห็นวา่เป็นงานที�เขียนขึ>นใหม่ ไดแ้ก่ ภาพพระ
ปฐมเจดีย ์ซึ� งถูกสร้างขึ>นในสมยัรัชกาลที� 442 ทั>งนี>  สามารถอธิบายถึงฉากมหรสพและการละเล่นใน
งานพระเมรุ ดงันี>  
 ภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื�องพุทธประวติั ตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ลกัษณะ
ของภาพเป็นปริมณฑลพระราชพิธี โดยมีพระเมรุมาศถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพุทธเจา้ 
ซึ� งภายในประดิษฐานพระหีบทองที�ประดิษฐานอยูบ่นพระจิตกาธาน มีพระเพลิงกาํลงัลุกไหมท้่วม
พระหีบทอง พระเมรุมาศถูกลอ้มรอบเป็นสัดส่วนดว้ยฉากเขียนลายเตม็พื>นที� ทางดา้นหนา้มีการเวน้
ช่องว่างสําหรับทางเขา้–ออก ทั>งดา้นซ้ายและดา้นขวา ทางดา้นซ้ายของพระหีบทองซึ� งเป็นพื>นที�
ยกระดบัขึ>นมาเป็นแถวของพระภิกษุสงฆก์าํลงันั�งพบัเพียบทาํท่าพนมมือ ส่วนทางดา้นขวาของพระ
หีบทองซึ� งเป็นพื>นที�ยกระดบัขึ>นมาเช่นเดียวกนักบัทางดา้นซ้ายเป็นแถวของมลัลกษตัริยที์�อยูใ่นท่า
นั�งพบัเพียบและทาํท่าพนมมือ ด้านหน้าของพระหีบทองจดัเป็นโต๊ะที�จดัวางเครื�องบูชา ถัดมา
ดา้นหนา้ระหวา่งฉากที�กั>นเป็นลบัแลจาํนวน 2 ฉากมีกษตัริยป์ระทบันั�งอยูพ่ร้อมดว้ยเหล่าขุนนาง
จาํนวน 5 คน กาํลงัทาํท่านั�งหมอบในลกัษณะของการเขา้เฝ้า ถดัออกมาดา้นหน้าเป็นบรรดาเหล่า
พสกนิกรจาํนวนมากทั>งผูช้ายและผูห้ญิงอยู่ในท่านั�ง ทั>งนี>  ปรากฏมหรสพและการละเล่นในงาน
พระเมรุจากฉากพุทธประวติันี>  จาํนวน 5 ประเภท ไดแ้ก่ 1) ละคร อยูท่างดา้นขวาของปริมณฑลพระ
ราชพิธี 2) งิ>ว อยู่ทางดา้นซ้ายของปริมณฑลพระราชพิธี  3) ชกมวย อยู่บริเวณดา้นหนา้โรงงิ>ว 4) 
ระทา อยู่ดา้นหลงัของปริมณฑลพระราชพิธี และ 5) การละเล่นไมสู้ง และหกคะเมน อยู่ระหว่าง
ระทา โดยสามารถอธิบายถึงรายละเอียดของมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุที�ปรากฏในฉาก                  
พุทธประวติัดงักล่าว ดงันี> 
 1.  ละคร (ภาพที� 36) แสดงภายในโรงละคร ภายนอกปริมณฑลพระราชพิธี ดา้นขวา
ของพระเมรุมาศ และด้านหน้าของระทาต้นสุดท้ายทางด้านขวา ลักษณะของโรงละครเป็น
สี�เหลี�ยมผนืผา้ หลงัคาทรงจั�ว ประดบัดว้ยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หลงัคาดา้นหนา้ต่อยื�นออกมาใน
รูปแบบของกนัสาด มีเสาสีแดงทรงกลม จาํนวน 5 ตน้ ค ํ> าหลังคาที�ต่อยื�น โรงละครยกพื>นสูง 
ดา้นหลงัและดา้นขา้งของโรงละครมีฝาปิด ตรงดา้นขา้งทางดา้นขวาของโรงละครนี> มีการเจาะช่อง
หนา้ต่างสี� เหลี�ยม มองเห็นคนอยูภ่ายในหลายคน สันนิษฐานวา่อาจเป็นคณะนกัดนตรีแต่เนื�องจาก
เห็นเพียงศีรษะจึงไม่สามารถยนืยนัได ้ส่วนดา้นหลงัของโรงละครเขียนฉากเป็นรูปโขดหินและ 
 

  
 42คุณหญิงสุริยา รัตนกลุ, พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร, 169. 
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อาศรมของฤๅษี ดา้นหนา้ฉากการแสดงมีนกัแสดงชายจาํนวน 2 คน นกัแสดงคนแรกอยู่ทางดา้น
ขวามือของโรงละคร แต่งกายในชุดฤๅษีห่มผา้ลายเสือและมีผา้พาดบ่าซ้าย สวมหวัรูปฤๅษีเพียงครึ� ง
หน้าทาํให้ผูช้มเห็นใบหน้าของนกัแสดง กาํลงัทาํท่าขยบัตวักา้วเดิน ในมือขวาถือไมเ้ทา้ สําหรับ
นกัแสดงคนที�สอง แต่งกายโดยไม่สวมเสื> อ นุ่งโจงกระเบนสีเขียวอ่อน ทาํท่านั�งพบัเพียบหมอบ
กราบลงกบัพื>น โดยหนัหน้าไปทางนกัแสดงคนแรกที�เป็นฤๅษี ส่วนดา้นหนา้ของโรงละคร ทั>งใน
ส่วนของภายใตช้ายคาที�ต่อยื�นออกจากโรงละครและดา้นนอกชายคามีประชาชนคนดูจาํนวนมาก
ยนืชม ลกัษณะการแต่งกาย ไม่สวมเสื>อ นุ่งโจงกระเบน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ภาพที� 36 ละคร ในพุทธประวติัตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระภายในพระอุโบสถ 
                 วดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวหิาร 
ที�มา: วรพทัธ์ ภควงศ ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที� 37 งิ>ว ในพุทธประวติัตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระภายในพระอุโบสถ 
                 วดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวหิาร 
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 2.  งิ>ว (ภาพที� 37) แสดงภายในโรง ภายนอกปริมณฑลพระราชพิธี ทางดา้นซ้ายของ
ปริมณฑลพระราชพิธี และทางด้านซ้ายของระทาตน้สุดทา้ยทางซ้ายมือ ลกัษณะของโรงงิ>วเป็น
สี� เหลี�ยมผืนผา้ หลังคาทรงจั�ว ประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ มีการทาํเวทีโดยยกพื>นสูง 
ด้านหน้าของหลงัคาต่อเติมชายคา มีเสาหกตน้ ลกัษณะเสากลม ทาสีแดง คํ> ายนัหลงัคาที�ต่อยื�น
ออกมา โรงงิ>วมีฝาทึบปิดกั>นดา้นหลงัทั>งหมด ดา้นขา้งทางขวาของเวทีปิดไวค้รึ� งหนึ�ง ส่วนดา้นขา้ง
ทางซ้ายของเวทีเปิด ไม่มีฝากั>น ดา้นหลงัมีฉากรูปเมฆสีขาวบนพื>นหลงัสีเทา ห้อยลงมาจากเพดาน
ส่วนตรงกลางเขียนลายบนพื>นสีแดง โดยมีการแบ่งช่องในแนวตั>งทาํรูปสี� เหลี�ยมผืนผา้ แบ่งช่องได้
จาํนวน 6 ช่อง หลงัคาของโรงมีความสูงในระดบัครึ� งหนึ�งของความสูงโรงงิ>ว กลางโรงมีนกัแสดง
จาํนวน 1 คน เป็นชาย แต่งกายอย่างชาวจีน ทาํท่ากึ� งยืนกึ� งนั�งแยกขา ยกแขนขา้งซ้ายขึ>น มือซ้าย
ทาํท่าจบัเครา ส่วนแขนขา้งขวายกขึ>นตั>งฉากในระดบัไหล่ มือขวาจบัอาวุธลกัษณะคลา้ยกบัทวน 
ดา้นบนเวที ทางซ้ายของโรงงิ>วมีผูช้ายจาํนวน 2 คนนั�งบนเกา้อี>มา้ยาว หนัหนา้เขา้หานกัแสดงงิ>ว 
ชายคนแรกซึ� งนั�งอยู่ริมด้านนอกแต่งกายสวมเสื> อแขนยาวสีดาํและนุ่งกางเกงขายาวสีขาว สวม
รองเทา้สีดาํ ส่วนชายคนที�สองซึ� งนั�งอยูริ่มดา้นในไวผ้มยาวถกัหางเปียเช่นเดียวกบัชาวจีนในสมยั
โบราณ สวมเสื> อแขนยาวสีขาว ถัดจากชายสองคนนี> ลงมาในส่วนด้านล่างของโรงงิ>วมีเด็กชาย
จาํนวน 3 คนอยู่ติดกบัขอบเวที โดยที�เด็กผูช้ายสองคนกาํลงัทาํท่ายืนปีนเกาะเสาฐานโรงงิ>ว ซึ� ง
เด็กผูช้ายคนโตหรือคนที�อยูริ่มดา้นนอก แต่งกายไม่สวมเสื>อ นุ่งโจงกระเบนสีเขียว มือขา้งซ้ายจบั
พื>นเวที มือขา้งขวายกชูขึ>นดา้นขา้งในระดบัศีรษะ ส่วนเด็กผูช้ายที�อยูริ่มดา้นใน แต่งกายไม่สวมเสื>อ 
นุ่งโจงกระเบนสีแดง ยนืทาํท่าในลกัษณะเดียวกบัเด็กผูช้ายอีกคนหนึ�ง ส่วนเด็กผูช้ายที�อยูติ่ดกบัเวที
อีกหนึ�งคนกาํลงัอยูใ่นท่านอนหงายมือขวาจบัขอบเวทีและถูกประคองไวที้�ศีรษะและไหล่ดา้นซ้าย
โดยผูช้ายที�อยูด่า้นล่าง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 38 ชกมวย ในพุทธประวติัตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระภายในพระอุโบสถ 
                วดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวหิาร 
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 3.  ชกมวย (ภาพที� 38) แสดงอยู่ภายนอกปริมณฑลพระราชพิธี ทางดา้นหน้าค่อนไป
ทางซ้ายของโรงงิ>ว ติดกบัชายคาที�ต่อยื�นจากโรงงิ>ว ปรากฏผูแ้สดงจาํนวน 2 คน เป็นชาย แต่งกาย
โดยไม่สวมเสื>อ นุ่งโจงกระเบน ผกูผา้คาดเอวสีขาว นกัมวยคนแรกอยูติ่ดกบัโรงงิ>ว ยืนหันหลงัชิด
เสาของชายคาที�ต่อยื�นออกมา นุ่งโจงกระเบนสีแดง อยู่ในท่าที�แขนข้างขวาเหยียดตรงชกคาง
นกัมวยอีกคน ส่วนแขนซ้ายทาํมือกาํหมดัอยูใ่นระดบัใบหนา้ ขาขา้งขวายกขึ>นถีบเขา้ที�เอวนกัมวย
คนที�สอง ส่วนนักมวยคนที�สองอยู่ในท่ายืน ทาํท่าเอนตวัไปด้านหลังเพื�อหลบคู่ต่อสู้ แขนซ้าย
เหยยีดตรงเขา้ชกคางนกัมวยอีกคน ส่วนแขนขวาทาํมือกาํหมดัอยูใ่นระดบัหนา้อก  
 ถดัออกมาจากการชกมวยเป็นกลุ่มประชาชนผูช้มการแสดงจาํนวนมาก ปะปนกนัไป
ทั>งผูใ้หญ่ เด็ก เป็นทั>งบุรุษและสตรี อีกทั>งยงัมีประชาชนคนไทยและคนจีนซึ�งสังเกตและแยกไดจ้าก
การแต่งกาย โดยหากเป็นบุรุษชาวไทยส่วนมากจะไวผ้มทรงมหาดไทย ไม่สวมเสื>อ มีผา้พาดบ่าบา้ง
ไม่มีบา้ง นุ่งโจงกระเบนผูกผา้คาดเอว ส่วนสตรีไวผ้มสั>น ห่มสไบ นุ่งโจงกระเบน ส่วนคนจีนซึ� ง
เป็นบุรุษแต่งกายสวมเสื>อแขนยาว และสวมหมวกทรงยอดแหลม ปีกกวา้งแบบคนจีน 
 4.  ระทา (ภาพที� 39) แสดงอยูภ่ายนอกปริมณฑลพระราชพิธี ดา้นหลงัของพระเมรุมาศ 
ปรากฏระทาจาํนวน 4 ตน้ ลกัษณะของระทา เป็นระทายอดมณฑป ชนิดเสาคอดกลาง มีมหรสพ
คั�นกลางระหวา่งตน้องคร์ะทา เรียกวา่ ระทาช่องโขน43 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 39 ระทา ในพุทธประวติัตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระภายในพระอุโบสถ 
                 วดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวหิาร 
 

  
 43สิทธา สลกัคาํ, ดอกไม้เพลงิโบราณ (กรุงเทพฯ: สารคดี, 2550), 132. 
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 5.   การละเล่นไมสู้ง และหกคะเมน สามารถอธิบายรายละเอียดของการละเล่นได ้ดงันี>  
 5.1 การละเล่นไมสู้ง แสดงอยู่กลางแจง้ ภายนอกปริมณฑลพระราชพิธี แสดงอยู่

ร่วมกบันกัแสดงหกคะเมน ปรากฏผูแ้สดงจาํนวน 2 คน เป็นชาย แสดงอยู่เบื>องหน้าระทาตน้ริม
สุดทา้ยทั>งดา้นซา้ยและดา้นขวา ผูแ้สดงคนแรก (ภาพที� 40) อยูท่างดา้นซา้ยของภาพ แต่งกายโดยไม่
สวมเสื>อ นุ่งผา้โจงกระเบนสีเทา ผกูผา้คาดเอวสีขาว  ทาํท่ายืนตวัตรงบนแป้นปลายยอดไมสู้ง แขน
สองขา้งทาํท่าร่ายรํา แขนขวายกโคง้ทาํท่าตั>งวง ฝ่ามือหนัออกโคง้เขา้หาศีรษะ แขนซ้ายเหยียดตรง
ในระดบัไหล่ ฝ่ามือทาํท่าตั>งวงเช่นกบัมือขวา ส่วนผูแ้สดงชายคนที�สอง (ภาพที� 41) อยูท่างดา้นขวา
ของภาพ แต่งกายเช่นเดียวกบันกัแสดงคนแรก ทาํท่ายืนตวัตรงบนแป้นปลายยอดไมสู้ง แขนสอง
ขา้งทาํท่าร่ายรํา ทาํท่าเช่นเดียวกบันกัแสดงคนแรก  คือ แขนขวายกโคง้ทาํท่าตั>งวง ฝ่ามือหันออก
โคง้เขา้หาศีรษะ แขนซา้ยเหยยีดตรงในระดบัไหล่ 

 
 

 

 
 

ภาพที� 40 
 
 

 
 

 

     
 
 

ภาพที� 41 
 
 
 
 

ภาพที� 40 และ ภาพที� 41 การละเล่นไมสู้ง ในพุทธประวติัตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ 
    ภายในพระอุโบสถวดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวหิาร 
ที�มา: วรพทัธ์ ภควงศ ์
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  5.2 การละเล่นหกคะเมน แสดงอยูก่ลางแจง้ ภายนอกปริมณฑลพระราชพิธี แสดง
อยู่ร่วมกบันกัแสดงไมสู้ง ปรากฏผูแ้สดงจาํนวน 2 คน เป็นชาย แสดงติดกนั อยู่ระหว่างระทาและ
นกัแสดงไมสู้ง ผูแ้สดงคนแรก (ภาพที� 42) เป็นผูแ้สดงการละเล่นคนที�สองจากซ้ายมือของภาพ อยู่
ถดัจากนกัแสดงไมสู้งทางซ้าย แต่งกายโดยไม่สวมเสื>อ นุ่งผา้โจงกระเบนสีเทา ผกูผา้คาดเอวสีขาว  
ทาํท่าหกคะเมน ศีรษะยนัแป้นปลายยอดไม้สูง หันศีรษะไปทางด้านซ้าย เท้าชี> ฟ้า ทาํท่าขยบั
เคลื�อนไหวขาคลา้ยกบัท่ากา้วเดิน มือทั>งสองจบัยึดส่วนที�เป็นสําหรับนักแสดงซึ� งติดอยู่กบัปลาย
แป้นปลายยอดไมสู้ง ส่วนผูแ้สดงชายคนที�สอง (ภาพที� 43) อยู่ถดัจากผูแ้สดงหกคะเมนคนแรก  
แต่งกายและทาํท่าเหมือนผูแ้สดงชายทางดา้นซ้าย ยกเวน้แต่นุ่งโจงกระเบนสีแดง และหันศีรษะ        
ไปทางดา้นขวา 
 
 
 
 
 

      ภาพที� 42 
 
 
 
 
       

     
 
 

ภาพที� 43 
 
 
 

 
ภาพที� 42 และ ภาพที� 43 การละเล่นหกคะเมน ในพุทธประวติัตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ 

  ภายในพระอุโบสถวดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวหิาร 
ที�มา: วรพทัธ์ ภควงศ ์
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4.  วดัอ่างแก้ว 
ประวตัิ 
 วดัอ่างแกว้ ตั>งอยูริ่มคลองภาษีเจริญฝั�งใต ้เลขที� 30 ถนนพฒันาการ หมู่ที� 2 แขวงบาง
หวา้ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร สังกดัคณะสงฆม์หานิกาย สร้างขึ>นสมยัรัชกาลที� 5 พ.ศ.2419 
ภายหลงัจากที�ไดขุ้ดคลองภาษีเจริญเรียบร้อยแลว้ 8 ปี ผูส้ร้างวดัคือ พระภาวนาโกศลเถระ (รอด)   
ซึ� งจาํพรรษาอยูที่�วดัโคนอน ซึ� งอยูไ่ม่ห่างไกลจากวดัอ่างแกว้นี>นกั ไดบ้อกบุญผูมี้จิตศรัทธา จดัซื>อ
ที�ดินและสัมภาระในการก่อสร้างวดั และไดจ้ดัสร้างวดันี> ขึ>นเพื�อเป็นอนุสรณ์แห่งความดีของท่าน 
อีกทั>งยงัมีผูบ้ริจาคเรือนไมส้ักให้เป็นที�อยู่พระสงฆ์ เมื�อได้สร้างเสนาสนะเสร็จแลว้ จึงไดจ้ดัให้
พระภิกษุซึ� งเป็นสัทธิวิหาริก44  ของท่านจาํนวน 5 รูป มาจําพรรษาอยู่ประจาํ และแต่งตั> งให ้          
พระอธิการเบี> ยว อินฺทสุวณฺโณ เป็นเจ้าอาวาส การสร้างอุโบสถได้เสร็จเรียบร้อยเมื�อปีฉลู               
พ.ศ. 2420 และทาํการผกูพทัธสีมาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2421 เกี�ยวกบัชื�อวดันั>นมีที�มาจากดา้นทิศ
ตะวนัออกเฉียงใตข้องบริเวณที�สร้างอุโบสถ ที�ดินมีลกัษณะเป็นอ่างมีนํ> าใสขงัอยู ่พระภาวนาโกศล
จึงถือเอาลกัษณะที�ดินแห่งนั>นมาตั>งเป็นนามวดัว่า “วดัอ่างแก้ว” และไม่มีการเปลี�ยนแปลงมาจน
ตราบเท่าทุกวนันี> 45  
 
อาณาเขต 
 ทิศเหนือ  ติดกบัคลองภาษีเจริญ  
 ทิศใต ้  ติดกบัถนนพฒันาการ(เดิม) ปัจจุบนั คือ ถนนเทอดไท 
 ทิศตะวนัออก ติดกบัคลองขวาง (คลองโคนอน) 
 ทิศตะวนัตก  ติดกบัที�ดินเอกชน และโรงเรียนวดัอ่างแกว้ (จีน ปานขาํ) 
 ลักษณะพื>นที�ตั> งวดัเป็นที�ราบลุ่ม ติดคลองทั> งด้านหน้าและด้านข้าง ติดกับถนนมี
กาํแพงก่ออิฐถือปูนและประตูเขา้ออกของวดั หนา้วดัอยู่ทางริมคลองดา้นทิศเหนือ หลงัวดัอยู่ดา้น
ทิศใต ้ 
 
  
 44สทัธิวหิาริก แปลวา่ ผูอ้ยูด่ว้ย คือ ผูอ้าศยัอยูด่ว้ยกนั ใชเ้รียกผูไ้ดรั้บอุปสมบทจากพระอุปัชฌาย ์คือ 
ไดรั้บอุปสมบทจากพระอุปัชฌายรู์ปใดก็เป็นสัทธิวิหาริกของพระอุปัชฌายรู์ปนั>น ดูรายละเอียดจาก พระธรรม
กิตติวงศ ์(ทองดี สุรเดโช), คําวัด, เขา้ถึงเมื�อ 18 มกราคม 2556, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.kalyanamitra.org/daily/ 
dhamma/index.php? option=com_content&task=view&id=2594&Itemid=99999999 
 45กรมการศาสนา, กองพุทธศาสนสถาน.  ประวัติวัดทั�วราชอาณาจักร เล่ม 2 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
การศาสนา, ม.ป.ป.), 360-361. 
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อุโบสถ (ภาพที� 44) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที� 44 อุโบสถวดัอ่างแกว้ 
 
 อุโบสถของวดัอ่างแกว้มีทิศทางตั>งอยู่ในแนวขวางระหว่างทิศเหนือและทิศใต ้โดย
อุโบสถหันหนา้ไปทางทิศเหนือ มีขนาดกวา้ง 10.42 เมตร ยาว 20.78 เมตร ก่ออิฐถือปูน สร้างเมื�อ 
พ.ศ. 2421 พระประธานในอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ หน้าตกักวา้ง 1.45 เมตร สร้างใน
สมยักรุงรัตนโกสินทร์ และที�หนา้ระเบียงอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูป 1 องค ์ขนาดเท่ากนัและ
สร้างสมยัเดียวกนั นอกจากนี> ยงัมีเจดีย ์2 องค ์อยูด่า้นหลงัอุโบสถ ซึ� งสร้างขึ>นใหม่แทนของเดิม มี
ขนาดกวา้ง 5 เมตร สูง 8 เมตร46 

 ลกัษณะของอุโบสถนั>น จดัไดว้า่มีขนาดที�ไม่ใหญ่มากนกั โดยทาํหนา้บนัแบบที�ซ้อน
เรียงกนัจาํนวน 3 ชั>น ชั>นบนประดบัดว้ยไมแ้กะสลกัรูปพระอินทร์ทรงชา้งเอราวณั ชั>นกลางเป็นรูป
เทพทาํท่ารํา 2 ตน โดยหนัหน้าเขา้หากนัและปล่อยส่วนหางเป็นลายกนก ส่วนชั>นล่างทาํลายกนก
เต็มพื>นที� มีประตูทางเขา้ดา้นหนา้และดา้นหลงั ดา้นละ 2 ประตู มีเสารองรับหลงัคาจาํนวน 4 เสา 
ลกัษณะของเสามีขนาดใหญ่ แบบเรียบ ๆ ไม่ตกแต่งลวดลาย ส่วนบนของเสามีคนัทวย  กาํแพงแกว้
ที�ลอ้มรอบอุโบสถมีขนาดสูงประมาณ 1 เมตร ดา้นบนของกาํแพงแกว้ประดบัดว้ยใบเสมา ส่วน      
เสมาที�อยูร่อบอุโบสถนั>นเป็นเสมาแบบทรงกบูที�ทาํซุม้ครอบดา้นบน มีการเปิดช่องทั>ง 4 ดา้น 

 
  
 46กรมการศาสนา, กองพทุธศาสนสถาน.  ประวตัวิดัทั�วราชอาณาจกัร เล่ม 2, 360. 
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ภาพที� 45 แผนผงัที�ตั>งจิตรกรรมฝาผนงั ภายในอุโบสถวดัอ่างแกว้ ที�ปรากฏภาพมหรสพและ 

  การละเล่นในงานพระเมรุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 46 ที�ตั>งจิตรกรรมฝาผนงัภายในอุโบสถวดัอ่างแกว้  ที�ปรากฏภาพมหรสพและการละเล่น 
                ในงานพระเมรุ  
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จิตรกรรมฝาผนัง 
 จิตรกรรมฝาผนงัภายในอุโบสถวดัอ่างแกว้ เป็นงานจิตรกรรมในสมยัรัชกาลที� 5 โดย
ไดรั้บการบูรณะครั> งหลงัสุดในช่วงระหวา่งปี 2541-254247 ภายใตด้าํริของอดีตเจา้อาวาสวดัอ่างแกว้  
พระครูเขมาภิรม (เกษม สิริวฑฺฒโน)48 โดยจิตรกรรมฝาผนงัมีการลาํดบัเรื�องราวและตาํแหน่งของ
จิตรกรรม (ภาพที� 45) ดงันี>  

1. ฝาผนงัส่วนบน บริเวณขอบเหนือประตูและหนา้ต่างตอนบนขึ>นไป เป็นเรื�องพระ                    
พุทธประวติั โดยฝาผนงัดา้นหน้าพระประธาน ซึ� งเป็นผนงัดา้นทิศเหนือ เหนือระดบัประตูขึ>นไป
เป็นภาพพุทธประวติัตอนมารวิชยั ส่วนฝาผนงัดา้นหลงัพระประธาน ซึ� งเป็นผนงัดา้นทิศใต ้เขียน
ภาพพุทธประวติัตอนพระพุทธองค์เสด็จโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั>นดาวดึงส์ ซึ� งผนัง
ดา้นหนา้และดา้นหลงัพระประธานนี> เขียนเป็นภาพขนาดใหญ่เตม็ผนงั 

2. ฝาผนงัส่วนกลาง เป็นการเขียนคั�นพื>นที�ผนงัระหวา่งช่องหนา้ต่างเป็นเรื�องทศชาติ
ชาดก 

3. ฝาผนงัส่วนล่าง อยู่ในระดบัล่างสุด ถดัจากช่องหน้าต่างลงมา เป็นการเขียนภาพ
บรรยายถึงสุภาษิตพื>นบา้นของไทยต่าง ๆ เช่น เขียนเสือใหว้วักลวั สาวไส้ใหก้ากิน เป็นตน้ 

4. ประตูและหนา้ต่าง  สําหรับประตูอุโบสถซึ� งมีทั>งดา้นหนา้และดา้นหลงั ดา้นละ 2 
ประตู แต่ละดา้นจะเขียนภาพทวารบาลเป็นยกัษจ์าํนวน 2 ตนหนัหนา้เขา้หากนั ส่วนหนา้ต่างเขียน
ภาพเทวดาทาํท่ายนื ในมือถือช่อดอกไม ้ 

 
มหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุจากภาพจิตรกรรมฝาผนัง 
 ภายในอุโบสถวดัอ่างแกว้ มีภาพจิตรกรรมฝาผนงัที�ปรากฏภาพมหรสพและการละเล่น
ในงานพระเมรุจาํนวน 1 ภาพ โดยอยูด่า้นขวาของพระประธาน บริเวณเหนือขอบหนา้ต่างตอนบน 
ในฉากเหตุการณ์เรื�องพุทธประวติั ตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ (ภาพที� 46) มีรายละเอียด 
ดงันี>  
 ภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื�องพุทธประวติั ตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ลกัษณะ
ของภาพเป็นปริมณฑลพระราชพิธี โดยมีพระเมรุมาศถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพุทธเจา้ 

 
 
 47พระธรรมรัตนากร, พระราชทานเพลงิศพ พระครูเขมาภิรม (เกษม สิริวฑฺฒโน) (กรุงเทพฯ: คณะ
สงฆว์ดันาคปรก, 2555. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พระครูเขมาภิรม (เกษม สิริวฑฺฒโน) อดีตเจา้อาวาสวดั
อ่างแกว้ แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 15 กรกฎาคม 2555), 30. 
 48เจา้อาวาสวดัอ่างแกว้ รูปที� 5 ท่านไดม้รณภาพในปี 2555  

77 



เป็นทรงปราสาท ส่วนยอดเป็นปรางคป์ระดบันภศูล พระเมรุมาศลอ้มรอบดว้ยระเบียงมีหลงัคา ทาง
ดา้นหน้าของระเบียงมีประตูยอดทรงปราสาท ดา้นขา้งทางซ้ายของระเบียงมีประตูผลกัเขา้ออก
เขียนภาพเซี�ยวกาง ส่วนด้านขา้งทางขวาติดกบักาํแพงที�มีประตูยอดมณฑป สําหรับพระหีบทอง
ประดบัดว้ยฉัตรจาํนวน 9 ชั>น ประดิษฐานอยู่บนจิตกาธาน มีพระเพลิงกาํลงัลุกไหมพ้ระหีบทอง  
ทางด้านซ้ายของพระหีบทองมีพระบาททั>งคู่ของพระพุทธเจา้ปรากฏออกมาให้พระมหากสัสปะ
เห็น ทั>งสองขา้งดา้นซ้ายและดา้นขวามีบรรดาพระสงฆ์หลายรูปนั�งพบัเพียบพนมมือ ส่วนดา้นล่าง
ถดัจากแท่นประดิษฐานพระหีบทองมีบรรดามลัลกษตัริยน์ั�งพบัเพียบพนมมืออยูท่างดา้นซ้ายของ
พระหีบทอง ถดัออกมาดา้นหน้าทางขวามีบรรดาเทวดานั�งพบัเพียบทาํท่าพนมมืออยู่ทางดา้นขวา
ของพระหีบทอง ถดัออกมาทางดา้นซ้ายเป็นบรรดาเหล่าพสกนิกรทั>งผูช้ายและผูห้ญิงนั�งพบัเพียบ
ทาํท่าพนมมือ  
 ทั>งนี>  ปรากฏมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุจากฉากพุทธประวติันี>  จาํนวน                 
4 ประเภท ไดแ้ก่ 1) หนงัใหญ่ อยูท่างซา้ยดา้นหลงัของพระเมรุมาศ 2) โขน อยูท่างขวาดา้นหลงัของ
พระเมรุมาศ 3) ระทาและดอกไมเ้พลิง อยูท่างดา้นซ้ายถดัจากโรงโขน และ 4) การละเล่นไต่ลวด       
รําแพน ไมสู้ง และหกคะเมน อยูท่างดา้นขวาถดัจากโรงโขน  โดยสามารถอธิบายถึงรายละเอียดของ
มหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุที�ปรากฏในฉากพุทธประวติัดงักล่าว ดงันี> 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที� 47 หนงัใหญ่ ในพุทธประวติัตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระภายในอุโบสถวดัอ่างแกว้ 
ที�มา: วรพทัธ์ ภควงศ ์
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 1.  หนงัใหญ่ (ภาพที� 47) แสดงอยู่กลางแจง้ภายนอกปริมณฑลพระราชพิธี ดา้นหลงั
ของพระเมรุมาศถดัไปทางซ้าย ลกัษณะของจอหนังใหญ่เป็นสี� เหลี�ยมผืนผา้ขนาดใหญ่ขึงตั>งอยู ่
ส่วนกลางของจอหนงัใช้ผา้สีขาวโปร่ง จอหนงัทั>งดา้นบนและดา้นล่างมีขอบไมไ้ผแ่ละขอบสองสี 
คือ สีนํ> าเงินและสีแดงทั>งตอนบนและตอนล่าง ที�แตกต่างกนั คือ ขอบสีตอนบนจะมีลวดลายแต่
ขอบสีตอนล่างจะไม่เขียนลวดลาย เหนือขอบไมไ้ผขึ่>นไปมีเสาขนาดเล็กแบบกลมยาวสีแดงปักธง สี
แดงจาํนวน 8 ตน้ ส่วนกลางจาํนวน 5 ตน้ขนาดจะเล็กกวา่ธงที�อยูริ่มทางดา้นซ้ายและขวา มีการปัก
ตรงกลางสูงสุดสองขา้งดา้นซา้ยและขวาตํ�ากวา่โดยปักเป็นช่องวา่งเวน้ระยะไล่ระดบัความสูง ส่วน
ธงที�ปักอยู่ด้านริมทั> งด้านซ้ายและขวาจาํนวน 3 ต้น จะมีขนาดใหญ่มากกว่าธงที�อยู่ตรงกลาง 
ระหว่างเสาที�ชักธงมีตารางตาข่ายสีดาํเชื�อมเสาธงและผูกกั>นติดกบัผา้สีขาวซึ� งเป็นการกนัพื>นที�
ดา้นหลงัของจอหนงั ส่วนล่างของจอหนงัมีแผงไมท้าํลวดลายแต่ละแผน่เรียงกนัมีความยาวเท่ากบั
จอหนงั มุมขวาตอนบนของจอหนงัมีภาพวงกลมสีเหลืองลกัษณะคลา้ยกบัดวงจนัทร์  ถดัเขา้มาเป็น
ภาพนางฟ้าทาํท่าเอียงขา้งเหาะบิน โดยหันหน้าเอียงซ้ายเขา้หาจอหนงั ส่วนมุมซ้ายตอนบนของ          
จอหนงัมีภาพอสูรกาํลงัเหาะบินทาํท่ายกมือขวาขึ>นชี> นิ>วไปยงัภาพนางฟ้า ส่วนกลางของจอหนงั  ถดั
จากภาพนางฟ้ามีคนเชิดเป็นผูช้ายกาํลงัเชิดหนงัง่า49 เป็นชนิดของหนงักลางคืน50 เนื�องจากตรงกบั
การระบุลกัษณะของหนงัง่าที�เป็นรูปลิงทาํท่าเหาะ ทาํให้เขา้ใจไดว้่าหนงัง่ารูปลิงนี> คงเป็นหนุมาน 
คนเชิดหนงัทาํท่ายกแขนทั>งสองขา้ง มือจบัไมขึ้>นทาบตวัหนงัเขา้กบัจอหนงั และยกขาขวาขึ>นพร้อม
กนัดว้ย การเชิดหนงัหนัหนา้ไปทางซา้ยของจอหนงั คนเชิดหนงัแต่งกายไม่สวมเสื>อ นุ่งโจงกระเบน
สีแดง ตดัผมสั> น ไม่สวมรองเท้า นอกจากนี> ยงัปรากฏวงดนตรีประกอบการเชิดหนัง อยู่ถัดมา
ทางดา้นหนา้ของจอหนงัเวน้ระยะพอควร เนื�องจากภาพคลา้ยกบัภาพร่างแต่คงพอมองเห็นไดว้า่มี
นักดนตรีจาํนวนสี�คน ไม่สวมเสื> อ ไม่เห็นผา้นุ่ง คนแรกทาํท่าตีกลองทดั คนที�สองไม่ทราบว่า
บรรเลงเครื� องดนตรีอะไรเนื�องจากนั�งหันหลัง คนที�สามทาํท่าตีตะโพน คนที�สี�ทาํท่าตีฆ้องวง 
ทางด้านซ้ายมือของวงดนตรีมีประชาชนคนดูยืนชม ในอิริยาบถที�หันหน้าไปทางจอหนัง และ            
หนัหนา้มามองวงดนตรี คนดูแต่งกายไม่สวมเสื>อ นุ่งโจงกระเบน 

