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The purpose of this thesis research is to fulfill the knowledge on the Thai traditional 
painting of Wat Klang, Uttaradit Province. The study is concerned about the belief, story 
interpretation and expression, styles and society and culture reflection.  The results of the study 
will not only be used to express on sample of the greatly influenced from centre culture which is 
still widespread in Muang District, Uttaradit Province, but also show about the mingling of 
subculture.  

The results of the research reveal influence of belief, styles and techniques of the mural 
paintings from the ordination hall and the panel painting from the old sermon hall of Wat Klang 
were most derived from the centre of Thailand. Appearing some alteration of the paintings could be 
referred to the fondness of artists. Both paintings could be dated during from the reign of King 
Rama IV to King Rama V (24 –25 Buddhist Era). 

Aside from knowing the styles and techniques of the paintings, there are some 
evidences to reflect that the painted stories were derived the influence from the centre especially the 
tale of Dasajat Jataka. Not only the local paintings reveal the descended influence, but they also 
represent the concept of choosing Jataka tales to decorate such as Jarupadapana Jataka which was 
the tale that had never been popular among the artworks of the royal artisans before. This could be 
reflected to the new ideas of the local artisans about creating something new instead of following all 
of the traditional royal artisans’ artwork. 
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บทที ่1 

บทน า 

 

1.  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

อุตรดิตถ์เป็นเขตท่ีปรากฏหลกัฐานการเขา้มาอยู่อาศยัอย่างน้อยตั้งแต่สมยัสุโขทยั 

อยุธยา และเร่ิมมีบทบาทชัดเจนในสมยัรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะในช่วงรัชกาลท่ี 3-5 ในสมยั

พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัทรงโปรดเกลา้ฯ ให้ยกฐานะชุมชนบางโพให้เป็น “เมืองบาง

โพ”(พื้นท่ีอ าเภอเมืองปัจจุบนั) เม่ือ พ.ศ. 23751 ต่อมา พ.ศ.2395 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจา้อยูห่วัไดท้รงพระราชทานนามเมืองให้ใหม่วา่ “อุตรดิตถ์” แปลวา่ “เมืองท่าทางทิศเหนือ”2 แมว้า่

พระองคจ์ะมิไดเ้สด็จฯมาเมืองน้ีแต่ก็มีพระราชด าริท่ีจะให้มีการบูรณะพระบรมธาตุเมืองสวางคบุรี

ซ่ึงเป็นพระธาตุส าคญัของเมืองแห่งหน่ึง3 ต่อมาในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว 

ทรงโปรดใหย้า้ยศาลากลางเมืองพิชยัไปตั้งไวท่ี้เมืองอุตรดิตถ์4 หลงัจากนั้นในปี พ.ศ. 2444 ไดเ้สด็จ

เมืองอุตรดิตถ์อยา่งเป็นทางการ ในคร้ังนั้นไดมี้พระบรมวงศานุวงศต์ามเสด็จดว้ยเช่น สมเด็จเจา้ฟ้า

กรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์5 เป็นตน้ โดยพบวา่ทั้งสองพระองค์ไดมี้พระราชหัตเลขาและพระหัต

เลขาเก่ียวกบัการเสด็จในคร้ังน้ี รวมถึงรายละเอียดการเขา้ชมสถานท่ีส าคญัภายในจงัหวดัไวอ้ย่าง

น่าสนใจ  

                                                           
1คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอ านวยการจดั

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ 

เอกลกัษณ์และภูมิปัญญา จังหวดัอุตรดิตถ์, (จดัพิมพเ์น่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธนัวาคม 2542), 21. 
2เร่ืองเดียวกนั. 
3เร่ืองเดียวกนั, 78. 
4หวน พินธุพนัธ์, อุตรดิตถ์ของเรา (กรุงเทพฯ: กรุงสยามการพิมพ,์ 2521), 9. 
5เร่ืองเดียวกนั, 10. 
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การเขา้มาตั้งถ่ินฐานของชนหลายกลุ่มทั้งท่ีอยูใ่นพื้นท่ีขา้งเคียงกระทัง่คนต่างถ่ินท่ีเร่ิม

เขา้มามีบทบทมากข้ึนกบัการสร้างเมืองในช่วง รัชกาลท่ี 3-5 สาเหตุอาจจะมาจากการปรับเปล่ียน

และการขยายตวัทางเศรษฐกิจรวมถึงนโยบายการรวมอ านาจท่ีมีมากข้ึนท าให้เมืองอุตรดิตถ์ใน

ช่วงเวลาน้ีถือว่าเป็นเมืองท่าและเมืองศูนยก์ลางทางราชการอย่างเต็มตวั เป็นเหตุส าคญัท่ีส่งผล

กระทบต่อการรับเอาวฒันธรรมจากศูนยก์ลางจากกรุงเทพฯอย่างเต็มท่ีไม่เวน้แมแ้ต่แนวคิดและ

รูปแบบดา้นงานศิลปกรรมท่ีมีความนิยมในกรุงเทพฯก็ยงัมีอิทธิพลอยา่งมากในพื้นท่ีแห่งน้ีตวัอยา่ง

ท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีแสดงออกถึงคติแนวคิด รูปแบบ รวมถึงรสนิยมดา้นงานช่างอยา่งไทยประเพณี

ภาคกลาง ไดแ้ก่ สถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรมภายในวดักลาง อ าเภอเมืองจงัหวดั

อุตรดิตถ ์

หลกัฐานจากงานศิลปกรรมในพื้นท่ีวดัและพื้นท่ีใกลเ้คียงสะทอ้นให้เห็นอยา่งชดัเจน

วา่มีความสัมพนัธ์กบังานศิลปกรรมแบบภาคกลางอยูม่าก กล่าวคือ พบวา่มีหลกัฐานงานศิลปกรรม

ตั้งแต่สมยัสุโขทยั อยุธยา และรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะสมยัอยุธยาและรัตนโกสินทร์พบว่าพื้นท่ี

อุตรดิตถ์พบหลักฐานงานศิลปกรรมในสองสมยัน้ีเป็นจ านวนมาก จึงเป็นส่วนช่วยให้เข้าใจถึง

สภาพสังคมและวฒันธรรมท่ีมีพื้นฐานการรับวฒันธรรมจากภาคกลางเป็นหลกั และยงัคงสืบเน่ือง

มาจนถึงปัจจุบนั โดยวดักลาง จงัหวดัอุตรดิตถ์ก็เป็นวดัหน่ึงท่ีพบหลกัฐานด้านงานศิลปกรรมท่ี

ส าคญัอยูม่ากโดยเฉพาะงานจิตรกรรมสมยัรัตนโกสินทร์ 

วดักลางเป็นวดัโบราณแห่งหน่ึงไม่ปรากฎหลกัฐานแน่ชดัวา่สร้างเม่ือใด แต่ท่ีทราบวา่

เป็นวดัโบราณเน่ืองจากไดมี้การขุดคน้ทางโบราณคดีพบว่ามีการอยู่อาศยัอย่างน้อยท่ีสุดในสมยั

อยุธยาตอนปลาย6 เดิมเป็นวดัท่ีอยู่ติดกับคลองโพทางด้านทิศเหนือและแม่น ้ าน่านทางด้านทิศ

ตะวนัออก ในอดีตประมาณ 80 ปีท่ีผา่นมาเรือล าใหญ่สามารถแล่นมาเทียบท่าบริเวณหน้าวดัได ้มี

การสัญจรทางน ้าอยา่งคึกคกั7 มีการท าบุญตามประเพณีต่างๆตลอดปี จึงเป็นขอ้สังเกตไดว้า่วดักลาง

เคยเป็นศูนยก์ลางท่ีส าคญัของชุมชนริมแม่น ้าน่านแห่งหน่ึง งานศิลปกรรมต่างๆก็ยอ่มท่ีจะตอ้งมีให้
                                                           

6กรมศิลปากร, ส านกัโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทยั, รายงาน

การบูรณะ วดักลาง ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมือง จังหวดัอุตรดิตถ์, 2541,ไม่ปรากฎเลขหนา้. 
7อุดมศักด์ิ อรรถโกวิท, เอกสารประกอบค าสอน ศิลปกรรมวัดกลาง .คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์2548, 5. 
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พบเห็นมากดว้ยเช่นกนัสอดคลอ้งกบัหลกัฐานงานศิลปกรรมภายในวดัท่ีปรากฏอยูใ่นปัจจุบนัโดย

เฉพาะงานจิตรกรรมท่ีย ังคงเหลือให้ศึกษาอย่างครบถ้วน เช่น งานจิตรกรรมบนฝาผนัง                 

งานจิตรกรรมบนคอสองศาลาการเปรียญหลงัเก่า ซ่ึงทั้งหมดลว้นแลว้แต่เป็นหลกัฐานท่ีพบภายใน

วดัทั้งส้ิน  

งานจิตรกรรมท่ีได้ยกตวัอย่างมาดังกล่าวมีความส าคญัเป็นอย่างมากต่อการศึกษา

ประวติัศาสตร์ในช่วงตน้รัตนโกสินทร์อนัจะสะทอ้นวิถีชีวิตและวฒันธรรมของชาวเมืองอุตรดิตถ์

ได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากเป็นงานจิตรกรรมท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดในจงัหวดัอุตรดิตถ์เพียงแห่งเดียวใน

ปัจจุบนั แม้ว่าคติการเลือกเร่ืองท่ีใช้เขียน เทคนิค รูปแบบยงัแสดงความเป็นท้องถ่ินแต่ก็ยงัคง

พยายามท่ีจะอิงกบัแนวคิดและรูปแบบจากภาคกลางอยูอ่ยา่งมีนยัส าคญั 

จากการศึกษาสามารถก าหนดอายุของกลุ่มงานจิตรกรรมภายในวดักลางเบ้ืองตน้ว่า

ควรเป็นงานท่ีเขียนข้ึนในช่วงรัชกาลท่ี 3-5 ซ่ึงแมว้า่จะเขียนบนวสัดุท่ีต่างกนัแต่ก็มีเทคนิค และเชิง

ช่างท่ีเป็นจุดร่วมเดียวกนั สอดคลอ้งกบัหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ท่ีพื้นท่ีบริเวณวดัมีความส าคญั

มากข้ึนทั้งในดา้นเศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง 

 

2.  ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 

2.1  เพื่อศึกษาความส าคญัของงานจิตรกรรมท่ีวดักลาง อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ์ ท่ี

สะทอ้นถึงสภาพสังคม วฒันธรรมของผูค้นในพื้นท่ียา่นการคา้และเมืองท่าท่ีส าคญั 

2.2  เพื่อใหท้ราบแนวคิดและเทคนิคท่ีน ามาเขียนภาพจิตรกรรมภายในวดักลางท่ีเป็น

งานพื้นบา้นโดยมีพื้นฐานส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานในราชส านกัในขณะนั้น 

2.3  เพื่อใหท้ราบเน้ือเร่ืองท่ีเขียนบนจิตรกรรมฝาผนงัผนงัท่ียงัไม่สามารถตีความได ้

 

3.  สมมติฐานของการศึกษา 

3.1 การก าหนดอายขุองจิตรกรรมภายในวดักลางควรอยูใ่นสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้

โดยเฉพาะในสมยัรัชกาลท่ี 3 ถึงตน้รัชกาลท่ี 5 เน่ืองจากลกัษณะเน้ือหาและเทคนิคการเขียนภาพ

สามารถเทียบกนัไดก้บัรัชกาลดงักล่าว อน่ึงเน่ืองจากเป็นงานทอ้งถ่ินและพื้นท่ีตั้งของงานจิตรกรรม

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



4 
 

ท่ีใชศึ้กษาอยูห่่างไกลจากเมืองหลวงมาก ท าให้การรับเอาวฒันธรรมในสมยัท่ีเมืองหลวงนิยมล่าชา้

ไปบา้ง  

3.2  รูปแบบและเทคนิคการเขียนงานจิตรกรรมท่ีวดักลางน่าจะมีความเก่ียวขอ้งกบั

งานเขียนท่ีวดัพระบรมธาตุทุ่งย ั้ง เน่ืองจากลกัษณะบางอย่างท่ีหลงเหลืออยู่จากจิตรกรรมของวดั

พระบรมธาตุทุ่งย ั้ง พบวา่คงเป็นช่างกลุ่มเดียวกนักบัช่างท่ีเขียนงานท่ีวดักลาง และเน่ืองจากวดัพระ

บรมธาตุทุ่งย ั้งเป็นวดัท่ีมีความส าคญัแต่โบราณ อาจจะเช่ือมโยงไดว้่าช่างท่ีเขียนงานท่ีวดัน้ีควรจะ

เป็นช่างท่ีมีฝีมือดีท่ีสุดของพื้นท่ี เม่ือปรากฎฝีมืองานช่างในลกัษณะเดียวกนัในวดักลาง ยอ่มแสดง

ถึงนยัส าคญับางประการเก่ียวกบัฐานะของวดักลางท่ีมีอยูใ่นขณะนั้น 

3.3  เน้ือเร่ืองท่ีใชเ้ขียนภาพส่วนหน่ึงไม่สามารถตีความภาพไดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงต่างกบั

เน้ือหาส่วนใหญ่ท่ีสามารถสังเกตและตีความไดอ้ยา่งชดัเจน น่าจะเก่ียวขอ้งกบัความเป็นทอ้งถ่ินซ่ึง

เร่ืองท่ีน ามาเขียนอาจใช่หรือไม่ใช่เร่ืองในพระไตรปิฏกหรือคมัภีร์ทางศาสนาก็เป็นได ้ 

 

4.  ขอบเขตการศึกษา 

ศึกษาวเิคราะห์เฉพาะงานจิตรกรรมภายในวดักลาง อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ์ ซ่ึงมี

ความหลากหลายในดา้นของพื้นท่ีท่ีใชเ้ขียนงาน โดยในแต่ละงานสามารถแยกวิเคราะห์ถึงเน้ือหา 

คติ และเทคนิคเฉพาะส่วน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งหมายและจุดประสงค์ท่ีมีต่องานนั้นๆ

รวมถึงเช่ือมโยงบริบทท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพสังคมและความเป็นอยูข่องชุมชน เน่ืองจากพื้นท่ีของวดั

และพื้นท่ีแวดล้อมมีการใช้งานมาโดยตลอดตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์ ในการศึกษาเก่ียวกบั

จิตรกรรมท่ีปรากฏจึงเนน้เฉพาะสมยัรัตนโกสินทร์เท่านั้น โดยประเภทของงานท่ีใชศึ้กษามีดงัน้ี 

4.1  จิตรกรรมบนฝาผนงัอุโบสถ 

4.2  จิตรกรรมบนแผน่ไมค้อสองของศาลาการเปรียญหลงัเก่า 

 

5.  ขั้นตอนของการศึกษา 

5.1 ค้นควา้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับจงัหวดัอุตรดิตถ์ ท่ีเก่ียวกับประเพณี 

วฒันธรรม และงานศิลปกรรมภายในจงัหวดั 

5.2  ศึกษาขอ้มูลทางประวติัศาสตร์เก่ียวกบัวดักลาง และจงัหวดัอุตรดิตถ์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5.3  คน้ควา้รวบรวมผลการศึกษาท่ีผา่นมาเก่ียวกบัจิตรกรรมฝาผนงัตั้งแต่สมยัสุโขทยั

ถึงรัตนโกสินทร์ตอนตน้  

5.4  ศึกษาและตรวจสอบเร่ืองราวท่ีน ามาเขียนเป็นเน้ือหา เทคนิค เพื่อก าหนดอายุ

เบ้ืองตน้ของงานจิตรกรรมในกรณีศึกษา 

5.5  ศึกษาความเช่ือมโยงของประเภทจิตรกรรมในแต่ละแขนง และความเก่ียวขอ้งกบั

งานจิตรกรรมในพื้นท่ีใกลเ้คียง  

5.6  วิเคราะห์งานจิตรกรรมทุกประเภทภายในวดัประกอบกับข้อมูลหลักฐานใน

แหล่งใกลเ้คียง และขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ 

5.7  น าเสนอขอ้มูลและสรุปผลการศึกษา 

 

6.  วธีิการศึกษา 

6.1  ถ่ายภาพ เก็บขอ้มูลจากสถานท่ีในการท าการวจิยั 

6.2  รวบรวมขอ้มูลเอกสารชั้นรอง 

6.3  ประมวลขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูล 

6.4  สรุปผลการวจิยั 

 

7.  แหล่งข้อมูล 

7.1  งานจิตรกรรม ภายในอุโบสถวดักลาง จงัหวดัอุตรดิตถ์ 

7.2  งานจิตรกรรม บนคอสองศาลาการเปรียญหลงัเก่าวดักลาง จงัหวดัอุตรดิตถ์ 

7.3  งานจิตรกรรมในแหล่งใกลเ้คียง และจิตรกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

7.4  หอสมุดมหาวทิยาลยัศิลปากร 

7.5  หอสมุดแห่งชาติ 

7.6  ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 

7.7  ส านกัโบราณคดี กรมศิลปากร 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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8.  อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการค้นคว้า 

8.1  อุปกรณ์ส าหรับการถ่ายภาพ (กลอ้งถ่ายภาพและขาตั้งกลอ้ง) 

8.2  อุปกรณ์ส าหรับภาคสนาม (รางวดั ตลบัเมตร เขม็ทิศ ไมข้าวแดง) 

8.3  อุปกรณ์ส าหรับการวาดแผนผงั (กระดานและกระดาษท่ีมีสเกล) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



7 

 

บทที ่2 

ประวตัิความเป็นมาและศิลปกรรมทัว่ไปภายในวดักลาง 

 

1.  ประวตัิความเป็นมา และลกัษณะโดยทัว่ไป 

วดักลาง เป็นวดัโบราณวดัหน่ึงท่ีสร้างข้ึนในชุมชนแห่งน้ีมานานแล้ว ประกาศข้ึน

ทะเบียนเป็นโบราณสถานในพระราชกิจจานุเบกษาเล่ม 100 ตอนท่ี 36 วนัท่ี 15 มีนาคม 25261 ตั้งอยู่

ในทอ้งท่ีหมู่ท่ี 3 ต  าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ์ โดยอยู่ห่างจากสถานีรถไฟอุตรดิตถ์

ไปทางทิศใตป้ระมาณ 2 กิโลเมตร เดิมเป็นวดัท่ีตั้งอยู่ติดกบัคลองโพ (เดิมเรียกว่า คลองบางโพ)  

ซ่ึงไหลผา่นวดัคลองโพธ์ิ ท่ีอยูท่างทิศเหนือของวดักลางไปประมาณ 1 กิโลเมตร ส่วนวดัท่ีอยูท่างใต้

ลงไปถูกทิ้งร้างไม่ปรากฏร่องรอยหลักฐานและช่ือวดัแล้ว วดัน้ีจึงได้ช่ือว่า วดักลางคลองโพ  

หรือ วดัโพธาราม ต่อมาเปล่ียนช่ือเป็นวดักลางธรรมสาคร และเปล่ียนเป็นวดักลาง จนถึงปัจจุบนั2 

วดัแห่งน้ีสร้างหนัหนา้ไปทางทิศตะวนัออก และหนัหนา้เขา้หาเส้นทางสัญจรทางน ้ า  

ซ่ึงลกัษณะเช่นน้ีเป็นความนิยมมาแต่โบราณ ซ่ึงเส้นทางน ้าท่ีหนัเขา้หาคือคลองโพ คลองโพในอดีต

ประมาณ 80 ปีท่ีผา่นมาเรือล าใหญ่สามารถแล่นมาเทียบท่าบริเวณหนา้วดัได ้มีการสัญจรทางน ้ าไป

มาอย่างคึกคกั3 และมีการท าบุญตามประเพณีตามเทศกาลต่างๆตลอดปี เช่น การแข่งเรือในช่วง 

ฤดูน ้ าทรง (ยงัมีเรือยาวจอดข้ึนคานอยู่ใตถุ้นศาลาการเปรียญ อยู ่2 ล า ปัจจุบนัไม่มีการแข่งขนัเรือ

                                                           
1คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอ านวยการจดั

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ 
เอกลกัษณ์และภูมิปัญญา จังหวดัอุตรดิตถ์ (จดัพิมพเ์น่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธนัวาคม 2542), 73. 

2อุดมศักด์ิ อรรถโกวิท, เอกสารประกอบการสอน ศิลปกรรมวัดกลาง  (คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์, 2548), 9. 

