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53107311 : สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ 

คาํสําคญั : จิตรกรรมฝาผนัง/พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หัว 

ปนิตา  จิตมุ่ง : จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวดัพฒันาราม  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี : ภาพสะทอ้นสังคม      

ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั.  อาจารยที์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ : ศ.ดร.ศกัดิชยั  สายสิงห์. 4 หน้า. 

การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือ 1. วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ทางดา้นประวติัศาสตร์ทีมีผลต่องานจิตรกรรม

ฝาผนังพระอุโบสถวัดพัฒนาราม  ได้แก่  ความสําคัญของว ัดพ ัฒนาราม  ประว ัติศาสตร์และสังคมไทยในสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวทีสัมพนัธ์กับสังคมของชุมชนภาคใต ้และ 2. ศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนังพระ

อุโบสถวัดพัฒนาราม โดยเน้นด้านวิถีชี วิตทีเป็นภาพสะท้อนสังคมทีได้รับอิทธิพลจากกรุงเทพมหานครสมัย

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวเป็นสําคญั  ผูว้ิจยัศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนังจํานวน 35 ภาพ และเปรียบเทียบกับ

งานจิตรกรรมและศิลปกรรมในวดัอืนๆ ทีผูวิ้จยัเลือกมาเป็นกรณีศึกษาดว้ย  

ผลการศึกษาขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ของวดัพฒันาราม จ ังหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่าสร้างขึนในรัชสมยั

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวโดยหลวงพ่อพฒัน์  นารโท  เจ้าอาวาสรูปแรก  ท่านมีบทบาทสําคัญต่อ

ชุมชนในพืนทีโดยเฉพาะการศึกษา และการรักษาพยาบาล  นอกจากนี วดัพฒันารามเคยเป็นสถานทีประกอบพิธีถือ

นาํพระพิพฒัน์สัตยาของขา้ราชการในจงัหวดัสุราษฎร์ธานีอีกดว้ย 

ส่วนผลการศึกษาขอ้มูลทางประวติัศาสตร์และภาพจิตรกรรมฝาผนงัในพระอุโบสถวดัพฒันารามพบว่า  

ในสมยัทีสร้างวดัตรงกับการปฏิรูปและพฒันาประเทศของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว  ทงัด้านการ

ปกครอง การต่างประเทศ การศึกษา ศิลปะ สังคม ประเพณีวฒันธรรม  จึงทําให้ภาพจิตรกรรมบางส่วนสะทอ้นสภาพ

สังคมขณะนนั และไม่ไดยึ้ดตามขนบเดิมมากนกั  กล่าวคือ  ภาพจิตรกรรมและคําบรรยายใตภ้าพ จํานวน 35 ภาพ เป็น

เรืองราวพทุธประวติัจากปฐมสมโพธิกถาตามความนิยมทีสืบทอดกันมา แต่บางภาพไดแ้ทรกวฒันธรรมตะวนัตกได้

อย่างน่าสนใจ ซึงการเปลียนแปลงนีไดป้รากฏอยูใ่นภาพจิตรกรรมฝาผนงัตามพทุธสถานสําคัญในกรุงเทพมหานครมา

ก่อนแลว้  ภาพจิตรกรรมดงักล่าวไดแ้ก่ ภาพชาวตะวนัตก  วงดุริยางค์ทหาร  ข้าราชการและบุคคลชันสูงแต่งกายด้วย

เครืองแบบสากลและไวท้รงผมแบบใหม่  การแสดงกิริยาท่าทางทีสมจริงตามสมัย เช่น การยืนเขา้เฝ้าแทนการหมอบ

กราบ  การนังไขว่ห้าง  ภาพสิงของเครืองใช้ในวฒันธรรมตะวนัตก  เช่น  จกัรยาน  นาฬิกาแขวนผนัง  ร่มแบบใหม่ 

เป็นตน้  ไม่เพียงแต่ภาพจิตรกรรมฝาผนังทีได้รับอิทธิพลตะวนัตกเท่านัน  ทวารบาลปูนปันทีพระอุโบสถก็แต่งกาย

ดว้ยเครืองแบบสากลด้วยเช่นกัน  ส่วนมุมมอง  การจดัวางภาพ  ลกัษณะท่าทางบุคคล  และการใช้สี  ยงัคงเป็นแบบ

ไทยประเพณีทีไดรั้บอิทธิพลจากภาพจิตรกรรมฝาผนังทีปรากฏตามพทุธสถานในเมืองหลวง  แต่ความละเอียดอ่อนชอ้ย

อาจไม่สวยงามเท่าเนืองจากเป็นฝีมือจิตรกรทอ้งถินภาคใต ้

อาจกล่าวได้ว่าจังหว ัดสุราษฎร์ธานีได้รับเอาการเปลียนแปลงในการสร้างสรรค์ศิลปกรรมจาก

กรุงเทพมหานคร  ประกอบกบัในขณะนันวดัพฒันารามเป็นวดัสร้างใหม่โดยเจา้อาวาสผูบุ้กเบิก และเป็นสมยัทีมีการ

พฒันาบา้นเมืองใหท้นัสมยัทดัเทียมนานาอารยประเทศ  จึงส่งผลให้ภาพจิตรกรรมฝาผนังวดัพฒันารามนอกจากจะมี

คุณค่าในการเป็นเครืองมือถ่ายทอดพุทธศาสนาและคุณค่าทางศิลปะแลว้  ยงัเป็นบนัทึกทางประวติัศาสตร์และภาพ

สะทอ้นสังคมในสมยันันทีน่าศึกษายิงนกั 
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53107311 : MAJOR : ART HISTORY  

KEY WORD : MURAL PAINTING / KING CHULALONGKORN 

PANITA JITMUNG : MURAL PAINTING IN THE HALL OF WAT PATTANARAM, SURAT 

THANI PROVINCE : REFELCTION OF (THAI) SOCIETY IN THE REIGN OF KING RAMA V. 

INDEPENDENT STUDY ADVISOR : PROF. SAKCHAI SAISINGHA, Ph.D.  94 pp. 

The purposes of this research are to analyze historical relations: the importance of Wat Pattanaram, 

Thai history and society in the era of King Chulalongkorn relating to southern communities, that effect mural 

paintings in the chapel of Wat Pattanaram; and to study the mural paintings that projected lifestyles influenced by 

Bangkok society in the era of King Chulalongkorn.  Thirty-five mural paintings with caption were studied and 

compared with paintings in other temples as well. 

The historical evidence explained that Wat Pattanaram was built in the reign of King Chulalongkorn 

by Father Patana Narato, the first abbot.  He had an important role in education and medical treatment for 

surrounding communities.  Moreover, Wat Pattanaram was once used to hold the royal ceremony called “the Oaths 

of Allegiance” by government officers in Suratthani. 

The result of the historical analysis and mural paintings in the chapel showed that Wat Pattanaram 

was built during the reign of King Chulalongkorn in which the national reformation and development were 

commenced in every aspect; politics, foreign affair, education, fine art, society, and culture.  These aspects 

influenced, more or less, the mural paintings in the chapel of Wat Pattanaram and differentiated them from the 

painting convention.  All mural paintings with caption in the chapel were about “Pathom Somphothikatha” 

(biography of Lord Buddha) as conventionally practiced. But in some paintings there were also paintings of western 

culture interestingly inserted.  This change of practice already appeared throughout the Buddhist places in Bangkok.  

Such paintings were westerners, military marching band, government officers and nobles with modern haircut in 

universal uniform.  The gestures of people in paintings were realistic and fashionable, for example having an 

audience with royalty by standing instead of crawling, or sitting with crossed legs.  There were objects in western 

culture too; bicycle, wall clock and umbrella.  The western culture appeared not only in these paintings but also the 

stucco door keepers: they were dressed in universal uniform.  Perspective, composition, gesture, and color of the 

mural paintings were still Thai traditional styles as commonly practiced in many Buddhist places in Bangkok.  

However, these techniques might not be as equally delicate as in the capital because they were adapted by local artists. 

It is possible that Suratthani received the change of artistic practice from Bangkok.  Since Wat 

Pattanaram was a new temple built by a pioneer abbot during the national reformation and development, the mural 

paintings in the temple are not only valuable to the transmission of art and religion, but also function as journal of 

history and reflection of society. 
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กติตกิรรมประกาศ 

 

สารนิพนธฉ์บบันีสาํเร็จลงไดด้ว้ยความเมตตากรุณาและความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเป็น

อย่างดีจาก ศาสตราจารย ์ดร.ศกัดิชัย  สายสิงห์ อาจารยที์ปรึกษาสารนิพนธ์ ทีให้ทังความรู้และ

คาํแนะนาํทีดีแก่ผูว้ิจยัเพือเป็นแนวทางในการทาํสารนิพนธ์จนทาํให้สารนิพนธ์นีสมบูรณ์ ผูว้ิจยัขอ

กราบขอบพระคุณอาจารยเ์ป็นอยา่งสูงทีสละเวลาอนัมีค่า รวมทงัยงัให้กาํลงัใจแก่ผูว้ิจยัมาโดยตลอด 

ผูว้ิจยัซาบซึงในพระคุณเป็นอยา่งยงิ 

ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เชษฐ์  ติงสัญชลี ประธานกรรมการ

สอบสารนิพนธ ์ ทีกรุณาสละเวลาตรวจทานแกไ้ขสารนิพนธ ์ตลอดจนให้คาํแนะนาํทีเป็นประโยชน์

ต่อผูว้ิจยัเพือใหส้ารนิพนธนี์มีความสมบูรณ์มากยงิขึน 

ผูว้ิจ ัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารยภ์าควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลยัศิลปากร ทีไดป้ระสิทธิประสาทวิชาความรู้ทางดา้นประวติัศาสตร์ศิลปะ และสนับสนุน

ให้เขา้ร่วมกิจกรรมดา้นต่างๆ ทาํให้ผูว้ิจ ัยไดค้วามรู้ ประสบการณ์ และความภาคภูมิใจทีไดส้าํเร็จ

การศึกษามาจากสถาบันแห่งนี  นอกจากนีผูว้ิจัยยงัขอกราบของพระคุณครู อาจารยทุ์กท่านใน

สถาบันการศึกษาต่างๆ ในทุกระดับการศึกษาของผูว้ิจัย ทีได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้และ

ประสบการณ์ดา้นต่างๆ เพราะไดต้ระหนกัว่าวิชาความรู้ในแขนงต่างๆ สามารถเชือมโยงและเกือกูล

กนั ศิษยซ์าบซึงในพระคุณครู อาจารยทุ์กท่านเป็นอยา่งยงิ 

ผูว้ิจยัขอขอบคุณเพือนๆ พีๆ นอ้งๆ ปริญญาโทภาคพิเศษ ภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ 

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร ทงัความช่วยเหลือในทุกๆ ดา้นและกาํลงัใจทีมีให้กนัเสมอมา 

การไดศึ้กษาและทศันศึกษาไปในสถานทีต่างๆ ดว้ยกนักบัเพือนทีมีความสนใจในแนวทางเดียวกนันี

ไดก่้อใหเ้กิดมิตรภาพทีมีค่ายงินกั  นอกจากนีผูว้ิจยัขอขอบคุณสิริณทร  พิกุลทอง  อกัษราภคั  รัตนะ  

เรือโทภาณุพงศ ์ จาํเริญวงศ ์และครอบครัว ทีใหค้วามช่วยเหลือ คาํปรึกษา และเป็นกาํลงัใจอยูเ่สมอ  

ทา้ยทีสุดขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อประเสริฐและคุณแม่ศิริพร  จิตมุ่ง และญาติๆ ที

คอยห่วงใย  เป็นกาํลงัใจทีสาํคญั และใหค้วามช่วยเหลือสนบัสนุนในทุกๆ ดา้นมาตลอดชีวิต ผูว้ิจยัรัก

และซาบซึงในพระคุณของท่านอยา่งยงิ 
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บทที ่1  
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคญัของการศึกษา 
 ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอาคารทางพุทธศาสนสถาน  เช่น  โบสถ ์ วิหาร  ลว้นมี
คุณค่าทางศิลปะ  วรรณคดี  วรรณกรรมทางศาสนา  เป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการเผยแพร่ความรู้ทาง
พุทธศาสนาและปลูกฝังศีลธรรม  นอกจากน้ียงัมีคุณค่าในการบนัทึกประวติัศาสตร์และสังคมของ
ผูค้นและชุมชนในพื้นท่ีนั้นหรือในยคุสมยันั้น 
 เม่ือกล่าวถึงภาพจิตรกรรมฝาผนงัเรามกัจะนึกถึงภาพจิตรกรรมฝาผนงัของวดัสาํคญัใน
กรุงเทพมหานครตั้งแต่สมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้เป็นตน้มา  เพราะมีความสวยงามและเป็นแบบ
แผนทั้งแบบประเพณีท่ีสืบต่อมาจากสมยัอยธุยา  และแบบท่ีมีการประยกุตแ์บบตะวนัตก  อยา่งไรก็
ตามในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยก็พบว่าวดัของชุมชนทอ้งถ่ินมีภาพจิตรกรรมฝาผนังในยุค
สมยัต่างๆ ท่ีทรงคุณค่าทั้งแบบท่ีไดรั้บอิทธิพลไทยประเพณี  แบบไทยประเพณีท่ีผสมผสานกบั
อิทธิพลตะวนัตก และแบบท่ีมีลกัษณะของทอ้งถ่ินหรือเป็นศิลปะพ้ืนบา้น  ภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ี
ปรากฏเหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงแนวความคิด  อตัลกัษณ์หรือลกัษณะเฉพาะตวัของสังคมชุมชน  และ
การรู้จกัเลือกรับปรับใช้รูปแบบจากอิทธิพลภายนอกซ่ึงส่งมาจากเมืองหลวงอนัเป็นศูนยก์ลาง
อาํนาจในดา้นต่างๆ  

วดัพฒันาราม (หรืออีกช่ือคือวดัใหม่) อาํเภอเมือง  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  เป็นวดัสาํคญั
ท่ีมีประวติัการสร้างในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว  โดยหลวงพ่อพฒัน์  นาร
โท  เจา้อาวาสรูปแรก1  ท่านเป็นพระมหาเถระท่ีเป็นท่ีเคารพนบัถือของประชาชนมาจนถึงปัจจุบนั  
และวดัพฒันารามยงัเคยเป็นสถานท่ีประกอบพิธีถือนํ้ าพระพิพฒัน์สัตยาของทางราชการมาจนถึง
การเปล่ียนแปลงการปกครองในพ.ศ.24752  ภายในพระอุโบสถยงัมีภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีมีความ
น่าสนใจเพราะเป็นภาพจิตรกรรมแบบไทยประเพณีท่ีแสดงเร่ืองราวทางพุทธประวติัพร้อมกับ

                                                        
1 พระมหาวจิิตร  พทุธรกฺขิโต, ชีวประวตัหิลวงพ่อพฒัน์  นารโท,  พิมพค์ร้ังท่ี 3 (สุราษฎร์ธานี: 

อุดมลาภการพิมพ,์ 2554), 2. 
2 ทีร่ะลกึการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  ประจําปี 2550 วนัเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2550  ณ  วดั

พฒันาราม  พระอารามหลวง  ตําบลตลาด  อาํเภอเมอืง  จังหวดัสุราษฎร์ธานี (สุราษฎร์ธานี: เค.ที.กราฟฟิค  การ
พิมพ,์ 2550), 14.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



2 
 

ขอ้ความอธิบายใตภ้าพแต่ละห้อง  และแทรกสภาพวิถีชีวิตผูค้นในยคุสมยันั้นโดยมีจุดเด่นอยูท่ี่การ
ปรากฏภาพของชาวต่างชาติและการแต่งกายท่ีไดรั้บอิทธิพลจากตะวนัตก  ตรงกบัประวติัของการ
สร้างพระอุโบสถแห่งน้ีในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  อนัเป็นสมยัท่ีประเทศ
ไทยมีการเปล่ียนแปลงทางสงัคมวฒันธรรมเพ่ือใหท้ดัเทียมนานาอารยประเทศ 
 นอกจากภาพจิตรกรรมฝาผนังวดัพฒันารามแลว้ยงัมีศิลปกรรมภายในวดัท่ีน่าสนใจ
ศึกษา คือ  ประติมากรรมทวารบาลแต่งกายแบบทหารตะวนัตกท่ีพระอุโบสถ  ซ่ึงน่าจะได้รับ
อิทธิพลมาจากทวารบาลจากวดัในกรุงเทพมหานครท่ีร่วมสมัยกัน  นอกจากน้ีผูว้ิจัยจะศึกษา
เปรียบเทียบภาพจิตรกรรมฝาผนงักบัวดัในกรุงเทพมหานครและวดัในพื้นท่ีจงัหวดัภาคใตท่ี้ผูว้ิจยั
เลือกมาเป็นกรณีศึกษา  ซ่ึงยอ่มจะส่งอิทธิพลต่อกนัในช่วงเวลาท่ีร่วมสมยักนั  ผลการศึกษาท่ีไดจึ้ง
อาจนาํไปสู่เหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ท่ีสะทอ้นลกัษณะของชุมชนภาคใต ้ ท่ีไดรั้บอิทธิพลจาก
กรุงเทพมหานครในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัวา่เป็นอยา่งไร  
 
ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ทางดา้นประวติัศาสตร์ท่ีมีผลต่องานจิตรกรรมฝาผนัง
พระอุโบสถวดัพฒันาราม  อาทิ  ความสําคญัของวดัพฒันาราม  ประวติัศาสตร์และสังคมไทยใน
สมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัท่ีสมัพนัธ์กบัสงัคมของชุมชนภาคใต ้ 
 2. เพื่อศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวดัพฒันาราม  โดยเน้นดา้นวิถีชีวิตท่ี
เป็นภาพสะทอ้นสังคมท่ีไดรั้บอิทธิพลจากกรุงเทพมหานครสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่วัเป็นสาํคญั  โดยประกอบกบัการศึกษาเปรียบเทียบงานจิตรกรรมและศิลปกรรมในวดัอ่ืนๆ
ท่ีผูว้ิจยัเลือกมาเป็นกรณีศึกษา 
 
สมมติฐานการศึกษา 
 1. พื้นท่ีภาคใตต้อนบนอยา่งเช่นจงัหวดัสุราษฎร์ธานีและจงัหวดัใกลเ้คียงเป็นพื้นท่ีท่ีมี
ความสําคญัมาแต่อดีต  โดยเฉพาะการไดรั้บอิทธิพลทางการปกครอง  ศิลปวฒันธรรมจากเมือง
หลวงของประเทศ  ดงัปรากฏวดัท่ีมีความสําคญัในชุมชนเป็นแหล่งสร้างสรรค์ผลงานศิลปะท่ี
ทรงคุณค่าสามารถใชศึ้กษาประวติัศาสตร์ของชุมชนและสงัคมในสมยันั้นได ้
 2. ภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีพระอุโบสถวดัพฒันาราม  จงัหวดัสุราษฎร์ธานีแมจ้ะเป็น
ฝีมือของช่างทอ้งถ่ิน  แต่เน้ือหาของภาพจิตรกรรมท่ีเก่ียวกบัพุทธประวติัผสมผสานกบัเร่ืองราวท่ีมี
ความร่วมสมยัในยุคสมยันั้น  ช่างคงไดรั้บแนวคิดในการสร้างสรรคผ์ลงานร่วมสมยัมาจากวดัใน
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กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงยอ่มเป็นแม่แบบทางศิลปกรรมส่งต่อมายงัวดัต่างๆ ทัว่ราชอาณาจกัรในสมยั
นั้น 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 ขอบเขตของการศึกษาจะเนน้ศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนงัในพระอุโบสถวดัพฒันาราม  
จงัหวดัสุราษฎร์ธานีเป็นหลกั  โดยมีการศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนงัหรือศิลปกรรมต่างๆ ท่ีร่วมสมยั
ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้อยู่หัวเพิ่มเติม  ทั้งวดัในพื้นท่ีจงัหวดัภาคใตแ้ละวดัใน
กรุงเทพมหานครท่ีผูว้ิจัยเลือกมาเป็นกรณีศึกษา  เช่น  ภาพจิตรกรรมท่ีวดัท้าวโคตร  จังหวดั
นครศรีธรรมราช  พระท่ีนัง่ทรงผนวช  วดัเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม  ทวารบาลท่ีวดัราชบพิธสถิต
มหาสีมาราม  เป็นตน้  เพื่อเปรียบเทียบวา่มีลกัษณะทางศิลปกรรมท่ีร่วมกนัหรือแตกต่างกนัอยา่งไร  
หรือมีความเก่ียวขอ้งกนัทางประวติัศาสตร์และสังคมหรือไม่  ซ่ึงจะไดศึ้กษาเพิ่มเติมจากเอกสาร
ทางประวติัศาสตร์สงัคมท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ขั้นตอนของการศึกษา 
 1. ศึกษาและเก็บขอ้มูลจากหลกัฐานชั้นตน้โดยการสํารวจและถ่ายภาพจิตรกรรมฝา
ผนังในพระอุโบสถ  รวมทั้งประติมากรรม  และสถาปัตยกรรมอ่ืนๆ ในวดัพฒันาราม  จงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี  รวมทั้งวดัอ่ืนๆ ท่ีจะทาํการศึกษาเปรียบเทียบ 
 2. ศึกษาและเก็บขอ้มูลจากหลกัฐานชั้นรอง  คือ  เอกสาร  หนังสือ  งานวิจยั  หรือ
เวบ็ไซต ์ ท่ีมีขอ้มูลและภาพถ่ายเก่ียวกบัภาพจิตรกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมทั้งวดัท่ีผูว้ิจยัไม่อาจเดินทาง
ไปเก็บขอ้มูลไดด้ว้ยตวัเอง  และขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัศาสตร์  สังคมและวฒันธรรมในสมยัท่ีเกิด
การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมทั้ งในพ้ืนท่ีภาคใต้และกรุงเทพมหานคร   เพื่อวิ เคราะห์หา
ความสัมพันธ์ ท่ี มี ร่วมกัน   โดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งค้นคว้าหลัก คือห้องสมุดของ
สถาบนัการศึกษาต่างๆ  
 3. นาํขอ้มูลท่ีไดม้าจากการลงพื้นท่ีสํารวจมาวิเคราะห์ร่วมกบัเอกสารต่างๆ ทั้งดา้น
ประวติัศาสตร์และประวติัศาสตร์ศิลปะ  เพื่อตอบคาํถามตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา   
 4. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. เป็นการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัวดัพฒันารามให้เป็นท่ีรู้จกัทั้งในดา้นประวติัศาสตร์
และประวติัศาสตร์ศิลปะ  ซ่ึงสะทอ้นจากภาพจิตรกรรมฝาผนงัในพระอุโบสถและศิลปกรรมอ่ืนๆ
ภายในวดั 
 2. เขา้ใจถึงลกัษณะสังคมไทยโดยเฉพาะจากกรุงเทพมหานครท่ีส่งอิทธิพลต่อภาคใต้
ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
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บทที ่2 

ประวตัิของวดัพฒันารามและความสําคญัทางประวตัิศาสตร์ 
 

ประวตัิความเป็นมาของวดัพฒันาราม 
 วดัพฒันาราม  ตั้ งอยู่ท่ีตาํบลตลาด  อาํเภอเมือง  จังหวดัสุราษฎร์ธานี  โดยหลวง
พ่อพฒัน์  นารโท เป็นผูช้กัชวนญาติและชาวบา้นผูมี้จิตศรัทธามาหักร้างถางพงพื้นท่ีท่ีจะสร้างวดั
เม่ือปีพ.ศ.2439  (ภาพท่ี 1) เพราะแต่เดิมเป็นป่าทึบและมีสัตวป่์านานาชนิดอาศยัอยูท่ ั้งเสือ  หมี  ค่าง  
และงูพิษ  จนไม่มีชาวบา้นเขา้ไปอยู่อาศยั  แต่หลวงพ่อพฒัน์ก็สามารถพฒันาพื้นท่ีบริเวณน้ีได้
สาํเร็จโดยสร้างกฏิุ  อุโบสถ  ศาลาการเปรียญ  หอฉนั เน้ือท่ี 29 ไร่ 3 งาน 10 วา และไดผ้กูพทัธสีมา
ในปีพ.ศ.2444   
 วดัพฒันารามมีช่ือเดิมว่า “วดัใหม่” เน่ืองจากสร้างข้ึนหลงัจากวดัอ่ืนๆ ในย่านตลาด
เมือง   สุราษฎร์ธานี  และคาํว่าวดัใหม่ยงัเป็นคาํท่ีหลวงพ่อพฒัน์ไดจ้ารึกหลงัพระกสิณ1 ซ่ึงท่านได้
สร้างข้ึนราวพ.ศ.2467 ส่วนช่ือวดัพฒันารามตั้งข้ึนหลงัจากหลวงพอ่พฒัน์ไดม้รณภาพแลว้  เพื่อเป็น
อนุสรณ์แก่ท่านท่ีเป็นผูส้ร้างวดัแห่งน้ี 
 
 
   
  
 

 
 
 
ภาพท่ี 1 ประตูทางเขา้วดัพฒันารามดา้นทิศใต ้ มีขอ้ความระบุว่าวดัแห่งน้ีสร้างข้ึนวนัท่ี 26 เมษายน 
2439 ซ่ึงตรงกบัรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั   

                                                        
1พระกสิณคือพระเคร่ืองเน้ือดิน เน้ือผง เน้ือวา่นท่ีทาํมาจากผงกสิณท่ีเกิดจากพระเกจิอาจารยเ์ขียน

อกัขระกสิณลงไปบนกระดานชนวนหลายๆ คร้ัง แลว้นาํมาผสมกบัดินเพ่ือเป็นพระเคร่ืองราง  สาํหรับพระกสิน 
ของหลวงพอ่พฒัน์ นารโท นบัเป็นพระเคร่ืองถ่ินใตท่ี้ลูกศิษยท่ี์นบัถือหลวงพอ่พฒัน์ใฝ่ฝันและสรรหาเพ่ือเป็น
เจา้ของ  (พระกสิณ, เขา้ถึงเม่ือ 3 สิงหาคม 2555, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.papaamulet.com) 5 
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ส่ิงก่อสร้างสําคญัในวดัพฒันาราม 
ส่ิงก่อสร้างต่างๆ ภายในวดัพฒันารามเม่ือแรกสร้างวดัประกอบดว้ยพระอุโบสถ (หลงั

เก่า) สร้างในพ.ศ.2444 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน  ฐานยกพ้ืนสูงประมาณ 1.8 เมตร กวา้งประมาณ 13 
เมตร ยาวประมาณ 21 เมตร  ตวัอาคารพระอุโบสถกวา้งประมาณ 10 เมตร ยาวประมาณ 18 เมตร ขนาด 5 
หอ้ง  (ภาพท่ี 2) ลกัษณะทรงไทยโบราณชั้นเดียว  ผนงับริเวณยกพื้นมีลายปูนป้ันแสดงภาพปริศนา
ธรรม เช่น ภาพตาชั่งท่ีมีคาํว่าความดีและความชั่ว  ภาพวงกลมหยินหยาง  ภาพบวัส่ีเหล่า  ภาพ
ธรรมจกัร  ผนงัโบสถด์า้นทิศใตแ้ละทิศเหนือมีช่องหนา้ต่างติดลูกกรงไมด้า้นละ 5 ช่อง ส่วนผนงั
โบสถด์า้นทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตกมีช่องหนา้ต่างติดลูกกรงไมด้า้นละ 1 ช่อง  และมีช่องประตู
ดา้นละ 2 ช่อง ซ่ึงผนงัดา้นทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตกน้ีมีรูปป้ันเขียนสีเป็นยกัษท์วารบาลแต่ง
กายแบบไทย และทหารแต่งกายแบบสากลขนาบช่องหนา้ต่างท่ีอยูต่รงกลางผนงัดว้ย  ส่วนหลงัคา
มุงกระเบ้ืองเกลด็  มีชายคาลดหลัน่ 2 ชั้นซ่ึงรองรับดว้ยเสาไมจ้าํนวน 16 เสา ท่ีเรียงรายอยูร่อบตวั
อาคารพระอุโบสถ  หนา้บนัประดบัดว้ยเคร่ืองลาํยองและแสดงเร่ืองราวทางพุทธประวติั  คือ  หนา้
บนัทิศตะวนัออกเป็นภาพตอนแสดงยมกปาฏิหาริย ์ หนา้บนัทิศตะวนัตกเป็นภาพตอนโปรดพุทธ
มารดาบนสวรรคช์ั้นดาวดึงส์2 (ภาพท่ี 3-5)  ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานทรงเคร่ือง
ปางสมาธิ  และยงัมีภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีสวยงาม  กรมศิลปากรไดข้ึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน
แห่งชาติ   

       
 

ภาพท่ี 2  แผนผงัพระอุโบสถวดัพฒันาราม  แสดงถึงตวัอาคาร ประตู  หนา้ต่าง  บนัได  เสาไมบ้น
ฐานยกพ้ืนรายรอบตวัอาคารเพ่ือรองรับชายคา 

 

                                                        
2 สัมภาษณ์ พระอภิสิทธ์ิ อภิวฑฺฒโน, 4  มิถุนายน 2555. 
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ภาพท่ี 3  พระอุโบสถวดัพฒันารามมีลกัษณะทรงไทยโบราณชั้นเดียว  ยกพื้นมีลายปูนป้ันแสดง
ภาพปริศนาธรรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4  หนา้บนัทิศตะวนัออกแสดงภาพพทุธประวติัตอนยมกปาฏิหาริย ์ ส่วนหนา้บนัทิศ
ตะวนัตกแสดง  ตอนโปรดพทุธมารดาบนสวรรคช์ั้นดาวดึงส์   

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 ผนงัพระอุโบสถดา้นทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตกมีปูนป้ันทวารบาลยกัษแ์ต่งกายแบบ
ไทยประเพณีถือกระบอง  และปูนป้ันทหารแต่งกายแบบสากล   

สาํหรับประวติัความเป็นมาของการสร้างพระอุโบสถปรากฏในแผน่โลหะจารึกท่ีฝา
ผนงัมณฑปซ่ึงเป็นสถานท่ีประดิษฐานรูปหล่อหลวงพอ่พฒัน์วา่ 
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พระพุทธศกัราชล่วงแลว้  ๒๔๔๐ พรรษาปีวอกอฏัฐศกเดือน ๖ ท่านเจา้อธิการ
พฒัน์ นารทะ ไดช้กัชวนท่านผูมี้จิตศรัทธา คิดก่อสร้างอารามน้ีเม่ือปีจอ สัมฤทธิศก เดือน 
๖ ไดย้กอุโบสถจนสาํเร็จคร้ันถึงปีฉลู ตรีศก เดือน ๖ แรม ๑๔ คํ่า พระพุทธศาสนาล่วงแลว้
ได ้๒๔๔๔ ไดผ้กูพทัธสีมาสําเร็จบริบูรณ์ แม่ศิลา พร้อมดว้ยแม่แกว้ ลูกสะใภพ้ระยาวาจี 
(ซาํ) ชาวเมืองชุมพรไดถ้วายชา้งพลายคอม ๑ เชือก เป็นพาหนะสําหรับอารามน้ี รวมกนั
สร้างอุโบสถน้ี คิดเป็นเงินตรา ๑๐,๐๐๐ เศษ ขอกุศลท่ีเกิดจากผลก่อสร้างน้ี จงเป็นผล 
สาํเร็จแก่ขา้พเจา้ทั้งหลายและพระมหากษตัริยผ์ูไ้ดท้รงบาํรุงพระพุทธศาสนาใหถ้าวร และ
บิดามารดา และหมู่ญาติของขา้พเจา้ทั้งหลายผูล้ะโลกน้ีไปแลว้ทั้งประชุมชน พร้อมทั้งฝ่าย
สมณะและคฤหัสถ์ผูจ้ะได้ปฏิสังขรณ์และก่อสร้างข้ึนใหม่ต่อไป ณ ภายหลังขอเป็น
อุปนิสยัปัจจยัแด่พระนิพพานในอนาคตกาลเบ้ืองหนา้โนน้เทอญ 

นอกจากพระอุโบสถแลว้  ต่อมาในพ.ศ.2451 วดัพฒันายงัไดมี้การสร้างศาลา กวา้ง 6 
วา ยาว 6 วา 6 เหล่ียม ท่ีบริเวณหนา้พระอุโบสถซ่ึงไม่ปรากฏแลว้ในปัจจุบนั และในพ.ศ.2453 สร้าง
หอระฆงักวา้งดา้นละ 3.50 เมตร  ทรงส่ีเหล่ียม 2 ชั้น  สูง 4.50  เมตร 

นอกจากส่ิงก่อสร้างสําคญัในสมัยแรกสร้างวดัแล้วได้มีการสร้างเสนาสนะอ่ืนๆ 
ตามมาจนถึงปัจจุบนั  ดงัน้ี 

พ.ศ.2477  สร้างศาลานางเน่ียว  ชั้ววลัลี เป็นกุฏิในป่าชา้ซ่ึงปัจจุบนัเป็นศาลาท่ีตั้งศพ
ของวดั  

พ.ศ.2508 สร้างหอสมุดพฒันานุสรณ์ กวา้ง 16 เมตร ยาว 25 เมตร  เป็นอาคารคอนกรีต
เสริมเหลก็ทรงไทย 2 ชั้น 

พ.ศ.2514  สร้างเมรุฌาปนกิจศพ  กวา้ง 6 เมตร  ยาว 14.50 เมตร   
พ.ศ.2540  สร้างศาลาการเปรียญ  กวา้ง 25 เมตร  ยาว 43 เมตร  เป็นอาคารคอนกรีต

เสริมเหลก็ทรงไทย มีมุขยืน่ 2 ดา้น 
พ.ศ.2543  ซ่อมหอไตรกลางนํ้า  กวา้ง 6.30 เมตร  เป็นอาคารไมท้รงไทยส่ีเหล่ียมจตุัรัส

ตั้งอยูก่ลางสระนํ้า  ต่อมาในพ.ศ.2547 ไดร้ื้อสระนํ้าและลาดคอนกรีต 
พ.ศ.2544  เร่ิมบูรณะพระอุโบสถซ่ึงมีอาย ุ100 ปี และมีสภาพชาํรุดทรุดโทรมเป็นอยา่ง

มาก   
พ.ศ.2547  ไดป้รับปรุงเตาเผาศพแบบปลอดมลพิษพร้อมกบัซ่อมแซมเมรุฌาปนกิจศพ

ใหม่  โดยไดรั้บเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี 
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พ.ศ.2549  เร่ิมโครงการบูรณะมณฑปประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อพฒัน์  นารโท  โดย
ไดรั้บเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานีและจากเงินบริจาคของผูมี้จิตศรัทธา3 (ภาพท่ี 6) 

 
 
 
 
  
 
 
ภาพท่ี 6  ส่ิงก่อสร้างสาํคญัอ่ืนๆ ท่ีสร้างในบริเวณดา้นหลงัพระอุโบสถ เช่น  หอระฆงัท่ีสร้างร่วม

สมยักบัพระอุโบสถ ทรงส่ีเหล่ียม  2  ชั้น  สูง 4.50  เมตร และมณฑปท่ีประดิษฐานรูป
เหมือนหลวงพฒัน์  นารโท  ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีให้ประชาชนไดเ้ขา้ไปสักการบูชาหลวง
พอ่พฒัน์   