 
  
 49ลกัษณะตวัหนงัใหญ่ของไทยจะมี 7 ชนิด ซึ� งรูปแบบที�ปรากฏนี> เรียกว่า “หนงัง่า” เนื�องจากเป็น
หนังภาพเดี�ยว หน้าเสี> ยว ทาํท่าเหาะ ดูรายละเอียดจาก เสถียร ชงัเกตุ, หนังใหญ่, เขา้ถึงเมื�อ 18 มกราคม 2556, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://download.clib.psu.ac.th/datawebclib/exhonline/nangyai/page5.html  
 50ชนิดของตวัหนงัใหญ่ของไทยจะมี 2 ชนิด คือ หนงักลางคืน และ หนงักลางวนั สาํหรับรูปแบบที�
ปรากฏนี> เรียกวา่ “หนงักลางคืน” เนื�องจากเป็นหนงัที�มีตวัหนงัสีดาํใชแ้สดงเฉพาะกลางคืน ส่วนหนงักลางวนัตวั
หนงัจะมีหลายสี ใชแ้สดงไดท้ั>งกลางวนัและกลางคืน ดูรายละเอียดจาก เสถียร ชงัเกตุ, หนังใหญ่. 
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ภาพที� 48 โขนนั�งราว ในพุทธประวติัตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระภายในอุโบสถวดัอ่างแกว้ 
ที�มา: วรพทัธ์ ภควงศ ์
 
 2.  โขนนั�งราว (ภาพที� 48) แสดงอยูภ่ายในโรงโขน ซึ� งตั>งอยู่ภายนอกปริมณฑลพระ
ราชพิธี ทางขวาดา้นหลงัของพระเมรุมาศ และอยูด่า้นหนา้ของระทาและไฟพเยียมาศ51  ลกัษณะโรง
โขนเป็นรูปสี�เหลี�ยมผนืผา้ มีเสาทรงกลมทาสีแดงทั>งสี� มุมเพื�อคํ>ายนัหลงัคา หลงัคาโรงโขนเป็นทรง
จั�ว  มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หลงัคาดา้นหน้ามีชายคาปีกนกผลกัขึ>นไปดา้นบนได ้มีการยกพื>น 
โรงโขนปลูกอยู่สูงในระดบัเหนือศีรษะของคนดู พื>นโรงปูดว้ยไมก้ระดาน ดา้นหน้าและดา้นขา้ง
ของโรงเปิดออก ส่วนดา้นหลงัของโรงปิดและวาดภาพทาํเป็นฉากประกอบการแสดง โดยตอนบน
ของฉากเป็นทอ้งฟ้ามีเมฆสีขาวและวิมานของเทวดาทาํสีแดงและสีทองลอยอยู่ ทางดา้นขวาของ
ทอ้งฟ้ามีพระจนัทร์ ทางดา้นซ้ายของฟ้ามีพระอาทิตย ์ถดัจากทอ้งฟ้าลงมาเป็นภาพภูเขาขนาดใหญ่ 
มีตน้ไมขึ้>นแซม ส่วนตอนล่างของฉากมีศาลาอาศรมตั>งอยูต่รงกลางระหวา่งโขดหิน ดา้นหลงัถดัมา
ทางซ้ายของภูเขามีภาพประตูเมือง ถดัมาทางดา้นหน้าของโรงโขนด้านซ้ายมีภาพปราสาท ส่วน
ทางขวามีภาพพลบัพลา 

 
 

 
  
 51ไฟพเยยีมาศหรือไฟดอกไมพุ้่ม เป็นชื�อของตน้องคไ์ฟ ซึ� งจะถูกจุดขึ>นก่อนที�จะจุดดอกไมเ้พลิงที�
ระทาเป็นลาํดบัต่อไป ดูรายละเอียดจาก สิทธา สลกัคาํ, ดอกไม้เพลงิโบราณ (กรุงเทพฯ: สารคดี, 2550), 126. 
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 ระหวา่งตรงกลางของโรงโขนจะปรากฏสิ�งสําคญัที�ใชแ้ยกประเภทของการแสดงโขน 
เนื�องจากปรากฏวา่มีเสาสองตน้และมีราวพาดซึ� งยกระดบัสูงขึ>นมาจากพื>นของเวทีพอประมาณ วาง
พาดอยู่ระหวา่งกลางของเสาทั>งสองตน้ ซึ� งเป็นลกัษณะที�ทาํให้สามารถระบุไดว้า่การแสดงโขนนี>
เป็นโขนนั�งราว หรือเรียกอีกอยา่งวา่ โขนโรงนอก ที�จะจดัแสดงบนโรงที�ไม่มีเตียงสําหรับนั�ง มีราว
พาดตามส่วนยาวของโรง เมื�อตวัโขนแสดงบทของตนแลว้จะไปนั�งที�ราว52 โดยที�ดา้นหนา้ของราวมี
ผูแ้สดงจาํนวนสองคนคือหนุมานและองคต53 หนุมานแต่งเครื�องแต่งตวัลิง ศีรษะสวมหวัโขนรูปหนุ
มาน ส่วนองคตนั> นแต่งเครื� องแต่งตัวลิง ศีรษะสวมหัวโขนรูปองคตเป็นมงกุฎยอดสามกลีบ          
หนุมานอยูท่างดา้นซา้ยของโรงโขน กาํลงันั�งทาํท่าคุกเข่ายกแขนขวาและแขนซ้ายหนัหนา้เขา้เจรจา
กบัองคตซึ�งนั�งคุกเข่าอยูฝั่�งตรงกนัขา้ม กาํลงัทาํท่ายกแขนซา้ยขึ>น ส่วนมือขวาวางไขวม้าอยูบ่นหนา้
ขาซ้าย ปรากฏวงดนตรีประกอบการแสดงอยู่ทางดา้นซ้ายของโรง มีเพิงยกขึ>นเป็นนั�งร้านสําหรับ            
นกัดนตรีไดน้ั�งบรรเลงเครื�องดนตรี หลงัคาเป็นเพิงนั�งร้านต่อจากหลงัคาดา้นขา้ง หลงัคาเป็นรูป
สี�เหลี�ยมเอียงลาดลงมาทางดา้นซา้ย มีเสาคํ>าหลงัคาสองดา้นทางดา้นซ้ายและดา้นขวา และมีแผน่ไม้
ทาํเป็นซี�ลูกกรงทาํกั>นเป็นที�สําหรับวางเครื�องดนตรี ในภาพมองเห็นนกัดนตรีจาํนวนสองคนนั�งอยู่
ดา้นหลงัของกลองทดัคู่ ดา้นหน้าโรงโขนมีประชาชนคนดูยืนชมจาํนวนมากทั>งผูช้ายและผูห้ญิง 
ผูช้ายแต่งกายไม่สวมเสื>อ บางคนมีผา้พาดบ่า ผูห้ญิงแต่งกายห่มสไบ คนดูบางคนกางร่ม ซึ� งเป็น
ขอ้สังเกตถึงความนิยมในยคุสมยันั>น เนื�องจากเมื�อพิจารณาเวลาในการแสดงเป็นตอนกลางคืนคงจะ
ไม่สอดคลอ้งกบัการกางร่มเพื�อชมการแสดง 
 3.  ระทาและดอกไมเ้พลิง (ภาพที� 49) แสดงอยู่ภายนอกปริมณฑลพระราชพิธี 
ดา้นหลงัของพระเมรุมาศและโรงโขน ลกัษณะของระทา เป็นระทายอดมณฑป ปรากฏจาํนวน 5 
ตน้ ซึ� งไดว้างเรียงติดกนัทั>งหมด ปรากฏใหเ้ห็นเพียงส่วนยอดเท่านั>น 

สาํหรับดอกไมเ้พลิง ปรากฏเป็น ไฟพเยยีมาศ จาํนวน 6 ตน้ มีลกัษณะเป็นพุ่มทรงกลม
แบบที�เรียกวา่ ทรงกรงนกเขา54 ไม่สามารถมองเห็นไดว้า่เป็นตน้องคไ์ฟพเยียมาศจาํนวนกี�ชั>น เห็น
เพียงแต่ชั>นบนสุดเพียงชั>นเดียว ส่วนดา้นบนของดอกไมพุ้ม่ประดบัดว้ยธงสามเหลี�ยมสีขาว 

 

 
  
 52อนันต์ ทรงประไพ, “ประวติัและความเป็นมาของ “โขน” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร
บณัฑิต ภาควชิาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2516), 18. 
 53พิจารณาไดจ้ากลกัษณะของชุดแต่งกายโขน หนุมานเป็นลิงเผือกสีขาว ส่วนองคตเป็นลิงสีเขียว 
 54สิทธา สลกัคาํ, ดอกไม้เพลงิโบราณ, 127. 
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ภาพที� 49 ระทาและดอกไมเ้พลิง ในพุทธประวติัตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระภายในอุโบสถ 
                วดัอ่างแกว้ 
ที�มา: วรพทัธ์ ภควงศ ์
 
 4.   การละเล่นไต่ลวดรําแพน ไมสู้ง และหกคะเมน (ภาพที� 50) สามารถอธิบาย
รายละเอียดของการละเล่นได ้ดงันี>  
 4.1  การละเล่นไต่ลวดรําแพน แสดงอยู่กลางแจง้ ภายนอกปริมณฑลพระราชพิธี 
ทางขวาตอนหลงัของพระเมรุมาศ ถดัจากโรงโขน แสดงอยูร่่วมกบัการละเล่นหกคะเมน และไมสู้ง 
ผูแ้สดงเป็นชายจาํนวน 1 คน แต่งกายโดยไม่สวมเสื>อ นุ่งโจงกระเบนสีขาว ตดัผมสั> น ทาํท่ากาํลงั
กา้วเดินอยู่บนลวดในลกัษณะของการไต่ไปบนเส้นลวดที�ผูกขึงอยูร่ะหวา่งเสาทั>งสองตน้ที�มีเชือก
ผกูตน้เสาและทอดเอียงลงพื>นดิน ลกัษณะของเส้นลวดหยอ่นรับตามนํ> าหนกัของผูแ้สดงที�เหยียบอยู่
ดา้นบน  ผูแ้สดงทาํท่ายกแขนทั>งสองขา้ง โดยในมือทั>งสองขา้งยกขึ>นในระดบัตั>งฉากและถือหาง
นกยงู 

 4.2  การละเล่นไมสู้ง แสดงอยูก่ลางแจง้ ภายนอกปริมณฑลพระราชพิธี ทางขวา
ตอนหลงัของพระเมรุมาศ ถดัจากโรงโขน แสดงอยูร่่วมกบัการละเล่นไต่ลวดรําแพน และหกคะเมน 
ผูแ้สดงเป็นชายจาํนวน 1 คน แต่งกายโดยไม่สวมเสื>อ นุ่งโจงกระเบนสีแดง ตดัผมสั>น ศีรษะสวม
มงคลที�มีสีขาว ทาํท่ายืนอยู่บนแป้นปลายยอดไมสู้งทาสีแดง แขนขา้งซ้ายเหยียดตรงออกไปทาง
ดา้นซ้ายและยกมือซ้ายตั>งตรงโดยหันฝ่ามือออกไปดา้นนอก ส่วนแขนวางแนบกบัหนา้อกและยก
มือขวาตั>งขึ>น ตรงกลางระหว่างหน้าอกคลา้ยกบัท่าพนมมือ หันหนา้เอียงศีรษะไปทางดา้นผูแ้สดง
ไต่ลวดรําแพน 
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 4.3  การละเล่นหกคะเมน แสดงอยู่กลางแจ้ง ภายนอกปริมณฑลพระราชพิธี 
ทางขวาตอนหลงัของพระเมรุมาศ ถดัจากโรงโขน แสดงอยูร่่วมกบัการละเล่นไต่ลวดรําแพน และ
ไมสู้ง ผูแ้สดงเป็นชายจาํนวน 1 คน แต่งกายโดยไม่สวมเสื>อ นุ่งโจงกระเบนสีแดง มองไม่เห็นเส้น
ผมบนศีรษะเนื�องจากผูแ้สดงไดค้ว ํ�าศีรษะลงทาํท่าหกคะเมนแต่เห็นไดว้า่ศีรษะสวมมงคลที�มีสีขาว 
กาํลงัทาํท่าหกคะเมนอยูบ่นแป้นปลายยอดไมสู้งทาสีแดง ศีรษะผูแ้สดงยนักบัแป้นปลายยอดไมสู้ง 
เทา้ทั>งสองขา้งยกขึ>นชี> ฟ้า โดยที�ขาทาํท่าขยบัเคลื�อนไหวคลา้ยกบัท่ากา้วเดิน มือทั>งสองขา้งยึดจบักบั
ไมที้�ยื�นออกจากแป้นปลายยอดไมสู้งซึ� งเป็นส่วนที�ใชส้าํหรับให้ผูแ้สดงใชจ้บั ส่วนของแขนทั>งสอง
ขา้งเหยยีดตรงหนัฝ่ามือออกไปทางดา้นนอก  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที� 50 การละเล่นไต่ลวดรําแพน ไมสู้ง และหกคะเมน ในพุทธประวติัตอนถวายพระเพลิง 
                พระพุทธสรีระภายในอุโบสถวดัอ่างแกว้ 
ที�มา: วรพทัธ์ ภควงศ ์
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บทที�  4 
 

วเิคราะห์มหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุจากหลกัฐานจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที� 1-5 
ในกรุงเทพมหานคร 

 
สรุปรูปแบบมหรสพและการละเล่น 

 จากขอบเขตของแหล่งจิตรกรรมฝาผนงัจาํนวน 4 แห่ง ที�ไดน้าํเสนอในบทที� 3 สามารถ
สรุปรูปแบบมหรสพและการละเล่น ดงันี> 
 1.  วดัราชสิทธารามราชวรวิหาร พบมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ จาํนวน             
1 ภาพ (ภาพที� 13) โดยปรากฏมหรสพและการละเล่นรวม 2 ชนิด ไดแ้ก่ 
  1.1  ละคร จาํนวน 2 โรง คือ 
  1.1.1  ละคร โรงที� 1 ปรากฏนกัแสดงจาํนวน 3 คน คือ ตวัพระ ตวันาง มา้ 
และมีดนตรีประกอบการแสดงอยูท่างดา้นซา้ยของโรงละคร ปรากฏนกัดนตรีจาํนวน 6 คน  
  1.1.2  ละคร โรงที� 2 ปรากฏนักแสดงจาํนวน 2 คน คือ ตวัพระ ตวันาง              
ไม่ปรากฏดนตรีประกอบการแสดง 
  1.2 ระทา จาํนวน 3 ตน้ เป็นชนิดเสาคอดกลาง (จะเห็นส่วนของเสาระทาไดเ้ฉพาะ
ระทาตน้ที� 1 ซึ� งอยู่ทางดา้นซ้ายสุด) ลกัษณะเป็นยอดมณฑป ปรากฏเฉพาะส่วนยอดของระทา            
ไม่ปรากฏมหรสพและการละเล่นระหวา่งช่องระทา 
 2.  วดัทองธรรมชาติวรวหิาร พบมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ จาํนวน 2 ภาพ 
(ภาพที� 19 และ 29) โดยปรากฏรายละเอียดของมหรสพและการละเล่น ดงันี>   
  2.1  ภาพที� 1 (ภาพที� 19) ปรากฏมหรสพและการละเล่นรวม 4 ชนิด ไดแ้ก่ 

   2.1.1  หุ่น จาํนวน 1 โรง ปรากฏหุ่นตวัละครจาํนวน 3 ตวั คือ หุ่นรูปผูช้าย            
1 ตวั และหุ่นรูปผูห้ญิง 2 ตวั อีกทั>งยงัปรากฏคนเชิดหุ่นจาํนวน 2 คน และมีดนตรีประกอบการ
แสดงอยูท่างดา้นริมโรงหุ่นทางซา้ยทาํเป็นเพิงนั�งร้าน ปรากฏนกัดนตรีเป็นชายจาํนวน 6 คน  
   2.1.2  ละคร จาํนวน 2 โรง คือ 
    2.2.2.1 ละคร โรงที� 1 ปรากฏนกัแสดงจาํนวน 1 คน เป็นเด็กผูช้าย          
ไม่ปรากฏดนตรีประกอบการแสดง 
   2.2.2.2 ละคร โรงที� 2 ปรากฏนกัแสดงจาํนวน 2 คน เป็นนกัแสดงชาย           
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แต่งกายแบบจีนโบราณในชุดเครื�องแบบทหาร ไม่ปรากฏดนตรีประกอบการแสดง 
   2.1.3  ระทา จาํนวน 2 ต้น ปรากฏเฉพาะส่วนยอดของระทา ไม่ปรากฏ
มหรสพและการละเล่นระหวา่งช่องระทา 
   2.1.4  การละเล่น จาํนวน 4 ชนิด คือ  
     2.1.4.1 ไต่ลวดรําแพน ปรากฏนกัแสดงจาํนวน 1 คน เป็นผูช้าย ไม่
ปรากฏดนตรีประกอบการแสดง 
     2.1.4.2 ไมสู้ง ปรากฏนักแสดงจาํนวน 1 คน เป็นผูช้าย ไม่ปรากฏ
ดนตรีประกอบการแสดง 
     2.1.4.3 หกคะเมน ปรากฏนกัแสดงจาํนวน 1 คน เป็นผูช้าย ไม่ปรากฏ
ดนตรีประกอบการแสดง 
     2.1.4.4 เหยียบปลายมีด ปรากฏนกัแสดงจาํนวน 1 คน เป็นผูช้าย ไม่
ปรากฏดนตรีประกอบการแสดง 
  2.2  ภาพทีc 2 (ภาพทีc 29) ปรากฏมหรสพและการละเล่นรวม 3 ชนิด ไดแ้ก่ 

   2.2.1 โขน จาํนวน 1 โรง ปรากฏผูแ้สดงจาํนวน 3 คน คือ ตวัพระ ผูติ้ดตามตวั
พระ และผูแ้สดงเป็นกวาง โดยเป็นผูช้ายทัpงสามคน  และมีดนตรีประกอบการแสดงอยู่ด้านขา้ง
ทางซา้ยของโรงโขน ปรากฏนกัดนตรีเป็นชาย จาํนวน 5 คน  
   2.2.2  ละคร จาํนวน 1 โรง ปรากฏนกัแสดงจาํนวน 14 คน มีรายละเอียด คือ 
นกัแสดงทีcถือหวัโขน จาํนวน 6 คน เป็นผูช้าย และนกัแสดงทีcอยู่ดา้นหน้าของโรงละครมีจาํนวน         
8 คน เป็นชายจาํนวน 5 คน และเป็นหญิงจาํนวน 3 ปรากฏตวัพระ ตวันาง ผูติ้ดตามตวัพระ และ
นกัแสดงทีcแสดงเป็นจระเข ้ปรากฏนกัดนตรีเป็นชาย จาํนวน 1 คน อยู่ทางดา้นซ้ายของภาพ กาํลงั     
ตีกลองทดั 
   2.2.3  ระทา จาํนวน 3 ต้น ปรากฏเฉพาะส่วนยอดของระทา ลักษณะของ
ระทาเป็นระทายอดป้อม ไม่ปรากฏมหรสพและการละเล่นระหวา่งช่องระทา 
 3.  วดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร พบมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ 
จาํนวน  1 ภาพ (ภาพทีc 35) โดยปรากฏมหรสพและการละเล่นรวม 5 ชนิด ไดแ้ก่ 
  3.1  ละคร จาํนวน 1 โรง ปรากฏนกัแสดงจาํนวน 2 คน เป็นผูช้าย แสดงเป็นฤๅษี 
และ ผูช้ายทีcกาํลงัทาํท่าหมอบกราบฤๅษี  ไม่ปรากฏดนตรีประกอบการแสดง 
   3.2  งิpว จาํนวน 1 โรง ปรากฏนกัแสดงจาํนวน 1 คน เป็นผูช้าย ไม่ปรากฏดนตรี
ประกอบการแสดง 
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  3.3  ชกมวย ไม่ปรากฏเวที ปรากฏนกัมวยจาํนวน 2 คน เป็นผูช้าย ไม่ปรากฏ
ดนตรีประกอบการแสดง 
  3.4  ระทา จาํนวน 4 ตน้ เป็นชนิดเสาคอดกลาง ลกัษณะเป็นยอดมณฑป  
  3.5  การละเล่น จาํนวน 2 ชนิด คือ 
    3.5.1 ไมสู้ง ปรากฏนักแสดงจาํนวน 2 คน เป็นผูช้าย ไม่ปรากฏดนตรี
ประกอบการแสดง 
    3.5.2  หกคะเมน ปรากฏนกัแสดงจาํนวน 2 คน เป็นผูช้าย ไม่ปรากฏดนตรี
ประกอบการแสดง 
 4.   วดัอ่างแกว้ พบมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ จาํนวน  1 ภาพ (ภาพทีc 46) 
โดยปรากฏมหรสพและการละเล่นรวม 4 ชนิด ไดแ้ก่ 
  4.1  หนงัใหญ่ จาํนวน 1 โรง ปรากฏผูเ้ชิดตวัหนงัจาํนวน 1 คน เป็นผูช้าย กาํลงั
เชิดตวัหนงัง่าทีcเป็นรูปลิงทาํท่าเหาะ ปรากฏนกัดนตรีเป็นชายจาํนวน 4 คน 
  4.2  โขน จาํนวน 1 โรง ปรากฏผูแ้สดงจาํนวน 2 คน แสดงเป็นหนุมานและองคต 
ปรากฏนกัดนตรีเป็นชายจาํนวน 2 คน 
  4.3  ระทาและดอกไมเ้พลิง ลกัษณะของระทา เป็นระทาแบบยอดมณฑป จาํนวน 
5 ตน้ ปรากฏเฉพาะส่วนยอดของระทา ไม่ปรากฏมหรสพและการละเล่นระหวา่งช่องระทา สําหรับ
ดอกไมเ้พลิง ปรากฏเป็นไฟพเยยีมาศทรงกรงนกเขาจาํนวน 6 ตน้  
  4.4  การละเล่น จาํนวน 3 ชนิด คือ 
    4.4.1  ไต่ลวดรําแพน ปรากฏนกัแสดงจาํนวน 1 คน เป็นผูช้าย ไม่ปรากฏ
ดนตรีประกอบการแสดง 
    4.4.2  ไม้สูง ปรากฏนักแสดงจาํนวน 1 คน เป็นผูช้าย ไม่ปรากฏดนตรี
ประกอบการแสดง 
    4.4.3  หกคะเมน ปรากฏนกัแสดงจาํนวน 1 คน เป็นผูช้าย ไม่ปรากฏดนตรี
ประกอบการแสดง 
 
 ทัpงนีp  สามารถสรุปรูปแบบมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ  ภายใต้ขอบเขต
การศึกษาจากจิตรกรรมฝาผนงัทีcไดน้าํเสนอ ดงัตารางทีc 1 
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องค์ประกอบของมหรสพและการละเล่น 
 มหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุทีcปรากฏจากขอบเขตของภาพจิตรกรรมฝาผนงั
ทีcได้นําเสนอ สามารถทาํการศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ทีcถือได้ว่าเป็นปัจจัยทีcมี
ความสาํคญัต่อการก่อกาํเนิดและทาํให้มหรสพและการละเล่นเกิดความสมบูรณ์ จนสามารถทาํการ
วเิคราะห์ไดว้า่มหรสพและการละเล่นทีcปรากฏนัpนเป็นมหรสพและการละเล่นประเภทใด เนืcองจาก
องค์ประกอบทีcจะได้ทาํการศึกษานัpนจะทาํให้สามารถแยกแยะและจดัประเภทของมหรสพและ
การละเล่น เพราะมหรสพและการละเล่นแต่ละประเภทจะมีเอกลกัษณ์เฉพาะของตนเองทีcโดดเด่น
และแตกต่างไปจากมหรสพและการละเล่นประเภทอืcน ๆ ทัpงนีp  จะไดท้าํการศึกษาตามหวัขอ้ ดงันีp  

1. โรงละครและฉากประกอบการแสดง 
2. ผูแ้สดงและการแต่งกาย 
3. เรืcองทีcใชป้ระกอบการแสดง 
4. ดนตรีประกอบการแสดง 
5. ประเภทของมหรสพและการละเล่น 
6. สภาพแวดลอ้มและผูช้มการแสดง 

 โดยในการศึกษาจะไดน้าํเสนอการศึกษาและวเิคราะห์ตามลาํดบัหวัขอ้ทีcระบุไวข้า้งตน้ 
และในแต่ละหวัขอ้การศึกษานัpน จะนาํเสนอโดยเรียงตามลาํดบัของประเภทมหรสพและการละเล่น
ในงานพระเมรุจากภาพจิตรกรรมฝาผนงัภายใตข้อบเขตการศึกษาทีcพบจาํนวน 8 ประเภท ดงันีp   

1. ละคร 
2. หุ่น 
3. โขน 
4. หนงัใหญ่ 
5. งิpว 
6. ชกมวย 
7. กายกรรม 

7.1 ไต่ลวด 
7.2 ไมสู้ง 
7.3 หกคะเมน 
7.4 เหยยีบปลายมีด 

8. ระทา และ ดอกไมเ้พลิง 
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โรงละครและฉากประกอบการแสดง 
 ถือเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของการจดัแสดงมหรสพและการละเล่น เนืcองจากโรงละคร
และฉากประกอบการแสดงนบัเป็นองคป์ระกอบหลกัทีcทาํให้เกิดการแสดงขึpน อีกทัpงยงัเป็นสิcงทีcใช้
ระบุถึงประเภทของการมหรสพประเภทนัpน ๆ และระบุถึงช่วงเวลาการเกิดขึpนของมหรสพได ้โดย
ขอนาํเสนอตามลาํดบั ดงันีp  
 1.  ละคร จากขอบเขตทีcไดน้าํเสนอนัpนมีแหล่งจิตรกรรมฝาผนงัทีcพบการแสดงละคร
จาํนวน 3 แห่ง คือ วดัราชสิทธารามราชวรวิหาร วดัทองธรรมชาติวรวิหาร และวดัอรุณราชวราราม
ราชวรมหาวหิาร สามารถวเิคราะห์ถึงโรงละครและฉากประกอบการแสดง คือ 

1.1 วดัราชสิทธารามราชวรวหิาร ปรากฏโรงละครจาํนวน 2 โรง ดงันีp  
 1.1.1  ละคร โรงทีc  1 (ภาพทีc  14) แสดงอยู่ภายในโรงละคร ด้านนอก

ปริมณฑลพระราชพิธี ดา้นหนา้ของแถวระทา ลกัษณะโรงละครเป็นรูปสีc เหลีcยมผืนผา้ ไม่มีการยก
พืpน หลงัคามุงจากสีคราม ดา้นหนา้ซึc งเป็นทรงจัcวเขียนลายฝาปะกน โรงละครเปิดโล่งตลอดทุกดา้น 
ไม่มีการกัpนฝาผนงั ลกัษณะโรงละครคลา้ยกบัศาลา โรงละครทีcนีcจะมีความแตกต่างจากโรงละครใน
ภาพจิตรกรรมอืcน ๆ กล่าวคือ ดา้นหนา้ของโรงละครเป็นดา้นทีcสัp นไม่ยาวเหมือนโรงละครอืcน โรง
ละครอืcนดา้นหน้าจะเป็นดา้นทีcยาว ทาํให้ผูแ้สดงจะแสดงทางดา้นสกดัหรือดา้นสัp นของโรงละคร 
ซึc งจะไม่เหมือนกบัโรงละครแห่งอืcนทีcผูแ้สดงจะแสดงทางดา้นแปหรือดา้นยาวของโรงละคร1   เวที
ทีcใชส้าํหรับใหน้กัแสดงทาํการแสดงไม่มีการยกพืpนเนืcองจากทาํการแสดงบนพืpนดิน  

 ละครโรงทีc 1 นีp  นบัว่ายงัไม่สู้พิถีพิถนักบัเรืcองโรง เช่น ยงัไม่มีการเขียนฉาก
ประกอบการแสดง ปรากฏเพียงหลงัคาสําหรับบงัแดดเท่านัpน ส่วนของเวทีก็ใชเ้พียงการแสดงบน
พืpนดินยงัไม่มีการยกพืpนเวที 

 1.1.2  ละคร โรงทีc  2 (ภาพทีc  15) แสดงอยู่ภายในโรงละคร ด้านนอก
ปริมณฑลพระราชพิธี ลกัษณะโรงละครปรากฏให้เห็นเฉพาะดา้นหนา้เป็นรูปสีc เหลีcยม ไม่มีการยก
พืpน หลงัคาทาํทรงจัcวสองชัpน ส่วนปลายประดบัดว้ยหางหงส์ ดา้นหนา้มุงหลงัคาสีเขียว ดา้นขา้งมุง
หลงัคาสีนํp าตาล ดา้นหน้าซึc งเป็นทรงจัcวเขียนลายไมสี้นํp าตาลตดัเส้นในแนวตัpงขวาง โรงละครเปิด
ดา้นหน้า มีการกัpนฝาผนงัด้านขวาของโรงละคร ส่วนด้านซ้ายและด้านหลงัไม่สามารถมองเห็น
เนืcองจากเขียนภาพตน้ไมบ้งัโรงละคร โดยโรงละคร โรงทีc 2 นีpจะเหมือนกบัโรงละคร โรงทีc 1 คือ  
 
 

  
 1วชิชุตา  วธุาทิตย,์ “นาฏยศิลป์ในงานสมโภชพระราชพิธีต่าง ๆ ที�ปรากฏบนภาพจิตรกรรมฝาผนงั
สมยัรัตนโกสินทร์”, 143. 
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ดา้นหนา้ของโรงละครเป็นดา้นทีcสัpน มีการเขียนฉากเป็นรูปโขดหินและตน้ไม ้ดา้นบนของโขดหิน
มีเจดียท์รงระฆงัคว ํcาสีทองจาํนวน 1 องค ์ส่วนดา้นหนา้ของโรงละครมีฉากกัpนสีขาวมีความสูงถึง
ระดบัเอวของนกัแสดง ทาํใหม้องเห็นนกัแสดงแค่เพียงร่างกายส่วนบน (ศีรษะถึงเอว)  
 สาํหรับละคร โรงทีc 2 แตกต่างจากโรงละคร โรงทีc 1 เนืcองจากมีการเขียนฉาก
สาํหรับใชป้ระกอบการแสดง  

1.2 วดัทองธรรมชาติวรวิหาร ปรากฏภาพจิตรกรรมฉากมหรสพและการละเล่น
ในงานพระเมรุ จาํนวน 2 ภาพ และมีโรงละครจาํนวน 3 โรง ดงันีp  
  1.2.1  ภาพทีc 1 ปรากฏโรงละครจาํนวน 2 โรง ดงันีp  
   1.2.1.1 ละคร โรงทีc 1 (ภาพทีc 21) แสดงอยูภ่ายในโรงละคร ดา้นนอก
ปริมณฑลพระราชพิธี ลกัษณะโรงละครเป็นรูปสีc เหลีcยมผืนผา้ ยกพืpนสูง หลงัคาทาํทรงจัcวลดชัpน 
ดา้นบนของหลงัคาเขียนลวดลายดอกไมสี้ทอง ส่วนของหลงัคาดา้นหนา้มีหลงัคาปีกนกยืcนออกมา
เล็กนอ้ย โรงละครเปิดตลอดทุกดา้น พืpนโรงตรงกลางของโรงละครซึc งเป็นทีcสําหรับให้นกัแสดงนัcง
ยกพืpนขึpนสูงกวา่พืpนทางดา้นซา้ยและขวา 
   1.2.1.2 ละคร โรงทีc 2 (ภาพทีc 22) แสดงอยูภ่ายในโรงละคร ดา้นนอก
ปริมณฑลพระราชพิธี ลกัษณะโรงละครเป็นรูปสีc เหลีcยมผืนผา้ ยกพืpนสูง หลงัคาทรงจัcว มีช่อฟ้า 
ใบระกา หางหงส์ ดา้นหนา้ของโรงละครเปิดออกเพืcอใชเ้ป็นเวทีการแสดง กลางโรงละครมีเสากลม 
สีแดง จาํนวนสองตน้ซึc งมีราวพาดสูงระหว่างเสาสองตน้นีp  ราวทีcพาดมีความสูงในระดบัเข่าของ
นกัแสดง ดา้นขา้งทางขวาของโรงละครมีฝากัpนไม่ตลอดทัpงหมด มีเครืcองแต่งตวัของนกัแสดงวาง
พาดอยู่ด้านบน ด้านขวาของโรงละครตัpงรูปกาํแพงทาด้วยสีขาวและปราสาทยอดทาพืpนสีแดง 
ประดบัดว้ยผา้สีทอง ตรงกลางของโรงละครดา้นหน้านักแสดงตัpงรูปพลบัพลาซึc งโผล่พน้ยอดไม้
ขึpนมา ด้านหลงัของโรงละครมีฝาปิดทาํเป็นฉากสีเขียว แบ่งช่องตามแนวยาว มีการทาํประตูอยู่
ทางดา้นขวา 
  1.2.2 ภาพทีc 2 ปรากฏโรงละครจาํนวน 1 โรง ดงันีp  
  ละคร (ภาพทีc 31) แสดงอยู่ภายในโรงละคร ลกัษณะของโรงละครเป็นรูป
สีcเหลีcยมผนืผา้ หลงัคาทรงจัcว มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ดา้นหนา้ของโรงละครเปิดออก มีเสากลมสี
นํp าตาลจาํนวนสองเสาใชค้ ํpายนัหลงัคา กลางโรงละครมีเสากลมหนึc งตน้ทีcมีการผูกใบไมโ้ดยใช้ผา้
แดงผกูเป็นปมเงืcอนตรงกลาง พืpนโรงละครทาํเป็นพืpนขดัแตะ ดา้นหลงัของโรงละครปิด และไม่มี
การเขียนฉาก  
  ขอ้สังเกตของลกัษณะโรงละครในภาพทีc 2 นีp  จะสอดคลอ้งกบัหลกัฐานธรรม
เนียมการสร้างโรงละคร คือ กลางโรงจะมีเสาหนึc งเสาซึc งถือว่าเป็น “เสามหาชยั” ในสมยัก่อน
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จะตอ้งใช้ไมช้ยัพฤกษ์2 ซึc งกล่าวว่าเป็นเสาสําหรับพระวิสสุกรรมเสด็จมาประทบัคุม้ครองผองภยั 
มกัทาํเป็นเสาผูกผา้แดงปักไวก้ลางโรง ใช้ผูกซองคลี คือ ซองใส่ไมร้บต่าง ๆ เพืcออาํนวยความ
สะดวกในการทีcตวัละครจะหยบิใช้3 