3เร่ืองเดียวกนั, 5. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กนัแลว้)  การบวชนาคหลวง  การทอดกฐิน  การเทศน์มหาชาติ ซ่ึงในปัจจุบนัยงัคงมีการเทศน์     

กนัอยู ่ดว้ยวา่เป็นศูนยก์ลางของชุมชน4 

 

 

 

 

 

 

 

 

บา้นเกาะกลางเดิมเป็นเกาะท่ีอยู่หน้าวดักลางโดยทางทิศเหนือมีคลองโพไหลผ่าน

หนา้วดั ออ้มไปทางทิศตะวนัตก ซ่ึงมีล าห้วยไผ่ไหลผ่านออ้มไปไหลรวมกบัคลองโพ และไหลลง

แม่น ้ าน่านทางดา้นทิศใต ้ตรงระหวา่งใตบ้า้นเกาะกลางลงไปทางทิศตะวนัออก เรียกวา่ “บา้นเกาะ

ไทย” ในอดีตล าน ้ าน่านจะไหลผา่นหนา้วดัทางดา้นทิศตะวนัออก แต่ราวปี พ.ศ. 2507 เส้นทางน ้ า

ไดเ้ปล่ียนไป5แม่น ้าน่านเซาะตล่ิงมาถึงบา้นปากคลองตลาดใตว้ดัคลองโพ จึงท าให้สายน ้ าคลองโพ

ไหลลงแม่น ้ าน่านท่ีนั่น ปัจจุบนัแม่น ้ าน่านและคลองโพท่ีอยู่ติดกบัด้านหน้าวดัได้เหือดแห้งไป

กลายเป็นบุ่ง (ท่ีน ้ าท่วมในฤดูน ้ าหลาก) ท าให้ความส าคญัของวดักลางลดบทบาทนอ้ยลงเป็นล าดบั

จบแทบไม่เป็นท่ีรู้จกักนัในปัจจุบนัแมแ้ต่ชาวเมืองอุตรดิตถเ์อง (ภาพท่ี 1) 

จากขอ้มูลดงักล่าวสันนิษฐานว่าในอดีตคลองโพบริเวณน้ีอาจจะเป็นแม่น ้ าน่านมา

ก่อน เน่ืองจากพื้นท่ีบริเวณท่าอิฐ คลองโพ ยงัเป็นพื้นท่ีท่ีแม่น ้ าน่านซ่ึงไหลลงมาจากเทือกเขาทาง

                                                           
4เร่ืองเดียวกนั. 
5เร่ืองเดียวกนั. 

ภาพท่ี 1  ท่ีตั้งวดักลาง 

ท่ีมา: อุดมศกัด์ิ อรรถโกวทิ, เอกสารประกอบค าสอน ศิลปกรรมวดักลาง (คณะมนุษยศาสตร์   

          และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์, 2548), 6. 
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เหนือยงัมีกระแสน ้ าท่ีค่อนขา้งแรงอยูจึ่งท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของภูมิประเทศไดใ้นระยะเวลา

ไม่นานนกั ขอ้สันนิษฐานน้ีสอดคลอ้งกบัพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจา้อยูห่วั เม่ือคร้ังเสด็จประพาสอุตรดิตถ์ทรงบรรยายไวด้งัน้ี “…บา้นพระอุตรดิษฐาภิบาล น ้ าแทง

เขา้ไปจนเกือบหมด ดินกลบัไปงอกเป็นเกาะข้ึนกลางน ้ าใหญ่ยาวเป็นอนัมากใน 5 ปีเท่านั้น…”6 

นอกจากน้ีการศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองเมืองอุตรดิตถ์ของนักวิชาการโดยมาก ได้ให้ความเห็นว่าเดิม

ชุมชนบริเวณวดัพระบรมธาตุ เมืองทุ่งย ั้งซ่ึงน่าจะสร้างข้ึนในสมยัสุโขทยัเป็นอยา่งนอ้ย น่าจะเคยมี

แม่น ้าน่านไหลผา่นหนา้วดั แต่เน่ืองจากความแปรปรวนของกระแสน ้ าในพื้นท่ีบริเวณน้ีท าให้แม่น ้ า

น่านค่อยๆ ห่างออกไปจากเมืองท าให้การเดินทางเร่ิมไม่สะดวกและความเจริญของเมืองค่อยๆ 

เส่ือมลงในท่ีสุด7  

2.  ศิลปกรรมทีส่ าคัญภายในวดั 

งานศิลปกรรมภายในวดักลางท่ีปรากฏในปัจจุบนัโดยมากเป็นงานศิลปกรรมท่ีสร้าง

ข้ึนในสมยัรัตนโกสินทร์เป็นส่วนใหญ่ มีงานศิลปกรรมในสมยัอยุธยาท่ีไดจ้ากการขุดคน้ภายในวดั

จ านวนหน่ึง โดยในท่ีน้ีจะขอยกตวัอยา่งเฉพาะงานศิลปกรรมท่ีสร้างข้ึนตามแบบไทยประเพณี และ

มีความส าคญั เช่น อุโบสถ  หน้าบนัและประตูวิหารหลงัเก่า ประติมากรรมท่ีไดจ้ากการขุดคน้

ภายในวัด  นอกจากน้ียงัมีหลักฐานงานศิลปกรรมจากภาพถ่ายเก่าและค าบอกเล่า เช่น  

ศาลาการเปรียญ หมู่กุฏิสงฆ ์ศาลาท่าเสด็จ เป็นตน้ โดยในส่วนของงานจิตรกรรมจะยกไปกล่าวใน

รายละเอียดในบทถดัไป 

 

 

                                                           
6พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั, พระราชหัตถเลขา คราวเสด็จมณฑลฝ่าย

เหนือ ในรัชกาลที่ 5 (พิมพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานณปนกิจศพ นายยืนยง วรโพธ์ิ และเด็กหญิงสุภาวดี 
วรโพธ์ิ 17 มิถุนายน 2508), 40. 

7คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอ านวยการจดั
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ 
เอกลกัษณ์และภูมิปัญญา จังหวดัอุตรดิตถ์, 38. 
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2.1  อุโบสถ 

ประวัติ เ ก่ียวกับอุโบสถวัดกลาง ไม่ มี เอกสารระบุว่าสร้างข้ึนในสมัยใด  

นายเห โลหิตพินทุ อายุ 80 ปี อดีตผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 1 ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ ์

ไดใ้หร้ายละเอียดเม่ือตน้ปี พ.ศ. 2532 วา่ 

“…อุโบสถหลงัน้ีสร้างข้ึนเม่ือ ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2437) ตรงกบัสมยัรัชกาลท่ี 5 โดย

จีนเต็งเป็นผูส้ร้าง เคยบูรณะมาบา้งแลว้ประมาณ 60 ปี (พ.ศ. 2471- 2472) ตวัช่อฟ้า ใบระกา หาง

หงส์ สร้างมาพร้อมกบัอุโบสถ ซุม้ประตูหนา้ต่างหลวงพ่อแกว้เจา้อาวาสของวดักลางไดเ้ป็นผูส้ร้าง

ดว้ยฝีมือของท่านเอง…”8 

ผูศึ้กษาสันนิษฐานวา่อุโบสถน่าจะสร้างข้ึนในสมยัรัตนโกสินทร์ ราวรัชกาลท่ี 3 

จนถึงรัชกาลท่ี 5 โดยประมาณ เน่ืองจากรูปแบบงานศิลปกรรมส่วนใหญ่ทั้งภายในและภายนอก

อุโบสถมีรูปแบบท่ีเทียบไดก้บังานช่างในสมยัรัตนโกสินทร์ในช่วงดงักล่าว โดยมีขอ้สังเกตส าคญั

ดงัน้ี 

1. ฐานของอุโบสถวดักลาง เป็นฐานบวัคาดดว้ยลูกแกว้อกไก่ 1 เส้น ฐานน้ีท าใน

แนวขนานกบัพื้นดิน เป็นระเบียบการสร้างฐานของวิหารและอุโบสถสมยัรัตนโกสินทร์ ต่างจาก

งานช่างสมยัอยธุยาท่ีมกัจะท าฐานของอาคารในลกัษณะแอ่นโคง้คลา้ยกบัทอ้งเรือส าเภา  

2. ลวดลายการประดบัอุโบสถแสดงออกถึงงานช่างแบบรัตนโกสินทร์ท่ีชดัเจน 

ตวัอย่างเช่น หน้าบันท่ีท าข้ึนโดยเน้นลวดลายท่ีค่อนข้างแบน ลวดลายหลักๆท่ีนิยมใช้ได้แก่  

ลายกา้น ใบ และลายดอกไม ้ซ่ึงในส่วนของดอกไมเ้ป็นส่วนส าคญัท่ีมกัจพบวา่ลกัษณะของดอกไม้

นิยมใช้ดอกกลม โดยเฉพาะดอกพุดตาน ซ่ึงเป็นลวดลายดอกไม้ท่ีนิยมมากในสมยัรัชกาลท่ี 39 

เร่ือยมาจนถึงสมยัรัชกาลท่ี 5 เป็นอยา่งนอ้ย 

                                                           
8กรมศิลปากร, กองโบราณคดี, ฝ่ายอนุรักษจิ์ตรกรรมฝาผนงัและประติมากรรมติดท่ี, 

รายงานการส ารวจจิตรกรรมฝาผนัง วัดกลาง (อุโบสถ ศาลาการเปรียญ) ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง 
จังหวดัอุตรดิตถ์ 2533, 3. 

9ศักด์ิชัย สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ พัฒนาการของงานช่างและ
แนวความคิดทีป่รับเปลีย่น (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2556), 146. 
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3. พระพุทธรูปภายในอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปท่ีมีพุทธลักษณะเป็นศิลปะ

รัตนโกสินทร์ สังเกตได้จากพระพกัตร์อยู่ในเค้าโครงใบหน้าท่ีอ่อนเยาว์ พระโอษฐ์บอบบาง

ค่อนขา้งเป็นเส้นตรงแบบเรือประทุน ชายสังฆาฏิเป็นแผ่นใหญ่พาดผ่านตรงกลางพระอุระ พุทธ

ลกัษณะดงักล่าวเป็นลกัษณะพื้นฐานท่ีพบอยูเ่สมอในงานช่างสมยัรัชกาลท่ี 310 อย่างไรก็ตามแมว้่า

ในรัชกาลต่อมารูปแบบการสร้างพระพุทธรูปในพระนครจะเปล่ียนแปลงไปตามแนวคิดตะวนัตก

มากข้ึน แต่งานช่างพื้นบา้นท่ียงัยึดมัน่กบัความเช่ือเดิมก็ยงัคงสืบทอดรูปแบบท่ีนิยมในสมยัรัชกาล

ท่ี 3 สันนิษฐานว่าอายุของพระพุทธรูปในอุโบสถแห่งน้ีน่าจะมีอายุอยู่ในระหว่างรัชกาลท่ี 3 ถึง

รัชกาลท่ี 5  

อย่างไรก็ตามพบว่าอุโบสถมีการบูรณะปฏิสังขรณ์อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะ

โครงสร้างภายนอกอุโบสถ ท าให้การก าหนดอายุตอ้งพิจารณาอย่างละเอียด ในการศึกษาคร้ังน้ีจะ

ขอแยกการวเิคราะห์เป็น 3 ประเด็นหลกัๆ คือ โครงสร้าง พระพุทธรูปประธาน ลวดลายประดบั 

2.1.1 โครงสร้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10เร่ืองเดียวกนั, 278. 

ภาพท่ี 2 อุโบสถ วดักลาง
กลาง 

ภาพท่ี 3 อุโบสถ วดักลาง 
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โครงสร้างโดยรวมเป็นโครงสร้างของอุโบสถขนาดเล็ก มีหน้าต่างทั้งหมด 6 บาน     

มีประตูทางเขา้ด้านหน้าด้านเดียว ฐานของอาคารเป็นฐานบวั 1 ฐานมีลูกแก้วอกไก่คาด 1 เส้น 

ลกัษณะดงักล่าวมีความนิยมในสมยัรัตนโกสินทร์โดยจะวเิคราะห์ในหวัขอ้ถดัไป  ส่วนเคร่ืองบนท า

จากเคร่ืองไม้เป็นหลงัคาซ้อนกนั 2 ชั้น 3 ตบั มีมุขโถงยื่นออกมาขา้งหน้าโดยมุขมีเสาย่อมุมมา

รองรับหลงัคาจัว่ (ภาพท่ี 2,3) ลกัษณะของมุขโถงต ่ากว่างานช่างภาคกลางโดยทัว่ไปทั้งน้ีอาจจะ

ค านึงถึงลกัษณะการใชง้านหรือรูปแบบท่ีสัมพนัธ์กบัอาคารแบบลา้นนาดว้ยเช่นกนั หลงัคามุงดว้ย

กระเบ้ืองเกล็ดเต่า ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ท าจากปูนป้ัน ลกัษณะโดยรวมของเคร่ืองล ายองไม่

เป็นไปอยา่งไทยประเพณี คงเป็นฝีมือการซ่อมในสมยัหลงัดงัจะกล่าวต่อไปในรายละเอียด คนัทวย

เป็นคนัทวยไมแ้กะสลกัมีลกัษณะเป็นงานช่างพื้นบา้นท่ีได้รับอิทธิพลจากงานช่างทางภาคกลาง 

รอบพระอุโบสถมีเสมานัง่แท่นอยูป่ระจ าทิศทั้ง 8 ใบเสมาท าจากหินชนวนตั้งอยูบ่นบวัคลุ่มมีฐาน

สิงห์รองรับ 1 ฐาน (ภาพท่ี 4) ตวัใบเสมาหินชนวนมีการแกะโครงลายแต่ไม่มีรายละเอียดของลาย 

ลักษณะเช่นน้ีพบโดยทั่วไปในวดัหัวเมืองทั้ งในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้น ไม่มี

ววิฒันาการท่ีต่างกนัมากนกั ส่วนความนิยมของเสมานัง่แท่นนั้นมีความนิยมตั้งแต่สมยัอยุธยาตอน

ปลายสืบมาถึงสมยัรัตนโกสินทร์เช่นกนั อยา่งไรก็ตามสามารถแยกลกัษณะของเสมานัง่แท่นสมยั

อยุธยาและรัตนโกสินทร์ได ้โดยหากเป็นฐานใบเสมานัง่แท่นสมยัอยุธยาฐานสิงห์มกัจะมีลกัษณะ

ภาพท่ี 4 ใบเสมา วดักลาง ภาพท่ี 5 ใบเสมา ศิลปะอยธุยา วดัใหญ่สุวรรณาราม                                 

               จงัหวดัเพชรบุรี 



13 
 

ตกทอ้งส าเภา (ภาพท่ี 5) แต่หากเป็นฐานเสมานัง่แท่นสมยัรัตนโกสินทร์จะไม่นิยมท าฐานแอ่นโคง้ 

อน่ึงเสมานัง่แท่นของวดักลางนอกจากจะไม่ท าฐานแอ่นโคง้แลว้ยงัพบวา่เสมาองคห์น่ึงสร้างข้ึนมา

เป็นส่วนหน่ึงของระเบียงด้านหน้ามุขโถง มีการประดับระเบียงด้วยการเบ้ืองเคลือบเขียวท่ีมี

ลวดลายจีน ลกัษณะดงักล่าวเป็นการประดบัท่ีนิยมมากในสมยัรัชกาลท่ี 3 ดงันั้นจึงก าหนดอายุไดว้า่

ใบเสมานัง่แท่นท่ีวดักลางควรมีอายไุม่เก่าไปกวา่รัชกาลท่ี 3  

2.1.2  ลวดลายประดับ 

ในส่วนของลวดลายประดบัอุโบสถ ถือเป็นส่วนส าคญัอย่างหน่ึงท่ีช่วยท าให้

โครงสร้างหลักมีความอ่อนช้อยตามแบบแผนไทยประเพณีมากข้ึนและเป็นส่วนส าคญัในการ

ก าหนดอายขุองงานสถาปัตยกรรมไดเ้ป็นอยา่งดี โดยจะอธิบายในรายละเอียดดงัน้ี 

หน้าบันและเคร่ืองล ายอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 หนา้บนัดา้นหนา้อุโบสถช้ินบน   

             วดักลาง 

ภาพท่ี 7 หนา้บนัพระอุโบสถวดัพระฝาง  

              จงัหวดัอุตรดิตถ์ 
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หน้าบนัของอุโบสถประกอบไปดว้ยหน้าบนัดา้นหน้าจัว่บนฝ่ังตะวนัออก, หน้าบนั

ดา้นหลงัจัว่บนฝ่ังตะวนัตก หน้าบนัของมุขโถง จัว่ล่างตะวนัออก หน้าบนัปีกนก กรอบหนา้บนั 

กระจงัรวนและสาหร่ายรวงผึ้ง รวมทั้งหมด 6 ช้ิน ทั้งหมดแกะจากไม ้ 

1. หน้าบันด้านหน้าจ่ัวบนฝ่ังตะวันออก  ตรงกลางของหน้าบนัดา้นล่างแกะเป็นรูป

ราหูอมจนัทร์ (ภาพท่ี 6) ซ่ึงความนิยมในการแกะรูปราหูอมจนัทร์ มีตวัอยา่งอีกหลายแห่งในพื้นท่ี

ใกลเ้คียง ไดแ้ก่ หนา้บนัพระอุโบสถวดัพระฝางสมยัอยุธยา (ภาพท่ี 7) หนา้บนัพระอุโบสถวดัพระ

บรมธาตุทุ่งย ั้ง (ภาพท่ี 8) หนา้บนัอุโบสถและหอไตรวดัใหญ่ท่าเสา (ภาพท่ี 9) เป็นตน้ จากหลกัฐาน

ดงักล่าวท าให้ตีความไดว้า่เป็นคตินิยมของช่างทอ้งถ่ินท่ีสืบทอดกนัมาตั้งแต่สมยัอยุธยาตอนปลาย

เป็นอย่างน้อย ดา้นขา้งของราหูอมจนัทร์มีการแกะเป็นรูปเทพพนมท่ีออกมาจากดอกไม ้ลวดลาย

ส่วนใหญ่ของหน้าบันช้ินน้ี ออกลายเป็นก้าน ดอก และใบไม้อย่างอิสระเลียนแบบลวดลาย

ธรรมชาติอยา่งมีชีวติชีวาไม่มีกรอบท่ีชดัเจนอยา่งงานช่างหลวง วิเคราะห์ไดว้า่ลวดลายดงักล่าวเป็น

ชนิดลวดลายเครือเถาซ่ึงมีความนิยมในงานสกุลช่างทางเหนือมาตั้งแต่สมยัล้านนาโบราณแล้ว 

ประกอบกบัพื้นท่ีของจงัหวดัอุตรดิตถก์็ไม่ไดห่้างไกลจากวฒันธรรมลา้นนาเป็นไปไดว้า่เป็นการรับ

อิทธิพลโดยตรงเขา้มา กบัอีกกรณีหน่ึงซ่ึงน่าจะมีความเป็นไปไดม้ากกวา่กรณีแรก คือ ลวดลายเครือ

เถาและลกัษณะเคร่ืองทรง หนา้ตาของเทวดา อาจจะรับเอาอิทธิพลมาจากกรุงเทพฯ โดยเฉพาะสมยั

รัชกาลท่ี 3 ถึงรัชกาลท่ี 5 ท่ีมีความนิยมลวดลายประเภทดอกพุดตานและลายธรรมชาติท่ีไดรั้บ

อิทธิพลจากจีนมาอีกทอดหน่ึง ในส่วนเทคนิคการแกะสังเกตไดว้า่ใชเ้ทคนิคการแกะท่ีมีความแบน

ภาพท่ี 9 หนา้บนัหอไตรวดัใหญ่ท่าเสา  

              จงัหวดัอุตรดิตถ์ 

ภาพท่ี 8 หนา้บนัอุโบสถ 

             วดัพระบรมธาตุทุ่งย ั้ง จงัหวดัอุตรดิตถ ์
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แค่มิติเดียวบ่งบอกว่าช่างยงัมีความช านาญยงัไม่มากนกั ต่างกบัหน้าบนัท่ีท าโดยช่างสมยัอยุธยาท่ี

ปรากฏในพื้นท่ีจงัหวดัอุตรดิตถ์ ตวัอยา่งเช่นหนา้บนัพระอุโบสถวดัพระฝาง หอไตรวดัใหญ่ท่าเสา 

เป็นตน้  

ลกัษณะของหน้าบนัในสมยัอยุธยาเท่าท่ีพบหลกัฐานในปัจจุบนัโดยมากมีอายุอยู่ใน

สมยัอยธุยาตอนปลาย  โดยลกัษณะส าคญัไดแ้ก่ เคา้โครงของหนา้บนัจะมีโครงเป็นลายกา้นขดเนน้

ความกลมกลึงของกา้น มีใบไมพ้ลิกพร้ิวประดบั ปลายของกา้นขดจะนิยมท าเป็นช่อดอก หรือเรียก

อีกอย่างหน่ึงว่า “ช่อหางโต” มิเช่นนั้นก็ท าเป็นรูปบุคคล เช่น เทพนม เป็นตน้  การประกอบลาย

ต่างๆจะอยู่ในลักษณะของกระหนกท่ีเน้นหัวกระหนก ซ่ึงลวดลายทั้งหมดท่ีกล่าวมาจะแลดูมี

ปริมาตรมีมิติท่ีค่อนขา้งมาก  

ดงันั้นรูปแบบของหน้าบนัช้ินน้ีของวดักลางท่ีมีเทคนิคการท าโครงลายในลกัษณะ

ค่อนขา้งเรียบแบน การท ากา้นขดก็พบว่าไม่นิยมท าเป็นก้านกลมแล้วแต่นิยมท าในลกัษณะก้าน

แบนแทน ลวดลายประกอบเนน้ลวดลายเครือเถา ดอกพุดตานกา้นแยง่ กล่าวไดว้่าเป็นลวดลายท่ีมี

ความแตกต่างจากหน้าบนัในสมยัอยุธยาอย่างชัดเจน หน้าบนัช้ินน้ีจึงควรเป็นงานช่างในสมยั

รัตนโกสินทร์แต่คงเป็นงานช่างในสมยัรัชกาลท่ี 3 – 5 โดยประมาณ เน่ืองจากงานช่างช่วงรัชกาลท่ี 

1 – 2 ยงัคงมีอิทธิพลงานช่างท่ีสืบเน่ืองจากสมยัอยธุยาตอนปลายเป็นอยา่งมาก  

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 10 หนา้บนัฝ่ังตะวนัตกของอุโบสถ วดักลาง 
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2. หน้าบันด้านหลัง จ่ัวบนฝ่ังตะวันตก (ภาพท่ี 10) หนา้บนัดา้นน้ีท าเป็นลายพุ่มขา้ว

บิณฑก์า้นแยง่ หรือลายกา้นแยง่ชนิดโคม11 เป็นลวดลายโบราณท่ีปรากฏอยูท่ ัว่ไปในงานศิลปกรรม

ไทยแขนงต่างๆ ในส่วนของเทคนิคมีลกัษณะการแกะแบบนูนต ่ามีมิติเดียวมองดูแลว้ให้ความรู้สึก

บอบบางเรียบแบน ซ่ึงเป็นเทคนิคเดียวกนักบัหน้าบนัดา้นหน้า โดยภาพรวมแลว้หน้าบนัช้ินน้ีก็

น่าจะสร้างพร้อมกบัหนา้บนัฝ่ังตรงขา้ม (ฝ่ังตะวนัออก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11อุดมศกัด์ิ อรรถโกวทิ, เอกสารประกอบค าสอน ศิลปกรรมวดักลาง, 39. 