 
ประวตัิหลวงพ่อพฒัน์  นารโท 

วดัพฒันารามสร้างข้ึนโดยหลวงพ่อพฒัน์  การศึกษาเก่ียวกบัชีวประวติัและบทบาท
ของท่านท่ีเก่ียวกบัวดัพฒันารามย่อมจะแสดงให้เห็นถึงประวติัท่ีมาและความสาํคญัของวดัแห่งน้ี  
ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กับชุมชนและผูค้นในยุคสมยันั้นและสืบมาจนถึงปัจจุบนั  และจะเป็นขอ้มูล
พื้นฐานใหก้บังานวิจยัน้ีในการวิเคราะห์ดา้นสงัคมและประวติัศาสตร์ต่อไป 

หลวงพ่อพฒัน์เกิดเม่ือวนัพุธ เดือน 6 ปีจอ พ.ศ.2405 ร.ศ.81 ในปีท่ี 12 แห่งรัชสมยั
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว ณ ตลาดบา้นดอน อาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  โยม
บิดาของท่านช่ือ ฉุน้ เป็นชาวบา้นดอน  โยมมารดาช่ือ เนียม เป็นชาวเกาะพะงนั  โดยหลวงพ่อเป็น
บุตรคนท่ี 5 ในพ่ีนอ้งร่วมบิดามารดาเดียวกนั 7 คน คร้ังมีพระราชบญัญติัขนานนามสกุลขณะท่าน
อยูใ่นเพศบรรพชิตแลว้ ญาติพี่นอ้งของท่านใชช่ื้อสกลุวา่ “พฒันพงศ”์ 

ในวยัเยาวท่์านไดศึ้กษาอยูก่บัพระอาจารยผ์อ่ง แห่งวดัพระโยค อาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์
ธานี  โดยเล่าเรียนตามเน้ือหาวิชาซ่ึงเป็นท่ีนิยมศึกษาสืบทอดกนัอยูใ่นยคุสมยันั้นตามควรแก่วยัและ

                                                        
3ทีร่ะลกึการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  ประจําปี 2550 วนัเสาร์ที ่10 พฤศจิกายน 2550  ณ  วดั

พฒันาราม  พระอารามหลวง  ตําบลตลาด  อาํเภอเมอืง  จังหวดัสุราษฎร์ธานี (สุราษฎร์ธานี : เค.ที.กราฟฟิค     
การพิมพ,์ 2550), 5-7. 
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ตามภูมิพื้นความรู้ของอาจารยผ์ูส้อน  เม่ือเติบโตท่านไดส้มรสกบันางละม่อมและอยูกิ่นกนัหลายปี  
จนมีเหตุบางประการทาํใหท่้านตอ้งบรรพชาอุปสมบท บา้งว่าขณะภรรยากาํลงัตั้งครรภน์ั้นท่านเกิด
ความตระหนกัรู้เล่ือมใสในหนทางอริยมรรค  เกิดความเบ่ือหน่ายในฆราวาสวิสยั  แต่บา้งก็ว่าเพราะ
เหตุผลทางประเพณีหรือความเช่ือ เช่น การบวชหนา้ไฟ (ในงานศพบุพการี) หรือการบนบวช เป็นตน้  
และในระหว่างท่ีหลวงพ่อบวชอยูน่ั้นนางละม่อมซ่ึงตั้งครรภไ์ดค้ลอดบุตรเป็นหญิงแต่ถึงแก่กรรม
ภายหลงัคลอดไดไ้ม่นานนกั  ทาํใหท่้านตดัสินใจไม่ยอมลาสิกขาคงครองเพศสมณะอยูใ่นร่มกาสาว
พสัตร์เร่ือยมา  หลงัจากล่วงเลยเวลาท่ีควรลาสิกขาไปนานเขา้  นางละม่อมก็ไดป้รารภกบัหลวง
พ่อพฒัน์ขอให้ท่านสละเพศบรรพชิตออกไปครองเรือนใชชี้วิตครอบครัวดงัเดิม แต่ท่านปฏิเสธ
พร้อมกบัแจง้ให้ทราบถึงความตั้งใจอนัแน่วแน่ท่ีจะอยูใ่นสมณเพศต่อไปแบบไม่มีกาํหนดหลายปี 
ต่อมานางละม่อมจึงไดแ้ต่งงานใหม่โดยความอนุโมทนาอนัดีของหลวงพ่อเพราะเป็นการช่วยปลด
เปล้ืองห่วงผกูพนัใหแ้ก่ท่านอยา่งส้ินเชิง 

สาํหรับการอุปสมบทของหลวงพ่อพฒัน์นั้น ท่านอุปสมบทเม่ืออาย ุ25 ปี ในพ.ศ.2430 
ณ อุโบสถวดัพระโยค โดยมีพระครูสุวรรณรังษี (มี) เจา้คณะเมืองกาญจนดิษฐ์  เจา้อธิการวดัโพธ์ิ
ตาํบลบา้นตลาดบน (ยึดถือตามรายงานมณฑลชุมพร ร.ศ.119) เป็นพระอุปัชฌาย ์หลวงพ่อกล่อม 
วดัโพธ์ิ (ภายหลงัเป็นท่ีพระครูวิธูรธรรมสาส์น) เป็นพระกรรมวาจาจารย ์และหลวงพ่อขาํ วดับาง
ใบไม ้เป็นพระอนุสาวนาจารย ์ ไดรั้บฉายาว่า “นารโท” เม่ือบวชแลว้ท่านไดอ้ยูจ่าํพรรษาท่ีวดัพระ
โยคเป็นเวลาหลายพรรษา  ต่อมาเม่ือมีอายุพรรษามากข้ึน หลวงพ่อพฒัน์ก็ไดบุ้กเบิกสร้างวดัข้ึน
บริเวณเขตป่าชา้หลงัวดัพระโยค 

เม่ือแรกเร่ิมสร้างวดัแมอ้ายพุรรษาของหลวงพอ่พฒัน์จะยงัไม่ถึงสิบพรรษาและปัจจยัท่ี
ท่านมีอยู่เพียง 6 บาท แต่ดว้ยบารมีผลานิสงส์อนัท่านไดเ้คยสร้างสมมา ประกอบกบัความเป็นผู ้
มุ่งมัน่ มีปณิธาน และเป็นท่ีนิยมนบัถือของราษฎร  หลวงพ่อพฒัน์ก็สามารถสร้างวดัไดส้าํเร็จ  ดงัท่ี 
“รายงานพระสงฆจ์ดัการศึกษามณฑลชุมพร ร.ศ.118”  กล่าวว่า “พระพฒัน์เจา้อธิการเปนผูส้ามารถ 
แลเปนท่ีนิยมนบัถือของราษฎรในเมืองน้ีซ่ึงขณะนั้น ยงัเป็นภิกษุหนุ่มก็สามารถสร้างวดัข้ึนใหม่ได้
สาํเร็จ รู้จกัเรียกขานกนัโดยทัว่ไปว่าวดัใหม่”4 ขอ้ความน้ีสอดคลอ้งกบัประวติัความเป็นมาของวดั
ในขา้งตน้ท่ีกล่าวถึงผูอุ้ปถมัภ์ในการสร้างวดัพฒันารามดว้ยจิตศรัทธา  ทั้งแรงกายและการถวาย
ปัจจยัและชา้งพลาย   แสดงใหเ้ห็นวา่หลวงพอ่เป็นท่ีศรัทธานบัถือแมย้งัเป็นภิกษุหนุ่ม 

                                                        
4
 “รายงานพระสงฆจ์ดัการศึกษามณฑลชุมพร ร.ศ.118,” ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 16, แผน่ท่ี 25 (27 

กนัยายน ร.ศ.118) : 334. 
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นอกจากหลวงพ่อพฒัน์จะเป็นพระนกัพฒันาในการริเร่ิมสร้างวดัแลว้  ท่านไดด้าํเนิน
ชีวิตในร่มกาสาวพสัตร์ดว้ยความสงบร่มเยน็และเก้ือกูลความกา้วหนา้ในทางธรรม  เช่น  การออก
เดินธุดงค์ไปในภูมิภาคต่างๆ ควบคู่กับการปฏิบติัหน้าท่ีในทางท่ีเป็นประโยชน์แก่ศาสนจักร  
อาณาจกัรและประชาชนเร่ือยมา  เช่น  ประมาณร.ศ.119 (พ.ศ.2443) ในสมยัรัชกาลท่ี 5  ไดรั้บ
แต่งตั้งเป็นเจา้คณะแขวงอาํเภอบา้นดอนหรือเรียกวา่พระครู และไดรั้บแต่งตั้งเป็นอุปัชฌาย ์ ท่านยงั
เป็นพระท่ีเอาใจใส่ในความประพฤติปฏิบติัของพระสงฆลู์กวดัตลอดจนกิจวตัรทางศาสนาต่างๆ ดงั
รายงาน พระสงฆจ์ดัการศึกษามณฑลชุมพร ร.ศ.118  ของพระศาสนดิลก ว่า “ในวดัท่ีไดไ้ปตรวจ
แลว้  ควรจะชมไดอ้ยูแ่ต่วดัใหม่  ท่ีพระพฒัเป็นเจา้อธิการแห่งเดียว  เท่านั้น  คือความประพฤติของ
พระภิกษุสามเณร  และการเทศนาสั่งสอน  หรือการทาํวตัรสวดมนตจ์นตลอดถึงอุบาสกอุบาสิกา  
ซ่ึงมาฟังธรรมเทศนา  และรักษาศีลอุโบสถนั้น”5  และรายงานมณฑลชุมพร ร.ศ.119 ของพระศาสน
ดิลก ตอนหน่ึงว่า “ในเมืองกาญจนดิษฐ์  มีวดัท่ีไม่ไดท้าํอุโบสถโดยมาก  เวน้ไวแ้ต่วดัในแขวง
เกาะสมุยกบัวดัใหม่  วดัเหล่านั้นไดท้าํอุโบสถทุกวนักาํหนด  เพราะเจา้คณะแขวงเอาเปนธุระอยู.่..
การทาํวิสาขบูชา...เม่ือศกก่อน  เกลา้กระหม่อมไดท้าํวิสาขบูชา ท่ีวดัใหม่เมืองกาญจนดิษฐ์ให้เห็น
เป็นอยา่ง” 

นอกจากน้ีท่านยงัเป็นพระภิกษุผูท้รงคุณพิเศษในทางการแพทยแ์ผนไทยหรือแพทย์
แผนโบราณ  ท่านไดใ้ชว้ิชาความรู้ดา้นน้ีสงเคราะห์ช่วยเหลือ  รักษาพยาบาลผูป่้วยไขด้ว้ยโรคต่างๆ 
เป็นอนัมาก  โดยไม่สนใจในอามิสสินจา้งใดๆ หลวงพ่อพฒัน์จึงเป็นท่ีพึ่งพิงนานาประสงคข์อง
ประชาชนในยุคนั้น  และยงักล่าวกนัว่าท่านมีความเช่ียวชาญในเร่ืองกสิณ  โดยเฉพาะเตโชกสิณ
และปถวีกสิณ6  

                                                        
5 เม่ือร.ศ.117 (พ.ศ.2441) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวทรงมีพระราชดาํริจะพฒันา

การศึกษาในหัวเมืองตามมณฑลต่างๆ ให้เจริญ  และให้ผูอ้าํนวยการศึกษาออกไปตรวจและจดัการการศึกษาและ
การศาสนาในมณฑลนั้นๆ สาํหรับมณฑลชุมพรประกอบดว้ย 4 เมือง  คือ  เมืองชุมพร  เมืองหลงัสวน  เมืองไชยา  
และเมืองกาญจนดิษฐ์  ซ่ึงในเมืองกาญจนดิษฐ์จะแบ่งออกเป็น 4 แขวง  คือ  แขวงอาํเภอพุมดวง  แขวงอาํเภอบา้น
ดอน  แขวงอาํเภอกระแดะ  และแขวงอาํเภอเกาะสมุย  โดยมีพระศาสนดิลกเป็นผูอ้าํนวยการศึกษาไดอ้อกไปตรวจ
การคร้ังแรกตั้งแต่ปลายร.ศ.117  ถึงตน้ปีร.ศ.118 (พ.ศ.2442)  และคร้ังท่ีสองตั้งแต่วนัท่ี 2 มีนาคม ร.ศ.118 - 
กรกฎาคม ร.ศ.119 (พ.ศ.2443)  ดว้ยเหตุน้ีวดัพฒันารามในสมยัรัชกาลท่ี 5 จึงอยูใ่นการปกครองของมณฑลชุมพร  
เมือง  กาญจนดิษฐ ์ แขวงอาํเภอบา้นดอน  ตามลาํดบั  (“รายงานพระสงฆจ์ดัการศึกษามณฑลชุมพร ร.ศ.118,” ราช
กจิจานุเบกษา เล่ม 16 : 334.) 

6กสิณ คือวิธีการปฏิบติัสมาธิแบบหน่ึงในพระพุทธศาสนา มีความหมายวา่ เพ่งอารมณ์ เป็นสภาพ
หยาบ สาํหรับใหผู้ฝึ้กจบัใหติ้ดตาติดใจ ใหจิ้ตใจจบัอยูใ่นกสิณใดกสิณหน่ึงใน 10 อยา่ง ใหมี้อารมณ์เป็นหน่ึงเดียว 
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หลวงพ่อพฒัน์  นารโท  มรณภาพในท่านัง่สมาธิ  เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ.2485  ท่ี
ศาลานางเน่ียว  ชั้ววลัลี  โดยก่อนมรณภาพท่านไดบ้อกใหศิ้ษยผ์ูใ้กลชิ้ดทราบเป็นการล่วงหนา้ถึงวนั
มรณภาพท่ีแน่นอนของท่าน  และเป็นท่ีน่าอศัจรรยว์่าสรีระของหลวงพ่อไม่ไดเ้น่าเป่ือยแต่ยงัคงอยู่
ในสภาพคลา้ยเดิมโดยมีลกัษณะแห้งแกร่งคลา้ยหิน7  ผูค้นจึงยึดถือกนัว่าหลวงพ่อพฒัน์เป็นอริย
สงฆ ์
 
ความสําคญัของวดัพฒันาราม 

แมว้่าวดัพฒันารามจะเป็นวดัท่ีสร้างข้ึนใหม่ในพ้ืนท่ีอาํเภอเมือง  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  
แต่การท่ีหลวงพ่อพฒัน์ซ่ึงเป็นเจา้อาวาสรูปแรกเป็นพระนกัพฒันาและมีวตัรปฏิบติัอนัน่าเล่ือมใส
ตามประวติัท่ีกล่าวมาจนเป็นปูชนียบุคคลสําคญัแลว้  ก็ทาํให้วดัใหม่ของท่านเป็นวดัสําคญัของ
ชุมชนมาจนถึงปัจจุบนั  เพราะในสมยัท่ีก่อตั้งวดัข้ึนมาไม่นานนอกจากจะเป็นพุทธสถานโดยหนา้ท่ี
แลว้  ยงัใชเ้ป็นสถานท่ีสาํคญัของชุมชนและทางราชการดว้ย เช่น การจดัตั้งเป็นสถานศึกษา  เพราะ
นอกจากกิจการศาสนาแลว้หลวงพอ่พฒัน์กบัหลวงพ่อเจียว  สิริสุวรรณโณ  พระภิกษุผูเ้ป็นนอ้งชาย
ของท่านยงัไดส้นบัสนุนการศึกษาโดยจดัตั้งโรงเรียนข้ึนท่ีวดัพฒันารามข้ึนเป็นแห่งแรกของเมือง
กาญจนดิษฐ ์ เม่ือประมาณร.ศ.116 (พ.ศ.2440)  จึงจดัไดว้่าเป็นวดัท่ีนาํการศึกษาระบบโรงเรียนมา
ใชเ้ป็นแห่งแรกในเมืองกาญจนดิษฐ ์ ดงัปรากฏในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 16  หนา้ 334  ท่ีกล่าวถึง
เร่ืองการจดัตั้งโรงเรียนในวดัพฒันารามวา่ 

    ในเมืองกาญจนดิฐน้ีเห็นดว้ยเกลา้ฯ วา่  ควรจะตั้งโรงเรียนได ้๒ ตาํบล  คือ ก.วดัใหม่  
ควรจะตั้งโรงเรียนหลวงไดด้ว้ยเหตุ ๕ ประการ  คือ  

๑.  พระพฒั  เจา้อธิการเป็นผูส้ามารถ  และเป็นท่ีนิยมนบัถือของราษฎรในเมืองน้ี 

๒. พระเจียว  น้องของเจา้อธิการ ไดเ้คยเขา้มาศึกษาวิชาหนงัสือไทยอยู่ในกรุงเทพฯ 

เธอไดคิ้ดจดัตั้งการสอนมาได ้๒ ปีแลว้ 

                                                                                                                                                               
จิตจะไดอ้ยูน่ิ่งไม่ฟุ้งซ่าน มีสภาวะให้จิตจบัง่ายมีการทรงฌานถึงฌาน 4 ไดท้ั้งหมด กสิณทั้ง 10 เป็นพ้ืนฐานของ
อภิญญาสมาบติั โดยปฐวีกสิณและเตโชกสิณเป็น 2 ในกสิณทั้ง 10 ปฐวีกสิณ  คือ  จิตเพ่งดิน โดยกาํหนดวา่ส่ิงน้ี
เป็นดิน หายใจเขา้ใหภ้าวนาวา่ “ปฐว”ี หายใจออกใหภ้าวนาวา่ “กสิณงั” เม่ือปฏิบติัอยูด่งัน้ี กจ็ะข่มนิวรณ์ธรรมเสีย
ไดโ้ดยลาํดบั กิเลสก็จะสงบระงบัจากสันดาน สมาธิก็จะกลา้ข้ึน จิตนั้นก็ช่ือวา่ตั้งมัน่ เป็นอุปจารสมาธิ และเตโช
กสิณ คือ  จิตเพ่งไฟ คือการเพ่งเปลวไฟ โดยกาํหนดว่าส่ิงน้ีเป็นไฟ หายใจเขา้ให้ภาวนาว่า “เตโช” หายใจออก
ภาวนาวา่ “กสิณงั”  (กสิณ, เขา้ถึงเม่ือ 3 สิงหาคม 2555, เขา้ถึงไดจ้าก http://th.wikipedia.org) 

7ที่ระลกึการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  ประจําปี 2550 วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2550  ณ  วัด
พฒันาราม  พระอารามหลวง  ตาํบลตลาด  อาํเภอเมอืง  จังหวดัสุราษฎร์ธานี, 10-30. 
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๓ .เวลาน้ีมีนกัเรียนซ่ึงเล่าเรียนอยู ่๓๖ คนแลว้ 

๔. นกัเรียนท่ีอ่านหนงัสือได ้ แลทาํเลขอย่างฝร่ัง  เพียงบวกลบคูณหารได ้ ก็มีอยู่บา้ง

แลว้ 

๕.วดัน้ีตั้งอยูใ่กลชิ้ดกบัเมือง  และเวลาน้ี  นบัวา่เป็นท่ีนิยมนบัถือของราษฎรเมืองน้ี 

และรายงานมณฑลชุมพร ร.ศ.119  ของพระศาสนดิลก  กล่าววา่ 
  ในเมืองกาญจนดิฐมีตาํบลเดียวแต่  สุพรรณดิตถพิทยา  ตั้งท่ีวดัใหม่แขวงบา้นดอน  
เจา้อธิการพฒั  เจา้คณะแขวงเป็นผูจ้ดัการ พระใบฎีกาเกลา  กบันายเจียวเป็นครู  มีนกัเรียน 
๒๓ คน  จดัสถานท่ีท่ีเจา้อธิการพฒัทาํไวรั้บเกลา้กระหม่อมเป็นท่ีเรียน  เจา้อธิการพฒั  ทาํ
โตะ๊กบัมา้สาํหรับเรียน ๒ สาํรับ  เป็นเคร่ืองตั้ง...เปนโรงเรียนเมือง8 

สืบเน่ืองมาในปัจจุบนัวดัพฒันารามยงัคงเป็นใช้เป็นสถานศึกษาสําหรับพระภิกษุ  
กล่าวคือ ในพ.ศ.2522  ทางการคณะสงฆต์ั้งข้ึนเป็นสาํนกัพระปริยติัธรรม (นกัธรรมและบาลี)  และ
พ.ศ.2545  วดัพฒันารามไดข้ยายโอกาสทางการศึกษาใหแ้ก่พระภิกษุสามเณร  โดยจดัตั้งโครงการ
ขยายหอ้งเรียนมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ซ่ึงโครงการฯ 
น้ีเป็นของคณะสงฆจ์งัหวดัสุราษฎร์ธานี  มีเจา้คณะจงัหวดัสุราษฎร์ธานีเป็นประธานโครงการฯ  เจา้
อาวาสวดัพฒันารามเป็นรองประธานโครงการฯ  สภามหาวิทยาลยัฯ อนุมติัให้เปิดดาํเนินการเม่ือ
วนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ.2546  โดยทางวดัพฒันารามไดอ้นุญาตใหใ้ชอ้าคารสถานท่ีของวดัซ่ึงเดิมเป็น
ท่ีตั้งโรงเรียนอนุบาลจงัหวดัท่ีอยูใ่นบริเวณนอกกาํแพงวดัดา้นทิศเหนือ  ในช่วงแรกเปิดทาํการสอน 
2 คณะคือคณะพุทธศาสตร์และคณะคุรุศาสตร์  มีพระภิกษุสามเณรและประชาชนทัว่ไปให้ความ
สนใจเขา้ศึกษา 

นอกจากน้ีในสมยัท่ีประเทศไทยยงัปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยก่์อน
เปล่ียนแปลงการปกครองพ.ศ.2475 บรรดาขา้ราชการตามภูมิภาคหรือหัวเมืองและแขวงต่างๆ ตอ้ง
กระทาํพิธีถือนํ้ าพระพิพฒัน์สัตยาหรือนํ้ าท่ีด่ืมในเวลาถวายสัตยต่์อพระเจา้แผ่นดินทุกปี  โดยมกั
กระทาํพิธีถือนํ้ ากนัในวดัท่ีทางราชการเห็นสมควรดงัเช่นพระอุโบสถท่ีวดัพฒันาราม  ดงัความใน
หนงัสือ ท่ี 4288  ร.ศ.130 (พ.ศ.2454) ของพระศรีสมโพธ์ิ เจา้คณะมณฑลชุมพรตอนหน่ึงว่า “ฉนั
เพลแลว้ เขา้กระบวนแห่พระบรมรูปทางบกมาวดัใหม่ (วดัท่ีถือนํ้ า) เชิญพระบรมรูปประดิษฐานไว้
ในอุโบสถกบัธรรมาศน์ท่ีพระราชทาน” 

                                                        
8
 “รายงานพระสงฆจ์ดัการศึกษามณฑลชุมพร ร.ศ.118,” ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 16 : 334. 
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จากความสําคญัในอดีตของวดัพฒันารามทั้ งการเป็นศูนยก์ลางการศึกษาและการ
ประกอบพระราชพิธี  จึงส่งผลให้วดัแห่งน้ีมีบทบาทต่อชุมชนและยงัคงพฒันาศกัยภาพในดา้น
ต่างๆ มาจนถึงปัจจุบนั  ดงัท่ีวดัยงัคงเป็นสถานศึกษาให้กบัภิกษุสามเณรและประชาชนทัว่ไป  ใน
พ.ศ.2507 วดัพฒันารามจึงไดรั้บคดัเลือกเป็นวดัพฒันาตวัอยา่ง ต่อมาในพ.ศ.2548  กองพุทธศาสนา  
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไดค้ดัเลือกให้เป็นวดัพฒันาตวัอย่างท่ีมีผลงานดีเด่นประจาํปี 
2548  และเน่ืองในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  ทรงครองสิริราชสมบติัครบ 60 ปี มหา
เถรสมาคมมีมติเห็นชอบให้ยกวดัราษฎร์ข้ึนเป็นพระอาราม 12 วดั  วดัพฒันารามจึงไดรั้บพระกรุณา
โปรดเกลา้ฯ ให้ยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี  ชนิดสามญั  ตั้งแต่วนัท่ี 23 มิถุนายน  พ.ศ.
25499 
 
วดัพฒันารามกบัความสัมพนัธ์ทางประวตัิศาสตร์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

จากประเด็นขา้งตน้เก่ียวกบัประวติัความเป็นมาและความสําคญัของวดัพฒันาราม  
และประวติัของหลวงพ่อพฒัน์  นารโท  เจ้าอาวาสผูบุ้กเบิกวดัพฒันาราม  ซ่ึงตรงกับรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว  ทาํใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ระหว่างวดัพฒันารามกบัชุมชน
โดยรอบ  รวมทั้งเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ท่ีร่วมสมยัเดียวกนัไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลการปกครอง
และระบบการศึกษาท่ีมาจากราชการส่วนกลาง  ความสาํคญัของสถาบนัพระมหากษตัริยใ์นระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย ์ รวมถึงลกัษณะทางสังคม  วฒันธรรม  และสภาพวิถีชีวิตในยคุสมยันั้น  ใน
หวัขอ้น้ีผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาประวติัศาสตร์ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัใน
ประเดน็ต่างๆ ท่ีคาดว่าเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัและโดดเด่นในสมยันั้น  โดยเฉพาะประวติัศาสตร์หลกัจาก
ชนชั้นปกครองในกรุงเทพมหานครท่ีย่อมจะส่งอิทธิพลไปยงัภูมิภาคต่างๆ ทัว่ประเทศ  ซ่ึงภาคใต้
ในขณะนั้นกเ็ป็นพื้นท่ีหน่ึงท่ีไดรั้บอิทธิพลดา้นต่างๆ มาจากส่วนกลาง เช่นในพื้นท่ีจงัหวดัสุราษฎร์
ธานีจะปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมไดจ้ากภาพจิตรกรรมฝาผนงัวดัพฒันารามท่ีผูว้ิจยัจะไดน้าํเสนอ
ในบทต่อไป  การศึกษาเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ในยคุสมยัท่ีเกิดการสร้างสรรคศิ์ลปกรรมจึงยอ่ม
นาํมาสู่ความเขา้ใจในตวังานศิลปกรรมมากยิง่ข้ึน  เพราะเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในยคุสมยัเดียวกนัยอ่ม
ส่งอิทธิพลต่อแนวความคิดของจิตรกรในการท่ีจะถ่ายทอดและบนัทึกเร่ืองราวท่ีร่วมสมยัลงสู่
ผลงานในขณะนั้น   
 

                                                        
9ทีร่ะลกึการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  ประจําปี 2550 วนัเสาร์ที ่10 พฤศจิกายน 2550  ณ  วดั

พฒันาราม  พระอารามหลวง  ตําบลตลาด  อาํเภอเมอืง  จังหวดัสุราษฎร์ธานี, 6-19. 
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การปกครอง 
บา้นเมืองสมยัรัตนโกสินทร์ปลายรัชกาลท่ี 3 และรัชกาลท่ี 4  ถูกคุกคามจากการขยาย

อาณานิคมของชาติตะวนัตกอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หัวทรงใช้
นโยบายปิดประเทศและไม่เห็นความสาํคญัท่ีจะตอ้งติดต่อกบัชาติตะวนัตก  ต่อมาพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวทรงเห็นว่านโยบายปิดประเทศและการแขง็กร้าวกบัชาติตะวนัตกอาจนาํผล
เสียหายมาสู่บา้นเมือง  ดว้ยทรงเห็นตวัอย่างจากประเทศเพื่อนบา้นท่ีตอ้งเผชิญกบัวิกฤตการณ์
ดังกล่าว  คือ พม่าและญวนท่ีตอ้งสูญเสียเอกราช  จีนแพส้งครามองักฤษและถูกบงัคบัให้เปิด
ประเทศ  จึงทรงดาํเนินนโยบายปรับปรุงประเทศในดา้นต่างๆ ทั้งในดา้นการปกครอง  เศรษฐกิจ  
กฎหมาย  และการแกไ้ขขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณบางประการ  เพื่อมิให้ชาวต่างชาติดูหม่ิน
ว่าเป็นชาติท่ีลา้หลงัจนเป็นขอ้อา้งในการยึดเอาเป็นเมืองในอาณานิคม  การเปล่ียนแปลงต่างๆ น้ีทาํ
ให้คนไทยไดเ้รียนรู้ส่ิงต่างๆ ท่ีแตกต่างไปจากอิทธิพลของวฒันธรรมดั้งเดิมท่ีเราไดรั้บจากจีนและ
อินเดีย10 

เม่ือถึงรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงดาํเนินพระบรมราโชบาย
เช่นเดียวกบัสมเดจ็พระบรมชนกนาถ  เพราะทรงเห็นความจาํเป็นในการติดต่อกบัประเทศตะวนัตก
เพื่อใหร้อดพน้จากการคุกคามจากชาติตะวนัตก  อีกทั้งความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยใีนสมยันั้นก็ได้
พฒันามากข้ึนทาํให้การติดต่อกบันานาประเทศสะดวกยิ่งข้ึนกว่ารัชกาลก่อน  ประเทศไทยจึงได้
ศึกษาเรียนรู้และรู้จักเลือกรับปรับใช้วิทยาการจากโลกภายนอกเร่ิมตั้ งแต่ระยะแรกแห่งการ
ครองราชย  ์ ดงัเช่นการเสด็จประพาสสิงคโปร์และชวาในพ.ศ.2413  เพื่อศึกษาวิธีการปกครอง
บา้นเมือง  ซ่ึงเป็นไปตามแนวพระราชดาํริของพระบรมชนกนาถท่ีมีพระราชประสงคจ์ะเสด็จไป
สิงคโปร์แต่เสด็จสวรรคตเสียก่อน  ต่อมาในพ.ศ.2414 จึงเสด็จประพาสประเทศอินเดีย  ดว้ยเห็นว่า
มีความเจริญรุ่งเรืองคลา้ยประเทศยโุรป11 เพราะเป็นเมืองในอาณานิคมของประเทศองักฤษนัน่เอง   

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัจึงทรงดาํเนินการปฏิรูปการปกครองประเทศ
เร่ิมจากการปกครองส่วนกลางท่ีแบ่งหน่วยราชการออกเป็นกระทรวงต่างๆ ในพ.ศ.2435 มีเสนาบดี
เป็นเจา้กระทรวง และยกเลิกตาํแหน่งอคัรเสนาบดีและเสนาบดีจตุสดมภ ์ เพื่อใหก้ารบริหารราชการ
ไม่ซํ้ าซ้อนกนัและดาํเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ส่วนการปกครองส่วนภูมิภาคไดย้กเลิกการจดั
เมืองเป็นชั้นเอก  โท  ตรี  จตัวา  เปล่ียนเป็นการปกครองแบบเทศาภิบาล  คือ  การรวมหัวเมือง

                                                        
10เบญจมาส  แพทอง, “ความเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมอนัเน่ืองมาจากการเสดจ็ประพาสยโุรป,”  

ศิลปากร 40, 2 (มีนาคม-เมษายน 2540): 85. 
11เร่ืองเดียวกนั, 88. 
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หลาย เ มือง เข้า เ ป็นมณฑลหน่ึง   มีสมุหเทศาภิบาล เ ป็นผู ้ปกครองมณฑล   ข้ึนตรงต่อ
กระทรวงมหาดไทย  ระบบมณฑลเทศาภิบาลน้ีไดย้กเลิกไปเม่ือปีพ.ศ.2746  ส่วนการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินให้มีการปกครองจากระดบัล่างไปสู่ระดบับนคือหมู่บา้น  ตาํบล  อาํเภอ  เมือง  จนไปถึง
มณฑล  มีการออกพระราชบญัญติัการปกครองทอ้งถ่ินร.ศ.116 โดยให้สิทธิแก่ราษฎรในการเลือก
ผูใ้หญ่บา้นและกาํนนั  และมีการจดัตั้งสุขาภิบาลเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการ
บริหารทอ้งถ่ินของตนเอง  โดยเร่ิมดว้ยการจดัตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ข้ึนในพ.ศ.244012 

การปฏิรูปการปกครองน้ีไดส่้งผลต่อพ้ืนท่ีภาคใตเ้ขา้สู่แบบมณฑลเทศาภิบาล  โดยใน
พื้นท่ีภาคใตต้อนบนให้รวมเมืองท่ีใกลเ้คียงกนัไวเ้ป็นมณฑลนครศรีธรรมราชและมณฑลชุมพร  
ดงัน้ี 

คร้ันร.ศ.๑๑๕ (พ.ศ.๒๔๓๙) ไดมี้การปรับเปล่ียนการปกครองเมืองในภาคใตเ้ขา้สู่
แบบมณฑลเทศาภิบาล  ท่ีดาํเนินการในท่ีอ่ืนมาก่อนหนา้แลว้  ดงัความในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม๑๓ วา่ 

ด้ว ย มีพระบรมราชโองการโปรด เกล้า โปรดกระห ม่อมให้ ร วม เ มื อ ง
นครศรีธรรมราช ๑  เมืองสงขลา ๑  เมืองพทัลุง ๑  รวม ๓ หวัเมือง  แลเมืองข้ึน  ในหวัเมือง
เหล่าน้ีเขา้เปนมณฑลเทศาภิบาล  แลให้เรียกว่า “มณฑลนครศรีธรรมราช” ทรงพระกรุณา
โปรดเกลา้โปรดกระหม่อมให้พระยาสุขุมนยัวินิจเปนขา้หลวงเทศาภิบาล  สําเร็จราชการ
มณฑลนครศรีธรรมราช  

อน่ึง  ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมให้รวมเมืองชุมพร๑  เมืองไชยา๑  
เมืองหลงัสวน๑  เมืองกาญจนดิฐ๑  เมืองกาํเนิดนพคุณ  ยกเปนเมืองข้ึนเมืองชุมพร  รวม ๔ 
หัวเมือง  แลเมืองข้ึนหัวเมืองเหล่าน้ี  รวมเปนมณฑลเทศาภิบาลหน่ึง  ให้เรียกว่า  มณฑล
ชุมพร  แลทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมให้พระยารัตนเสรฐี  ผูว้่าราชการรนอง 
เปนขา้หลวงเทศาภิบาล  สาํเร็จราชการมณฑลชุมพร   
ไดมี้ตราพระราชสีห์ไป  แต่  ณ  วนัท่ี ๑๒  เดือนตุลาคม  รัตนโกสินทร์  ๑๑๕ 13 

สาํหรับเมืองกาญจนดิฐนั้นมิใช่อาํเภอกาญจนดิษฐใ์นปัจจุบนั  ท่ีทาํการเมืองกาญจนดิฐ
ดงักล่าวตั้งอยูท่ี่บา้นดอน (อาํเภอเมือง จ.สุราษฎร์ธานีในปัจจุบนั-ผูว้ิจยั) ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของวดัพฒันา
รามในขณะนั้น ดงัน้ี 

                                                        
12ปิยนาถ  บุนนาค, “ประวติัศาสตร์ไทยสมยัใหม่ (ตั้งแต่การทาํสนธิสัญญาบาวริงถึง “เหตุการณ์

ตุลาคม” พ.ศ.2516),” (เอกสารประกอบวิชา 2204202 ประวติัศาสตร์ไทยสมยัใหม่ภาควชิาประวติัศาสตร์  คณะ
อกัษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2549), 62-65. 