 1.3 วดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ปรากฏโรงละครจาํนวน 1 โรง (ภาพทีc 36)  
ดงันีp  ละครแสดงอยู่ภายในโรงละคร ด้านนอกปริมณฑลพระราชพิธี ลักษณะโรงละครเป็นรูป
สีcเหลีcยมผนืผา้ หลงัคาทรงจัcว ประดบัดว้ยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หลงัคาดา้นหนา้ต่อยืcนออกมาใน
รูปแบบของกันสาด มีเสาจาํนวน 5 ต้นทรงกลม สีแดงคํp าหลังคาทีcต่อยืcน โรงละครยกพืpนสูง 
ดา้นหลงัและดา้นขา้งของโรงละครมีฝาปิด ตรงดา้นขา้งทางดา้นขวาของโรงละครนีp มีการเจาะช่อง
หนา้ต่างสีc เหลีcยม มองเห็นคนอยูภ่ายในหลายคน สันนิษฐานวา่อาจเป็นคณะนกัดนตรีแต่เนืcองจาก
เห็นเพียงศีรษะจึงไม่สามารถยืนยนัได้ ส่วนดา้นหลงัของโรงละครเขียนฉากเป็นรูปโขดหินและ
อาศรมของฤๅษี 
 2. หุ่น จากขอบเขตทีcไดน้าํเสนอนัpนมีแหล่งจิตรกรรมฝาผนงัทีcพบการแสดงหุ่นจาํนวน        
1 แห่ง คือ วดัทองธรรมชาติวรวิหาร ซึc งปรากฏฉากโรงหุ่น จาํนวน 1 โรง (ภาพทีc 20) สามารถ
วิเคราะห์ถึงโรงละครและฉากประกอบการแสดง คือ แสดงอยูภ่ายในโรงหุ่น ดา้นนอกปริมณฑล
พระราชพิธี ลักษณะของโรงหุ่นเป็นรูปสีc เหลีcยมผืนผา้ ยกพืpนสูงในระดับเหนือศีรษะของผูช้ม 
หลงัคามีช่อฟ้า ดา้นหน้าของหลงัคามีการขึงผา้สีขาวต่อยืcนออกมาและใช้เสาคํpาจาํนวนสามเสา มี
การวาดภาพฉากทางด้านขวาและดา้นซ้ายด้วยพืpนหลงัสีแดงทางขวาดา้นหน้าของโรงหุ่นทาํเป็น
ฉากพลบัพลา ทางซา้ยดา้นหนา้ของโรงหุ่นวาดเป็นภาพปราสาทยอด ดา้นหลงัมีฉากวาดภาพวิมาน
ตัpงอยูบ่นภูเขา ส่วนกลางของดา้นหนา้มีแผงกัpนเพืcอบงัคนเชิดหุ่น  
 สําหรับการแสดงหุ่นนัpน โรงละครนบัว่าเป็นองค์ประกอบทีcสําคญัมาก เนืcองจากตอ้ง
ใช้สําหรับบงัคนเชิดหุ่น จึงจาํเป็นจะตอ้งมีการสร้างโรงยกพืpนสูง และมีแผงกัpนยกสูงเขียนเป็น
ลวดลายต่าง ๆ มีความสูงขนาดท่วมศีรษะคนเชิดอยูด่า้นหนา้ ให้เห็นแต่ตวัหุ่นทีcคนเชิดยกชูโผล่พน้
ขอบเวที 

 
 
  
 2วชิชุตา  วธุาทิตย,์ “นาฏยศิลป์ในงานสมโภชพระราชพิธีต่าง ๆ ที�ปรากฏบนภาพจิตรกรรมฝาผนงั
สมยัรัตนโกสินทร์”, 143. 
 3คณะกรรมการแห่งชาติวา่ดว้ยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรม ฝ่ายวฒันธรรม, การละเล่น
ของไทยฉบับย่อ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภาพระสุเมรุ, 2514.  จดัพิมพเ์นื�องในโอกาสฉลองปีการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2513), 1. 
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 ส่วนการเขียนฉาก เป็นรูปภูเขานัpนสืcอความหมายถึงเขาพระสุเมรุ และการทาํฉากเป็น
พลบัพลาทาํให้สันนิษฐานวา่คงจะนิยมเล่นเรืcองรามเกียรติ�  จึงทาํฉากอยา่งทีcโขนหน้าจอ หรือโขน
นัcงราวทาํเป็นประเพณี คือ “ฝ่ายลงกา” จะตัpงปราสาทยอดบนป้อมกาํแพง มีใบเสมาสีc เหลีcยม และ 
“ฝ่ายพลบัพลา” จะตัpงพลบัพลาอยูบ่นป้อมระเนียด4  
 3.   โขน จากขอบเขตทีcได้นาํเสนอนัpนมีแหล่งจิตรกรรมฝาผนงัทีcพบการแสดงโขน
จาํนวน 2 แห่ง คือ วดัทองธรรมชาติวรวหิาร และวดัอ่างแกว้ สามารถวิเคราะห์ถึงโรงละครและฉาก
ประกอบการแสดง คือ 

3.1 วดัทองธรรมชาติวรวหิาร ปรากฏโรงโขนจาํนวน 1 โรง ดงันีp  
 โขน (ภาพทีc  30) แสดงอยู่ภายในโรงโขน ลักษณะของโรงโขนเป็นรูป

สีcเหลีcยมผนืผา้ มีการยกพืpนใหสู้งอยูเ่หนือศีรษะของผูช้ม ดา้นหนา้ของโรงปรากฏเสารองรับพืpนเวที
จาํนวน 2 เสา หลงัคาทรงจัcวลดชัpน มีการประดบัช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ดา้นหนา้ของโรงโขนเปิด
ออกใชเ้ป็นเวทีแสดง ทางซา้ยดา้นหนา้ของโรงโขนมีการทาํฉากเป็นภาพปราสาทยอดสมมติให้เป็น 
“ฝ่ายกรุงลงกา” ทางขวาดา้นหนา้ของโรงโขนทาํฉากเป็นภาพพลบัพลาสมมติเป็น “ฝ่ายพลบัพลา” 
กลางโรงมีเสากลมจาํนวนสองตน้มีขนาดใหญ่ ตรงกลางของเสาทัpงสองตน้มีการผูกใบไมสี้เขียว 
และบริเวณดา้นล่างของเสาทัpงสองตน้ในความสูงระดบัเข่าของนกัแสดงมีการผูกเสาพาดเป็นราว
ขวางตามแนวยาวของโรง ดา้นขา้งของโรงโขนเปิดออกเช่นเดียวกบัดา้นหนา้ ส่วนดา้นหลงัของโรง
โขนมีฝาปิดทาํเป็นฉากทีcวาดภาพโขดหินและตน้ไม ้และมีการเวน้ช่องทาํเป็นช่องทางทัpงดา้นซ้าย
และดา้นขวา ซึc งคงจะเป็นประตูสาํหรับนกัแสดงเขา้-ออก  

 เมืcอพิจารณาจากฉากโรงโขนทีcทาํเป็นแยกฝ่ายกรุงลงกา และฝ่ายพลบัพลา และมี
การแสดงในโรงอยา่งเดียวกบัละครใน ทาํใหส้ามารถระบุไดว้า่โรงโขนนีp เป็น “โขนโรงใน”5  

3.2 วดัอ่างแกว้ ปรากฏโรงโขนจาํนวน 1 โรง ดงันีp  
 โขน (ภาพทีc 48) แสดงอยู่ภายในโรงโขน ซึc งตัpงอยูภ่ายนอกปริมณฑลพระราชพิธี 

ลกัษณะโรงโขนเป็นรูปสีc เหลีcยมผืนผา้ มีเสาทรงกลมทาสีแดงทัpงสีc มุมเพืcอคํpายนัหลงัคา หลงัคาโรง
โขนเป็นทรงจัcว มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หลงัคาดา้นหนา้มีชายคาปีกนกผลกัขึpนดา้นบนได ้มีการ
ยกพืpน โรงโขนปลูกอยู่สูงในระดบัเหนือศีรษะของคนดู พืpนโรงปูด้วยไมก้ระดาน ดา้นหน้าและ
ดา้นขา้งของโรงเปิดออก ส่วนดา้นหลงัของโรงปิดและวาดภาพทาํเป็นฉากประกอบการแสดง 

 
  
 4จกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต, หุ่นไทย (กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2529), 47. 
 5อนนัต ์ทรงประไพ, “ประวติัและความเป็นมาของ “โขน”, 19-20. 
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โดยตอนบนของฉากเป็นทอ้งฟ้ามีเมฆสีขาวและวิมานของเทวดาทาํสีแดงและสีทองลอยอยู่ ทาง
ดา้นขวาของทอ้งฟ้ามีพระจนัทร์ ทางดา้นซา้ยของฟ้ามีพระอาทิตย ์ถดัจากทอ้งฟ้าลงมาเป็นภาพภูเขา
ขนาดใหญ่ มีตน้ไมขึ้pนแซม ส่วนตอนล่างของฉากมีศาลาอาศรมตัpงอยู่ตรงกลางระหว่างโขดหิน 
ดา้นหลงัถดัมาทางซ้ายของภูเขามีภาพประตูเมือง ถดัมาทางดา้นหน้าของโรงโขนดา้นซ้ายมีภาพ
ปราสาท ส่วนทางขวามีภาพพลบัพลา 

 โขนโรงนีp มีสิcงสําคญัทีcสามารถใชร้ะบุประเภทของโขนวา่เป็น “โขนนัcงราว” หรือ
เรียกว่า “โขนโรงนอก”6 เนืcองจากส่วนกลางของเวทีปรากฏว่ามีเสาสองต้นและมีราวพาดซึc ง
ยกระดบัสูงขึpนมาจากพืpนของเวทีพอประมาณ วางพาดอยูร่ะหว่างกลางของเสาทัpงสองตน้ ซึc งเป็น
ลกัษณะทีcทาํใหส้ามารถระบุไดว้า่การแสดงโขนนีp เป็นโขนนัcงราว  
 4.   หนงัใหญ่ จากขอบเขตทีcไดน้าํเสนอนัpนมีแหล่งจิตรกรรมฝาผนงัทีcพบการแสดง         
หนงัใหญ่ 1 แห่ง คือ วดัอ่างแกว้ (ภาพทีc 47) สามารถวิเคราะห์ถึงโรงละครและฉากประกอบการ
แสดง คือ แสดงอยู่กลางแจ้งภายนอกปริมณฑลพระราชพิธี  ลักษณะของจอหนังใหญ่เป็น
สีc เหลีcยมผืนผา้ขนาดใหญ่ขึงตัpงอยู่ ส่วนกลางของจอหนงัใช้ผา้สีขาวโปร่ง จอหนงัทัpงดา้นบนและ
ดา้นล่างมีขอบไมไ้ผแ่ละขอบสองสี คือ สีนํp าเงินและสีแดงทัpงตอนบนและตอนล่าง ทีcแตกต่างกนั 
คือ ขอบสีตอนบนจะมีลวดลายแต่ขอบสีตอนล่างจะไม่เขียนลวดลาย เหนือขอบไมไ้ผ่ขึpนไปมีเสา
ขนาดเล็กแบบกลมยาวสีแดงปักธง สีแดงจาํนวน 8 ตน้ ส่วนกลางจาํนวน 5 ตน้ขนาดจะเล็กกวา่ธงทีc
อยูริ่มทางดา้นซา้ยและขวา มีการปักตรงกลางสูงสุดสองขา้งดา้นซ้ายและขวาตํcากวา่โดยปักเป็นช่อง
วา่งเวน้ระยะไล่ระดบัความสูง ส่วนธงทีcปักอยูด่า้นริมทัpงดา้นซ้ายและขวาจาํนวน 3 ตน้ จะมีขนาด
ใหญ่มากกวา่ธงทีcอยูต่รงกลาง ระหวา่งเสาทีcชกัธงมีตารางตาข่ายสีดาํเชืcอมเสาธงและผกูกัpนติดกบัผา้
สีขาวซึc งเป็นการกนัพืpนทีcดา้นหลงัของจอหนงั ส่วนล่างของจอหนงัมีแผงไมท้าํลวดลายแต่ละแผ่น
เรียงกนัมีความยาวเท่ากบัจอหนงั มุมขวาตอนบนของจอหนงัมีภาพวงกลม สีเหลือง ลกัษณะคลา้ย
กบัดวงจนัทร์  ถดัเขา้มาเป็นภาพนางฟ้าทาํท่าเอียงขา้งเหาะบิน โดยหนัหนา้เอียงซ้ายเขา้หาจอหนงั 
ส่วนมุมซา้ยตอนบนของจอหนงัมีภาพอสูรกาํลงัเหาะบินทาํท่ายกมือขวาขึpนชีp นิpวไปยงัภาพนางฟ้า 
 จากลกัษณะของจอหนงัใหญ่ทีcปรากฏทาํให้เห็นถึงสถานทีcแสดงหนงัใหญ่ทีcจะไม่ตอ้ง
ปลูกโรง ใชเ้พียงลานดินโล่งเตียนสําหรับขึงจอและมีทีcวา่งให้คนนัcงไดเ้ท่านัpน และนอกจากนีpจอทีc
ใชแ้สดงหนงัใหญ่ยงัไดน้าํไปใชส้าํหรับเป็นฉากในการแสดงโขนหนา้จอ คือ การเล่นโขนหนา้จอ 

 
 

  
 6อนนัต ์ทรงประไพ, “ประวติัและความเป็นมาของ “โขน”, 18. 
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หนงัใหญ่7 ส่วนฉากดา้นบนทีcเขียนเป็นรูปอสูรและนางฟ้านัpน เป็นการแทนความถึงนางเมขลาล่อ
แกว้ และรามสูรขวา้งขวาน8 
 5. งิpว จากขอบเขตทีcไดน้าํเสนอนัpนมีแหล่งจิตรกรรมฝาผนงัทีcพบการแสดงงิpว จาํนวน 
1 แห่ง คือ วดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (ภาพทีc 37) สามารถวิเคราะห์ถึงโรงละครและฉาก
ประกอบการแสดง คือ แสดงภายในโรง ภายนอกปริมณฑลพระราชพิธี ลกัษณะของโรงงิpวเป็น
สีc เหลีcยมผืนผา้ หลังคาทรงจัcว ประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ มีการทาํเวทีโดยยกพืpนสูง 
ดา้นหน้าของหลงัคาต่อเติมชายคา มีเสาหกด้านลกัษณะเสากลม ทาสีแดง คํp ายนัหลงัคาทีcต่อยืcน
ออกมา โรงงิpวมีฝาทึบปิดกัpนดา้นหลงัทัpงหมด ดา้นขา้งทางขวาของเวทีปิดไวค้รึc งหนึcง ส่วนดา้นขา้ง
ทางซ้ายของเวทีเปิด ไม่มีฝากัpน ดา้นหลงัมีฉากรูปเมฆสีขาวบนพืpนหลงัสีเทา ห้อยลงมาจากเพดาน
ส่วนตรงกลางเขียนลายบนพืpนสีแดง โดยมีการแบ่งช่องในแนวตัpงทาํรูปสีc เหลีcยมผืนผา้ แบ่งช่องได้
จาํนวน 6 ช่อง หลงัคาของโรงมีความสูงในระดบัครึc งหนึcงของความสูงโรงงิpว 
 6.  ชกมวย จากขอบเขตทีcไดน้าํเสนอนัpนมีแหล่งจิตรกรรมฝาผนงัทีcพบการชกมวย 
จาํนวน 1 แห่ง คือ วดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (ภาพทีc 38) สามารถวิเคราะห์ถึงโรงละคร
และฉากประกอบการแสดง คือ แสดงอยู่ภายนอกปริมณฑลพระราชพิธี ทางด้านหน้าค่อนไป
ทางซา้ยของโรงงิ>ว ปรากฏผูแ้สดงเป็นชาย จาํนวน 2 คน ไม่ปรากฏโรงละครและฉากประกอบการ
แสดง ทัpงนีp  โดยปกติสนามชกมวยจะทาํเพียงการเอาเชือกมากัpนพอเป็นบริเวณ แต่เนืcองจากเป็นการ
ชกมวยในพระราชพิธีจึงไม่มีการปลูกโรง 
 7.  กายกรรม (ไต่ลวด, ไมสู้ง, หกคะเมน และ เหยียบปลายมีด) จากขอบเขตทีcได้
นาํเสนอ มีแหล่งจิตรกรรมฝาผนงัทีcพบการละเล่นกายกรรม จาํนวน 3 แห่ง คือ วดัทองธรรมชาติ
วรวิหาร วดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร และวดัอ่างแกว้ โดยสามารถวิเคราะห์ถึงโรงละคร
และฉากประกอบการแสดง คือ การละเล่นกายกรรมทัpง 4 ประเภท จะแสดงอยู่กลางแจง้ ภายนอก
ปริมณฑลพระราชพิธี ปรากฏผูแ้สดงเป็นชาย ไม่ปรากฏโรงละครและฉากประกอบการแสดง จะมี
เฉพาะอุปกรณ์ประกอบการแสดงในแต่ละประเภทเท่านัpน โดยการละเล่นกายกรรมนีp จะเล่นแยก
ออกมาต่างหากเป็นสัดส่วน แต่จะมีเฉพาะจิตรกรรมฝาผนงั ณ วดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
เท่านัpนทีcการละเล่นกายกรรมปรากฏคัcนอยูร่ะหวา่งแถวของระทา  

 
  
 7ปุณฑรี พิชัยจุมพล, “โขน” (วิทยานิพนธ์ปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2513), 11. 
 8เรื�องเดียวกนั, 12. 
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 8.  ระทา และ ดอกไมเ้พลิง จากขอบเขตทีcไดน้าํเสนอมีแหล่งจิตรกรรมฝาผนงัทีcพบ
การละเล่นระทาและดอกไมเ้พลิง ครบทัpง 4 แห่ง โดยสามารถวิเคราะห์ถึงโรงละครและฉาก
ประกอบการแสดง คือ การละเล่นระทาและดอกไมเ้พลิงจากจิตรกรรมฝาผนงัทัpง 4 แห่ง จะแสดงอยู่
กลางแจง้ ภายนอกปริมณฑลพระราชพิธี ไม่ปรากฏโรงและฉากประกอบการแสดง เนืcองจากการ
แสดงระทาและดอกไมเ้พลิงจะอาศยัเฉพาะอุปกรณ์เป็นองค์ประกอบสําหรับการแสดงเท่านัpน แต่
รูปแบบและจาํนวนของระทาและดอกไมเ้พลิงสามารถเป็นสิcงทีcใชย้นืยนัถึงฐานะของเจา้ของงานได ้
โดยแถวของระทาทีcเป็นแบบยอดมณฑปยอ่มแสดงถึงฐานนัดรศกัดิ� ระดบัสูงสุดสอดคลอ้งกบัฐานะ
ของพระพุทธเจา้ทีcมีฐานะเท่าเทียมกบัพระมหากษตัริย ์
 
ผู้แสดงและการแต่งกาย 
 ถือเป็นองค์ประกอบสําคญัทีcทาํให้สามารถแยกประเภทของมหรสพและการละเล่น 
โดยการปรากฏผูแ้สดงนัpนจะทาํให้วิเคราะห์ไดถึ้งเนืpอเรืcองและบทละครทีcใช้ในการประกอบการ
แสดงมหรสพว่ามีความสอดคลอ้งและสัมพนัธ์กนัหรือไม่ อีกทัpงผูแ้สดงทีcปรากฏในภาพนัpนยงัทาํ
ให้ทราบถึงคุณสมบติัเฉพาะของผูแ้สดงว่าจะตอ้งเป็นผูช้ายหรือผูห้ญิง และในการทีcจะตอ้งสวม
บทบาทนัpน ๆ ผูแ้สดงควรจะตอ้งแต่งกายอยา่งไร โดยขอนาํเสนอตามลาํดบั ดงันีp  
 1.   ละคร จากขอบเขตทีcไดน้าํเสนอนัpนมีแหล่งจิตรกรรมฝาผนงัทีcพบการแสดงละคร
จาํนวน 3 แห่ง คือ วดัราชสิทธารามราชวรวิหาร วดัทองธรรมชาติวรวิหาร และวดัอรุณราชวราราม
ราชวรมหาวหิาร สามารถวเิคราะห์ถึงผูแ้สดงและการแต่งกาย คือ 
  1.1  วดัราชสิทธารามราชวรวหิาร ปรากฏโรงละครจาํนวน 2 โรง ดงันีp  

 1.1.1  ละคร โรงทีc 1 (ภาพทีc 14) ภายในโรงละครมีนกัแสดง รวมจาํนวน 3 
คน ไดแ้ก่ นกัแสดงคนทีc 1 เป็นผูช้าย แต่งเครืcองแต่งตวัพระ ศีรษะสวมเทริด ทาํท่าร่ายรํายกเทา้ซ้าย
วางแตะหลงัของนักแสดงคนทีc 2 ซึc งเป็นผูช้าย แสดงเป็นมา้ แต่งกายโดยไม่สวมเสืp อ นุ่งผา้โจง
กระเบน ศีรษะสวมหัวรูปมา้ ทาํท่าโคง้ลาํตวัลงอยู่ดา้นหน้าของนักแสดงคนทีc 1 ดา้นซ้ายมือของ
นกัแสดงคนทีc 1 มีนกัแสดงคนทีc 3  ยืนอยู่ เป็นผูห้ญิง แสดงเป็นตวันาง แต่งกายห่มสไบสองชาย 
(ห่มสะพกั) นุ่งผา้นุ่ง ศีรษะสวมรัดเกลา้เปลว 

 จากการปรากฏผูแ้สดงจากฉากการแสดงดงักล่าวจาํนวน 3 คน ทาํให้เห็นถึง
ความโดดเด่นของผูแ้สดงทีcรับบทบาทเป็น “มา้” ซึc งสามารถทาํให้นาํไปใชว้ิเคราะห์ในหวัขอ้ “เรืcอง
ทีcใชป้ระกอบการแสดง” ในหวัขอ้การศึกษาลาํดบัถดัไป 

 1.1.2 ละคร โรงทีc 2 (ภาพทีc 15) ภายในโรงละครมีนกัแสดง รวมจาํนวน 2 คน 
ไดแ้ก่ นกัแสดงคนทีc 1 ยนือยูด่า้นขวามือของโรงละคร นกัแสดงเป็นชาย แสดงเป็นตวัพระ แต่งกาย
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ยืนเครืcองอย่างตวัพระ  กาํลงัทาํท่ารําในลกัษณะของการจีบหงายทัpงสองมือ ส่วนนกัแสดงคนทีc 2 
ยืนอยู่ด้านซ้ายของนักแสดงคนทีc 1 นักแสดงเป็นหญิง แสดงเป็นตวันาง การแต่งกายส่วนบน            
ไม่สวมเสืpอ ศีรษะสวมมงกุฎรัดเกลา้ยอด กาํลงัทาํท่ารําในลกัษณะของการจีบคว ํcาทัpงสองมือ  

 เนืcองจากโรงละคร โรงทีc 2 ปรากฏผูแ้สดงเพียงตวัพระและตวันาง ทาํให้
ขอ้มูลไม่เพียงพอทีcจะนาํไปสันนิษฐานต่อวา่เป็นการแสดงละครในเรืcองใด นอกจากวิเคราะห์ไดแ้ต่
เพียงฐานะของตวัละครวา่เป็นระดบักษตัริยเ์นืcองจากผูแ้สดงชายแต่งกายยืนเครืcองอยา่งตวัพระ และ        
ผูแ้สดงหญิงแต่งกายโดยสวมมงกุฎรัดเกลา้ยอดซึc งเป็นเครืcองประดบัทีcใชแ้สดงถึงฐานะระดบันาง
กษตัริย ์เพราะหากมีฐานะระดบัตํcาจะมีสิทธิ� ใชไ้ดเ้พียงรัดเกลา้เปลวเท่านัpน 
 1.2 วดัทองธรรมชาติวรวิหาร ปรากฏภาพจิตรกรรมฉากมหรสพและการละเล่น
ในงานพระเมรุ จาํนวน 2 ภาพ และมีโรงละครจาํนวน 3 โรง ดงันีp  
  1.2.1  ภาพทีc 1 ปรากฏโรงละครจาํนวน 2 โรง ดงันีp  
   1.2.1.1 ละคร โรงทีc 1 (ภาพทีc 21) ภายในโรงละครมีนกัแสดง จาํนวน         
1 คน เป็นเด็กชาย การแต่งกายของนกัแสดงไม่สวมเสืpอ นุ่งโจงกระเบน สวมเครืcองประดบักรองศอ 
สังวาล พาหุรัด ปะวะหลํcา ศีรษะสวมกระบงัหน้า ทาํท่านัcงพบัเพียบมือขวาแตะวางพาดทีcหัวเข่า       
มือซ้ายแตะบริเวณสะโพก จากการปรากฏผูแ้สดงทีcเป็น “เด็กชาย” จะทาํให้สามารถนําไปใช้
วเิคราะห์ในหวัขอ้ “เรืcองทีcใชป้ระกอบการแสดง” ในหวัขอ้การศึกษาลาํดบัถดัไป 
   1.2.1.2 โรงละคร โรงทีc 2 (ภาพทีc 22) ภายในโรงละครมีนกัแสดงชาย
จาํนวน 2 คน นกัแสดงคนทีc 1 ซึc งอยูท่างดา้นขวาของโรงละคร แต่งกายสวมเสืpอป้ายขา้งแขนยาว        
สีเทา และนุ่งกางเกงขายาวสีแดง เป็นการแต่งกายเช่นเดียวกับคนจีนสมยัโบราณ กาํลังทาํท่า
นัcงคุกเข่า แขนทัpงสองขา้งยกขึpนถืออาวุธง้าวระดบัศีรษะ โดยมือซ้ายถือดา้มงา้ว ส่วนมือขวาจบั
บริเวณใกล้กบัส่วนปลายของง้าว สําหรับนักแสดงคนทีc 2 ซึc งยืนติดกบันกัแสดงคนแรก ถดัมา
ทางดา้นซา้ย แต่งกายสวมเสืpอแขนยาว นุ่งสนบัเพลาและโจงกระเบน แต่งกายคลา้ยกบัทหาร ทาํท่า
นัcงคุกเข่า แขนทัpงสองขา้งยกขึpนถือธงสามเหลีcยมสีแดงในระดบัศีรษะ โดยมือซ้ายถือดา้มธง ส่วน
มือขวาจบับริเวณใกลก้บัผนืธง 
  1.2.2  ภาพทีc 2 ปรากฏโรงละครจาํนวน 1 โรง (ภาพทีc 31) โดยมีผูแ้สดงบน
เวทีรวม 14 คน โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  

   1.2.2.1 ส่วนทีc 1 นกัแสดงทีcถือหวัโขน จาํนวน 6 คน เป็นชาย แต่งกาย
โดยไม่สวมเสืpอ นุ่งโจงกระเบน ถือหวัโขนดว้ยสองมือลกัษณะทีcมีไมเ้ชิดจาํนวน 2 ไมไ้วส้ําหรับจบั 
แถวของนักแสดงยืนโดยห่างกันเป็นระยะ ๆ เรียงจากขวาไปซ้ายเท่าทีcพบ ได้แก่ หัวโขนแรก             
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ไม่ทราบว่าเป็นหัวโขนใดเนืcองจากภาพไม่ชดัเจน ถดัไปเป็นหัวโขนของมา้ พระราม พระพิราพ 
พระลกัษณ์ และพระฤๅษีตามลาํดบั  

   1.2.2.2 ส่วนทีc 2 เป็นนกัแสดงทีcอยู่ดา้นหน้าของโรงละครมีจาํนวน 8 
คน เป็นชายจาํนวน 5 คน และเป็นหญิงจาํนวน 3 คน โดยจากผูแ้สดงทีcปรากฏทาํให้เขา้ใจว่าไดว้่า
เป็นละครเรืcองไกรทอง รายละเอียดของนกัแสดง คือ นกัแสดงคนทีc 1 เป็นผูช้าย แสดงเป็นไกรทอง 
แต่งเครืcองแต่งตวัพระ สวมฉลององค ์นุ่งสนบัเพลาและภูษา สวมกรองศอ ศีรษะสวมชฎา ทาํท่ายอ่
ตวัยกแขนซ้าย เอียงศีรษะไปทางดา้นขวา แขนซ้ายยกตัpงฉากในระดบัศีรษะถืออาวุธคลา้ยดาบสัp น
หรือมีด ส่วนแขนขวายืดตรงไปดา้นหนา้ ท่อนแขนตํcาลงดา้นล่าง หงายฝ่ามือซึc งกาํลงัถูกจระเขง้บั 
นกัแสดงคนทีc 2 เป็นผูช้าย อยูติ่ดดา้นซ้ายของนกัแสดงคนทีc 1 คงจะรับบทเป็นทหารสันนิษฐานได้
จากเครืcองแต่งกาย สวมเสืpอแขนยาวและกรองศอ ศีรษะไม่สวมเครืcองประดบั ลกัษณะของผูแ้สดง
กาํลงัยนืเอียงขา้ง หนัศีรษะไปทางดา้นซา้ย มือซ้ายจบัไปทีcขอ้ศอกดา้นขวาของนกัแสดงชายทีcกาํลงั
คุกเข่าอยู่ติดกนั นกัแสดงคนทีc 3 เป็นผูช้าย อยูติ่ดดา้นซ้ายของนกัแสดงคนทีc 2 คงจะรับบทเป็น
ผูติ้ดตามไกรทอง ลกัษณะการแต่งกายสวมเสืpอแขนยาวสีนํp าตาลอ่อน สวมกรองศอ นุ่งโจงกระเบน
สีเขียว อยู่ในท่านัcงคุกเข่า หันศีรษะไปมองทีcนักแสดงคนทีc 2 นกัแสดงคนทีc 4 เป็นผูช้าย อยู่ทาง
ดา้นขวาของนกัแสดงคนทีc 1 แต่งเครืcองแต่งตวัรูปหวัและหางจระเข ้เห็นเพียงส่วนบนของร่างกายทีc
ไม่สวมเสืpอ กาํลงัใชมื้อทัpงสองขา้งจบัไปทีcปากของจระเข ้นกัแสดงคนทีc 5 เป็นผูช้าย อยูด่า้นหลงั
ทางขวาของนกัแสดงคนทีc 4 เขา้ใจว่านกัแสดงคนนีp คงจะแสดงเป็นชาละวนั มองไม่เห็นส่วนของ
ศีรษะเนืcองจากภาพจิตรกรรมลบเลือน แต่งกายสวมเสืpอแขนยาวและกรองศอ อยู่ในท่ายืนหนัหลงั
ให้นักแสดงคนทีc 4 หันหน้าเขา้หานักดนตรี ทาํท่ายกแขนขวาขึpน และยกเข่าขึpนสูงในระดบัเอว 
นักแสดงคนทีc 6-8 เป็นผูห้ญิง แสดงเป็นตวันาง  กาํลงัทาํท่าทางของการหลบหลีกและตกใจ                  
คาดวา่คงจะเป็นนางวมิาลา นางเลืcอมลายวรรณ และ นางตะเภาทอง  
 1.3  วดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ปรากฏโรงละครจาํนวน 1 โรง (ภาพทีc 
36) มีรายละเอียด ดงันีp  มีนกัแสดงชายจาํนวน 2 คน นกัแสดงคนทีc 1 แต่งกายในชุดฤๅษีห่มผา้ลาย
เสือและมีผา้พาดบ่าซ้าย สวมหวัรูปฤๅษีเพียงครึc งหนา้ กาํลงัทาํท่าขยบัตวักา้วเดิน ในมือขวาถือไม้
เทา้ สําหรับนกัแสดงคนทีc 2 แต่งกายโดยไม่สวมเสืpอ นุ่งโจงกระเบนสีเขียวอ่อน ทาํท่านัcงพบัเพียบ
หมอบกราบนกัแสดงทีcแสดงเป็นฤๅษี  
 2.  หุ่น จากขอบเขตทีcได้นาํเสนอนัpนมีแหล่งจิตรกรรมฝาผนังทีcพบการแสดงหุ่น
จาํนวน 1 แห่ง คือ วดัทองธรรมชาติวรวิหาร ซึc งปรากฏฉากโรงหุ่น จาํนวน 1 โรง (ภาพทีc 20) 
สามารถวิเคราะห์ถึงผูแ้สดงและการแต่งกาย คือ ภายในโรงหุ่นมีหุ่นตวัละครจาํนวน 3 ตวั คือ หุ่น
ตวัทีc 1 เป็นผูช้าย แต่งกายโดยไม่สวมเสืpอ นุ่งโจงกระเบนสีแดง อยูท่างดา้นซ้ายของโรงหุ่น และหุ่น
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รูปผูห้ญิงจาํนวน 2 ตวั เห็นเฉพาะร่างกายส่วนบน ตวัหนึc งอยู่ตรงกลางของโรงหุ่น เป็นหุ่นรูป
เด็กผูห้ญิง ส่วนหุ่นตวัทีcสอง อยูท่างดา้นขวาของโรงหุ่น เป็นหญิงสาว คนเชิดหุ่นจาํนวนสองคนอยู่
เบืpองหลงัแผงกัpนดา้นหนา้ของโรงหุ่น เห็นแค่เพียงศีรษะ กาํลงัเชิดหุ่นอยูท่างดา้นขวาและดา้นซ้าย
ของโรงหุ่น 
 3.  โขน จากขอบเขตทีcได้นาํเสนอนัpนมีแหล่งจิตรกรรมฝาผนงัทีcพบการแสดงโขน
จาํนวน   2 แห่ง คือ วดัทองธรรมชาติวรวิหาร และวดัอ่างแกว้ สามารถวิเคราะห์ถึงผูแ้สดงและการ
แต่งกาย คือ 