ภาพท่ี 11 หนา้บนัมุขโถงพระอุโบสถ  

               วดักลาง 

ภาพท่ี 12 หนา้บนัวหิาร วดัสุทศันเทพวราราม 

                กรุงเทพฯ 

ภาพท่ี 13 หนา้บนัวิหาร วดัมกุฏกษตัริยาราม กรุงเทพฯ 
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3. หน้าบันของมุขโถง จ่ัวล่างตะวันออก (ภาพท่ี 11) โดยหนา้บนัของมุขโถงน้ีมีความ

พิเศษกว่า 2 ช้ินแรกท่ีกล่าวมา คือ มีเทคนิคการแกะท่ีมีมิติและซับซ้อนกว่า อยู่ในลกัษณะของ

ลวดลายกา้นขดปลายกา้นออกลายเป็นเทพพนมออกมาจากดอกไม ้ลกัษณะของเทพพนมทั้งใบหนา้

และเคร่ืองทรงเป็นแบบรัตนโกสินทร์ ส่วนกลางสุดมีครุฑยุดนาคประดบัอยู่ขนาดใกล้เคียงกับ

เทวดา อุดมศกัด์ิ อรรถโกวทิ สันนิษฐานวา่เป็นตราพระบรมราชสัญลกัษณ์ของพระบาทสมเด็จพระ

พุทธเลิศหลา้นภาลยั12 แต่อยา่งไรก็ตามการใช้ครุฑยุดนาคประดบัหนา้บนัปรากฏและมีความนิยม

มาตั้งแต่สมยัอยุธยาแลว้ ล่วงมาในสมยัรัชกาลท่ี 3 จึงเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบมาเป็นพระ

อินทร์ทรงช้างเอราวนั ตัวอย่างท่ีวดัสุทศัน์ฯ (ภาพท่ี 12) และในสมยัรัชกาลท่ี 4 เร่ิมมีแนวคิด

ตะวนัตกเขา้มามาก จึงทรงริเร่ิมท่ีจะใชต้ราพระบรมราชสัญลกัษณ์มาประดบัวดัท่ีพระองคโ์ปรดฯ

ใหท้รงสร้าง หรือปฏิสังขรณ์ ตวัอยา่งเช่นวดัมกุฏกษตัริยาราม (ภาพท่ี 13) เป็นตน้ เม่ือพิจารณางาน

ช่างโดยรวมแลว้ ทั้งหน้าตาและเคร่ืองทรงของเทวดา และดอกพุดตาน ควรจะเป็นงานช่างสมยั

รัชกาลท่ี 3 ถึง รัชกาลท่ี 4 โดยประมาณ อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากมีความเป็นงานช่างทอ้งถ่ินอยูม่าก

อาจจะเป็นงานท่ีล่วงมาถึงสมยัรัชกาลท่ี 5 ท่ียงัมีอิทธิพลของศิลปกรรมจากพระนครสมยัก่อนหน้า

ตกคา้งอยูก่็เป็นได ้

อย่างไรก็ตามรายละเอียดของหน้าบนัช้ินน้ีมีการแกะรูปสัตวใ์นธรรมชาติอย่างมาก 

เช่น ผลทบัทิมระบายสี กระรอก กระแต จิ้งเหลน หนู อีเห็น ลิง ราชสีห์ สิงโตจีน เต่า ผีเส้ือ และนก

ชนิดต่างๆ มีการใช้เทคนิคอย่างใหม่ท่ีไม่เคยปรากฏในงานช่างไทยมาก่อนคือ การใช้แกนเหล็ก 

เสียบรูปผเีส้ือและนกใหดู้ลอยเด่นอยูข่า้งหนา้ ท าใหรู้้สึกวา่มีอากาศ หรือบรรยากาศท่ีมีชีวิตชีวามาก

ท่ีสุด ลกัษณะทั้งหมดท่ีกล่าวมาคงจะเป็นอิทธิพลศิลปะจีนซ่ึงอาจจะเป็นไปไดว้า่ช่างจีนเป็นผูส้ร้าง

งานน้ีข้ึนมา13 โดยอาจเป็นช่างชาวจีนท่ีอพยพมาตั้ งถ่ินฐานอยู่ในพื้นท่ีบริเวณบางโพ-ท่าอิฐ

เช่นเดียวกบัพอ่คา้ชาวจีนจ านวนมากท่ีเขา้มาตั้งรกรากในพื้นท่ีน้ีตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 3 เร่ือยมาจนถึง

รัชกาลท่ี 5  

 

                                                           
12เร่ืองเดียวกนั, 99. 
13เร่ืองเดียวกนั, 37. 
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4. หน้าบันปีกนก (ภาพท่ี 14) มีจ  านวน 2 ช้ิน คือ ด้านข้างของหน้าบันมุขโถง 

สันนิษฐานว่าเป็นของเดิมท่ีท าพร้อมกบัหน้าบนัของมุขโถง จากการพิจารณาและสังเกตพบว่ามี

ลกัษณะเทคนิคและลวดลายสอดคลอ้งกบัหนา้บนัท่ีประดบัอยูต่รงกลางของมุขโถง เช่น การแกะรูป

เทพพนมและรูปสัตวช์นิดต่างๆอย่างมาก จึงน่าจะเป็นงานช่างคราวเดียวกนักบัการสร้างหน้าบนั

ของมุขโถงท่ีกล่าวมาเบ้ืองตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 14 หนา้บนัปีกนกอุโบสถ วดักลาง 

ภาพท่ี 15 กรอบหนา้บนัอุโบสถ วดักลาง ภาพท่ี 16 กรอบหนา้บนัอุโบสถ วดักลาง 
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5. กรอบหน้าบัน (ภาพท่ี 15, 16) ท่ีเห็นในปัจจุบนัทั้งหมดเป็นการใช้ปูนหล่อเสริม

เหล็กเป็นรูปทรงและลวดลายท่ีแปลกตา ไดแ้ก่ ในส่วนของช่อฟ้าท่ีควรเป็นลกัษณะปลายงอนกลบั

ท าเป็นลกัษณะหวัของมกร  หรือมงักรหนัหนา้ออก ส่วนท่ีเป็นใบระกาและหางหงส์เป็นรูปแบบท่ี

พยายามท าเลียนอย่างไทยประเพณีแต่รายละเอียดของกระหนกนั้นไม่อยู่ในระเบียบของลวดลาย

ไทย ในคราวท่ีกรมศิลปากรเขา้มาบูรณะซ่อมแซมโครงสร้างของอุโบสถเม่ือปี พ.ศ. 2541 ปรากฏวา่

ไดบู้รณะตามรูปแบบเดิมท่ีเคยเป็น14 ดงันั้นรูปแบบท่ีเห็นในปัจจุบนัจึงไม่น่าจะต่างจากสมยัก่อน

บูรณะมากนัก ท าให้ก าหนดอายุในส่วนน้ีไดว้่าควรเป็นงานซ่อมของชาวบา้น โดยเฉพาะช่างจีน

หรือไดรั้บอิทธิพลศิลปะจีนในสมยัท่ีมีการอพยบเขา้มาสมยัรัชกาลท่ี 3-5 สมยัใดสมยัหน่ึง เน่ืองจาก

รูปแบบของกรอบหนา้บนัและการใชปู้นเป็นส่วนประกอบ น่าจะเป็นความช านาญของช่างจีนท่ีติด

มาจากการท าศาลเจา้ท่ีมกัจะประดบัเคร่ืองบนดว้ยปูนป้ันและกระเบ้ืองเคลือบ (ภาพท่ี 17, 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14กรมศิลปากร, ส านกัโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทยั, รายงาน

การบูรณะ วดักลาง ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมือง จังหวดัอุตรดิตถ์. (ม.ป.ท., 2541), 1-17. 

ภาพท่ี 17 ศาลเจา้ในวฒันธรรมจีน ภาพท่ี 18 ศาลเจา้ในวฒันธรรมจีน 



20 
 

 

 

 

 

 

 

 

6. กระจังรวนและสาหร่ายรวงผึง้ อยูด่า้นล่างของหนา้บนัแต่ละช้ินประดบัดว้ยแถบ

หน้ากระดานมีกระจงัรวนประดบัดา้นบนและล่าง มีการประดบัชุดสาหร่ายรวงผึ้งเฉพาะมุขโถง

ดา้นหน้าเท่านั้น (ภาพท่ี 19) ช้ินส่วนเหล่าน้ีเป็นช้ินส่วนท่ีท าข้ึนมาใหม่โดยเลียนแบบของเดิมทุก

ประการ ของเดิมเจา้อาวาสไดน้ ามาเป็นส่วนประกอบของหน้าบนัวิหารดา้นหลงัเยื้องไปทางขวา

ของพระอุโบสถ ทั้งหมดอยู่ในระเบียบของงานช่างแบบไทยประเพณี แต่สัดส่วนและเทคนิคการ

แกะสังเกตไดช้ดัเจนวา่เป็นงานช่างพื้นบา้น เช่น ขนาดของกระจงัท่ีใหญ่เทอะทะเกินไปไม่สมส่วน 

เป็นตน้  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 19 กระจงัรวนและสาหร่ายรวงผึ้งของเดิมท่ีเคยอยูท่ี่พระอุโบสถ วดักลาง 
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กรอบซุ้มประตูหน้าต่าง 

 

 

 

 

 

 

1. กรอบซุ้มประตู (ภาพท่ี 20, 21) ประกอบดว้ยฐานสิงห์ 1 ฐานมีการประดบัปูนป้ัน

ลกัษณะกระจงัตาออ้ยบนหลงัสิงห์และบนหน้ากระดานชั้นต่างๆ ในส่วนของบวัคว  ่าบวัหงายป้ัน

เป็นลายกระจงัซ้อนสลบักนัลกัษณะคลา้ยกลีบบวัประดิษฐ์ หนา้กระดานกลางคัน่ระหวา่งบวัหงาย

และบวัคว  ่าป้ันลายประจ ายามกา้มปู เหนือกลีบบวัคว  ่ามีการประดบัดว้ยลายกาบ ต าแหน่งทั้งหมด

อยู่ในผงัย่อมุม ตรงกลางเสาประดบัดว้ยประจ ายามรัดอก ปลายกรอบซุ้มประตูประดบัดว้ยบวัหัว

เสารูปแบบบวัจงกลหรือบวักลีบยาวปลายแหลมปลายตวดัเล็กนอ้ย หนา้กระดานคานประตูประดบั

ดว้ยลายประจ ายามกา้มปูเช่นเดียวกบัฐานหนา้กระดานล่าง หนา้บนัซุ้มประตูมีการป้ันลายเทพพนม

ตรงกลางมีลายเครือเถาและดอกพุดตานเป็นลายประกอบ ด้านล่างของกรอบหน้าบนัป้ันเป็นรูป

ภูเขาซ้อนกนั ลกัษณะลวดลายดงักล่าวสันนิษฐานวา่เป็นอิทธิพลศิลปะทางภาคกลางข้ึนมา น่าจะมี

อายุอยู่ในช่วง รัชกาลท่ี 3 ถึงรัชกาลท่ี 5  กรอบซุ้มเป็นกรอบซ้อนกนั 2 ชั้นมีลกัษณะตามระเบียบ

และรูปแบบเคร่ืองล ายองอยา่งศิลปะทางภาคกลาง คือ มีช่อฟ้า ในระกา หางหงส์หรือนาคเบือน 

 

 

 

ภาพท่ี 20 กรอบซุม้ประตูอุโบสถวดักลาง ภาพท่ี 21 หนา้บนัซุม้ประตู อุโบสถ วดักลาง 
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2. กรอบซุ้มหน้าต่าง (ภาพท่ี 22, 23) มีลกัษณะโดยภาพรวมคลา้ยกบักรอบซุ้มประตู 

แมแ้ต่หน้าบนัของหน้าต่างทุกช่องก็มีรูปแบบเหมือนกบัหน้าบนัประตู มีขอ้สังเกตว่า ฐานสิงห์

รองรับหน้าต่างอยู่ในรูปทรงท่ีเป็นเส้นตรงเป็นรูปแบบท่ีพบโดยทัว่ไปในศิลปะรัตนโกสินทร์ 

นอกจากน้ีมีขอ้สังเกตว่ามีการใช้กระจกสีประดบักรอบซุ้มและหน้าบนัเป็นอย่างมาก ในกรณีน้ีมี

ความส าคญัดา้นการก าหนดอายอุยูพ่อสมควร คือ การประดบักระจกบางจุดยงัพบวา่เป็นงานท่ีท ามา

พร้อมกบัการสร้างพระอุโบสถ โดยกระจกของเดิมนั้นพบวา่เป็นกระจกเกรียบซ่ึงมีลกัษณะแผน่บาง

สามารถตดัเป็นรูปทรงได้ง่าย มีหลกัฐานว่านิยมใช้เป็นเคร่ืองประดบัอาคารมาตั้งแต่สมยัอยุธยา

ตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ตอนตน้  

การหุงกระจกเกรียบเฟ่ืองฟูเป็นอย่างมากในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า

เจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 3 โดยโปรดเกลา้ฯให้ตั้งโรงหุงกระจกเกรียบเพื่อใช้ภายในราชส านกั และใช้

ส าหรับตกแต่งพระอารามท่ีโปรดเกลา้ฯ ให้สร้างหรือปฏิสังขรณ์ กระจกเกรียบเป็นวสัดุท่ีมีใช้

เร่ือยมาอย่างน้อยจนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว เพราะยงัพบว่ายงัมีการ

น ามาใชใ้นงานบูรณะปฏิสังขรณ์วดัพระศรีรัตนศาสดารามคร้ังท่ีฉลองพระนครครบรอบ 100 ปี ใน

สมยัรัชกาลท่ี 515 จากนั้นการเขา้มาของกระจกสีแบบตะวนัตกก็เร่ิมมีมากข้ึนเน่ืองจากสีสันและ

ประกายท่ีมีมากกวา่ท าใหก้ารใชก้ระจกเกรียบเร่ิมลดนอ้ยลงในท่ีสุดโรงท ากระจกประเภทน้ีและคน

สืบทอดก็ค่อยๆหายไปแมว้า่ปัจจุบนัยงัคงมีต าราการหุงกระจกของพระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมขุนวร
                                                           

15สรุศกัด์ิ เจริญวงศ,์ “พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหม่ืนทิวากรวงศป์ระวติั ช่างประดบัมุข
เอกองคสุ์ดทา้ยของกรุงรัตนโกสินทร์” วรสารมหาวทิยาลยัศิลปากร 8, 1-2 (2530): 47. 

ภาพท่ี 22 กรอบซุม้หนา้ต่างอุโบสถ วดักลาง ภาพท่ี 23 หนา้บนัซุม้หนา้ต่างอุโบสถ วดักลาง 
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จกัธรานุภาพ ต้นราชสกุลปราโมช แต่กรรมวิธีการหุงนั้นไม่เหลือองค์ความรู้อีกต่อไปจนถึง

ปัจจุบนั16 

งานประดบักระจกยงัไม่เป็นเพียงแต่ท่ีนิยมในราชส านกัและพระอารามในภาคกลาง

เท่านั้น หากแต่ยงัปรากฎความนิยมในงานศิลปกรรมในภาคเหนือและภาคอีสานดว้ย17 แต่พบวา่มี

ขอ้แตกต่างบางประการระหวา่งการประดบักระจกในภาคเหนือกบังานประดบักระจกในภาคกลาง 

คือเทคนิคการตัดกระจกสีของล้านนาและล้านช้างมีอิสระมากกว่า จึงท าให้เกิดรูปแบบท่ี

หลากหลาย และสามารถตดักระจกให้เป็นรูปภาพของลวดลายท่ีตอ้งการได้ แตกต่างจากการตดั

กระจกสีประดับอาคารแบบไทยพระเพณีภาคกลางท่ีนิยมตดัให้เป็นรูปเรขาคณิตแล้วจึงท าไป

ประกอบเป็นลวดลายต่างๆอีกทีหน่ึง  

จากเทคนิคดงักลาวท าให้ทราบไดอ้ยา่งชดัเจนวา่งานประดบักระจกเกรียบในอุโบสถ

วดักลางเป็นงานท่ีสืบทอดมาจากภาคกลาง โดยยงัสามารถก าหนดอายไุดอ้ยา่งคร่าวจากลกัษณะการ

ใชก้ระจกเกรียบในงานศิลปกรรมวา่เคยมีความนิยมในสมยัตน้รัตนโกสินทร์จนถึงสมยัรัชกาลท่ี 5 

เป็นอยา่งนอ้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16เร่ืองเดียวกนั. 
17พสัวีสิริ เปรมกุลนนัท์, การช่างไทย (ภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี 

มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2554), 58. 
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บานหน้าต่างประตู 

 

 

 

 

 

 

1. บานหน้าต่าง (ภาพท่ี 24, 25) ท าจากไมมี้ทั้งการแกะลวดลายทัว่ไปและการฝังลาย 

โดยเฉพาะการฝังลายในท่ีน้ีคือการใชเ้ทคนิคฝังกระจกสี เรียกอีกอยา่งวา่ ประดบักระจกลายยา เป็น

การประดบักระจกสีลงบนพื้นไมท่ี้ขุดร่องให้เป็นลายตามท่ีออกแบบไว้18 ลกัษณะเช่นน้ีนกัวิชาการ

บางท่านสันนิษฐานว่าเป็นเทคนิคการท าท่ีล้อกบัเคร่ืองทองลงยาสีต่างๆ จึงท าให้มีช่ือเรียกการ

ประดบักระจกลกัษณะน้ีวา่กระจกลายยาซ่ึงคลา้ยกบัค าวา่ลงยาแต่บางท่านเสนอวา่การประดบัดว้ย

กระจกสีต่างๆท่ีปรากฏบนพื้นสีทองว่าคลา้ยกบัการเขียนลายเคร่ืองสี19 ลกัษณะการฝังลายเช่นน้ี

สันนิษฐานวา่คงมีววิฒันาการจากการฝังมุขบนแผน่ไมแ้บบจีน หรือการฝังอญัมณีบนงานศิลปกรรม

จากตะวนัตกและคงมีความนิยมอยา่งมากในสมยัรัชกาลท่ี 3 จนถึงรัชกาลท่ี 5 ดงัปรากฏตวัอยา่งบน

ประตู หนา้ต่าง หนา้บนั รวมถึงงานปราณีตศิลป์ต่างๆ ในช่วงเวลาดงักล่าวเป็นจ านวนมาก 

ลวดลายของบานหน้าต่างอุโบสถมีทั้งส้ิน 3 แบบด้วยกนัโดยแบบหน่ึงจะท าเป็นคู่ 

รวมเป็น 3 คู่ 6 บาน ประกอบไปดว้ยลายราชวตัรดอกแปดกลีบ ลายแกว้ชิงดวง ลายพุ่มขา้วบิณฑ์

กา้นแย่ง โดยคู่ท่ีมีความพิเศษกวา่คู่อ่ืน คือบานหน่ึงใชเ้ทคนิคฝังลาย อีกบานใช้เทคนิคแกะลายให้

นูนข้ึนผสมกบัการฝังลาย กรอบลายหนา้ต่างมีทั้งลายเรขาคณิต, ลายประแจจีน ส่วนลายบนอกเลา
                                                           

18เด่นดาว ศิลปานนท์, “งานช่างประดบักระจก” งานช่างหลวง, (กรุงเทพฯ: กรม
ศิลปากร, 2554), 156. 