13กวี  รังสิวรารักษ,์ สมุยที่รัก (กรุงเทพฯ: ธารบวัแกว้, 2546), 41. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



17 
 

ถึงรัชกาลท่ี ๔  ยา้ยท่ีว่าการเมืองท่าทองมาจากชายทะเล  มาตั้งท่ีบา้นดอน  ขนาน
นามวา่ “เมืองกาญจนดิฐ” และทรงแปลงนามเจา้เมือง  ดงัความในพระราชพงศาวดารรัชกาล
ท่ี ๔ วา่ “เมืองกาญจนดิฐ  พระท่าทอง  ผูว้า่ราชการ  แปลงวา่  พระกาญจนดิฐบดี  หลวงปลดั  
แปลงวา่  หลวงคิรีสุพรรณกิจปลดั 

จากรายงานมณฑลชุมพร ร.ศ.๑๑๙  (พ.ศ.๒๔๔๓) ของพระศาสนดิลก  กล่าวว่า
เมืองกาญจนดิฐ  ประกอบด้วยแขวงอาํเภอบา้นดอน  แขวงอาํเภอพุมดวง  แขวงอาํเภอ
กระแดะ  และแขวงอาํเภอเกาะสมุย  ส่วนเมืองไชยาประกอบดว้ยแขวงอาํเภอกลางเมือง  
แขวงอาํเภอพะสง  แขวงอาํเภอพนูพิน  และแขวงอาํเภอคีรีรัฐนิคม14 

ดว้ยเหตุน้ีวดัพฒันารามจึงอยูใ่นเขตการปกครองของมณฑลชุมพร  เมืองกาญจนดิษฐ ์ 
แขวงอาํเภอบา้นดอน  ตามลาํดบั   

การปฏิรูปการปกครองดงักล่าวสอดคลอ้งกบัพระราชอาํนาจของพระมหากษตัริยใ์น
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยท่ี์ทรงมีพระราชอาํนาจสมบูรณ์   แมว้่าจะมีการปฏิรูปการปกครอง
โดยกระจายอํานาจไปสู่ส่วนภูมิภาคและส่วนท้อง ถ่ิน   แต่ศูนย์กลางการปกครองอยู่ ท่ี
กรุงเทพมหานครทั้งหมด  โดยพระมหากษตัริยส่์งผ่านพระราชอาํนาจในการบริหารบา้นเมือง
ส่วนกลางไปยงักระทรวงต่างๆ  ดว้ยเหตุน้ีพระมหากษตัริยจึ์งทรงมีพระราชกรณียกิจโดยตรงในการ
บริหารปกครองประเทศให้ร่มเยน็เป็นสุข  ดว้ยพระบารมีและพระมหากรุณาธิคุณจึงทาํใหท้รงเป็น
ศูนยร์วมจิตใจและความจงรักภกัดีของประชาชนทั้งประเทศ  ดงัปรากฏในประวติัความสาํคญัของ
วดัพฒันารามว่าใช้เป็นสถานท่ีประกอบพิธีถือนํ้ าพระพิพฒัน์สัตยาเพื่อให้ขุนนางขา้ราชการได้
แสดงความจงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์ และยงัสัมพนัธ์กบัภาพจิตรกรรมฝาผนงัในพระ
อุโบสถท่ีใชป้ระกอบพิธีซ่ึงจิตรกรไดถ่้ายทอดภาพกลุ่มบุคคลร่วมสมยัแนวสมจริงท่ีแต่งกายดว้ย
เคร่ืองแบบตะวนัตกอยู่ในฉากเหตุการณ์สําคญัร่วมกบัพระพุทธเจา้ในพุทธประวติัตอนต่างๆ จึง
สันนิษฐานไดว้่าน่าจะหมายถึงพระมหากษตัริยแ์ละพระราชวงศ ์หรือขา้ราชการสาํคญัท่ีมีบทบาท
อยูใ่นสมยันั้น 

การเสด็จประพาสต่างประเทศและหัวเมืองภาคใต้ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวทรงมีพระราชอธัยาศยัในการเสด็จประพาส
ไปยงัสถานท่ีต่างๆ มาตั้งแต่คร้ังยงัทรงพระเยาว ์ ดงัเช่นในพ.ศ.2409  ขณะท่ีพระองคมี์พระชนมายุ
เพียง 13 พรรษาและทรงอยู่ในบรรพชาเป็นสามเณร ไดโ้ดยเสด็จไปกบัพระบรมชนกนาถไปในเรือ

                                                        
14เร่ืองเดียวกนั, 46-47. 
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พระท่ีนัง่อรรคราชวรเดชถึงเมืองพิษณุโลก  และในพ.ศ.2411 พระองคไ์ดโ้ดยเสด็จไปกบัพระบรมชนก
นาถเพื่อทอดพระเนตรสุริยปุราคาท่ีตาํบลหวา้กอ  เมืองประจวบคีรีขนัธ์  คร้ันเม่ือพระองคเ์สด็จข้ึนเสวย
ราชสมบติัได ้3 ปี ทรงมีพระชนมายุได ้16 พรรษานั้น  พระองคไ์ดเ้ร่ิมเสด็จประพาสต่างประเทศ                 
คร้ังแรกในปีพ.ศ.2413  และต่อมาไดโ้ปรดการเสด็จประพาสทั้งภายนอกและภายในประเทศตลอด
มาเกือบทุกปี15 

การเสด็จประพาสของพระองค์แต่ละคร้ังนั้นได้นํามาสู่การพฒันาปรับปรุงกิจการ
ภายในประเทศ  เช่น  วิธีการปกครอง  การคมนาคม  ระบบสาธารณูปโภค  การศึกษา  ศิลปะ  การ
เปล่ียนแปลงวฒันธรรมขนบธรรมเนียมเดิมของไทยให้ทนัสมยั  นับเป็นการเร่ิมตน้การพฒันา
ประเทศใหเ้จริญกา้วหนา้จากพระราชกรณียกิจในดา้นน้ี  โดยเฉพาะการเสด็จประพาสต่างประเทศ
น่าจะเป็นปัจจยัสําคญัในการนาํความเจริญดา้นต่างๆ ของนานาอารยประเทศมาประยุกต์เขา้กบั
สังคมไทยในขณะนั้น  ดงัพระราชดาํรัสแก่ท่ีประชุมพระบรมวงศานุวงศ ์ เสนาบดี  และขา้ราชการ  
เม่ือวนัท่ี 16  ธนัวาคม  พ.ศ.2440  ในการเสด็จประพาสยโุรปคร้ังแรกว่า “เราให้ท่านทั้งปวงมา
ประชุมพร้อมกนัในเวลาน้ีเพ่ือแสดงความประสงคซ่ึ์งเราไดมี้ความมุ่งหมายมาแลว้ชา้นาน  เพื่อจะ
แสวงหาโอกาสท่ีจะได้ไปในประเทศยุโรป   ด้วยหวังใจว่าจะเป็นคุณประโยชน์แก่พระ
ราชอาณาจกัรของเราแลตวัเรา”16 

การศึกษาในประเด็นน้ีผูว้ิจยัจึงจะนาํเสนอเฉพาะขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการเสด็จประพาส
ต่างประเทศและหัวเมืองภาคใตเ้ท่านั้น  เพราะจะเป็นขอ้มูลท่ีสัมพนัธ์กบัการศึกษาประวติัศาสตร์
หลักของประเทศท่ีส่งอิทธิพลให้กับพื้นท่ีภาคใต้โดยเฉพาะพ้ืนท่ีของจังหวดัสุราษฎร์ธานีใน
ปัจจุบนั  ตามรายละเอียดการเสดจ็ประพาสต่างประเทศเรียงลาํดบัตามปีพทุธศกัราช  ดงัน้ี17 

พ.ศ.2413  เสด็จประพาสเมืองสิงคโปร์และชวาคร้ังแรก  รวม 37 วนั  ซ่ึงเป็นการเสด็จ
หวัเมืองแหลมมลายคูร้ังแรก 

พ.ศ.2414  เสด็จประพาสอินเดียและพม่า  รวม  74  วนั และตอนขากลบัทรงแวะหัว
เมืองชายทะเลฝ่ังตะวนัออก  ไดแ้ก่  ภูเก็ต  พงังา  ไทรบุรี  และสงขลา  เป็นการเสด็จประพาสหัว
เมืองแหลมมลายคูร้ังท่ี 2  

                                                        
15พลาดิศยั  สิทธิธญักิจ, “การเสดจ็หวัเมืองในสมยัรัชกาลท่ี 5,”   วฒันธรรมไทย  36,1  (ตุลาคม  

2541): 6. 
16เบญจมาส  แพทอง, “ความเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมอนัเน่ืองมาจากการเสดจ็ประพาสยโุรป,” : 

89. 
17เร่ืองเดียวกนั, 6-9. 
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พ.ศ.2431  เสด็จประพาสหัวเมืองมลายูคร้ังท่ี 3 ทรงแวะท่ีเมืองสงขลา  เมือง
นครศรีธรรมราช  กลนัตนั  ตรังกานู 

พ.ศ.2432  เสดจ็ประพาสหวัเมืองมลายคูร้ังท่ี 4  รวม 32 วนั 
พ.ศ.2433  เสดจ็ประพาสหวัเมืองมลายคูร้ังท่ี 5 รวม 68 วนั 
พ.ศ.2439  เสด็จประพาสเมืองสิงคโปร์และชวา  คร้ังท่ี 2  รวมเวลากว่า 4 เดือน  การ

เสด็จประพาสสิงคโปร์คร้ังน้ีเพื่อส่งพระเจา้ลูกยาเธอเจา้ฟ้าจกัรพงษ์ภูวนาถไปศึกษายงัประเทศ
รัสเซีย  แลว้พระองคจึ์งเสดจ็ประพาสเลยไปถึงชวา 

พ.ศ.2440  เสด็จประพาสยโุรปคร้ังแรกเพ่ือเจริญสัมพนัธไมตรีกบัราชสาํนกัของนานา
ประเทศในยุโรป  และเป็นคร้ังแรกท่ีพระเจา้แผ่นดินสยามเสด็จไปต่างประเทศไกลท่ีสุด  รวม 8 
เดือน 9 วนั  การเสดจ็คร้ังน้ีไดจ้ดัขบวนเสดจ็ประพาสอยา่งเป็นทางการโดยเรือพระท่ีนัง่มหาจกัรี  มี
ขา้ราชบริพารทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนตามเสด็จเตม็ตามตาํแหน่งเป็นคณะใหญ่ 35 คน  การเสด็จ
ประพาสคร้ังน้ีพระองคไ์ดท้รงประทบัฉายพระบรมฉายาลกัษณ์คู่กบัพระเจา้ซาร์นิโคลาสท่ี 2 แห่ง
ราชวงศ์โรมานอฟของรัสเซียดว้ย  และการเสด็จที่ยาวนานในคร้ังน้ีไดท้รงแต่งตั้งให้สมเด็จ
พระนางเจา้เสาวภาผ่องศรี  พระบรมราชินีนาถทรงเป็นผูส้ําเร็จราชการแผ่นดินรักษาพระนคร  
พร้อมดว้ยคณะมนตรีท่ีปรึกษา 

พ.ศ.2441  เสดจ็ประพาสหวัเมืองมลายคูร้ังท่ี 6  รวม 22 วนั 
พ.ศ.2443  เสดจ็ประพาสหวัเมืองมลายคูร้ังท่ี 7  รวม 16 วนั 
พ.ศ.2444  เสดจ็ประพาสชวาคร้ังท่ี 3  รวม 80 วนั 
พ.ศ.2444  เสด็จประพาสสิงคโปร์  เลียบหัวเมืองชายทะเลฝ่ังตะวนัออก  และส่งพระ

เจา้ลูกยาเธอ  เจา้ฟ้าบริพตัร  ไปศึกษาต่างประเทศ 
พ.ศ.2448  เสดจ็ประพาสหวัเมืองมลายคูร้ังท่ี 8  รวม 22 วนั 
พ.ศ.2450  เสดจ็ประพาสยโุรปคร้ังท่ี 2 รวม 264 วนั  โดยเรือพระท่ีนัง่มหาจกัรีถึงเมือง

สิงคโปร์แลว้ต่อเรือโดยสารทางทะเลไปตามเส้นทางเดิม  คร้ังน้ีพระองคเ์สด็จไปรักษาพระองคใ์น
ยุโรปตามคาํแนะนําของหมอโบเมอร์  แพทยก์รมทหารเรือผูเ้ป็นแพทย์ประจาํพระองค์  และ
พระองค์มีพระราชประสงค์เสด็จยงัประเทศท่ีทรงคุน้เคยแลว้  จึงได้จัดการเสด็จเป็นการส่วน
พระองค ์ มีขา้ราชบริพารท่ีจาํเป็นตามเสด็จ  และพระองคไ์ดท้รงแต่งตั้งใหส้มเด็จพระบรมโอรสาธิราช  
สยามมกุฎราชกุมาร (รัชกาลท่ี 6) ทรงเป็นผูส้ําเร็จราชการแผ่นดินรักษาพระนครพร้อมดว้ยคณะ
มนตรีท่ีปรึกษาและเสนาบดีเจ้ากระทรวง   การเสด็จในคร้ังน้ีพระองค์ได้เสด็จประพาส
พระราชวงัแวร์ซายส์  และยงัทาํใหอิ้ทธิพลศิลปกรรมจากตะวนัตกในดา้นประติมากรรมเผยแพร่มา
สู่ประเทศไทยอย่างชัดเจน  เพราะพระองค์ทรงประทับให้ช่างป้ันพระบรมรูปทรงม้าเพื่อมา
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ประดิษฐานในเมืองไทย  เน่ืองจากทรงนาํแบบอยา่งมาจากพระบรมรูปของพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 แห่ง
ฝร่ังเศส ณ กรุงปารีส  พระบรมรูปทรงมา้มาถึงกรุงเทพมหานครเม่ือวนัพุธท่ี 11 พฤศจิกายน 2451  
ตรงกับช่วงงานพระราชพิธีรัชมงัคลาภิเษกเน่ืองในโอกาสเถลิงถวลัยราชสมบติัครบ 40 ปี เจ้า
พนักงานได้อัญเชิญพระบรมรูปทรงม้าข้ึนประดิษฐานบนแท่นรองหน้าพระราชวงัดุสิต โดย
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดเ้สดจ็ไปทรงทาํพิธีเปิดดว้ยพระองคเ์อง18 

สําหรับการเสด็จประพาสภายในประเทศท่ีเก่ียวกบัพื้นท่ีภาคใตแ้ละพื้นท่ีจงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานีในปัจจุบนั  ท่ีอาจจะส่งผลต่อการรับรู้ของประชาชนในพื้นท่ีท่ีพระองคเ์สด็จ  จนมีการ
ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพกลุ่มบุคคลแต่งกายดว้ยเคร่ืองแบบสากลทางตะวนัตกในภาพจิตรกรรมฝา
ผนงัท่ีวดัพฒันารามนั้น  ผูว้ิจยัพบว่ามีความเช่ือมโยงกบัขอ้ความท่ีแท่นประดิษฐานพระบรมราชานุ
สาวรียข์องรัชกาลท่ี 5 ท่ีอาํเภอเกาะพะงนั  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  กล่าวว่าทรงเสด็จประพาสเกาะพะ
งนั 14 คร้ังตลอดรัชสมยัเร่ิมจากพ.ศ.2431  ซ่ึงตรงกบัขอ้มูลขา้งตน้ว่าเป็นช่วงปีท่ีพระองค์เสด็จ
ประพาสหวัเมืองมลายคูร้ังท่ี 3  การมีขอ้มูลเก่ียวกบัการเสด็จพระราชดาํเนินผา่นหรือมายงัเมืองทาง
ภาคใตบ่้อยคร้ังจึงเป็นการสนับสนุนแนวคิดท่ีว่าอาจจะส่งผลต่อการรับรู้ของประชาชนและมี
อิทธิพลต่อจิตรกรท่ีถ่ายทอดออกมาเป็นภาพกลุ่มบุคคลชั้นสูงในภาพจิตรกรรมฝาผนงั   

จากขอ้มูลจะเห็นไดว้่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวเสด็จประพาสไปยงั
สถานท่ีต่างๆ  ตลอดรัชสมัย   เ น่ืองมาจากพระราชประสงค์ท่ีจะพัฒนาประเทศให้ก้าวทัน
อารยประเทศในทุกๆ ดา้นเพ่ือดาํรงไวซ่ึ้งเอกราชของแผน่ดินมิให้ตอ้งตกเป็นเมืองข้ึนของประเทศ
ล่าอาณานิคมในสมยันั้น  โดยเฉพาะการเสด็จประพาสตะวนัตกและประเทศอาณานิคมท่ีส่งผลให้
ประเทศไทยในสมยันั้นไดรั้บอิทธิพลหลายๆ ดา้นมาจากตะวนัตก  ดงัปรากฏมาถึงชุมชนทอ้งถ่ิน
ภาคใตจ้ากหลกัฐานทางศิลปกรรมอิทธิพลตะวนัตกท่ียงัหลงเหลืออยู ่ เช่นภาพจิตรกรรมฝาผนงัวดั
พฒันารามจงัหวดัสุราษฎร์ท่ีปรากฏเป็นภาพชาวตะวนัตก  การแต่งกายดว้ยชุดสากลแบบตะวนัตก  
และส่ิงของเคร่ืองใชอิ้ทธิพลตะวนัตก  รวมทั้งทวารบาลปูนป้ันทหารแต่งกายดว้ยเคร่ืองแบบสากล
ท่ีผนงัของพระอุโบสถวดัพฒันาราม 

ศิลปกรรม 
การเปล่ียนแปลงดา้นศิลปกรรมในสมยัน้ีเป็นผลมาจากการพฒันาประเทศและการ

เสด็จประพาสต่างประเทศเพ่ือปรับเขา้สู่ความทนัสมยัแบบตะวนัตก  ดงัท่ีศาสตราจารย ์ม.ร.ว.คึก
ฤทธ์ิ  ปราโมช  ไดส้รุปสถานการณ์การเปล่ียนแปลงลกัษณะทางศิลปกรรมในสมยันั้นไวว้า่ 

                                                        
18พระบรมรูปทรงม้า, เขา้ถึงเม่ือ 6 กรกฎาคม 2555, เขา้ถึงไดจ้าก  http://th.wikipedia.org 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



21 
 

ฝร่ังสมยันั้นหาเหตุจะเอาประเทศตะวนัออกเป็นเมืองข้ึนอยู ่ หากประเทศใดยดึถือ
ศิลปะและประเพณีของตนแน่นแฟ้น  ฝร่ังก็ตีความว่าประเทศนั้นเป็นประเทศป่าเถ่ือน  และ
ความป่าเถ่ือนนั้นเป็นเหตุผลท่ีจะยดึเอาเป็นเมืองข้ึนไดง่้ายๆ 

ญ่ีปุ่นคือพระเจา้เมจจิ  และไทยคือพระบาทสมเด็จพระพุทธเจา้หลวงปิยมหาราช  
ทรงจบัเคล็ดขอ้น้ีได ้ จึงต่างพลิกแผ่นดินให้เป็นฝร่ังในทนัทีทนัใดเหมือนเนรมิต  ถึงในใจ
คนจะเปล่ียนไม่ทนั  กเ็อาแต่รูปกายภายนอกก่อน19 

การเปล่ียนแปลงทางศิลปกรรมดา้นต่างๆ ในประเทศไทยสมยันั้นจึงเร่ิมมาจากพระ
ราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัก่อนจะส่งต่อไปยงับุคคลระดบัต่างๆ และสืบ
ต่อไปสู่ยุคสมยัต่อไป  พระองคท์รงสนพระทยัในงานศิลปะแบบตะวนัตกโดยเฉพาะการเขียนรูป
เหมือนสีนํ้ ามนัตั้งแต่ก่อนเสด็จประพาสยุโรป  และทรงสนพระทยัในเร่ืองราวชีวิต  ความเป็นอยู ่ 
ตลอดจนศิลปวฒันธรรมของชาวตะวนัตกมาก  นอกจากส่งพระราชโอรสไปศึกษาวิชาการต่างๆ 
แลว้  หลงัจากเสด็จกลบัจากประพาสยโุรปยงัทรงสั่งซ้ือศิลปกรรมช้ินเยี่ยมจากยโุรปเขา้มาประดบั
ตกแต่งตามท่ีต่างๆ ในพระบรมมหาราชวงัมากมายโดยเฉพาะจิตรกรรมและประติมากรรมจาก
อิตาลีและฝร่ังเศส20  นอกจากนั้นยงัมีการส่งพระบรมฉายาลกัษณ์พระราชโอรส  พระราชธิดา  
ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ ์ เพื่อว่าจา้งใหจิ้ตรกรจาํลองผลงานเป็นจิตรกรรมสีนํ้ ามนับนผนืผา้ใบ
เพ่ือนาํมาติดตั้งตามพระราชวงัต่างๆ ส่วนภาพจิตรกรรมฝาผนงัแบบไทยประเพณีท่ีนิยมเขียนตาม
อาคารทางพทุธศาสนากไ็ดมี้การประยกุตใ์หเ้ขา้กบัยคุสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไป  ท่ีโดดเด่นในรัชสมยัน้ี
คือภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีพระท่ีนัง่ทรงผนวชซ่ึงต่อมาไดย้า้ยจากพระบรมมหาราชวงัมาปลูกถวาย
เป็นกุฏิเจา้อาวาสในวดัเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม  ทรงโปรดเกลา้ฯ ให้จิตรกรเขียนภาพเล่าเร่ือง
พระราชพงศาวดารในยคุสมยัของพระองคต์ั้งแต่พระองคท์รงเสดจ็เขา้สู่พระราชพิธีโสกนัตเ์ม่ือพ.ศ.
2408  เร่ือยมาจนถึงพระราชพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ  และยา้ยพระท่ีนัง่ทรงผนวชมาปลูกไวใ้น
วดัเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นส้ินสุดเร่ือง  นบัไดว้า่เป็นความมุ่งหมายอยา่งใหม่ในรัชกาลน้ีท่ีนาํ
ภาพจิตรกรรมฝาผนงัไปเขียนประดบัตกแต่งอาคารประเภทอ่ืนนอกเหนือไปจากโบสถ ์ วิหาร  มี
การผสมผสานเทคนิคจิตรกรรมไทยประเพณีกบัจิตรกรรมแบบตะวนัตก21  และการเปล่ียนแปลง
เน้ือหาในภาพจิตรกรรมจากเร่ืองราวทางพทุธศาสนามาเป็นเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนจริง   

                                                        
19นิจ  หิญชีระนนัทน์, “สถาปัตยกรรมไทย การปรับเปล่ียนคร้ังใหญ่ในรัชกาลท่ี 5,” ศิลปากร 40, 2 

(มีนาคม-เมษายน 2540): 79.  
20มานพ  ถนอมศรี, “จิตรกรรมตะวนัตกสมยัรัชกาลท่ี 5,” วฒันธรรมไทย  36,1  (ตุลาคม  2541): 6. 
21สน  สีมาตรัง, “จิตรกรรมฝาผนงัท่ีพระท่ีนัง่ทรงผนวช,”  เมอืงโบราณ  6,3 (สิงหาคม-พฤศจิกายน  

2523): 58-60. 
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นอกจากงานจิตรกรรมแลว้ยงัทรงสั่งซ้ือประติมากรรมหินอ่อนและประติมากรรม
โลหะ  พร้อมกบันาํช่างมาจากยุโรปเพื่อมาสร้างวงัของพระบรมวงศานุวงศห์ลายพระองค ์ โดยมี
การตกแต่งประติมากรรมแบบนูนตํ่า ลอยตัว  เต็มตัวและคร่ึงตัว  และลวดลายเครือเถาของ
ธรรมชาติ นิยมทาํสัญลกัษณ์หรือดวงตราของผูเ้ป็นเจา้ของอาคารมาทาํเป็นลวดลายตกแต่งอาคาร
ตามความนิยมของชาวยโุรปสมยันั้น  มีการปิดประดบัผวิผนงัอาคารภายนอกดว้ยแผน่หินอ่อนแทน
การฉาบปูน  การนาํแผน่โลหะมาตดัมุงหลงัคาตามลกัษณะวิธีการท่ีนิยมทาํในยโุรป  การใชก้ระจก
สี (Stained  glass) ตกแต่งทาํช่องแสงและหนา้ต่างอาคาร  อาคารจาํนวนมากทาํหลงัคาเป็นทรงโคง้
กลม (Dome) และนิยมใชรู้ปโคง้คร่ึงวงกลม (Arch) และโคง้แหลม (Vault) อยา่งแพร่หลายในการ
ทาํประตูหนา้ต่างและส่วนต่างๆ ของอาคาร  การใชโ้ครงสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหลก็แทนการใช้
โครงสร้างไม ้ ตวัอยา่งสถาปัตยกรรมท่ีประยกุตใ์ชศิ้ลปะตะวนัตกทั้งเทคนิควิธีการและรูปแบบใน
สมยัน้ีมีทั้งพระราชวงั  อาคารทางพุทธศาสนา  อาคารสถานท่ีต่างๆ  เช่น  พระท่ีนัง่อนนัตสมาคม  
พระท่ีนัง่อมัพรสถาน  พระท่ีนัง่จกัรีมหาปราสาท  พระท่ีนัง่วิมานเมฆ  พระราชวงับา้นปืน  วงับาง
ขนุพรหม  พระอุโบสถและกาํแพงร้ัวรอบวดัเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม  พระอุโบสถวดันิเวศธรรม
ประวติั  สถานีรถไฟหวัลาํโพง  สะพานมฆัวานรังสรรค ์ สะพานผา่นพิภพลีลา  เป็นตน้  จึงจดัไดว้่า
รัชสมยัน้ีเป็นสมยัหน่ึงของรูปแบบศิลปกรรมไทยท่ีมีการผสมผสานระหว่างศิลปะตะวนัตกและ
ตะวนัออก22 ซ่ึงเร่ิมสร้างสรรค์ผลงานท่ีกรุงเทพมหานครก่อนท่ีจะส่งต่อมายงัส่วนภูมิภาค  ดัง
ปรากฏวา่ภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีวดัพฒันารามแมใ้นภาพรวมจะยงัเป็นจิตรกรรมแบบไทยประเพณี 
แต่กมี็อิทธิพลตะวนัตกเขา้มาผสมผสาน 

การศึกษา 
การส่งเสริมการศึกษาเร่ิมข้ึนตั้งแต่รัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัท่ีทรง

ส่งเสริมให้พระราชโอรส  พระราชธิดาได้รับการศึกษาแบบตะวนัตกทั้ งวิชาหนังสือและวิชา
เก่ียวกับการวางตวัในการเขา้สมาคมกับชาวตะวนัตก  ซ่ึงส่งผลให้ขุนนางระดับสูงปฏิบติัตาม  
นอกจากน้ียงัทรงสนบัสนุนให้มิชชนันารีก่อตั้งโรงเรียนสาํหรับประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานคร
และต่างจงัหวดั  ดงัเช่นโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน  ทาํให้การศึกษาแพร่ขยายไปสู่ประชาชนดว้ย  
พร้อมกนักบัการส่งเสริมวฒันธรรมการอ่านซ่ึงเร่ิมจากการท่ีมิชชนันารีนาํเคร่ืองพิมพเ์ขา้มาตั้งแต่
รัชกาลท่ี 3 ความเจริญในดา้นการพิมพจึ์งทาํใหส้ามารถพิมพห์นงัสือไดม้ากข้ึน  เป็นการเปิดโอกาส
ให้การอ่านแพร่หลายไปสู่สามญัชนและถือไดว้่าเป็นการปูพื้นฐานไปสู่สมยัรัชกาลท่ี 5  ในการ
ปฏิรูปการศึกษา  โดยเร่ิมจากในพระบรมมหาราชวงัท่ีพระองคท์รงส่งพระเจา้ลูกยาเธอ  พระบรม

                                                        
22“ศิลปกรรมไทยในสมยัรัชกาลท่ี5,” สารกรมศิลปากร 11, 3 (มีนาคม 2541): 8-11. 
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วงศานุวงศ ์ และบุตรขุนนางท่ีทรงเห็นสมควรไปศึกษาต่อยงัต่างประเทศ  และยงัไดพ้ระราชทาน
ทรัพยส่์วนพระองคต์ั้งเป็นทุนเล่าเรียนหลวงเพื่อเปิดโอกาสใหน้กัเรียนทัว่ไปไดไ้ปศึกษาวิชาการ ณ 
ต่างประเทศปีละ 2 คน  และยงัส่งช่างไทยไปศึกษาศิลปะในประเทศอิตาลี23 ส่วนภายในประเทศมี
การตั้งโรงเรียนเพื่อฝึกหัดคนเขา้รับราชการในพ.ศ.2425 คือโรงเรียนนายทหารมหาดเลก็  แต่ยงัคง
จาํกัดอยู่เฉพาะในหมู่พระบรมวงศานุวงศ์และบุตรหลานข้าราชการเท่านั้ น  ต่อมาจึงได้ขยาย
การศึกษาไปยงัประชาชนโดยโปรดเกลา้ฯ ใหมี้การจดัตั้งโรงเรียนหลวงแห่งแรกท่ีวดัมหรรณพาราม
ในพ.ศ.2427  เม่ือไดผ้ลแลว้จึงขยายการจดัตั้งโรงเรียนหลวงตามวดัต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานคร
และหวัเมือง  ซ่ึงการจดัการศึกษาในวดัทาํใหป้ระชาชนไดใ้กลชิ้ดวดัและศาสนา  ส่วนพระสงฆเ์อง
ก็ไดต้ระหนกัถึงหนา้ท่ีของตนต่อการศึกษาของเยาวชนดว้ย  นอกจากน้ียงัมีโรงเรียนท่ีตั้งข้ึนเฉพาะ
ทาง  และตั้งหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา  เช่น  โรงเรียนไปรษณียโ์ทรเลข  
โรงเรียนทาํแผนท่ี  โรงเรียนนายร้อย  โรงเรียนนายเรือ  โรงเรียนฝึกหัดครู  โรงเรียนกฎหมาย  
โรงเรียนราชแพทยาลยั  หอพระสมุด  พิพิธภณัฑสถาน  โบราณคดีสโมสร  ส่วนสถานศึกษาของ
คณะสงฆไ์ดมี้การจดัตั้งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัข้ึนท่ีวดัมหาธาตุในพ.ศ.2432  และจดัตั้งมหา
มกฎุราชวิทยาลยัในพ.ศ.243624 

ผลจากการปฏิรูปการศึกษาจากส่วนกลางทาํใหป้ระชาชนในภูมิภาคต่างๆ ทัว่ประเทศ
ไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึง  ดงัเช่นท่ีวดัพฒันารามกเ็ป็นสถานศึกษาสาํหรับประชาชนใน
พื้นท่ีเป็นแห่งแรกของเมืองกาญจนดิษฐ์  เม่ือประมาณร.ศ.116 (พ.ศ.2440)  จากการสนบัสนุนของ
หลวงพอ่พฒัน์กบัหลวงพอ่เจียว  วดัพฒันารามในอดีตจึงเป็นศูนยก์ลางการศึกษาท่ีสาํคญัของชุมชน
ในการเผยแพร่ความรู้ทางโลกและทางธรรม  ดงันั้นการปรากฏภาพจิตรกรรมฝาผนังพร้อมกบัมี
ขอ้ความอธิบายใตภ้าพแต่ละภาพภายในพระอุโบสถจึงอาจเป็นส่วนหน่ึงในการเป็นเคร่ืองมือเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ทางพุทธศาสนาเก่ียวกับพุทธประวติัและหลกัธรรมคาํสอน  ตลอดจนถ่ายทอด
สภาพสังคมและวิถีชีวิตของผูค้นในสมยันั้นซ่ึงค่อนขา้งมีความสมจริงมากข้ึนจากภาพของบุคคล  
บา้นเรือน  การแต่งกาย  ส่ิงของ  เป็นตน้   

สังคม  วฒันธรรม  และสภาพวถีิชีวติ 
ลกัษณะสังคม  วฒันธรรม  และสภาพชีวิตในสมยัตน้รัตนโกสินทร์ยงัคงมีรูปแบบท่ี

สืบต่อมาจากสมยัอยุธยา  ต่อเม่ือมาถึงช่วงปลายสมยัรัชกาลท่ี 3 จึงเรียกไดว้่าเป็นช่วง “หัวเล้ียว

                                                        
23เร่ืองเดียวกนั , 8. 
24ปิยนาถ  บุนนาค, “ประวติัศาสตร์ไทยสมยัใหม่ (ตั้งแต่การทาํสนธิสัญญาบาวริงถึง “เหตุการณ์
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หัวต่อ”สําคญัท่ีนาํไปสู่ยุคสมยัใหม่แห่งประวติัศาสตร์ไทย  เพราะมีพ่อคา้และหมอสอนศาสนา
ชาวตะวนัตกเขา้มาถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยทีางวิทยาศาสตร์ให้เผยแพร่ในสังคม  ดงันั้นจึงมี
การปรับความคิดและโลกทศัน์บางอย่างให้ยอมรับการศึกษาวิทยาการตะวนัตกในระดบัหน่ึงโดย
ไม่ยอมรับในเร่ืองของการศาสนา25 และจะเร่ิมมีการเตรียมการให้เขา้สู่สังคมโลกมากข้ึนตั้งแต่รัช
สมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  ซ่ึงท่ีจริงพระองคท์รงปรับตวัมาตั้งแต่ยงัทรงเป็นเจา้ฟ้า
มงกุฎหรือวชิรญาณภิกขใุนสมยัรัชกาลท่ี 3 แลว้  ตวัอย่างการเปล่ียนแปลงทางสังคมไทยท่ีเร่ิมข้ึน
ในราชสาํนกั  เช่น  การยกเลิกประเพณีท่ีทาํให้ชาวตะวนัตกดูถูกคนไทย  โดยโปรดเกลา้ฯ ให้ชาว
ต่างประเทศเขา้เฝ้าไดใ้นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและสามารถแสดงความเคารพต่อพระองคไ์ด้
ตามธรรมเนียมประเพณีนิยมของตน และยงัโปรดเกลา้ฯ พระราชทานเล้ียงและแจกของท่ีระลึกแก่
ชาวตะวนัตกดว้ย  ส่วนคนไทยยงัให้หมอบกราบตอนเขา้เฝ้าตามประเพณีเดิมของไทย  แต่ให้ขุน
นางสวมเส้ือเม่ือมาเขา้เฝ้า  นอกจากน้ียงัโปรดเกลา้ฯ ใหมี้การฝึกหดัทหารและต่อเรือแบบตะวนัตก  
รวมทั้งเร่ิมส่งขนุนางไปศึกษาดูงานยงัต่างประเทศ  เช่น  การแกน้าฬิกา  การผลิตเหรียญกษาปณ์  ท่ี
สําคญัคือมีการดาํเนินวิธีการทางทูตตามแบบสากลด้วยการแต่งตั้ งพระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชุ่ม  
บุนนาค) เป็นราชทูตไปเขา้เฝ้าสมเดจ็พระนางเจา้วิกตอเรียท่ีกรุงลอนดอนในพ.ศ.2440  และใหพ้ระ
ยาศรีพิพฒัน์ (แพ  บุนนาค) เป็นราชทูตไปเขา้เฝ้าจกัรพรรดินโปเลียนท่ี 3 แห่งฝร่ังเศส26 

ส่วนการเปล่ียนแปลงของสังคมส่วนใหญ่มกัเป็นการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของ
บา้นเมือง  เช่น  การสร้างถนนแบบใหม่ตามลกัษณะของตะวนัตก  คือ ถนนเจริญกรุง  ถนนบาํรุง
เมือง  และถนนเฟ่ืองนคร  ทาํให้วิถีชีวิตของชาวเมืองหลวงเร่ิมเปล่ียนจากวิถีชีวิตชาวนํ้ ามาใชชี้วิต
บนบกมากข้ึนจนเกิดเป็นชุมชนใหม่ริมถนน  และมีการสร้างตึกแถวริมถนนเหล่านั้นมากข้ึนตามคาํ
เรียกร้องของพ่อคา้จีน  แขก  ตะวนัตก เพื่อทาํการคา้27  แต่อย่างไรก็ตามโครงสร้างของสังคมไทย
ยงัคงเป็นสังคมท่ีแบ่งระหว่างผูป้กครองและผูถู้กปกครองภายใตร้ะบบศกัดินา  ก่อนท่ีจะไดรั้บการ
เปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ในรัชสมยัต่อมา   

การเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ทางสังคม  วฒันธรรม  และสภาพวิถีชีวิตในสมยัรัชกาลท่ี 5 
คือ ทรงโปรดเกลา้ฯ ใหย้กเลิกระบบไพร่โดยมีการเกณฑท์หารแบบสากลเขา้มาแทนท่ี  และการเลิก
ทาสท่ีเร่ิมดว้ยการออกพระราชบญัญติัพิกดัเกษียณอายลูุกทาส  ลูกไทในพ.ศ.2417  กาํหนดใหลู้ก

                                                        
25เร่ืองเดียวกนั, 1-9. 
26เร่ืองเดียวกนั, 46-47. 
27ปาริชาติ  ทองมี, “กรุงรัตนโกสินทร์ : ชีวติและชุมชนจากนํ้าสู่บก,” เมืองโบราณ 33,4 (ตุลาคม-
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ทาสท่ีเกิดในเรือนเบ้ียตั้งแต่พ.ศ.2411 อนัเป็นปีท่ีพระองคค์รองราชยส์มบติั  เม่ืออายคุรบ 21 ปีแลว้
ใหลู้กทาสเหล่านั้นพน้ค่าตวัเป็นไท  ส่วนทาสท่ีเกิดก่อนพ.ศ.2411 กค็งใหเ้ป็นทาสต่อไปเวน้แต่มีค่า
ไถ่มาให้แก่นายเงิน  นอกจากทรงใชก้ฎหมายน้ีแลว้ยงัทรงใชห้ลกัเมตตาธรรมโดยทรงปล่อยทาส
หรือซ้ือทาสในวโรกาสครบรอบวนัพระบรมราชสมภพ  ทาํให้ขุนนางดาํเนินตามพระราชนิยมน้ี  
นับว่าเป็นวิธีการท่ีแยบคายและไดผ้ลดีเพราะทาํให้ขุนนางไม่รู้สึกว่าตนถูกบีบบงัคบั28  ดว้ยพระ
มหากรุณาธิคุณน้ีจึงทาํให้คนไทยตั้งแต่นั้นมาเป็นอิสระในการดาํเนินชีวิต  สอดรับกบัการพฒันา
ระบบการศึกษา  การปกครอง  เศรษฐกิจ  จึงทาํใหเ้กิดเป็นสงัคมของคนรุ่นใหม่ท่ีสามารถใชชี้วิตได้
อยา่งอิสระพร้อมท่ีจะเป็นกาํลงัใหก้บัประเทศชาติท่ีกาํลงัพฒันาต่อไปในอนาคต 

ในดา้นสงัคม  วฒันธรรม  และสภาพวิถีชีวิตโดยทัว่ไปนั้นพบว่ามีการเปล่ียนแปลงไป
อยา่งมากทั้งในเร่ืองการดาํเนินชีวิต  การแต่งกาย  ส่ิงของเคร่ืองใช ้ บทบาทของสตรี  การคมนาคม  
การส่ือสาร การสาธารณสุข  เศรษฐกิจ  มหรสพ  เป็นตน้  ดงับนัทึกในหนงัสือช่ือ ในดินแดนแห่ง
พระอาทิตย ์(In  the  Lands  of  the  Sun) ของพระโอรสาธิราชวิลเลลม์ (H.R.H.Prince Wilhelm) 
แห่งสวีเดน  ในวโรกาสเสดจ็มาร่วมพิธีเถลิงถวลัยราชสมบติัของรัชกาลท่ี 6  เม่ือพ.ศ.2454  ดงัน้ี 

เม่ือพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยู่หัวทรงระดมพฒันาประเทศดว้ยความคิดอย่างยุโรป  ทั้ง ๒ พระองคไ์ดน้าํบา้นแบบ
นอกเขา้มาดว้ย  พระบรมวงศานุวงศแ์ละผูมี้ฐานะมัง่คัง่เป็นจาํนวนมากไดส้ร้างบา้นแบบน้ี  
บา้นแบบน้ีผุดข้ึนทัว่ไปในพระนคร  แต่คนเหล่านั้นหาไดเ้ขา้มาอยู่อาศยัในบา้นเหล่านั้น
เยี่ยงชาวยุโรปไม่  เพราะไม่สามารถท่ีจะเปล่ียนวิถีชีวิตของตนไดง่้ายๆ ปัญหาก็คือเคร่ือง
เรือนโดยเฉพาะคือเกา้อ้ี  คนเหล่านั้นไม่เคยรู้สึกสบายเลย  เม่ือนั่งเกา้อ้ี  การนั่งเกา้อ้ีดว้ย
ความสบายและสง่างามไดน้ั้น  สําหรับคนท่ีไดรั้บการเล้ียงดูให้เติบใหญ่ข้ึนมาจากวยัเด็กท่ี
เคยนั่งแต่กบัพ้ืนย่อมถือไดว้่าเป็นความสําเร็จ  การห้อยขาต่องแต่งอยู่ขา้งหน้าตวัเองและ
ส่วนใหญ่กห็อ้ยต่องแต่งจริงๆ เพราะวา่ขาไม่ยาวพอท่ีจะหยัง่ถึงพ้ืนไดน้ั้น  เป็นการฝืนต่อคติ
ของเขาทั้งในเร่ืองความสุภาพและในเร่ืองของความสบาย  

ฉะนั้น  บรรดาผูท่ี้อาศยัอยู่ในบา้นแบบนอกจึงหันไปเลือกใช้วิธีประนีประนอม  
คือจดัหอ้งเอาไวห้อ้งหน่ึง  ครบครันไปดว้ยเกา้อ้ี  โต๊ะ  และตูอ้นัตกแต่งสวยงามเขา้รูปยโุรป
เลยทีเดียว 

                                                        
28ปิยนาถ  บุนนาค, “ประวติัศาสตร์ไทยสมยัใหม่ (ตั้งแต่การทาํสนธิสัญญาบาวริงถึง “เหตุการณ์
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แต่แลว้  เขากลบัไปอยู่ในห้องอ่ืน  และนัง่ลงกบัพื้นเหมือนอย่างท่ีบรรพบุรุษได้
กระทาํต่อไป29 

อย่างไรก็ตามลกัษณะของวิถีชีวิตท่ีมาจากขอ้สังเกตขา้งตน้น้ีคงจะจาํกดัอยู่เฉพาะใน
กลุ่มของคนไทยชนชั้นสูงท่ีสามารถสร้างบา้นเรือนและหาเคร่ืองเรือนแบบตะวนัตกมาใช้สอย
ประดบัตกแต่ง  รวมทั้งเคร่ืองใช้ในชีวิตประจาํของบรรดาเจา้นาย  ขุนนางท่ีมกัจะทาํตามอย่าง
ชาวตะวนัตก  เช่น  การรับประทานอาหารโดยใชช้อ้นส้อม  มีด  ผา้เช็ดมือ  ถว้ยชาม  ผา้ปูโต๊ะ30  จึง
ไม่ไดค้รอบคลุมไปถึงสภาพวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยโดยทัว่ไป และขอ้สังเกตน้ียงัทาํใหเ้ห็นถึง
แนวคิดท่ีว่าการเปล่ียนแปลงทางสถาปัตยกรรมหรือศิลปกรรมไปสู่ความทนัสมยัแบบตะวนัตก  
ดงัเช่นการสร้างบา้นและเคร่ืองเรือนแบบตะวนัตกย่อมมีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบวิถีชีวิตท่ีจะตอ้ง
เปล่ียนแปลงตามไปดว้ยอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ เพียงแต่อาจจะอยู่ในช่วงของการปรับตวัอย่างค่อย
เป็นค่อยไป  เพราะรูปแบบวิถีชีวิตเป็นลกัษณะทางสังคมวฒันธรรมท่ีสั่งสมมานาน  ดงัท่ีพระยา
อนุมานราชธนไดก้ล่าวถึงวิถีชีวิตแต่ดั้งเดิมของคนไทยท่ีสัมพนัธ์กบัลกัษณะท่ีอยูอ่าศยัซ่ึงแตกต่าง
จากชาติอ่ืนๆ วา่ 

การนัง่กบัพื้นเป็นประเพณีเดิมของไทย  เม่ือคิดถึงเรือนแบบเก่าซ่ึงยกพ้ืนสูง  และ
ขดัถูไวส้ะอาดเป็นมนั  ก็ไม่มีเหตุจาํเป็นอยา่งไรจะตอ้งนัง่เกา้อ้ี  ส่วนเรือนของชาวตะวนัตก
และชาวจีนแต่เดิมปลูกอยู่กับพ้ืนดินไม่ยกพื้น  เป็นอย่างโรงมากกว่าเรือน  ก็มีความจาํ
เป็นอยูเ่องจะตอ้งสร้างเป็นเกา้อ้ีสาํหรับนัง่  จะนัง่กบัพื้นไม่ได้31 

นอกจากน้ีพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เกลา้อยูห่วัทรงเห็นว่าประเพณีหมอบคลาน
เขา้เฝ้าจะทาํใหช้าวตะวนัตกเห็นว่าเป็นการกดข่ีผูน้อ้ย  และยงัทาํใหช้าวต่างประเทศท่ีมาเขา้เฝ้าเดิน
กรายเขา้มายืนคํ้าเจา้นายและขา้ราชการผูใ้หญ่ของไทยท่ีกาํลงัเฝ้าอยู่  จึงโปรดให้ยกเลิกประเพณีน้ี
มาเป็นการยืนหรือนั่งเกา้อ้ีแทน  ส่วนธรรมเนียมการถวายบงัคมและกราบไหวก้็โปรดให้ใชก้าร
ถวายคาํนบัแบบตะวนัตกแทน32  

ในดา้นการแต่งกายนั้นมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างมากซ่ึงน่าจะเป็นผลส่วนหน่ึงจาก
การเสด็จประพาสยโุรปทั้ง 2 คร้ัง  คือมีการเปล่ียนแปลงเคร่ืองแต่งกายและการไวท้รงผมแบบฝร่ัง  

                                                        
29นิจ  หิญชีระนนัทน์, “สถาปัตยกรรมไทย การปรับเปล่ียนคร้ังใหญ่ในรัชกาลท่ี 5,” : 80. 
30เบญจมาส  แพทอง, “ความเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมอนัเน่ืองมาจากการเสดจ็ประพาสยโุรป,” : 

93. 
31นิจ  หิญชีระนนัทน์, “สถาปัตยกรรมไทย การปรับเปล่ียนคร้ังใหญ่ในรัชกาลท่ี 5,” : 80-81. 
32เบญจมาส  แพทอง, “ความเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมอนัเน่ืองมาจากการเสดจ็ประพาสยโุรป,” : 

89. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



27 
 

ในส่วนชุดเคร่ืองแบบขา้ราชการไดก้าํหนดเคร่ืองแบบทหารมีทั้งแบบเต็มยศและเคร่ืองแบบปกติ  
ฝ่ายพลเรือนเป็นเคร่ืองแบบเตม็ยศ  เส้ือแพรสีกรมท่า  ปักทองท่ีคอและขอ้มือ  ในเวลาปกติใชเ้ส้ือ
คอเปิดผกูผา้ผกูคอแบบฝร่ัง  ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนนุ่งผา้ม่วงสีกรมท่า  และกาํหนดให้สวมถุง
เทา้รองเทา้ดว้ย  หลงัจากเสด็จกลบัจากอินเดียและพม่าในพ.ศ.2414 แลว้  มีพระราชดาํริว่าการสวม
เส้ือนอกแบบฝร่ังซ่ึงตอ้งมีเช้ิตสวมขา้งในแลว้ยงัมีผา้ผูกคอนั้นไม่เหมาะสมกับอากาศร้อนของ
เมืองไทย  จึงโปรดใหด้ดัแปลงเป็นเส้ือนอกสีขาวคอปิด  ติดกระดุมตลอดอก 5 เมด็  เรียกว่าเส้ือราช
แปตแตนท ์(Raj  Pattern)  ซ่ึงต่อมาเรียกเพี้ยนเป็นราชปะแตน  แต่ยงัคงนุ่งผา้ม่วงสีกรมท่าเช่นเดิม  
ต่อมาในปีพ.ศ.2439 โปรดใหท้หารนุ่งกางเกงขายาวแทนผา้ม่วงโจงกระเบนสีกรมท่า   

สําหรับเคร่ืองแต่งกายของสตรีในราชสํานักแต่เดิมยงัคงนุ่งผา้จีบ  ห่มสไบแพรเฉียง
แนบกบัตวัเปล่า  ต่อมาในปีพ.ศ.2416  โปรดใหเ้ปล่ียนแปลงใหม่ใหส้ตรีนุ่งผา้ยกจีบ  ห่มตาดหรือ
ห่มสไบปักเฉพาะเวลาเตม็ยศใหญ่เท่านั้น  ในโอกาสทัว่ไปนุ่งผา้โจงกระเบน  สวมเส้ือพอดีตวั  ผา่
อก  คอกลมหรือคอตั้งเต้ียๆ ปลายแขนแคบยาวถึงขอ้มือ  ชายเส้ือยาวเพียงเอว  เรียกว่าเส้ือกระบอก 
แลว้ห่มแพรจีบตามขวาง  สไบเฉียงทบับนเส้ืออีกชั้นหน่ึง  แพรจีบท่ีใชห่้มสไบเฉียงทบัเส้ือน้ีต่อมา
ไดว้ิวฒันาการเป็นแพรสะพายอยา่งตึงบนบ่าซา้ย  รวบชายแพรทั้ง 2 ขา้งเขา้ดว้ยกนัทางดา้นขวาของ
เอวคลา้ยๆ สวมสายสะพาย  และสวมรองเทา้บู๊ตโดยมีถุงเทา้หุ้มตลอดน่องดว้ย  ต่อมาในปีพ.ศ.
2440  หลงัจากการเสด็จกลบัจากยโุรป ทาํใหก้ารแต่งกายของสตรีเร่ิมใชเ้ส้ือตดัตามแบบยโุรปมีทั้ง
ผา้แพร  ผา้ไหม  ผา้ลูกไม ้ สวมถุงเทา้รองเทา้  แต่ยงัคงนุ่งโจงกระเบนและสะพายแพรอยู ่ แบบเส้ือ
ท่ีนิยมกนัมากคือเส้ือแขนพองแบบฝร่ัง  คอตั้ง  แขนยาว  ตน้แขนพองคลา้ยขาหมูแฮม  จึงเรียกกนั
ว่าเส้ือขาหมูแฮม  มีผา้ห่มหรือแพรสไบเฉียงแลว้แต่โอกาสทบัตวัเส้ืออีกทีหน่ึง  แต่หญิงชาวบา้น
ทัว่ไปยงัคงนุ่งโจงกระเบนเป็นประจาํและห่มผา้แถบอยูก่บับา้นเช่นเคย  ไม่นุ่งจีบเพราะเป็นการแต่ง
กายของชนชั้นสูงเท่านั้นโดยตอ้งมีเขม็ขดัคาดท่ีมกัจะเป็นเขม็ขดัทองมีลวดลายงดงามลงยาประดบั
เพชรพลอย  ส่วนเด็กผูห้ญิงจะนุ่งโจงกระเบนเช่นเดียวกบัผูใ้หญ่  ไม่สวมเส้ือ  เวลาออกงานจึงสวม
เส้ือคอติดลูกไมท่ี้เรียกว่าเส้ือคอกระเช้า  เวลาแต่งตวัเต็มท่ีจะสวมเส้ือแขนยาวคอปิดแต่งด้วย
ผา้ลูกไม ้ สวมถุงเทา้รองเทา้  เจา้นายท่ีทรงพระเยาวจ์ะทรงฉลองพระองคแ์ขนยาวพอง  และทรง
เคร่ืองประดบัมาก  ยงัคงนิยมไวผ้มจุกเม่ือเจริญวยัข้ึนแลว้จึงไวผ้มยาว 

การเปล่ียนแปลงดา้นการแต่งกายของสตรีโดยเฉพาะสตรีชั้นสูงน้ียงัไดพ้ฒันาควบคู่ไป
กบัการเปล่ียนแปลงสถานะและบทบาทสตรีตามแบบตะวนัตกดว้ย  โดยเร่ิมจากการโปรดเกลา้ฯ ให้
สมเดจ็พระนางเจา้เสาวภาผอ่งศรีเป็นผูส้าํเร็จราชการแผน่ดิน  โดยทรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระ
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นางเจา้พระบรมราชินีนาถ  ในวาระท่ีเสด็จประพาสยโุรปคร้ังแรกในพ.ศ.2440  ซ่ึงน่าจะเป็นส่วน
หน่ึงของการแสดงภาพลกัษณ์แห่งความ “ศิวิไลซ์” ของไทยแก่ผูน้าํประเทศตะวนัตก33 

ในเร่ืองการแต่งกายน้ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงกวดขนัมากเพราะมี
พระราชประสงคท่ี์จะไม่ไดช้าวต่างประเทศดูหม่ินคนไทย  จึงโปรดใหอ้อกประกาศ 2 ฉบบัใชบ้งัคบั
ราษฎร  ฉบบัแรกเม่ือวนัท่ี 20 มกราคม พ.ศ.2441 คือ “ประกาศหา้มคนแต่งตวัไม่สมควรมิใหไ้ปมา
ในพระราชฐานท่ีเสด็จออก”  โดยห้ามผูใ้หญ่ทั้งชายหญิงสวมแต่เส้ือชั้นในหรือไม่สวมเส้ือเลย  
หา้มนุ่งกางเกงขาสั้นเหนือเข่า  หา้มนุ่งผา้หยกัร้ังไม่ปิดเข่า  ห้ามนุ่งโสร่ง  และหา้มสวมรองเทา้โดย
ไม่มีถุงเท้า  ห้ามสวมรองเท้าสลิปเปอร์ (Slipper) ตลอดจนเด็กท่ีเปลือยกายเข้ามาในบริเวณ
พระราชวงัชั้นนอกด้านหน้า  กับบริเวณวดัพระศรีรัตนศาสดาราม  ยกเวน้คนทาํงานขนของ  
ก่อสร้าง  กวาดลา้ง  ถา้ฝ่าฝืนจะโดนห้ามปราม ปรับหรือขงัไวใ้ชก้าร  อีกฉบบัหน่ึงประกาศเม่ือ
วนัท่ี 22 มกราคม พ.ศ.2441 คือ “ประกาศหา้มการแต่งกายไม่สมควร”  ซ่ึงคลา้ยคลึงกบัฉบบัแรก 
คือ หา้มชายหญิงนุ่งผา้หยกัร้ังไม่ปกเข่า  หรือนุ่งกางเกงขาสั้น  หญิงเปลือยอก  หรือห่มผา้ไม่ปิดบงั
อกใหเ้รียบร้อย  เดก็ไม่นุ่งกางเกงหรือไม่สวมเส้ือผา้เดินไปมาตามถนน  แม่นํ้า  ลาํคลอง  หรืออยูใ่น
บา้นเรือนท่ีอยูริ่มถนน  บา้นเรือนหรือเรือนแพท่ีอยูริ่มแม่นํ้ าลาํคลอง  หรือตามท่ีสาธารณะใหเ้ป็นท่ี
รําคาญตาแก่ผูพ้บเห็น  หากฝ่าฝืนใหเ้จา้พนกังานกรมกองตระเวนจดัส่งศาลลงโทษปรับ 

ส่วนทรงผมนั้นโปรดให้ผูช้ายไทยเลิกไวผ้มทรงมหาดไทย  แต่ให้ไวผ้มตดัยาวอย่าง
ฝร่ัง  มีทั้งหวีแสกและหวีเสย  โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวทรงเป็นผูน้าํการไวผ้ม
ตดัยาว  และมีพระบรมราชานุญาตใหข้า้ราชบริพารไวผ้มยาวไดต้ามความสมคัรใจ  คนทั้งหลายเลย
นิยมไวผ้มยาวตามแบบฝร่ังตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา  ส่วนผูห้ญิงนั้นโปรดให้เลิกผมปีกและไวผ้มยาว
แทน  โดยเจา้คุณพระประยรูวงศ ์(แพ) พระสนมเอกเป็นผูน้าํในการไวผ้มยาวประบ่า  ต่อมาเจา้นาย
ฝ่ายในไดท้าํตาม  แต่บางพระองค์ตดัทรงดอกกระทุ่ม  การไวผ้มยาวและทรงดอกกระทุ่มจึงได้
แพร่หลายมาสู่ประชาชนต่อมา34 

ในดา้นการคมนาคมเป็นการพฒันาการคมนาคมทางบก  คือการสร้างถนนท่ีมีจาํนวน
มากยิง่ข้ึนกวา่รัชกาลก่อนตามความเจริญของบา้นเมือง ประกอบกบัการท่ีพระองคไ์ดเ้สด็จประพาส
ต่างประเทศ ตวัอย่างถนนท่ีสําคญัในรัชสมยัน้ี คือ ถนนราชดาํเนิน ถนนราชดาํริ  ถนนเยาวราช  

                                                        
33ปิยนาถ  บุนนาค, “ประวติัศาสตร์ไทยสมยัใหม่ (ตั้งแต่การทาํสนธิสัญญาบาวริงถึง “เหตุการณ์

ตุลาคม” พ.ศ.2516),” : 76. 
34เบญจมาส  แพทอง, “ความเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมอนัเน่ืองมาจากการเสดจ็ประพาสยโุรป,” : 
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ถนนพญาไท  ถนนส่ีพระยา  เป็นตน้  อย่างไรก็ตามการคมนาคมทางนํ้ าตามลาํคลองก็ยงัคงมี
บทบาทสาํคญัโดยยงัมีการขดุคลอง  และเรียกว่าเป็นยคุทองของการสร้างสะพานดว้ย  เพราะมีพระ
ราชนิยมในการบริจาคพระราชทรัพยเ์พื่อสร้างสะพานเป็นการสาธารณกุศลเน่ืองในโอกาสวนัเฉลิม
พระชนมพรรษาในแต่ละปี  และพระราชนิยมน้ียงัสืบเน่ืองมาจนถึงรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ตลอดจนมีการนําเทคนิค  วัสดุมาจากตะวันตก  และจ้างนายช่างชาว
ต่างประเทศมาออกแบบและอาํนวยการการก่อสร้างสะพานหลายแห่ง  จึงเกิดเป็นศิลปกรรมท่ี
ผสมผสานกันระหว่างตะวนัตกและตะวนัออกได้อย่างกลมกลืน  เช่น  สะพานผ่านพิภพลีลา  
สะพานผ่านฟ้าลีลาศ35  นอกจากมีการพฒันาการคมนาคมในกรุงเทพมหานครแลว้  ยงัมีการสร้าง
ทางรถไฟเช่ือมภูมิภาคต่างๆ เขา้สู่กรุงเทพมหานคร36เช่นสายกรุงเทพฯ-นครราชสีมาในพ.ศ.2434  
ต่อมาจึงมีสายกรุงเทพฯ-เพชรบุรี  สายกรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา37ส่วนดา้นการส่ือสารไดมี้การตั้ง
กรมไปรษณียโ์ทรเลขในพ.ศ.2441 และขยายกิจการไปทัว่ประเทศ  รวมทั้งไดเ้ร่ิมวางสายโทรศพัท์
ข้ึนในพระนครก่อนท่ีจะเปิดใชท้ัว่ไปในเวลาต่อมา38การพฒันาการคมนาคมส่ือสารในสมยัน้ีทาํให้
วิถีชีวิตของคนไทยเปล่ียนไปจากเดิม  และยงัเป็นประโยชน์ต่อการปกครอง  เศรษฐกิจ  การขนส่ง
จากส่วนกลางออกไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ไดส้ะดวกรวดเร็วข้ึน 

นอกจากจะมีการปรับปรุงบา้นเมืองให้สวยงามทนัสมยัแลว้  ก็ยงัมีการส่งเสริมดา้น
สาธารณสุขและการสาธารณูปโภคเพ่ือสุขภาพอนามัยท่ีดีของประชาชน  เช่น  การจัดตั้ ง
โรงพยาบาลศิริราช  จดัตั้งโอสถศาลารัฐบาลเพ่ือการผลิตยาสามญัประจาํบา้นและส่งไปจาํหน่ายแก่
ประชาชนตามหัวเมืองต่างๆ  และมีการประกาศจดัตั้งสุขาภิบาลข้ึนในกรุงเทพมหานครซ่ึงมีหนา้ท่ี
ทาํลายขยะมูลฝอย  จดัใหมี้ส้วมสาํหรับประชาชน  ควบคุมการก่อสร้างการซ่อมแซมอาคารใหเ้ป็น
ระเบียบเรียบร้อย  มีการออกประกาศหา้มมิใหขี้ดเขียนตามกาํแพงวดั  กาํแพงเมือง  ผนงัโบสถว์ิหาร  
ห้ามอาบนํ้ าและเทนํ้ าโสโครกในถนน  ห้ามเด็ดดอกไมใ้บไมห้รือหักก่ิงไมท่ี้ปลูกไวริ้มถนน  ห้าม

                                                        
35 เร่ืองเดียวกนั, 88-95. 
36เก้ือกลู  ยนืยงอนนัต,์ “การพฒันาคมนาคมทางบกในกรุงเทพฯ สมยัพระพทุธเจา้หลวง,” 

ศิลปวฒันธรรม 3,8 (มิถุนายน 2525): 73. 
37คณะกรรมการอาํนวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั, พระ

ราชประวตัแิละพระราชกรณียกจิในพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์, 2546), 
XVIII. 

38ปิยนาถ  บุนนาค, “ประวติัศาสตร์ไทยสมยัใหม่ (ตั้งแต่การทาํสนธิสัญญาบาวริงถึง “เหตุการณ์
ตุลาคม” พ.ศ.2516),” : 71. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



30 
 

ท้ิงซากสัตวบ์นถนนหนทาง  เป็นตน้39  ดว้ยเหตุน้ีประชาชนจึงมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนซ่ึงจะส่งผลต่อ
การพฒันาสงัคมโดยรวม 

สภาพสังคม  วฒันธรรม  และวิถีชีวิตในดา้นต่างๆ ขา้งตน้ไดเ้ปล่ียนแปลงไปตามการ
พฒันาของยคุสมยั  แต่การมหรสพซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของสังคมวฒันธรรมไทยส่วนใหญ่ยงัคงเป็นรูป
แบบเดิม โดยปรากฏหลกัฐานในภาพวาดจิตรกรรมฝาผนงัท่ีแทรกอยู่ในฉากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น  
ภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีพระท่ีนัง่ทรงผนวชสมยัรัชกาลท่ี 5 มีภาพพระราชพิธีเฉลิมฉลองพระท่ีนัง่
องคใ์หม่ในพระบรมมหาราชวงั โดยตอนล่างของภาพจะแสดงภาพมหรสพและการเล่นพื้นเมือง
แบบไทยท่ีมีมาแต่โบราณ เช่น  โขนชักรอก  ละครนอก  ท้ิงทาน  การเล่นไมสู้ง  ไต่ลวด40 ซ่ึง
การละเล่นและมหรสพแบบไทยน้ีจะปรากฏแทรกอยู่ในฉากเหตุการณ์ท่ีภาพจิตรกรรมฝาผนงัวดั
พฒันารามเช่นกัน  แต่อย่างไรก็ตามจากขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ยงัได้กล่าวถึงการมหรสพท่ี
เน่ืองมาจากอิทธิพลตะวนัตกในสมยันั้นดว้ย  เช่น  ละครดึกดาํบรรพ ์ เป็นละครท่ีนาํละครออเปรา
ของชาวตะวนัตกมาดดัแปลงโดยสมเด็จฯ เจา้ฟ้ากรมพระนริศรานุวดัติวงศ ์ และเจา้พระยาเทเวศร์
วงศว์ิวฒัน์ (ม.ร.ว.หลาน  กุญชร)  เร่ิมแสดงคร้ังแรกเม่ือพ.ศ.2442  ละครพดู  เป็นละครท่ีแสดงถึง
ชีวิตประจาํวนั  เร่ืองสมยัใหม่  มิใช่เร่ืองจกัรๆ วงศ์ๆ  ตามแบบเดิม  โดยเลียนแบบมาจากละครพูด
ขององักฤษและฝร่ังเศส  ผูท่ี้คิดคน้เป็นพระองคแ์รกคือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว
ขณะดาํรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  นอกจากน้ียงัมีโรง
ภาพยนตร์เกิดข้ึนอีกดว้ย41 

จากการศึกษาประวติัความเป็นมาของวดัพฒันารามและประวติัของหลวงพอ่พฒัน์ นาร
โท เจา้อาวาสผูส้ร้างวดัแห่งน้ี  รวมทั้งศึกษาประวติัศาสตร์ของสังคมไทยท่ีร่วมสมยักบัการสร้างวดั
คือในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว  ทาํให้เห็นว่าวดัพฒันารามเป็นวดัสําคญั
แห่งหน่ึงของทางภาคใต ้ เพราะไม่เพียงแต่มีหน้าท่ีโดยตรงทางดา้นพุทธศาสนา  แต่ยงัมีบทบาท
สาํคญัต่อชุมชนและประชาชนโดยรอบ  ไม่ว่าจะเป็นดา้นการศึกษา  ดา้นการรักษาพยาบาล  ดา้น
การใช้เป็นสถานท่ีประกอบพิธีสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์    และด้านศิลปะท่ีมีทั้ ง
สถาปัตยกรรมของพระอุโบสถ  ประติมากรรมปูนป้ันทวารบาล  และท่ีสาํคญัคือภาพจิตรกรรมฝา
                                                        

39เบญจมาส  แพทอง, “ความเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมอนัเน่ืองมาจากการเสดจ็ประพาสยโุรป,”  : 
93-95. 

40สน  สีมาตรัง, “จิตรกรรมฝาผนงัท่ีพระท่ีนัง่ทรงผนวช  : จิตรกรรมไทยประเพณีท่ีกาํลงั กา้วไปสู่
จิตรกรรมไทยสมยัใหม่แต่ขาดการสืบทอด,”  เมืองโบราณ  6, 3 (สิงหาคม – พฤศจิกายน  2523): 54. 

41เบญจมาส  แพทอง, “ความเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมอนัเน่ืองมาจากการเสดจ็ประพาสยโุรป,” : 
93. 
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ผนังเก่ียวกบัพุทธประวติัท่ีสอดแทรกเหตุการณ์ร่วมสมยัในยุคนั้น  เช่น  ภาพกลุ่มบุคคลท่ีใส่ชุด
เคร่ืองแบบขา้ราชการแบบสากล  ซ่ึงน่าจะหมายถึงพระบรมวงศานุวงศ ์ ขนุนางขา้ราชการของราช
สํานักมาเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้ในพุทธประวติัตอนต่างๆ รวมทั้งอากปักิริยาท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป
ตามยคุสมยั คือ  บุคคลท่ีแต่งกายดว้ยเคร่ืองแบบสากลจะยนืหรือนัง่เกา้อ้ี  ส่วนบุคคลท่ีแต่งกายแบบ
ไทยประเพณีจะยงัคงนั่งหมอบกราบ  นอกจากน้ียงัปรากฏการละเล่นและมหรสพแบบไทย  วง
ดุริยางคแ์บบทหารตะวนัตก   รวมทั้งส่ิงของเคร่ืองใชต้ามยุคสมยั  เช่น  จกัรยาน  ร่ม  เคร่ืองแกว้  
เป็นตน้  ผูว้ิจยัจะไดก้ล่าวถึงความน่าสนใจน้ีในบทต่อไปเก่ียวกบัการวิเคราะห์รายละเอียดของภาพ
จิตรกรรมฝาผนงัวดัพฒันาราม  ซ่ึงน่าจะเป็นภาพสะทอ้นลกัษณะสังคมวฒันธรรมของไทยในยุค
สมยันั้นโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีภาคใตต้อนบนท่ีไดรั้บอิทธิพลจากกรุงเทพฯ ในสมยัพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดเ้ป็นอยา่งดี 
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           บทที ่3    

การศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวดัพฒันาราม 

 

ตําแหน่งของภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

ภาพจิตรกรรมฝาผนังอยู่ภายในพระอุโบสถวดัพฒันารามวาดอยู่โดยรอบผนังทั้ง 4 
ดา้น มีตาํแหน่งอยูเ่หนือขอบประตู-หนา้ต่างไปจนสุดเพดานของผนงัแต่ละดา้น ส่วนดา้นล่างของ
ผนงัตั้งแต่ใตภ้าพลงมาจนถึงพื้นปล่อยพื้นผนงัวา่งไว ้(ภาพท่ี 7) 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7  ตาํแหน่งของภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีวาดอยูเ่หนือหนา้ต่างและประตูภายในพระอุโบสถ    

ภาพจิตรกรรมฝาผนงัมีการเขียนโดยแบ่งภาพเป็นห้องๆ รวมทั้งหมด 35 ภาพ เร่ิมตน้
ภาพจิตรกรรมฝาผนงัภาพแรกจากผนงัดา้นหนา้ตรงขา้มพระประธานและลาํดบัเร่ืองราวดว้ยการ
เวียนทวนเขม็นาฬิกามาส้ินสุดภาพสุดทา้ยท่ีผนงัทางดา้นขวาของพระประธานโดยผนงัแต่ละดา้น
จะมีจาํนวนภาพจิตรกรรมฝาผนังแตกต่างกัน ได้แก่ ผนังด้านหน้าพระประธาน 6 ภาพ ผนัง
ดา้นซ้ายพระประธาน 10 ภาพ ผนังดา้นหลงัพระประธาน 6 ภาพ ผนังดา้นขวาพระประธาน 13 
ภาพ  ดงัจะไดก้ล่าวถึงเร่ืองราวของภาพจิตรกรรมฝาผนงัในประเดน็ต่อไป 

เร่ืองราวพุทธประวตัิจากภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

ภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพเร่ืองราวพุทธประวติัตอนต่างๆ เขียนภายในกรอบ
ส่ีเหล่ียมผืนผา้  เหนือกรอบวาดภาพธงหรือฉตัร 3 ชั้นเรียงรายไปตลอดทุกภาพ  ส่วนใตภ้าพทุก
ภาพจะมีคาํบรรยายเร่ืองราวแต่ละตอน ซ่ึงจากการศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนงัและคาํบรรยายในแต่
ละภาพ  ประกอบกบัการศึกษาขอ้มูลจากหนงัสือท่ีเก่ียวกบัพุทธประวติัในภาพจิตรกรรมฝาผนงั  
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เช่น ภาพจิตรกรรมฝาผนงัพุทธประวติัภายในพระท่ีนัง่พุทไธสวรรย์1 ท่ีถือไดว้่าเป็นตน้แบบของ
ภาพจิตรกรรมสมยัรัตนโกสินทร์ สามารถสรุปเน้ือหาของภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีพระอุโบสถวดั
พฒันารามตามลาํดบัเร่ืองราวตอนต่างๆ ว่าไดรั้บอิทธิพลมาจากวรรณคดีสําคญัทางพุทธศาสนา
เร่ืองปฐมสมโพธิกถา  ท่ีสําคญัคือพระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจา้  กรมพระปรมานุชิต
ชิโนรส  ทรงชาํระในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยู่หัวจากปฐมสมโพธิกถาฉบบัของ
เก่า โดยทรงเร่ิมเร่ืองตั้งแต่ปริเฉทท่ี 1 วิวาหมงคลปริวรรต เร่ือยไปจนถึงปริเฉทท่ี 29 ธาตุ
อนัตรธานปริวรรต  ท่ีกล่าวถึงการเส่ือมสูญของพุทธศาสนา2 ซ่ึงภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีพระ
อุโบสถวดัพฒันารามไดน้าํเน้ือหาในปริเฉทท่ี1 ถึงเพียงปริเฉทท่ี 27 ธาตุวิภชันปริวรรต มาถ่ายทอด
จาํนวน 35 ภาพ ดงันั้นในหวัขอ้น้ีผูว้ิจยัจะไดน้าํเสนอเร่ืองราวพุทธประวติัจากขอ้ความท่ีบรรยายใต้
ภาพจิตรกรรมฝาผนงัตามลาํดบัภาพ (ภาพท่ี 8-41) แต่เน่ืองจากขอ้ความใตภ้าพบางภาพไดล้บเลือน
ไปและเพ่ือให้การนําเสนอเร่ืองราวพุทธประวติัในภาพจิตรกรรมฝาผนังวดัพฒันารามมีความ
ครบถว้นสมบูรณ์  ผูว้ิจยัจึงจะไดส้อบทานร่วมกบัเน้ือหาในปฐมสมโพธิกถาโดยการสรุปภาพรวม
ในแต่ละปริเฉท  ดงัน้ี  