3.1 วดัทองธรรมชาติวรวหิาร ปรากฏโรงโขนจาํนวน 1 โรง (ภาพทีc 30) ดงันีp  
 โขนตอนพระรามตามกวาง ภายในโรงโขนมีผูแ้สดงจาํนวน 3 คน ซึc งประกอบไป

ดว้ย นกัแสดงคนทีc 1 เป็นชาย แสดงเป็นพระราม ลกัษณะการแต่งกายแต่งเครืcองแต่งตวัพระ ศีรษะ
สวมหัวโขนเป็นรูปหนา้พระรามสีเขียว กาํลงัทาํท่าใชมื้อทัpงสองขา้งแผลงศรไปทีcนกัแสดงคนทีc 2  
ทีcแสดงเป็นกวาง นักแสดงคนทีc 2 เป็นชาย แสดงเป็นกวาง แต่งกายไม่สวมเสืp อ สวมหัวโขนรูป
กวาง นุ่งสนบัเพลาและโจงกระเบนลายตาหมากรุกสีขาวสลบัดาํ ทาํท่าในลกัษณะของการวิcงควบ
ของมา้ นกัแสดงคนทีc 3 เป็นชาย แสดงเป็นผูติ้ดตามพระราม แต่งกายไม่สวมเสืpอ  นุ่งสนบัเพลาและ
โจงกระเบนลายตาหมากรุกสีขาวสลบัดาํ อยูใ่นท่ายืน ในมือซ้ายถือดาบสัpน มือขวากาํมือยกขึpนอยู่
ในระดบัอก  

 3.2  วดัอ่างแกว้ ปรากฏโรงโขนจาํนวน 1 โรง (ภาพทีc 48) ดงันีp  
 มีผูแ้สดงจาํนวน 2 คน แสดงเป็นหนุมานและองคต หนุมานแต่งเครืcองแต่งตวัลิง 

ศีรษะสวมหัวโขนรูปหนุมาน ส่วนองคตนัpนแต่งเครืcองแต่งตวัลิง ศีรษะสวมหัวโขนรูปองคตเป็น
มงกุฎยอดสามกลีบ หนุมานอยูท่างดา้นซ้ายของโรงโขน กาํลงันัcงทาํท่าคุกเข่ายกแขนขวาและแขน
ซา้ยหนัหนา้เขา้เจรจากบัองคตซึcงนัcงคุกเข่าอยูฝั่cงตรงกนัขา้ม กาํลงัทาํท่ายกแขนซ้ายขึpน ส่วนมือขวา
วางไขวม้าอยูบ่นหนา้ขาซา้ย 

 4. หนงัใหญ่ จากขอบเขตทีcไดน้าํเสนอนัpนมีแหล่งจิตรกรรมฝาผนงัทีcพบการแสดง         
หนงัใหญ่ 1 แห่ง คือ วดัอ่างแกว้ (ภาพทีc 47) สามารถวิเคราะห์ถึงผูแ้สดงและการแต่งกาย คือ 
ปรากฏคนเชิดหนงัทาํท่ายกแขนทัpงสองขา้ง มือจบัไมขึ้pนทาบตวัหนงัเขา้กบัจอหนงั และยกขาขวา
ขึpนพร้อมกนัดว้ย การเชิดหนงัหนัหน้าไปทางซ้ายของจอหนงั คนเชิดหนงัแต่งกายไม่สวมเสืpอ นุ่ง
โจงกระเบนสีแดง ตดัผมสัpน ไม่สวมรองเทา้  
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 สาํหรับคนเชิดหนงัถือเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของหนงัใหญ่ เนืcองจากตอ้งเป็นบุคคลทีc
มีความสามารถสูง ตอ้งสามารถเตน้ไดต้ามหนา้พาทยแ์ละใชบ้ทตามทีcพากยเ์จรจาดว้ย ทัpงนีp  เพราะ
ตวัหนงัเป็นภาพนิcง การจะแสดงความรู้สึกออกมาไดก้็ดว้ยอาศยัคนเชิดเท่านัpน9 
 5.  งิpว จากขอบเขตทีcไดน้าํเสนอนัpนมีแหล่งจิตรกรรมฝาผนงัทีcพบการแสดงงิpว จาํนวน           
1 แห่ง คือ วดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวหิาร (ภาพทีc 37) สามารถวิเคราะห์ถึงผูแ้สดงและการแต่ง
กาย คือ กลางโรงมีนกัแสดงจาํนวน 1 คน เป็นชาย แต่งกายอยา่งชาวจีน ทาํท่ากึcงยืนกึcงนัcงแยกขา ยก
แขนขา้งซา้ยขึpน มือซ้ายทาํท่าจบัเครา ส่วนแขนขา้งขวายกขึpนตัpงฉากในระดบัไหล่ มือขวาจบัอาวุธ
ลกัษณะคลา้ยกบัทวน 
 6.   ชกมวย จากขอบเขตทีcไดน้าํเสนอนัpนมีแหล่งจิตรกรรมฝาผนงัทีcพบการชกมวย 
จาํนวน 1 แห่ง คือ วดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวหิาร (ภาพทีc 38) สามารถวิเคราะห์ถึงผูแ้สดงและ
การแต่งกาย คือ ปรากฏผูแ้สดงจาํนวน 2 คน เป็นชาย แต่งกายโดยไม่สวมเสืpอ นุ่งโจงกระเบน ผกูผา้
คาดเอวสีขาว นกัมวยคนทีc 1 อยู่ติดกบัโรงงิpว นุ่งโจงกระเบนสีแดง อยู่ในท่าทีcแขนขา้งขวาเหยียด
ตรงชกคางนกัมวยอีกคน ส่วนแขนซ้ายทาํมือกาํหมดัอยู่ในระดบัใบหนา้ ขาขา้งขวายกขึpนถีบเขา้ทีc
เอวนกัมวยคนทีcสอง ส่วนนกัมวยคนทีc 2 อยูใ่นท่ายืน ทาํท่าเอนตวัไปดา้นหลงัเพืcอหลบคู่ต่อสู้ แขน
ซา้ยเหยยีดตรงเขา้ชกคางนกัมวยอีกคน ส่วนแขนขวาทาํมือกาํหมดัอยูใ่นระดบัหนา้อก  
  จากลกัษณะของนกัมวยทัpง 2 คน ทีcเหยียดแขนปล่อยหมดัตรงออกไปในระดบัไหล่ 
ส่วนแขนอีกขา้งพบัขอ้ศอกแนบชิดกบัลาํตวั ทาํให้ทราบไดว้า่เป็นการต่อยแบบ “หมดัตรง” ซึc งจะ
เป็นอาวธุอยา่งหนึcงของการชกมวยไทย และสามารถหยดุการบุกของคู่ต่อสู้ไดเ้ป็นอยา่งดี10 

7. กายกรรม (ไต่ลวด, ไมสู้ง, หกคะเมน และ เหยียบปลายมีด) จากขอบเขตทีcได้
นาํเสนอ มีแหล่งจิตรกรรมฝาผนงัทีcพบการละเล่นกายกรรม จาํนวน 3 แห่ง คือ วดัทองธรรมชาติ
วรวิหาร วดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร และวดัอ่างแกว้ สามารถวิเคราะห์ถึงผูแ้สดงและการ
แต่งกาย คือ การละเล่นกายกรรมทัpง 4 ประเภท ผูแ้สดงจะเป็นผูช้าย แต่งกายในลกัษณะทีcคลา้ยคลึง
กนั คือ ไม่สวมเสืpอ นุ่งผา้โจงกระเบน ผกูผา้คาดเอว สวมมงคลทีcศีรษะ 

 
  
 9คณะกรรมการแห่งชาติวา่ดว้ยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรม ฝ่ายวฒันธรรม, การละเล่น
ของไทยฉบับย่อ, 44. 
 10มวยไทย, เขา้ถึงเมื�อ 5 เมษายน 2556, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.thenpoor.ws/ thaiboxing/ hand_ 
true.html 
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8.  ระทา และ ดอกไมเ้พลิง จากขอบเขตทีcไดน้าํเสนอมีแหล่งจิตรกรรมฝาผนงัทีcพบ
การละเล่นระทาและดอกไมเ้พลิงครบทัpง 4 แห่ง ทัpงนีp ไม่ปรากฏผูที้cมีหนา้ทีcเกีcยวขอ้งกบัการจุดระทา
และดอกไมเ้พลิง เนืcองจากฉากจิตรกรรมฝาผนงัทีcเป็นขอบเขตการศึกษาปรากฏเฉพาะเพียงส่วน
ยอดของระทา มีเพียงในส่วนของจิตรกรรมฝาผนงัทีcวดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเท่านัpนทีc
เห็นระทาไดเ้ตม็ตน้ แต่ก็ปรากฏแต่เพียงการแสดงการละเล่นกายกรรมคัcนระหวา่งแถวของระทา 

 
เรื/องที/ใช้ประกอบการแสดง 

การวิเคราะห์บทละครทีcใช้เป็นเรืc องในการประกอบการแสดงมหรสพนัpน อาศยัจาก
องค์ประกอบอืcน ๆ ทีcปรากฏร่วมกนัในภาพจิตรกรรมฝาผนงั เช่น ผูแ้สดงและการแต่งกาย ซึc งการ
ทราบถึงเรืc องทีcใช้ประกอบการแสดงนัpน จะทาํให้ภาพรวมของการวิเคราะห์องค์ประกอบของ
มหรสพและการละเล่นมีความสมบูรณ์มากยิcงขึpน โดยขอนาํเสนอตามลาํดบั ดงันีp  

1.  ละคร จากขอบเขตทีcไดน้าํเสนอนัpนมีแหล่งจิตรกรรมฝาผนงัทีcพบการแสดงละคร
จาํนวน 3 แห่ง คือ วดัราชสิทธารามราชวรวิหาร วดัทองธรรมชาติวรวิหาร และวดัอรุณราชวราราม
ราชวรมหาวหิาร สามารถวเิคราะห์ถึงเรืcองทีcใชป้ระกอบการแสดง คือ 

1.1 วดัราชสิทธารามราชวรวหิาร ปรากฏโรงละครจาํนวน 2 โรง ดงันีp  
 1.1.1  ละคร โรงทีc 1 (ภาพทีc 14) สามารถวิเคราะห์ไดว้่าเป็นการแสดงละคร

นอก เรืcองพระรถเสน ตอนรถเสนจบัมา้–มอมเหลา้นางเมรี โดยเรืcองพระรถเสน (หรือ นางสิบสอง) 
เป็นตาํนาน หรือ นิทานพืpนบา้น จาก “ตาํนานเรืcองพระรถเมรี” ซึc งคงจะมาจากเรืcอง “รถเสนชาดก” 
เป็นชาดกเรืcองทีc 47 ในหนงัสือปัญญาสชาดก (ชาดก 50 เรืcอง)11 เนืcองจากปรากฏผูแ้สดงจาํนวน 3 
คน คือ ตวัพระ ตวันาง และมา้ ซึc งทาํใหตี้ความหมายไดว้า่ผูแ้สดงทัpง 3 คน คือ พระรถเสน พระนาง
เมรี และมา้ของพระรถเสน ซึc งมา้ถือเป็นตวัละครทีcปรากฏในเรืcองพระรถเสน โดยทีcนบัไดว้า่เป็นตวั
ละครสาํคญัทีcใชเ้ป็นเงืcอนไขในการตีความถึงบทละครวา่เป็นเรืcองพระรถเสน เนืcองจากในบทละคร
เรืcองนีp  “มา้” ของพระรถเสนมีบทบาททีcโดดเด่นมาก ดว้ยสาเหตุทีcเป็นมา้กายสิทธิ�  วิcงเร็วราวกบัลม
พดัและสามารถพดูภาษามนุษยไ์ดด้ว้ย12  จึงนบัเป็นตวัละครทีcมีส่วนร่วมกบัเนืpอเรืcองมาก ๆ  

 
  
 11สมดุลย ์ทาํเนาว,์ ตํานานพระรถเมรี, เขา้ถึงเมื�อ 5 เมษายน 2556, เขา้ถึงไดจ้าก http://folklore. 
culture.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=109:2010-02-04-04-21-53&catid=43:2009-11-
21-06-54-00&Itemid=62 
 12เรื�องเดียวกนั. 
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ตัpงแต่พาพระรถเสนเดินทางไปทีcเมืองคชบุรีเพืcอไปเอามะม่วงหาวมะนาวโห่ตามแผนการของนาง
ยกัษส์นธมาร และยงัเป็นผูก้ระตุน้ให้พระรถเสนดาํเนินการตามแผนการทีcวางไวส้ําหรับการเสด็จ
กลบัไปช่วยเหลือพระมารดา เนืcองจากพระรถเสนเริcมเกิดความอาลยัในตวันางเมรี ความโดดเด่น
ของตวัละครทีcเป็นมา้นีpทาํใหไ้ดรั้บความนิยมจนต่อมาไดเ้กิดเป็นการแสดงรําชุดรถเสนจบัมา้13 
 ซึc งบทละครเรืcองพระรถเสนทีcปรากฏตวัละคร 3 ตวันีpพร้อมกนั คงจะเป็นฉาก
ทีcพระรถเสนแกล้งประชวร และพระนางเมรีได้เชิญชวนเสด็จไปประพาสอุทยาน ซึc งมีม้าของ         
พระรถเสนไดติ้ดตามไปดว้ย ดงัความปรากฏในบทละครนอกเรืcองพระรถเมรี สาํนวนทีc 2 ความวา่ 

 
  ราเอยราชา    ชกัมา้กลบัมายงัสวนศรี 
 ถามไถ่ในสวนแต่ลว้นมี   เยาะเยา้เซา้ซีp ทุกสิcงพรรณ 
 ไม่เสียแรงทีcรักเจา้พามา   ชมไพรในป่าพนาสณัฑ ์
 เห็นไมพ้ระก็ถามนางเมียขวญั  งอกเคียงเรียงกนัดงัสรรไว ้ 
 ใบมนัยาวยาวดงัสะสวย   กลิcนหอมรวยรวยจกัใคร่ได ้ 
 ดอกเหลืองเรืองรองงามผ่องใส  ชืcอไรเจา้จงบอกแก่พีcรา 
    ฯ 6 คาํ ฯ   
 ฟังเอยฟังแลว้   พระแกว้คิดถึงคาํนึงหา 
 ทาํไฉนจะไดม้าเกบ็ยา   หมากงัcวนาวมาบดัเดี�ยวนีp  
 พระแกลง้ทาํกลใส่ไคล ้   ชกัมา้เวียนไปรอบสวนศรี  
 คลอ้ยคลบัลบัเนตรเจา้เมรี   ลบัตาสาวศรีติดตามมา  
 ฉวยชกัพระหกัลกูมะงัcว   ดกยิcงกิcงพวัอยูส่าขา  
 ฉวยชกัหกัลูกมะนาวมา   หวัระรีcระร่าตลาเป็น 
    ฯ 6 คาํ ฯ เชิด14 

 

 1.1.2  ละคร โรงทีc 2 (ภาพทีc 15) เนืcองจากโรงละคร ปรากฏผูแ้สดงเพียงตวั
พระและตวันาง ทาํใหข้อ้มูลไม่เพียงพอทีcจะนาํไปสันนิษฐานต่อวา่เป็นการแสดงละครในเรืcองใด  

 
  
 13รํารถเสนจบัม้า, เขา้ถึงเมื�อ 5 เมษายน 2556, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.bloggang.com/ mainblog.  
php?id=rouenrarai&month=27-02-2012&group=17&gblog=65 
 14กรมศิลปากร, สํานกัวรรณกรรมและประวติัศาสตร์.  บทละครนอกเรื�องพระรถเมรี, เขา้ถึงเมื�อ           
5 เมษายน 2556, เขา้ถึงไดจ้าก www.literatureandhistory.go.th/index.php?... 
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1.2  วดัทองธรรมชาติวรวิหาร ปรากฏภาพจิตรกรรมฉากมหรสพและการละเล่น
ในงานพระเมรุ จาํนวน 2 ภาพ และมีโรงละครจาํนวน 3 โรง ดงันีp  
  1.2.1  ภาพทีc 1 ปรากฏโรงละครจาํนวน 2 โรง ดงันีp  

 1.2.1.1 ละคร โรงทีc 1 (ภาพทีc 21) สามารถวเิคราะห์ไดว้า่เป็นการแสดง
ละครนอก เรืcองสังขท์อง เนืcองจากผูแ้สดงทีcปรากฏในโรงละครแสดงเป็นเด็กชาย ซึc งบทละครทีcมี
เนืpอเรืcองกล่าวถึงผูแ้สดงทีcเป็นเด็กชายทีcมีความโดดเด่น ปรากฏในเรืcองสังขท์อง 
  สังขท์องเป็นเรืcองทีcไดม้าจากสุวณัสังขชาดก ซึc งเป็นนิทานเรืcองหนึcงใน
ปัญญาสชาดกของทอ้งถิcนในภาคเหนือและภาคใต ้ โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั
ทรงพระราชนิพนธ์บทละครนอกสังข์ทองไวจ้าํนวน 9 ตอน15 ซึc งจากการพิจารณาตวัละครทีcเป็น
เด็กชายทีcรับบทบาทการแสดงเป็นพระสังข์นัpน ทาํให้สันนิษฐานได้ว่าฉากดงักล่าวหมายถึงบท
ละครนอกสังขท์องภายในขอบเขต 3 ตอนแรก คือ กาํเนิดพระสังข ์ถ่วงพระสังข ์และ นางพนัธุรัตน์
เลีp ยงพระสังข ์ เนืcองจากนบัตัpงแต่ตอนทีc 4 คือ พระสังขห์นีนางพนัธุรัตน์ เป็นตน้ไป จะเป็นตอนทีc
พระสังขเ์ติบโตเป็นผูใ้หญ่แลว้  

 1.2.1.2 โรงละคร โรงทีc 2 (ภาพทีc 22) เนืcองจากโรงละคร ปรากฏผู ้
แสดงเป็นผูช้ายจาํนวนเพียง 2 คน ไม่ปรากฏองคป์ระกอบอืcน ๆ ทาํให้ขอ้มูลไม่เพียงพอทีcจะนาํไป
สันนิษฐานต่อว่าเป็นการแสดงละครในเรืcองใด สันนิษฐานไดแ้ต่เพียงวา่เป็นการแสดงตอนยกพล
เพืcอเตรียมการรบ เนืcองจากผูแ้สดงทัpงสองแต่งกายอยา่งชาวจีน คลา้ยกบัทหาร และถืออาวธุ 
  1.2.2  ภาพทีc 2 ปรากฏโรงละครจาํนวน 1 โรง (ภาพทีc 31) มีรายละเอียดทีc 
สามารถวิเคราะห์ได้ว่าเป็นการแสดงละครนอก เรืc องไกรทอง เนืcองจากผูแ้สดงทีcปรากฏในโรง
ละครเป็นตวัละครทีcเป็นส่วนประกอบหลกัตามเนืpอหาบทละครเรืcองไกรทอง ทีcสําคญั คือ การมี
นักแสดงเป็น “จระเข้” ย่อมสืc อความหมายได้ถึง “ชาละวนั” และยงัมีตัวละครตัวหลักอืcน ๆ 
ประกอบในฉากดว้ย คือ ไกรทอง นางวมิาลา นางเลืcอมลายวรรณ และ นางตะเภาทอง ซึc งเนืpอหาบท
ละครไกรทองทีcมีตวัละครดงักล่าวอยูพ่ร้อมหนา้กนั คงจะเป็นในตอนไกรทองบุกถํpาของชาละวนั 
บทละครเรืcองไกรทอง เป็นบทละครนอกซึc งพระราชนิพนธ์โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้
นภาลยั ซึc งทรงพระราชนิพนธ์โดยใชโ้ครงเรืcองจากเหตุการณ์จริงทีcเกิดขึpนในจงัหวดัพิจิตร16  

 
  
 15ดูรายละเอียดจาก ภาทิพ ศรีสุทธิ: , สังข์ทอง, เขา้ถึงเมื�อ 5 เมษายน 2556, เขา้ถึงไดจ้าก http://www 
.st.ac.th/bhatips/tip49/sangthong.html 
 16นิทานพื'นบ้านภาคกลาง, เขา้ถึงเมื�อ 5 เมษายน 2556, เขา้ถึงได้จาก http://นิทานพื>นบ้าน.
whitemedia.org/888/ 
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 ทัpงนีp  บทละครเรืcองไกรทอง ตอนไกรทองบุกถํp าของชาละวนั สอดคลอ้งกบั
ตวัละครทีcปรากฏในภาพจิตรกรรมฝาผนงั เนืcองจากเป็นตอนทีcไกรทองอาสาปราบชาละวนั จนตาม
ลงไปในถํpาของชาละวนั ทาํใหช้าละวนักลายร่างเป็นจระเขเ้พืcอทาํการรบกบัไกรทอง ส่วนตวัละคร
ผูช้ายทีcกาํลงัทาํท่ารบกบัจระเข ้คือ ไกรทอง ซึc งอาวุธทีcถือในมือซ้าย คือ มีดหมอลงอาคม ซึc งเป็น
หนึcงในอาวุธทีcไกรทองไดรั้บจากอาจารยค์งเพืcอใชส้ําหรับปราบชาละวนั ไดแ้ก่ (1) เทียนชยั ใชจุ้ด
ระเบิดนํp าเป็นทางเดินไปจนถึงทีcหมาย (2) มีดหมอลงอาคม และ (3) หอกสัตตะโลหะ17 และ
เนืcองจากการแสดงในตอนนีp เป็นเหตุการณ์ทีcเกิดขึpนภายในถํp าของชาละวนั ทาํให้ตวัละครทีcเป็น
ผูห้ญิง 3 คน ยอ่มหมายถึงเมียของชาละวนัทัpง 3 คน ทีcอาศยัอยูภ่ายในถํpา ไดแ้ก่ นางวิมาลา นางเลืcอม
ลายวรรณ และนางตะเภาทอง 
 1.3  วดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ปรากฏโรงละครจาํนวน 1 โรง (ภาพทีc 
36) เนืcองจากโรงละคร ปรากฏผูแ้สดงชายเพียงจาํนวน 2 คน คือ ผูแ้สดงเป็นฤๅษี และ ผูแ้สดงทีc
กาํลงัหมอบกราบนักแสดงทีcแสดงเป็นฤๅษี ไม่ปรากฏองค์ประกอบอืcน ๆ ทาํให้ข้อมูลไม่เพียง
พอทีcจะนาํไปสันนิษฐานต่อวา่เป็นการแสดงละครในเรืcองใด แต่เนืcองจากการปรากฏตวัละครทีcเป็น
ฤๅษี ทาํให้นาํไปสันนิษฐานจากหลกัฐานบทละครนอกทีcปรากฏว่าใช้เป็นเรืcองสําหรับการแสดง
ละครนอก18 แต่เนืcองจากเนืpอหาของบทละครโดยรวมนัpน ฤๅษีจะเป็นตวัละครทีcโดดเด่นและมกัจะ
ปรากฏในทุก ๆ เรืc อง เนืcองจากตวัพระเอกจะตอ้งไปศึกษาหาวิชาความรู้จากฤๅษี ทัpงนีp  ได้ทาํการ
สันนิษฐานจากบทละครจาํนวน 3 เรืcอง ทีcปรากฏวา่บทบาทของฤๅษีมีความน่าสนใจทีcจะไดน้าํมา
เสนอเป็นเนืpอหาในการเฉลิมฉลองในตอนถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพุทธเจา้ คือ 

 1.3.1 สุวรรณหงส์ เนืpอเรืc องทีcเกีcยวข้องกบัฤๅษี ปรากฏในตอนทีcเจ้าชาย
สุวรรณหงส์ทรงเจริญวยัสมควรทีcจะไดศึ้กษาหาความรู้ เพืcอประโยชน์แก่การขึpนครองราชยใ์น
อนาคต พระราชบิดาจึงส่งพระองคไ์ปศึกษาเล่าเรียนกบัพระฤๅษีในป่า โดยทรงศึกษาเล่าเรียน 

 
  
 17ไกรทอง, เขา้ถึงเมื�อ 5 เมษายน 2556, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.skn.ac.th/skl/project/nitan482 
/nul5.htm 
 18ในสมยักรุงศรีอยุธยาคงจะมีบทละครนอกอยู่หลายเรื�องดว้ยกนั แต่เท่าที�มีตน้ฉบบัเหลือมาใน
ปัจจุบนัมี 19 เรื�อง ที�แน่ใจว่าเป็นสํานวนสมยักรุงศรีอยุธยา 14 เรื�อง คือ การะเกด คาวี ไชยทตั พิกุลทอง พิมล
สวรรค ์พิณสุริวงศ ์มโนห์รา โม่งป่า มณีพิไชย สงัขท์อง สงัขศิ์ลป์ไชย สุวรรณศิลป์ สุวรรณหงส์ และโสวตัร ส่วน
อีก 5 เรื�องยงัไม่มีหลกัฐานแน่ชดัวา่เป็นสาํนวนสมยักรุงศรีอยธุยาหรือกรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ เพราะสาํนวน
ค่อนขา้งใหม่ ไดแ้ก่ ไกรทอง โคบุตร ไชยเชษฐ์ พระรถเมรี และศิลป์สุริวงศ์ ดูรายละเอียดจาก สุวรรณี อุดมผล, 
วรรณกรรมการแสดงของไทย (กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, ม.ป.ป.), 122. 

103

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ศิลปวิทยาในหลายแขนงดว้ยกนัโดยเฉพาะอยา่งยิcงวิชาฟันดาบและเรียนรู้ภาษาของสัตว ์ หลงัจาก
ศึกษาจบจึงกราบลาพระฤๅษีเสด็จกลบัพระนคร19 

1.3.2 พระรถเสน เนืpอเรืc องทีcเกีcยวขอ้งกบัฤๅษี ปรากฏความโดดเด่นใน 2 
ตอน คือ 

 1.3.2.1 ตอนเศรษฐีพรหมจนัทร์ขอลูกกบัฤๅษี จนไดลู้กสาว 12 คน 
(นางสิบสอง)  

1.3.2.2 ตอนฤๅษีแปลงสาส์น เป็นตอนสําคญัของเรืcองพระรถเสน โดย
พระฤาษีไดแ้กไ้ขขอ้ความในจดหมายทีcจะถือไปให้นางเมรีเสียใหม่วา่ “ถึงกลางวนัให้แต่งกลางวนั 
ถึงกลางคืนใหแ้ต่งกลางคืน”20 
 1.3.3 การะเกด เนืpอเรืcองทีcเกีcยวขอ้งกบัฤๅษี กล่าวคือ พระการะเกดซึc งเป็น
โอรสของทา้วกาหลงกบันางลาํเจียก แห่งเมืองวาริน ไดอ้อกจากเมืองไปเล่าเรียนศิลปศาสตร์อยูก่บั
พระฤๅษี เมืcอถึงคราวจะไดคู้่ครอง พระอินทร์มาเขา้ฝันบอก เล่าเรืcองราวของนางสาวหยุดให้ทราบ
วา่ผูที้cจะเขา้อภิเษกสมรสกบันางไดต้อ้งยกศรซึc งตามปรกติจะตอ้งใช้คนถึง 1,000 คนจึงจะยกได้
สาํเร็จ พระการะเกดจึงกราบลาพระฤๅษีออกเดินทางไปยงัเมืองอุทยานและยกศรไดส้าํเร็จ21 

2.  หุ่น จากขอบเขตทีcได้นาํเสนอนัpนมีแหล่งจิตรกรรมฝาผนังทีcพบการแสดงหุ่น
จาํนวน 1 แห่ง คือ วดัทองธรรมชาติวรวิหาร ซึc งปรากฏฉากโรงหุ่น จาํนวน 1 โรง (ภาพทีc 20) 
สามารถวิเคราะห์ถึงเรืc องทีcใช้ประกอบการแสดง คือ เนืcองจากภายในโรงหุ่น ปรากฏตวัละคร
จาํนวน 3 ตวั คือ หุ่นผูช้าย 1 ตวั และหุ่นผูห้ญิง 2 ตวั ไม่ปรากฏองคป์ระกอบอืcน ๆ ทาํให้ขอ้มูลไม่
เพียงพอทีcจะนาํไปสันนิษฐานต่อวา่เป็นการแสดงในเรืcองใด  

3.  โขน จากขอบเขตทีcได้นาํเสนอนัpนมีแหล่งจิตรกรรมฝาผนงัทีcพบการแสดงโขน
จาํนวน 2 แห่ง คือ วดัทองธรรมชาติวรวิหาร และวดัอ่างแก้ว สามารถวิเคราะห์ถึงเรืc องทีcใช้
ประกอบการแสดง คือ 

 
 

  
 19ละครนอกสุวรรณหงส์ ตอนกมุภณฑ์ถวายม้า, เขา้ถึงเมืcอ 29 มีนาคม 2556, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.  
bloggang.com/mainblog.php?id=rouenrarai&month=04-12-2012&group=10&blog=9 
 20สมดุลย ์ทาํเนาว,์ ตาํนานพระรถเมรี, เขา้ถึงเมืcอ 5 เมษายน 2556, เขา้ถึงไดจ้าก http://folklore. 
culture.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=109:2010-02-04-04-21-53&catid=43:2009-11-
21-06-54-00&Itemid=62 
 21เสาวลกัษณ์ อนนัตศานต ์และวนิยั ภู่ระหงษ,์ การเกด, เขา้ถึงเมืcอ 29 มีนาคม 2556, เขา้ถึงไดจ้าก  
http://www.sac.or.th/databases/siamrarebooks/main/index.php/component/content/article/42-2010-07-12-08-31-
37/75-garakate 
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3.1 วดัทองธรรมชาติวรวิหาร ปรากฏโรงโขนจาํนวน 1 โรง (ภาพทีc 30) สามารถ
วิเคราะห์ไดว้า่เป็นการแสดงโขนโรงใน เรืcองรามเกียรติ�  ตอนพระรามตามกวาง เนืcองจากผูแ้สดงทีc
ปรากฏในโรงโขนเป็นตวัละครทีcเป็นส่วนประกอบหลกัตามเนืpอหาในตอนดงักล่าว คือ ผูแ้สดงเป็น
พระรามกาํลงัทาํท่าโก่งศรไปทีcผูแ้สดงทีcรับบทเป็นกวาง  

 ทัpงนีp  โขนตอนพระรามตามกวางถือวา่ไดรั้บความนิยมในการนาํไปจดัแสดง โดยมี
เนืpอหา คือ ทศกณัฐ์บงัคบัให้มารีศแปลงกายเป็นกวางทองเพืcอไปหลอกพระรามและนางสีดา เมืcอ
นางสีดาเห็นกวางทองสวยงามเกิดอยากไดจึ้งใหพ้ระรามไปตามจบักวางทอง22 

3.2 วดัอ่างแกว้ ปรากฏโรงโขนจาํนวน 1 โรง (ภาพทีc 48) สามารถวิเคราะห์ไดว้่า
เป็นการแสดงโขนนัcงราว เรืc องรามเกียรติ�  ตอนสุครีพถอนตน้รัง ทัpงนีp  วิเคราะห์จากเหตุผลทีcได้
พิจารณาจากการพบผูแ้สดงทีcรับบทบาทการแสดงในเนืpอเรืcองจาํนวน 2 ตวั คือ หนุมานและองคต 
เมืcอนาํไปพิจารณาเปรียบเทียบกบัเนืpอหาของบทละครเรืcองรามเกียรติ� ทีcตวัละครทัpงสองตอ้งปรากฏ
ร่วมกนั ซึc งเป็นตอนทีcมีเนืpอหาทีcโดดเด่นมาก จะตรงกบัตอนสุครีพถอนตน้รัง เนืpอหาจะเป็นตอนทีc
พระยาลิงทัpงสอง คือ หนุมานและองคต มาช่วยสุครีพจากกุมภกรรณ โดยเมืcอพระรามรู้ข่าวก็ไดใ้ห้
หนุมานแปลงเป็นหมาเน่าลอยนํp า และองคตแปลงเป็นกา ไปทาํลายพิธีลบัหอกโมกขศกัดิ� ของกุม-
ภกรรณ23 การปรากฏตวัละครทัpงสองคงจะเป็นตอนปรึกษาหารือกนัก่อนทีcจะไดแ้ปลงกายไปทาํลาย
พิธี จึงทาํใหก้ารตีความหมายมีความสอดคลอ้งของเนืpอหาบทละครกบัตวัละครทีcปรากฏในโรงโขน
ซึc งเป็นตวัละครทีcเป็นส่วนประกอบหลกัตามเนืpอหาในตอนดงักล่าว คือ มีผูแ้สดงจาํนวน 2 คน ทีc
แสดงเป็นหนุมาน และองคต  
 ทัpงนีp  หนุมานและองคตนบัวา่เป็นตวัละครทีcมีบทบาทสาํคญัในเรืcองรามเกียรติ�  โดย
หนุมานเป็นลิงเผือก กายสีขาว เป็นบุตรของพระพายและนางสวาหะ หนุมานไดถ้วายตวัเป็นทหาร
เอกของพระรามและช่วยทาํการรบจนสิpนสงคราม ส่วนองคตนัpน เป็นลิงทีcมีกายสีเขียว เป็นบุตรของ
พาลีกับนางมณโฑ มีส่วนร่วมในการช่วยพระรามทําศึกกับกองทัพของทศกัณฐ์อย่างเต็ม
ความสามารถ24  