19เร่ืองเดียวกนั. 

ภาพท่ี 24 บานหนา้ต่างอุโบสถวดักลาง ภาพท่ี 25 บานหนา้ต่างอุโบสถวดักลาง 
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ใชล้ายเดียวกนั คือลายประจ ายามออกกระหนกสองขา้ง ลวดลายเหล่าน้ีเป็นลวดลายพื้นฐานท่ีพบ

เห็นไดใ้นงานศิลปกรรมแบบไทยประเพณีสืบไปอยา่งนอ้ยท่ีสุดในสมยัอยธุยาและรัตนโกสินทร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. บานประตู (ภาพท่ี 26, 27) มีลกัษณะเดียวกบัการแกะสลกับานหนา้ต่าง ใชล้วดลาย

พุ่มขา้วบิณฑ์กา้นแย่งเป็นลวดลายกลางมีขอบลายเป็นลายกากบาทสลบัดอกส่ีกลีบ อกเลาท าลาย

ประจ ายามออกกระหนกและรักร้อย 

เม่ือพิจารณารูปแบบและเทคนิคการแกะสลกัและการฝังลายแลว้น่าจะเป็นรูปแบบท่ี

นิยมในสมยัรัตนโกสินทร์โดยเฉพาะสมยัรัชกาลท่ี 3 ท่ีปรากกฏลวดลายแบบจีนเขา้มาผสมกับ

ลวดลายไทยมากเป็นพิเศษ อยา่งไรก็ตามลวดลายลกัษณะเช่นน้ีก็ยงัคงสืบทอดในรัชกาลต่อมา 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 26 บานประตูอุโบสถ วดักลาง ภาพท่ี 27 บานประตูอุโบสถ วดักลาง 
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บัวหัวเสาและคันทวย 

 

 

 

 

 

 

1. บัวหัวเสา (ภาพท่ี 28) มกัจะมาพร้อมกบัการท าเสาในผงัยอ่มุม ซ่ึงมีความนิยมตั้งแต่

สมยัอยธุยาตอนปลาย โดยบวัหวัเสาท่ีปรากฏในพระอุโบสถวดักลางนั้นมีลกัษณะของบวัท่ีเรียกวา่

บวัปลายแหลมหรือเรียกวา่บวัจงกล รูปแบบโดยทัว่ไปน่าจะมีอายุอยูใ่นสมยัรัตนโกสินทร์เน่ืองจาก

กลีบบวัแต่ละกลีบนั้นมีลกัษณะพุ่งตรงในแนวเส้นขนานกนั มีการเพิ่มรายละเอียด คือ บากลาย

บริเวณขอบกลีบบวัแต่ละกลีบต่างจากบวัหวัเสาสมยัอยุธาตอนปลายท่ีจะมีเส้นโคง้เล็กนอ้ยของแต่

ละกลีบซ่ึงเกิดจากววิฒันาการจากลกัษณะกลีบบวัแบบใบหอก (ภาพท่ี 29) มีความเรียบง่ายกวา่สมยั

รัตนโกสินทร์20 

 

 

                                                           
20บวัหัวเสาปลายแหลมสันนิษฐานว่าเกิดข้ึนในสมยัอยุธยาตอนปลาย แต่ยงัใกลชิ้ด

ธรรมชาติ เม่ือล่วงเขา้สมยัรัตนโกสินทร์ กลีบบวัหวัเสาไดก้ลายเป็นลวดลายประดิษฐ์อยา่งแทจ้ริง
โดยมีลกัษณะสมมาตรกนัในทุกส่วนในแต่ละกลีบและขนานกนัอยา่งชดัเจนรวมถึงมีปลายท่ีตวดั
มากข้ึน ดูเพิ่ม สันติ เล็กสุขุม, ลวดลายปูนป้ันแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2172 – 2310) 
(ทุนอุดหนุนการวจิยั ประจ าปีงบประมาณ 2530 มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2532), 88.  

ภาพท่ี 28 บวัหวัเสาอุโบสถ วดักลาง ภาพท่ี 29 บวัหวัเสา ศิลปะอยุธยา วดัไลย ์จงัหวดัลพบุรี 
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2. คันทวย (ภาพท่ี 30) เป็นไมแ้กะมีลกัษณะบอบบางถูกจ ากดัมุมเน่ืองจากชายคาปีก

นกยื่นออกมาน้อยมากเพราะมีหน้าท่ีเพียงแค่เป็นส่วนประดบัทางสถาปัตยกรรมไม่สามารถรับ

น ้ าหนกัไดจ้ริง รูปแบบของคนัทวยน้ีโดยรวมแลว้รูปแบบน่าจะไดรั้บแรงบนัดาลใจจากศิลปะทาง

ภาคกลางแต่รูปแบบของคนัทวยวดักลางก็มีเฉพาะทอ้งถ่ิน ซ่ึงลกัษณะทวยเช่นน้ีก็พบอยู่ในวิหาร

และอุโบสถหลายแห่งในพื้นท่ีจงัหวดัอุตรดิตถ ์เช่น พระอุโบสถวดัดอนสักท่ีมีอายุอยูใ่นสมยัอยุธยา

ตอนปลาย (ภาพท่ี 31) ดงันั้นอาจกล่าวไดว้่ารูปแบบคนัทวยเช่นน้ีอาจจะมีวิวฒันาการมาแลว้อยา่ง

นอ้ยในสมยัอยธุยาและสืบทอดต่อมาถึงสมยัรัตนโกสินทร์ท่ีวดักลางเป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 30 คนัทวยอุโบสถ  วดักลาง ภาพท่ี 31 คนัทวย วดัดอนสัก จงัหวดัอุตรดิตถ์ 
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2.1.3 พระพุทธรูป 

 

 

 

 

 

 

 

พระพุทธรูปประธานภายในอุโบสถวดักลางเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยัขดัสมาธิ

ราบ (ภาพท่ี 32, 33) มีพุทธลกัษณะโดยรวมตรงกบัพุทธลกัษณะส าคญัของพระพุทธรูปในสมยั

รัตนโกสินทร์ คือ ขมวดพระเกษาเล็ก พระรัศมีเป็นเปลวค่อนขา้งใหญ่ เส้นขอบเปลือกพระเนตร

เป็นแผน่ป้ายเช่นเดียวกบัพระพุทธรูปสมยัอยุธยาตอนปลาย พระขนงยกข้ึนเป็นสัน พระเนตรเปิด

และมองตรงพระนาสิกค่อนขา้งเล็กและโด่ง พระโอษฐ์เล็ก ทรงแยม้พระโอษฐ์เล็กน้อย เส้นพระ

โอษฐ์อ่อนโคง้เล็กน้อยจนเกือบเป็นเส้นตรง ลกัษณะพระพกัตร์ดงักล่าวน้ีเองเรียกว่า พระพกัตร์ 

“อย่างหุ่น” คือ มีพระพกัตร์น่ิงคล้ายกับหุ่นละคร หรือแสดงให้เห็นถึงความอ่อนเยาว์21อนัเป็น

ลกัษณะเฉพาะของพระพุทธรูปในสมยัรัตนโกสินทร์ นอกจากพระพกัตร์แลว้การแสดงน้ิวพระหตัถ์

ทั้ง 4 ท่ีเรียวยาวเสมอกนั และสังฆาฏิท่ีเป็นแผน่ใหญ่พาดอยู่ก่ึงกลางพระวรกายก็แสดงให้เห็นถึง

ลกัษณะเฉพาะของพระพุทธรูปท่ีสร้างข้ึนในสมยัรัตนโกสินทร์ ไดเ้ป็นอยา่งดี ลกัษณะดงักล่าวส่วน

หน่ึงเป็นงานท่ีสืบเน่ืองมาจากรัชกาลท่ี 1 และรัชกาลท่ี 2 แลว้ แต่มาปรากฏอยา่งมากในสมยัรัชกาล

                                                           
21แต่เดิมนิยมเรียกว่า “พระพกัตร์อย่างหุ่น” แต่ถา้มองอีกแบบหน่ึงว่า แลดูอ่อนเยาว ์

ก าหนดเรียก ดูใน สันติ เล็กสุขมุ, ข้อมูลกบัมุมมอง : ศิลปะรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพ ฯ : เมืองโบราณ, 
2548), 132. 

ภาพท่ี 32 พระพุทธรูปประธานภายใน

อุโบสถ วดักลาง 

ภาพท่ี 33 พระพุทธรูปประธานภายใน

อุโบสถ วดักลาง 
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ท่ี 3 จนถึงสมยัรัชกาลท่ี 522  อยา่งไรก็ตามหากสังเกตในรายละเอียดนั้นจะพบวา่พระพกัตร์และพระ

วรกายจะค่อยขา้งอวบอว้นตรงขา้มกบัพุทธลกัษณะของพระพุทธรูปในเมืองหลวง ท่ีมีพระพกัตร์

กลมกลึงค่อนขา้งเป็นรูปไข่ และพระวรกายท่ีบอบบาง ในประเด็นน้ีอาจวิเคราะห์ไดว้่าเป็นความ

ถนดัของช่างทอ้งถ่ินท่ียงัคงไดรั้บอิทธิพลและรสนิยมการสร้างแบบพระพุทธรูปทางเหนือท่ีไดรั้บ

รูปแบบจากพระสิงห์ซ่ึงมีลกัษณะโดยรวมในทรงอวบอว้น พระพุทธรูปประธานวดักลางจึงเป็น

ตวัอย่างงานช่างในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ท่ีมีการผสมผสานทางดา้นงานช่างกบัสกุลช่างทาง

เหนือเกิดเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง และเป็นหลกัฐานเพียงไม่ก่ีองคท่ี์ยงัคงรักษารูปแบบดั้งเดิมไวไ้ด้

อยา่งครบถว้นไม่ผา่นการปรับเปล่ียนมากนกั 

องค์ประกอบรอบพระประธานปรากฏว่าด้านหน้าทางซ้ายและขวามีปูนป้ันรูป     

พระสาวกยืนพนมมืออยู่บนฐาน 1 ชุด มีพระพกัตร์ในท านองเดียวกบัพระประธานแต่ไม่มีเคร่ือง

แสดงมหาบุรุษลกัษณะ นอกจากน้ีสังเกตวา่ดา้นขา้งพระประธานมีร่องรอยของการประดิษฐานรูป

เคารพมีการเขียนซุม้เรือนแกว้ลกัษณะเดียวกนักบัพระประธาน เม่ือตรวจสอบจากภาพถ่ายเก่าพบวา่

เคยมีพระพุทธรูปพระทบัยืนปางประธานอภยัหรือปางห้ามญาติ อยู่ทางขวาของพระประธาน ใน

ภาพพระพุทธรูปองค์น้ีถูกตดัเศียรไปแล้ว แต่อย่างไรก็ตามสันนิษฐานว่าพระพกัตร์คงเป็นแบบ

เดียวกันกับพระประธานเน่ืองจากมีการออกแบบพร้อมกันและช่างคงจะเป็นกลุ่มเดียวกัน 

นอกจากน้ียงัสันนิษฐานไดว้า่พระพุทธรูปทางดา้นซ้ายมือพระประธานคงจะมีรูปแบบเดียวกนักบั

องคข์วามือพระประธานในภาพถ่ายเก่า 

 

 

 

 

                                                           
22ศกัด์ิชัย สายสิงห์, “พุทธศิลป์สมยัรัตนโกสินทร์ : พฒันาการของงานช่างและ

แนวคิดท่ีปรับเปล่ียน” (เอกสารค าสอน รายวิชา 317 406 ศิลปะในประเทศไทยตั้งแต่พุทธศตวรรษ
ท่ี 21-25 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2555), 155. 
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พระพุทธรูปประธาน พระอนัดบัหรือพระพุทธรูปขนาบขา้ง และพระสาวก ทั้งหมด

ประดิษฐานอยูบ่นฐานไพทีเดียวกนัท่ียกชั้นจากพื้นอุโบสถ (ภาพท่ี 34) โดยขอบพื้นท่ีเป็นช่องวา่ง

ใช้กระเบ้ืองสีเขียวลวดลายจีนมาประดบั ซ่ึงกระเบ้ืองท่ีใชป้ระดบัน้ีมีลกัษณะและรูปแบบท านอง

เดียวกบัท่ีประดบัระเบียงดา้นหนา้ของอุโบสถจึงท าให้ทราบวา่ควรจะเป็นงานออกแบบและสร้าง

คราวเดียวกนั นอกจากน้ียงัพบตุ๊กตาประดบัรูปสิงห์คู่ (ภาพท่ี 35) เดิมทีเคยประดบัอยู่บริเวณราว

บนัได หนา้อุโบสถ เป็นการประดบัตกแต่งงานสถาปัตยกรรมท่ีนิยมกนัในสมยัรัชกาลท่ี 3 เป็นตน้

มา ต่อมาเกิดความช ารุด เจา้อาวาสจึงน ามาไวใ้นกุฏิเน่ืองจากขณะนั้นมีโจรชุกชม23 

 

2.1.4 การก าหนดอายุอุโบสถ 

                               การศึกษาท่ีผา่นมาของนกัวิชาการบางท่านให้ความเห็นตรงกนัวา่เป็นอุโบสถท่ี

สร้างข้ึนในสมยัอยุธยาตอนปลาย และหลกัฐานท่ีใช้ในการก าหนดอายุอย่างชดัเจนคืออา้งอิงจาก

                                                           
23สัมภาษณ์ พระครูโอภาส กิตติปัญโญ, เจา้อาวาสวดักลาง จงัหวดัอุตรดิตถ์, 25 ส.ค. 

2538. 

ภาพท่ี 34 ภาพถ่ายเก่าพระพุทธรูปประธานและ             

                พระอนัดบัภายในอุโบสถ วดักลาง 

ท่ีมา: อุดมศกัด์ิ อรรถโกวทิ, เอกสารประกอบค าสอน     

          ศิลปกรรมวดักลาง (คณะมนุษยศาสตร์และ  

          สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ 2548), 54. 

ภาพท่ี 35 สิงโตจีนเคยใชป้ระดบั  

                บริเวณราวบนัไดอุโบสถ   

                วดักลาง 
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รูปแบบของฐานของอาคารท่ีมีลกัษณะตกทอ้งส าเภา จึงขอยกตวัอยา่งการศึกษาของนกัวิชาการบาง

ท่านใชป้ระกอบการวเิคราะห์ดงัน้ี 

รายงานการขุดคน้วดักลางของกรมศิลปากร ปี พ.ศ. 2541 ไดส้ันนิษฐานว่า รูปทรง

ของโบสถท่ี์อยูใ่นบจัจุบนัเป็นรูปทรงท่ีเป็นการหยอ่นทอ้งชา้ง หรือโคง้ทอ้งส าเภานั้น นิยมสร้างใน

สมยัอยุธยาตอนปลาย นอกจากน้ีก็ยงัพบเศษกระเบ้ืองเชิงชายประดบัหลงัคา จึงสันนิษฐานไดว้่า 

อุโบสถน่าจะสร้างในสมยัอยธุยาตอนปลายมาแลว้24 

อุดมศกัด์ิ อรรถโกวิท อาจารยป์ระจ าคณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั

ราชภฏัอุตรดิตถ ์ปี พ.ศ.2548 ไดใ้หค้วามเห็นวา่ อุโบสถของวดักลางท่ีเห็นในปัจจุบนัมีรูปแบบของ

สถาปัตยกรรมท่ีนิยมสร้างในสมยัอยุธยาตอนปลายสันนิษฐานวา่คงเป็นการซ่อม หรือสร้างในสมยั

พระเจา้อยูห่วับรมโกศ (พ.ศ.2275-2301) โดยลกัษณะของอุโบสถมีฐานโคง้แบบเรือส าเภาหรือทอ้ง

ส าเภา ศพัทช่์างเรียกวา่ “หยอ่นทอ้งส าเภา” ใชส้ าหรับเรียกฐานพระอุโบสถสมยัอยุธยาซ่ึงมีเส้นงอน

ข้ึน25 

 

 

 

 

 

 

แมว้า่การขดุส ารวจของกรมศิลปากรจะพบกระเบ้ืองเชิงชายขา้งอุโบสถ และวิเคราะห์

ว่ารูปแบบของฐานพระอุโบสถในปัจจุบนัเป็นแบบตกทอ้งส าเภาซ่ึงเป็นรูปแบบของพระอุโบสถ

                                                           
24กรมศิลปากร, ส านกัโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทยั, รายงาน

การขุดค้น วดักลาง ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมือง จังหวดัอุตรดิตถ์, 33. 
25อุดมศกัด์ิ อรรถโกวทิ, เอกสารประกอบค าสอน ศิลปกรรมวดักลาง, 19-20. 

ภาพท่ี 36 ฐานอุโบสถ วดักลาง 

ท่ีมา: กรมศิลปากร, ส านกัโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทยั, รายงานการ  

         ขุดค้น วดักลาง ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมือง จังหวดัอุตรดิตถ์ (ม.ป.ท., 2541), 33. 
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สมยัอยุธยา26 แต่อยา่งไรก็ตามจากภาพถ่ายเก่ารูปแบบฐานอุโบสถก่อนการบูรณะเม่ือปี พ.ศ. 2541 

ปรากฏว่าลกัษณะของฐานพระอุโบสถ (ภาพท่ี 36) ยงัคงมีรูปแบบเดิมดงัเช่นปัจจุบนัซ่ึงมีลกัษณะ

ฐานเป็นเส้นตรงซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีพบทัว่ไปในงานสถาปัตยกรรมสมยัรัตนโกสินทร์ และหาก

รูปแบบของอุโบสถของวดักลางในปัจจุบนัเป็นรูปแบบท่ีสร้างข้ึนมาในสมยัอยุธยาตอนปลายจริง

เหตุใดจึงไม่ท าตามรูปแบบฐานตกทอ้งส าเภาอย่างวดัอ่ืนๆในสมยัอยุธยาท่ีสร้างในพื้นท่ีใกลเ้คียง 

เช่น อุโบสถของวดัดอนสัก (ภาพท่ี 37) เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในส่วนของกระเบ้ืองเชิงชายท่ีขุดพบนั้นอาจจะเป็นหลกัฐานท่ีช่วยก าหนดอายุของ

อุโบสถว่าอาจจะมีการสร้างในสมยัอยุธยาตอนปลายได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอุโบสถหลัง

ปัจจุบันจะต้องสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย ความเป็นไปได้ท่ีใกล้เคียงตามหลักการทาง

ประวติัศาสตร์ศิลปะมากท่ีสุดคือ มีความเป็นไปไดว้า่เดิมคงมีการสร้างอาคารในสมยัอยุธยาต่อมามี

การสร้างอุโบสถทบัพื้นท่ีบริเวณท่ีเคยเป็นอาคารเก่ามาก่อนแต่ก็ไม่สามารถทราบไดว้า่แทจ้ริงแลว้

พื้นท่ีบริเวณใดของวดัท่ีเคยเป็นฐานอุโบสถท่ีเก่ากว่าปัจจุบนันอกจากตอ้งท าการขุดคน้ให้ละเอียด

และมากกวา่น้ี 
                                                           

26 กรมศิลปากร, ส านกัโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทยั, รายงาน
การบูรณะ วดักลาง ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมือง จังหวดัอุตรดิตถ์, 17. 

ภาพท่ี 37 ฐานพระอุโบสถ วดัดอนสัก จงัหวดัอุตรดิตถ์ 
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นอกจากน้ีงานประดบัตกแต่งบางอยา่ง เช่นการประดบักระจกเกรียบก็มีส่วนช่วยใน

การก าหนดอายุได้เป็นอย่างดีดังท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นว่ามีความนิยมใช้ประดับงานศิลปกรรม

ประเภทต่างๆเป็นอย่างมาก และปรากฏว่ามีความนิยมใช้มาจนถึงรัชกาลท่ี 5 เป็นอย่างนอ้ยก่อนท่ี

กระจกแบบตะวนัตกจะเขา้มาแทนท่ีในเวลาต่อมาและท าให้ขาดการสืบทอดกรรมวิธีหุงกระจก

เกรียบลงในท่ีสุด 

โดยภาพรวมแล้วโครงสร้างท่ีเป็นส่วนก่ออิฐถือปูนสามารถสรุปได้ว่าเป็นงานช่าง

สมยัรัตนโกสินทร์สอดคลอ้งกบังานศิลปกรรมประดบัอาคารในส่วนต่างๆท่ีประกอบอยูใ่นอุโบสถ

ของวดักลางในปัจจุบนั เช่น ใบเสมา หนา้บนั กรอบซุ้มประตูหนา้ต่าง พระพุทธรูป และจิตรกรรม 

ซ่ึงมีรูปแบบและระเบียบชดัเจนวา่เป็นงานช่างท่ีมีอายไุม่ควรเก่าไม่กวา่สมยัรัตนโกสินทร์ มีอายุราว

สมยัรัชกาลท่ี 3 ถึงรัชกาลท่ี 5 

2.2 หน้าบันและบานประตูวหิารหลงัเก่า 

 

 

 

 

 

 

ปัจจุบนัวหิารหลงัเก่าไม่เหลือหลกัฐานแลว้ ไดมี้การสร้างวิหารหลงัใหม่ครอบทบัลง

บนฐานเดิม จึงไม่สามารถทราบรูปแบบท่ีแทจ้ริงของตวัอาคารได ้อุดมศกัด์ิ อรรถโกวิท ไดศึ้กษา

และให้ความเห็นว่า ฐานของวิหารเป็นศิลาแลง วดัน้ีจึงน่าจะมีอายุร่วมสมยักับสมัยสุโขทัย27 

อย่างไรก็ตามไม่อาจกล่าวไดว้่าการพบฐานศิลาแลงจะตอ้งเป็นงานสร้างสมยัสุโขทยัอาจเป็นงาน

                                                           
27อุดมศกัด์ิ อรรถโกวทิ, เอกสารประกอบค าสอน ศิลปกรรมวดักลาง, 97. 