-ผนังสกัดหน้าด้านทิศตะวันออก (เบือ้งหน้าพระประธาน) 6 ภาพ 

                                                            
1ชุดจิตรกรรมฝาผนงัในประเทศไทย,พระที่น่ังพุทไธสวรรย์ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ), 2526. 
ชุมศรี  มหาสันทนะ  และคณะ,พุทธประวัติจากจิตรกรรมฝาผนังไทย (กรุงเทพฯ: เอเชียบุ๊คส์), 

2540. 
สุดารา  สุจฉายา (บรรณาธิการ),พุทธประวัติ : พุทธประวัติในจิตรกรรมฝาผนัง (กรุงเทพฯ: เมือง

โบราณ), 2529. 
บริษทัมรดกโลก,รายงานการสํารวจภาคสนาม คร้ังที่ 2 (ภาคใต้) โครงการศึกษาเพื่ออนุรักษ์

จิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย, ม.ป.ท., 2538. 
สมชาติ มณีโชติ, จิตรกรรมไทย (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์), 2529. 
2สมเดจ็กรมพระปรมานุชิตชิโนรส,พระปฐมสมโพธิกถา (กรุงเทพฯ: อาํนวยสาส์น), 2539. 
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ภาพท่ี 8  1. กล่าวถึงเมืองกบิลพสัดุ ์ พระเจา้สุทโธทนะและพระนามของพระอนุชาพระกนิษฐา

ของพระองค ์ ต่อมาพระเจา้สีหหนุราช  พระราชบิดาของพระเจา้สุทโธทนะ  มีพระ
ราชประสงคใ์ห้พระเจา้สุทโธทนะอภิเษกสมรส  จึงใหพ้ราหมณ์ทั้ง 8 ไปเสาะหานาง
เบญจกลัยาณีท่ีถึงพร้อมดว้ยลกัษณะ 64 ประการ 

 
ภาพท่ี 9  2. กล่าวถึงเมืองเทวะทหะ  พระเจา้ชนาธิปราชและพระนางสุนนัทามีพระราชธิดา คือพระ

นางสิริมหามายา เม่ือพระนางมีพระชนมาย ุ16 พรรษา อยูม่าวนัหน่ึงไดท้รงทพัพีทอง
ตกัโภชนาหารแจกจ่ายเป็นทานแก่มหาชน ซ่ึงอาหารในถาดทองนั้นก็บริบูรณ์ไม่รู้
หมด 
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ภาพท่ี 10  3. พระนางสิริมหามายาประพาสอุทยานพร้อมดว้ยบริวารแสนนาง ภายในอุทยานมี

แม่นํ้าไหลจากภูเขาสิตาคีรี เม่ือพระนางสรงสนานเสร็จจึงประทบัริมฝ่ัง พราหมณ์ทั้ง 
8 เม่ือไดเ้ห็นพระสิริโฉมท่ีงดงามของพระนางสิริมหามายากถึ็งกบัส้ินสติสมประดี 

 

 
ภาพท่ี 11  4. พราหมณ์ทั้ง 8 ไปเขา้เฝ้าพระเจา้ชนาธิปราชและถวายแกว้บรรณาการ พระองคท์รง

ใหอ้าํมาตยน์าํพราหมณ์ไปบริโภคโภชนาหารยงัสาํนกัของพระนางสุนนัทา เม่ือพระ
เจา้ชนาธิปราชตรัสอนุญาตยอมถวายพระราชธิดาแลว้ พราหมณ์ทั้ง 8 จึงกลบัไปยงั
กรุงกบิลพสัดุ ์

 



36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพท่ี 12  5.- 6. พราหมณ์ทั้ง 8 นาํความกราบทูลพระเจา้สีหหนุราช พระองคจึ์งใหจ้ดัขบวนเสด็จ 
โดยพระเจา้สุทโธทนะทรงชา้งตน้จากกรุงกบิลพสัดุไ์ปยงักรุงเทวะทหะ 

-ผนังด้านทิศเหนือ (เบือ้งซ้ายพระประธาน) 10 ภาพ 
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ภาพท่ี 13  7. ขบวนอภิเษกสมรสของสองพระนครแห่มายงัพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างพระ

เจา้สุทโธทนะและพระนางสิริมหามายา 

ภาพลาํดบัท่ี 1- 7  มาจากปริเฉทท่ี 1 วิวาหมงคลปริวรรต  ท่ีกล่าวถึงความเป็นมาของ
วงศท์างพระชนกและพระชนนีของเจา้ชายสิทธตัถะ คือพระเจา้สุทโธทนะ (ศากยวงศ)์ และพระ
นางสิริมหามายา (โกลิยวงศ)์ จนถึงตอนอภิเษกสมรสของทั้ง 2 พระองค ์ 

 

 
ภาพท่ี 14  8. เทวดาอญัเชิญสนัดุสิตเทวราช คือพระโพธิสตัวท่ี์จะตรัสรู้เป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้ 

ลงมาจุติในพระครรภข์องพระนางสิริมหามายา 
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ภาพน้ีมาจากปริเฉทท่ี 2 ดุสิตปริวรรต กล่าวถึงเทพยดาทั้งหลายอนัมีทา้วมหาพรหม
เป็นประธานไดอ้ญัเชิญพระโพธิสตัวจุ์ติสู่พระครรภข์องพระนางสิริมหามายา  

 

 
ภาพท่ี 15  9. พระนางสิริมหามายาทรงพระสุบิน แลว้ใหพ้ราหมณ์ทาํนายพระสุบิน พราหมณ์กราบ

ทูลวา่จะทรงประสูติพระราชโอรสเป็นอคัรบุรุษ 

 

 
ภาพท่ี 16  10. เจา้ชายสิทธตัถะประสูติ 
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ภาพลาํดบัท่ี 9-10 มาจากปริเฉทท่ี 3 คพัภานิกขมนปริวรรต กล่าวถึงพระนางสิริมหา
มายาทรงพระสุบิน แลว้ให้พราหมณ์ทาํนายพระสุบิน  ต่อมาจึงประสูติพระราชโอรส ณ สวน
ลุมพินีวนั ซ่ึงปริเฉทน้ีในปฐมสมโพธิกถายงัไดก้ล่าวถึงสหชาติทั้ง 7 ท่ีบงัเกิดพร้อมกบัการประสูติ
ของพระองคอ์นัจะมีความเก่ียวพนักบัพุทธประวติัต่อไปในภายภาคหนา้ดว้ย คือ พระนางพิมพา 
(อคัรมเหสี) พระอานนท ์(พทุธอุปัฏฐาก) นายฉนันะ (ผูน้าํเสดจ็ออกผนวช) มา้กณัฐกะอศัวราช (มา้
ท่ีนาํเสด็จออกผนวช) ไมม้หาโพธ์ิ (ตน้ไมท่ี้พระพุทธเจา้ประทบัตรัสรู้) ขมุทองทั้ง 4 และกาฬุทายี
อาํมาตย ์(ผูอ้ญัเชิญพระพทุธเจา้เสดจ็โปรดพทุธบิดา)  

 
ภาพท่ี 17  11. เจา้ชายสิทธตัถะทรงทาํปาฏิหาริยเ์หนือเศียรกาฬเทวิลดาบส 

 

 
ภาพท่ี 18  12. พราหมณ์ทั้ง 8 ถวายคาํทาํนายเจา้ชายสิทธตัถะ มีแต่พราหมณ์โกณฑญัญะท่ีทาํนาย

วา่พระองคจ์ะออกบรรพชาและตรัสรู้เป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้ 
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ภาพลาํดบัท่ี 11-12 มาจากปริเฉทท่ี 4 ลกัขณปริคคาหกปริวรรต กล่าวถึงเจา้ชายสิทธตั
ถะกุมารทรงทาํปาฏิหาริยเ์สด็จข้ึนไปยืนบนชฎาของกาฬเทวิลดาบส ต่อมาพระราชบิดาไดเ้ชิญ
พราหมณ์ผูท้รงวิชา 8 คนมาทาํนายลกัษณะของพระกุมาร การทาํนายในคร้ังนั้นพราหมณ์ 7 คนได้
ทาํนายเป็นอยา่งเดียวกนัว่าหากพระกุมารอยูใ่นเพศฆราวาสจะไดเ้ป็นพระมหาจกัรพรรดิ แต่หาก
บรรพชาจะไดต้รัสรู้เป็นพระศาสดา มีโกณฑญัญะพราหมณ์ผูเ้ดียวท่ีถวายคาํทาํนายเป็นอยา่งเดียว
วา่พระกมุารจะเสดจ็ออกผนวชและไดบ้รรลุโพธิสมภาร 

 
ภาพท่ี 19  13. พระราชพิธีแรกนาขวญั  ทรงทาํปาฏิหาริยใ์ตร่้มไมห้วา้ โดยเงาตน้หวา้ไม่คลอ้ยไป

ตามตะวนัยามบ่ายแต่ยงัทอดตรงอยู ่

 
ภาพท่ี 20  14. ประลองศิลปศาสตร์ ทรงยกศร 



41 

 

 
ภาพท่ี 21  15. พระราชพิธีอภิเษกสมรสระหวา่งเจา้ชายสิทธตัถะและพระนางพิมพา 

ภาพลาํดบัท่ี 13-15  มาจากปริเฉทท่ี 5 ราชาภิเษกปริวรรต กล่าวถึง เจา้ชายสิทธตัถะทรงบรรลุ
ปฐมฌานในพระราชพิธีแรกนาขวญั และเกิดปาฏิหาริยเ์งาตน้หวา้ไม่คลอ้ยไปตามตะวนัยามบ่าย เงา
ตน้ไมย้งัทอดอยูต่รง  ส่วนมูลเหตุของพุทธประวติัในตอนประลองศิลปศาสตร์นั้นเกิดจากการท่ีพระ
เจา้สุทโธทนะตั้งพระทยัจะใหเ้จา้ชายสิทธตัถะไดเ้ป็นพระมหาจกัรพรรดิ  จึงจดัหาความสุขทุกประการ
แก่พระราชโอรส เช่นทรงสร้างปราสาท 3 ฤดู และไดต้รัสขอพระราชธิดาจากพระญาติ  จนถูกตั้ง
คาํถามว่าเจา้ชายผูห้มกมุ่นในโลกียจ์ะรู้ศิลปะอะไร เม่ือไม่รู้ศิลปะจะคู่ควรกบัสตรีงามไดอ้ยา่งไร 
เจา้ชายจึงไดป้ระลองศิลปศาสตร์ใหเ้ป็นท่ีประจกัษต่์อพระญาติทั้งหลาย ทั้งหมดจึงพร้อมใจกนัยกพระ
ราชธิดารวม 40,000 นางใหเ้ป็นชายา และเจา้ชายสิทธตัถะไดย้กพระนางพิมพาข้ึนเป็นพระอคัรมเหสี 
ดงัปรากฏในภาพพระราชพิธีอภิเษกสมรส              
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ภาพท่ี 22  16. เสดจ็ประพาสอุทยานพบเทวทูตทั้ง 4  

-ผนังสกัดหลงัด้านทิศตะวันตก (เบือ้งหลงัพระประธาน) 6 ภาพ 

 

 
ภาพท่ี 23 17. เสด็จหนีพระนางพิมพาและพระราหุลเพื่อออกบรรพชา  และเสด็จออก

มหาภิเนษกรมณ์ 
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ภาพท่ี 24  18. ทรงตดัพระเมาลี  ทรงรับเคร่ืองสมณบริขารท่ีเทวดานาํมาถวายเพื่อครองเพศเป็น

บรรพชิต  ทรงบาํเพญ็ทุกรกิริยา  จนพระอินทร์มาดีดพิณ 3 สายให้สดบัเป็นอุบาย
ใหท้รงเลง็เห็นทางสายกลาง 

ภาพลาํดบัท่ี 16 -18 มาจากสองปริเฉท ปริเฉทแรก คือ ปริเฉทท่ี 6 มหาภินิกขมน
ปริวรรต กล่าวถึงเจา้ชายสิทธตัถะเม่ือพระชนมาย ุ 29 พรรษา ไดเ้สด็จประพาสอุทยานพบเห็นคน
แก่  คนเจบ็  คนตาย  และสมณะท่ีเทวดานิมิต ทรงสังเวชพระทยัจึงตดัสินพระทยัออกผนวชในคืน
วนันั้น ก่อนออกผนวชพระองคไ์ดเ้สด็จไปทอดพระเนตรพระราหุลโอรสท่ีเพิ่งประสูติและพระ
นางพิมพา แลว้จึงเสด็จพร้อมดว้ยนายฉันนะและมา้กณัฐกะ เม่ือถึงริมฝ่ังแม่นํ้ าเนรัญชราจึงไดต้ดั
พระเกศาลาเพศฆราวาส พระอินทร์จึงอญัเชิญพระเกศานั้นไปประดิษฐานยงัเจดียจุ์ฬามณีบน
ดาวดึงส์สวรรค ์ ฝ่ายทา้วฆฎิกาพรหมไดน้าํอฐับริขารทั้ง 8 มาถวาย พร้อมทั้งอญัเชิญพระภูษาไป
ประดิษฐานยงัทุสสเจดียบ์นพรหมโลก  และเร่ืองราวต่อมามาจากปริเฉทท่ี 7 ทุกรกิริยาปริวรรต 
นายฉันนะและมา้กณัฐกะนาํอาภรณ์ของเจา้ชายสิทธตัถะกลบักรุงกบิลพสัดุแ์ต่มา้กณัฐกะอกแตก
ตายดว้ยความเศร้าก่อนถึงพระนคร  ขา้งฝ่ายเจา้ชายสิทธตัถะไดเ้ขา้ศึกษายงัสาํนกัต่างๆ แต่ไม่พบ
หนทางตรัสรู้  จึงเสด็จไปยงัตาํบลอุรุเวลาพบกบัพราหมณ์ทั้ง 5 คือ โกณฑญัญะ วปัปะ ภทัทิยะ มหานามะ 
และอสัสชิ พราหมณ์ทั้ง 5 ไดป้รนนิบติัพระองคข์ณะท่ีทรงกระทาํทุกรกิริยาเป็นเวลา 6 พรรษา แต่
ดว้ยการกระทาํท่ีตึงจนเกินไปน้ีพระอินทร์จึงไดดี้ดพิณ 3 สายถวายเพื่อช้ีให้เห็นถึงทางสายกลาง 
คร้ันเม่ือทรงเลิกกระทาํทุกรกริยาแลว้พราหมณ์ทั้งหมดจึงละท้ิงพระองคไ์ป  
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ภาพท่ี 25  19. นางสุชาดาถวายขา้วมธุปายาส  ทรงลอยถาดทองริมแม่นํ้ าเนรัญชรา  และทรงรับ

หญา้คา 8 กาํจากโสตถิยพราหมณ์ 

ภาพน้ีมาจากปริเฉทท่ี 8 พุทธบูชาปริวรรต กล่าวถึงนางสุชาดาและบริวารไดหุ้งขา้ว
มธุปายาสถวายต่อพระสิทธตัถะซ่ึงนางเขา้ใจว่าเป็นรุกขเทวดา หลงัจากพระพุทธองคเ์สวยแลว้ได้
ทรงลอยถาดท่ีใส่ของถวายพร้อมทั้งตั้งอธิษฐานจิตหากไดต้รัสรู้เป็นพระพทุธเจา้ขอใหถ้าดนั้นลอย
ทวนกระแสนํ้ า ถาดนั้นไดล้อยทวนกระแสนํ้ าตามท่ีทรงอธิษฐานราว 80 ศอกจึงจมลงสู่วิมานของ
พระยานาคราชกระทบกบัถาดของพระอดีตพุทธเจา้ทั้ง 3 พระองคท่ี์เคยอธิษฐานไวเ้ช่นเดียวกนั
จากนั้นทรงรับหญา้คาแปดกาํจากโสตถิยพราหมณ์มาปูลาดประทบันัง่ใตต้น้โพธ์ิ  หันพระพกัตร์
ไปทางทิศตะวนัออกทรงอธิษฐานจะไม่ลุกข้ึนจากพระท่ีนัง่จนกวา่จะตรัสรู้  

 
ภาพท่ี 26  20. มารผจญและสัตตมหาสถาน 
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ภาพน้ีมาจากปริเฉทท่ี 9 มารวิชยัปริวรรต พระยาวสัดีมารไดย้กกองทพัมารมาสาํแดง
อิทธิฤทธ์ินานปัการจนเทวดาท่ีมาเฝ้าแหนช่ืนชมบารมีต่างหลบหนีไปส้ิน พระสิทธตัถะเหยียดน้ิว
พระหตัถล์งธรณีเรียกพระแม่ธรณีข้ึนมาเป็นพยานการประกอบทานบารมีของพระองคใ์นอดีตชาติ 
พระแม่ธรณีจึงปรากฏเฉพาะพระพกัตร์บิดเอานํ้ าจากพระโมฬีท่ีพระสิทธตัถะเคยหลัง่ทกัษิโณทก
ไหลท่วมจนกองทพัมารแตกพา่ยไป แลว้จึงต่อเน่ืองไปถึงปริเฉทท่ี 10 อภิสมัโพธิปริวรรต หลงัจาก
ทรงชนะหมู่มารแลว้จึงทรงบรรลุสมาบติั 8 ใตต้น้พระศรีมหาโพธ์ิ  และในภาพน้ีน่าจะหมาย
รวมถึงตอนทรงเสวยวิมุตติสุขใต้ต้นพระศรีมหาโพธ์ิในสัปดาห์แรกหลังการตรัสรู้  อันเป็น
เร่ืองราวท่ีมาจากปริเฉทท่ี 11 โพธิสัพพญัญูปริวรรต  กล่าวถึงเร่ืองราวภายหลงัตรัสรู้เป็นพระ
สมัมาสมัพทุธเจา้ พระพุทธองคท์รงเสวยวิมุติสุข ณ สัตตมหาสถานทั้ง 7 แห่ง แห่งละสัปดาห์ โดย
เช่ือมโยงกบัภาพถดัไปท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่พระพทุธองคท์รงจงกรม จึงตรงกบัเหตุการณ์ในสัปดาห์ท่ี 
3 รัตนจงกรมเจดีย ์และภาพท่ีพระองคป์ระทบันั่งภายในเรือนแกว้เพื่อพิจารณาพระธรรมใน
สัปดาห์ท่ี 4 รัตนฆรเจดีย ์ ฉะนั้นภาพจิตรกรรมในกรอบน้ีจึงขาดภาพในตอนสัปดาห์ท่ี 2 อนิมิส
เจดียท่ี์พระพทุธองคป์ระทบัยนืเพง่ตน้พระศรีมหาโพธ์ิโดยไม่กะพริบพระเนตรเป็นเวลา 7 วนั 

 
ภาพท่ี 27  21. พระอินทร์ลงมาถวายผลสมออนัเป็นทิพยโ์อสถ ทรงเสวยวิมุตติสุขใตต้น้จิกโดยมี

พญานาคมุจจลินท์ขดตวัเป็นแท่นบลัลงัก์และแผ่พงัพานปกคลุม และต่อไปเม่ือ
ประทบัใตต้น้เกดหรือราชายตนะ  ทรงรับขา้วสัตตุกอ้น สัตตุผงจากพ่อคา้ตปุสสะ
และภลัลิกะ 

ภาพน้ีมาจากปริเฉทท่ี 11 โพธิสัพพญัญูปริวรรต  ต่อเน่ืองจากภาพก่อนหน้าแต่
กล่าวถึงเพียงสปัดาห์ท่ี 6 และสปัดาห์ท่ี 7 ไม่ปรากฏภาพและคาํบรรยายในสปัดาห์ท่ี 5 ตอนอชัปาล
นิโครธ ท่ีพระพทุธองคป์ระทบัใตต้น้ไทรซ่ึงเป็นท่ีพกัของคนเล้ียงแกะ  
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จากการศึกษาลาํดบัภาพและขอ้ความบรรยายใตภ้าพพบว่าเร่ืองราวตอนน้ีกลบัเร่ิม
เร่ืองจากตอนพระอินทร์ลงมาถวายผลสมอซ่ึงเป็นเร่ืองราวในสัปดาห์ท่ี 7 มากล่าวก่อนสัปดาห์ท่ี 6  
ซ่ึงเป็นตอนพระองคป์ระทบัเสวยวิมุติสุขใตต้น้มุจลินท ์(ตน้จิก) เม่ือฝนตกพระยานาคมุจลินทจึ์ง
ไดข้ึ้นมาแผพ่งัพานปกคลุมพระวรกาย  จากนั้นจึงกล่าวถึงเร่ืองราวในสัปดาห์ท่ี 7 อีกคร้ังในภาพ
ประทบัเสวยวิมุติสุขใตต้น้ราชายตนะ(ตน้เกด)ในสัปดาห์น้ียงัมีเหตุการณ์ของพ่อคา้ 2 พี่นอ้ง คือ 
ตปุสสะและภลัลิกะไดน้าํขา้วสัตตุกอ้นและสัตตุผงมาถวายพระพุทธองค ์ พ่อคา้ทั้งสองกราบทูล
ขอถึงพระพุทธเจา้และพระธรรมเป็นท่ีพึ่ง ทั้งสองจึงนับเป็นปฐมอุบาสก  แลว้ทูลขอส่ิงของไว้
สกัการะบูชา พระพทุธองคพ์ระราชทานพระเกศาใหไ้ป 8 เสน้ 

 
ภาพท่ี 28  22. พบอุปกาชีวกและโปรดปัญจวคัคีย ์

ภาพน้ีมาจากปริเฉทท่ี 13 ธัมมจกักปริวรรต พระพุทธองค์เสด็จสู่ป่าอิสิปตน
มฤคทายวนัในวนัข้ึน 15 คํ่า เดือน 8 ทรงโปรดอุปกาชีวกเพราะทรงทราบว่าต่อไปอุปกาชีวกจะ
ออกบวชเป็นภิกษุ และเสดจ็ไปแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวคัคียจ์นบรรลุโพธิญาณ  

 

 

-ผนังด้านทิศใต้ (เบือ้งขวาพระประธาน) 13 ภาพ 
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ภาพท่ี 29  23. โปรดยสกลุบุตรและสหาย 

ภาพน้ีมาจากปริเฉทท่ี 14 ยสบรรพชาปริวรรต กล่าวถึงยสะบุตรของเศรษฐีเมือง
พาราณสีเกิดความเบ่ือหน่ายในกามคุณ ไดไ้ปยงัป่าอิสิปตนมฤคทายวนัพบกบัพระพุทธองคท่ี์กาํลงั
จงกรมพระพุทธองคไ์ดเ้ทศนาอริยสัจ 4 โปรดยสะจนดวงตาเห็นธรรมขอบรรพชาเป็นพระสงฆ์
สาวกในพุทธศาสนา ฝ่ายบิดาของพระยสะไดอ้อกตามหาบุตรคร้ันเห็นรองเทา้ทองวางอยู่ในท่ี
ประทบัของพระพุทธองคจึ์งเขา้ไปอภิวาท พระพุทธเจา้ไดแ้สดงธรรมโปรดบิดาแห่งพระยสะจน
บรรลุโสดาบนับิดาของพระยสะจึงประกาศตนเป็นปฐมอุบาสกในพุทธศาสนา เศรษฐีไดอ้าราธนา
พระพุทธองค์และพระยสะเขา้ไปฉันอาหารยงัเคหสถาน คร้ังนั้นพระพุทธองค์ไดเ้ทศนาโปรด
มารดา ภรรยา และเหล่าสหายของพระยสะจนบรรลุโสดาบนั มารดาและภรรยาของพระยสะจึง
ประกาศตนเป็นปฐมอุบาสิกาคู่แรก ฝ่ายสหายของพระยสะต่างบรรพชาเป็นสาวกของพระพุทธ
องค ์ 
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ภาพท่ี 30  24. โปรดพระเจา้พิมพิสาร 

ภาพน้ีมาจากปริเฉทท่ี 15 อุรุเวลคมนปริวรรต  พระพุทธองคท์รงพาภิกษุอดีตชฎิล
ทั้งหมดไปยงัสวนลฏัฐิวนั ทรงโปรดพระเจา้พิมพิสารใหเ้ป็นพระโสดาบนัตามท่ีทรงเคยรับปากไว้
ก่อนตรัสรู้ 

 

 
ภาพท่ี 31  25. อุปติสะและโกลิตะชกัชวนสญชยัปริพาชกผูเ้ป็นอาจารยไ์ปเขา้เฝ้าพระพุทธองค ์ 

แต่สญชยัปริพาชกปฏิเสธว่าตนเขา้สู่ปัจฉิมวยัแลว้  สหายทั้งสองจึงเดินทางไปเพื่อ
ขอบรรพชา 
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ภาพน้ีมาจากปริเฉทท่ี 16 อคัรสาวสกบรรพชาปริวรรต คร้ังนั้นอุปติสะกบัโกลิตะบุตร
พราหมณ์ได้เล่ือมใสในพุทธศาสนาจึงพากันมาพร้อมด้วยบริวารเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อขอ
อุปสมบท ภายหลงัอุปสมบทแลว้อุปติสะไดน้ามวา่พระสารีบุตร ส่วนโกลิตะไดน้ามวา่พระโมคคลัลา
นะ  พระท่ีบวชในคราวนั้นลว้นแต่บรรลุอรหนัตก่์อนทั้งหมด ยกเวน้พระสารีบุตรและพระโมคคลั
ลานะท่ีบรรลุในภายหลงั 

 
ภาพท่ี 32  26. พระพทุธเจา้เสดจ็มายงักรุงกบิลพสัดุเ์พื่อโปรดพทุธบิดาและพระประยรูญาติ   

ภาพน้ีมาจากปริเฉทท่ี 17 กปิลวตัถุคมนปริวรรต เม่ือพุทธบิดาสุทโธทนะทราบข่าว
พระพุทธองคท์รงตรัสรู้ จึงไดส่้งอาํมาตยพ์ร้อมดว้ยบริวารมาอาราธนาทูลเชิญพระพุทธองคเ์สด็จ
กรุงกบิลพสัดุ์ถึง 9 คร้ัง เน่ืองดว้ยอาํมาตยแ์ละบริวารเหล่านั้นต่างศรัทธาในพุทธศาสนาจึงขอ
อุปสมบทเสียทุกคร้ัง ในคร้ังท่ี 9 กาฬุทายีอาํมาตยพ์ร้อมบริวารก็ไดอุ้ปสมบทเช่นเดียวกนั แต่
หลงัจากอุปสมบทแลว้ 7 วนัไดทู้ลเชิญพระพุทธองคเ์สด็จกรุงกบิลพสัดุเ์พ่ือโปรดพุทธบิดา พระ
พุทธองคไ์ดต้รัสพระธรรมเทศนาเร่ืองมหาเวสสันดรชาดกประทานพุทธบิดาและเหล่าพระประยรู
ญาติ 
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ภาพท่ี 33  27. พระพุทธเจา้เสด็จไปโปรดพระนางพิมพา  ตรัสแก่พระอคัรสาวกว่าแมพ้ระนาง

พิมพาจะจบัพระบาทพระองคก์็อยา่ไดห้า้มปราม เพื่อจะไดแ้สดงธรรมเทศนาโปรด
พระนางต่อไป  

ภาพน้ีมาจากปริเฉทท่ี 18 พิมพาพิลาปปริวรรต พระนางพิมพาไดช้ี้แนะให้พระราหุล
โอรสทอดพระเนตรพทุธบิดาขณะกาํลงับิณฑบาตในกรุงกบิลพสัดุ ์พระเจา้สุทโธทนะทราบดงันั้น
จึงทูลเชิญพระพุทธองคเ์ขา้บิณฑบาต พระนางพิมพาทรงนอ้ยพระทยัท่ีพระพุทธองคท์อดท้ิงจึงไม่
ออกมาเขา้เฝ้า พระพุทธองคจึ์งเสด็จไปยงัหอ้งพระนางพิมพา  พระนางไดน้าํพระราหุลเสด็จมาเฝ้า
พลางร่ําไห้กอดพระบาท  พระพุทธองคจึ์งแสดงธรรมเทศนาจนัทกินนรชาดกโปรดนางพิมพาจน
บรรลุโสดาบนั 
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ภาพท่ี 34  28. พระพทุธองคเ์ขา้ไปเสวยบิณฑบาตในงานอภิเษกสมรสของเจา้ชายนนัทะ  พระองค์
ตรัสขอใหบ้วชเป็นภิกษุ  ต่อมาพระอานนทไ์ดบ้รรพชาเป็นพทุธอนุชา  

ภาพน้ีมาจากปริเฉทท่ี 19 สักยบรรพชาปริวรรต กล่าวถึงพระพุทธองคเ์สด็จเขา้ไป
เสวยบิณฑบาตในงานอภิเษกสมรสของเจา้ชายนันทะ  ราชกุมารผูเ้ป็นพระพุทธอนุชาต่างชนนี 
เสร็จภตักิจแลว้ทรงใหเ้จา้ชายนนัทะถือบาตรตามเสด็จไปยงัพระนิโครธาราม แลว้ตรัสขอใหบ้วช
เป็นภิกษุ  ต่อมาเหล่าประยูรญาติทั้งพระอานนท ์ พระเทวทตัต ์และอีกหลายพระองคไ์ดทู้ลขอ
อุปสมบท 
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ภาพท่ี 35  29. แสดงยมกปาฏิหาริย ์

ภาพน้ีมาจากปริเฉทท่ี 22 ยมกปาฎิหาริยป์ริวรรต เศรษฐีแห่งกรุงราชคฤห์ไดป้ระกาศ
ทา้ใหพ้ระผูส้าํเร็จอรหนัตเ์หาะข้ึนไปเอาบาตรท่ีแขวนอยูบ่นยอดไม ้พวกเดียรถียไ์ดข้นัอาสาแต่ไม่
สามารถเหาะได ้พระโมคคลัลานะจึงใหพ้ระบิณโฑลภารทวาชแสดงปาฏิหาริยเ์หาะนาํบาตรนั้นลง
มา เม่ือพระพุทธเจา้ทรงทราบจึงทรงห้ามปรามไม่ให้ภิกษุสงฆแ์สดงปาฏิหาริยอี์กต่อไป  ฝ่าย
เดียรถียซ่ึ์งเหาะไม่ไดแ้ต่ไดพู้ดโออ้วดตนไม่ลดละ พระพุทธเจา้จึงตรัสจะกระทาํปาฏิหาริยใ์ห้
ประจกัษใ์นวนัเพญ็เดือน 8 ท่ีตน้มะม่วง ณ กรุงสาวตัถี เม่ือถึงกาํหนดพระพุทธองคจึ์งกระทาํยมก
ปาฏิหาริย ์คือ การแบ่งภาคปรากฏพระองคใ์ห้เห็นเป็นสองรูปในขณะเดียวกนัเพื่อปราบเหล่าเดียรถีย์
จนหลบหนีไป 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 36  30. โปรดพทุธมารดาบนสวรรคช์ั้นดาวดึงส์ 

ภาพน้ีมาจากปริเฉทท่ี 23 เทศนาปริวรรต พระพุทธองคเ์สด็จข้ึนไปยงัดาวดึงส์สวรรคเ์พื่อ
รอพระอินทร์อญัเชิญพุทธมารดาลงมาจากสวรรคช์ั้นดุสิต แลว้จึงแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาตลอด 
3 เดือน จนพระพทุธมารดาไดบ้รรลุโสดาบนั 

          
ภาพท่ี 37  31. เสดจ็ลงจากสวรรคช์ั้นดาวดึงส์ 
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ภาพน้ีมาจากปริเฉทท่ี 24 เทโวโรหนปริวรรต พระพทุธองคท์รงจาํพรรษาบนดาวดึงส์
สวรรคเ์ป็นเวลา 3 เดือนจึงเสด็จลง ในคร้ังนั้นพระอินทร์ไดเ้นรมิตบนัไดเงิน บนัไดทอง และ
บนัไดแกว้พาดจากยอดเขาพระสุเมรุลงสู่เมืองสังกสัสะ  เสด็จพร้อมดว้ยพระพรหมและเทวดา
ทั้งหลายมาส่งเสด็จ และทรงใชพุ้ทธานุภาพเปิดโลก ให้สัตวท์ั้งปวงมองเห็นกนัและกนั มนุษย์
มองเห็นเทวดา สตัวน์รกและสัตวเ์ดรัจฉานทั้งปวงก็มองเห็นกนั ทั้งยงัเห็นพระพุทธองคด์ว้ย ต่างก็
เกิดความรู้สึกอยากจะบวชเป็นภิกษุเพื่อถึงพทุธภูมิดว้ยกนัทั้งส้ิน 

       
ภาพท่ี 38  32. พระยาวสัวดีมารทูลอญัเชิญปรินิพพาน  ในภายหลงัพระอานนทไ์ดอ้าราธนาใหท้รง

ดาํรงพระชนมต่์อไป  แต่พระพทุธองคท์รงตรัสหา้ม เน่ืองจากทรงกาํหนดปลง
พระชนมายแุลว้  จากนั้นจึงเสดจ็ไปยงัสวนของนายจุนทะ 
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ภาพท่ี 39  33. นายจุนทะบุตรช่างทองถวายขา้วสุกรมทัทวะ พระพทุธองคท์รงใหข้ดุหลุมฝัง

สุกรมทัทวะท่ีเหลือ 

ภาพลาํดบัท่ี 32-33 มาจากปริเฉทท่ี 26 มหาปรินิพพานปริวรรต เม่ือพระพุทธองคมี์
พระชนมายไุด ้ 80 พรรษา พระยาวสัดีมารไดทู้ลอาราธนาใหเ้สด็จสู่นิพพาน พระพุทธองคต์รัสรับ
นิพพานนั้น เม่ือครบกาํหนด 3 เดือนจึงจะเสด็จปรินิพพาน ณ กรุงกุสินาราในวนัเพญ็เดือน 6 ณ 
สาลวโนทยานกรุงกุสินารา แควน้มลัละ จากนั้นก็เสด็จพระดาํเนินมุ่งไปทางกรุงกุสินารา ไดเ้สวย
สุกรมทัทวะหรือเน้ือสุกรท่ีปรุงอยา่งดีของนายจุนทะบุตรช่างทอง พระพุทธองคท์รงทราบว่าเน้ือ
สุกรนั้นมีพิษจึงสั่งใหภิ้กษุทั้งหลายบริโภคอาหารอ่ืน  ส่วนพระองคเ์สวยเน้ือสุกรแต่เพียงพระองค์
เดียวทาํใหท้รงอาพาธกลา้อีกคร้ัง  
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ภาพท่ี 40  34. พระพุทธองคเ์สด็จดบัขนัธปรินิพพานใตต้น้รังคู่ ณ กรุงกุสินารา อญัเชิญพระบรม
ศพลงในพระหีบทอง ประดิษฐานบนจิตกาธาน  พระมหากสัสปะถวายบงัคมพระ
บรมศพ  พระพทุธบาทปรากฏออกมาจากพระหีบทองรับซ่ึงหตัถแ์ห่งพระมหากสัส
ปะตามท่ีท่านไดอ้ธิษฐานไว ้ 
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ภาพท่ี 41  35. โทณพราหมณ์แบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้แก่กษตัริยท์ั้งหลาย แต่ตนเองกลบัซุก