 
  
 22โขน ตอนพระรามตามกวาง, เขา้ถึงเมื�อ 29 มีนาคม 2556, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.bloggang. 
com/viewdiary.php?id=pat-naja&month=08-2005&date=19&group=4&gblog=28 
 23โขน, เขา้ถึงเมื�อ 5 เมษายน  2556, เขา้ถึงไดจ้าก http://guru.google.co.th/ guru/thread?tid=24059 
f1bbca34bb7 
 24รามเกยีรติ6, เขา้ถึงเมื�อ 5 เมษายน  2556, เขา้ถึงไดจ้าก http://student.nu.ac.th/ Ramakian/123/ 
cha5.htm 
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4.  หนงัใหญ่ จากขอบเขตทีcไดน้าํเสนอนัpนมีแหล่งจิตรกรรมฝาผนงัทีcพบการแสดง         
หนงัใหญ่ 1 แห่ง คือ วดัอ่างแกว้ (ภาพทีc 47) สามารถวิเคราะห์ถึงเรืcองทีcใชป้ระกอบการแสดง โดย
ปรากฏเพียงคนเชิด 1 คน ซึc งกาํลงัเชิดหนงัง่า รูปหนุมานทาํท่าเหาะ ไม่ปรากฏองคป์ระกอบอืcน ๆ 
ทาํใหข้อ้มูลไม่เพียงพอทีcจะนาํไปสันนิษฐานต่อวา่เป็นการแสดงรามเกียรติ� ในตอนใด   

ทัpงนีp  วิเคราะห์ไดจ้ากหลกัฐานทีcปรากฏไดแ้ต่เพียงวา่เป็นการจดัแสดงเรืcองรามเกียรติ�  
เนืcองจากสาเหตุทีcนิยมเล่นเรืcองรามเกียรติ� เป็นเพราะว่าการแสดงหนังใหญ่ถือเป็นการแสดงเพืcอ
สรรเสริญเกียรติคุณของพระมหากษตัริยที์cสอดคลอ้งกบัความเชืcอทีcวา่ทรงเป็นพระนารายณ์อวตาร 
เช่นเดียวกบัพระรามทีcเป็นตวัเอกของเรืcอง25 ส่วนเรืcองราวทีcนิยมนาํมาเล่น มี 9 ชุด คือ ชุดหนุมาน
ถวายแหวน ศึกสหสักุมาร เผาลงกา นาคบาศ ศึกวิรุญมุข ศึกมงักรกรรฐ์ พรหมมาสต ์ สัcงเมือง 
และ ศึกประลยักลัป์26 

5.  งิpว จากขอบเขตทีcไดน้าํเสนอนัpนมีแหล่งจิตรกรรมฝาผนงัทีcพบการแสดงงิpว จาํนวน           
1 แห่ง คือ วดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (ภาพทีc 37) ทัpงนีp  สามารถวิเคราะห์ถึงเรืcองทีcใช้
ประกอบการแสดง ซึc งไดป้รากฏนกัแสดงชายเพียง 1 คน ไม่ปรากฏองคป์ระกอบอืcน ๆ ทาํให้ขอ้มูล
ไม่เพียงพอทีcจะนาํไปสันนิษฐานต่อวา่เป็นการแสดงในเรืcองใด   

ทัpงนีp  เนืcองจากพิจารณาจากผูแ้สดงทีcแต่งกายอย่างชาวจีน ทาํท่าเตรียมพร้อมออกรบ
โดยการถืออาวธุทีcมีลกัษณะคลา้ยกบัทวน สันนิษฐานไดแ้ต่เพียงวา่เป็นการแสดงของทหารนกัรบทีc
กาํลงัแสดงท่าเตรียมพร้อมเพืcอการรบ ไม่มีเรืcองเล่าอืcนใดทีcปรากฏ นอกจากสืcอสารกบัผูช้มว่าเป็น
การแสดงงิpวบู ๊หรือ งิpวสู้รบ27 

6.   ชกมวย 
7.   กายกรรม (ไต่ลวด, ไมสู้ง, หกคะเมน และ เหยยีบปลายมีด) 
8.   ระทา และ ดอกไมเ้พลิง   
ลาํดบัทีc 6–8 จดัเป็นประเภทของการละเล่น ซึc งตอ้งใช้ความสามารถเฉพาะตวัของผู ้

แสดง / ผูเ้ล่น ทาํใหไ้ม่ตอ้งใชเ้รืcองหรือบทละครในการประกอบการแสดง 

 
  
 25สุจิตรา มาถาวร, หนังใหญ่และหนังตะลุง (กรุงเทพฯ: องคก์ารคา้ของคุรุสภา, 2542), 57. 
 26สน สีมาตรัง, ประวัติความเป็นมาของหนังใหญ่ (กรุงเทพฯ: ฝ่ายสารายณีกร คณะโบราณคดี 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, ม.ป.ป.), 40. 
 27วารุณี โอสถารมย,์ “จดหมายเหตุภาพงิ>วในจิตรกรรมฝาผนงัสมยัรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที� 
24,” จดหมายข่าวสมาคมจดหมายเหตุสยาม 8  (มกราคม 2556–มกราคม 2557), 86. 
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ดนตรีประกอบการแสดง 
ดนตรีประกอบการแสดงมหรสพและการละเล่น นบัเป็นองคป์ระกอบสําคญัทีcสามารถ

ใชร้ะบุถึงประเภทของมหรสพประเภทนัpน ๆ เนืcองจากสามารถใชใ้นการตรวจสอบและยืนยนัไดถึ้ง
ทีcมาตามหลกัฐานทีcระบุไวอ้ย่างชดัเจนวา่มหรสพและการละเล่นในแต่ละประเภทนัpนจะใช้ดนตรี
ประกอบการแสดงอยา่งไร ดงัจะเห็นไดจ้ากระเบียบแบบแผนทีcระบุไว ้ทัpงนีp  สามารถระบุถึงดนตรี
ประกอบการแสดง ดงันีp  

1.  ละคร จากขอบเขตทีcไดน้าํเสนอนัpนมีแหล่งจิตรกรรมฝาผนงัทีcพบการแสดงละคร
จาํนวน 3 แห่ง คือ วดัราชสิทธารามราชวรวิหาร วดัทองธรรมชาติวรวิหาร และวดัอรุณราชวราราม
ราชวรมหาวหิาร สามารถวเิคราะห์ถึงดนตรีประกอบการแสดง คือ 

1.1 วดัราชสิทธารามราชวรวหิาร ปรากฏโรงละครจาํนวน 2 โรง แต่ปรากฏดนตรี
ประกอบการแสดงเฉพาะเพียงละคร โรงทีc 1 (ภาพทีc 14) โดยปรากฏวงดนตรีประกอบการแสดง 
ทางดา้นซ้ายของโรงละคร มีคณะนักดนตรีเป็นชายจาํนวน 6 คน นัcงบรรเลงดนตรีอยู่บนพืpนดิน 
โดยเป็นนกัดนตรีทีcกาํลงัเล่นดนตรีประเภทต่าง ๆ ดงันีp  นกัดนตรีคนทีc 1 กาํลงัตีตะโพน นกัดนตรี
คนทีc 2 กาํลงัเป่าปีc  นกัดนตรีคนทีc 3 กาํลงัตีกลองทดั นกัดนตรีคนทีc 4 กาํลงัตีฉิcง นกัดนตรีคนทีc 5 
กาํลงัตีกลอง นกัดนตรีคนทีc 6 กาํลงัตีระนาด แต่งกายโดยไม่สวมเสืpอ นุ่งโจงกระเบน 

 วเิคราะห์แลว้วงดนตรีดงักล่าวคงจะเป็น วงปีc พาทยเ์ครืcองห้า ทีcจะประกอบไปดว้ย 
ปีc  ระนาด ตะโพน กลอง ฆอ้งวง แต่ทดแทนเครืcองดนตรีฆอ้งวง โดยเปลีcยนเป็นให้นกัดนตรีคนทีc 5 
ตีกลองซึcงเป็นไปไดว้า่อาจจะเป็นกลองแขก  

 1.2  วดัทองธรรมชาติวรวิหาร ปรากฏภาพจิตรกรรมฉากมหรสพและการละเล่น
ในงานพระเมรุ จาํนวน 2 ภาพ และมีโรงละครจาํนวน 3 โรง แต่ปรากฏดนตรีประกอบการแสดง
จากละครเพียง 1 โรง (ภาพทีc 31) ซึc งปรากฏนกัดนตรีจาํนวน 1 คน อยูเ่หนือนกัแสดงผูห้ญิงโดยทีc
นกัดนตรีกาํลงัทาํท่าถือไมตี้กลองทดัหนึcงใบดว้ยมือทัpงสองขา้ง แต่งกายโดยไม่สวมเสืpอ  
  1.3  วดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ปรากฏโรงละครจาํนวน 1 โรง (ภาพทีc 
36) ไม่ปรากฏดนตรีประกอบการแสดง แต่สันนิษฐานได้ว่าคงจะมีวงดนตรีประกอบการแสดง 
เนืcองจากดา้นขวาของโรงละครมีการเจาะช่องหนา้ต่างสีc เหลีcยม ทาํให้มองเห็นคนทีcอยูภ่ายในหลาย
คน สันนิษฐานไดว้า่อาจเป็นคณะนกัดนตรีแต่เนืcองจากเห็นเพียงศีรษะจึงไม่สามารถยืนยนัไดว้า่เล่น
เครืcองดนตรีประเภทใดบา้ง 
  จากการนาํเสนอเนืpอหาของดนตรีประกอบการแสดงจากขอบเขตของจิตรกรรมฝา
ผนงัทีcพบการแสดงละครจาํนวน 3 แห่ง โดยมีเพียง 2 แห่ง คือ วดัราชสิทธารามราชวรวิหาร และ                    
วดัทองธรรมชาติวรวิหารเท่านัpนทีcพบดนตรีประกอบการแสดง ทัpงนีp  หลกัฐานทีcสามารถยืนยนัได้
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ระบุวา่เครืcองดนตรีประกอบการแสดงละคร คือ วงปีc พาทยเ์ครืcองห้า เนืcองจากการแสดงละครนอก
จะเนน้การแสดงทีcดาํเนินเนืpอเรืcองอยา่งสนุกสนานและรวดเร็ว28 

2. หุ่น จากขอบเขตทีcไดน้าํเสนอนัpนมีแหล่งจิตรกรรมฝาผนงัทีcพบการแสดงหุ่นจาํนวน        
1 แห่ง คือ วดัทองธรรมชาติวรวิหาร ซึc งปรากฏฉากโรงหุ่น จาํนวน 1 โรง (ภาพทีc 20) สามารถ
วิเคราะห์ถึงดนตรีประกอบการแสดง ซึc งปรากฏวงดนตรีอยู่ดา้นริมโรงหุ่นทางซ้าย มีเพิงนัcงร้าน
สาํหรับวงดนตรีประกอบการแสดงหุ่น ปรากฏนกัดนตรีจาํนวน 6 คน โดยทีcนกัดนตรีสองคนกาํลงั
ตีกลองคนละใบ ส่วนทีcเหลือไม่ปรากฏวา่เล่นดนตรีประเภทใด สําหรับวงดนตรีประกอบการแสดง
หุ่นนีp  จกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต ไดส้ันนิษฐานไวว้า่เป็น ปีc พาทยเ์ครืcองห้า29 สอดคลอ้งกบัหลกัฐานทีcระบุ
ถึงเครืcองดนตรีสาํหรับประกอบการเล่นหุ่นทีcจะตอ้งใชว้งปีc พาทยเ์ครืcองหา้ เครืcองคู่ หรือ เครืcองใหญ่ 
แต่ตอ้งมีซออู ้กลองตอ๊ก แต๋ว และมา้ล่อ เป็นเครืcองประกอบดว้ย30 

3.   โขน จากขอบเขตทีcได้นาํเสนอนัpนมีแหล่งจิตรกรรมฝาผนงัทีcพบการแสดงโขน
จาํนวน 2 แห่ง คือ วดัทองธรรมชาติวรวิหาร และวดัอ่างแกว้ สามารถวิเคราะห์ถึงดนตรีประกอบการ
แสดง คือ 

3.1 วดัทองธรรมชาติวรวิหาร ปรากฏโรงโขนจาํนวน 1 โรง (ภาพทีc 30) ปรากฏ
วงดนตรีประกอบการแสดงอยูด่า้นซ้ายของโรงโขน มีนกัดนตรีเป็นชาย จาํนวน 5 คน เนืcองจากนกั
ดนตรีนัcงเล่นดนตรีทาํให้เห็นเฉพาะเพียงร่างกายส่วนบน แต่งกายโดยไม่สวมเสืpอ นกัดนตรีคนทีc 1 
มือสองขา้งถือไมตี้กลอง ทาํท่าตีกลอง ส่วนนกัดนตรีคนทีc 2 ทีcนัcงถดัไปทางขวาของนกัดนตรีคน
แรกทาํท่าเป่าปีc  ส่วนอีกสามคนทีcเหลือนัcงถดัจากนกัดนตรีคนทีcสอง มองไม่เห็นวา่เล่นเครืcองดนตรี
อะไร คนหนึcงหนัหนา้มองดูนกัดนตรีทีcเป่าปีc  ส่วนอีกสองคนหนัหนา้มองดูผูแ้สดง 

 3.2  วดัอ่างแก้ว ปรากฏโรงโขนจํานวน 1 โรง (ภาพทีc  48) ปรากฏวงดนตรี
ประกอบการแสดงอยูด่า้นซ้ายของโรง มีเพิงยกขึpนเป็นนัcงร้านสําหรับนกัดนตรีไดน้ัcงบรรเลงเครืcอง
ดนตรี หลงัคาเป็นเพิงนัcงร้านต่อจากหลงัคาดา้นขา้ง หลงัคาเป็นรูปสีc เหลีcยมเอียงลาดลงมาทางดา้น
ซ้าย มีเสาคํpาหลงัคาสองดา้นทางดา้นซ้ายและดา้นขวา และมีแผ่นไมท้าํเป็นซีcลูกกรงทาํกัpนเป็นทีc
สาํหรับวางเครืcองดนตรี ในภาพมองเห็นนกัดนตรีจาํนวนสองคนนัcงอยูด่า้นหลงัของกลองทดัคู่ 

 
  
 28วณีา วสีเพญ็, วรรณคดกีารละคร (มหาสารคาม: อภิชาตการพิมพ,์ 2549), 113. 
 29จกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต, หุ่นไทย, 47-48. 
 30คณะกรรมการแห่งชาติวา่ดว้ยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรม ฝ่ายวฒันธรรม, การละเล่น
ของไทยฉบับย่อ, 6. 
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   จากการนาํเสนอดนตรีประกอบการแสดงจากขอบเขตของจิตรกรรมฝาผนงัทีcพบ
การแสดงโขน ทัpง 2 แห่ง ก็ได้มีการพบดนตรีประกอบการแสดงทัpงสองแห่ง ทัp งนีp  ทัp งสองแห่ง
พยายามรักษารูปแบบของวงดนตรีประกอบการแสดงโขนทีcจะอยู่ดา้นขา้งของเวทีการแสดง และ
หลกัฐานทีcสามารถยืนยนัไดร้ะบุวา่เครืcองดนตรีทีcใชป้ระกอบการแสดงโขนจะใชปี้c พาทยเ์ครืcองห้า 
ซึc งประกอบดว้ย ปีc กลาง ระนาดเอก ฆอ้งวงใหญ่ ตะโพน กลองทดั และฉิcง  โดยมีโกร่งสําหรับตีให้
จงัหวะด้วย สําหรับโขนกลางแปลงจะใช้ปีc พาทย์ 2 วงหรือมากกว่า เพราะอาณาเขตการแสดง
กวา้งขวาง สําหรับโขนโรงนอก ใช้วงปีc พาทย ์2 วง ปลูกร้านตัpงอยู่ต่างหากขา้งโรงโขน ทางซ้าย            
1 วง และทางขวา 1 วง ผลดักนับรรเลง ในสมยัรัชกาลทีc 1 เพิcมกลองทดัเป็น 2 ใบ ในสมยัรัชกาลทีc 3 
เพิcมวงปีc พาทยเ์ป็นวงเครืcองคู่ และในสมยัรัชกาลทีc 4 จึงเปลีcยนมาเป็นวงเครืcองใหญ่ ซึc งประกอบดว้ย
ปีc ใน ปีc นอก ระนาดเอก ระนาดทุม้ไม ้ระนาดเอกเหล็ก ระนาดทุม้เหล็ก ฆอ้งวงใหญ่ ฆอ้งวงเล็ก 
ตะโพน กลองทดั ฉิcง ฉาบและโหม่ง ส่วนโกร่งยงัคงมีอยู ่เมืcอวิวฒันาการถึงโขนโรงใน ปีc พาทยท์ัpง 
2 วง ใชต้ัpงกบัพืpนเสมอกบัทีcแสดง สาํหรับโขนหนา้จอจะใชปี้c พาทย ์1 วง ตัpงอยูห่นา้โรง หนัหนา้เขา้
หาตวัแสดง31 

4.  หนงัใหญ่ จากขอบเขตทีcไดน้าํเสนอนัpนมีแหล่งจิตรกรรมฝาผนงัทีcพบการแสดง         
หนงัใหญ่ 1 แห่ง คือ วดัอ่างแกว้ (ภาพทีc 47) สามารถวิเคราะห์ถึงดนตรีประกอบการแสดง คือ
ปรากฏวงดนตรีประกอบการเชิดหนงั อยูถ่ดัมาทางดา้นหนา้ของจอหนงัเวน้ระยะพอควร เนืcองจาก
ภาพคลา้ยกบัภาพร่างแต่พอมองเห็นไดว้า่มีนกัดนตรีจาํนวน 4 คน ไม่สวมเสืpอ ไม่เห็นผา้นุ่ง คนทีc 1 
ทาํท่าตีกลองทดั คนทีc 2 ไม่ทราบวา่บรรเลงเครืcองดนตรีอะไรเนืcองจากนัcงหนัหลงั คนทีc 3 ทาํท่าตี
ตะโพน คนทีc 4 ทาํท่าตีฆอ้งวง 

จากลกัษณะของวงดนตรีทีcปรากฏสันนิษฐานว่าคงเป็นวงปีc พาทยเ์ครืcองห้า เนืcองจาก 
ดนตรีทีcใช้ประกอบการแสดงหนังใหญ่ จะใช้ปีc พาทยเ์ครืcองห้า ซึc งประกอบด้วยฆอ้งวง ระนาด 
กลอง ตะโพน ปีc  ฉิcง เครืcองดนตรีทีcสําคญัสําหรับการแสดงหนงัใหญ่สมยัโบราณ คือ ปีc กลาง กลอง
ติ�ง 2 ลูก และโกร่ง วงปีc พาทยจ์ะตัpงอยูด่า้นหนา้ของจอหนงัใหญ่ อยูร่ะหวา่งกึcงกลางของจอ หนัหนา้
เขา้หาจอเพราะตอ้งดูการเชิดของคนเชิดดว้ยจึงจะบรรเลงและเชิดเขา้กนัไดเ้ป็นอยา่งดีและมีรสชาติ 
และวงดนตรีปีc พาทยจ์ะอยูห่่างจากจอประมาณ 4 เมตร32 
 

 
 

 31สุวรรณี อุดมผล, วรรณกรรมการแสดงของไทย (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ม.ป.ป.), 
90. 
 32เรื�องเดียวกนั, 35. 
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5.  งิpว จากขอบเขตทีcไดน้าํเสนอนัpนมีแหล่งจิตรกรรมฝาผนงัทีcพบการแสดงงิpว จาํนวน           
1 แห่ง คือ วดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (ภาพทีc 37) สามารถวิเคราะห์ถึงดนตรีประกอบการ
แสดง คือ ไม่ปรากฏดนตรีประกอบการแสดง แต่สันนิษฐานวา่ทางดา้นบนเวที ทางซ้ายของโรงงิpวมี
ผูช้ายจาํนวน 2 คนนัcงบนเกา้อีpมา้ยาว หนัหนา้เขา้หานกัแสดงงิpว คาดวา่คงจะเป็นนกัดนตรี เนืcองจาก
ตาํแหน่งการนัcง และท่านัcงมีความใกลเ้คียงกบันกัดนตรีทีcกาํลงัสีซออยู่ แต่เนืcองจากทัpงสองคนนัcง
หนัหลงัจึงไม่สามารถยนืยนัไดว้า่เป็นนกัดนตรีหรือไม่ 

ทัpงนีp  ดนตรีประกอบการแสดงงิpวจะแบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือ (1) กลุ่มฝ่ายบู๊หรือฝ่ายกลอง 
(โกว้คา) มีความสําคญัมาก ใชบ้อกสัญญาณ จงัหวะ กาํกบัการเคลืcอนไหวของตวัแสดง การให้คิว 
การเปลีcยนฉาก หรือการเขา้ออกของตวัแสดง เป็นตน้ นอกจากกลองแลว้ยงัมีฆอ้งฉาบ กรับจีน และ
เกราะ เครืcองดนตรีกลุ่มนีp วางอยูท่างดา้นซ้ายของผูช้ม และ (2) กลุ่มฝ่ายบุ๋นคือฝ่ายเครืcองสาย (ฮีcคา) 
ไดแ้ก่ ปีc  ขิม ซอ ใชด้าํเนินทาํนองหรือประกอบการขบัร้อง วางอยูท่างดา้นขวาของผูช้ม33 

6.  ชกมวย จากขอบเขตทีcไดน้าํเสนอนัpนมีแหล่งจิตรกรรมฝาผนงัทีcพบการชกมวย 
จาํนวน 1 แห่ง คือ วดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (ภาพทีc 38) สามารถวิเคราะห์ถึงดนตรี
ประกอบการแสดง คือ ไม่ปรากฏดนตรีประกอบการแสดง แต่หากวิเคราะห์ตามหลกัฐานแลว้การ
ชกมวยจะตอ้งมีวงดนตรีประกอบ เนืcองจากจงัหวะของดนตรีจะเป็นสิcงทีcสามารถสร้างความรู้สึก
ของนกัชกและผูช้มรอบสนามใหเ้กิดความสนุกสนานและตืcนเตน้กบัการแข่งขนั 

ทัpงนีp  หลกัฐานเอกสารไดร้ะบุว่าเครืcองดนตรีทีcนาํมาบรรเลงประกอบการแข่งขนัชก
มวยไทย จะมีชืcอเรียกวา่ “วงปีc กลอง” ซึc งจะมีนกัดนตรีจาํนวน 4 คน เครืcองดนตรีทีcใชใ้นการบรรเลง
ประกอบดว้ยปีc ชวา 1 เลา กลองแขก 2 ใบ และ ฉิcง 1 คู่34 

7. กายกรรม (ไต่ลวด, ไมสู้ง, หกคะเมน และ เหยียบปลายมีด) จากขอบเขตทีcได้
นาํเสนอ มีแหล่งจิตรกรรมฝาผนงัทีcพบการละเล่นกายกรรม จาํนวน 3 แห่ง คือ วดัทองธรรมชาติ
วรวิหาร วดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร และวัดอ่างแก้ว สามารถวิเคราะห์ถึงดนตรี
ประกอบการแสดง คือ การละเล่นกายกรรมทัpง 4 ประเภท ไม่ปรากฏดนตรีประกอบการแสดง แต่
หากวเิคราะห์ตามหลกัฐานแลว้ปรากฏวา่การละเล่นกายกรรมดงักล่าวจะตอ้งมีวงดนตรีประกอบ  

 

  
 33ดนุพล ศิริตรานนท์, งิ'ว, เขา้ถึงเมื�อ 9 เมษายน 2556, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.ngiew.com/ index.  
php 
 34มวยไทย, เขา้ถึงเมื�อ 29 มีนาคม 2556, เขา้ถึงไดจ้าก http://tkapp.tkpark.or.th/ stocks/content/deve  
loper2/04_muaythai/document_muaythai.html  
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โดยมีหลกัฐานทีcยืนยนัถึงดนตรีประกอบการละเล่นกายกรรมไดจ้ากขอ้หารือระหวา่ง สมเด็จฯ เจา้
ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ ์และพระยาอนุมานราชธน ความวา่ 
 

ในเวลานีpการเล่นเพลงบวัลอยประโคมศพ ใชก้ลองมลายคูู่ 1 ปีc  1 และฆอ้งเหม่ง 1  
เพลงทีcใชเ้ล่นเป็นพืpน มีชืcอโดยลาํดบั คือ บวัลอย นางหน่าย กระดีp รี นางหงส์ หกคะเมน ไต่
ลวด  (หกเขมรตีลงักา) ขา้พระพุทธเจา้เคยคน้หาเหตุไม่พบ ดูเป็นหกของเขมรและตีของ
ลงักา) เพลงเหล่านีpใชเ้ป็นประโคมทัcวไป จะแทรกเพลงอืcนในระหว่างเมืcอเวลาพระสวดจบ
เป็นคราว ๆ ไปก็ได ้... อนัเพลงปีc พาทยน์ัpนไดอ้ธิบายใหฟั้งแลว้ว่าแต่ก่อนเป็นเพลงเรืcอง มี
แต่ชืcอเรืc อง ครัp นตดัเอาท่อนใดหรือตอนใดไปใช้อะไรเป็นพิเศษ ก็ตัp งชืcอขึp นเป็นพิเศษ
เหมือนกนั ผูรู้้ตัpงกมี็ ลิงค่างบ่างชะนีอะไรตัpงใหก้็มี โดยมากมกัเป็นไปตามเหตุ เช่น เพลงทีc
เรียกชืcอว่า “หกคะเมนไต่ลวด”  ก็เพราะใชเ้พลงนัpนประโคมเมืcอหกคะเมนไต่ลวดกนั ลาง
พวกเขาเห็นว่าไม่ควรเรียกชืcออย่างนัpน เขาจะเรียกไปเสียอย่างอืcนก็ได ้เมืcอเป็นเช่นนัpนก็
เป็นทางทาํให้ท่านหลง  ดว้ยสําคญัว่าชืcอหนึc งจะเป็นเพลงหนึc ง แต่ทีcจริงเป็นเช่นนัpนก็มี 
หรือสองชืcอสามชืcอเป็นเพลงหนึcงกมี็35 

 
ประเภทของมหรสพและการละเล่น 

จากการวิเคราะห์องคป์ระกอบต่าง ๆ ของมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุตาม
หวัขอ้ขา้งตน้ ทาํให้สามารถนาํมาวิเคราะห์และสรุปถึงประเภทของมหรสพและการละเล่นโดยลง
รายละเอียดของมหรสพและการละเล่นแต่ละประเภทได ้ดงันีp  

1. ละคร จากขอบเขตทีcไดน้าํเสนอนัpนมีแหล่งจิตรกรรมฝาผนงัทีcพบการแสดงละคร
จาํนวน 3 แห่ง คือ วดัราชสิทธารามราชวรวิหาร วดัทองธรรมชาติวรวิหาร และวดัอรุณราชวราราม
ราชวรมหาวหิาร สามารถวเิคราะห์ถึงประเภทของมหรสพและการละเล่น คือ 

1.1 วดัราชสิทธารามราชวรวหิาร ปรากฏโรงละครจาํนวน 2 โรง ดงันีp  
 1.1.1  ละคร โรงทีc 1 (ภาพทีc 14) เป็นการแสดงละครนอก เรืcองรถเสน ตอน

รถเสนจบัมา้–มอมเหลา้นางเมรี  
 1.1.2  ละคร โรงทีc 2 (ภาพทีc 15) เป็นการแสดงละครนอก แต่ไม่สามารถระบุ

ไดว้า่เป็นการแสดงเรืcองใด 
 

  
 35พูนพิศ  อมาตยกุล, เพลง ดนตรี และนาฏศิลป์ จาก สาส์นสมเด็จ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารง        
ราชานุภาพ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ (กรุงเทพฯ: วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลยัมหิดล, 
2552), 130-132. 
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 1.2  วดัทองธรรมชาติวรวิหาร ปรากฏภาพจิตรกรรมฉากมหรสพและการละเล่น
ในงานพระเมรุ จาํนวน 2 ภาพ และมีโรงละครจาํนวน 3 โรง ดงันีp  
  1.2.1  ภาพทีc 1 ปรากฏโรงละครจาํนวน 2 โรง ดงันีp  
   1.2.1.1 ละคร โรงทีc 1 (ภาพทีc 21) เป็นการแสดงละครนอก เรืcองสังข์
ทอง ภายในขอบเขตของบทละครนอก 3 ตอนแรก คือ กาํเนิดพระสังข ์ถ่วงพระสังข ์และ นางพนัธุ-
รัตน์เลีpยงพระสังข ์ 
   1.2.1.2 ละคร โรงทีc 2 (ภาพทีc 22) เป็นการแสดงละครนอก สันนิษฐาน
ไดแ้ต่เพียงวา่เป็นการแสดงตอนยกพลเพืcอเตรียมการรบ 
        1.2.2  ภาพทีc 2 ปรากฏโรงละครจาํนวน 1 โรง (ภาพทีc 31) เป็นการแสดง
ละครนอก เรืcองไกรทอง ตอนไกรทองบุกถํpาของชาละวนั  
  1.3  วดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ปรากฏโรงละครจาํนวน 1 โรง (ภาพทีc 
36) เป็นการแสดงละครนอก แต่ไม่สามารถระบุไดว้า่เป็นการแสดงเรืcองใด ทัpงนีp  เนืcองจากปรากฏผู ้
แสดงทีcรับบทบาทเป็นฤๅษี จึงทาํให้ไดส้ันนิษฐานถึงบทละครนอกทีcมีความโดดเด่นและเกีcยวขอ้ง
กบัฤๅษีจาํนวน 3 เรืcอง คือ สุวรรณหงส์ พระรถเสน และ การะเกด 
 เหตุผลของการทีcวเิคราะห์วา่ละครทีcพบทัpงหมดเป็น “ละครนอก” เนืcองจากในประเภท
ของละครรํา จะมีอยู่ดว้ยกนั 3 ประเภท คือ ละครชาตรี ละครนอก และละครใน36 ทัpงนีp  ละครทีc
ปรากฏภายในขอบเขตของภาพจิตรกรรมฝาผนงัมีการใชปี้c พาทยเ์ครืcองห้าในการประกอบการแสดง 
ซึc งหากเป็นละครชาตรีแลว้ดนตรีทีcใช้ประกอบการแสดงในชัpนแรกคงจะใช้เครืcองดนตรีไม่กีcชนิด 
ดงัทีc ม.ร.ว.คึกฤทธิ�  ปราโมช กล่าวไวว้า่ 
 

เครืcองดนตรีนัpนคงจะมีนอ้ยชิpนกว่าละครใน เพราะละครนอกเดินทางไปเล่นในทีc
ต่าง ๆ  ตามแต่จะมีคนหา ตอ้งเอาเครืcองดนตรีไปดว้ย ซึc งคงไม่มากนกั อาจเป็นปีc เลาหนึc ง 
ตะโพน และระนาดสกัรางมีกรับไวใ้ชล้กูคู่ตีกนักใ็ชไ้ด้37 

 
 อีกทัpงดนตรีทีcใชป้ระกอบการแสดงละครชาตรีจะมีเอกลกัษณ์ทีcแตกต่างออกไป คือ จะ
ประกอบไปดว้ยปีc ชวา ทบัหรือโทน 2 ใบ กลองตุก๊ 2 ใบ ฆอ้งเหน่ง ฉิcง และ กรับ38 

 

  
 36สุวรรณี อุดมผล, วรรณกรรมการแสดงของไทย, 110. 
 37เรื�องเดียวกนั, 114. 
 38เรื�องเดียวกนั. 
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 ส่วนการแสดงละครในนัpน จะเป็นละครทีcใชน้างในเล่นภายในพระราชฐานเท่านัpน ซึc ง
จะไม่ตรงกบัภาพทีcปรากฏ คือ มีการแสดงละครบนพืpนดิน อีกทัpงพิจารณาจากการแต่งกายของนกั
ดนตรีก็เป็นแบบของชาวบา้น ดว้ยเหตุนีp จึงทาํใหว้เิคราะห์วา่ละครทีcปรากฏในภาพจิตรกรรมฝาผนงั
เป็น “ละครนอก” ทัpงนีp  ละครนอกพฒันาขึp นมาจากละครชาตรี เป็นละครทีcเล่นกันในพืpนบ้าน 
สาํหรับประชาชนทัcวไป เดิมคงเรียกวา่ “ละคร” ครัp นเกิดละครนางในขึpนจึงมีคาํเรียกละครทีcเล่นกนั
อยู่นอกพระราชฐานว่า “ละครนอก” สําหรับผูแ้สดงแต่เดิมเป็นผูช้ายล้วน เครืc องแต่งกายมิได้
ประณีตงดงามเหมือนละครใน ศิลปะการร่ายรําก็มิไดง้ดงามแช่มชอ้ย แต่มุ่งทีcความรวดเร็ว ความ
สนุกสนาน ในการดาํเนินเรืcองมกัแทรกบทตลก ซึc งบางครัp งอาจจะหยาบโลน บทบาทของตวัละคร
บางตวัอาจจะไม่เหมาะกบัฐานะและตาํแหน่ง เพราะมุ่งทีcความสนุกสนาน ตลกขบขนัมากกว่าจะ
คาํนึงถึงคตินิยมและขนบประเพณีอนัดีงาม เช่น พระมหากษตัริยอ์าจจะทาํท่าเงอะงะ ไม่วางตวัสม
กบัยศศกัดิ� และฐานะอนัสูงส่ง ขุนนางอาจจะต่อลอ้ต่อเถียงกษตัริย ์ลูกอาจต่อลอ้ต่อเถียงกบัพ่อแม่ 
เป็นตน้ ละครนอกในสมยัต่อ ๆ มาใชผู้ห้ญิงเล่นแทนชายไดบ้า้ง และเป็นทีcนิยมในภายหลงั39 

 สําหรับการแสดงละครนอกถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงสมยัทีcเป็น
ขอบเขตของการศึกษา (รัชกาลทีc 1–รัชกาลทีc 5) โดยมีหลกัฐานวา่รัชกาลทีc 2 และ รัชกาลทีc 3 ได้
ทรงพระราชนิพนธ์บทละครนอกขึpน40 อีกทัpงในสมยัรัชกาลทีc 4 ทรงโปรดให้ประกาศวา่ดว้ยละคร
ผูห้ญิง เมืcอวนัองัคาร เดือน 4 แรม 7 คํcา ปีเถาะ พ.ศ. 2398 โดยเนืpอหาในประกาศทรงพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตให้ใคร ๆ มีละครผูห้ญิงไดไ้ม่ห้ามปรามดงัแต่ก่อน ซึc งมีผลต่อการเล่นละคร
ต่อมาเป็นอนัมาก กล่าวคือ ทาํให้เปลีcยนแปลงรูปแบบของการเล่นละคร ซึc งแต่เดิมจาํกดัเฉพาะแต่
ให้เป็นของผูช้ายเล่นกลายเป็นผูห้ญิงสามารถเล่นละครได้ ส่งผลโดยตรงต่อละครนอกทีcทาํให้
พฒันามากขึpนกวา่เดิม เนืcองจากก่อนหนา้จะใชเ้ฉพาะผูช้ายทาํการแสดงไดเ้ท่านัpน แต่เมืcอให้ผูห้ญิง
สามารถทาํการแสดงได้ทาํให้ก่อประโยชน์เนืcองจากเด็กผูห้ญิงเป็นละครได้ง่ายกว่าเด็กผูช้าย 
เจา้ของคณะละครเกิดค่าใชจ่้ายนอ้ยกวา่ เพราะผูห้ญิงสามารถเยบ็เครืcองแต่งกายไดเ้อง อีกทัpงผูห้า
ละครพอใจละครผูห้ญิงเนืcองจากประชาชนชอบละครผูห้ญิง41 

 2. หุ่น จากขอบเขตทีcไดน้าํเสนอนัpนมีแหล่งจิตรกรรมฝาผนงัทีcพบการแสดงหุ่นจาํนวน        
1 แห่ง คือ วดัทองธรรมชาติวรวหิาร ซึc งปรากฏฉากโรงหุ่น จาํนวน 1 โรง (ภาพทีc 20) โดยจกัรพนัธ์ุ  

 
  
 39สุวรรณี อุดมผล, วรรณกรรมการแสดงของไทย, 121-122. 
 40วณีา วสีเพญ็, วรรณคดกีารละคร, 116-117. 
 41เรื�องเดียวกนั, 118-119. 
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โปษยกฤต วเิคราะห์วา่เป็นการแสดงหุ่นหลวง42 แต่ไม่สามารถระบุไดว้า่เป็นการแสดงในเรืcองใด  
 โดยหุ่นหลวงจะมีขนาดสูง 1 เมตร ตวัหุ่นสร้างดว้ยไม ้ภายในกลวง มือ แขน ขา นิpว 
สร้างแยกกนัเป็นส่วน ๆ แลว้มาประกอบกนัเขา้เป็นกลไกสลบัซบัซ้อน ต่อสายระโยงระยางสําหรับ
ดึงบงัคบัให้ส่วนต่าง ๆ ทีcต่อกนัทาํท่าทางเคลืcอนไหวไดต้ามตอ้งการ เครืcองแต่งกายของหุ่นหลวง
คลา้ยกบัเครืcองแต่งกายของตวัโขน เรืcองราวทีcใชแ้สดงก็เป็นเรืcองราวต่าง ๆ ทีcใชใ้นการแสดงละคร 
เช่น รามเกียรติ�  อุณรุท สังข์ทอง สังข์ศิลป์ชยั มณีพิไชย เป็นตน้ การดาํเนินเรืcองเป็นไปอย่างช้า ๆ 
เนน้ความไพเราะของบทประพนัธ์ในเพลงร้อง และความสวยงามในลีลาร่ายรําแบบละคร43  
 3.  โขน จากขอบเขตทีcได้นาํเสนอนัpนมีแหล่งจิตรกรรมฝาผนงัทีcพบการแสดงโขน
จาํนวน 2 แห่ง คือ วดัทองธรรมชาติวรวหิาร และวดัอ่างแกว้ สามารถวิเคราะห์ถึงประเภทของมหรสพ
และการละเล่น คือ 
  3.1  วดัทองธรรมชาติวรวิหาร ปรากฏโรงโขนจาํนวน 1 โรง (ภาพทีc 30) เป็นการ
แสดงโขนโรงใน เรืcองรามเกียรติ�  ตอนพระรามตามกวาง ทัpงนีp  ทีcสามารถระบุประเภทวา่เป็น “โขน
โรงใน” โดยพิจารณาจากฉากโรงโขนทีcทาํเป็นแยกฝ่ายกรุงลงกา และฝ่ายพลบัพลา และมีการแสดง
ภายในโรงโขนแลว้ ทาํให้สามารถระบุไดว้่าโรงโขนนีp เป็น “โขนโรงใน” เนืcองจากหากเป็นการ
แสดงโขนกลางแปลงและโขนหนา้จอจะไม่มีการปลูกโรงสาํหรับทาํการแสดง และหากเป็นโขนนัcง
ราวจะตอ้งปรากฏราวบนเวทีเช่นเดียวกบัภาพจิตรกรรมฝาผนงัฉากการเล่นโขน ณ วดัอ่างแกว้ 
  3.2  วดัอ่างแกว้ ปรากฏโรงโขนจาํนวน 1 โรง (ภาพทีc 48) เป็นการแสดงโขนนัcง
ราว เรืcองรามเกียรติ�  ตอนสุครีพถอนตน้รัง ฉากนีpค่อนขา้งจะมีความชดัเจน เนืcองจากโรงโขนปรากฏ
ราวทีcพาดอยู่กลางเวที ซึc งนบัเป็นเอกลกัษณ์สําคญัทีcสามารถระบุประเภทว่าเป็นโขนนัcงราว หรือ
เรียกอีกอยา่งหนึcงวา่ โขนโรงนอก 
 4.  หนงัใหญ่ จากขอบเขตทีcไดน้าํเสนอนัpนมีแหล่งจิตรกรรมฝาผนงัทีcพบการแสดง         
หนงัใหญ่ 1 แห่ง คือ วดัอ่างแกว้ (ภาพทีc 47) วิเคราะห์แลว้ปรากฏวา่เป็นการแสดงเรืcองรามเกียรติ�  
แต่ไม่สามารถระบุไดว้า่เป็นการแสดงในตอนใด เนืcองจากปรากฏเพียงคนเชิด 1 คน ซึc งกาํลงัเชิด
หนงัง่า รูปหนุมานทาํท่าเหาะ สันนิษฐานไดแ้ต่เพียงว่าเรืcองราวทีcนิยมนาํมาแสดงมี 9 ชุด คือ หนุ-
มานถวายแหวน ศึกสหสักุมาร เผาลงกา นาคบาศ ศึกวรุิญมุข ศึกมงักรกรรฐ์ พรหมมาสต ์สัcงเมือง 
และ ศึกประลยักลัป์ 
 

  
 42จกัรพนัธ์ุ  โปษยกฤต, หุ่นไทย, 44. 
 43พชัรี  เจริญกิจอมร, “การศึกษาจิตรกรรมฝาผนงัภายในอุโบสถวดัไทรอารีรักษ ์อาํเภอโพธาราม  
จงัหวดัราชบุรี”, 52. 
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 ทัp งนีp  จากตัวหนังใหญ่ทีcเชิดอยู่บนจอเป็นหนังทีcมีสีดําทาํให้ระบุได้ว่าเป็น “หนัง
กลางคืน” ดว้ยเหตุนีp จึงเป็นสิcงทีcใชย้ืนยนัถึงเวลาทีcจดัแสดงมหรสพนีp วา่เป็นเวลากลางคืน แตกต่าง
ไปจากตวัหนงัทีcใชส้าํหรับการแสดงในเวลากลางวนัจะใชต้วัหนงัทีcมีสีสันสวยงาม 
 5.  งิpว จากขอบเขตทีcไดน้าํเสนอนัpนมีแหล่งจิตรกรรมฝาผนงัทีcพบการแสดงงิpว จาํนวน           
1 แห่ง คือ วดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (ภาพทีc 37) โดยไม่สามารถระบุไดว้า่เป็นการแสดง
ในเรืcองใด เนืcองจากมีเพียงนกัแสดงชาย 1 คน สันนิษฐานไดแ้ค่วา่เป็นการแสดงงิpวบู ๊หรือ งิpวสู้รบ  
 6.  ชกมวย จากขอบเขตทีcได้นาํเสนอนัpนมีแหล่งจิตรกรรมฝาผนงัทีcพบการชกมวย 
จาํนวน 1 แห่ง คือ วดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวหิาร (ภาพทีc 38) เป็นการแสดงชกมวยไทย โดยมี
นกัมวยจาํนวน 2 คน ทัpงนีp  กีฬามวยไทยถือวา่ไดรั้บความนิยมมากในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ 
และยุคทีcนบัว่าเฟืc องฟูทีcสุด คือ สมยัรัชกาลทีc 5 โดยพระองค์ไดศึ้กษาฝึกฝนการชกมวยไทยและ
โปรดใหจ้ดัการแข่งขนัชกมวยหนา้พระทีcนัcง พร้อมทัpงโปรดใหค้ดัเลือกนกัมวยฝีมือดีจากภาคต่าง ๆ 
มาประลองแข่งขนั และพระราชทานแต่งตัpงใหมี้บรรดาศกัดิ� 44 

8. กายกรรม (ไต่ลวด, ไมสู้ง, หกคะเมน และ เหยียบปลายมีด) จากขอบเขตทีcได้
นาํเสนอ มีแหล่งจิตรกรรมฝาผนงัทีcพบการละเล่นกายกรรม จาํนวน 3 แห่ง คือ วดัทองธรรมชาติ
วรวิหาร วดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร และวดัอ่างแกว้ โดยจะไม่มีการแยกประเภทย่อย
นอกจากชุดการแสดงทีcไดท้าํการละเล่น เนืcองจากเป็นการละเล่นทีcแสดงความสามารถเฉพาะบุคคล 
จึงไม่มีความจาํเป็นทีcตอ้งใชบ้ทละครประกอบการแสดง หรือแบ่งตอนในการแสดง 

9. ระทา และ ดอกไมเ้พลิง จากขอบเขตทีcไดน้าํเสนอมีแหล่งจิตรกรรมฝาผนงัทีcพบ
การละเล่นระทาและดอกไมเ้พลิงครบทัpง 4 แห่ง โดยจะทาํให้ทราบถึงประเภทและระดบัฐานะ คือ 
การทาํลกัษณะของยอดระทาใชแ้สดงฐานนัดรศกัดิ� ได ้จากภาพจิตรกรรมฝาผนงันัpนจะพบทัpงทีcเป็น
ระทายอดมณฑป และ ระทายอดป้อม อีกทัpงจาํนวนตน้ของระทาก็มีผลต่อการแสดงฐานนัดรศกัดิ�  
กล่าวคือ ยิcงจาํนวนของตน้ระทามากเท่าใดก็จะแสดงฐานนัดรศกัดิ� ทีcสูงมากขึpนเท่านัpน ส่วนฐานะ
ของดอกไมเ้พลิงนัpนน่าเสียดายทีcมีการเขียนตน้ไมบ้ดบงัทาํให้ไม่สามารถเห็นจาํนวนชัpนของพุ่มตน้
ดอกไม้เพลิง เนืcองจากจาํนวนชัp นของพุ่มต้นดอกไม้เพลิงก็เป็นเครืc องแสดงถึงฐานันดรศักดิ�
เช่นเดียวกนักบัจาํนวนของตน้ระทา คือ จาํนวนชัpนทีcมาก แสดงถึงฐานนัดรศกัดิ� ทีcสูง  

ทัpงนีp  สามารถสรุปประเภทมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ ภายใตข้อบเขต
การศึกษาจากจิตรกรรมฝาผนงัทีcไดน้าํเสนอ ดงัตารางทีc 2 

 

  
 44มวยไทย, เขา้ถึงเมื�อ 5 เมษายน 2556, เขา้ถึงไดจ้าก http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1 
%E0%B8%A7%hE0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2   
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ตารางที� 2 สรุปประเภทมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ  ภายใต้ขอบเขตการศึกษา 
    จากจิตรกรรมฝาผนังที�ได้นําเสนอ 
 
ลาํดบั แหล่งจติรกรรม มหรสพและ ประเภทมหรสพและการละเล่น 

ที�  การละเล่นที�พบ เรื�อง ตอน 
1 วดัราชสิทธารามราชวรวิหาร ละครนอก โรงที� 1 พระรถเสน จบัมา้ – มอมเหลา้นางเมรี 

  ละครนอก โรงที� 2 - - 

  ระทา 3 ตน้ / ยอดมณฑป - - 

2 วดัทองธรรมชาติวรวิหาร    
 ภาพที� 1 ละครนอก โรงที� 1 สงัขท์อง กาํเนิดพระสงัข ์หรือ 
    ถ่วงพระสงัข ์หรือ 

    นางพนัธุรัตนเ์ลี>ยงพระสงัข ์

  ละครนอก โรงที� 2 - ยกพลเพื�อเตรียมการรบ 

  หุ่นหลวง - - 

  ไต่ลวด,ไมสู้ง - - 

  หกคะเมน,เหยยีบปลายมีด   

  ระทา 2 ตน้ / ยอดมณฑป - - 

 ภาพที� 2 ละครนอก  ไกรทอง ไกรทองบุกถํ>าของชาละวนั 

  โขนโรงใน รามเกียรติ:  พระรามตามกวาง 
  ระทา 3 ตน้ / ยอดป้อม - - 

3 วดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวหิาร ละครนอก  - - 

  งิ>ว - งิ>วบู๊ หรือ งิ>วสูร้บ 
  ชกมวยไทย - - 

  ไมสู้ง, หกคะเมน - - 

  ระทา 4 ตน้ / ยอดมณฑป - - 

4 วดัอ่างแกว้ โขนนั�งราว  รามเกียรติ:  สุครีพถอนตน้รัง 

  หนงัใหญ่ รามเกียรติ:  - 

  ไต่ลวด, ไมสู้ง - - 

  หกคะเมน   

  ระทา 5 ตน้ / ยอดมณฑป - - 

  และไฟพเยยีมาศ 6 ตน้   

116



สภาพแวดล้อมและผู้ชมการแสดง 
สภาพแวดลอ้มและผูช้มการแสดง ถือเป็นองคป์ระกอบสําคญัทีcทาํให้ภาพจิตรกรรมฝา

ผนงัฉากมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุมีความสมบูรณ์ เนืcองจากการแสดงยอ่มจะขาดผูช้ม
ไปไม่ได้ ดังนัp น ผูช้มการแสดงจึงมีส่วนทําให้ภาพจิตรกรรมฝาผนังมีชีวิตชีวา อีกทัp งยงัเป็น
ประโยชน์ในแง่การสืcอความหมายถึงประเพณีวฒันธรรมในช่วงสมยัเวลานัpน ๆ รายละเอียด คือ 

1.  การแต่งกายของผู้ชมการแสดง 
1.1 เครืc องแต่งกาย สําหรับผูช้มการแสดง จากภาพจิตรกรรมฝาผนังในฉาก

มหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุนัpน จะมีภาพรวมการแต่งกายทีcคลา้ยคลึงกนั ซึc งอาจถือไดว้า่
เป็นภาพรวมการแต่งกายของผูค้นในสมยัรัชกาลทีc 1-5 โดย ผูช้าย จะแต่งกาย สวมเสืpอบา้ง ไม่สวม
บา้ง นับว่าเป็นเรืc องปกติทีcคนไทยสมยันัpนจะนิยมเปลือยกายท่อนบน แต่ทัpงนีp  เนืcองจากเป็นการ
เดินทางมาชมมหรสพนอกบ้านจึงมีการสวมเสืp อ โดยกรณีทีcสวมเสืp อก็จะใช้ผา้พาดบ่า นุ่งโจง
กระเบน ผกูผา้คาดเอว ผูห้ญิง พบมีทัpงการเปลือยอก และการห่มสไบ (สําหรับการห่มสไบพบจาก
จิตรกรรมฝาผนงัวดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวหิาร) นุ่งโจงกระเบน เด็กผูช้าย ไม่สวมเสืpอ นุ่งโจง
กระเบน คนต่างชาติ (คนจีน) พบเป็นผูช้าย ผมยาวผกูเปียไวด้า้นหลงั สวมเสืpอแขนยาว นุ่งกางเกง 

1.2 ทรงผม ผู ้ชาย ทรงมหาดไทย คือ ผมทีcโกนรอบข้าง เหลือเป็นหย่อมแต่
ดา้นบนศีรษะส่วนหนึc ง อาจเรียกว่า ผมหลกัแจว หรือ ผมทรงกะลาครอบ ผูห้ญิง ไวผ้มปีก ซึc งไม่
แตกต่างจากผมทรงมหาดไทยของผูช้ายมากนกัแต่จะมีความประณีตมากกวา่ คือ นิยมถอนไรผมทีc
อยู่รอบหย่อมผมเพืcอช่วยให้ดูเกลีp ยงเกลา เรียบร้อยสวยงาม บางคนโกนรอบขา้ง บางคนปล่อยให้
ยาว บางคนไวจ้อนหู ต่างกนัไปเล็กน้อย45 แต่ภาพรวมจากภาพจิตรกรรมฝาผนงัจะไวผ้มดา้นบน
อย่างเดียว เด็กผูช้าย พบการไวผ้มแกละและผมจุก ซึc งถือเป็นทรงผมของเด็กไทยสมยัโบราณ 
ผมแกละเป็นการไวผ้มสองขา้งเหนือหูขึpนไปเล็กนอ้ย ส่วนผมจุกเป็นการไวผ้มกลางศีรษะ หรือจุก
ค่อนไปทางขา้งหนา้46 คนต่างชาติ (คนจีน) เป็นชาย ไวผ้มยาว ผกูเปีย รวมไปไวท้างดา้นหลงั 

2.  ความหลากหลายของกลุ่มชาติพนัธ์ุ 
ผูช้มการแสดงทีcปรากฏส่วนใหญ่จะเป็นคนไทย แต่จะพบกลุ่มชาติพนัธ์ุอืcน คือ คนจีน 

ปะปนอยูส่ังเกตไดจ้ากการแต่งกายทีcจะไวเ้ปียยาว สวมหมวกกุยเลย้ ซึc งเป็นคาํที�เรียกหมวกแบบจีน     

 

 
  
 45เอนก นาวกิมูล, การแต่งกายสมยัรัตนโกสินทร์, พิมพค์รั> งที� 2 (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2547), 18. 
 46เรื�องเดียวกนั, 244. 
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อาจเรียกวา่ “โก่ยโลย้ กุ่ยเละ หรือ หมวกเจก๊” หมายถึงหมวกทีcมีลกัษณะกลม ทรงกรวยหวัแหลม  มี
ปีกกวา้ง47 นิยมใส่เพื�อใชป้้องกนัแดดกนัฝน สานดว้ยไมไ้ผแ่ละใบไผ ่ทาํให้มีนํp าหนกัเบาสวมสบาย  
จึงเป็นทีcนิยมของคนจีนทีcใชส้วมใส่  การปรากฏผูช้มการแสดงเป็นคนจีนซึcงเป็นคนชาติพนัธ์ุอืcนนัpน 
ถือเป็นเครืc องสะท้อนความเป็นสังคมนานาชาติของไทย ทีcไดเ้ปิดกวา้งให้กับคนในทุกชาติทุก
ศาสนาโดยไม่มีการกีดกัpน ทาํใหถื้อเป็นหลกัฐานของความสัมพนัธ์กบัชาติพนัธ์ุอืcน และเป็นการสืบ
ต่อความหลากหลายทางสังคมในการอาศยัอยู่ร่วมกัน ซึc งส่งผลให้เกิดการเปิดรับและถ่ายทอด
ผสมผสานวฒันธรรมซึcงกนัและกนัไปไดอ้ยา่งกลมกลืน 

3.  เป็นเครื/องสะท้อนสภาพสังคมและวฒันธรรม 
 3.1  แสดงการแบ่งฐานะทางชนชัpน จากภาพมหรสพและการละเล่นในงานพระ-

เมรุ สามารถสะทอ้นสภาพสังคมในช่วงสมยัรัชกาลทีc 1–5 จากภาพทาํให้เห็นรูปแบบของการแสดง
ฐานะทางชนชัpนทีcแตกต่างกนัของผูช้มการแสดง คือ 

 3.1.1  ขุนนางกบับ่าวไพร่ ปรากฏจากภาพจิตรกรรมฝาผนงัวดัอรุณราชวรา-
ราม ราชวรมหาวหิาร ฉากการแสดงละครนอก (ภาพทีc 51) จะเห็นธรรมเนียมการหมอบเฝ้าของบ่าว
ไพร่ในกรณีทีcตอ้งสนทนากบัเจา้นายของตนเอง 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 47งานหัตถกรรมเครื�องจกัสานไม้ไผ่ หมวกกยุเล้ย, เขา้ถึงเมื�อ 5 เมษายน 2556, เขา้ถึงไดจ้าก               
human.rmu.ac.th/~culture/images/stories/.../29.doc 

ภาพทีc 51 ขนุนางกบับ่าวไพร่ ในพุทธประวติัตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระภายใน 
                 พระอุโบสถวดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวหิาร 
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 3.2.2  แสดงฐานะของลูกผูมี้บรรดาศกัดิ�  ปรากฏจากภาพจิตรกรรมฝาผนงัวดั
ทองธรรมชาติวรวิหาร ฉากการแสดงหุ่นหลวง (ภาพทีc 52) จะเห็นธรรมเนียมพาลูกผูมี้บรรดาศกัดิ�
ออกมาชมมหรสพโดยมีขบวนผูติ้ดตาม พร้อมทัpงมีการใชฉ้ตัรกางกัpนเพืcอแสดงถึงฐานะชนชัpนสูง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3.2  แสดงถึงอาชีพการคา้ขาย นอกจากผูช้มการแสดงแลว้ ยงัสามารถเห็นวิถีชีวิต
จากการประกอบอาชีพคา้ขายทีcจะมีการทาํเพิงเป็นร้านคา้ติดกบัโรงมหรสพ ซึc งปรากฏทัpงแม่คา้ชาว
ไทย และพ่อคา้ชาวจีน ปรากฏจากภาพจิตรกรรมฝาผนงัวดัทองธรรมชาติวรวิหาร ฉากการแสดง
โขน ตอนพระรามตามกวาง (ภาพทีc 53) จะเห็นว่าทางด้านซ้ายของโรงโขน ถดัขึpนไปด้านบนมี
แม่คา้ชาวไทยตัpงเพิงเปิดร้านคา้ ซึc งสินคา้ทีcวางขายทีcเห็นได ้คือ กลว้ย และดา้นหนา้ยงัมีกระจาดใส่
สินคา้อีก 2 กระจาด (หมายเลข 1) ส่วนดา้นล่างของภาพมีพ่อคา้ชาวจีนตัpงเพิงเปิดร้านคา้เช่นกนั แต่
สินคา้ทีcขาย คือ สุรา (หมายเลข 2) 

 3.3  แสดงถึงความนิยมในการใช้ร่ม ซึc งเป็นภาพสะทอ้นของสังคมไทยทีcเริcมรับ
เอาวฒันธรรมของตะวนัตกมาปรับใชก้บัวิถีชีวิตประจาํวนั เนืcองจากประเภทของมหรสพทีcพบเป็น
การจดัแสดงในเวลากลางคืนแต่ผูช้มการแสดงกลบักางร่มชมการแสดงเป็นจาํนวนมาก ซึc งอาจเป็น
ภาพสะทอ้นความนิยมในการใชร่้มเวลาออกนอกบา้นของผูค้นในสมยันัpนก็เป็นได ้โดยปรากฏจาก
ภาพจิตรกรรมฝาผนงัวดัอ่างแกว้ ฉากการแสดงโขน ตอนสุครีพถอนตน้รัง (ภาพทีc 54)  

ภาพทีc 52 แสดงฐานะของลูกผูมี้บรรดาศกัดิ�  ในพุทธประวติัตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ 
                ภายในพระอุโบสถวดัทองธรรมชาติวรวหิาร 
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ภาพทีc 53 แสดงอาชีพการคา้ขาย ในพุทธประวติัตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ 
                ภายในพระอุโบสถวดัทองธรรมชาติวรวหิาร 

ภาพทีc 54 แสดงความนิยมในการใชร่้มในพุทธประวติัตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ  
                ภายในอุโบสถวดัอ่างแกว้ 
ทีcมา: วรพทัธ์ ภควงศ ์
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 3.4  การให้ความนิยมจนถือว่ามหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุเป็นการ
เฉลิมฉลองทีcมีความสาํคญัมาก 
  ภาพผูช้มการแสดงหนา้เวทีมหรสพและการละเล่นจะมีบรรยากาศทีcเหมือนกนัใน
ทุก ๆ ภาพ คือ ประกอบไปดว้ยผูช้มจาํนวนมาก เบียดเสียดกนัจนแน่นขนดั เพืcอให้ไดช้มมหรสพ
และการละเล่น บรรยากาศของภาพ คือ ทุกครอบครัวจะพากนัหอบลูกจูงหลานมากนัทัpงครอบครัว 
ปะปนทัpงผูใ้หญ่และเด็ก ตวัอยา่งความแน่นขนดัของผูช้ม ปรากฏจากภาพจิตรกรรมฝาผนงัวดัอรุณ
ราชวรารามราชวรมหาวหิาร ฉากการแสดงละครนอก (ภาพทีc 55) ทีcมีผูช้มเขา้ชมการแสดงจนพืpนทีc
หนา้เวทีไม่มีทีcวา่ง ทาํให้ผูช้มการแสดงทีcยืนอยู่ดา้นหลงัมองไม่เห็นการแสดง จึงตอ้งขึpนขีcคอผูอื้cน 
เพืcอจะไดช้มการแสดง มีทัpงผูห้ญิงขีcคอผูช้าย (หมายเลข 1) และ เด็กเล็กขีcคอเด็กโต (หมายเลข 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นอกจากนีp ยงัปรากฏความนิยมในการเฝ้ารอเพืcอให้ไดช้มมหรสพและการละเล่น
จนถึงกบัตอ้งมีทีcพกัสาํหรับคา้งแรม ปรากฏจากภาพจิตรกรรมฝาผนงัวดัทองธรรมชาติวรวิหาร ฉาก
โรงหุ่นหลวง (ภาพทีc 56) ประโยชน์ของภาพนีp นอกจากจะยืนยนัถึงความนิยมในการชมมหรสพ
และการละเล่นจนถึงกบัตอ้งมีทีcพกัเพืcอรอชมการแสดงแลว้ ยงัทาํให้ทราบและยืนยนัหลกัฐานกบั
หลกัฐานทางเอกสารไดอี้กวา่การจดัแสดงมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุมีการเฉลิมฉลอง
เป็นเวลาหลายวนั  

ภาพทีc 55 ผูช้มการแสดงขีcคอกนั เพืcอใหไ้ดช้มการแสดง ในพุทธประวติัตอนถวายพระเพลิง 
                 พระพุทธสรีระภายในพระอุโบสถวดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวหิาร 
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  หลกัฐานทีcแสดงถึงความนิยมในการไดเ้ขา้ร่วมชมมหรสพและการละเล่นในงาน
พระเมรุ ซึc งในสมยันัpนถือได้ว่าเป็นงานทีcมีความสนุกสนาน สร้างความรืcนเริงให้กบัประชาชน 
เนืcองจากบริบทสังคมในอดีตไม่ไดมี้การรืcนเริงไดโ้ดยง่ายเช่นสังคมปัจจุบนั ดงันัpน มหรสพสมโภช
ในงานพระเมรุจึงถือเป็นงานทีcมีความสําคญัต่อราษฎร เนืcองจากเป็นงานทีcมีการจดัแสดงมหรสพ
และการละเล่นทีcสาํคญัและหาชมไดย้าก หลกัฐานทีcสามารถยืนยนัถึงความนิยมในการไปเทีcยวงาน
พระเมรุของคนไทย ปรากฏในบทละครเรืcองอิเหนา ตอนงานพระเมรุพระอยัยิกาของอิเหนา ซึc ง
รัชกาลทีc 2 ทรงพรรณนาไว ้ความวา่ 
 
  บดันัpน    หญิงชายหนุ่มสาวชาวเรือกสวน 
 ลกูเตา้หลานเหลนอยูเ่ป็นพวน  เห็นกระบวนแห่หนา้มาแต่ไกล 
 พวกผูห้ญิงชิงช่องราชวติั   ด่าทอพอ้ตดัผลกัไส 

บา้งลุกขึpนชีpหนา้แลว้วา่ไป   ทาํไมตะกายเอานายก ู 
ลกูผวัพีcนอ้งทัpงสองขา้ง   วิcงวางเขา้ช่วยเหมือนมวยหมู่ 
พวกผูช้ายเฮฮาเขา้มาดู   ตาํรวจในไล่ขู่หา้มปราม 
ผูค้นคัcงคบันบัแสน    นัcงแน่นไปทัpงทอ้งสนาม 
บา้งชมรถรัตนส์ารพดังาม   พระโกษทองอร่ามรูจี 
ทา้วนางขา้งในออกไปดู   นัcงอยูห่นา้พลบัพลาหลงัคาสี 

ภาพทีc 56 ทีcพกัสาํหรับรอชมการแสดงในพุทธประวติัตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ 
                 ภายในพระอุโบสถวดัทองธรรมชาติวรวหิาร 
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บา้งพดูถึงครัp งการบา้นเมืองดี   วา่งามยิcงกวา่นีpมากมาย 
เมียขนุนางลางคนติผวั   แต่งตวัใส่ลาํพอกพานจะหงาย 
สะกิดเพืcอนเตือนใหดู้ท่านผูช้าย  แยม้ยิpมพริpมพรายไปมา48 

 

  จากบทละครจะทาํใหเ้ห็นบรรยากาศวา่ชาวบา้นชาวเมืองทัpงใกลแ้ละไกลพากนัมา
ชมมหรสพในงานพระเมรุกนักนัเนืองแน่น ผูค้นทีcมาเทีcยวงานพระเมรุมีมากหนา้หลายตา ดูสับสน
วุน่วายไปหมด ความสนุกของงานพระเมรุ คือ จะไดดู้การมหรสพและละเล่นรวมถึงดอกไมเ้พลิง
ต่าง ๆ ซึc งหากยิcงเป็นงานทีcใหญ่ก็จะทาํใหมี้มหรสพและการละเล่นใหดู้มาก  
 

การเปรียบเทียบกบัหลักฐานด้านเอกสารและภาพถ่าย 
ทัpงนีp  จากประเภทของมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุทีcพบและสรุปได้จาก

ขอบเขตของการศึกษารวม 8 ประเภท เพืcอให้เกิดความชัดเจนของความนิยมทีcเกิดขึpนจริงใน
สังคมไทยสมยัรัชกาลทีc 1–5 จึงมีความจาํเป็นทีcจะตอ้งทาํการตรวจสอบโดยการเปรียบเทียบกบั
หลกัฐานดา้นเอกสารและภาพถ่ายทีcเกีcยวขอ้งกบัการจดัมหรสพและการละเล่น ทีcตรงกบัทีcไดพ้บ
จากขอบเขตการศึกษา ซึc งปรากฏในช่วงเวลาเดียวกนั คือ สมยัรัชกาลทีc 1–5 ดงันีp 

1.  หลกัฐานด้านเอกสาร 
 1.1  สมยัรัชกาลทีc 1 (พ.ศ. 2325–2352) มหรสพในการถวายพระเพลิงพระบรมอฐิั

สมเด็จพระปฐมบรมชนก ใน พ.ศ.2339 ปรากฏใน โคลงถวายพระเพลิงพระบรมอฐิัพระเจา้หลวง
ของกรมหมืcนศรีสุเรนทร์ วา่ มีโขน หุ่น ละคร และงิpวประชนักนั โขนทีcแสดงในงานนีp เป็นโขนชกั
รอกโรงใหญ่ ฝ่ายวงัหลวงและวงัหนา้  หุ่นทีcเล่นประชนักนั โรงหนึcงแสดงเรืcองโสวดั อีกโรงหนึc ง
แสดงเรืcองไชยทดั ปรากฏวา่หุ่นในสมยันีp ใชบ้ทละครนอกแสดง นอกจากนัpนยงัมีการแสดงโขนหุ่น
หนงังิpวตามช่องระทาอีกดว้ย หุ่นตามช่องระทามีหุ่นจีน หุ่นลาว หุ่นทวาย หุ่นมอญ และหุ่นพม่า49 

 1.2  สมยัรัชกาลทีc 2 (พ.ศ. 2352–2367) หลกัฐานจากหมายรับสัcงแสดงให้เห็นวา่
ในสมยัรัชกาลทีc 2 ยงัคงมีการแสดงมหรสพประกอบงานพระเมรุ เช่น ในปีมะแมตรีศก จ.ศ.1173 
พ.ศ. 2354 มีการจดังานพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (สวรรคต พ.ศ. 
2352) ซึc งปรากฏวา่มีเครืcองมหรสพประกอบการพระเมรุชนิดต่าง ๆ ความวา่ 

 
 

  
 48ส.พลายนอ้ย [นามแฝง], วนัก่อนคนืเก่า (กรุงเทพฯ: พิมพค์าํ, 2543), 177-178. 
 49จกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต, หุ่นไทย, 18-19. 
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มีระทาดอกไมสู้งสิบสองวา 16 ระทา เครืcองมหรสพสมโภชมีโรงรําหว่างระทา 15 
โรง แลตัpงเสาหกสามต่อหนา้ระทา ลวด 4 หก 4 แพน 4 มีโรงโขน โรงละคร โรงงิpวสิcงละ 2 
โรง โขนโรงใหญ่ 1 โรง มีตน้กลัปพฤกษท์ัpง 8 ทิศ มีไมล้อย ลวดเลว ลวดลงักา นอนร้าน
หอก ร้านดาบ ดาบค้อน บ่วงพวง บ่วงเพลิง เล่นทีcหน้าไม้สามต่ออีกเป็นหลายอย่าง 
โรงงานมหรสพครัp งนัpนปลกูแต่ป้อมมณีปราการ ตลอดไปถึงสะพานกรงวงัหนา้50 