ภาพท่ี 38 หนา้บนัวิหารหลงัเก่า วดักลาง ภาพท่ี 39 บานประตูวิหารหลงัเก่า วดักลาง 
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ช่างสมยัใดก็ได ้เน่ืองจากศิลาแลงนั้นเป็นวสัดุท่ีทนทานเหมาะส าหรับใชเ้ป็นฐานรากของการรับ

น ้ าหนกัตวัอาคารหากพื้นท่ีใดมีแหล่งให้ตดัศิลาแลงมากก็อาจจะน ามาใชเ้ป็นวสัดุก่อสร้างมาก คง

ไม่สามารถระบุอย่างชดัเจนวา่การท าฐานศิลาแลงตอ้งเป็นงานช่างสมยัสุโขทยัเท่านั้น หลกัฐานท่ี

หลงเหลือของวหิารหลงัเก่าในปัจจุบนัไดแ้ก่ พระประธานซ่ึงของเดิมมีเพียงแค่ส่วนพระวรกายส่วน

พระเศียรและพระกรหกัลงพร้อมกบัการทะลายของวิหารปัจจุบนัมีการป้ันพระเศียรและพระกรข้ึน

ใหม่ จึงไม่สามารถน ามาใชศึ้กษาได ้นอกจากน้ียงัมี หนา้บนัวิหาร และบานประตูท่ียงัคงเก็บรักษา

ไวใ้นพิพิธภณัฑข์องวดัมาจนถึงปัจจุบนั โดยจะกล่าวเพียงหลกัฐาน 2 ช้ินน้ีเท่านั้น 

ช้ินแรกคือ ช้ินส่วนของหนา้บนัและหนา้บนัปีกนกเป็นงานไมแ้กะสลกั (ภาพท่ี 38) มี

รูปแบบลวดลายและเทคนิคแบบเดียวกนักบัหนา้บนัมุขโถงของอุโบสถ เช่น มีการประดบัครุฑยุด

นาค เทพนมคร่ึงองค์ออกมาจากดอกไม้ ดอกพุดตานกานขดสลับก้านแย่ง แม้ว่ารายละเอียด

บางอยา่งไม่เหมือนกนัเสียทีเดียวแต่ก็ถือไดว้า่เป็นช่างกลุ่มเดียวกนัท่ีท าข้ึน เช่นเดียวกนับานประตู 

(ภาพท่ี 39) ก็มีลักษณะลวดลายท่ีเรียกได้ว่าทั้ งขนาดและรูปแบบไม่ต่างกันกับบานประตูของ

อุโบสถ หลกัฐานทั้ง 2 ช้ินท่ีกล่าวมาน้ีแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าขนาดของวิหารคงไม่ต่างกับ

อุโบสถมากนกัและหากยงัไม่พงัทะลายคงมีรูปแบบใกลเ้คียงกบัอุโบสถดว้ยเช่นกนั และเน่ืองจาก

ไม่สามารถทราบไดอ้ยา่งชดัเจนวา่เดิมเคยมีวิหารหลงัเก่ากวา่น้ีมีอายุถึงสมยัอยุธยาหรือไม่ จึงท าได้

เพียงสันนิษฐานตามหลกัฐานในปัจจุบนัว่าอย่างน้อยควรเป็นงานช่างสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้

เช่นเดียวกบัอุโบสถ 
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2.3 ประติมากรรมทีไ่ด้จากการขุดค้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประติมากรรมท่ีไดจ้ากการขุดคน้ภายในวดักลางมีพระพุทธรูปส าริดท่ีขุดไดจ้ากเนิน

ดินบริเวณขา้งอุโบสถ28 พิจารณาจากพระพุทธรูปส าริดดงักล่าวน่าจะเป็นงานช่างในสมยัอยุธยา 

โดยปรากฏว่ามีพระพุทธรูปประทบันัง่ทรงเคร่ืองน้อย พระพุทธรูปประทบัยืนทรงเคร่ืองตน้อย่าง

พระมหาจกัรพรรด์ิ และพระพุทธรูปประทบันัง่บนฐานสิงห์ (ภาพท่ี 40, 41, 42) โดยพระพุทธรูป

ประทบันัง่มีพุทธลกัษณะใกลเ้คียงกบัพระพุทธรูปส าริดท่ีพบภายในพระพาหาของพระมงคลบพิตร 

พระนครศรีอยุธยา ซ่ึงก าหนดอายุไดร้ะหวา่งปลายพุทธศตวรรษท่ี 21 ถึงกลางพุทธศตวรรษท่ี 22  

ส่วนพระพุทธรูปทรงเคร่ืองตน้อย่างพระมหาจกัรพรรด์ิสามารถใชก้ าหนดอายุไดอ้ยา่งค่อนขา้งแน่

                                                           
28 พระครูกิตติ ธรรมานุยตุ ไดใ้หส้ัมภาษณ์ไวเ้มืองวนัท่ี 26 ธนัวาคม  พ.ศ. 2555 ความ

วา่ เดิมก่อนการเขา้มาขุดคน้และข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถานของวดักลาง ไดมี้ชาวบา้นเขา้มาขุด
หาของเก่าภายในวดัอยูเ่สมอ เม่ือท่านไดเ้ขา้มารับต าแหน่งเป็นเจา้อาวาสพบร่องรอยหน่ึงท่ีเกิดจาก
การขุดหาของเก่าของชาวบา้นแต่ยงัขุดไปไม่มากท่านจึงให้คนมาขุดต่อ จึงพบว่ามีพระพุทธรูป
ส าริดจ านวนหน่ึง ปัจจุบนัได้เก็บเข้าพิพิธพณัฑ์ของวดั และท่ีท่ีมีการขุดค้นปัจจุบนัอยู่ในการ
ก่อสร้างอุโบสถหลงัใหม่ 

ภาพท่ี 40 พระพุทธรูป 

                ทรงเคร่ืองนอ้ย  

                สมยัอยธุยตอน  

                กลาง-ปลาย 

ภาพท่ี 41 พระพุทธรูป  

                ทรงเคร่ืองตน้อยา่ง 

                พระมหาจกัรพรรด์ิ 

                 สมัยอยุธยาตอน

ภาพท่ี 42 พระพุทธรูป 

                 สมยัอยธุยา 

                  ตอนกลาง-ปลาย 



36 
 

ชัดว่าเป็นรูปแบบพระพุทธรูปท่ีนิยมสร้างข้ึนในสมยัอยุธยาตอนปลาย29  ท าให้เช่ือได้ว่าพื้นท่ี

บริเวณน้ีน่าจะเคยมีการตั้งถ่ินฐาน หรือมีการสร้างศาสนสถานมาตั้งแต่สมยัอยธุยาตอนกลางถึงตอน

ปลายเป็นอยา่งน้อย อยา่งไรก็ตามหลงัจากท่ีมีการเขา้มาลกัขโมยและขุดหาของเก่าอยา่งมาก เม่ือมี

การประกาศข้ึนทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ปี พ.ศ. 252630 หลงัจากนั้นกรม

ศิลปากรก็ไดเ้ขา้มาท าการขดุคน้ซ่ึงในขณะนั้นตามรายงานการขุดคน้ของกรมศิลปากรปี พ.ศ. 2541 

พบเศษภาชนะดินเผาจากชั้นบนสุดถึงชั้นล่างสุด โดยเฉพาะชั้นท่ี 2 พบเศษภาชนะดินเผาเน้ือแกร่ง 

เขียนสีใตเ้คลือบ น่าจะอยูใ่นราวพุทธศตวรรษท่ี 21-2231 นอกจากน้ียงัพบกระเบ้ืองมุงหลงัคา เศษ

ตะกรันดินเผาท่ีใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนา เม่ือพิจารณาแลว้ชั้นดินน้ีเป็นชั้นดินท่ีมีการอยู่

อาศยัในสมยัประวติัศาสตร์ ในสมยัอยธุยา32 

จากขอ้มูลเบ้ืองตน้แสดงให้เห็นไดว้า่พื้นท่ีวดักลางมีการอยูอ่าศยัมาแลว้ อยา่งนอ้ยใน

สมยัอยธุยา อยา่งไรก็ตามการขดุคน้ของกรมศิลปากรไม่ไดมี้รายงานการขุดพบพระพุทธรูปส าริดท่ี

ไดก้ล่าวไปแลว้จึงไม่ไดมี้การลงบนัทึกไว ้

 

 

 

 

 
                                                           

29สันติ เล็กสุขมุ, ศิลปะอยุธยา : งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 
2550), 147-149. 

30คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอ านวยการ
จดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ 
เอกลกัษณ์และภูมิปัญญา จังหวดัอุตรดิตถ์, 73. 

31กรมศิลปากร, ส านกัโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทยั, รายงาน
การบูรณะ วดักลาง ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมือง จังหวดัอุตรดิตถ์, 35. 

32เร่ืองเดียวกนั, 36. 
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2.4  หลกัฐานงานศิลปกรรมจากภาพถ่ายเก่าและค าบอกเล่า 

 

 

 

 

 

 

 

หลักฐานจากภาพถ่ายเก่า (ภาพท่ี 43) ประกอบไปด้วยหมู่กุฏิเรือนไทย หอระฆัง 

ทั้งหมดเป็นเรือนเคร่ืองสับ หรือเรือนเคร่ืองไมท้ั้งหลงั โดยการก าหนดอายุของเรือนไทยหมู่เช่นน้ี

ท าได้ยากยิ่งเน่ืองจากเป็นเรือนเคร่ืองไมท่ี้เป็นการสืบทอดกนัมาตั้งแต่สมยัอยุธยาล่วงมาถึงสมยั

รัตนโกสินทร์ตอนตน้ก็ยงัคงมีความนิยมเรือนไทยหมู่เช่นน้ีเช่นกนั ปัจจุบนับางพื้นท่ีของภาคกลาง

เช่น วดัในจงัหวดัเพชรบุรี ก็ยงัคงปรากฏเรือนไทยหมู่ซ่ึงใชเ้ป็นกุฏิอยู ่ 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 43  หอระฆงั, หมู่กุฏิ วดักลาง 

ภาพท่ี 44, 45 ลวดลายบนหยอ่งประตูหนา้ต่างของกุฏิหลงัเก่า วดักลาง 

ท่ีมา: อุดมศกัด์ิ อรรถโกวทิ, เอกสารประกอบค าสอน ศิลปกรรมวดักลาง (คณะมนุษยศาสตร์และ 

         สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์, 2548), 14. 

หอระฆงั 
หมู่กฏิุ 
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อยา่งไรก็ตามในส่วนของหมู่กุฏิของวดักลางยงัพบวา่มีภาพถ่ายลวดลายประดบัฝาปะ

กน (ภาพท่ี 44, 45) ซ่ึงมีลวดลายดอกพิกุลกา้นแย่ง และลายเครือเถาน่าจะเป็นงานช่างท่ีมีอายุเก่า

พอควรแต่ไม่สามารถระบุไดว้า่มีอายุอยู่ในช่วงรัชกาลใด อุดมศกัด์ิ อรรถโกวิทไดใ้ห้ความเห็นว่า 

เสาบางตน้ของกุฏิเก่าน ามาแปรรูปเป็นเสาส่ีเหล่ียมท ากุฏิใหม่เพราะยงัเห็นรอยอุดการเขา้ไมเ้ดิมอยู่

กุฏิหลงัน้ีอาจสร้างมาพร้อมกบัการบูรณะวดัในสมยัรัชกาลท่ี 3 หรือราวๆรัชกาลท่ี 5 อายุน่าจะไม่ต ่า

กวา่ 150 ปี เพราะท่ีหย่องหน้าต่างมีการแกะไมเ้ป็นลายฉลุ และแกะลายเบาเป็นลายพรรณพฤกษา

อย่างสวยงาม ตอ้งเป็นเรือนหลวงและฝีมือช่างชั้นสูง ลายอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์มากอาจเป็นเรือน

ไทยท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในจงัหวดัอุตรดิตถ์33 

 

 

 

 

 

 

ศาลาการเปรียญจากภาพถ่ายเก่า (ภาพท่ี 46, 47) เป็นศาลาท่ีมีขนาดใหญ่มาก คาดว่า

คงได้รับการบูรณะเร่ือยมาตลอดการใช้งานเน่ืองจากภาพถ่ายดงักล่าวแสดงให้เห็นว่ามีการน า

สังกะสีมาใชมุ้งหลงัคาแลว้ จากการสัมภาษณ์ พระราชประสิทธิคุณ (ทองค า ปริสุทฺโธ) เจา้อาวาส

วดัทา้ยตลาด ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง จงัหวดั อุตรดิตถ์ และเจา้คณะจงัหวดัอุตรดิตถ์ อายุ 74 ปี เม่ือ

วนัท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2533 เดิมเคยเป็นชาวบา้นต าบลท่าอิฐใกลว้ดักลาง ไดใ้ห้รายละเอียดเก่ียวกบั

ศาลาการเปรียญวา่ “ศาลาการเปรียญเดิมนั้นมี 3 หลงั เรียงกนัเป็นกลุ่ม เป็นศาลาแฝดมีขนาดเท่ากนั 

2 หลงั แต่อีกหลงัมีขนาดเล็กกว่า ต่อมามีการร้ือถอนและยา้ยศาลาไปสร้างในท่ีใหม่ และเอารูป

                                                           
33อุดมศกัด์ิ อรรถโกวทิ, เอกสารประกอบค าสอน ศิลปกรรมวดักลาง, 16. 

ภาพท่ี 46  ศาลาการเปรียญมุงสังกะสี วดักลาง ภาพท่ี 47  ศาลาการเปรียญมุงสังกะสี วดักลาง 
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เขียนบนไมภ้ายในศาลาเก่าไปติดรวมกนัท่ีศาลาหลงัใหม่34  มีขอ้สังเกตวา่รูปแบบอาคารศาลาการ

เปรียญหลงัท่ีมีผูใ้หส้ัมภาษณ์ วา่มีรูปแบบเป็นศาลาการเปรียญท่ีมีอาคารประธาน และมีศาลาขนาด

เล็กดงักล่าวประกอบเป็นระเบียบของงานช่างในสมยัรัชกาลท่ี 435 ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวคงมีความ

นิยมสืบเน่ืองมาอยา่งนอ้ยถึงสมยัรัชกาลท่ี 5และพบวา่ปัจจุบนัศาลาการเปรียญท่ีมีรูปแบบใกลเ้คียง

กนักบัวดักลางดงัในค าสัมภาษณ์ คือศาลาการเปรียญวดัใหญ่ท่าเสาในปัจจุบนั แต่อย่างไรก็ตาม

เน่ืองจากไม่สามารถทราบถึงรูปแบบแผนผงัท่ีแทจ้ริงของศาลาการเปรียญหลงัน้ี จึงท าได้เพียง

สันนิษฐานตามค าใหส้ัมภาษณ์เพียงเท่านั้น 

3.  สรุป 

โดยสรุปแลว้สาเหตุส าคญัท่ีท าให้วดักลางมีความส าคญัต่อชุมชนเน่ืองจากท าเลท่ีตั้ง

ของวดัในอดีตติดกบัล าน ้าถึง 2 สายท าใหเ้อ้ือต่อการเป็นศูนยก์ลางของชุมชนไดอ้ยา่งดีมาโดยตลอด 

ในระยะหลงัเม่ือเส้นทางน ้ าเปล่ียนทิศทางห่างออกไปจากวดัมากจึงท าให้วดัเร่ิมเส่ือมโทรมลงใน

ท่ีสุด สาเหตุน่าจะมาจากขาดความสะดวกสบายดา้นการคมนาคมเหมือนอดีต 

ส่วนภาพรวมของงานศิลปกรรมภายในวดักลางในปัจจุบนัมีหลกัฐานวา่มีการใชพ้ื้นท่ี

บริเวณวดัแล้วอย่างน้อยตั้งแต่สมยัอยุธยาตอนปลาย แต่มาปรากฏหลักฐานงานศิลปกรรมสมยั

รัตนโกสินทร์เป็นส่วนมาก หากมีการส ารวจและขุดคน้ภายในวดัมากข้ึนอาจเจอหลกัฐานส าคญั

มากข้ึนไปดว้ย เน่ืองจากพื้นท่ีตั้งของวดัอยู่ในท าเลท่ีเหมาะสมต่อการตั้งชุมชนท่ีอยู่อาศยัในอดีต

จนถึงปัจจุบนัดงัท่ีกล่าวไปแลว้เบ้ืองตน้  

 

                                                           
34กรมศิลปากร,กองโบราณคดี, ฝ่ายอนุรักษจิ์ตรกรรมฝาผนงัและประติมากรรมติดท่ี, 

รายงานการส ารวจจิตรกรรมฝาผนัง วัดกลาง (อุโบสถ ศาลาการเปรียญ) ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง 
จังหวดัอุตรดิตถ์, 3. 

35วชิยพรรณ แสงสุขเอ่ียม, “จิตรกรรมประดบัแผงไมค้อสอง ศาลาการเปรียญหลงัเก่า 
วดัในกลาง อ าเภอบ้านแหลม จงัหวดัเพชรบุรี” (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวติัศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2548), 17. 
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บทที ่3 

วเิคราะห์เนือ้เร่ืองและการแสดงออกในงานจิตรกรรม 

 

งานจิตรกรรมไทยประเพณีโบราณมีหลกัฐานท่ีชดัเจนตั้งแต่สมยัสุโขทยัเป็นตน้มา 

โดยมากจะเขียนข้ึนและอ้างอิงเน้ือหาจากวรรณคดีเน่ืองในศาสนา โดยเฉพาะพุทธศาสนาท่ีมี

อิทธิพลอยา่งมากต่อดินแดนในภาคต่างๆของไทย คมัภีร์ท่ีมีอิทธิพลต่องานจิตรกรรมดงักล่าว ไดแ้ก่ 

พระไตรปิฎก อรรถกถาชาดก 550 พระชาติ ไตรภูมิพระร่วง และปฐมสมโพธิกถา เป็นตน้ โดยมาก

มักจะเลือกเอาเร่ืองราวท่ีเก่ียวกับพุทธประวติั และพระชาติท่ีส าคัญในชาดกมาใช้เขียนงาน

จิตรกรรม 

 

1.  การวเิคราะห์เนือ้เร่ืองกบัการแสดงออกในงานจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถ 

สภาพทัว่ไปของจิตรกรรมฝาผนงัภายในพระอุโบสถพบวา่ปัจจุบนัเหลือผนงัท่ีมีการ

เขียนภาพอยูท่ ั้งหมด 3 ดา้นคือ ผนงัดา้นหลงัพระประธาน (ทิศตะวนัตก) (ภาพท่ี 48) ผนงัดา้นตรง

ขา้มพระประธาน (ทิศตะวนัออก) (ภาพท่ี 49) และผนงัดา้นขา้งพระประธานทั้ง 2 ขา้ง (ทิศเหนือ 

และทิศใต)้ (ภาพท่ี 50,51)  โดยผนังด้านขา้งพระประธานทั้งทิศเหนือและทิศใตใ้นส่วนท่ีอยู่ใต้

กรอบหนา้ต่างยงัปรากฏร่องรายการเขียนสีอยูบ่า้ง ลกัษณะคลา้ยการเขียนภาพบุคคลและบา้นเรือน

ในสัดส่วนท่ีค่อนขา้งใหญ่ (ดูภาพท่ี 48) แต่เลือนลางมากจนไม่สามารถศึกษาตีความเร่ืองราวท่ี

ตอ้งการจะส่ือวา่เป็นเร่ืองใด แต่อยา่งไรก็ตามยงัคงสามารถใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบกบัการก าหนด

อายไุดด้งัจะกล่าวในบทถดัไป  

นอกจากน้ี เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ฝ่ังตรงขา้มพระประธาน ไม่ปรากฏวา่มีการเขียนภาพใน 

ฉากตอนมารผจญ ซ่ึงตามระเบียบงานจิตรกรรมไทยประเพณีโดยมากแลว้จะมีองค์ประกอบภาพ

ดงักล่าวอยูเ่สมอ และมกัจะเขียนต่อเน่ืองกบัฉากเทพชุมนุมอยูบ่ริเวณผนงัทั้งสองขา้งของอาคาร แต่

ในงานวจิยัของ คุณอุดมศกัด์ิ อรรถโกวทิ ไดใ้หข้อ้มูลจากการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆในทอ้งถ่ิน สรุป
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ไดว้่า เดิมมีภาพเขียนอยู่เต็มผนงัแต่ลบเลือนไปมาก1 ในประเด็นน้ียงัยากต่อการสรุปให้ชดัเจนว่า

เดิมมีการเขียนภาพจิตรกรรมในฝ่ังตรงข้ามพระประธานหรือไม่ซ่ึงมีทั้ งความเป็นไปได้ว่าจะมี

ภาพเขียนอยูเ่ดิม หรืออาจจะไม่ไดมี้การเขียนภาพตั้งแต่แรกแลว้ก็เป็นไดท้ั้งส้ิน ทั้งน้ีตอ้งพึ่งวิธีการ

ตรวจสอบทางวทิยาศาสตร์ในขั้นต่อไป 

 ส่วนการเขียนภาพของผนงัด้านหลงัพระประธานจะมีลกัษณะการเขียนเป็นกรอบ

ลายประดบั หรือเรียกว่าเขียนเป็นซุ้มของพระประธานและพระอนัดบั ซ่ึงแตกต่างจากผนงัอีก 2 

ดา้นคือดา้นเหนือและดา้นใตข้องอุโบสถท่ีจะเขียนเป็นเร่ืองราวในชาดกและเร่ืองเทพชุมนุม แมว้่า

ลกัษณะดงักล่าวท่ีปรากฏในจิตรกรรมฝาผนงัอุโบสถจะปรากฏอยูไ่ม่สมบูรณ์นกั แต่ก็ท  าให้ทราบ

ได้ว่าช่างท่ีเขียนคงเลียนแบบงานช่างจากกรุงเทพฯมา แต่อาจจะไม่เขา้ใจรูปแบบและคติท่ีมาท่ี

แทจ้ริงของการเขียนงานจิตรกรรมแบบไทยประเพณีท่ีถูกตอ้งตามระเบียบมาแต่โบราณ ดงันั้นผู ้

ศึกษาจึงขอแยกศึกษาในรายละเอียดของกลุ่มภาพแต่ละกลุ่มเพื่อให้เขา้ใจถึงคติท่ีมา เทคนิคและ

รูปแบบของการเขียนภาพดงัจะไดแ้สดงดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1อุดมศักด์ิ อรรถโกวิท, เอกสารประกอบค าสอน ศิลปกรรมวัดกลาง (คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์, 2548), 61. 