ซ่อนพระเข้ียวแกว้เบ้ืองขวาไวท่ี้มวยผม พระอินทร์จึงลอบหยิบพระเข้ียวแกว้นั้น
อญัเชิญไปบรรจุไวใ้นพระจุฬามณีเจดียบ์นดาวดึงส์สวรรค ์

ภาพลาํดบัท่ี 34 ในช่วงแรกคือภาพพระพุทธองคเ์สด็จดบัขนัธปรินิพพานใตต้น้รังคู่
สืบเน่ืองมาจากปริเฉทท่ี 26 มหาปรินิพพานปริวรรต เร่ืองราวถดัมาจนถึงภาพลาํดบัท่ี 35 จึงมาจาก
ปริเฉทท่ี 27 ธาตุวิภชัน์ปริวรรต เม่ือพระพุทธองคเ์สด็จดบัขนัธปรินิพพานแลว้พระมหากสัสปะ
ถวายบงัคมพระบาท ไฟจึงลุกด้วยอานุภาพแห่งเทวดา จากนั้นโทณพราหมณ์จึงแบ่งพระธาตุ
ออกเป็น 8 ส่วนใหแ้ก่กษตัริยท์ั้งหลาย 
 

สรุปผลการศึกษาเกีย่วกบัเร่ืองราวพุทธประวตั ิ

จากการศึกษาในดา้นเร่ืองราวของภาพจิตรกรรมฝาผนังสรุปไดว้่าภาพจิตรกรรมฝา
ผนงัวดัพฒันารามยงัคงสืบทอดรูปแบบของภาพจิตรกรรมแบบไทยประเพณีไว ้ โดยนาํเสนอภาพ
จิตรกรรมจากเน้ือหาทางพุทธศาสนา  คือพุทธประวติัของพระพุทธเจา้ตั้งแต่เป็นเทพบุตรอยู่ใน
สวรรคช์ั้นดุสิตและเหล่าเทวดาทูลเชิญใหม้าจุติยงัมนุษยโลก  จนถึงตอนประสูติเร่ือยมาจนถึงเสด็จ
ปรินิพพานและการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ  ซ่ึงเป็นโครงเร่ืองท่ีมาจากหนงัสือปฐมสมโพธิกถาท่ี
มีมาตั้งแต่คร้ังกรุงศรีอยธุยา  และสมเด็จพระมหาสมณเจา้  กรมพระปรมานุชิตชิโนรสทรงนิพนธ์
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จนครบสมบูรณ์ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั3  ซ่ึงคงเป็นตน้แบบใหช่้างในสมยั
รัตนโกสินทร์ไดเ้ลือกเร่ืองราวตอนต่างๆ จากวรรณคดีทางพทุธศาสนาเล่มน้ีมาถ่ายทอดในรูปแบบ
ของภาพจิตรกรรมเร่ือยมาดงัเช่นท่ีวดัพฒันารามในสมยัรัชกาลท่ี 5 ท่ีจิตรกรไดเ้ลือกพุทธประวติั
ตอนต่างๆ ในประเดน็สาํคญัมานาํเสนอเป็นเน้ือหาหลกัของภาพ และอาจจะมีการแทรกเน้ือหาร่วม
สมยัคือลกัษณะวิถีชีวิตของผูค้นประกอบอยูก่บัเร่ืองราวทางพุทธประวติัอีกดว้ย  และในส่วนของ
พุทธประวติัท่ีเป็นเน้ือหาหลกัของภาพนั้นพบว่าจิตรกรนาํเสนอเร่ืองราวและขอ้ความบรรยายใต้
ภาพไดค่้อนขา้งครบถว้นในประเด็นหลกัสําคญัตามเคา้โครงในเร่ืองปฐมสมโพธิกถา  แมว้่าบาง
ตอนอาจจะมีการสลบัลาํดับเร่ืองราวหรือขาดภาพในรายละเอียดต่างๆ ไปบา้งแต่ก็ไม่ทาํภาพ
จิตรกรรมเสียคุณค่าไป  เช่นภาพจิตรกรรมท่ีถ่ายทอดจากปริเฉทท่ี 11 โพธิสัพพญัญูปริวรรต  ท่ี
กล่าวถึงเร่ืองราวภายหลงัตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้และทรงเสวยวิมุติสุข ณ สัตตมหาสถาน
ทั้ง 7 แห่ง 7 สัปดาห์  โดยสลบัลาํดบัเหตุการณ์ในสัปดาห์ท่ี 7 มาเล่าเร่ืองราวบางส่วนก่อน
เหตุการณ์ในสัปดาห์ท่ี 6  และยงัขาดหายภาพและเร่ืองราวไป 2 สัปดาห์ คือ สัปดาห์ท่ี 2 และ
สปัดาห์ท่ี 5 ดงัท่ีไดก้ล่าวในรายละเอียดขา้งตน้แลว้ 

นอกจากน้ีขอ้ความท่ีบรรยายใตภ้าพยงัมีคุณค่าในดา้นการเป็นวรรณกรรมลายลกัษณ์
สมยัรัชกาลท่ี 5 และทั้งรูปคาํและเสียงยงัแสดงถึงสําเนียงภาษาไทยถ่ินใตด้ว้ย ดงัเช่นขอ้ความ
บรรยายในตอนมารผจญท่ีว่า “พระโพท่ีบันลัง พะยามานประจ่น นางท่ระนีบิดนาํไน่ยม้วยผ่ม มา
นทถ่อยไปย เสด้จลงจากโพท่ีบันลงั ยีนจ่งกร่มเจ้ดวัน แล้วมานังสองยาน วาจะโปรดไครกอน” 

 

การวเิคราะห์งานจิตรกรรมฝาผนัง 

ภาพจิตรกรรมฝาผนงัในปัจจุบนัส่วนใหญ่ยงัอยูใ่นสภาพท่ีค่อนขา้งสมบูรณ์ มองเห็น
ไดใ้นรายละเอียดต่างๆ เช่น  ลายเส้น  สี  อยา่งไรก็ตามมีบางส่วนของภาพท่ีสีหลุดร่อนเน่ืองจาก
ผนงัมีรอยแตกร้าว  โดยเฉพาะในส่วนของขอ้ความบรรยายใตภ้าพส่วนใหญ่มีสภาพลบเลือนจากสี
ท่ีหลุดร่อน  ไม่กถู็กสีขาวป้ายทบัจากการทาสีผนงัท่ีอยูด่า้นล่างขอ้ความ 

ภาพจิตรกรรมฝาผนงัวดัพฒันารามจดัไดว้า่เป็นภาพจิตรกรรมไทยแบบประเพณี4 โดย
เป็นฝีมือของช่างทอ้งถ่ินภาคใตเ้น่ืองจากใตภ้าพจิตรกรรมซ่ึงมีขอ้ความบรรยายเน้ือหาของภาพนั้น  

                                                            
3สน  สีมาตรัง,จิตรกรรมฝาผนังสกลุช่างรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์), 2522: 48-49. 
4จิตรกรรมไทยแบบประเพณี  คือ  จิตรกรรมไทยเน่ืองในพุทธศาสนา  มีแบบแผนโดยเฉพาะท่ีสืบ

ทอดกนัมาเป็นประเพณีอนัยาวนาน  ลกัษณะการแสดงออกแบบก่ึงอุดมคติ-ก่ึงสมจริง  เพราะส่ือเร่ืองเล่าท่ีนิยม
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ตอนทา้ยขอ้ความจะระบุช่ือของช่างผูว้าดภาพและช่ือของผูท่ี้สนบัสนุนในการวาดภาพแต่ละห้อง 
เช่น  ภาพหอ้งท่ี 2 เขียนวา่ “พาบห้องนีน้ายเรืองผู้เขียนยู่เมืองนครศิลธรรมราช” และภาพหอ้งท่ี 10 
ตอนประสูติ  เขียนวา่ “ของขนุประเสีด  แม่แดง” (ภาพท่ี 42)  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 42  ขอ้ความบรรยายเน้ือหาใตภ้าพจิตรกรรมฝาผนงัแสดงช่ือจิตรกรและช่ือผูส้นบัสนุนใน
แต่ละหอ้งภาพ 

ขอ้ความใตภ้าพเป็นขอ้มูลท่ีแสดงวา่จิตรกรผูส้ร้างสรรคผ์ลงานเป็นช่างทอ้งถ่ินภาคใต ้ 
แต่จากการศึกษาในเบ้ืองตน้จะพบวา่ภาพจิตรกรรมฝาผนงัไดรั้บอิทธิพลทั้งเน้ือหาและลกัษณะของ
ภาพมาจากกรุงเทพมหานครมากกว่าจะเป็นลักษณะแบบศิลปะท้องถ่ิน ดังจะได้กล่าวถึงใน
ประเดน็ต่อไป ดงัน้ี 

เทคนิคการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

องค์ประกอบศิลปะของภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

การวางองคป์ระกอบของภาพจะคลา้ยกบัภาพจิตรกรรมฝาผนงัทัว่ไปคือให้จุดสนใจ
อยู่ท่ีภาพบุคคลสําคญัโดยให้บุคคลอ่ืนกระทาํกิริยาอาการท่ีแสดงการมุ่งความสนใจไปยงัภาพ
บุคคลสาํคญัในแต่ละตอน  เช่น  การหนัหนา้  การหมอบกราบ  เป็นตน้  นอกจากน้ียงัมีการจดัวาง
ภาพส่วนใหญ่ให้มีนํ้ าหนักท่ีเท่ากนัทั้งสองดา้นของภาพ เช่นภาพตอนพระราชพิธีอภิเษกสมรส
ระหวา่งเจา้ชายสิทธตัถะและพระนางพิมพา ท่ีทั้งสองดา้นของภาพมีความสมดุลกนัดว้ยการจดัวาง
ตาํแหน่งบุคคลและปราสาท  รวมทั้งการใหภ้าพบุคคลตวัประกอบแสดงอาการมุ่งความสนใจไปยงั
พระราชพิธีในปราสาท   หรือบางภาพท่ีแมจ้ะเน้นฉากสาํคญัของภาพในดา้นหน่ึง  แต่ก็จะมีการ
วาดภาพประกอบกระจายอยู่ในท่ีว่างของภาพอีกดา้นจนภาพไดส้มดุล  เช่นภาพตอนเสด็จลงจาก

                                                                                                                                                                         

ในแนวเดียว คือทางดา้นพุทธศาสนา  จึงสะทอ้นโลกทศัน์  วิถีชีวิตของสังคมในอดีตไดอ้ยา่งตรงชดั (สันติ  เลก็
สุขมุ, 2535: 161) 
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สวรรค์ชั้ นดาวดึงส์ โดยให้จุดสําคัญของภาพคือฉากลงบันไดแก้วอยู่อีกด้านหน่ึงของภาพ  
แวดลอ้มดว้ยขบวนเทวดาส่งเสด็จและกลุ่มของมนุษยแ์ละนรกท่ีมารับเสด็จ แต่อีกดา้นหน่ึงของ
ภาพซ่ึงไม่ไดเ้ป็นสาระสาํคญัของฉากน้ีก็มีภาพของอาคารมาประกอบให้ภาพมีความสมดุลยิ่งข้ึน 
(ภาพท่ี 43) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 43 แสดงการจดัวางองคป์ระกอบภาพใหมี้ความสมดุล 

นอกจากน้ีสังเกตไดว้่าการนาํเสนอเร่ืองราวจะไม่ใชเ้ส้นสินเทามาแบ่งฉาก  แต่จะใช้
วิธีการเขียนภาพกาํแพง  ตน้ไม ้ กอ้นหินหรือภูเขา  อาคาร เป็นตน้ มาเป็นตวัแบ่งฉาก ตวัอยา่งเช่น
ตอนเสด็จหนีพระนางพิมพาและพระราหุลเพื่อออกบรรพชา  และตอนเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์
ซ่ึงแสดงเร่ืองราว 2 ฉากท่ีต่อเน่ืองในภาพกรอบเดียวกนั  โดยมีกาํแพงพระราชวงัมาแบ่งฉาก และ
ฉากทรงตดัพระเมาลี  รับเคร่ืองสมณบริขารท่ีเทวดานาํมาถวายเพ่ือครองเพศเป็นบรรพชิต  ทรง
บาํเพญ็ทุกรกิริยาจนพระอินทร์มาดีดพิณ 3 สาย  ซ่ึงอยูใ่นกรอบเดียวกนั โดยมีตน้ไม ้ กอ้นหินหรือ
ภูเขามาแบ่งฉาก  (ภาพท่ี 44) 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 44 แสดงการใชภ้าพกาํแพง  ตน้ไม ้ กอ้นหินหรือภูเขา  แบ่งฉากเร่ืองราว 
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อยา่งไรก็ตามพบว่ามีบางภาพท่ีแสดงเร่ืองราวต่อเน่ืองโดยไม่มีวิธีการแบ่งฉากแต่จะ
วาดภาพเหตุการณ์ให้เรียงต่อเน่ืองกันไป โดยมีภาพพระพุทธเจ้าเป็นจุดสําคัญ  เช่น  ภาพ
พระพทุธเจา้ทรงเสวยวิมุตติสุขใตต้น้จิกทรงรับผลสมออนัเป็นทิพยโ์อสถจากพระอินทร์  และทรง
รับขา้วสตัตุกอ้น สตัตุผงจากตปุสสะและภลัลิกะ (ภาพท่ี 45) 

 

 
ภาพท่ี 45 แสดงฉากเร่ืองราวท่ีต่อเน่ืองกนั 

การใช้สี 

ในดา้นการใชสี้  พบว่าพื้นท่ีส่วนใหญ่ของภาพใชโ้ทนสีคลํ้ากบัฉากพื้นหลงั  เช่น  สี
นํ้ าเงิน  สีครามในภาพทอ้งฟ้า แต่ในบางภาพเช่นตอนอญัเชิญสนัดุสิตเทวราชลงมาจุติในพระครรภ์
ของพระนางสิริมหามายาจะให้สีฟ้าสดใสเพ่ือบ่งบอกว่าเป็นฉากบนสวรรค ์และบางภาพก็แสดง
แสงสวา่งของพระอาทิตยท่ี์ขอบฟ้าดว้ยการเจือสีเหลืองทอง  นอกจากน้ีกมี็สีเขียวคลํ้าในภาพตน้ไม ้ 
สีแดงหม่น  สีนํ้ าตาล  สีเทา  สีเขียวหม่นในภาพพื้นดิน  และเม่ือให้ฉากพ้ืนหลงัมีสีคลํ้าแลว้  ก็จะ
ให้สีภาพบุคคล  สัตว ์ ส่ิงของ  อาคาร เป็นตน้  ดว้ยสีอ่อนหรือสีนวลซ่ึงทาํให้ภาพเหล่าน้ีมีความ
เด่นชดัมากกวา่พื้นหลงั  (ภาพท่ี 46)   

  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 46  แสดงฉากสวรรคด์ว้ยสีฟ้าสดใส  ฉากทอ้งฟ้าท่ีเจือดว้ยสีเหลืองทอง และฉากพื้นดินท่ีมี
สีหม่นคลํ้า   
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มีการใช้สีทองหรือสีเหลืองเพื่อให้เกิดความโดดเด่นในภาพท่ีมีความสําคญั  เช่น  
พระพทุธเจา้  พระรัศมีจากพระวรกาย (ภาพท่ี 47)  เคร่ืองทรงของกษตัริย ์ ปราสาท  และจะสังเกต
ได้ว่านิยมใช้สีแดงระบายภายในปราสาทสีทองซ่ึงทาํให้ภาพบุคคลในอาคารมีความโดดเด่น
ออกมา  นอกจากน้ีสียงัใชก้าํหนดฐานะและความสาํคญัของภาพบุคคลไดด้ว้ยสีผิวท่ีแตกต่างกนั5  
กล่าวคือ ภาพพระพทุธเจา้มีผวิสีทอง  ภาพเทวดา กษตัริย ์ บุคคลชั้นสูงจะมีผวิสีขาว  แต่เทวดาบาง
องคเ์ช่นพระอินทร์มีกายสีเขียว    หรืออสูรในกองทพัมารผจญจะมีสีผิวท่ีหลากหลาย ส่วนภาพ
บุคคลสามญัในภาพจิตรกรรมฝาผนงัแห่งน้ีมีสีผวิทั้งสีขาวนวล  สีดิน  สีนํ้ าตาลอ่อน  เป็นตน้ 

 
 ภาพท่ี 47  แสดงฉากโปรดพุทธมารดาบนสวรรคช์ั้นดาวดึงส์ซ่ึงสว่างไปดว้ยพระรัศมีสีทองจาก

พระวรกาย รวมทั้งการใหสี้ผวิท่ีแตกต่างกนัไปตามฐานะของบุคคลในภาพ 

จึงสรุปไดว้่าองคป์ระกอบศิลปะของภาพจิตรกรรมฝาผนงัวดัพฒันารามในภาพรวม
นิยมเขียนฉากธรรมชาติเป็นพื้นหลงัรองรับสถาปัตยกรรม  ภาพคน  สัตวใ์นฉากเหตุการณ์ต่างๆ 
ส่วนการจดัวางภาพจะสร้างความลึกของภาพแบบซอ้นภาพทางตั้งข้ึนไปเร่ือยๆ  ส่ิงใดอยู่ใกลจ้ะ
เขียนไวส่้วนล่างสุดของภาพ  ส่ิงท่ีอยูลึ่กเขา้ไปจะถูกลาํดบัใหมี้ขนาดเลก็ลง เช่น  ทิวไม ้ ภูเขา  และ
ยงัคงเป็นมุมมองท่ีเป็นภาพมองจากท่ีสูง (Bird Eye View)6 นอกจากน้ียงัไม่นิยมใชเ้ส้นสินเทามา
แบ่งภาพเร่ืองราว  แต่จะใชฉ้ากธรรมชาติคือตน้ไม ้ ภูเขา  รวมทั้งสถาปัตยกรรมมาแทนการใชเ้ส้น
สินเทา แสดงใหเ้ห็นว่าวิธีท่ีใชเ้ส้นสินเทามาแบ่งภาพซ่ึงแสดงถึงลกัษณะเฉพาะของภาพจิตรกรรม
แบบไทยประเพณีตั้งแต่สมยัอยุธยาตอนปลายถึงสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้7 ไดล้ดความนิยมลง

                                                            
5สมชาติ มณีโชติ, จิตรกรรมไทย, 53. 
6เร่ืองเดียวกนั, 9.  
7 พงษศ์กัด์ิ  อคัรวฒันากุล, “กรรมวิธีแบ่งตอนของภาพในงานจิตรกรรมฝาผนงัสมยัอยุธยาตอน

ปลายถึงรัตนโกสินทร์ตอนตน้” (สารนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2553), 2-3. 
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จากอิทธิพลของภาพจิตรกรรมฝาผนงัแบบตะวนัตกท่ีเขา้มาในราวรัชกาลท่ี 4 เป็นตน้มา  ส่วนใน
ดา้นการใชสี้นั้นสงัเกตวา่นิยมใชสี้คลํ้าหรือสีท่ีค่อนขา้งเป็นสีวรรณะเยน็  เช่น  สีนํ้ าเงิน  สีคราม  สี
เขียว  เป็นพื้นหลงัของภาพและให้สีของภาพคน  สัตว ์สถาปัตยกรรม  ส่ิงของ  ดว้ยสีอ่อนเพื่อ
ความเด่นชดั  ส่วนภาพบุคคลและสถาปัตยกรรมสาํคญัจะใชสี้ทองเพื่อแสดงความสูงศกัด์ิและเพื่อ
ความสวยงามโดดเด่น 

ดงัท่ีเคยกล่าวว่าช่างผูว้าดภาพจิตรกรรมฝาผนังวดัพฒันารามเป็นช่างทอ้งถ่ินภาคใต ้ 
ฉะนั้นการแสดงออกทางลายเส้น  สี  การจดัวางองคป์ระกอบ  และความละเอียดอ่อนชอ้ย  จึงอาจ
ยงัไม่สวยงามเท่าฝีมือของช่างหลวง หรือช่างจากกรุงเทพมหานครอนัเป็นศูนยก์ลางทางศิลปกรรม
ของประเทศ  แต่จากการศึกษารูปแบบของภาพจิตรกรรมฝาผนงัสังเกตไดว้่าช่างคงไดรั้บอิทธิพล
มาจากกรุงเทพมหานครค่อนขา้งมาก  ทั้งดา้นเน้ือหาและเทคนิคต่างๆ โดยเฉพาะในฉากเด่นๆ ท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยกบัภาพจิตรกรรมฝาผนงัสาํคญัในกรุงเทพมหานครดงัเช่นท่ีพระท่ีนัง่พุทไธสวรรย ์ 
ตวัอย่างเช่น  ภาพตอนพระราชพิธีอภิเษกสมรสท่ีมีการจดัองคป์ระกอบภาพในลกัษณะเดียวกนั  
คือใหค้วามสาํคญัไปท่ีรูปปราสาทขนาดใหญ่ท่ีอยูต่รงกลางภาพ  แวดลอ้มดว้ยหมู่พระญาติและหมู่
ขา้ราชบริพารเพียงแต่ท่ีภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีวดัพฒันารามไดล้ดทอนรายละเอียดและความวิจิตร
อลงัการลง (เปรียบเทียบภาพท่ี 21 และภาพท่ี 48)  นอกจากน้ีฉากตอนมหาภิเนษกรมณ์ท่ีมีกลุ่ม
เทวดานาํเจา้ชายสิทธตัถะข่ีมา้เหาะไปในอากาศ (ภาพท่ี 23) ก็วาดภาพในลกัษณะท่ีเรียกว่าเป็นท่า
ครู  ซ่ึงเป็นมาตรฐานในการเขียนภาพจิตรกรรมทุกสมยั8 

 
ภาพท่ี 48  พระราชพิธีอภิเษกสมรสของพระเจา้สุทโธทนะและพระนางสิริมหามายาท่ีพระท่ีนัง่พทุ

ไธสวรรย ์ท่ีมา พระทีน่ั่งพุทไธสวรรย์, เขา้ถึงเม่ือ 19 สิงหาคม 2555  เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.era.su.ac.th/Mural/prathee/prathee_pic.html 

                                                            
8ชุดจิตรกรรมฝาผนงัในประเทศไทย,พระที่น่ังพุทไธสวรรย์, 44. 
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ฉะนั้นจะเห็นไดว้่าช่างท่ีวาดภาพจิตรกรรมฝาผนงัในขณะนั้นคงไดรั้บอิทธิพลมาจาก
ภายนอกซ่ึงหมายถึงกรุงเทพมหานครเป็นอย่างมาก  ดังท่ีศาสตราจารย  ์ดร.สันติ เล็กสุขุมได้
กล่าวถึงไวใ้นประเด็น “จิตรกรรมฝาผนงัของวดัในหัวเมือง” สรุปความว่าการท่ีงานจิตรกรรมฝา
ผนงัแพร่ออกไปสู่หัวเมืองอาจเพราะช่างคงไดม้าฝึกฝนเรียนรู้จากกรุงเทพมหานครระยะหน่ึงจึง
กลบัถ่ินเดิม  หรือออกไปรับจา้งเขียนภาพตามวดัหวัเมืองอนัอาจเป็นถ่ินฐานบา้นเดิม9  ซ่ึงผูว้ิจยัจะ
ไดก้ล่าวในประเดน็ต่อไปเก่ียวกบัภาพสะทอ้นวิถีชีวิตและสังคมในภาพจิตรกรรมฝาผนงัวดัพฒันา
ราม  เพื่อจะไดเ้ขา้ใจว่าสังคมไทยภาคกลางและภาคใตใ้นสมยัท่ีมีการสร้างสรรคภ์าพจิตรกรรมมี
ลกัษณะเช่นไร   

แนวคดิในการแสดงออกของภาพจิตรกรรม 

จากการศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนังวดัพฒันารามจะพบว่าจิตรกรได้ผสมผสาน
แนวคิดแบบเก่าหรือแบบไทยประเพณีและแนวคิดแบบใหม่ท่ีไดรั้บจากอิทธิพลตะวนัตก  กล่าวคือ
ในแนวคิดแบบเก่านั้นเน้ือหาของภาพจิตรกรรมยงัคงเป็นเร่ืองราวในพุทธศาสนาท่ีเก่ียวกบัพุทธ
ประวติั  ทาํใหก้ารแสดงออกของภาพยงัคงเป็นแบบไทยประเพณี  ไม่ว่าจะเป็นลกัษณะของบุคคล
สําคญัในภาพตอนต่างๆ ท่ีแสดงท่าทางแบบนาฏลกัษณ์  ภาพปราสาทราชวงัแบบไทยประเพณี  
การเขียนภาพแบบ 2 มิติ  คือแสดงเฉพาะความกวา้งและความยาวไม่เนน้ระยะใกลไ้กลแบบภาพ 3 
มิติ     

ส่วนแนวคิดแบบใหม่นั้นสอดคลอ้งกบัลกัษณะของสังคมวฒันธรรมไทยสมยันั้นท่ี
เร่ิมรับอิทธิพลจากตะวนัตกมาตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัวท่ีทรงดาํเนินนโยบาย
เปิดประเทศ  ส่งผลใหมี้การเปล่ียนแปลงแนวคิดในการแสดงออกของภาพจิตรกรรมแบบใหม่ดว้ย   
ดังเช่นขรัวอินโข่ง จิตรกรคนแรกในยุคนั้ นท่ีเป็นผูริ้เร่ิมและรับวิทยาการการเขียนภาพแบบ
ตะวันตกมาใช้ในพระอุโบสถวดับวรนิเวศวิหาร การเปล่ียนแปลงน้ีจะส่งผลต่อไปในภาพ
จิตรกรรมรัชสมยัต่อมา เช่น  มีการวาดภาพเหมือนบุคคล การใส่ภาพของบุคคลและส่ิงต่างๆ ท่ี
แสดงอิทธิพลตะวนัตก ซ่ึงในภาพจิตรกรรมฝาผนังวดัพฒันารามก็แสดงให้เห็นว่าจิตรกรได้
พยายามแสดงแนวคิดแบบใหม่น้ีเช่นกนั คือมีการวาดภาพชาวต่างประเทศแต่งกายแบบตะวนัตก  
ขา้ราชการไทยท่ีแต่งกายดว้ยเคร่ืองแบบสากลรวมทั้งทรงผมแบบใหม่ การแสดงกิริยาท่าทางท่ี
สมจริงตามสมยันั้น เช่น การยนืเขา้เฝ้าแทนการหมอบกราบ  ภาพส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้ไดรั้บอิทธิพล
จากตะวนัตก เป็นตน้  ดงัจะไดก้ล่าวในประเดน็ต่อไป 

                                                            
9 สันติ  เลก็สุขุม, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3 : ความคิดเปลี่ยนการแสดงออกก็เปลี่ยนตาม

(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548), 228. 
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ภาพสะท้อนวถีิชีวติและสังคมในภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

จากประวติัความเป็นมาของวดัพฒันารามท่ีระบุว่าพระอุโบสถสร้างข้ึนในรัชสมยั
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีวาดภายในพระอุโบสถจึงเป็น
ภาพสะทอ้นวิถีชีวิตและสังคมในสมยันั้นทั้งในกรุงเทพมหานครและพ้ืนท่ีภาคใตไ้ดเ้ป็นอย่างดี  
ส่ิงท่ีน่าสนใจในภาพจิตรกรรมน้ีคือการสอดแทรกภาพเร่ืองราวท่ีร่วมสมยัเขา้กบัเร่ืองราวพุทธ
ประวติัโดยยงัคงใชเ้ทคนิคและวิธีการช่างแบบจิตรกรรมไทยประเพณี 

ดงัท่ีไดก้ล่าวในบทท่ี 2 ว่าในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัมีการ
เปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ทางสงัคม  วฒันธรรมเน่ืองจากทรงเห็นความจาํเป็นในการติดต่อกบัประเทศ
ตะวนัตกเพ่ือให้รอดพน้จากการคุกคามจากชาติตะวนัตก ประเทศไทยจึงไดศึ้กษาเรียนรู้และรู้จกั
เลือกรับปรับใชว้ิทยาการจากโลกภายนอกเร่ิมตั้งแต่ระยะแรกแห่งการครองราชยจ์นตลอดรัชสมยั  
ดงัปรากฏภาพลกัษณะวิถีชีวิตและสงัคมในภาพจิตรกรรมฝาผนงัวดัพฒันารามท่ีช่างไดถ่้ายทอดไว ้ 
ซ่ึงผูว้ิจยัจะนาํเสนอใน 3 ประเด็นคือการแต่งกายท่ีไดรั้บอิทธิพลตะวนัตก สถาปัตยกรรมและ
เคร่ืองเรือน รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณี  พิธีกรรม  งานมหรสพในชีวิตประจาํวนัของผูค้น                      

การแต่งกายทีไ่ด้รับอทิธิพลตะวนัตก 

ในดา้นการแต่งกายนั้นมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างมากอนัเป็นผลส่วนหน่ึงจากการ
เสดจ็ประพาสต่างประเทศ คือมีการเปล่ียนแปลงเคร่ืองแต่งกายและทรงผมแบบฝร่ัง โดยเร่ิมจากใน
กรุงเทพมหานครและส่งอิทธิพลต่อไปยงัพื้นท่ีต่างๆ ทัว่ประเทศ  ดงัเช่น เส้ือราชปะแตนซ่ึงเป็น
เส้ือนอกสีขาวคอปิด  ติดกระดุมตลอดอก  การเปล่ียนแปลงการแต่งกายของทหารโดยให้นุ่ง
กางเกงขายาวแทนผา้ม่วงโจงกระเบนสีกรมท่า ซ่ึงในภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีศึกษาพบวา่ช่างไดว้าด
ภาพบุคคลซ่ึงน่าจะหมายถึงขา้ราชการชั้นสูงหรือพระบรมวงศานุวงศ์  เพราะแต่งกายด้วยชุด
เคร่ืองแบบขา้ราชการแบบสากลเต็มยศ เช่น  สวมหมวก  มีสายสะพาย  ห้อยกระบ่ี  สวมรองเทา้
หนงัสีดาํ  ถืออาวุธปืนยาว  เป็นตน้ ส่วนทรงผมนั้นไวผ้มตดัยาวอย่างฝร่ังมีทั้งหวีแสกและหวีเสย  
รวมทั้งยงัปรากฏภาพของชาวต่างชาติท่ีแต่งกายแบบตะวนัตกดว้ย  ซ่ึงภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีวดั
พฒันารามจะมีการแทรกภาพท่ีมีความโดดเด่นเหล่าน้ีในตอนต่างๆ ตวัอยา่งเช่น (ภาพท่ี 49-53) 
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ภาพท่ี 49  1. ภาพจิตรกรรมฝาผนงัตอนท่ี 13  พระราชพิธีแรกนาขวญัและทรงทาํปาฏิหาริยใ์ตร่้มไม้

หวา้ ปรากฏภาพขา้ราชการทหารแต่งกายเคร่ืองแบบสากล 7 นาย ร่วมอยูใ่นพระราชพิธี 
โดยเป็นขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่อยูแ่ถวหนา้ 2 นาย  ส่วนแถวหลงั 5 นาย ยนืถืออาวธุ 

 

  
ภาพท่ี 50  2. ภาพจิตรกรรมฝาผนงัตอนท่ี 16  เสด็จประพาสอุทยานพบเทวทูตทั้ง 4 ปรากฏภาพ

ขา้ราชการทหารแต่งกายเคร่ืองแบบสากล 4 นาย ประกอบอยูใ่นฉากเหตุการณ์ 
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ภาพท่ี 51  3. ภาพจิตรกรรมฝาผนงัตอนท่ี 24  โปรดพระเจา้พิมพิสาร ปรากฏภาพขา้ราชการทหาร 

5 นาย ยนืเรียงแถวหนา้กระดานตอ้นรับพระเจา้พิมพิสารท่ีมาเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้ โดย
มีนายทหารชั้นผูใ้หญ่ 1 นาย ยนืถือกระบ่ี  ส่วนอีก 4 นาย ยนืกระทาํวนัทยาวุธ  และ
การแต่งกายของพระเจา้พิมพิสารมีลกัษณะท่ีโดดเด่นคือใส่รองเทา้หนังสีดาํแบบ
สากล  แต่ยงัฉลองพระองคด์ว้ยเคร่ืองทรงแบบไทยประเพณี 

 
ภาพท่ี 52  4. ภาพจิตรกรรมฝาผนงัตอนท่ี 25  อคัรสาวกคือพระโมคคลัลานะกบัพระสารีบุตรบรรพชา 

ปรากฏภาพประกอบเป็นชาวตะวนัตกชายหญิงสองคนแต่งกายแบบตะวนัตก คือ 
สวมหมวก  รองเทา้หุม้สน้  ผูช้ายสวมสูทกบักางเกงขายาวทาํกิริยาสะกิดหรือจบัไหล่
ผูห้ญิง ส่วนผูห้ญิงใส่ชุดกระโปรงยาวเดินยกชายกระโปรง 
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ภาพท่ี 53  5. ภาพจิตรกรรมฝาผนงัตอนท่ี 26  โปรดพุทธบิดาท่ีเมืองกบิลพสัดุเ์ป็นภาพท่ีมีความ
โดดเด่นในรายละเอียดเก่ียวกับภาพบุคคลท่ีแต่งกายแบบตะวันตก   ภาพชาว
ต่างประเทศ  และส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้ไดรั้บอิทธิพลจากตะวนัตก  กล่าวคือ กลุ่มบุคคล
ท่ีแต่งกายแบบสากลน่าจะหมายถึงพระประยูรญาติและทหารท่ีมารับเสด็จ  และยงั
สังเกตไดว้่าภาพของกษตัริยใ์นเคร่ืองทรงแบบไทยประเพณีซ่ึงน่าจะหมายถึงพระเจา้
สุทโธทนะมีการผสมผสานเคร่ืองแต่งกายแบบตะวนัตกคือมีสายสะพายและสวม
รองเทา้หนงั-ถุงเทา้สีดาํ นอกจากน้ีช่างยงัไดถ่้ายทอดการเขา้มาของชาวตะวนัตกใน
สังคมไทย  โดยแสดงให้เห็นจากลักษณะของเคร่ืองแต่งกายตามสมัยนิยมของ
ชาวตะวนัตกในยคุนั้น รวมทั้งส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ ดงัจะไดก้ล่าวในประเดน็ต่อไป 

ภาพจิตรกรรมกรรมฝาผนังรูปบุคคลท่ีแต่งกายแบบทหารตะวนัตกน้ียงัสามารถ
เช่ือมโยงไดก้บัทวารบาลปูนป้ันท่ีประตูพระอุโบสถทั้ง 4 ประตู  ซ่ึงเป็นทวารบาลทั้งไทย แขก
อินเดีย จีน ท่ีแต่งกายแบบทหารตะวนัตก คือ สวมหมวก  เส้ือแขนยาว  กางเกงขายาว  สวมถุงมือ  
รองเทา้บูท  รองเทา้หนงั  ทั้งหมดยนืคู่อยูก่บัทวารบาลซ่ึงเป็นยกัษ ์ทวารบาลท่ีวดัพฒันารามน้ีร่วม
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สมยักบัทวารบาลท่ีวดัราชบพิธสถิตมหาสีมารามซ่ึงเป็นวดัประจาํรัชกาลท่ี 5 (ภาพท่ี 54)  จึงน่าจะ
ไดรั้บอิทธิพลมาบา้งเน่ืองจากเป็นทวารบาลท่ีแต่งกายแบบทหารตะวนัตกเช่นเดียวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 54  เปรียบเทียบทวารบาลท่ีแต่งกายแบบตะวนัตกของวดัพฒันารามและวดัราชบพิธสถิต
มหาสีมาราม ท่ีมา “ทวารบาล” ศิลปะพทิกัษ์ประตูทีถู่กมองข้าม, เขา้ถึงเม่ือ 19 สิงหาคม 
2555, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=15385 