  
   และหลักฐานในงานพระบรมศพของรัชกาลทีc  1 ยงัมีปรากฏอยู่ใน พระราช
พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลทีc 2 ฉบบัเจา้พระยาทิพากรวงศ ์บนัทึกถึงมหรสพทีcแสดงไดว้า่
นอกจากจะมีพระเมรุมาศอย่างพระมหากษตัริยเ์มืcอครัp งกรุงเก่าแล้ว ยงัมีการจุดดอกไมเ้พลิงด้วย 
ความวา่ 
 

มีระทาดอกไมสู้งสิบสองวาสิบหกระทา โรงรําหว่างระทาสิบห้าโรง...ถึง ณ วนั
เสาร์ เดือนหก ขึpนห้าคํcา เชิญพระบรมสารีริกธาตุในพระบรมมหาราชวงั ตัpงกระบวนแห่
ออกไปยงัพระเมรุมาศ ประดิษฐานบนพระเบญจาทอง ถวายไทยธรรมแก่พระสงฆร์าชา
คณะฐานานุกรมเปรียญ ฝ่ายคามวาสีอรัญวาสีแปดสิบรูป สวดพระพุทธมนต ์มีหนงัดอกไม้
เพลิงเป็นการสมโภชวนัหนึc งคืนหนึc ง...ครัp นรุ่งขึpนวนัเจ็ดคํcา...จนเวลาคํcาก็มีหนงัรอบพระ
เมรุสิบสองโรง ดอกไมพุ้่มระทาใหญ่กบัทัpงดอกไมเ้พลิงต่าง ๆ เมืcอจุดเสร็จแลว้ระทาใหญ่
ไดจุ้ดลาบผา้มีเพลิงแกว้เป็นทีcสุด แลว้ก็จุดดอกไมพุ้่มรอบพระเมรุอีกคราวหนึcง เป็นธรรม
เนียมการพระบรมศพใหญ่ ครัp นดอกไมเ้พลิงจุดเสร็จแลว้ก็เสด็จพระราชดาํเนินกลบัยงั
พระราชวงั51 

 

 หมายรับสัcงปรากฏรายชืcอมหรสพในงานพระเมรุมาศสมเด็จพระศรีสุลาลัย       
พระราชชนนีในรัชกาลทีc 2 ปรากฏว่ามีการเล่นโขน หุ่น ละครใน ไม้สูง งิpว ละครชาตรี หนัง 
ดอกไมเ้พลิง และในงานพระศพพระองค์เจา้อรุณ จดัให้มีโขน หุ่น งิpว หมอลาํ หนงั ดอกไมเ้พลิง  
ไมต้ ํcาสูง52  หมายรับสัcง จ.ศ. 1176 (พ.ศ. 2357) งานศพเจา้จอมมารดากรมหลวงจกัรเจษฎา ณ เมรุวดั
สุวรรณธาราม มี โขน หุ่น หนงั ดอกไมเ้พลิง ระทา ทิpงทาน หมายรับสัcง จ.ศ. 1177 (พ.ศ. 2358)   

 
 

  
 50นนทพร อยูม่ ั�งมี, ธรรมเนียมพระบรมศพและพระศพเจ้านาย (กรุงเทพฯ: มติชน, 2551), 168.  
 51สิทธา สลกัคาํ, ดอกไม้เพลงิโบราณ, 28.  
 52นนทพร อยูม่ ั�งมี, ธรรมเนียมพระบรมศพและพระศพเจ้านาย, 168.  
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งานศพพระบวรญาณมุนีวดัราชบุณ ณ เมรุวดัวรุรณธาราม มีโขน หุ่น ทิpงทานตน้กาํมพฤก53 
  นอกจากนีp ยงัปรากฏหลกัฐานอืcน คือ พระราชนิพนธ์บทละครเรืc องอิเหนาของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั ทีcกล่าวถึงการแสดงในงานพระเมรุในตอนงานพระเมรุ 
เมืองหมนัหยา ความวา่ “...บา้งทาํโรงหุ่นโขนช่องระทา  ขึpนหลงัคาคาดแผงผกูจัcว...”54 

 1.3 สมยัรัชกาลทีc 3 (พ.ศ. 2367–2394) งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้านภาลัย ซึc งมีการระบุถึงมหรสพและการละเล่น ดังปรากฏใน พระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสินทร์ รัชกาลทีc 3 ความวา่ 
 

ณ วนัเดือน 6 ขึpน 4 คํcา (20 เมษายน 2368) เชิญพระบรมสารีริกธาตุแห่ออกไปพระ
เมรุ...มีการมหรสมสมโภชวนัหนึcงคืนหนึcง ครัpนวนัเดือน 6 ขึpน 7 คํcา (23 เมษายน) เชิญพระ
บรมศพออกจากพระทีcนัcงดุสิตมหาปราสาท ไปสู่พระเมรุ...บ่าย 5 โมงเศษเสด็จพระราช
ดาํเนินออกพระเมรุ ทรงทาํสักการบูชาเสร็จแลว้ก็เสด็จไปประทบัพลบัพลามวย โปรดให้
ทิpงทานผลกลัปพฤกษท์ัpง 8 ทิศ...และมีการเล่นต่าง ๆ ทาํการมหรสพสมโภชครบ 7 วนั 7 
คืน55 

 
  และในหมายรับสัcง สมยัรัชกาลทีc 3 ปรากฏการจดัมหรสพของหลวงเล่นในงาน
พระเมรุ  เช่น  งานพระศพสมเด็จพระศรีสุลาไลย ณ พระเมรุทอ้งสนามหลวง ใน จ.ศ. 1200 (พ.ศ. 
2381) มี “โขน หุ่น ละครไทย ไมสู้ง งิpว ละครชาตรี หนงั ดอกไมเ้พลิง”56 
  งานศพเจา้จอมมารดาชัpน ณ เมรุวดัอรุณราชทาราม จ.ศ. 1206 (พ.ศ. 2387) มี “โขน 
หุ่น หนงั ดอกไมเ้พลิง 3 คืน”57 

 
  
 53หมายรับสั�ง รัชกาลที� 2 จ.ศ. 1177 สมุดไทยดาํ เลขที� 2 ตู ้118 ชั>น 1/1 มดัที� 1 ประวติัไดม้าจาก
กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 7 กรกฎาคม 2482, หนา้ปลาย, 31 อา้งถึงใน จกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต, หุ่นไทย, 23-24. 
 54สุวรรณี อุดมผล, วรรณกรรมการแสดงของไทย, 11. 
 55หมายรับสั�ง รัชกาลที� 3 จ.ศ. 1200 เรื�องเชิญพระศพสมเดจ็พระศรีสุลาไลยไปประดิษฐานใน พระ
เมรุทอง  สมุดไทยดาํ เลขที� 2 ตู ้118 ชั>น 1/1 มดัที� 2 ประวติักรมหมื�นไชยนาทประทาน 6 กุมภาพนัธ์ 2458, หนา้
ตน้, 47 อา้งถึงใน จกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต, หุ่นไทย, 24. 
 56เรื�องเดียวกนั. 
 57หมายรับสั�ง รัชกาลที� 3 จ.ศ. 1206 เรื�องหมายกําหนดการศพ สมุดไทยดาํ เลขที� 3 ตู ้118 ชั>น 1/1 
มดัที� 3 ประวติัไดม้าจากกระทรวงมหาดไทย, หนา้ตน้, 33 อา้งถึงใน จกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต, หุ่นไทย, 24. 
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 การพระศพพระองคเ์จา้หญิงสุท จ.ศ.1212 (พ.ศ. 2393) ตอนปลายรัชกาล มี “โขน 
หุ่น งิpว มอญรํา ไมต้ ํcาสูง หนงั”58 
  งานพระราชทานเพลิงศพหม่อมทองคาํ บุตรทา้วอินทรสุริยา ขา้ราชสาํนกัฝ่ายใน 
โปรดเกลา้ฯ ใหมี้โขน หุ่น อยา่งละ 1 โรง หนงั 2 โรง พร้อมดว้ยดอกไมเ้พลิง ไดแ้ก่ ระทา 8 ระทา 
ไมพุ้ม่ 8 พุม่ พะเนียง 20 กระบอก พลุตบั 1 ชุด รุ้งเล็ก 4 ขด และงานศพพระยาสุรเสนา มีการแสดง
โขน หุ่น หนงั ดอกไมเ้พลิง59

 

 1.4  สมยัรัชกาลทีc 4 (พ.ศ. 2394–2411) พระบรมศพ สมเด็จพระนางเจา้รําเพยภม
ราภิรมย ์(สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี) ในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลทีc 4 
ฉบบัเจา้พระยาทิพากรวงศ ์มีความปรากฏไว ้ดงันีp  “...เวลาคํcามีหนงัมีดอกไมอี้กคืน 1 ครัp นรุ่งขึpนวนั 
13 คํcา...ไดท้รงบาํเพญ็พระราชกุศลและมีงานสมโภช 4 วนั 4 คืน ณ วนัศุกร์ เดือน 5 แรม 5 คํcา เวลา
เชา้เชิญพระองัคารแห่ลงไปลอยแลว้จะไดแ้ห่พระบรมอฐิัออกพระเมรุ มีงานสมโภชพระอฐิัสมเด็จ
พระนางอีก 2 วนั...”60 
 และในหมายรับสัcง สมยัรัชกาลทีc 4 ปรากฏการจดัมหรสพของหลวงเล่นในงาน
พระเมรุ เช่น งานพระศพสมเด็จพระอริยวงษาคตยาน ณ เมรุวดัเสกษ ใน จ.ศ. 1220 (พ.ศ. 2401) มี 
“โขน หนงั หุ่น ดอกไมเ้พลิง”61 
 งานศพเจา้จอมมารดาแพ ณ เมรุวดัราชาธิวาศ ใน จ.ศ. 1224 (พ.ศ. 2405) มี “หนงั 2 
โขน 1 โรง หุ่น 1 โรง และดอกไมเ้พลิง”62 
 งานศพพระยาพิศาลศุภผล ณ เมรุวดัประทุมคงคา ใน จ.ศ. 1224 เช่นกนั มี “โขน 
หุ่น หนงั ดอกไมเ้พลิง”63 

 
  
 58หมายรับสั�ง รัชกาลที� 3 จ.ศ. 1212 เรื�องหมายกําหนดการเกณฑ์กรมต่าง ๆ สมุดไทยดาํ เลขที� 17 
มดัที� 7 ประวติัไดม้าจากกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, หนา้ปลาย, 1 อา้งถึงใน จกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต, หุ่นไทย, 24. 
 59นนทพร อยูม่ ั�งมี, ธรรมเนียมพระบรมศพและพระศพเจ้านาย, 171.  
 60พลาดิศยั สิทธิธญัญกิจ, เล่าขาน...งานพระเมรุ (กรุงเทพฯ: บนัทึกสยาม, 2539), 105-106.  
 61หมายรับสั�ง รัชกาลที� 4 จ.ศ. 1220 สมุดไทยดาํ เลขที� 60 มดัที� 13 ประวติัสมบติัเดิมของหอสมุด, 
หนา้ตน้ หนา้ที� 19 บรรทดัที� 3 อา้งถึงใน จกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต, หุ่นไทย, 27. 
 62หมายรับสั�ง รัชกาลที� 4 จ.ศ. 1224 สมุดไทยดาํ เลขที� 17 มดัที� 23 ตูที้� 118 ประวติัไดจ้ากกรม
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 2482, หนา้ปลาย หนา้ที� 14 บรรทดัที� 2 อา้งถึงใน จกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต, หุ่นไทย, 27. 
 63หมายรับสั�ง รัชกาลที� 4 จ.ศ. 1224 สมุดไทยดาํ เลขที� 34 มดัที� 23 ตูที้� 118 ประวติักรมพระนเรศวร
ฤทธิ: ถวายหอพระสมุด 2468, หนา้ปลาย หนา้ที� 3 บรรทดัที� 2 อา้งถึงใน จกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต, หุ่นไทย, 27. 
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จ.ศ. 1225 ไดมี้งานพระเมรุกลางเมืองทีcสําคญังานหนึcง คือ งานพระศพพระเจา้ลูก
ยาเธอ กรมหมืcนวิศนุนารถนิภาธรณ ณ พระเมรุทอ้งสนามหลวง มี “โขน 2 โรง หุ่น 2 โรง งิpวโรง 1 
มอญรําโรง 1 ละครชาตรี โมงครุ่ม กุลาตีไม ้สิงโต ญวนหก ไมต้ ํcาสูง ญวนรํากระถาง มงักรดอกไม้
เพลิง”64 จากนัpนโปรดเกลา้ให้รอไวไ้ม่รืp อพระเมรุ จดังานพระศพพระเจา้น้องนางเธอพระองคเ์จา้
ขนิษฐาน้อย ณ พระเมรุทอ้งสนามหลวงในปีเดียวกนั มีมหรสพ คือ “โขน หุ่น งิpว มอญรํา หนัง 
ดอกไมเ้พลิง”65 

 1.5 สมยัรัชกาลทีc 5 (พ.ศ. 2411–2453) ปรากฏหลกัฐานมหรสพในการพระเมรุตาม
หมายรับสัcง คือ ใน จ.ศ. 1230 (พ.ศ. 2411) งานพระศพพระเจา้ราชวงศเ์ธอ กรมขุนราชสีห์ ณ เมรุวดั
อรุณ โปรดใหมี้ “โขนโรง 1 หุ่นโรง 1 งิpวโรง 1 หนงั 2 โรง”66 
  จ.ศ. 1231 (พ.ศ. 2412) งานพระศพพระบวรวงศ์เธอพระองค์เจา้ดวงจนัทร์ พระ
บวรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้สําอาง ณ เมรุผา้ขาววดัสระเกศ มีโขนโรง 1 หุ่นโรง 1 เพลาคํcามีหนงั 2 โรง 
ดอกไมเ้พลิง67 
  จ.ศ. 1231 (พ.ศ. 2412) งานพระบรมศพของรัชกาลทีc 4 ซึc งปรากฏมหรสพและ
การละเล่น คือ “โขน หุ่น หนงั โรงรํารธาลคอน มอญรํา งิpว สิงโต มงักร ไมต้ ํcาสูง ดาบญวน นอน
ร้านหอกดาบ”68 นอกจากนัpนยงัมีงานมหรสพฉลองสมโภชพระบรมอฐิัไปอีก 3 วนั 3 คืน ในปี
มะเมีย  จ.ศ. 1232 (พ.ศ. 2413) ณ พระทีcนัcงอนนัตสมาคม เวลาพลบคํcามีการเล่นโขน จบัระบาํ มีตน้
กลัปพฤกษ ์4 ตน้ ดอกไมเ้พลิง 50 ตน้ หนงั 4 โรง หุ่นโรง 1 งิpวโรง 169 
 
  
 64หมายรับสั� ง  รัชกาลที�  4 จ.ศ. 1225 สมุดไทยดํา เลขที�  53 มัดที�  26 ประวัติต้นฉบับของ
กระทรวงมหาดไทย, หนา้ตน้, 36 อา้งถึงใน จกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต, หุ่นไทย, 28. 
 65หมายรับสั�ง รัชกาลที� 4 จ.ศ. 1225 สมุดไทยดาํ เลขที� 44 มดัที� 26 ประวติักรมพระนเรศวรฤทธิ:
ประทาน 2468, หนา้ตน้, 3 อา้งถึงใน จกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต, หุ่นไทย, 28. 
 66คณะกรรมการจดัพิมพเ์อกสารประวติัศาสตร์ สํานักนากยกรัฐมนตรี, จดหมายเหตุพระราชกิจ
รายวนัในรัชกาลที� 5 ปีมะโรง พ.ศ. 2411 – ปีระกา พ.ศ. 2416 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพส์าํนกัทาํเนียบนายกรัฐมนตรี, 
2516), 25 อา้งถึงใน จกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต, หุ่นไทย, 30. 
 67เรื�องเดียวกนั, 35. 
 68หมายรับสั�ง รัชกาลที� 5 จ.ศ. 1231 เรื�องเชิญพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว
ไปสู่พระเมรุมาศ สมุดไทยดาํ เลขที� 5 มดัที� 1 ประวติัสมบติัเดิมของหอพระสมุด, หนา้ตน้, 8 อา้งถึงใน จกัรพนัธ์ุ 
โปษยกฤต, หุ่นไทย, 30. 
 69คณะกรรมการจดัพิมพเ์อกสารประวติัศาสตร์ สาํนกันายกรัฐมนตรี, 42 อา้งถึงใน จกัรพนัธ์ุ โปษ
ยกฤต, หุ่นไทย, 30. 
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  จ.ศ. 1240 (พ.ศ. 2421) การพระศพพระเจา้บรมวงษเธอกรมพระเทเวศวชัรินทร ณ 
เมรุยอดมณฑป วดัอรุณราชวราราม มี โขนโรง 1 หุ่นโรง 1 งิpวโรง 1 มอญรําโรง 1 หนงั 2 โรง ไมต้ ํcา
สูง สิงโต ญวนหก มงักร สิงโตล่อแกว้ ญวนรําโคม ดอกไมเ้พลิงครบทุกอยา่ง 4 คืน70 
   จ.ศ. 1240 เช่นกัน การศพพระยาราชภกัดี ณ เมรุยอดเกีp ยววดัสเกษของหลวง
พระราชทาน มีโขนโรง 1 หุ่นโรง 1 หนงั 2 โรง ดอกไมเ้พลิง 3 คืน และงิpวโรง 1 หุ่นจีนโรง 1 หนงั
ตะลุงโรง 1 การศพสมเด็จพระวนัรัต (สมบุญ) ณ เมรุผา้ขาวยอดเกีpยววดัสเกษ มีโขนโรง 1 หุ่นโรง 1 
หนงั 2 โรง ดอกไมเ้พลิง และการโกศศพท่านเจา้พระยาภูธราภยั ณ วดัเครือวลัวิหาร มีโขนโรง 1 
หุ่นโรง 1 หนงั 2 โรง ดอกไมเ้พลิง 3 คืน งิpวโรง 171 
   งานพระเมรุสมเด็จพระนางเจา้สุนนัทากุมารีรัตน์ เมืcอ จ.ศ. 1242 (พ.ศ. 2423) เวลา
คํcา มีดอกไมไ้ฟต่าง ๆ มีรําโคม สิงโตมงักร มีโขนสองโรง หุ่นสองโรง งิpวหนึcงโรง หนงัและโรงรํา
ต่าง ๆ เล่นทุกช่องระทา 12 โรง นอกจากนีpก็โปรดให้เทวดาทิpงทานตามตน้กลัปพฤกษ ์ซึc งแต่ละตน้
จะมีรํางา้วดว้ย ส่วนผูที้cถวายผา้ขาวช่วยในงานพระเมรุก็จะไดรั้บแจกมะนาว แต่ตอ้งมารับต่อหน้า
พนกังานพระคลงัมหาสมบติั ซึc งตัpงแจกทีcคดพระเมรุหนา้พระทีcนัcงทรงธรรม72 
   งานพระเมรุใน ร.ศ. 108 (พ.ศ. 2432) ในงานสําคญั ๆ จะมีหุ่นหลวงเล่น เช่น            
งานศพเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวฒัน์ และพระยาประภากรวงษ์ งานพระศพพระเจ้าบรมวงษ์เธอ           
กรมหลวงวรศกัดาพิศาล งานพระศพพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้านภาจรจาํรัสศรี และพระเจา้ลูกเธอ
พระองค์เจา้สมยัวุฏฐิวโรดม งานพระศพพระเจา้น้องยาเธอพระองค์เจา้ศรีเสาวภางค์ ณ พระเมรุ 
ทอ้งสนามหลวง เป็นตน้73 
 มหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุพระเจา้ลูกเธอพระองค์เจา้ชายสมยัวุฏฐิ
วโรดม ทีcสิpนพระชนม์เพราะพระอาการประชวร ในวนัทีc 9 ธันวาคม รัตนโกสินทร์ศก 118 (พ.ศ. 
2432) ความวา่ 
 
 

 
 

  
 70ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 5, 56 อา้งถึงใน จกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต, หุ่นไทย, 31. 
 71เรื�องเดียวกนั, 69, 90 และ 308 อา้งถึงใน จกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต, หุ่นไทย, 31. 
 72ส.พลายนอ้ย (นามแฝง), วนัก่อนคนืเก่า (กรุงเทพฯ: พิมพค์าํ, 2543), 180. 
 73ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 6, 96, 388 และ 404 อา้งถึงใน จกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต, หุ่นไทย, 33. 
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อนึcงไดมี้ดอกไมเ้พลิง พุ่ม 15 พุ่ม ระธา 8 ระธา ดอกไมก้ะถาง 8 กะถาง ฝนแสนห่า 
แปดตน้ เพนียง 20 เพนียง ตัpงแต่คืนทีc 7 จนคืนทีc 9 ครบ 3 คืน เสร็จการร้อยวนั...อนึc งพิธี
กงเต๊กแลการเล่นกลางวนั/กลางคืน แลดอกไมเ้พลิงกมี็เตม็ทีcเหมือนเวลาวานนีp 74 

 
 งานแห่พระศพพระเจา้นอ้งยาเธอพระองค์เจา้ศรีเสาวภางค์ วนัทีc 14 กุมภาพนัธ์ 
รัตนโกสินทร์ศก 118 (พ.ศ. 2432) ความวา่ 
 

เวลาบ่าย 5 โมง พระบาทสมเดจพระเจ้าอยู่หัวเสดจออกประทับเกย ทรงพระ
ราชยานแต่น่าพระทีcนัcงจกัรกรีมหาปราสาท เสดจโดยขบวนนาํตามเสดจไปประทบัเกย
พลบัพลาขา้งในพระเมรุทอ้งสนามหลวง แลว้ เสด็จกลบัพลบัพลาทรงโปรยผลกลัปพฤกษ์
แก่พระบรมวงษานุวงษแลขา้ราชการ แลว้โปรดเกลา้ฯ ใหทิ้pงทานผลกลัปพฤกษ ์4 พุ่ม ๆ 
ละ 20 บาท รวมวนัละ 1 ชัcง ทรงโปรยวนัละ 1 ชัcง แลมีของสมเดจพระบรมโอรสาธิราช
ถวายทรงโปรยเพิcมเติมดว้ย ทรงโปรยเสร็จแลว้มีมวยคู่ 1 แลว้โปรดเกลา้ฯ ใหห้ลวงไชย
โยคชกชะนะกบัขุนโยธานุรักษร์ํากระบีcถวายทอดพระเนตรคู่ 1 แลว้ทรงจุดดอกไมเ้พลิง
พุ่มแลมีรํากระถางสิงห์โต มงักรเวลา 1 ทุ่ม75 

 
ร.ศ. 109 (พ.ศ. 2433) งานพระศพพระเจา้ลูกเธอพระองคเ์จา้โกมลเสาวมาล ณ พระ

เมรุวดัสเกษ มี โขน 1 โรง มอญรํา 1 โรง งิpว 1 โรง แลไมล้อย ญวนหก กลางคืน มีโขนหนา้จอ 1 
โรง หนงั 1 โรง ญวนรํา กระถาง สิงโต มงักร แลดอกไมเ้พลิงต่าง ๆ76 
  ร.ศ.110 (พ.ศ.2434) หุ่นหลวงไดอ้อกโรงแสดงในงานต่อไปนีp  งานพระราชทาน
เพลิงศพพระเจา้ลูกเธอพระองค์เจา้บณัฑรวรรณวโรภาษทีcวดัเทพศิรินธราวาศ การศพทา้วสุจริต
ธาํรงและการศพสมเด็จพระวนัรัต ณ วดัเทพศิรินธราวาศ เป็นตน้77 

 
  
 74จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปีฉลู เอกศก 
พุทธศักราช 2432, (ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พิมพใ์นการพระราชทาน
เพลิงศพ นางจงกลนี โสภาคย ์จ.ช. ที�เมรุวดัมกฎุกษตัริยาราม วนัที� 31 ตุลาคม 2534), 89 และ 134. 
 75เรื�องเดียวกนั, 199. 
 76ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 7, 260 อา้งถึงใน จกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต, หุ่นไทย, 33. 
 77ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 8, 307, 423, 432 และ 439 อา้งถึงใน จกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต, หุ่นไทย, 33. 
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ร.ศ. 111 (พ.ศ. 2435) หุ่นหลวงแสดงในงานศพเจา้คุณเป้า ณ วดัพิไชยญาติการาม 
งานพระเมรุวดัสะเกษพระศพพระเจา้บวรวงษเ์ธอ กรมหมืcนสถิตธาํรงสวสัดิ�  พระศพพระเจา้บวร-
วงษเ์ธอพระองคเ์จา้นนัทวนั พระศพพระเจา้บวรวงษเ์ธอพระองคเ์จา้พรหมเมศร์ เป็นตน้78 
   ร.ศ. 114 (พ.ศ. 2438) ในงานพระเมรุมาศพระเจา้ลูกเธอพระองคเ์จา้วิมลนาคนพีสี 
การมหรสพสมโภชมี “โขน 1 โรง หุ่น 1 โรง งิpว 1 โรง มอญรํา 1 โรง หนงั 2 โรง ไมล้อยแลญวน
หก สิงโต มงักร รําโคม กบัหุ่นกระบอก พระเจา้น้องยาเธอ กรมหมืcนดาํรงราชานุภาพ มีถวาย 1 
โรง”79 
   ร.ศ. 114 มีหุ่นหลวงแสดงในงานพระเมรุคนสําคญั ๆ อีกหลายงาน อาทิ งานพระ
เมรุพระเจา้ราชวงษ์เธอ กรมขุนเจริญผลภูลสวสัดิ�  และพระเจา้ราชวรวงษ์เธอ พระองค์เจา้กินรี มี
มหรสพ ไดแ้ก่ โขน 1 โรง หุ่น 1 โรง 2 วนัครึc ง หนงั 2 โรง ดอกไมเ้พลิง ไมล้อย ญวนหก รําโคม 
สิงโต 2 คืน ตามพระเกียรติยศ งานพระเมรุพระเจา้บวรวงษเ์ธอพระองคเ์จา้ดวงประภาและพระเจา้
บวรวงษเ์ธอ พระองคเ์จา้สุธารศ การมหรสพ มี โขน หุ่น หนงั ดอกไมเ้พลิง และงานศพเจา้พระยา
มหินธรศกัดิธาํรง (เพง็) มี โขน 1 โรง หุ่น 1 โรง หนงั 2 โรง กบัดอกไมเ้พลิงเป็นเกียรติยศ80 
   ใน ร.ศ. 114 การศพเจา้จอมมารดาอ่วมมีโขน 1 โรง หนงั 2 โรง ดอกไมเ้พลิง การ
ศพพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย) และพระยาอาหารบริรักษ (ทิน) แลทา้วสุภติัการภกัดี (นาค) ก็
เช่นเดียวกนั81 การพระศพพระยาราชภกัดี ณ วดัสเกษ จ.ศ.1240 (พ.ศ. 2421) มีทัpงหุ่นหลวงและหุ่น
จีน82 และการพระศพเจา้จอมมารดาปุกในปีเดียวกนั มีหุ่นจีนโรง 1 หนงัตะลุงโรง 1 เล่นสามวนั83 
  การเล่นหุ่นหลวงเป็นมหรสพในงานพระเมรุก็ยงัคงแสดงในงานสําคญั ๆ จนสิpน
รัชกาล เช่น การพระศพพระสัมพนัธวงษเธอ กรมหมืcนนฤบาลมุขมาตย ์ณ เมรุวดัสะเกษ ใน ร.ศ. 
117 (พ.ศ.2441) มี “โขน 1 โรง หุ่น 1 โรง หนงั 2 โรง งิpว 1 โรง มอญรํา ไมล้อย ญวนหก สิงโต 
มงักร รํากระถาง ดอกไมเ้พลิง”84 

 
  
 78ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 9, 321, 402 และ 411 อา้งถึงใน จกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต, หุ่นไทย, 33. 
 79ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 12, 10 อา้งถึงใน จกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต, หุ่นไทย, 34. 
 80เรื�องเดียวกนั, 441, 448 และ 501 - 502 อา้งถึงใน จกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต, หุ่นไทย, 34. 
 81เรื�องเดียวกนั, 58, 448 และ 508 - 509 อา้งถึงใน จกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต, หุ่นไทย, 34. 
 82ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 5, 69 อา้งถึงใน จกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต, หุ่นไทย, 37. 
 83เรื�องเดียวกนั, 99 อา้งถึงใน จกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต, หุ่นไทย, 37. 
 84กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารรัชกาลที� 5 ว. 14/21 อา้งถึงใน จกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต, หุ่นไทย, 
38. 
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  ในปีต่อมา คือ ร.ศ. 118 (พ.ศ. 2442) การศพเจา้พระยารัตนบดินทร์ ณ เมรุวดักลัยา
นิมิต มี โขน 1 โรง หุ่น 1 โรง หนงั 2 โรง85 
   ร.ศ. 119 (พ.ศ. 2443) การพระศพพระเจา้ลูกยาเธอ พระองคเ์จา้อนุสรศิริประสาธน์ 
ณ เมรุวดัเทพศิรินทราวาศ มี “โขน หุ่น งิpว มอญรํา ไมล้อยญวนหก สิงโตมงักร รํากระถาง หนงั”86 
  ร.ศ. 119 (พ.ศ. 2443) งานพระบรมศพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจา้ฟ้ามหาวชิ-
รุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ปรากฏการจดัแสดงมหรสพต่าง ๆ ความวา่ 
 

หนา้พลบัพลามีโรงมหรสพโขน 2 โรง หุ่น 2 โรง งิpว 1 โรง ดอกไมเ้พลิง ไมสู้ง 
ญวนหก พอกระบวนพระบรมศพมาถึงพวกมหรสพก็เล่นทนัที... เวลา 16 นาฬิกา พระ
เจา้อยู่หัวเสด็จพระราชดาํเนินทรงพระราชยานเทียบหนา้พลบัพลาประทบับนพระราช
อาสน ์แลว้ทรงโปรยลกูมะนาวทิpงทาน ...มีผูค้นพากนัไปแย่งทานเต็มไปหมด...เรียกกนัว่า
เสด็จออกหน้าพลบัพลามวยแลว้มีการเล่นถวายหน้าทีcนัcง มีชกมวย ญวนหก เสือตกันํp า 
ส่วนโรงมหรสพก็เล่นกนัทุกวนั เวลาสมควร เสด็จเขา้ในพระเมรุ ซึc งมีฉนวนกัpนสําหรับ
เจา้นายฝ่ายใน ทรงบาํเพญ็พระกุศล แลว้เสวยพระกระยาหารทีcพระเมรุ เมืcอเสวยเสร็จออก
หนา้พลบัพลามวยทอดพระเนตรรําโคม ของพวกกรมมหรสพสังกดับา้นเจา้พระยาเทเวศร์ 
(เจา้พระยาเทเวศร์วงศวิ์รัตน์ ; ม.ร.ว.หลาน กุญชร) จดัมาแสดงเป็นรูปต่าง ๆ มียืนซอ้นกนั
ถึงสามชัpนกมี็87 

 
 ในปลายรัชกาล ร.ศ. 129 (พ.ศ. 2453) งานพระเมรุพระเจา้ลูกเธอ พระองค์เจา้อุรุ
พงศรั์ชสมโภช และการเมรุเจา้คุณจอมมารดาเปีc ยม ณ วดัเบญจมบพิตร การมหรสพก็ไดล้งโรงเล่น 
คือ “กลางวนั โขน หุ่น งิpว หุ่นกระบอกของเจ้าภาพ กลางคืน หนัง แลโขนหน้าจอของเจา้ภาพ 
ภาพยนตร์ 2 โรง”88  หลงัการสวรรคตของรัชกาลทีc 5 ไดเ้กิดยุติมหรสพประกอบงานพระเมรุกลาง
เมือง ณ ทอ้งสนามหลวง ทาํใหก้ารแสดงมหรสพและการละเล่นบางอยา่งไม่ไดน้าํออกแสดง  
  ดว้ยเหตุนีpจากหลกัฐานดา้นเอกสารทีcปรากฏในสมยัรัชกาลทีc 1–5 จึงทาํให้สามารถ
ใชเ้ป็นสิcงยนืยนัไดถึ้งความนิยมของมหรสพและการละเล่นทีcพบจาํนวน 8 ประเภทจากขอบเขตของ
จิตรกรรมฝาผนงัฉากมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุทีcไดท้าํการศึกษา  
 

  
 85กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารรัชกาลที� 5 ว. 14/27 อา้งถึงใน จกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต, หุ่นไทย, 38. 
 86กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารรัชกาลที� 5 ว. 14/34 อา้งถึงใน จกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต, หุ่นไทย, 38. 
 87หม่อมเจา้จงจิตรถนอม ดิศกลุ, 2521, 41-42 อา้งถึงใน วณีา  วสีเพญ็, วรรณคดกีารละคร, 81. 
 88ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 27, 71 อา้งถึงใน จกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต, หุ่นไทย, 38. 
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2.  หลกัฐานภาพถ่าย 

 ภาพถ่ายนบัเป็นหลกัฐานทีcมีประโยชน์ในการบนัทึกเหตุการณ์ทีcเกิดขึpน ทัpงนีp  จะ
ไดน้าํเสนอถึงภาพถ่ายทีcเกีcยวขอ้งกบัมหรสพและการละเล่น ในสมยัรัชกาลทีc 1–5 ดงันีp  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพทีc 57 ตวัพระ และ ตวันาง สมยัรัชกาลทีc 5 
ทีcมา: เอนก นาวกิมูล, นาฏกรรมชาวสยาม, 17. 