ภาพท่ี 48 จิตรกรรมฝาผนังด้านหลังพระ

ประธาน ภายในอุโบสถ วดักลาง 

ภาพท่ี 49 จิตรกรรมฝาผนงัดา้นตรงขา้มพระ

ประธาน ภายในอุโบสถ วดักลาง 
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1.1 จิตรกรรมฝาผนังด้านหลังพระประธานและพระอนัดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

จิตรกรรมผนงัดา้นหลงัพระประธานและพระอนัดบัมีการเขียนซุ้มเรือนแกว้ท่ีมีปรก

โพธ์ิเป็นฉากหลัง มีทั้ งหมด 3 ซุ้ม คือซุ้มเรือนแก้วตรงกลางพระประธาน และซุ้มเรือนแก้ว

ประดิษฐานพระพุทธรูปปางประธานอภยั (พระอนัดบั) 2 ซุ้ม อยู่ทางด้านซ้ายและขวาของพระ

ประธาน (ภาพท่ี 52) 

วเิคราะห์เนือ้เร่ืองกบัการแสดงออกในงานจิตรกรรม 

การแสดงเร่ืองราวในส่วนน้ีจะเป็นการเขียนเพื่อเนน้ความส าคญัของพระประธาน ซ่ึง

การเขียนในลกัษณะพระพุทธเจา้ประทบัในเรือนแกว้โดยมีปรกโพธ์ิซอ้นอยูด่า้นหลงัและมีรัศมีเป็น

เปลวหลายสีอยู่ด้านนอกสุด ในท่ีน้ีอาจหมายถึง ฉัพพรรณรังสีท่ีออกมาจากพระวรกายของ

พระพุทธเจา้ตอนท่ีก าลงัจะทรงตรัสรู้ เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมแล้วการเขียนสัญลกัษณ์ทั้งหมด

รอบพระวรกายของพระประธานมีความสอดคลอ้งกบัพระประธานท่ีแสดงปางมารวิชยั ซ่ึงเป็นปาง

ท่ีเจา้ชายสิทธตัถะจะทรงตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ สรุปไดว้า่ฝาผนงัดา้นหลงัพระประธานไม่มี

การแสดงรายละเอียดของเร่ืองราวมากนัก จะเน้นส่ือความโดยการเขียนสัญลักษณ์ท่ีส าคญัอนั

เก่ียวกบัเร่ืองราวตอนท่ีเจา้ชายสิทธตัถะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้  

ภาพท่ี 52 จิตรกรรมฝาผนงัดา้นหลงัพระประธานและพระอนัดบั ภายในอุโบสถ วดักลาง 
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1.2 จิตรกรรมภาพเล่าเร่ืองเหนือหน้าต่างด้านทศิใต้ 

ลกัษณะโดยทัว่ไปของจิตรกรรมฝาผนงัทางดา้นทิศใตอ้ยูใ่นต าแหน่งตรงขา้มกนั

กบัดา้นทิศเหนือ เขียนเร่ืองราวส าคญัอยู่เหนือขอบหน้าต่างข้ึนไป โดยส่วนท่ีติดกบัของหน้าต่าง

เป็นเร่ืองราวในชาดก ซ่ึงจะแสดงรายละเอียดภาพเล่าเร่ืองชาดกดงัน้ี  

วเิคราะห์เนือ้เร่ืองกบัการแสดงออกในงานจิตรกรรม 

การวางโครงภาพประกอบไปดว้ยการเขียนฉากเมืองบริเวณตน้เร่ืองและปลายเร่ือง มี

ฉากป่าเขาแม่น ้าเป็นฉากใหญ่และยาวท่ีสุดอยูต่รงกลาง (ภาพท่ี 53) โดยการด าเนินเร่ืองใชต้วัละคร

ตวัพระตวันางและตวัประกอบท่ีส าคญัเดินและนัง่ราชรถออกจากทางดา้นท่ีติดกบัผนงัฝ่ังตรงขา้ม

พระประธานจนส้ินสุดเร่ืองท่ีผนงัท่ีติดกบัพระประธาน อุดมศกัด์ิ อรรถโกวิท ผูท่ี้เคยท าการศึกษา

เก่ียวกบัภาพน้ีไดอ้ธิบายไวว้า่เป็นภาพตอนมหาเวสสันดรชาดก2 ซ่ึงผูศึ้กษาก็มีความเห็นสอดคลอ้ง

กบัการตีความดงักล่าว เน่ืองจากเม่ือพิจารณาจากการวางองค์ประกอบภาพในเบ้ืองตน้พอจะทราบ

ไดว้า่เร่ืองราวและเหตุการณ์ส าคญัส่วนใหญ่ของเร่ืองมหาเวสสันดรชาดกยอ่มตอ้งเกิดข้ึนในป่าเป็น

หลกั ประกอบกบัมีฉากส าคญัเก่ียวกบัการบริจาคทานของภาพตวัพระตวันางดว้ยการยกรถพระท่ี

นัง่ใหแ้ก่พราหมณ์ จึงมีความเป็นไปไดว้า่น่าจะแสดงออกในเร่ืองมหาเวสสันดรชาดก ถึงแมว้า่การ

แสดงรายละเอียดท่ีส าคญัของเร่ืองมหาเวสสันดรชาดกควรจะมีมากกวา่น้ี เช่น ฉากเดินป่าควรจะมี

พระกณัหาชาลีอยูด่ว้ยแต่ในภาพจิตรกรรมกลบัไม่ปรากฏ อธิบายไดว้า่น่าจะเป็นเหตุผลในเร่ืองของ

งานช่างพื้นบา้นซ่ึงอาจจะไม่ช านาญดา้นการเขียน ประกอบกบัความเขา้ใจในเร่ืองราวอาจจะมีไม่

มากพอท าให้การเขียนขาดรายละเอียดหลกัท่ีควรจะมีดงัท่ีกล่าวไปแลว้ ต่อไปน้ีจะเป็นการแสดง

เหตุผลของการตีความภาพวา่เป็นเร่ืองพระเวสสันดรชาดกเพราะเหตุใด โดยจะขอยกเร่ืองยอ่เพื่อท า

ความเขา้ใจในเบ้ืองตน้ แลว้จึงจะวเิคราะห์ขอ้สนบัสนุนและคดัคา้นในแต่ละประเด็นต่อไป 

 

 

 

                                                           
2เร่ืองเดียวกนั, 62.  
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เร่ืองย่อมหาเวสสันดรชาดก 

มหาเวสสันดรชาดกมีทั้งหมด  13 กณัฑ์ ประกอบดว้ย 1000 พระคาถา เน้ือเร่ืองยอ่มี

ดงัน้ี พระโพธิสัตวเ์สวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร บ าเพญ็บารมีทานอนัเป็นพระชาติสุดทา้ยก่อนท่ี

จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้ พระเวสสันดรเป็นโอรสพระเจา้สญชยัและพระนางผุสดี มีพระชายา คือ 

พระนางมทัรี และโอรสธิดา คือ พระกณัหา พระชาลี คราวหน่ึงเกิดฝนแลง้ในแควน้กลิงคราษฎร์ 

พราหมณ์ 8 คน จึงเดินทางมาขอพระราชทานชา้งมงคลท่ีเมืองใดไดไ้ปจะบนัดาลให้ฝนตก พืชพนัธ์ุ

อุดมสมบูรณ์ พระเวสสันดรซ่ึงมีพระทยัจดจ่อกบัการให้ทาน จึงโปรดพระราชทานชา้งมงคลให้ไป 

เป็นเหตุให้ชาวเมืองเชตุอุดรโกรธแคน้ให้ขบัไล่พระเวสสันดรออกไปจากพระนคร พระชายาและ

พระโอรสธิดาทูลขอตามเสด็จดว้ย ส่ีกษตัริยอ์อกเดินทางไปยงัเขาวงกต บ าเพ็ญพรตอยูใ่นป่าอยา่ง

สงบ ต่อมามีพราหมณ์ช่ือ ชูชก มาขอสองกุมารพระเวสสันดรได้ยกสองกุมารให้ชูชกซ่ึงเป็น

พราหมณ์ขอทาน ต่อมาพระเวสสันดรไดท้รงบริจาคพระนางมทัรีให้แก่พระอินทร์ท่ีแปลงกายมา

เป็นพราหมณ์มาขอพระนางมทัรี แลว้ไดป้ระทานคืนแก่พระเวสสันดร เม่ือชูชกไดเ้ดินทางมาถึง

เมืองสีพีไดน้ าพระกณัหาชาลี ไปให้พระเจา้กรุงสญชยัถ่ายตวั จากนั้นพระเจา้กรุงสญชยัและพระ

นางผุสดีพร้อมด้วยพระนัดดาทั้งสอง เสด็จออกไปรับพระเวสสันดรและพระนางมทัรีในป่าหิม

พานต์ เม่ือหกกษตัริยไ์ด้พบกนัต่างกนัแสงสลบไสล จึงเกิดปาฏิหารย ์คือ ฝนโบกขรพรรษตอ้ง

พระองค ์ท าใหฟ้ื้นคืนสติแลว้เสด็จนิวติัพระนคร3 

จ านวนกณัฑ์ทีป่รากฏ 

จากการตรวจสอบภาพเขียนพบวา่ช่างไม่ไดน้ าเร่ืองราวทั้ง 13 กณัฑ์มาเขียนทั้งหมด 

โดยกณัฑ์ทั้ง 13 กณัฑ์นั้นไดแ้ก่ ทศพรกณัฑ์ หิมพานตก์ณัฑ์ ทานกณัฑ์ กณัฑ์วนประเวศน์ กณัฑ์ชู

ชก กณัจุลวนวณัณณา กณัฑม์หาวนวณัณณา กณัฑ์กุมาร กณัฑ์มทัรี กณัฑ์สักกพรรพ กณัฑ์มหาราช 

กณัฑฉ์กษตัริย ์และนครกณัฑ ์ภาพจิตรกรรมฝาผนงัภายในพระอุโบสถพบวา่ช่างเลือกแต่เฉพาะบาง

กณัฑ์มาเขียนเท่านั้น เช่น กณัฑ์หิมพานต ์ทานกณัฑ์ กณัฑ์วนประเวศน์ กณัฑ์สักกบรรพ และนคร

กณัฑ ์เป็นตน้ สังเกตไดว้า่มีประมาณ 5 กณัฑโ์ดยสังเขป ซ่ึงจะไดอ้ธิบายในแต่ละกณัฑด์งัต่อไปน้ี 
                                                           

3ย่อความจาก พระสูตร และ อรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที่ 4 ภาคที่ 3, 
มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ พิมพ์เน่ืองในวโรกาส ครบรอบ 200 ปี แห่งพระ
ราชวงศจ์กัรี กรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ : ศิวพร, 2525), 484-814. 
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1. กณัฑ์หิมพานต์  

การแสดงออกของภาพจิตรกรรมเร่ืองมหาเวสสันดรชาดกภายในอุโบสถของวดั

กลางพบวา่แตกต่างออกไปจากการเขียนงานจิตรกรรมในท่ีอ่ืนๆ เน่ืองจากพบไม่ไดมี้การเขียนเพื่อ

แยกแยะแสดงให้เห็นความแตกต่างของกณัฑ์ทศพร ซ่ึงเป็นกณัฑ์แรก และกณัฑ์หิมพานต์ ผูศึ้กษา

จึงจ าเป็นตอ้งวเิคราะห์ในรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

กณัฑ์ทศพรเป็นกณัฑ์แรกของเร่ือง เป็นตอนท่ีพระนางผุสดีจะตอ้งจุติไปยงัโลก

มนุษยเ์น่ืองจากหมดอายุไขบนสวรรคช์ั้นดาวดึงส์แลว้ ทา้วสักกเทวราชทราบวา่พระนางจะส้ินอายุ

สวรรค ์จึงน าพระนางไปยงันนัทวนัอุทยาน น าพระนางบรรทมบนท่ีนอนแลว้ประทบัขา้งพระนาง  

จากนั้นพระอินทร์จึงตรัสใหพ้รแก่พระนาง 10 ขอ้4  

กณัฑ์หิมพานตเ์ป็นกณัฑ์ท่ี 2 เป็นตอนท่ีพระนางผุสดีไดป้ระสูติบนโลกมนุษยแ์ลว้ 

ไดรั้บพรทั้ง 10 ประการ ประการสุดทา้ยคือการมาจุติของพระโพธิสัตวใ์นพระครรภข์องพระนาง 

เม่ือพระโพธิสัตวป์ระสูติไดท้รงปรารถนาจะบริจาคทานเสมอมา จนกระทัง่ทรงบริจาคช้างปัจจยั

นาเคนทร์ เป็นเหตุใหพ้ระองคต์อ้งถูกเนรเทศ5 

จากการตรวจสอบในชาดกแลว้พบวา่เร่ืองราวท่ีกล่าวถึงการบรรทมนอนของพระ

นางผสุดีนั้นเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชาดก 2 คร้ัง กล่าวคือบนสวรรคช์ั้นดาวดึงส์ ในสวนนนัทวนั

และบนโลกมนุษย ์ซ่ึงในเหตุการณ์บนสวรรค์นั้นพระอินทร์ไดน้ าพระนางมาและทรงประทบัอยู่

ขา้งๆ แต่การแสดงออกในงานจิตรกรรมวดักลางนั้นเป็นลกัษณะของการบรรทมเพียงพระองคเ์ดียว

ไม่มีพระอินทร์เคียงขา้ง (ภาพท่ี 54) นอกจากน้ีส่ิงแวดลอ้มในภาพจิตรกรรมยงัไม่มีบรรยากาศของ

ความเป็นสวรรค์ชั้ นดาวดึงส์แต่อย่างใด อน่ึงการแสดงออกของงานจิตรกรรมในกัณฑ์ทศพร

โดยมากจะเป็นฉากท่ีพระอินทร์ประทบับนบัลลงัก์ในสวนนันทวนัแล้วมีพระนางผุสดีพนมมือ

ประทบัรับพรอยูเ่บ้ืองล่าง ซ่ึงแมแ้ต่ในงานจิตรกรรมบนคอสองศาลาการเปรียญหลงัเก่าของวดัน้ีใน

กณัฑ์ทศพรก็พบว่ามีลกัษณะดงักล่าว (ภาพท่ี 55) ไม่พบว่าเขียนในลกัษณะของการประทบันอน

ของพระนางผุสดี แต่การเขียนฉากประทบันอนของพระนางผุสดีนั้นควรจะอยู่ในกณัฑ์หิมพานต์

มากกวา่ เน่ืองจากมีหลกัฐานในตวัอยา่งงานจิตรกรรมท่ีวดัสุวรรณดาราราม (ภาพท่ี 56) และวดัใหญ่

                                                           
4 เร่ืองเดียวกนั, 599-608. 
5 เร่ืองเดียวกนั, 608-632. 
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อินทราราม(ภาพท่ี 57) แสดงฉากการบรรทมของพระนางผสุดีในโลกมนุษย ์โดยเฉพาะจิตรกรรมท่ี

วดัใหญ่อินทาราม แสดงภาพของพระนางผสุดีบรรทมในปราสาทแลว้มีพระอินทร์เหาะมาประทาน

พรขอ้สุดทา้ยแก่พระนาง ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่การแสดงออกของฉากแรกน้ีเป็นเหตุการณ์ในกณัฑ์หิม

พานตม์ากกวา่ท่ีจะเป็นกณัฑท์ศพร 

จากขอ้มูลเบ้ืองตน้เป็นขอ้สังเกตท่ีส าคญัของงานช่างพื้นบา้นท่ีการเขียนเร่ืองราวใดๆ

ไม่ไดค้  านึงถึงความถูกตอ้งมากนกั เนน้แสดงออกอยา่งอิสระตามความชอบหรือความถนดัของช่าง

ว่าจะเขียนในลกัษณะใดตอนใด ดงัเช่นตวัอย่างท่ีได้กล่าวมาแล้วว่าช่างไม่ได้ให้ความส าคญักบั

กณัฑ์ทศพรและกณัฑ์หิมพานตม์ากนกัทั้งน้ีอาจเป็นกณัฑ์ท่ียงัเป็นการเร่ิมเร่ืองไม่โดดเด่นเพียงพอ

ต่อการส่ือความเหมือนกณัฑอ่ื์นๆก็เป็นได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 54 พระนางผสุดีบรรทมใน 

                ปราสาท กณัฑหิ์มพานต ์ 

                จากจิตรกรรมภายใน 

                อุโบสถ วดักลาง 

ภาพท่ี 55 พระนางผสุดีก าลงัขอพร            

                พระอินทร์ในสวนนนัทวนั   

                กณัฑท์ศพร จิตรกรรมบทคอสอง  

                ศาลาการเปรียญหลงัเก่า วดักลาง  
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2. ทานกณัฑ์  

ทานกัณฑ์เป็นกัณฑ์ท่ี 3 ของชาดกพระเวสสันดร มีเน้ือเร่ืองย่อดังน้ี เม่ือพระ

เวสสันดรไดย้กช้างปัจจยันาเคนทร์ให้แก่พราหมณ์จากเมืองกลิงคราษฏ์แล้วก็ทรงถูกขบัไล่จาก

ชาวเมืองท าให้พระราชบิดาทรงกร้ิวและมีพระราชบญัชาให้เนรเทศออกจากเมือง ในเวลานั้นเป็น

เวลามืดค ่าจึงทรงใหพ้ระเวสสันดรทรงพ านกัอยูใ่นพระราชวงัก่อนรุ่งเชา้จึงออกเดินทาง เม่ือถึงเวลา

เชา้ก็ทรงกระท าการบริจาคทานเป็นมหาทานคร้ังใหญ่คร้ังหน่ึงแก่ชาวพระนคร มีทั้งทรัพยสิ์นเงิน

ทอง ชา้ง มา้ และเคร่ืองใชอี้กเป็นจ านวนนบัไม่ถว้น จากนั้นเสด็จออกจากพระนครโดยราชรถเทียม

มา้พร้อมดว้ยพระนางมทัรีและพระกณัหาชาลี ออกจากก าแพงเมืองไดไ้ม่นานก็มีพราหมณ์ชรา 4 

คนวิ่งตามออกมาจากเมือง ร้องทูลขอมา้ทรงราชรถ พระเวสสันดรก็ทรงมอบให้ เทพเจา้ส่ีองค์จึง

เนรมิตเป็นละมัง่ทรงมารองรับแอกแบกราชรถไวแ้ทนท่ี ต่อมามีพราหมณ์เข็ญใจผูห้น่ึงมาทูลขอรถ

พระท่ีนัง่ พระเวสสันดรก็ทรงสละให้ เทพเจา้ละมัง่ก็อนัตรธานหายไป กษตัริยท์ ั้งส่ีก็ทรงโสมนสั

แลว้พากนัเสด็จตามทางดว้ยพระบาทของพระองคเ์อง6 

                                                           
6เร่ืองเดียวกนั, 632-659. 