จึงสรุปไดว้่าจากภาพจิตรกรรมสะทอ้นใหเ้ห็นว่าในสมยัรัชกาลท่ี 5 เป็นยคุแห่งการ
เปล่ียนแปลงการแต่งกายของคนไทยแต่เป็นไปเฉพาะในหมู่เจา้นายในราชสํานักและชนชั้นสูง  
โดยการแต่งกายอย่างฝร่ังน้ีเป็นการแต่งในเวลาออกงานหรือเน่ืองในโอกาสพิเศษ   โดย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวเป็นผูท้รงริเร่ิมการเปล่ียนแปลง ดงัเช่นหลงัจากเสด็จ
กลบัจากต่างประเทศเป็นคร้ังแรกคือสิงคโปร์  ชวา ก็ทรงยกเลิกทรงผมมหาดไทยแต่ใหเ้ร่ิมตดัผม
ยาวแบบฝร่ังเพื่อไม่ใหฝ้ร่ังมาดูหม่ินคนไทย  นอกจากน้ีขา้ราชการผูใ้หญ่บางคนยงัตดัผมแบบรอง
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ทรงดว้ย  ส่วนผูห้ญิงก็ให้ยกเลิกผมปีกแบบเดิม โดยผูท่ี้เป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลงคือเจา้คุณพระ
ประยรูวงศ ์(แพ  บุนนาค) พระสนมเอก10   

ส่วนการปรากฏศิลปกรรมเคร่ืองแบบทหารแบบตะวนัตกน้ีสอดคลอ้งกบัเหตุการณ์
ทางประวติัศาสตร์คือ เร่ิมมีการฝึกหัดทหารอย่างตะวนัตก หรือท่ีเรียกกนัว่า “ทหารยุโรป” มา
ตั้งแต่รัชกาลท่ี 4 แลว้  แมก้ระทัง่เคร่ืองแบบก็แต่งเลียนแบบทหารองักฤษ  ส่วนในพ.ศ.2413 ใน
รัชกาลท่ี 5 โปรดให้ตั้งกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองคแ์ละพระราชทานเคร่ืองแบบทหาร
มหาดเลก็  และยงัทรงตั้งระเบียบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ใหมี้สายสะพายและดวงดาราสาํหรับชั้นสูง  
มีดวงน้อยห้อยแพรแถบคลอ้งคอและติดอกเป็นลาํดบัชั้นตํ่าลงมาให้ตรงตามแบบอย่างตะวนัตก
และประกาศเป็นพระราชบญัญติัในพ.ศ.241611 จึงกล่าวไดว้่าในช่วงน้ีเป็นการริเร่ิมการปรับปรุง
ระเบียบเคร่ืองแบบขา้ราชการทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนอยา่งแทจ้ริง  แต่การแต่งกายของฝ่ายทหาร
จะลํ้าหนา้กวา่ฝ่ายพลเรือน คือ ใส่ถุงน่อง  รองเทา้  เส้ือฝร่ังเช่นเส้ือทูนิกท่ียาวคลุมเอว  สวมกางเกง
หมวกฝร่ังเฮลเมต็หรือยอดแหลม  สาํหรับเคร่ืองแบบของฝ่ายพลเรือนแบบเก่าจะสวมเส้ือกระบอก
ผา้ขาว  นุ่งผา้สมปักชกัพก  คาดผา้กราบ  ส่วนแบบใหม่เฉพาะผูท่ี้ไดรั้บพระราชทานจะเปล่ียนเป็น
นุ่งผา้ม่วงและใส่เส้ือแพรสีต่างกนัตามชั้นและกระทรวง12 ซ่ึงตรงกบัในภาพจิตรกรรมท่ีจะเห็นได้
วา่ขา้ราชการใส่เส้ือสีสนัต่างๆ ตามหน่วยงาน  

ภาพจิตรกรรมภาพท่ีแสดงการแต่งกายของสามญัชนนั้นคงเป็นภาพสะทอ้นการแต่ง
กายของผูค้นในสังคมไทยทั้งในกรุงเทพมหานครและในภาคใตส้มยันั้น ผูช้ายสามญัชนจะไวท้รง
ผมแบบมหาดไทยและผมยาวแบบใหม่ปะปนกนัไป โดยยงัคงนุ่งโจงกระเบน และมีทั้งสวมเส้ือ 
ไม่สวมเส้ือ หรือเอาผา้มาพาดอก ส่วนผูห้ญิงชาวบา้นท่ีแทรกอยูใ่นเร่ืองราวโดยทัว่ไปยงัคงนุ่งโจง
กระเบนห่มสไบ และส่วนมากยงัไวท้รงผมสั้นแบบเก่ามากกว่าผมยาว ซ่ึงตรงกบัภาพถ่ายเก่าท่ี
แสดงการแต่งกายของชาวสุราษฎร์ธานีในสมยัรัชกาลท่ี 5 (ภาพท่ี 55) ส่วนเด็กสามญัชนยงัคงไว้
จุกและไม่สวมใส่เส้ือผา้เม่ืออยูน่อกบา้น นอกจากน้ียงัพบวา่มีการแต่งกายท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะตาม
เช้ือชาติของตน  เช่น  พราหมณ์ท่ีมุ่นมวยผมและนุ่งชุดขาวในตอนท่ีแสดงถึงงานพระราชพิธีต่างๆ  
เพราะในสังคมไทยทั้งในกรุงเทพมหานครและภาคใต ้เช่น นครศรีธรรมราช พทัลุง  จะมีกลุ่ม
พราหมณ์ประกอบพิธีกรรมสําคญัทางศาสนาและบา้นเมือง ภาพชาวจีนในตอนโปรดยสะกุมาร 

                                                            
10 เบญจมาส  แพทอง, “ความเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมอนัเน่ืองมาจากการเสดจ็ประพาสยโุรป,” 

: 88-89. 
11สุดจิต (เศวตจินดา) สนัน่ไหว, การศึกษาเร่ืองการออกแบบสถาปัตยกรรมวัดราชบพิธสถิตมหา

สีมาราม (กรุงเทพฯ:  กราฟฟิคอาร์ต, 2541), 14-16. 
12อภิโชค  แซ่โคว้,การแต่งกายไทย (กรุงเทพฯ: คอมแพคทพ์ร้ินท,์ 2541), 36-42. 
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แสดงภาพของยสะและบิดาแต่งกายแบบชาวจีน คือใส่ชุดคลุมยาวและมีผา้คลุมศีรษะ ซ่ึงน่าจะเป็น
สัญลกัษณ์แทนผูมี้ฐานะในสังคมซ่ึงส่วนใหญ่เป็นชาวจีน นอกจากน้ียงัปรากฏภาพชายท่ีนุ่ง
ผา้ขาวมา้ ใส่เส้ือแขนยาว และสวมหมวกคลุมศีรษะ ยืนดูมหรสพญวนหกในตอนแสดงยมก
ปาฏิหาริย์  ซ่ึงผูว้ิจัยสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นภาพตัวแทนของชาวมุสลิมในภาคใต้สมัยนั้ น 
นอกจากน้ีมีขอ้น่าสังเกตจากภาพจิตรกรรมฝาผนงัว่าเจา้นาย ขา้ราชการ รวมทั้งสามญัชนในสมยั
นั้นนิยมไวห้นวด  ซ่ึงเป็นลกัษณะเด่นอย่างหน่ึงในรัชสมยัน้ีเพราะแมแ้ต่พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเองกท็รงไวพ้ระมสัสุซ่ึงเห็นไดจ้ากพระบรมฉายาลกัษณ์จาํนวนมาก 

 
ภาพท่ี 55  แสดงภาพการแต่งกายของผูห้ญิงชาวสุราษฎร์ธานีในสมยัรัชกาลท่ี 5 ท่ีมา กรมวิชาการ, 

สุราษฎร์ธานี : เมืองคนดีศรีแผ่นดิน (กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ, 2545), 56. 

สถาปัตยกรรมและส่ิงของเคร่ืองใช้ 

ภาพสถาปัตยกรรมและส่ิงของในภาพจิตรกรรมฝาผนังวดัพฒันารามย่อมแสดงถึง
ลกัษณะอาคารบา้นเรือนและส่ิงของเคร่ืองใชต้ามความเป็นจริงในสมยันั้นทั้งในกรุงเทพมหานคร
และพ้ืนท่ีภาคใตไ้ม่มากก็น้อย โดยจิตรกรไดส้อดแทรกภาพอาคารบา้นเรือนเป็นภาพประกอบ
ใหแ้ก่ฉากสาํคญัต่างๆ ในพทุธประวติัท่ีมีปราสาทราชวงัแบบไทยประเพณีเป็นสถาปัตยกรรมหลกั 
และแสดงสถาปัตยกรรมแบบต่างๆ ผสมผสานกนั  ท่ีสาํคญัคือปราสาทมีมุข  หลงัคามุงกระเบ้ือง
แต่ละดา้นซ้อนลดหลัน่กนั 3 ชั้นและหน้าบนัสลกัลวดลายกระหนก  แสดงถึงความเป็นเรือน
ฐานันดรสูงท่ีใช้กับบุคคลสําคญัซ่ึงในท่ีน้ีคือพระพุทธเจ้า ถดัออกไปนอกกาํแพงวงัแสดงถึง
บา้นเรือนสามญัชนท่ีสร้างจากไมส้องชั้น  หลงัคามุงกระเบ้ือง  นอกจากน้ีก็มีภาพซุ้มประตูยอด
แบบต่างๆ  และภาพบา้นสามญัชนแบบเรือนไมช้ั้นเดียวมีชานยื่นออกมา  ยกพื้นใตถุ้น  ซ่ึงเป็น
ลกัษณะแบบเรือนไทยภาคใตโ้ดยทัว่ไป (ภาพท่ี 56) 
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ภาพท่ี 56  แสดงภาพสถาปัตยกรรมแบบต่างๆ และภาพเรือนไมแ้บบภาคใตท้ัว่ไป 

สาํหรับภาพของเคร่ืองเรือนและส่ิงของโดยทัว่ไป  พบว่าจิตรกรไดใ้ส่รายละเอียดไว้
ในฉากตอนโปรดพุทธบิดาท่ีเมืองกบิลพสัดุ์มากท่ีสุด  เช่น  ร่ม  จกัรยาน  นาฬิกาแขวนแบบฝร่ัง  
โต๊ะ  เกา้อ้ี  ชุดเคร่ืองแกว้บนโต๊ะรับแขก (ภาพท่ี 57 วงกลมสีเขียว) ทั้งหมดน้ีเป็นส่ิงของเคร่ืองใช้
แบบสมยัใหม่ท่ีรับอิทธิพลมาจากตะวนัตก บางอยา่งกใ็ชส้อยกนัในสงัคมชนชั้นสูงในสมยันั้นดงัท่ี
ไดก้ล่าวไปแลว้  หรือส่ิงของเคร่ืองใชบ้างอยา่งกเ็ป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายในสังคมไทยมานานแลว้ เช่น
ร่ม  ไทยมีร่มพื้นเมืองมาแต่สมยัสุโขทยั  หรือท่ีเชียงใหม่ก็ทาํร่มผา้อาบนํ้ ามนัเหมือนร่มจากพม่า  
ส่วนการแพร่หลายของร่มฝร่ังในเมืองไทยนั้นเขา้มาในรัชกาลท่ี 3 โดยชาวองักฤษนาํเขา้มาขายใน
กรุงเทพมหานครก่อน  และพบการโฆษณาขายร่มสปริงในหนงัสือพิมพ ์Siam Daily Advertiser 
ของหมอสมิธ ฉบบัวนัท่ี 25 ตุลาคม ค.ศ.1868 (พ.ศ.2411) ตรงกบัสมยัรัชกาลท่ี 513 ซ่ึงในภาพ
จิตรกรรมจะเห็นวา่มีหญิงชาวบา้นเดินกางร่มจึงคงเป็นส่ิงของท่ีใชก้นัแพร่หลายในทุกชนชั้นแลว้   

สาํหรับจกัรยานนั้นเป็นของใหม่สาํหรับสังคมไทย  เพราะเร่ิมเขา้มาในเมืองไทยสมยั
รัชกาลท่ี 5 ยุคแรกๆ น่าจะเป็นจกัรยานแบบลอ้หน้าใหญ่ลอ้หลงัเล็ก  ต่อมาจึงเป็นจกัรยานลอ้
เท่ากนั14 เน่ืองจากเป็นส่ิงของท่ีนาํเขา้มาใหม่จึงยงัไม่น่าจะแพร่หลายในทุกชนชั้น  เพราะเห็นได้
จากภาพจิตรกรรมวา่บุคคลท่ีข่ีจกัรยานยงัจาํกดัอยูท่ี่ชาวต่างประเทศและผูช้ายท่ีน่าจะเป็นชนชั้นนาํ
ในสังคม  ความแปลกใหม่น้ีจึงน่าจะเป็นแรงบนัดาลใจให้จิตรกรนาํมาประกอบเร่ืองราวในภาพ
จิตรกรรมฝาผนงั (ภาพท่ี 57 วงกลม ก) 

                                                            
13อเนก  นาวิกมูล, ข้าวของในอดีต. (กรุงเทพฯ:  แสงดาว, 2551): 181-192. 
14เร่ืองเดียวกนั, 33. 
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สาํหรับนาฬิกาแขวนผนงัในภาพจิตรกรรมนั้นสังเกตไดว้่าตวัเลขบอกเวลายงัเป็นเลข
โรมนัจึงย่อมเป็นนาฬิกานําเขา้ของชนชั้นสูงในสมยันั้น  ซ่ึงจากศึกษาทางศิลปกรรมพบว่ามี
ภาพวาดนาฬิกาตั้งโต๊ะอนัเป็นเคร่ืองเรือนท่ีใชป้ระดบัตกแต่งควบคู่กบัภาพสัญลกัษณ์มงคลจีนใน
ภาพจิตรกรรมฝาผนงัเคร่ืองตั้งอยา่งจีนท่ีวดัภคินีนาถ ซ่ึงเป็นวดัท่ีมีการบูรณปฏิสังขรณ์ในรัชกาลท่ี 
315 จึงเป็นหลกัฐานไดว้่านาฬิกาไดน้าํเขา้มาในรัชสมยัน้ีแลว้ ส่วนจากการศึกษาประวติันาฬิกาท่ี
นาํเขา้มาในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว เร่ิมแรกนั้นเป็นนาฬิกาตั้งพื้น
หรือท่ีเรียกว่านาฬิกาตุม้ถ่วงมาจากตะวนัตก  ต่อมาจึงมีการพฒันาเป็นนาฬิกาไขลานท่ียอ่ส่วนจาก
ขนาดท่ีใหญ่โตของนาฬิกาตั้งพ้ืนใหมี้ขนาดเลก็ลงและกลายเป็นนาฬิกาแขวนผนงัต่างๆ16 (ภาพท่ี 
57 วงกลม ข) 

สําหรับเคร่ืองแก้วนั้ นจากพระราชประวัติในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจา้อยูห่ัวพบว่าทรงมีพระราชนิยมในการสะสมเคร่ืองถว้ยและเคร่ืองแกว้  โดยเฉพาะเคร่ืองแกว้มี
ขอ้มูลว่าพระองค์ไดท้รงเลือกซ้ือเคร่ืองแกว้ทิฟฟาน่ีซ่ึงเป็นเคร่ืองแกว้ท่ีมีช่ือเสียงของประเทศ
สหรัฐอเมริกาจากตัวแทนจาํหน่ายในกรุงปารีสหรืออาจจะเป็นของท่ีมีผูส่้งมาถวายเป็นราช
บรรณาการ17 ซ่ึงพระราชนิยมในการสะสมส่ิงเคร่ืองแกว้น้ีอาจจะส่งผลต่อความนิยมของขา้ราช
บริพารต่อไปจนเกิดการแพร่หลายในสังคมไทย (ภาพท่ี 57 วงกลม ค) จึงส่งผลใหจิ้ตรกรถ่ายทอด
ส่ิงของร่วมสมยัเหล่าน้ีมาประกอบเร่ืองราวในภาพจิตรกรรมให้มีความน่าสนใจยิ่งข้ึน แสดงให้
เห็นวา่จิตรกรมีแนวทางการสร้างสรรคภ์าพจิตรกรรมท่ีคล่ีคลายไปจากอดีตมากข้ึน 

                                                            
15ฐิติมา  องักุรวชัรพนัธ์ุ, “ภาพสัญลกัษณ์มงคล ฮก ลก ซ่ิว : คติความเช่ือแบบจีนในงานศิลปกรรม

สมยัรัชกาลท่ี 3” (สารนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2549), 27-28.   

16GM  Watch, เร่ืองเล่าแห่งนาฬิกาไทย, เขา้ถึงเม่ือ 19 สิงหาคม 2555, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.expert-watch.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=573884&Ntype=1. 

17ธงทอง จนัทรางศุ, ของสวยของดคีร้ังแผ่นดนิพระพุทธเจ้าหลวง (กรุงเทพฯ: อกัษรสัมพนัธ์, 
2529): 57. 
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ภาพท่ี 57  แสดงภาพส่ิงของเคร่ืองเรือนท่ีใชก้นัในราวสมยัรัชกาลท่ี 5 ในวงกลมสีเขียว ไดแ้ก่  

วงกลม ก แสดงภาพจกัรยาน   

วงกลม ข แสดงภาพนาฬิกาแขวนผนงั  

วงกลม ค แสดงภาพเคร่ืองแกว้ 

ขนบธรรมเนียม ประเพณ ีพธีิกรรม งานมหรสพในชีวติประจําวนัของผู้คน 

สังคมไทยเร่ิมมีการเตรียมการใหเ้ขา้สู่สังคมโลกมากข้ึนตั้งแต่รัชสมยัพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  ซ่ึงท่ีจริงพระองคท์รงปรับตวัมาตั้งแต่ยงัทรงเป็นเจา้ฟ้ามงกฎุหรือวชิรญาณ
ภิกขุในสมยัรัชกาลท่ี 3  ตวัอยา่งการเปล่ียนแปลงทางสังคมไทยท่ีเร่ิมข้ึนในราชสาํนกั เช่นการ
ยกเลิกประเพณีท่ีทาํใหช้าวตะวนัตกดูถูกคนไทย  โดยโปรดเกลา้ฯ ใหช้าวต่างประเทศเขา้เฝ้าไดใ้น
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและสามารถแสดงความเคารพต่อพระองคไ์ดต้ามธรรมเนียมประเพณี
นิยมของตน ส่วนคนไทยยังให้หมอบกราบตอนเข้าเฝ้าตามประเพณีเดิมของไทย   ต่อมา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเกล้าอยู่หัวทรงเห็นว่าประเพณีหมอบคลานเขา้เฝ้าจะทาํให้
ชาวตะวนัตกเห็นวา่เป็นการกดข่ีผูน้อ้ย  และยงัทาํใหช้าวต่างประเทศท่ีมาเขา้เฝ้าเดินกรายเขา้มายนื
คํ้าเจา้นายและขา้ราชการผูใ้หญ่ของไทยท่ีกาํลงัเฝ้าอยู ่ จึงโปรดให้ยกเลิกประเพณีน้ีมาเป็นการยืน
หรือนัง่เกา้อ้ีแทน ส่วนธรรมเนียมการถวายบงัคมและกราบไหวก้็โปรดใหใ้ชก้ารถวายคาํนบัแบบ
ตะวนัตกแทน18  

                                                            
18เร่ืองเดียวกนั, 89. 
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จากขอ้มูลขา้งตน้สอดคลอ้งกบัภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีวดัพฒันารามซ่ึงใหก้ลุ่มบุคคล
ชั้นสูงท่ีใส่เคร่ืองแบบแบบตะวนัตกเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้และกษตัริยไ์ดโ้ดยการยนืและนัง่เกา้อ้ีตาม
ธรรมเนียมปฏิบติัจริงในสังคมไทยสมยันั้น  ตามท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวเม่ือ
เสด็จกลบัจากสิงคโปร์เม่ือพ.ศ.2414 โปรดเกลา้ฯ ใหเ้ร่ิมยนืรับเสด็จแทนการหมอบเขา้เฝ้าอยา่งแต่
ก่อน  และใหข้า้ราชบริพารสวมถุงเทา้รองเทา้เม่ือรับเสดจ็ดว้ย19และยงัสงัเกตไดว้า่มีภาพขา้ราชการ
ท่ีแต่งกายดว้ยเคร่ืองแบบสากลส่วนใหญ่เม่ืออยูน่อกอาคารจะสวมหมวกเตม็ยศ และเม่ืออยูภ่ายใน
อาคารจะไม่สวมหมวก แสดงให้เห็นว่าจิตรกรมีความรู้หรือช่างสังเกตในเร่ืองธรรมเนียมปฏิบติั
ของขา้ราชการ อย่างไรก็ตามจิตรกรยงัคงวาดภาพจิตรกรรมตามขนบเพราะปรากฏภาพบุคคลชน
ชั้นสูงท่ีแต่งเคร่ืองทรงแบบไทยยงัคงแสดงกิริยาท่าทางแบบไทยประเพณี  เช่น  การนัง่พบัเพียบ  
การหมอบกราบ  การประนมมือเช่นเดิม ยกเวน้ในภาพจิตรกรรมฝาผนงัตอนท่ี 26 โปรดพุทธบิดา
ท่ีเมืองกบิลพสัดุ ์ ผูว้ิจยัสังเกตว่าภาพของบุคคลท่ีแต่งเคร่ืองทรงแบบไทยและสวมรองเทา้หนงัซ่ึง
น่าจะหมายถึงพระเจ้าสุทโธทนะนั้ นทรงนั่งเก้าอ้ีและไขว่ห้าง นับว่าจิตรกรได้สอดแทรก
รายละเอียดของกิริยาท่าทางแบบสมยัใหม่ให้กลมกลืนกบับุคคลท่ีแต่งกายแบบไทยประเพณีได้
เป็นอย่างดี  และสุดทา้ยในส่วนของภาพสามญัชนหรือขา้ราชบริพารในตอนต่างๆ นั้นจิตรกรก็
ยงัคงวาดให้แสดงกิริยาอาการตามยุคสมยัคือยงัคงนั่งพบัเพียบอยู่กับพื้นและยกมือกราบไหว้
เหมือนเดิม   

นอกจากน้ีก็มีภาพท่ีแสดงถึงขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอีกหลายอย่าง เช่น การ
ถวายภตัตาหารแด่พระสงฆ ์โดยแสดงภาพการฆ่าหมูในตอนนายจุนทะถวายขา้วสุกรมทัทวะ(ภาพ
ท่ี 58) การประโคมดนตรีในงานศพซ่ึงในท่ีน้ีแทนดว้ยงานพระบรมศพของพระพุทธเจา้  และมี
ความน่าสนใจคือช่างไดแ้ทรกภาพวงดุริยางคท์หาร เช่น  กลอง  แตรของตะวนัตกเขา้มาในงาน
พระบรมศพควบคู่ไปกบัวงดนตรีมโหรีป่ีพาทยแ์บบไทยดว้ย (ภาพท่ี 59) 

  
ภาพท่ี 58  ภาพการถวายภตัตาหารแด่พระพทุธเจา้ 

                                                            
19อเนก  นาวกิมูล, การแต่งกายสมยัรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2547): 75. 
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ภาพท่ี 59 ภาพงานพระบรมศพพระพทุธเจา้ 

นอกจากน้ียงัมีการแสดงมหรสพพ้ืนเมืองแบบไทยท่ีมีมาแต่โบราณ คือ  การเล่นญวน
หก  แทรกอยู่ในฉากเหตุการณ์ท่ีพระพุทธเจา้ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย ์(ภาพท่ี 60) โดยในสมยั
รัชกาลท่ี 4  ญวนเป็นกลุ่มคนในสังกดัพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมขนุวรจกัรธรานุภาพ ซ่ึงทรงกาํกบั
กรมญวนหกอนัมีหนา้ท่ีปีนป่ายบนเสาสูงเพื่อแสดงกายกรรมในงาน และยงัมีหนา้ท่ีสร้างนัง่ร้าน
หรือส่ิงก่อสร้างสูงๆ อีกดว้ย20  การแสดงญวนหกจึงยงัคงสืบทอดและแพร่หลายมาจนถึงสมยั
รัชกาลท่ี 5 จนจิตรกรไดบ้นัทึกไวใ้นภาพจิตรกรรมท่ีวดัพฒันารามแห่งน้ี 

การท่ีจิตรกรได้แทรกภาพการเล่นญวนหกไว้คู่กับภาพพุทธประวัติตอนแสดงยมก
ปาฏิหาริยน้ี์ (รวมทั้งยงัปรากฏในภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีวดัทา้วโคตร จงัหวดันครศรีธรรมราช
ในตอนน้ีเช่นเดียวกนั ดูภาพท่ี 69) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เชษฐ์  ติงสัญชลี ไดใ้ห้ความเห็นในทาง
ประติมานวิทยาวา่ ภาพญวนหกน้ีอาจแปลงมาจากเร่ืองราวในตอนยมกปาฎิหาริยป์ริวรรต ท่ีเศรษฐี
แห่งกรุงราชคฤห์ไดป้ระกาศทา้ใหพ้ระผูส้าํเร็จอรหนัตเ์หาะข้ึนไปเอาบาตรไมจ้นัทน์ท่ีแขวนอยูบ่น
ยอดไม ้พระบิณโฑลภารทวาชจึงไดแ้สดงปาฏิหาริยเ์หาะนาํบาตรนั้นลงมา พระพุทธเจา้จึงทรง
ห้ามปรามไม่ให้ภิกษุสงฆ์แสดงปาฏิหาริยอี์กต่อไป  แต่พระพุทธเจา้จะทรงกระทาํปาฏิหาริยใ์ห้
พวกเดียรถียท่ี์ยงัโออ้วดตนว่ามีอิทธิฤทธ์ิไดป้ระจกัษโ์ดยการแสดงยมกปาฏิหาริย ์ จึงตีความไดว้่า
เสาสูงท่ีปรากฏในภาพน่าจะแปลงมาจากยอดไมท่ี้แขวนบาตร ส่วนภาพบุคคลเปลือยท่ีอยูบ่นยอด
เสาอาจแสดงถึงเดียรถียท่ี์แสดงความโออ้วดตนแข่งกบัพระพุทธเจา้ จิตรกรในสมยัรัชกาลท่ี 5 จึง
อาจมีแนวคิดในการนาํรูปแบบของการแสดงญวนหกท่ีผูค้นคุน้เคยในสมยันั้นมาเป็นส่ือแทนใน
การนาํเสนอเร่ืองราวทางพทุธประวติัไดอ้ยา่งแยบยล 

                                                            
20ญวนหก, เขา้ถึงเม่ือ 19 สิงหาคม 2555, เขา้ถึงไดจ้ากhttp://www.laksanathai.com/book2/p254. 

aspx. 
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ภาพท่ี 60  แสดงการเล่นญวนหก 

การศึกษาเปรียบเทยีบกบัภาพจิตรกรรมและศิลปกรรมแห่งอืน่ๆ ในระยะร่วมสมัย 

ภาพจิตรกรรมและศิลปกรรมท่ีผูว้ิจยัจะนาํมาศึกษาเปรียบเทียบกบัภาพจิตรกรรมฝา
ผนงัท่ีวดัพฒันารามน้ีจะเป็นภาพจิตรกรรมและศิลปกรรมท่ีร่วมสมยักนัคือสร้างข้ึนในรัชกาลท่ี 5 
และมีรูปแบบหรือลกัษณะทางศิลปกรรมบางประการท่ีคลา้ยกนั  ทั้งน้ีเพื่อใหม้องเห็นแนวทางการ
สร้างสรรคผ์ลงานท่ีช่างมีร่วมกนัหรือส่งอิทธิพลถึงกนัในสมยันั้น  จนเป็นลกัษณะอย่างหน่ึงของ
ศิลปกรรมในยคุสมยันั้น  ดงัน้ี 

ภาพจิตรกรรมฝาผนังพระที่ น่ั งทรงผนวช  วัด เบญจมบพิตรดุ สิตวนาราม  
กรุงเทพมหานคร 

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัโปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างพระท่ีนัง่ทรงผนวชข้ึน
ในบริเวณพุทธรัตนสถานในพระบรมมหาราชวงั  สําหรับใชเ้ป็นท่ีประทบัส่วนพระองคก์บัพระ
อุปัชฌายข์ณะทรงผนวชเม่ือพ.ศ.2416 ต่อมาในปีพ.ศ.2442 โปรดเกลา้ฯ ให้ยา้ยหมู่พระท่ีนัง่ทรง
ผนวชมาสร้างเป็นกุฏิเจา้อาวาสวดัเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ภายในพระท่ีนั่งทรงผนวชมีภาพ
จิตรกรรมพระราชประวติัของพระองค ์20 ภาพ เน้ือเร่ืองเร่ิมตั้งแต่ก่อนเสด็จข้ึนครองราชยเ์ร่ือยมา
จนถึงทรงผนวชและประทบัอยู ่ณ พระท่ีนัง่องคน้ี์21 

ภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีพระท่ีนั่งทรงผนวชเป็นการบนัทึกเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในช่วง
รัชกาลท่ี  4-5 ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงทางสงัคมวฒันธรรมจากอิทธิพลตะวนัตก เช่น การท่ีราชสาํนกั
ติดต่อกับชาวต่างชาติ  โดยมีภาพราชทูตออสเตรียเข้าเฝ้าถวายเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์แด่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวจากพระเจา้ฟรานสโยเสฟ ในปีพ.ศ.2411 ซ่ึงแสดงดว้ย
ภาพชาวต่างชาตินัง่เกา้อ้ีเสมอกบัพระองค ์ ขา้ราชบริพารยงัคงนัง่กบัพื้น  และทหารแต่งกายดว้ย

                                                            
21“ภาพชุดจิตรกรรมฝาผนงัท่ีพระท่ีนัง่ทรงผนวช,” เมืองโบราณ 6,3 (สิงหาคม-พฤศจิกายน 2523): 

41-62. 
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เคร่ืองแบบแบบตะวนัตก กระทาํวนัทยาวุธ  หรือมีภาพการจดังานวนัเฉลิมพระชนมพรรษาปีแรก
ในพ.ศ.2413 ท่ีมีการประดบัประทีป โคมไฟ  ซุม้ประดบั  และตั้งโต๊ะบูชา ซ่ึงจะเห็นภาพวิถีชีวิต
ของผูค้นสามญัชนในสมยันั้นดว้ย (ภาพท่ี 61) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 61  แสดงภาพลกัษณะทางสังคมวฒันธรรมในสมยัรัชกาลท่ี 5 ทั้งในราชสํานักและ

ประชาชนในพระนคร ท่ีมา น. ณ ปากนํ้ า,พระที่น่ังทรงผนวช (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 
2543.) 
ส่ิงท่ีมีความโดดเด่นในภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีพระท่ีนัง่ทรงผนวชอีกประการหน่ึงคือ

การพยายามเขียนภาพบุคคลใหดู้สมจริง เช่น ภาพพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัและเจา้ฟ้า
จุฬาลงกรณ์ขณะเป็นสามเณร  ภาพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวขณะทรงปฏิบติัพระ
ราชกรณียกิจต่างๆ รวมทั้ งภาพเหมือนบุคคลสําคัญคือเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง  
บุนนาค) การเขียนภาพเหมือนบุคคลน้ีนบัเป็นกา้วแรกท่ีสาํคญัของวิวฒันาการภาพจิตรกรรมแบบ
ไทยประเพณี  (ภาพท่ี 62) ซ่ึงภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีว ัดพัฒนารามนั้ นแม้ว่าจะไม่ปรากฏ
ภาพเหมือนบุคคลโดยตรงดงัเช่นท่ีพระท่ีนัง่ทรงผนวช  แต่ก็พบว่านอกจากภาพบุคคลท่ีวาดแบบ
ไทยประเพณีอนัมีลกัษณะท่าทางแบบนาฏลกัษณ์แลว้นั้น  ยงัมีการวาดภาพบุคคลในลกัษณะท่ี
ค่อนขา้งสมจริงทั้งอากปักิริยา  การแต่งกาย  และทรงผมตามสมยัดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้  โดยเฉพาะ
ภาพของชาวต่างชาติ  และขา้ราชการหรือบุคคลชั้นสูงท่ีจิตรกรไดใ้ส่รายละเอียดต่างๆ ในเคร่ือง
แต่งกายแบบสากลและกระทาํกิริยาต่างๆ ตามบทบาทของตน เช่น  การยนืหรือนัง่สนทนาบนเกา้อ้ี  
การป่ันจกัรยาน  การตั้งแถววนัทยาวุธหรือตั้งกองดุริยางคข์องทหาร  เป็นตน้ จนกลายเป็นภาพท่ีมี
ความโดดเด่นอยา่งมากเม่ือนาํมาประกอบลงในเร่ืองราวพทุธประวติัน้ี 
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ภาพท่ี 62 แสดงภาพเหมือนบุคคล  โดยบุคคลท่ียืนอยู่เชิงบนัไดสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสมเด็จ

เจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และภาพต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเสดจ็ตรวจกองทหารท่ีแต่งกายแบบตะวนัตกในค่ายพกัแรมระหว่าง
ทางท่ีเสด็จไปนมสัการพระพุทธบาท สระบุรี  ท่ีมา  น. ณ ปากนํ้ า, พระที่น่ังทรงผนวช 
(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2543.) 