ภาพทีc 58 คณะละครไทยทีcนายบุศยพ์าไปแสดงในยโุรปเมืcอ พ.ศ. 2443 
ทีcมา: เอนก นาวกิมูล, นาฏกรรมชาวสยาม, 26. 
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 จากการนาํเสนอภาพทีcเกีcยวขอ้งกบัการแสดงละคร (ภาพทีc 57–59) ทาํให้สามารถ
ยืนยนัไดถึ้งรูปแบบการแต่งกายของผูแ้สดงละครในช่วงสมยัรัชกาลทีc 1–5 อีกทัpงยงัยืนยนัถึงความ
นิยมในการแสดงละครนอกเรืcองสังขท์องซึc งปรากฏในขอบเขตของการศึกษาดว้ยเช่นกนั 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
   

ภาพทีc 59 คณะนกัแสดงละครนอก เรืcองสังขท์อง 
ทีcมา: ละครนอก,  เขา้ถึงเมืcอ 5 เมษายน 2556, เขา้ถึงไดจ้าก th.wikipedia.org/wiki/ 
          ไฟล:์Lakon_Nok.jpg 

ภาพทีc 60 โขนกลางแปลงพร้อมวงปีc พาทย ์เขา้ใจวา่ถ่ายประมาณปลายสมยัรัชกาลทีc 4 
                  หรือตน้สมยัรัชกาลทีc 5 
ทีcมา: เอนก นาวกิมูล, นาฏกรรมชาวสยาม, 23. 
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 การแสดงโขนกลางแปลง (ภาพทีc 60) ซึc งระบุไดจ้ากการทีcแสดงบนพืpนดิน กลาง
สนาม ไม่ตอ้งสร้างโรงใหเ้ล่น พร้อมวงปีc พาทย ์ทาํให้สามารถทราบถึงรูปแบบการแสดงตามทีcไดมี้
หลกัฐานทางเอกสารวา่มีความนิยมในสมยัรัชกาลทีc 1 โดยในงานฉลองพระบรมอฐิัพระปฐมบรม
ชนกก็ไดมี้การจดัแสดงโขนประเภทนีpดว้ย 
 การแสดงโขนหนา้จอ (ภาพทีc 61) เป็นภาพทีcมีความคลา้ยคลึงกบัภาพจิตรกรรมฝา
ผนงั ฉากของจอหนงัใหญ่ ณ วดัอ่างแกว้ เนืcองจากการแสดงโขนหนา้จอ คือ โขนทีcเล่นตรงหนา้จอ 
ซึc งแต่เดิมใชส้ําหรับแสดงหนงัใหญ่ ต่อมาเมืcอนิยมนาํมาใชป้ระกอบการแสดงโขนจึงเจาะหนา้จอ 
เรียกวา่ “จอแขวะ” คือ เจาะทีcผา้ดิบทัpงสองขา้งจอทาํเป็นช่องประตูเขา้ออก แลว้ทาํเป็นรูปซุ้มประตู 
เช่นประตูเมือง ดา้นหนึcงเขียนเป็นรูปปราสาทราชวงั สมมติเป็นกรุงลงกา อีกดา้นหนึcงของจอเขียน
เป็นค่ายของพระราม ดา้นบนเขียนรูปเมขลาล่อแกว้ อีกดา้นเขียนรูปรามสูรขวา้งขวาน เหนือขึpนไป
เขียนรูปพระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์89 แบบแผนดงักล่าวปรากฏตรงกบัจอหนงัใหญ่ทีcอยูใ่นภาพ 
 หุ่นหลวง (ภาพทีc 62) เป็นหลกัฐานทีcแสดงถึงความนิยมในการจดัแสดงหุ่นหลวง
ในการมหรสพต่าง ๆ เนืcองจากยงัคงเหลือตวัหุ่นใหเ้ห็น ซึc งเป็นทีcน่าเสียดายวา่นบัตัpงแต่หลงัจากการ
สวรรคตของรัชกาลทีc 5 ไดมี้การยกเลิกมหรสพประกอบงานพระเมรุกลางเมือง ณ ทอ้งสนามหลวง  

ส่งผลใหข้าดการสืบทอดวชิาการเชิดหุ่นหลวง ทาํใหจ้นถึงปัจจุบนัไม่มีผูที้cสามารถเชิดหุ่นหลวงได ้
 

  
 89อนนัต ์ทรงประไพ, “ประวติัและความเป็นมาของ “โขน”, 19. 

ภาพทีc 61 การแสดงโขนหนา้จอ 
ทีcมา: เอนก นาวกิมูล, ราษฎร์บันเทงิ, 18. 
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ทั>งนี>  จึงทาํให้สันนิษฐานไดว้่าการเล่นหุ่นหลวงก็คงจะเลิกเล่นภายหลงัจากที�พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเสด็จสวรรคต  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพทีc 62 หุ่นหลวงตวัยกัษ ์พระพิราพ สร้างราวสมยัตน้รัตนโกสินทร์ จนถึงปลายรัชกาลทีc 5  
                 (2325–2453) จดัแสดงอยู ่ณ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
 

ภาพทีc 63 การแสดงงิpว 
ทีcมา: ทศันา ทศันมิตร, จากงิFววงัหน้า...ถึงโขน ละครไทย, 12. 
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 การแสดงงิpว (ภาพทีc 63) นบัเป็นมหรสพของชาติพนัธ์ุอืcนทีcไดรั้บความนิยมใน
สังคมไทยอยา่งมาก หลกัฐานปรากฏจากทีcมีการนาํงิpวมาแสดงในวงัเจา้นาย และมีการตัpงโรงงิpวใน
วงัหนา้ขึpนอยา่งเป็นทางการ90  และในขอบเขตการศึกษาก็พบการแสดงงิpวดว้ยเช่นกนั 

 ปีc พาทยเ์ครืcองห้า (ภาพทีc 64) จากภาพนีp จะทาํให้ทราบองค์ประกอบของเครืcอง
ดนตรีประกอบวงปีc พาทยเ์ครืcองห้า และการวางตาํแหน่งของนกัดนตรี ทัpงนีp  วงปีc พาทยเ์ครืcองห้าถือ
เป็นวงดนตรีหลกัทีcใช้สําหรับการประกอบการแสดงมหรสพ ซึc งจากภาพจิตรกรรมฝาผนังทีcเป็น
ขอบเขตการศึกษาก็จะเห็นว่ามีการเก็บรายละเอียดของวงดนตรีใส่ไปในภาพของจิตรกรรมฝาผนงั
เพืcอทาํใหภ้าพของการแสดงมหรสพเกิดความสมบูรณ์ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โรงละครเร่ สมยัรัชกาลทีc 5 (ภาพทีc 65) ภาพนีp เป็นการยนืยนัถึงสภาพแวดลอ้มของ
โรงละครและบรรยากาศของผูช้มการแสดงทีcเหมือนกนักบัภาพจากจิตรกรรมฝาผนงั คือ มีคนชม
การแสดงอยา่งคบัคัcง เบียดเสียดกนัจนเตม็หนา้โรง การแต่งกายของผูช้มไม่สวมเสืpอ นุ่งโจงกระเบน 
มีวฒันธรรมการนาํร่มมากางเพืcอความสุนทรียภาพในการชมการแสดง และพบคนชาติพนัธ์ุอืcน คือ 
ชาวจีน สังเกตได้จากสวมหมวกกุยเล้ย ปะปนอยู่กับผูช้มการแสดงชาวไทย ทัpงนีp  บรรยากาศทีc
เหมือนกบัภาพจิตรกรรมฝาผนงัอีกอย่างหนึc ง คือ มีการตัpงร้านคา้ อยู่บริเวณดา้นซ้ายของภาพ ซึc ง
เป็นบรรยากาศเช่นเดียวกนักบัทีcปรากฏในภาพจิตรกรรมฝาผนงัวดัทองธรรมชาติวรวหิาร 

 

  
 90ทศันา ทศันมิตร, จากงิ'ววงัหน้า...ถึงโขน ละครไทย (กรุงเทพฯ: แสงดาว, 2554), 12. 

ภาพทีc 64 ปีc พาทยเ์ครืcองหา้ 
ทีcมา: ปี/ พาทย์เครื/องห้า, เขา้ถึงเมืcอ 9 เมษายน 2556, เขา้ถึงไดจ้าก 53011310285. bolgspot.com/ 
         2012/05/blog-post.html 
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 การชกมวยของชาวบา้น สมยัรัชกาลทีc 5 (ภาพทีc 66) ภาพนีp เมืcอนาํมาเปรียบเทียบ
กบัภาพจิตรกรรมฝาผนงัฉากการชกมวย ณ วดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร จะทาํให้เห็นถึง
การแต่งกายทีcมีรูปแบบเช่นเดียวกนั คือ ไม่สวมเสืpอ นุ่งโจงกระเบน แต่ในภาพนีpจะแตกต่างไป คือ 
นุ่งโจงกระเบนผา้พืpน หรือนุ่งกางเกงขากวา้งยาวเพียงครึc งแขง้ เรียกวา่ “กางเกงไทย”91 คาดผา้ใตเ้อว 
ไม่สวมรองเทา้ และยงัเห็นทรงผมเช่นเดียวกนั คือ ผมทรงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 91กรมศิลปากร, กองจดหมายเหตุแห่งชาติ.  สมุดภาพววิฒันาการการแต่งกายสมยักรุงรัตนโกสินทร์ 
(กรุงเทพฯ: อมรินทร์การพิมพ์, 2525.  จัดพิมพ์เนื�องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พุทธศักราช 
2525), 45. 

ภาพทีc 65 โรงละครเร่ สมยัรัชกาลทีc 5 
ทีcมา: เอนก นาวกิมูล, ราษฎร์บันเทงิ, 31. 

ภาพทีc 66 การชกมวยของชาวบา้น สมยัรัชกาลทีc 5 
ทีcมา: กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, กรมศิลปากร.  สมุดภาพววิฒันาการการแต่งกายสมัยกรุง 
          รัตนโกสินทร์, 45. 
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บทที/ 5 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
  จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ฉากมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุจาก
จิตรกรรมฝาผนงัสมยัรัชกาลทีc 1-5 จะปรากฏร่วมในฉากพุทธประวติัตอนถวายพระเพลิงพระบรม
ศพของพระพุทธเจา้ โดยพยายามทีcจะถ่ายทอดเนืpอหาตามทีcปรากฏจากพุทธประวติั ดงัทีcระบุใน  
พระปฐมสมโพธิกถา ปริเฉททีc 27 ธาตุวิภชันปริวรรต ตอนพระมหากสัสปเถระเดินทางมาถวาย
สักการะพระบรมศพและมีพระเพลิงทิพย์บงัเกิดขึpน โดยเหล่าเทพยดากบัมลัลกษตัริย์ทัpงหลาย  
พร้อมกนัทาํสักการบูชาดว้ยการฟ้อนรําขบัร้องประโคมดนตรี หลงัจากถวายพระเพลิงแลว้ กษตัริย์
ทัpงหลายต่างพากนัมาขอพระบรมสารีริกธาตุ โทณพราหมณ์จึงแบ่งพระบรมสารีริกธาตุแลว้เหล่า
เทพและมนุษยท์ัpงหลายก็ไดอ้ญัเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐานเป็นทีcสักการบูชา ณ นคร
ต่าง ๆ ดว้ยเหตุนีp จึงทาํให้ภาพจิตรกรรมฝาผนงัในฉากตอนพุทธประวติัไดถ่้ายทอดเรืcองราวออกมา
เป็นฉากทีcปรากฏมหรสพและการละเล่นทีcอยูใ่นงานพระเมรุพระบรมศพของพระพุทธเจา้  
 รูปแบบของมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุทีcปรากฏอยู่ในขอบเขตของ
จิตรกรรม ฝาผนงัทีcไดน้าํเสนอทัpง 4 แห่ง เป็นการวิเคราะห์ไดว้า่รูปแบบทีcพบจากภาพจิตรกรรมฝา-
ผนงันัpนเป็นการนาํเอารูปแบบและประเภทของมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุทีcจดัขึpนจริง
ในสมยัรัชกาลทีc 1–5 ไปเป็นขอ้มูลในการถ่ายทอดออกมาเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนงั ดงัทีcไดท้าํการ
เปรียบเทียบในส่วนของหลกัฐานดา้นเอกสารและภาพถ่ายทีcปรากฏในช่วงเวลาเดียวกนั ทาํให้
หลกัฐานจิตรกรรมฝาผนงัไดก้ลายเป็นสิcงทีcสะทอ้นถึงสภาพแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรม ถือ
เป็นหลักฐานทางประวติัศาสตร์ทีc มีคุณค่า ทําให้สามารถใช้เป็นข้อมูลทีcจะศึกษาเรืc องราว 
ขนบธรรมเนียมประเพณีดา้นมหรสพและการละเล่นในอดีตไดโ้ดยนบัวา่เป็นบนัทึกหลกัฐานทาง
วฒันธรรมอีกประเภทหนึcงในลกัษณะเดียวกบัหลกัฐานทีcเป็นเอกสารและภาพถ่าย เป็นสิcงทีcยืนยนั
ถึงรูปแบบความนิยมในช่วงสมยัเวลานัpน ๆ และยงัเป็นการบนัทึกรูปแบบมหรสพและการละเล่น
บางประเภทในอดีต  ทีcหมดความนิยมเล่นกนัในสมยัต่อมา เนืcองจากมีการเปลีcยนแปลงในเรืcองของ
การปรับใหส้อดคลอ้งกบัสภาพของสังคม มหรสพและการละเล่นบางชนิดไม่ปรากฏแลว้ในสังคม
ปัจจุบนั โดยเริcมจากการลดทอนการจดัมหรสพบางประเภทภายหลงัการสวรรคตของรัชกาลทีc 5 ทาํ
ใหม้หรสพและการละเล่นในงานพระเมรุไดมี้การปรับเปลีcยนรูปแบบและการแสดง ในบางประเภท 
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ไดสู้ญหายไปจากสังคมไทย เช่น การตัpงระทาเพืcอจุดดอกไมเ้พลิง เนืcองจากมีพลุไฟแบบใหม่ หรือ
มหรสพบางอยา่งไดข้าดการสืบทอดต่อ เช่น วธีิการเชิดหุ่นหลวง เป็นตน้  
 จิตรกรรมฝาผนงัฉากมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุไดก่้อประโยชน์ในการ
สะทอ้นถึงสภาพแวดลอ้มของสังคมไทยในช่วงสมยัรัชกาลทีc 1–5 โดยมหรสพและการละเล่นทีc
ปรากฏ สะทอ้นถึงหลกัฐานของสังคมในช่วงเวลานัpน  ทาํให้สามารถทราบถึงรูปแบบของมหรสพ
และการละเล่นทีcไดรั้บความนิยมของสังคมในสมยัรัชกาลทีc 1–5 ซึc งมหรสพและการละเล่นในงาน
พระเมรุถือเป็นเครืcองบนัเทิงใจ เนืcองจากเป็นการเปิดโอกาสใหช้าวบา้นไดร่้วมแรงร่วมใจในการเขา้
ร่วมพระราชพิธีงานพระเมรุ จึงทาํให้มีส่วนช่วยในการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมของสังคมสืบ
ต่อไป เห็นไดจ้ากภาพจิตรกรรมฝาผนงัในดา้นหนา้โรงมหรสพในแต่ละประเภทจะเขียนภาพผูช้ม
การแสดงทีcแออดัยดัเยียดกนัจนคบัคัcงดา้นหน้าเวที จนถึงกบัผูช้มการแสดงทีcอยู่ดา้นหลงัตอ้งใช้
วิธีการขีcคอกนัเพืcอให้ไดช้มการแสดง ซึc งเป็นภาพสะทอ้นถึงความนิยมชมการแสดงมหรสพและ
การละเล่นในงานพระเมรุ ทัpงนีp  สามารถสรุปไดถึ้งความสําคญัของมหรสพและการละเล่นในงาน
พระเมรุ จากจิตรกรรมฝาผนงัในสมยัรัชกาลทีc 1–5 ดงันีp  

1. มหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุในฐานะเป็นเครื/องสะท้อนสภาพแวดล้อม
ทางสังคม  

ทัp งนีp  ความนิยมมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ ปรากฏได้จากการสรุปถึง
ประเภทของมหรสพและการละเล่นทีcพบจากขอบเขตการศึกษาจาํนวน 8 ประเภท ไดแ้ก่ (1) ละคร 
(2) หุ่น (3) โขน (4) หนงัใหญ่ (5) งิpว (6) ชกมวย (7) กายกรรม (ไต่ลวด ไมสู้ง หกคะเมน และ
เหยียบปลายมีด) และ (8) ระทาและดอกไมเ้พลิง ซึc งนบัว่ามีความสอดคลอ้งกบัหลกัฐานทางดา้น
เอกสารในการจดัมหรสพและการละเล่นภายในงานพระเมรุในช่วงสมยัรัชกาลทีc 1–5 ซึc งการปรากฏ
มหรสพและการละเล่นในภาพจิตรกรรมฝาผนงั ถือเป็นสิcงทีcสะทอ้นถึงประเภทของมหรสพและ
การละเล่นทีcไดรั้บความนิยมสูงสุดในช่วงเวลาดงักล่าว ทัpงนีp  เนืcองจากความจาํกดัของพืpนทีcทีcจะใช้
ในการเขียนภาพพุทธประวติัฉากการปรินิพพานทีcปรากฏมหรสพและการละเล่น ทาํให้ตอ้งคดัสรร
เอาประเภทของมหรสพและการละเล่นทีcไดรั้บความนิยมมาบนัทึกไว ้เช่น การจดัแสดงมหรสพทีc
ถือว่ามีความสําคญั ได้แก่ ละคร หุ่น โขน หนังใหญ่ ซึc งจดัเป็นประเภทของมหรสพทีcได้รับการ
ถ่ายทอดลงในจิตรกรรมฝาผนงัเป็นจาํนวนมาก เพราะนับเป็นมหรสพทีcมีความสําคญัในการเล่น
สมโภช ดงัจะเห็นไดจ้ากหลกัฐานทางเอกสารทีcนาํมาเปรียบเทียบ ระบุไดว้่าในทุกโอกาสทีcจดัว่า
เป็นงานมหกรรมใหญ่และถือว่าเป็นงานสําคญัจะตอ้งปรากฏว่ามีละคร หุ่น โขน หนังใหญ่ เล่น
สมโภชด้วย ส่วนการละเล่นกายกรรมต่าง ๆ ก็นับว่าได้รับความนิยมในการนํามาเขียนภาพ
จิตรกรรมฝาผนงัมาก เหตุผลนัpนคงจะเนืcองมาจากเป็นการละเล่นทีcถือวา่เป็นของแปลกแตกต่างจาก
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การละเล่นปกติของไทย ทาํให้หาดูได้ยากเนืcองจากไม่ได้พบทัcวไปในสังคมยกเวน้ในวาระงาน
สมโภชสําคญั แต่ทัpงนีp มีขอ้สังเกตวา่ในกรณีขอบเขตการศึกษากลบัปรากฏวา่ไม่พบภาพจิตรกรรม
ฝาผนงัทีcเป็นมหรสพและการละเล่นทีcเป็นประเภทมหรสพของหลวง คือ ระเบ็ง โมงครุ่ม กุลาตีไม ้
ฯลฯ  

ส่วนเรืcองทีcนาํมาแสดงในมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุนัpน พิจารณาไดว้่ามี
การคดัเลือกเอาเนืpอหาจากบทละครในเรืcองทีcมีความโดดเด่นและเป็นทีcนิยม รวมถึงเป็นทีcรู้จกั เช่น 
ละครนอก เรืcองพระรถเสน ตอนจบัมา้–มอมเหลา้นางเมรี ละครนอก เรืcองสังขท์อง ละครนอกเรืcอง
ไกรทอง ตอนไกรทองบุกถํpาชาละวนั โขนตอนพระรามตามกวาง และ ตอนสุครีพถอนตน้รัง   

มหรสพและการละเล่นทีcพบในทุกภาพจิตรกรรมฝาผนงั คือ ระทา  ทัpงนีp  คงจะเนืcอง
ดว้ยความสาํคญัและปรากฏหลกัฐานทีcชดัเจนวา่เป็นส่วนประกอบหลกัทีcใชป้ระกอบในการจดังาน 
และยงัเป็นจุดหลกัทีcจะมีการบนัทึกหลกัฐานไวว้่ามหรสพต่าง ๆ จะจดัแสดงอยู่ระหว่างช่องเสา
ระทา 

ในส่วนของการตรวจสอบกรณีทีcหลักฐานด้านเอกสารมีการระบุว่าการจัดแสดง
มหรสพและการละเล่นจะมีการแสดงเป็นจาํนวนหลายวนัหลายคืนนัpน เนืcองจากภาพจิตรกรรมฝา
ผนงัจะมีพืpนทีcในการถ่ายทอดเพียงเนืpอหาในตอนเดียว คือ ปรากฏร่วมในตอนปรินิพพาน ฉากงาน
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึc งไม่สามารถระบุช่วงเวลาไดว้่าเป็นเวลากลางวนัหรือกลางคืน โดย
นอกจากการวิเคราะห์จากประเภทของมหรสพประเภทนัpน ๆ แลว้ เช่น หนงัใหญ่ทีcใช้ตวัหนงัสีดาํ
ซึc งเป็นหนงักลางคืน นอกจากนีpยงัสามารถใชก้ารวิเคราะห์องคป์ระกอบอืcน ๆ จากภาพจิตรกรรมฝา
ผนัง เช่น ฉากของผูค้นทีcมาชมการแสดงว่ามีการสร้างทีcพกัอาศัยสําหรับการชมมหรสพและ
การละเล่น ดงัปรากฏในภาพจิตรกรรมฝาผนงัวดัทองธรรมชาติวรวิหาร ย่อมแสดงถึงจาํนวนวนั
ของการจดัแสดงหลายวนัหลายคืนจนผูช้มการแสดงตอ้งพกัคา้งแรม 

2.  มหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุในฐานะเป็นสิ/งแสดงระดับฐานันดรศักดิJ   
ในขอ้สมมติฐานทีcว่ามหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุเป็นเครืc องแสดงออกถึง

ระดบัฐานนัดรศกัดิ� ของเจา้ของงานนัpน ระบุไดจ้ากหลกัฐานจิตรกรรมฝาผนงัทีcพยายามจะสะทอ้น
ถึงระดบัฐานนัดรศกัดิ�  โดยการจาํแนกไดจ้ากประเภทของมหรสพทีcยิcงมีจาํนวน และประเภทของ
มหรสพทีcมากเท่าใดก็จะยิcงแสดงถึงความสําคญัมากขึpนเท่านัpน อีกทัpงรูปแบบระทาทรงมณฑปก็
นบัเป็นการระบุถึงฐานนัดรศกัดิ� ทีcสูงเทียบเคียงในระดบัของพระมหากษตัริย ์ส่วนเนืpอเรืcองทีcนาํมา
แสดงก็ลว้นสะทอ้นความหมายของความเป็นกษตัริย ์เช่น รามเกียรติ�   สังขท์อง พระรถเสน นบัว่า
เป็นนยัโดยออ้มทีcจะแสดงการเทิดพระเกียรติใหก้บัผูส้วรรคต 
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3. มหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุในฐานะเป็นสิ/งสะท้อนความสัมพันธ์กับ
ชาติพนัธ์ุอื/น  

รูปแบบของมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุทีcเป็นของชาติพนัธ์ุอืcน แสดงถึง
ความเป็น “สังคมนานาชาติ” ของประเทศไทย ดงัจะเห็นไดจ้ากรูปแบบมหรสพและการละเล่นของ           
ชาติพนัธ์ุอืcนทีcพบจากขอบเขตการศึกษา เช่น งิpวของชาวจีน และ กายกรรมของชาวญวน มหรสพ
เหล่านีp เป็นวฒันธรรมการแสดงของกลุ่มประชากรชาติพันธ์ุอืcนทีc เคลืcอนยา้ยเข้ามาพาํนักใน
ราชอาณาจกัรไทยภายใตค้วามอุปถมัภ์ของราชสํานกั ในพระราชพิธีสําคญัดงักล่าวจึงนบัเป็นการ
เปิดกวา้งใหม้หรสพของชาติพนัธ์ุอืcนไดท้าํการแสดงในวาระทีcเป็นเทศกาลสาํคญั และความสัมพนัธ์
กับกลุ่มชาติพันธ์ุอืcนทีcอาศัยอยู่ในดินแดนไทย ทําให้สังคมไทยได้กลายเป็นแหล่งรวมและ
ผสมผสานความหลากหลายของกลุ่มชาติพนัธ์ุอืcนด้วยความเปิดกวา้งและยอมรับ มีหลกัฐานทีc
สะทอ้นผา่นช่องทางของมหรสพและการละเล่น  
 ผลดีของการมีมหรสพและการละเล่นของชาติพนัธ์ุอืcน เข้าร่วมในงานพระเมรุนัpน  
นอกจากทาํให้เกิดความหลากหลายและสร้างความสนุกสนานแลว้  ยงัถือวา่เป็นการแสดงถึงความ
ร่วมแรงร่วมใจ ทาํใหเ้กิดความสามคัคีและความพร้อมเพรียง  เนืcองจากเปิดโอกาสให้ชนทุกเชืpอชาติ
ทีcอาศยัอยูใ่นแผน่ดินไทยไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม นอกจากนีp ยงัเป็นสิcงทีcสามารถตรวจสอบไดถึ้ง
พระบรมเดชานุภาพของพระมหากษตัริยใ์นดา้นการเมืองการปกครองผูค้นในความปกครองอีกดว้ย 
เนืcองจากในฐานะทีcผูแ้สดงมหรสพและการละเล่นเป็นชาติพนัธ์ุอืcนยอ่มเป็นสิcงทีcสะทอ้นให้เห็นถึง
นยัสาํคญัทีcสามารถแสดงถึงพระบารมีของพระมหากษตัริยใ์นการแผพ่ระบรมโพธิสมภาร 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 เนืcองจากขอบเขตของการศึกษา เรืc องมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุจาก
จิตรกรรมฝาผนงั สมยัรัชกาลทีc 1–5 ผูศึ้กษาไดจ้าํกดัแต่เฉพาะเพียงในเหตุการณ์อวมงคล คือ ในงาน
ถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพุทธเจา้เท่านัpน ซึc งมหรสพและการละเล่นสมโภช จากหลกัฐาน
อืcน ๆ ทีcสามารถตรวจสอบไดจ้ะทาํให้ทราบวา่มีความหลากหลาย ทัpงการฉลองในวาระมงคลและ
อวมงคล  ซึc งส่งผลให้ยงัไม่สามารถทาํการศึกษาในขอบเขตอืcน ๆ ให้ครอบคลุม ทัpงนีp  ยงัปรากฏ
ประเด็นทีcควรไดท้าํการศึกษาเพิcมเติมเพืcอทีcจะไดก่้อประโยชน์ยิcงขึpนไป ไดแ้ก่  
 1.  การศึกษามหรสพและการละเล่นจากจิตรกรรมฝาผนงัซึc งเป็นการเฉลิมฉลองใน
วาระอืcน ๆ ทีc เป็นงานมงคล ซึc งจะทําให้เกิดความครอบคลุม และสามารถศึกษาเพืcอเกิดการ
เปรียบเทียบไดถึ้งความแตกต่างถึงการใชม้หรสพเฉลิมฉลองในงาน 2 วาระ ระหวา่งประเภทของ
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การฉลองในงานมงคลและอวมงคล วา่มีความเหมือน-แตกต่าง กนัหรือไม่อยา่งไร ทัpงนีp  หลกัฐาน
ของการจดัมหรสพสมโภชในวาระมงคล ในช่วงสมยัรัชกาลทีc 1–5 เช่น  

1.1 การมหรสพสมโภชฉลองพระพุทธรูปสําคญั คือ พระศรีศากยมุนี ในสมยั
รัชกาลทีc 1 ทีcเกิดขึpนใน พ.ศ. 2351 ทรงโปรดให้อญัเชิญพระพุทธรูปองค์ใหญ่จากพระวิหารหลวง                    
วดัมหาธาตุ สุโขทยั ลงมากรุงเทพฯ โปรดให้จดังานสมโภชทีcตาํหนกัแพ 3 วนั แลว้ชกัพระขึpนแพ
ทางประตูท่าชา้งนาํมาประดิษฐานขา้งโบสถพ์ราหมณ์เสาชิงชา้ (ปัจจุบนัเป็นพระประธานพระวิหาร
หลวง วดัสุทศันเทพวรารามรามวรมหาวหิาร) หลกัฐานทีcปรากฏ คือ ภาพเขียนแสดงการแห่มหรสพ
ทางนํpาเพืcอการฉลองพระพุทธรูปขณะประดิษฐานทีcหนา้พระตาํหนกันํpา  

1.2 การเฉลิมฉลองการอัญเชิญพระพุทธบุษยรัตนจักรพรรดิพิมลมณีมัย ซึc ง
อญัเชิญจากนครจาํปาสักมาสู่พระนคร ตัpงแต่รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั ซึc ง
ปรากฏหลกัฐานจากจิตรกรรมฝาผนงัภายในพระพุทธรัตนสถาน ซึc งเป็นหอพระในเขตพระราชฐาน
ชัpนในพระบรมมหาราชวงั โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลทีc 4 ทรงโปรดให้
สร้างขึpนเพืcอเป็นทีcประดิษฐานพระพุทธบุษยรัตนจกัรพรรดิพิมลมณีมยั และทรงโปรดให้ช่างเขียน
จีน 10 คน เขียนภาพจิตรกรรมขึpนใน พ.ศ. 2410 เล่าเรืcองประวติัพระพุทธบุษยรัตนจกัรพรรดิพิมล
มณีมยั เสด็จสู่กรุงรัตนโกสินทร์ 

1.3 จิตรกรรมฝาผนังตาํนานพระพุทธสิหิงค์ ภายในพระอุโบสถวดับวรสถาน
สุทธาวาส (วดัพระแกว้วงัหนา้) ซึc งพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลทีc 4 ทรงโปรดให้
เขียนขึpน ปรากฏภาพมหรสพสมโภชในพิธีฉลองการอญัเชิญพระพุทธสิหิงค ์

1.4 จิตรกรรมฝาผนังภายในพระวิหารวดัโสมนสัวิหาร ซึc งพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลทีc 4 ทรงสร้างขึpนใน พ.ศ.2396 เพืcอเฉลิมพระเกียรติและอุทิศพระราชกุศล
แด่พระนางเจา้โสมนสัวฒันาวดี พระบรมราชเทวี ปรากฏภาพมหรสพสมโภชจากวรรณคดีเรืcอง
อิเหนา ตอนอภิเษกสมรส 
 2.  การศึกษาในหัวขอ้ความแตกต่างของประเภทมหรสพและการละเล่น คือ การจดั
แสดงมหรสพทางบกและมหรสพทางนํp า ซึc งจากขอบเขตจิตรกรรมฝาผนงัทีcไดศึ้กษาจะปรากฏแต่
เพียงมหรสพบนบกเท่านัpน แต่หลกัฐานอืcน ๆ ปรากฏวา่ในช่วงสมยัรัชกาลทีc 1–5 มีการจดัมหรสพ
สมโภชทางนํp าดว้ย ไดแ้ก่ การสมโภชพระพุทธรูปส◌ําคญัของแผ่นดินทีcอญัเชิญมาจากต่างรัฐอย่าง
พระแกว้มรกตในปี 2322 และพระพุทธรูปบุษยรัตน์ พ.ศ. 2355 มหรสพสมโภชทางนํp าเป็นการจดั
กระบวนเรือแห่พร้อม “เครืcองเล่น” มหรสพแต่ละประเภทลงเรือแห่หน้าและหลงัเรือพระทีcนัcงซึc ง
จดัเป็นริpวขบวนพยุหยาตรา เช่น โขน งิpว ละครไทย เขมร ปีc กลองจีน ญวนหก หุ่นลาว ระบาํชวา 
มโหรีไทย ฝรัcง เขมร เรือมหรสพเป็นเรือสําปัp นหรือสามป้านซึc งก็คือเรือเก๋งแบบจีน มีหลงัคาคลุม
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ดา้นหนา้เรือเป็นพืpนทีcเวทีการแสดง อยา่งไรก็ตามพระราชพงศาวดารตน้รัตนโกสินทร์ยงับนัทึกถึง
การแต่งเครืcองเล่นมหรสพสมโภชทางนํp าในพระราชพิธีสําคญัอย่าง การแห่สระสนานตัpงทาํเนียบ
ระวางชา้ง มา้ ถวายผา้พระกฐินทางชลมารค พิธีจองเปรียงและแห่กระจาดในงานเทศน์มหาชาติ   
 อีกทัpงในงานพระเมรุของพระบาทสมเด็จพระปิc นเกล้าเจา้อยู่หัว ในสมยัรัชกาลทีc 4           
ก็ปรากฏว่ามีประเภทของการฉลองด้วยการมหรสพทางนํp า เนืcองจากพระองค์ทรงดาํรงตาํแหน่ง             
ผูบ้ญัชาการทหารเรือเป็นพระองคแ์รก ทาํให้มีการฉลองทางนํp าเพืcอเป็นการเทิดพระเกียรติ แต่ทัpงนีp
นบัวา่มหรสพสมโภชทางนํp าในยุคปัจจุบนันีp คงจะหาชมไดย้าก เนืcองจากไดเ้สืcอมความนิยมลงไป
แลว้ ในขณะทีcการแสดงมหรสพสมโภชทางบกยงัพอจะสามารถหาชมของจริงได ้ เนืcองจากมีการ
จดัแสดงไดง่้าย มีความสะดวก และเป็นทีcนิยมมากกวา่ 
 3.  การศึกษาในขอบเขตของจิตรกรรมฝาผนังในส่วนภูมิภาค เนืcองจากขอบเขตทีc
ทาํการศึกษานัpนจาํกดัแต่เพียงพืpนทีcกรุงเทพฯ ซึc งเป็นเมืองหลวง ทัpงนีp  หากไดท้าํการศึกษาไปยงัส่วน
ภูมิภาค จะทาํใหเ้กิดความครอบคลุมในการศึกษาถึงการถ่ายทอดศิลปะจากเมืองหลวง  การรับและ
ผสมผสานศิลปะจากเมืองหลวงเขา้กบัเอกลกัษณ์ของพืpนทีcในแต่ละแห่งทีcจะมีเอกลกัษณ์เป็นของ
ตนเอง ซึc งจะทาํใหท้ราบถึงการถ่ายทอด การสืบต่อรูปแบบทางศิลปกรรมวา่ระหวา่งเมืองหลวงและ
ภูมิภาคในแต่ละแห่งมีความเหมือนคล้าย หรือ แตกต่างกนัหรือไม่ ประการใด ซึc งนับเป็นความ
น่าสนใจ และมีความสาํคญัทีcควรจะไดท้าํการศึกษาต่อไป  
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