ภาพท่ี 57 พระนางผสุดีบรรทม                 

  ในปราสาท กณัฑหิ์มพานต ์    

   จากจิตรกรรมวดัใหญ่               

   อินทาราม จงัหวดัชลบุรี 

ภาพท่ี 56 พระนางผสุดีบรรทมในปราสาท  

                กณัฑหิ์มพานต ์จากจิตรกรรมวดั 

                 สุวรรณดาราราม จงัหวดั 

                 พระนครศรีอยธุยา 
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การเขียนแสดงเร่ืองราวในส่วนของทานกณัฑ์มีทั้งหมด 2 ฉากใหญ่ๆ ไดแ้ก่ ฉากใน

พระนคร ฉากพราหมณ์ทูลขอมา้และราชรถ อาจกล่าวไดว้า่ฉากทั้ง 2 เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดของการ

ตีความวา่ฝาผนงัดา้นน้ีเขียนเร่ืองเวสสันดรชาดก เน่ืองจากรายละเอียดหรือสัญลกัษณ์อ่ืนๆ ยงัไม่มี

น ้าหนกัมากพอต่อการตีความไดดี้เท่า (ภาพท่ี 58) 

ฉากการบริจาคทานของตวัพระและตวันาง ซ่ึงน่าจะหมายถึงพระเวสสันดรและพระ

นางมทัรี เขียนข้ึนอยา่งเน้นความส าคญัค่อนขา้งมากเน่ืองจากมีพื้นท่ีการแสดงออกท่ีมากและเน้น

แสดงเร่ืองของการบริจาคทานซ่ึงสัมพนัธ์กบัพระชาติท่ีพระโพธิสัตวท์รงบ าเพญ็บารมีทานเป็นหลกั 

โดยเขียนรายละเอียดของการยื่นทานให้แก่ราษฎรด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง ผูค้นท่ีมารอรับ

ทานนั้นก็มีมาก บางคนก็ถึงกบัเอาหีบมาใส่ทรัพยท่ี์ไดรั้บพระราชทาน 

เหตุการณ์ท่ีแสดงสืบเน่ืองจากท่ีพระเวสสันดรทรงบริจาคทานคร้ังใหญ่คือ ฉากท่ี

พราหมณ์วิง่ตามรถพระท่ีนัง่ออกมาขอมา้เทียมรถพระท่ีนัง่หลงัจากท่ีเสด็จออกจากเมืองไดไ้ม่น่าน 

โดยภาพจิตรกรรมไดแ้สดงรายละเอียดของระยะทางความห่างจากก าแพงเมืองในระยะท่ีไม่มากนกั 

แต่ส่ิงท่ีไม่ตรงกบัเร่ืองราวในชาดกนั้น มีอยูส่องประเด็น ประเด็นแรกคือ บุคคลท่ีประทบัมาบนราช

รถนั้นมีเพียงพระเวสสันดรและพระนางมทัรี ทั้งท่ีควรจะมีพระกณัหาชาลีตามเสด็จมาดว้ย โดยการ

เขียนแสดงภาพในตอนน้ีช่างท่ีเขียนงานจิตรกรรมไทยประเพณีส่วนใหญ่จะมีความเขา้ใจและเขียน

รายละเอียดดังกล่าวได้ถูกต้อง แม้แต่จิตรกรรมท่ีเขียนบนคอสองของวดักลางเองก็ปรากฏ

พระกัณหาชาลีในเหตุการณ์น้ี จึงเป็นประเด็นท่ียงัหาค าตอบไม่ได้ว่าเหตุใดช่างจึงไม่เขียน

รายละเอียดท่ีส าคญัน้ี  

 

ภาพท่ี 58 ฉากทานกณัฑ ์จากจิตรกรรมฝาผนงัภายในในอุโบสถ วดักลาง 
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ประเด็นต่อมาคือ พราหมณ์ท่ีมาขอมา้เทียมราชรถมีเพียงแค่ 2 คน ทั้งท่ีในเร่ืองบอกวา่

มี 4 คน ซ่ึงอาจจะอธิบายได้ว่าการเขียนจ านวนของพรามหณ์ท่ีมาขอนั้นไม่ส าคญัมากนกั ทั้งน้ี

อาจจะเก่ียวกบัขอ้จ ากดัของพื้นท่ีท่ีมีค่อนขา้งน้อย ช่างคงเพียงตอ้งการแสดงออกว่ามีการมาเป็น

กลุ่มเท่านั้น ตวัอยา่งของการเขียนจ านวนพราหมณ์ในงานจิตรกรรมท่ีอ่ืนๆก็ปรากฏวา่ช่างไม่ไดเ้นน้

ความถูกตอ้งตามเน้ือเร่ืองเช่นเดียวกนั เช่น จิตรกรรมวดัสุวรรณาราม(ภาพท่ี 59) เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 59 ฉากทานกณัฑ ์จากจิตรกรรมวดัสุวรรณาราม กรุงเทพฯ 
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มีขอ้สังเกตวา่นอกจากฉากท่ีพระเวสสันดรพระราชทานมา้และราชรถแลว้ ยงัมีฉาก

พราหมณ์คนหน่ึงก าลังนั่งบนราชรถและอีกคนหน่ึงเป็นสารถีขับ ซ่ึงการแสดงฉากราชรถใน

จิตรกรรมตอนน้ีของแหล่งอ่ืนๆ มกัจะแสดงราชรถแค่องคเ์ดียวไม่เขียนพราหมณ์ข้ึนนัง่บนราชรถ 

และไม่นิยมแสดงรายละเอียดหลงัจากท่ีพระเวสสันดรพระราชทานไปแลว้ ทั้งน้ีอาจจะเป็นไปไดว้า่

ช่างอาจจะเนน้ให้เห็นการเปล่ียนกรรมสิทธ์ิการครอบครองก็เป็นได ้แต่อยา่งไรก็ตาม ตามเน้ือเร่ือง

ในชาดกแม้ว่าพระเวสสันดรจะพระราชทานม้าให้แก่พราหมณ์ 4 คน และต่อจากนั้ นก็ได้

พระราชทานราชรถให้แก่พราหณ์อีกคน ในส่วนของพราหมณ์คนสุดทา้ยท่ีขอราชรถนั้นก็ไม่ได้

ตามประสงคเ์น่ืองจากพอพระราชทานแลว้ราชรถก็อนัตรธานหายไป ดงันั้นจึงเท่ากบัว่าช่างไม่ได้

ค  านึงถึงความถูกต้องตามชาดก แต่เน้นแสดงให้เห็นว่าพระเวสสันดรได้พระราชทานให้แก่

พราหมณ์แลว้ยอ่มมีการเปล่ียนกรรมสิทธ์ผูถื้อครอง (ภาพท่ี 60) 

3. กณัฑ์วนประเวศน์  

วนประเวศน์เป็นกณัฑ์ท่ี 4 ในเร่ืองพระเวสสันดรชาดก มีเน้ือเร่ืองย่อดงัน้ี เม่ือส่ี

กษัตริย์เสด็จไปตามทาง พระเวสสันดรทรงอุ้มพระชาลี พระนางมทัรีทรงอุ้มพระกัณหา เม่ือ

ทอดพระเนตรเห็นคนสวนทางมา ก็ตรัสถามว่า “ภูเขาช่ือวงกตหรือเขาขดอยู่ท่ีไหน” ชนเหล่านั้น

ตอบวา่ “ อยูไ่ม่ไกลนกัพระเจา้ขา้ ” 

ภาพท่ี 60 ฉากทานกณัฑ ์ จากจิตรกรรมฝาผนงัภายในอุโบสถ วดักลาง 
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เม่ือส่ีกษตัริยเ์ดินทางมาถึงแควน้เจตราษฎร์ ทั้งส่ีพระองคไ์ดรั้บเชิญให้ปกครองเมืองน้ี

จากกษตัริยแ์ละผูมี้อ  านาจในเมืองน้ีแต่พระเวสสันดรก็มิไดท้รงปรารถนาในราชสมบติั เม่ือการอว้น

วอนของกษตัริยแ์ละชาวเมืองเจตราษฎร์ไม่เป็นผล กษตัริยแ์ควน้เจตราษฎร์จึงได้บอกทางไปเขา

วงกตใหแ้ก่ส่ีกษตัริย ์และไดใ้หพ้รานช่ือ พรานเจตบุตรเป็นผูน้ าทางแลว้ก าชบัวา่เม่ือส่งทั้งส่ีกษตัริย์

แล้วให้กลับมาเฝ้าต้นทางใหญ่ ตรวจตรารักษาการณ์ไม่ให้ใครล่วงทางนั้นได้เวน้แต่ราชทูตถือ

ข่าวสารของสมเด็จพระเจา้กรุงสญชยัหรือกษตัริยผ์ูใ้หญ่ในเจตราษฎร์เท่านั้น 

ก่อนท่ีกษตัริยท์ ั้งส่ีจะเสด็จถึงเขาคนัธมาทน์พระอินทร์ก็ไดเ้นรมิตรอาศรมไวเ้ป็นท่ี

ประทบัของส่ีกษตัริยไ์วเ้รียบร้อยแลว้ เม่ือกษตัริยท์ ั้งส่ีมาถึงก็ทรงเกษมส าราญในอาศรมสถานกลาง

เขาวงกต นานก าหนดถึงเจด็เดือนนบัตั้งแต่แรกเสด็จมา7 

 

 

 

 

 

สันนิษฐานว่าการเขียนเร่ืองราวของกณัฑ์น้ีในอุโบสถมีการแสดงออกจากตวัละคร

หลกั 2 ตอนดว้ยกนั (ภาพท่ี 61) ตอนแรกคือ ฉากท่ีพระเวสสันดรทรงพระด าเนินถือพระขรรคพ์าด

บ่า มีพระนางมทัรีเสด็จตามมาดา้นหลงั จะเห็นวา่เป็นฉากต่อเน่ืองจากฉากท่ีพราหมณ์ไดทู้ลขอราช

รถไปแลว้ซ่ึงในฉากนั้นก็ไม่ปรากฏวา่มีการเขียนพระกณัหาชาลีดงัท่ีกล่าวมาแลว้ซ่ึงการด าเนินเร่ือง

ในฉากต่อๆไปก็ไม่ปรากฏพระกณัหาชาลีเช่นกนั ตอนถดัมาน่าจะเป็นเร่ืองราวท่ีอาจจะตีความไดว้า่

เป็นภาพของพรานเจตบุตรคอยเฝ้าทางเขา้ด้านหน้าเขาวงกตได้หรือไม่ แต่ในขณะเดียวกนัการ

แสดงออกน้ีไม่ไดป้รากฏภาพของพรานป่าแค่คนเดียวแต่ปรากฏวา่มีพรานอีกคนหน่ึงอยูด่ว้ย และ

ท่าทางของพรานทั้งสองก็แสดงออกชดัเจนว่าก าลงัจะเล็งปืนยิงกวางป่าอยู่ (ภาพท่ี 62)จึงอาจจะ

ตีความไดส้องประเด็น คือช่างอาจจะแสดงสภาวการณ์ในป่าว่ามกัจะมีพรานป่ามาล่าสัตวอ์ยู่เสมอ 

                                                           
7เร่ืองเดียวกนั, 659-672. 

ภาพท่ี 61 ฉากกณัฑว์นประเวศน์ จิตรกรรมฝาผนงัภายในอุโบสถ วดักลาง 
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กบัอีกความหมายหน่ึงซ่ึงอาจจะเป็นความหมายโดยนยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพรานเจตบุตรดว้ยหรือไม่ก็ได้

เช่นกนัแต่ท่ีมีภาพปรากฏพรานมากกวา่ 1 คนอาจจะเป็นสุนทรียภาพของช่างเองก็เป็นได ้

 

 

 

 

 

 

ส่ิงหน่ึงท่ีปรากฏในภาพตอนน้ีนอกจากแสดงให้เห็นถึงสภาพความเป็นป่าเขาแลว้ ยงั

มีการแสดงออกทางสัญลกัษณ์ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่พื้นท่ีบริเวณน้ีเป็นเขตป่าหิมพานต ์โดยช่างไดเ้ลือก

ท่ีจะเขียนกินรีสองตนไวใ้กล้ๆกับพรานป่า (ภาพท่ี 63) ถือว่าเป็นอีกข้อสนับสนุนหน่ึงในการ

ตีความวา่เร่ืองท่ีเขียนเป็นเร่ืองมหาเวสสันดรชาดก เน่ืองจากฉากในป่าหิมพานตถื์อเป็นหลกัฐานท่ี

ส าคญัตอนหน่ึงในเร่ืองน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 62 พรานเจตบุตร จากจิตรกรรมฝาผนงั ภายในอุโบสถ วดักลาง 

ภาพท่ี 63 กินรี ในป่าหิมพานต ์จิตรกรรมฝาผนงัภายในอุโบสถ วดักลาง 
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4. กณัฑ์สักกบรรพ 

กัณฑ์สักกบรรพเป็นกัณฑ์ท่ี 10 ในเร่ืองมหาเวสสันดรชาดก มีเน้ือเร่ืองย่อ

ดงัต่อไปน้ี  หลงัจากท่ีพระเวสสันดรไดบ้ริจาคพระกุมารทั้งสองซ่ึงเป็นมหาทานอนัยิ่งใหญ่ยากท่ี

ผูใ้ดจะกระท าได ้พระอินทร์ก็ทรงด าริวา่ต่อจากน้ีถา้มีบุรุษต ่าช้า เขา้ไปหาพระเวสสันดรเพื่อจะทูล

ขอพระนาง   มทัรี พระองคก์็จะทรงบริจาคพระนางมทัรีเป็นแน่แท ้จ าตอ้งแปลงกายเป็นพราหมณ์

ไปขอพระนางเสียก่อน เม่ือพระเวสสันดรไดย้กพระนางมทัรีให้แก่พระอินทร์จากนั้นพระอินทร์จึง

ทรงสรรเสริญการบริจาคทานของพระเวสสันดรแลว้เหาะกลบัสวรรคช์ั้นดาวดึงส์8  

 

 

 

 

 

 

 

 

ในการตีความในฉากน้ีผูศึ้กษาจะขอตั้งขอ้สังเกตว่า การท่ีช่างจงใจเขียนภาพพระ

เวสสันดรและพระนางมทัรีประทบัอยูด่ว้ยกนัและมีพราหมณ์นัง่ในท่าพนมมืออยูด่ว้ยนั้นน่าจะตรง

กบัเร่ืองราวในตอนท่ีทา้วสักกเทวาราชหรือพระอินทร์แปลงกายมาขอพระนางมทัรี (ภาพท่ี 64) ซ่ึง

เป็นลกัษณะการแสดงออกท่ีพบเห็นไดบ่้อยคร้ังในงานจิตรกรรมไทยประเพณีท่ีเขียนเร่ืองราวใน

กณัฑน้ี์ บางคร้ังแสดงออกในท่าทางท่ีพระเวสสันดรจบัพระกรพระนางมทัรีแลว้หลัง่น ้ าทกัษิโณทก
                                                           

8เร่ืองเดียวกนั, 761-772 
 
. 

ภาพท่ี 64 กณัฑส์ักบรรพ  จากจิตรกรรม 

                ฝาผนงัภายในอุโบสถ วดักลาง 

 

ภาพท่ี 65 กณัฑส์ักบรรพ จากจิตรกรรม 

                ฝาผนงัวดัราชสิทธาราม กรุงเทพฯ 
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ให้แก่พราหมณ์ หรือ พระเวสสันดรประทบัอยู่ในปราสาท พระนางมทัรีประทบัอยู่ใกล้ๆ  และมี

พราหมณ์พนมมืออยู่เบ้ืองล่าง พร้อมกบัมีการแสดงฉากพระอินทร์กลบัคืนร่างเดิมลอยข้ึนสวรรค ์

(ภาพท่ี 65) ส่วนลกัษณะท่าทางการช้ีของพระเวสสันดรในจิตรกรรมในอุโบสถของวดักลางนั้น

อาจจะเป็นท่าทางเพื่อแสดงเหตุการณ์ระหว่างการพูดคุยกันกับพราหมณ์ถึงเร่ืองราวต่างๆของ

พระองคก์็เป็นได้9 

5. นครกณัฑ์  

นครกณัฑเ์ป็นกณัฑท่ี์ 13 ในเร่ืองมหาเวสสันดรชกดก มีเน้ือเร่ืองยอ่ดงัต่อไปน้ี พระ

เจา้สญชยัพร้อมดว้ยพระนางผสุดีและพระกณัหาชาลีเสด็จไปรับพระเวสสันดรและพระนางมทัรีใน

ป่าหิมพานต ์จากนั้นพระเวสสันดรก็ไดรั้บการกระท าพิธีบรมราชาภิเษกใหเ้ป็นกษตัริยค์รองกรุง  เช

ตุอุดร แทนองคส์มเด็จพระบิดา พระนางมทัรีก็ไดส้ถาปนาให้เป็นพระอคัรมเหสี เม่ือกระบวน พยุ

หยาตราเหยียบขอบขณัฑสีมาพระนคร เกิดห่าฝนรัตน 7 ประการท่ีพระอินทร์เนรมิตรตกลงมาเป็น

อศัจรรยท์ัว่ทั้งพระนคร จึงทรงประกาศให้ชาวเมืองน าไปได ้เหลือจากนั้นให้เก็บเขา้ทอ้งพระคลงั 

                                                           
9 การตีความภาพในตอนน้ี อุดมศกัด์ิ อรรถโกวิท ไดอ้ธิบายวา่ “ภาพพราหมณ์ก าลงั

หมอบเฝ้ากษตัริยแ์ละพระมเหสีไม่ทราบว่าเป็นกณัฑ์อะไร จะว่าเป็นกณัฑ์ชูชกหรือกณัฑ์กุมารก็
ไม่ใช่ เพราะว่ามีนางกษตัริยน์ัง่อยู่ดว้ยและถดัไปทางขวาเล็กนอ้ยมีพระยาเสือโคร่งนอนหมอบอยู่
ระหว่างโขดหินดา้นล่างลงไป ซ่ึงน่าจะเป็นภาพเขียนตอนกณัฑ์มทัรี”. ดูใน อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท, 
เอกสารประกอบค าสอน ศิลปกรรมวัดกลาง(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราช
ภฏัอุตรดิตถ,์ 2548), 62. ผูศึ้กษาเห็นวา่หากเป็นกณัฑม์ทัรี เหตุใดจึงเขียนแค่พระยาเสือโคร่งเพียงตวั
เดียวทั้งท่ีควรจะมีสัตว ์3 ชนิดได้แก่ ราชสีห์ เสือโคร่ง เสือเหลือง ตามทอ้งเร่ือง ขณะเดียวกนั
เหตุการณ์ในตอนน้ีพระนางมทัรีตอ้งทรงก าลงัแบกหามหรือตอ้งมีอาการท่ีก าลงัถือผลไมก้ลบัไป
อาศรมเพื่อน าไปให้พระเวสสันดรและพระราชกุมารทั้งสอง ซ่ึงการแสดงออกในงานจิตรกรรม
แหล่งอ่ืนๆมกัจะไม่ค่อยมีความคลาดเคล่ือนในการเขียนเหตุการณ์ในตอนน้ี ฉะนั้นจึงมีความเป็นไป
ได้น้อยมากว่าช่างจะเขียนฉากน้ีในการแสดงออกถึงกณัฑ์มทัรี แต่น่าจะเป็นการแสดงออกตาม
กณัฑส์ักกบรรพมากกวา่ 
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พระเวสสันดรตั้งมัน่บ าเพญ็พระบรมโพธิสมภารทานบารมี เม่ือสวรรคตก็เสด็จไปปรากฏบนทิพย

สถานชั้นดุสิต10 

การแสดงออกในกัณฑ์น้ีพบว่ามีการแสดงออก 2 ตอน ได้แก่ ฉากตอนท่ีพระ

เวสสันดรและพระนางมทัรีจะกลบัเขา้พระนคร (ภาพท่ี 66) และฉากตอนท่ีพระเวสสันดรและพระ

นางมทัรีพร้อมทั้งพระกณัหาชาลีประทบัในปราสาทราชวงั (ภาพท่ี 67)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเสด็จกลบัเขา้เมืองของพระเวสสันดรและพระนางมทัรีนั้นตามทอ้งเร่ืองชาดกตอ้ง

มีพระเจา้สญชยั พระนางผสุดี และพระกณัหาชาลีตามเสด็จมาดว้ย เสด็จเขา้เมืองโดยกระบวน    พุห

ยาตราเป็นอนัใหญ่โต ซ่ึงการแสดงออกในฉากน้ีมกัจะเขียนให้ยิ่งใหญ่ ซ่ึงเป็นระเบียบท่ีช่างในพระ

นครเขา้ใจเป็นอยา่งดีจึงมกัพบวา่ในพระนครฉากน้ีจะเป็นฉากท่ีถือวา่มีรายละเอียดของกระบวนทพั

ท่ียิ่งใหญ่และใช้พื้นท่ีมาก เหตุผลท่ีช่างเขียนในพระอุโบสถไม่เขียนรายละเอียดในตอนน้ีอาจจะ

ตีความไดว้า่พื้นท่ีการเขียนนอ้ยหรือไม่ก็เป็นความไม่เขา้ใจในเร่ืองราวในรายละเอียด แต่ผูศึ้กษามี

ความเห็นวา่ช่างน่าจะเขา้ใจรายละเอียดของเร่ืองเพราะตอนน้ีเป็นตอนท่ียิง่ใหญ่ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ แต่

ท่ีไม่เขียนรายละเอียดมากอาจจะเป็นขอ้จ ากดัดา้นพื้นท่ีมากกวา่ 

                                                           
10ย่อความจาก พระสูตร และ อรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที่ 4 ภาคที่ 3, 

(กรุงเทพฯ : ศิวพร, 2525), 802-814. 