 

แมว้่าภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีพระท่ีนัง่ทรงผนวชจะไม่มีบทบาทต่อช่างเขียนหรือคน
ทัว่ไปในยคุสมยันั้นเพราะว่าเขียนข้ึนในสถานท่ีเฉพาะ  แต่ก็แสดงใหเ้ห็นถึงแนวความคิดของจิตร
กรในยุคนั้นท่ีมีแนวทางคลา้ยกนั  ดงัเช่นภาพจิตรกรรมฝาผนังวดัพฒันารามก็พยายามวาดภาพ
บุคคลท่ีเป็นชนชั้นปกครองดว้ยลกัษณะท่ีสมจริงตามสมยั รวมทั้งการแทรกฉากเหตุการณ์และ
ส่ิงของร่วมสมยับางอยา่ง  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงทางสังคมวฒันธรรมท่ีกระจายไป
อย่างกว้างขวางนอกสังคมกรุงเทพมหานคร  และการเปล่ียนแปลงน้ีย่อมส่งผลกระทบต่อ
แนวความคิดในการสร้างสรรคง์านจิตรกรรมไทยในท่ีสุด 
 

ภาพจิตรกรรมฝาผนังวดัโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม  กรุงเทพมหานคร 

จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดโพธิ นิ มิตร เ ป็น จิตรกรรมในสมัย
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั คร้ังท่ีพระองคเ์สด็จพระราชดาํเนินถวายผา้พระกฐินท่ีวดั 
เม่ือปีพ.ศ.2432 พระองคท์รงเห็นว่าพระอุโบสถเสร็จเรียบร้อยแลว้แต่ภายในยงัไม่ไดมี้ลวดลายใดๆ 
จึงพระราชทานพระราชทรัพยส่์วนพระองคจ์า้งช่างเขียนฝาผนงัคือพระอาจารยแ์ดง วดัหงส์รัตนา
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ราม ช่างเขียนท่ีมีช่ือเสียงในสมยันั้น ซ่ึงในช่วงเวลาดงักล่าวเป็นระยะเวลาหวัเล้ียวหวัต่อของศิลปะ
ไทยแบบประเพณีและศิลปะสมยัใหม่ท่ีเร่ิมพฒันามาตั้งแต่สมยัสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัวท่ี
แสดงออกถึงอิทธิพลจากสังคมตะวนัตกอย่างชัดเจน คือจิตรกรรมท่ีมีลกัษณะแบบอุดมคติ 
(Idealistic Art) และเป็นการเขียนแบบเหมือนจริง (Realism) เช่น ผลงานของขรัว อินโข่ง เป็นตน้22  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

       

ภาพท่ี 63 ภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีวดัโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม  ท่ีมา  วดัโพธินิมิตรสถิตมหาสีมา
ราม, เขา้ถึงเม่ือ 19 สิงหาคม 2555, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.era.su.ac.th/Mural/phonimit/ 
index.html 

ภาพจิตรกรรมท่ีวดัโพธินิมิตรน้ีประกอบดว้ยภาพเล่าถึงเหตุการณ์ต่างๆ เรียงติดต่อกนั
ไป โดยไม่มีเสน้แบ่งแยกออกเป็นส่วนเป็นตอน แต่จะใชฉ้ากธรรมชาติ ไดแ้ก่ กลุ่มตน้ไม ้แนวกอ้น
หิน โขดหิน กาํแพงเมือง ซ่ึงเป็นส่วนประกอบของภาพนั้นแบ่งกลุ่มภาพออกเป็นตอนๆ แต่ละภาพ
จะมีความสัมพนัธ์กนัโดยตลอดไม่ขาดจากกนั ขนาดของกลุ่มภาพจะมีขนาดเล็กใหญ่คละกนัไป 
และโดยมากมกัจะใชส้ถาปัตยกรรมเป็นเกณฑใ์นการแบ่งภาพในแต่ละกลุ่ม (ภาพท่ี 63) ซ่ึงลกัษณะ
น้ีพบในภาพจิตรกรรมฝาผนงัวดัพฒันารามเช่นกนั 

                                                            

22หนังสือที่ระลกึงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ  พทุธศกัราช  2540. 
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เน่ืองจากภาพจิตรกรรมฝาผนงัอยูใ่นช่วงเวลาท่ีไดรั้บอิทธิพลจากศิลปวฒันธรรมแบบ
ตะวนัตก  จึงส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงจากจิตรกรรมแบบประเพณีนิยมไปเป็นแบบท่ีคาํนึงถึง
ความสมจริงมากข้ึน  เช่น  ภาพกุฏิสงฆท่ี์ไดแ้บบอยา่งตึกมาจากชวาหรือสิงคโปร์  ภาพอาคารท่ีอยู่
อาศยัก่ึงร้านคา้สองชั้น  ชั้นล่างดา้นหนา้ก่อเป็นโถง  ระหว่างเสาตกแต่งเป็นรูปโคง้  แต่ละห้องมี
ทางเดินทะลุเป็นทางยาวถึงกัน ส่วนชั้นบนก่อทึบเป็นท่ีอยู่อาศยั  ซ่ึงคงได้รับอิทธิพลมาจาก
สิงคโปร์ มะละกา  และปีนงั  หรือสถาปัตยกรรมท่ีมีหลงัคาทรงแหลมแบบศิลปะโกธิค  ภาพแสดง
ทิวทศัน์ระยะใกลไ้กล  ภาพนํ้ ามีพรายฟองคล่ืนดูใกลเ้คียงธรรมชาติ  ภาพชาวบา้นขณะก่อพระ
เจดียท์รายดว้ยอากปักิริยาท่ีดูเป็นธรรมชาติอนัเป็นลกัษณะของภาพในระยะน้ี23 

ภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีวดัโพธินิมิตรสถิตมหาสีมารามจึงเป็นภาพจิตรกรรมแห่งหน่ึง
ในสมยัรัชกาลท่ี 5 อนัเป็นช่วงหวัเล้ียวหวัต่อจากจิตรกรรมไทยประเพณีไปเป็นจิตรกรรมสมยัใหม่
ท่ีไดรั้บอิทธิพลจากตะวนัตก ทั้งน้ีคงเป็นผลสืบเน่ืองจากสังคมไทยในขณะนั้นท่ีติดต่อสัมพนัธ์กบั
ชาติตะวนัตกและความพยายามปรับปรุงประเทศในดา้นต่างๆ  จึงปรากฏการเปล่ียนแปลงเร่ืองราว
และเทคนิควิธีการนาํเสนอภาพจิตรกรรมอย่างเห็นไดช้ดั  และเน่ืองจากเป็นวดัในเมืองหลวงจึง
ไดรั้บอิทธิพลการเปล่ียนแปลงมากกว่าวดัในต่างจงัหวดั   อย่างไรก็ตามการเปล่ียนแปลงน้ีก็ได้
ส่งผลไปยงัวดัตามภูมิภาคต่างๆ ไม่มากก็นอ้ย  ดงัเช่นภาพจิตรกรรมท่ีวดัพฒันารามท่ีมีการแทรก
ภาพเหตุการณ์ท่ีร่วมสมยัลงไปในภาพเช่นเดียวกนั 

ภาพจิตรกรรมฝาผนังวดับวรนิเวศวหิารราชวรวหิาร  กรุงเทพมหานคร 

จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวดับวรนิเวศอยู่ในยุคท่ีเร่ิมมีการเปล่ียนแปลง
ลกัษณะของภาพจิตรกรรมจากแบบไทยประเพณีมาเป็นจิตรกรรมอิทธิพลตะวนัตกในช่วงรัชกาลท่ี 
4 แมว้่าเร่ืองราวของภาพยงัคงเนน้ความคิดในเร่ืองราวทางพุทธศาสนา  แต่ก็ไดริ้เร่ิมเขียนตวัละคร
และอาคารสถานท่ีแบบยุโรป  และมีเทคนิคในการเขียนแบบสามมิติ24  ซ่ึงในดา้นการเขียนตวั
ละครและภาพสถาปัตยกรรมท่ีได้รับอิทธิพลแบบตะวนัตกน้ีคงเป็นต้นแบบหน่ึงให้กับภาพ
จิตรกรรมในรัชสมยัต่อไปดงัเช่นการปรากฏภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีวดัโพธินิมิตรสถิตมหาสีมา
ราม  พระท่ีนัง่ทรงผนวชในรัชกาลท่ี 5  รวมทั้งส่งอิทธิพลไปยงัวดัในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ 
ดงัเช่นท่ีวดัพฒันารามดงัท่ีไดก้ล่าวในรายละเอียดแลว้  ซ่ึงจากการศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีวดั

                                                            

23กฤษฎา  พิณศรี, “อิทธิพลศิลปะวฒันธรรมตะวนัตกในงานจิตรกรรมฝาผนงัวดัโพธินิมิตรสถิต
มหาสีมาราม,” เมอืงโบราณ 22,2 (เมษายน-มิถุนายน 2539): 56-65.  

24สมศกัด์ิ  แตงพนัธ์ และวีระชยั  วีระสุขสวสัด์ิ, จิตรกรรมฝาผนังในกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ: 
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2533) : 3-5. 
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บวรนิเวศวิหารพบวา่มีบางภาพท่ีน่าสนใจในการเป็นภาพสะทอ้นสังคมวฒันธรรมท่ีไดรั้บอิทธิพล
จากตะวนัตกในสมยันั้น และคงจะเป็นภาพแรกเร่ิมของวฒันธรรมตะวนัตกท่ีเขา้มาในสังคมไทย 
เช่น ภาพผูห้ญิงเดินกางร่ม  ภาพบุคคลนัง่เกา้อ้ีภายในสถาปัตยกรรมอิทธิพลตะวนัตกและจีนผสม
กนั ภาพชายหญิงชาวตะวนัตก  (ภาพท่ี 64) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 64  ภาพแรกแสดงให้เห็นว่าสังคมไทยประกอบไปดว้ยคนเช้ือชาติต่างๆ ทั้งท่ียืนและนัง่
เกา้อ้ีภายในอาคารท่ีไดรั้บอิทธิพลจากต่างประเทศ  ภาพกลางแสดงภาพชาวตะวนัตกท่ี
ในช่วงสมยัร.4 และภาพสุดทา้ยในส่วนของมุมล่างขวามือแสดงภาพผูห้ญิงกางร่มแบบ
สมยัใหม่  ท่ีมา  สมศกัด์ิ  แตงพนัธ์ และวีระชัย  วีระสุขสวสัด์ิ, จิตรกรรมฝาผนังใน
กรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2533): 
54,61,64 

ภาพจิตรกรรมวดัท้าวโคตร  จังหวดันครศรีธรรมราช 

วดัตั้งอยูท่ี่อาํเภอเมืองนครศรีธรรมราช  ใกลก้บัวดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  สถานท่ี
ท่ีมีภาพจิตรกรรมคือภายในพระอุโบสถหลงัเก่าท่ีมีลกัษณะเป็นวิหารโถง คือไม่ไดก่้อผนงัทึบทุก
ดา้น มีเพียงผนงัดา้นหลงัพระประธานท่ีก่ออิฐถือปูนส่วนดา้นท่ีเหลือเปิดโล่ง  ภาพจิตรกรรมเขียน
ลงบนไมก้ระดานคอสอง เป็นภาพเขียนสีฝุ่ น ขนาดภาพแต่ละภาพกวา้งประมาณ 37 เซนติเมตร 
และยาว 56 เซนติเมตร ประดบัไวท่ี้เสาขา้งละ 5 ตน้ สูงจากพื้นประมาณ 3 เมตร เป็นภาพพุทธ
ประวติัและทศชาดกโดยแยกเร่ืองราวตอนต่างๆ ออกจากกนัดว้ยการวาดภายในกรอบเช่นเดียวกบั
ภาพจิตรกรรมท่ีวดัพฒันาราม จาํนวน 40 ภาพ เรียงลาํดบัจากแผน่ไมก้ระดานดา้นขวาของพระประธาน
มายงัแผน่ไมก้ระดานดา้นซา้ยของพระประธาน  โดยเร่ิมเร่ืองราวพุทธประวติัจากตอนพระเจา้สุทโธทนะ     
ยกขบวนขนัหมากจากกรุงกบิลพสัดุ์ไปยงักรุงเทวะทหะ ไปจนถึงตอนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ 
แลว้จึงเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัทศชาติชาดก (ภาพท่ี 65) 
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เน่ืองจากเป็นภาพจิตรกรรมบนแผน่ไมป้ระกอบกบัเป็นพระอุโบสถท่ีเปิดโล่ง  ภาพจึง
มีสภาพลบเลือน  สีหลุดลอก  แตกเป็นเกลด็เกือบทุกภาพ  โดยเฉพาะทางดา้นหนา้ท่ีนํ้ าฝนสาดเขา้
ได ้  นอกจากน้ีแผน่ไมเ้ร่ิมผกุร่อนและบางแผน่แตกร้าว  จึงทาํใหภ้าพมีสภาพไม่สมบูรณ์นกั 

 
ภาพท่ี 65   ภายในพระอุโบสถวดัทา้วโคตร และภาพจิตรกรรมบนแผน่ไม ้ 

ความน่าสนใจของภาพจิตรกรรมท่ีวดัแห่งน้ีคือร่วมสมยักบัภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีวดั
พฒันารามในรัชกาลท่ี 5 และวดัยงัอยู่ในจงัหวดัพื้นท่ีท่ีใกลเ้คียงกนัจึงมีลกัษณะหลายประการท่ี
คลา้ยคลึงกนั  เช่น  ภาพจิตรกรรมท่ีวดัทา้วโคตรวาดภาพอยู่ภายในกรอบเป็นตอนต่างๆ และมี
ขอ้ความบรรยายเร่ืองราวใตภ้าพเช่นเดียวกนั โดยมีการระบุช่ือจิตรกรคือนายหนู25 ส่วนเร่ืองราว
ภายในภาพกใ็ชฉ้ากธรรมชาติหรือสถาปัตยกรรมเป็นตวัแบ่งเร่ืองราวภายในภาพ  ท่ีสาํคญัคือมีการ
แสดงถึงอิทธิพลจากต่างประเทศท่ีแทรกอยูใ่นฉากเหตุการณ์ทางพทุธศาสนาเช่นเดียวกนั เช่น ภาพ
หญิงชายชาวตะวนัตกเดินกบัสุนัข ขา้งๆ เป็นอาคารแบบตะวนัตก (ภาพท่ี 66) และยงัมีภาพท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยกบัท่ีวดัพฒันารามคือตอนท่ีน่าจะหมายถึงการสมาคมของพระประยรูญาติ  ท่ีมีพระ
เจา้สุทโธทนะฉลองพระองคท์รงเคร่ืองแบบไทยแต่สวมรองเทา้หนงัสีดาํ  นัง่ไขว่ห้างบนเกา้อ้ี มี
โต๊ะกลมวางขา้ง และยงัมีประตูไมแ้กะสลกัลวดลายจีนอยูด่า้นหลงัพระองคเ์ช่นเดียวกบัผนงัไมท่ี้
แขวนนาฬิกาแขวนในภาพท่ีวดัพฒันาราม  แวดล้อมด้วยพระประยูรญาติท่ีแต่งกายด้วยชุด
เคร่ืองแบบสากลทั้งนัง่เกา้อ้ีและยืน เพียงแต่ท่ีวดัทา้วโคตรมีภาพของกองทหารท่ีแต่งกายดว้ยชุด
เคร่ืองแบบสากลแทรกเขา้มา  (ภาพท่ี 67) นอกจากน้ียงัมีภาพอีกตอนหน่ึงท่ีแสดงการผสมผสาน
ของเคร่ืองแต่งกายแบบไทยประเพณีกบัรองเทา้หนงัสีดาํของตวัละครสาํคญัเช่นเดียวกนั (ภาพท่ี 
68) และผูว้ิจยัยงัพบวา่ภาพในตอนแสดงยมกปาฏิหาริยข์องวดัทั้งสองแห่งน้ียงัมีลกัษณะท่ีคลา้ยกนั 

                                                            
25บริษทัมรดกโลก,รายงานการสํารวจภาคสนาม คร้ังที่ 2 (ภาคใต้) โครงการศึกษาเพื่ออนุรักษ์

จิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย, ม.ป.ท., 2538. 
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กล่าวคือจิตรกรวาดภาพการละเล่นญวนหกแทรกไวแ้ละมีกลุ่มคนรวมทั้งคนท่ีแต่งกายแบบชาว
มุสลิมมายืนแหงนดูอยู่เหมือนกนั ส่วนอีกดา้นของภาพก็จะวาดภาพการแสดงยมกปาฏิหาริยไ์ว้
เช่นเดียวกนั (ภาพท่ี 69)  ดงันั้นดว้ยลกัษณะภาพท่ีคลา้ยคลึงกนัเหล่าน้ีจึงมีความเป็นไปไดว้า่อาจจะ
เกิดจากจิตรกรกลุ่มเดียวกนัหรือมีการถ่ายทอดเทคนิควิธีการถึงกนั  เพราะจากขอ้ความท่ีวดัพฒันาราม
ก็ระบุว่าจิตรกรมาจากนครศรีธรรมราชเช่นเดียวกัน  จึงทาํให้มีการถ่ายทอดแนวความคิดและ
เน้ือหา  รูปแบบของภาพจิตรกรรมในแนวทางเดียวกนั 

 
ภาพท่ี 66 แสดงภาพหญิงชายชาวตะวนัตกเดินกบัสุนขั ขา้งๆ เป็นอาคารแบบตะวนัตก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 67  การเปรียบเทียบความคลา้ยคลึงกนัในภาพการสมาคมของพระประยรูญาติท่ีภาพจิตรกรรมฝา
ผนงัวดัพฒันารามและวดัทา้วโคตร 
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ภาพท่ี 68 แสดงการผสมผสานของเคร่ืองแต่งกายแบบไทยประเพณีกบัรองเทา้หนังสีดาํของตวั

ละครสาํคญั  ซ่ึงเหมือนกบัตวัละครท่ีภาพจิตรกรรมฝาผนงัวดัพฒันาราม 

                             

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 69  การเปรียบเทียบความคลา้ยคลึงกนัในภาพตอนแสดงยมกปาฏิหาริยท่ี์ภาพจิตรกรรมฝา
ผนงัวดัพฒันารามและวดัทา้วโคตร 
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ทวารบาลวดัราชบพธิสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร 

วดัราชบพิธสถิตมหาสีมารามเป็นวดัแห่งหน่ึงท่ีมีทวารบาลท่ีโดดเด่น  เพราะบาน
ประตูของวดัสลกัเป็นรูปทหารแต่งกายดว้ยเคร่ืองแบบสากล  (ภาพท่ี 54)   โดยอาจเป็นการจาํลอง
มาจากเคร่ืองแบบทหารมหาดเล็กท่ีจดัตั้งมาตั้งแต่ตน้รัชสมยัรัชกาลท่ี 5 ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลง
เคร่ืองแบบหลายคร้ังจึงนาํมาสลกัไวห้ลายรูปแบบ ดงัท่ีไดก้ล่าวถึงในประเด็นการแต่งกายท่ีไดรั้บ
อิทธิพลตะวนัตกแลว้  ทวารบาลเหล่าน้ีคงเป็นตน้แบบหน่ึงท่ีส่งอิทธิพลให้แก่ทวารบาลท่ีวดั
พฒันารามเพราะอยู่ในช่วงสมยัเดียวกนั แต่แตกต่างในรายละเอียดและความสวยงามของเคร่ือง
แต่งกาย  อยา่งไรก็ตามทวารบาลของวดัพฒันารามก็ทรงคุณค่าในการสะทอ้นถึงความหลากหลาย
ทางเช้ือชาติในสังคมภาคใตส้มยันั้น  เพราะทวารบาลมีหนา้ตาและผิวพรรณทั้งแบบชาวไทย จีน 
และแขกนอกจากน้ียงัมีผูต้ ั้งขอ้สังเกตว่าการเปล่ียนแปลงรูปแบบทวารบาลก็คือการเปล่ียนแปลง
ดา้นคติความเช่ืออีกดว้ย  กล่าวคือ  เดิมนั้นทวารบาลมกัเป็นรูปเทวดาและรูปเซ่ียวกางเพื่อคุม้กนั
รักษามิให้ภูติ  ผี ปีศาจ  อาถรรพ์ต่างๆ  ล่วงผ่านประตูไปได้  แต่ในสมัยรัชกาลท่ี  5 มีการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบทวารบาลโดยเลียนแบบทหารในสมัยนั้ น  ซ่ึงมีหน้าท่ีเพียงเข้าเวรยาม
รักษาการณ์ประจาํช่องประตูตามระบบรักษาความปลอดภยัเท่านั้น26  จึงอาจเป็นขอ้สังเกตไดว้่าคติ
ความเช่ือในการป้องกนัส่ิงชัว่ร้ายต่างๆ ท่ีมองไม่เห็นไดเ้ส่ือมคลายลงไปบา้งแลว้ตั้งแต่ยคุนั้นทั้งใน
กรุงเทพมหานครตลอดจนในภูมิภาคต่างๆ และกลายเป็นความมุ่งหมายแบบใหม่เพื่อความสวยงาม
แปลกตาใหเ้ป็นงานศิลปกรรมร่วมสมยั 

จึงสรุปไดว้่าภาพจิตรกรรมฝาผนงัวดัพฒันารามเป็นภาพจิตรกรรมแบบไทยประเพณี
ทั้งด้านเน้ือหาท่ีเก่ียวกับเร่ืองราวพุทธประวติัและเทคนิควิธีการทางศิลปะท่ีเป็นแบบสกุลช่าง
รัตนโกสินทร์และน่าจะไดรั้บอิทธิพลมาจากเมืองหลวงค่อนขา้งมาก  เช่น  การจดัวางองคป์ระกอบ
ของภาพท่ีเป็นแบบแผนในลกัษณะท่ีคลา้ยกบัภาพจิตรกรรมในวดัสําคญัของกรุงเทพมหานคร
รวมทั้งการไม่ใชเ้ส้นสินเทาแต่นิยมใชทิ้วทศัน์เป็นตวัแบ่งฉาก  มุมมองท่ีเป็นภาพมองจากท่ีสูง  
และการสร้างความลึกของภาพโดยซอ้นภาพทางตั้ง  เป็นตน้  อย่างไรก็ตามพบว่ามีความโดดเด่น
ในการประยุกต์ความสมจริงจากลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมในสมัยนั้ นทั้ งจาก
กรุงเทพมหานครและในชุมชนภาคใต ้ ไม่วา่จะเป็นภาพชาวตะวนัตก  การแต่งกายท่ีไดรั้บอิทธิพล
จากตะวนัตก  ส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้ร่วมสมยั  และขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจริง  ทั้งน้ี
สามารถนาํไปศึกษาเปรียบเทียบไดก้บัภาพจิตรกรรมฝาผนงัของวดัในภาคใตท่ี้ร่วมสมยักนัเพื่อให้

                                                            

26จุลทรรศน์  พยาฆรานนท,์“ทวารบาล,”  โลกประวตัศิาสตร์ 5,1 (มกราคม-มีนาคม 2542): 34-35.  
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มองเห็นภาพสะทอ้นทางสังคมวฒันธรรมไดก้วา้งขวางยิง่ข้ึน การศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีวดั
พฒันารามจึงมีความน่าสนใจในการใชเ้ป็นเคร่ืองมือศึกษาประวติัศาสตร์สังคมในสมยัท่ีเกิดการ
สร้างสรรคผ์ลงานได ้
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บทที ่4 

   บทวเิคราะห์และสรุป 

      

 วเิคราะห์และสรุปประเด็นทีไ่ด้จากการศึกษา 

จากวตัถุประสงคข์องการศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนังในประเด็นต่างๆ ทั้งการศึกษา
เน้ือหาเร่ืองราวและภาพสะทอ้นวิถีชีวิตของผูค้นในสังคม รวมทั้งการศึกษาประวติัศาสตร์ในสมยั
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวท่ียอ่มส่งผลต่อการสร้างสรรคภ์าพจิตรกรรมฝาผนงั จะ
เห็นถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งภาพจิตรกรรมฝาผนงักบับริบททางสังคมวฒันธรรมในสมยัท่ีเกิดการ
สร้างสรรคง์านจิตรกรรมฝาผนงั ซ่ึงยอ่มเก่ียวขอ้งกบัประวติัความเป็นมาของผูส้ร้าง  ความสาํคญั
ของวดั  วิถีชีวิตและสังคมทั้งจากกรุงเทพมหานครและสังคมภาคใตส้มยันั้น  อนัเก่ียวขอ้งกับ
ประเด็นสาํคญัต่างๆ ไม่ว่าเป็นดา้นการปกครอง ความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศ พระราชกรณียกิจ
และพระราชจริยวัตรของพระมหากษัตริย์ตลอดถึงบุคคลชั้ นสูงในสังคม   การศึกษา  
ศิลปวฒันธรรม เป็นตน้  เพราะปัจจยัเหล่าน้ีย่อมส่งผลต่อการรับรู้ของจิตรกรในการถ่ายทอด
ออกมาในภาพจิตรกรรมฝาผนงั  ซ่ึงจากการท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาในประเด็นน้ีจึงทาํใหเ้ขา้ใจว่าอิทธิพล
ของสังคมวฒันธรรมจากเมืองหลวงคือกรุงเทพมหานครไดส่้งผลต่อสังคมภาคใตโ้ดยเฉพาะใน
พื้นท่ีท่ีจงัหวดัสุราษฎร์ธานีเป็นอยา่งมาก  เพราะเป็นพื้นท่ีท่ีข้ึนตรงต่อการปกครองจากศูนยก์ลางท่ี
กรุงเทพฯ จึงรับการพฒันาและนโยบายต่างๆ เช่นการศึกษาและศิลปวฒันธรรมมาผสมผสานให้
เขา้กบัวิถีชีวิตของตน  และจากการศึกษาประวติัของเจา้อาวาสและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการสร้างวดัได้
พบว่าเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีมีการศึกษาในสมยันั้นหรือเป็นชนชั้นปกครองในสังคม จึงน่าจะส่งผล
ให้วดัพฒันารามเป็นศูนยก์ลางแห่งใหม่ของชุมชน ดงัเช่นเป็นสถานท่ีถือนํ้ าพระพิพฒัน์สัตยา 
สถานศึกษา สถานพยาบาล  เป็นตน้  

จากความสําคญัเหล่าน้ีจึงส่งผลให้ภาพจิตรกรรมฝาผนังวดัพฒันารามได้รับการ
สร้างสรรคใ์ห้มีความโดดเด่นและแปลกใหม่สอดคลอ้งกบัภาพจิตรกรรมฝาผนังในกรุงเทพฯ ท่ี
ร่วมสมยักนั  ซ่ึงภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีกรุงเทพฯ คงจะเป็นตน้แบบสําคญัท่ีส่งอิทธิพลต่อภาพ
จิตรกรรมฝาผนงัท่ีวดัพฒันารามและวดัในพ้ืนท่ีภาคใตท่ี้ใกลเ้คียงไม่มากก็นอ้ย  ทั้งในดา้นเน้ือหา
และรูปแบบของภาพ  กล่าวคือภาพจิตรกรรมฝาผนงัวดัพฒันารามยงัคงสะทอ้นถึงการสืบเน่ืองคติ
ด้านเน้ือหาเร่ืองราวทางพุทธศาสนาและรูปแบบภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประเพณีจาก
กรุงเทพฯ ท่ีสืบเน่ืองมาจากสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้  และยงัมีการปรากฏลกัษณะบางประการท่ี
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แสดงถึงการเปล่ียนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมท่ีชัดเจนในยุคสมัยนั้ นซ่ึงได้อิทธิพลมาจาก
กรุงเทพฯ เช่นกนั เพราะจิตรกรไดส้อดแทรกภาพท่ีแสดงถึงอิทธิพลตะวนัตกในดา้นต่างๆ ทั้ง
บุคคล  เคร่ืองแต่งกาย ส่ิงของเคร่ืองใช ้กิริยาท่าทาง ขนบธรรมเนียม เป็นตน้ ซ่ึงการเปล่ียนแปลง
เหล่าน้ีย่อมเกิดข้ึนในวิถีชีวิตและการสร้างสรรคท์างศิลปกรรมในกรุงเทพฯ ก่อนท่ีจะส่งต่อมายงั
ภูมิภาคต่างๆ นอกจากน้ีเม่ือผูว้ิจัยได้ศึกษาเปรียบเทียบกับภาพจิตรกรรมฝาผนังในจังหวดัท่ี
ใกลเ้คียงและร่วมอายุสมยัเดียวกนัคือภาพจิตรกรรมท่ีวดัทา้วโคตร จงัหวดันครศรีธรรมราช ก็
พบว่ามีเน้ือหาและรูปแบบบางประการท่ีไม่แตกต่างไปจากภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีวดัพฒันาราม
นักเพราะเป็นเร่ืองราวทางพุทธประวติัท่ีมีการแทรกภาพสะทอ้นอิทธิพลตะวนัตกในลกัษณะท่ี
คลา้ยคลึงกนัในบางภาพ  จึงอาจเป็นเคร่ืองสนบัสนุนสมมติฐานการศึกษาไดว้่าภาพจิตรกรรมฝาผนงั
ในพื้นท่ีภาคใตต้อนบนคงจะไดรั้บอิทธิพลจากภายนอกคือกรุงเทพฯ มาผสมผสานกบัแนวคิดและ
ฝีมือช่างทอ้งถ่ินไม่มากกน็อ้ย  

 

ความสัมพนัธ์ระหว่างภาพจิตรกรรมฝาผนังกบัศิลปกรรมอืน่ๆ  

วดัพฒันารามสร้างข้ึนในปลายสมยัรัชกาลท่ี ๕ ศิลปกรรมต่างๆ ภายในวดัจึงเป็น
ตวัแทนของศิลปกรรมสมยัรัตนโกสินทร์ในยคุนั้น  ไม่วา่จะเป็นสถาปัตยกรรมคือพระอุโบสถซ่ึงมี
ความเรียบง่ายตามแบบวดัในทอ้งถ่ิน  ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีแมว้่าจะไดรั้บอิทธิพลดา้น
เน้ือหาและรูปแบบจากภาคกลางค่อนขา้งมาก แต่ก็ยงัแสดงให้เห็นถึงฝีมือจิตรกรทอ้งถ่ินชาวใต้
พร้อมกบัขอ้ความบรรยายใตภ้าพท่ีเป็นสํานวนภาษาถ่ิน  นอกจากน้ีภาพจิตรกรรมฝาผนังยงัมี
ความสัมพนัธ์กบัประติมากรรมทวารบาลแบบตะวนัตกท่ีผนงัพระอุโบสถ  เพราะลกัษณะการแต่ง
กายของทวารบาลทหารมีความสอดคล้องกับรูปภาพบุคคลในภาพจิตรกรรมท่ีแต่งกายด้วย
เคร่ืองแบบสากล  อนัเป็นรูปแบบทางศิลปกรรมท่ีมีความโดดเด่นอยา่งมากในสมยันั้น ศิลปกรรมท่ี
มีรูปแบบร่วมกนัน้ีจึงสะทอ้นใหเ้ห็นวา่สงัคมภาคใตใ้นสมยันั้นไดรั้บการพฒันาควบคู่ไปกบัสังคม
เมืองหลวง  ทั้งยงัไดป้รับเปล่ียนความเช่ือเก่ียวกบัคติทวารบาลจากรูปเทพยดาอารักษม์าเป็นการ
จาํลองจากบุคคลในสังคม  อยา่งไรก็ตามการปรากฏประติมากรรมทวารบาลแบบไทยประเพณีรูป
ยกัษท์รงเคร่ืองควบคู่กบัทวารบาลแบบใหม่ก็แสดงให้เห็นว่ายงัไม่ไดล้ะท้ิงคติความเช่ือเดิมเสีย
โดยส้ินเชิง  ซ่ึงก็สอดคลอ้งกบัลกัษณะของภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีผสมผสานระหว่างรูปแบบเก่า
และรูปแบบใหม่ท่ีมีความร่วมสมยัมากข้ึนเช่นกนั เช่น การให้ภาพบุคคลชั้นสูงท่ีทรงเคร่ืองแบบ
ไทยประเพณีผสมผสานเคร่ืองแต่งกายแบบสากลและแสดงบุคลิกท่าทางแบบสมจริง ฉะนั้นการ
เปล่ียนแปลงทางแนวคิดในการสร้างสรรคศิ์ลปกรรมของวดัพฒันารามจึงเป็นตวัอยา่งหน่ึงท่ีแสดง
ใหเ้ห็นถึงการคล่ีคลายคติความเช่ือของผูค้นในสมยันั้นท่ีมีมากข้ึน    
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ความสัมพนัธ์ระหว่างศิลปกรรมกบัประวตัิศาสตร์ 

ศิลปกรรมท่ีวดัพฒันารามทั้งภาพจิตรกรรม  ประติมากรรม ท่ีอยู่ภายในสถาปัตยกรรม
แบบไทยประเพณี  เป็นผลงานการสร้างสรรคข์องช่างทอ้งถ่ินท่ีน่าสนใจศึกษาเก่ียวกบัสังคมไทย
ภาคใตท่ี้สมัพนัธ์กบัเมืองหลวงในขณะนั้น  เพราะแสดงเร่ืองราวความเป็นไปในยคุสมยันั้นท่ีมีทั้งการ
เปล่ียนแปลงและการอนุรักษไ์วใ้หค้งอยูใ่นหลากหลายประเด็น ท่ีสาํคญัคือลกัษณะทางสังคมท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งมากในหมู่ชนชั้นนาํหรือชนชั้นปกครอง ทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีในการเขา้เฝ้า
พระมหากษตัริย ์ การสมาคมกบัชาวต่างประเทศ  เคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดบัเกียรติยศ  ทรงผม  
วงดุริยางคแ์บบตะวนัตก  และส่ิงของเคร่ืองใชแ้บบใหม่ เช่น  จกัรยาน  ร่ม  นาฬิกาแขวน เป็นตน้ 
ดงัท่ีไดก้ล่าวในรายละเอียดแลว้  ทั้งน้ีคงเป็นผลมาจากการพฒันาประเทศใหท้ดัเทียมอารยประเทศใน
รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  โดยพระองคเ์สด็จประพาสทั้งภายในและภายนอก
ประเทศเพื่อปฏิบติัพระราชกรณียกิจ จึงทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทอ้งถ่ินต่างๆ ทัว่ประเทศ  และ
สืบเน่ืองไปถึงระบบการปกครองท่ีพระองคโ์ปรดเกลา้ฯ ให้มีการปรับปรุง  จึงทาํให้ภูมิภาคต่างๆ 
ประกอบไปดว้ยหน่วยงานราชการและขา้ราชการท่ีข้ึนตรงต่อหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่ิงเหล่าน้ียอ่ม
ส่งผลต่อการรับรู้ของประชาชนในทอ้งถ่ินดงัท่ีปรากฏภาพของขุนนางขา้ราชการแต่งกายดว้ยชุด
เคร่ืองแบบแทรกอยูใ่นจิตรกรรมฝาผนงัวดัพฒันารามตอนต่างๆ   

อยา่งไรก็ตามแมว้่าสังคมในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวจะมีความ
โดดเด่นในการเปล่ียนแปลงประเทศด้านต่างๆ จากอิทธิพลตะวนัตก  แต่จากการศึกษาภาพ
จิตรกรรมได้พบว่าลกัษณะในสังคมไทยทัว่ไปหรือในชุมชนทอ้งถ่ินภาคใตใ้นระดับชาวบา้น
สามญัชนยงัมีการเปล่ียนแปลงไม่มากนัก  เพราะจะเห็นไดจ้ากการแต่งกายและทรงผมของหญิง
ชายทัว่ไปท่ียงัคงนุ่งโจงกระเบน  ผา้คาดอกหรือสไบเฉียง  ไม่สวมรองเทา้  เด็กเลก็ไม่สวมเส้ือผา้  
มีกริยาท่าทางตามแบบสามญัชนทัว่ไป  เช่น นัง่พบัเพียบกบัพื้นและพนมมือเม่ือรับเสด็จหรืออยูต่่อ
หนา้พระสงฆ ์ และยงัมีการแสดงมหรสพแบบไทยปรากฏอยู ่คือ การละเล่นญวนหก  ในส่วนของ
สถาปัตยกรรมเป็นบา้นเรือนแบบไทยประเพณีภาคใต ้ แต่ก็มีภาพหญิงสาวชาวบา้นเดินกางร่ม
แบบสมยัใหม่สอดแทรกอยู ่ ซ่ึงน่าจะสะทอ้นใหเ้ห็นว่าส่ิงของเคร่ืองใชบ้างชนิดก็ไดแ้พร่หลายไป
ในสังคมทุกระดบัชั้นแลว้  นอกจากน้ีภาพจิตรกรรมและประติมากรรมทวารบาลยงัสะทอ้นถึง
ความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุของคนท่ีอยูร่่วมกนัในสังคมไทยหรือสังคมภาคใตท้ั้งชาติตะวนัตก  
จีน  แขกมุสลิม  จึงกล่าวได้ว่าศิลปกรรมต่างๆ ในวดัพฒันารามท่ีสะท้อนลักษณะวิถีชีวิตท่ี
หลากหลาย ซ่ึงเป็นผลจากการผสมผสานวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของคนในชุมชนกบัสังคมท่ีไดรั้บการ
พฒันาดา้นการปกครอง การศึกษา และศิลปวฒันธรรมจากอิทธิพลของเมืองหลวง แสดงใหเ้ห็นถึง
ความสาํคญัของพื้นท่ีภาคใตต้อนบนในยคุสมยันั้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
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