ภาพท่ี 67 พระกณัหา พระชาลี จาก 

                จิตรกรรมฝาผนงัภายใน 

                อุโบสถ วดักลาง 

ภาพท่ี 66 ฉากตอนท่ีพระเวสสันดรและพระ 

                นาง  มทัรีจะกลบัเขา้พระนคร จาก  

                จิตรกรรมฝาผนงัภายในอุโบสถ วดักลาง 



59 
 

ส่วนฉากในพระนครเป็นฉากท่ีสอดคล้องกบัเน้ือเร่ืองตอนจบค่อนขา้งมาก และมี

ประเด็นส าคญัท่ี อุดมศกัด์ิ อรรถโกวิท เสนอว่า “ตวัพระตวันางท่ีนัง่อยู่ในศาลาโถงหน้าวงั น่าจะ

เป็นกณัหาชาลี โดยเฉพาะเด็กชายเกลา้มวยมีป่ินปักผม”11 จากการตีความดงักล่าวผูศึ้กษามีความเห็น

สอดคลอ้งกนั เน่ืองจากลกัษณะการเกลา้มวยปักป่ินนั้นเป็นการแสดงสถานะของพระราชวงศท่ี์ยงั

ทรงพระเยาว ์นอกเหนือไปจากนั้นยงัพบวา่การแสดงออกในงานจิตรกรรมเก่ียวกบัประติมานวิทยา

ของพระกณัหาชาลีมกัจะพบว่าทรงศิราภรณ์ดว้ยการปักป่ินเป็นส่วนมาก ทั้งน้ีอาจจะมีผูโ้ตแ้ยง้ว่า

พระกญัหาและพระชาลียงัทรงพระเยาวแ์ต่การเขียนจิตรกรรมแห่งน้ีค่อนขา้งท่ีจะเจริญพระชนัษา

มากพอควรแลว้ ซ่ึงหากวิเคราะห์พระชนัษาจากเร่ืองราวในชาดกนั้นจะพบวา่เม่ือพระชาลีประสูติ

ไดค้รบ 1 พรรษา พระกณัหาก็ประสูติ หลงัจากนั้นไม่นานก็เสด็จตามพระเวสสันดรและพระนาง

มทัรีเขา้ป่า จนกระทัง่อยูใ่นป่าครบ 7 เดือน ชูชกจึงมาขอพระกณัหาชาลีจากพระเวสสันดรใชเ้วลา

เดินทางมาพระนคร 15 วนั พระเจา้สญชยัเตรียมพลไปรับพระเวสสันดร 7 วนั ขบวนมายงัเขาวงกต

อีก 1 เดือน กบั 23 ราตรี เท่ียวชมป่าได ้1 เดือนเศษ ใชเ้วลา 2 เดือนกลบัถึง พระนคร รวมระยะเวลา

ท่ีพระกุมารทั้งสองเจริญพระชนัษาประมาณ 3 ปีเศษ ซ่ึงระยะเวลาเพียง 3 ปีกว่านั้นเด็กปกติยงั

เยาวว์ยันกั12   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

11อุดมศกัด์ิ อรรถโกวทิ, เอกสารประกอบค าสอน ศิลปกรรมวดักลาง, 70. 
12ย่อความจาก พระสูตร และ อรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที่ 4 ภาคที่ 3, 

(กรุงเทพฯ : ศิวพร, 2525), 484-814. 
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ช่างท่ีเขียนเร่ืองราวเก่ียวกบัพระกณัหาชาลีมกัจะเขา้ใจสภาวะความเป็นเด็กดีจึงเขียน

ภาพออกมาในลักษณะของความเป็นเด็กเล็ก แต่อย่างไรก็ตามพบว่าช่างจ านวนหน่ึงไม่เขียน

พระกณัหาชาลีในลกัษณะเด็กเล็ก แต่กลบัเขียนออกมาในลกัษณะของเด็กโตท่ีช่วยเหลือตวัเองได้

มากแลว้ ลกัษณะเช่นน้ีไม่ไดป้รากฏในงานช่างพื้นบา้นเท่านั้น แต่ยงัพบวา่งานช่างหลวงบางแห่งมี

การเขียนในลกัษณะน้ีเช่นกนั เช่น จิตรกรรมท่ีวดัไพชยนตพ์ลเสพ (ภาพท่ี 68) เป็นตน้ 

1.3 จิตรกรรมภาพเล่าเร่ืองเหนือหน้าต่างด้านทศิเหนือ  

จิตรกรรมภาพเล่าเร่ืองเหนือหน้าต่างดา้นทิศเหนืออยู่ในต าแหน่งตรงขา้มกบัอีก

ดา้นหน่ึงคือจิตรกรรมภาพเล่าเร่ืองเหนือหนา้ต่างดา้นทิศใต ้ซ่ึงเขียนเร่ืองมหาเวสสันดรชาดก โดยมี

ลกัษณะเทคนิคการเขียนเช่นเดียวกนัแต่การวางโครงเร่ืองและการแสดงออกต่างกนั กล่าวคือ การ

แสดงเร่ืองราวของผนงัฝ่ังเหนือหนา้ต่างดา้นทิศเหนือจะเนน้การวางภาพให้มีฉากเมือง 3 เมืองสลบั

กบัฉากป่าเขา (ภาพท่ี 69) ซ่ึงตวัเอกของเร่ืองมีอยูแ่ค่ตวัเดียวคือ ตวัพระ ดงันั้นการด าเนินเร่ืองจึงขาด

การปฏิสัมพนัธ์กบัตวัละครอ่ืนๆท่ีควรจะมีมากกวา่น้ีจึงท าให้ยากต่อการตีความ อีกทั้งลกัษณะการ

เขียนฉากพระราชวงัและฉากป่าเขาก็อยู่ในลกัษณะท่ีไม่แสดงออกถึงจุดส าคญัของเร่ือง ฉากในวงั

เขียนองค์ประกอบส าคญัเก่ียวกับพระราชานั่งเมืองท่ีพบเห็นได้ในงานจิตรกรรมไทยประเพณี

โดยทัว่ไป  

ภาพท่ี 68 พระกณัหา พระชาลี จิตรกรรมฝาผนงัวดัไพชยนตพ์ลเสพ จงัหวดัสมุทปราการ 
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มีเหตุการณ์ท่ีเป็นจุดเด่นของเร่ืองอยูเ่พียงอยา่งเดียวคือ การเขียนภาพตวัพระก าลงัมอง

ลงไปในสระหรือบ่อน ้าท่ีมีศีรษะคนลอยอยูเ่ตม็พื้นท่ีสระหรือบ่อ ผูศึ้กษาจึงมีแนวทางในการตีความ

ภาพเบ้ืองตน้โดยใชจุ้ดสังเกตท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

1. เร่ืองท่ีเขียนนั้นตอ้งมีตวัละครเอกเป็นตวัพระ มีสถานภาพเป็นกษตัริย ์เจา้เมือง 

หรือพระโพธิสัตว ์มีพระขรรคเ์ป็นอาวธุพระจ าพระองค ์

2.การด าเนินเร่ืองตอ้งเก่ียวกบัการออกจากเมืองเขา้ป่าเพื่อจะกระท าการบางอยา่ง หรือ

ถูกเนรเทศออกจากเมือง 

3.ตวัพระซ่ึงเป็นตวัละครเอกอาจจะไดรั้บการเชิญให้ปกครองเมืองอ่ืนนอกเหนือจาก

เมืองท่ีตนไดจ้ากมา 

4.ในระหว่างเดินทางนั้นมีเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัสระน ้ า เน่ืองจากทั้งเร่ือง

ปรากฏสระน ้าอยู ่2 แห่ง  

เคยมีผูศึ้กษาตีความไวว้า่จิตรกรรมฝ่ังน้ีเป็นเร่ืองราวของจุลปทุมชาดก13 แต่อยา่งไรก็

ตามจากการวเิคราะห์ตีความการแสดงออกของภาพเล่าเร่ืองยงัไม่อาจกล่าวไดอ้ยา่งชดัเจนนกัวา่เป็น

ชาดกในเร่ืองดงักล่าว ทั้งน้ีจ  าเป็นตอ้งวิเคราะห์เน้ือเร่ืองกับการแสดงออกของเร่ืองจุลปทุมกับ

ลกัษณะท่ีนิยมเขียนภาพจิตรกรรมในแหล่งอ่ืนๆด้วยจึงจะเป็นการเหมาะสม และจะทราบผลท่ี

กระจ่างชดัมากยิ่งข้ึน ขณะเดียวกนัก็มีความเป็นไปไดว้า่ภาพจิตรกรรมดงักล่าวอาจเป็นการส่ือถึง

เร่ืองราวในชาดกเร่ืองอ่ืนๆท่ีมีทั้งชาดกในนิบาตและนอกนิบาตซ่ึงมีอยู่เป็นจ านวนมากซ่ึงจะได้

วเิคราะห์ต่อไป  

 

 

 

 

 

                                                           
13อุดมศกัด์ิ อรรถโกวทิ, เอกสารประกอบค าสอน ศิลปกรรมวดักลาง, 72. 
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วเิคราะห์เนือ้เร่ืองกบัการแสดงออกในงานจิตรกรรม 

ผลจากการตรวจสอบจิตรกรรมภาพเล่าเร่ืองเหนือหน้าต่างดา้นทิศเหนือของผูศึ้กษา 

พบความน่าจะเป็นของเร่ืองท่ีใช้เขียนบนฝาผนงัดา้นน้ีควรจะเป็นเร่ือง “ชรูทปานชาดก” ซ่ึงเป็น

เร่ืองท่ีอยูใ่นชาดก 550 พระชาติ หรือชาดกในนิบาต แต่อยา่งไรก็ตามเพื่อเป็นการท าความเขา้ใจให้

มากข้ึนจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผูศึ้กษาจะไดแ้สดงเหตุผลและความเป็นไปไดข้องทั้งเร่ืองชรูทปานชาดก 

และเร่ืองจุลปทุมชาดกซ่ึงเคยมีผูศึ้กษาตีความเอาไว ้วา่เร่ืองใดควรจะเป็นเร่ืองท่ีมีความน่าจะเป็นท่ี

ช่างเลือกในการน ามาเขียนเป็นจิตรกรรมฝาผนงัในฝ่ังดา้นทิศเหนือของพระอุโบสถมากกวา่กนัโดย

จะน าเสนอเร่ืองจุลปทุมในล าดับแรก เพื่อแสดงให้เห็นว่าเน้ือเร่ืองไม่ได้มีความสอดคล้องกับ

จิตรกรรมฝาผนงัดา้นทิศเหนือของวดักลางในภาพรวม จากนั้นจึงจะกล่าวถึงเหตุผลท่ีผูศึ้กษาตีความ

ว่าฝาผนังฝ่ังดงักล่าวควรจะเขียนแสดงออกในเร่ืองชรูทปานชาดกมากกว่า ดงัจะแสดง       การ

วเิคราะห์ต่อไปน้ี 

1. จุลปทุมชาดก 

เนื้อเร่ืองย่อ พระโพธิสัตวบ์งัเกิดในพระครรภพ์ระมเหสีของพระเจา้พรหมทตั เจา้

เมืองพาราณสี เม่ือถึงวนัถวายพระนามพระโพธิสัตว ์จึงพร้อมกนัถวายพระนามว่า พระปทุมกุมาร 

พระปทุมกุมารมีนอ้งชายอีก 6 พระองค ์ 

อยูม่าวนัหน่ึง พระเจา้พรหมทตัทอดพระเนตรลงไปท่ีหนา้พระลานเห็นพระราชกุมาร

ทั้งหลายพาบริวารเป็นอนัมากมาสู่ท่ีเฝ้า ก็ทรงสงสัยวา่ พระราชโอรสเหล่าน้ีจะคิดร้ายชิงราชสมบติั

ของพระองค์สักวนัหน่ึง จึงรับสั่งให้พระราชกุมารทั้ง 6 พระองค์พากนัไปอยู่ท่ีอ่ืน เม่ือพระองค์

ล่วงลบัไปแลว้จึงค่อยกลบัคืนมาครองราชสมบติัอนัเป็นของตระกลู 

เม่ือพระราชกุมารรับพระบรมราชโองการแลว้ก็พาพระชายาของแต่ละองค์ออกจาก

เมืองไปดว้ยกนั เดินทางไปถึงท่ีกนัดารแห่งหน่ึง อดขา้วน ้ ามานาน มิอาจทนทรมานได ้จึงปรึกษา

กนัวา่ควรจะฆ่าพระชายา เอาเน้ือมาแบ่งเป็นสิบสามส่วนชวนกนัเสวย ส่วนพระโพธิสัตวเ์ม่ือไดเ้น้ือ

ส่วนแบ่งมาก็มิไดเ้สวยส่วนของพระองค ์แต่ไดเ้ก็บไว ้เม่ือถึงเวลาท่ีจะตอ้งฆ่าพระชายาของพระองค์

ก็ทรงเอาเน้ือท่ีเก็บสะสมไวม้าให้แก่นอ้งๆ คร้ังนอ้งชายเสวยเน้ือแลว้บรรทมหลบั พระโพธิสัตวก์็

พาพระชายาหนีไป พระชายาพระโพธิสัตวเ์ดินทางไปไดค้รู่หน่ึงก็ไม่สามารถกา้วเทา้เดินต่อไปได ้

พระโพธิสัตวจึ์งแบกพระชายาไป เม่ือผา่นไปนานเขา้พระชายาก็ทรงกระหายน ้ า แต่น ้ าในท่ีนั้นไม่มี
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เลย พระโพธิสัตวจึ์งใช้พระขรรค์ฟันลงท่ีพระชานุแล้วให้พระชายาเสวยจนคลายกระหาย ต่อมา

เดินทางมาถึงแม่น ้าใหญ่จึงพากนัลงอาบน ้าพกัผอ่นแลว้ จึงสร้างอาศรมอาศยัอยูต่รงหว้งน ้าแห่งนั้น 

อยูม่าวนัหน่ึงมีโจรคนหน่ึงถูกลงโทษตดัมือตดัเทา้ตดัหูตดัจมูกแลว้เอานอนลงในเรือ

ลอยไปในน ้า เม่ือลอยมาถึงท่ีพระโพธิสัตวอ์าศยัอยู ่พระโพธิสัตวจึ์งไดช่้วยเหลือให้อาศยัในอาศรม

อยูด่ว้ยกนัจนหายจากความบาดเจ็บ ในระหวา่งนั้นพระชายาก็มิไดท้รงชอบพอพระทยั ทั้งยงัแสดง

ความรังเกียจถ่มน ้าลายวา่กล่าวอยูเ่สมอ 

คร้ังเวลาผ่านไปนานเขา้ พระชายาของพระโพธิสัตวก์็เกิดปฏิพทัธ์รักใคร่ในบุรุษ

พิการ ลอบประพฤติอนาจารกบับุรุษนั้นแล้วคิดจะฆ่าพระโพธิสัตว ์จึงแสร้งทูลพระโพธิสัตวว์่า 

ตอนท่ีกระหม่อมฉันนัง่บนพระองัสาของพระองค์มาจากทางกนัดาร กระหม่อมฉันเห็นภูเขาลูก

หน่ึง จึงบวงสรวงกบัเทวดาไวว้่า ถ้าขา้พเจา้กบัสามีรอดชีวิตไปได ้ขา้พเจา้จะกระท าพลีกรรมแก่

ท่าน บดัน้ีเทวดานั้นมาหลอกให้กระหม่อมฉนัตกใจอยู่เสมอ กระหม่อมฉันจะขอกระท าพลีกรรม

แกบ้นเทวดานั้นเสีย 

คร้ังนั้นพระโพธิสัตว์จึงทรงตามไปท าพลีกรรมกับพระชายาด้วย พระชายาแกล้ง

กระท าพลีกรรมโดยการถือดอกไม้และเคร่ืองบูชาเดินท าประทักษิณ เม่ือเวียนมาถึงข้างพระ

ปฤษฎางค ์(ขา้งหลงั) ก็กม้ลงท าท่าถวายบงัคมแลว้ก็ผลกัพระโพธิสัตวต์กลงไปทางเขาขาด แต่พระ

โพธิสัตวห์าไดส้ิ้นชีวติไม่ ทรงตกลงไปคา้งอยูท่ี่พุม่ไมย้อดมะเด่ือ ไม่สามารถจะลงมาขา้งล่างได ้ได้

แต่อาศยัเสวยผลมะเด่ืออยูบ่นคาไมน้ั้น คร้ังนั้นมีพระยาเห้ียใหญ่ตวัหน่ึง มาเห็นพระโพธิสัตวจึ์งได้

ช่วยพระโพธิสัตวใ์หข้ึ้นบนหลงัแลว้พาออกจากป่าไปยงัท่ีอ่ืนแลว้พระยาเห้ียก็กลบัเขา้สู่ป่า  

พระโพธิสัตวเ์สด็จไปถึงหมู่บา้นแห่งหน่ึง ได้ทราบข่าวว่าพระบิดาสวรรคตแลว้ ก็

เสด็จกลบัเขา้เมืองพาราณสี ไดเ้สวยราชแทนพระราชบิดา ทรงพระนามวา่ พระเจา้จุลปทุม ไดท้รง

ตั้งมัน่ในทศพิธราชธรรมและทรงบริจาคทานอยู่เป็นนิจมิได้ขาด ฝ่ายอดีตพระชายาของพระ

โพธิสัตวเ์ม่ือไดผ้ลกัพระสวามีตกเขา จากนั้นก็ออกขอทานกบัสามีใหม่ วนัหน่ึงไดเ้ขา้ไปรับทานใน

พระนครพาราณสี ผูค้นเห็นนางเท่ียวหาเล้ียงดูสามีพิการก็พากนัสรรเสริญ แต่เม่ือพระโพธิสัตวไ์ด้

ทอดพระเนตรเห็นก็ทรงจ าไดว้า่หญิงผูน้ี้เคยเป็นพระชายาของพระองคจึ์งทรงกร้ิวเป็นอยา่งมากทรง

ประกาศแก่เสนาอ ามาตยแ์ละประชาชนทราบวา่หญิงผูน้ี้เคยเป็นพระชายาของพระองคแ์ละไดผ้ลกั

พระองคต์กหนา้ผา จากนั้นพระโพธิสัตวมี์รับสั่งดว้ยความพิโรธวา่ให้เอาชายพิการไปใส่ครกโขลก
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ให้กระดูกแตกละเอียด และตดัหูตดัจมูกหญิงอนัท าร้ายผวัชัว่ชา้ลามกคนน้ีเสียทั้งเป็น แต่ยงัไม่ทนั

ไดล้งโทษ ดว้ยความเป็นพระโพธิสัตวเ์ม่ือทรงหายโกรธก็ทรงรับสั่งให้ลดโทษเป็นการเนรเทศทั้ง

สองออกจากแวน่แควน้ของพระองคไ์ป14 

เร่ืองจุลปทุมเป็นชาดกท่ีมีความนิยมในการเขียนจิตรกรรมสมยัรัชกาลท่ี 4 และรัชกาล

ท่ี 515 ทั้งในภาคกลางและภาคอ่ืนๆ การวิเคราะห์ในจิตรกรรมส่วนน้ีนกัวิชาการทอ้งถ่ินบางท่าน   

ไดตี้ความไวว้า่เป็นเร่ืองจุลปทุมดงัท่ีกล่าวไปแลว้เบ้ืองตน้ ซ่ึงผูศึ้กษาก็เห็นวา่มีการเขียนบางส่วนท่ี

สอดคลอ้งกบัการตีความดงักล่าวแต่ก็อาจมีรายละเอียดบางส่วนท่ีสามารถตีความไปในทิศทางอ่ืน

ไดด้ว้ยเช่นกนัโดยจะขอแสดงขอ้สนบัสนุนขอ้โตแ้ยง้ดงัน้ี 

ข้อสนับสนุน คือ ในการเขียนจิตรกรรมพบว่ามีการด าเนินเร่ืองก่ึงหน่ึงของทั้งหมด

เป็นฉากการเดินป่าของตวัพระซ่ึงถือพระขรรค์เป็นอาวุธ เม่ือมาถึงภูเขาท่ีมีสระน ้ าเบ้ืองล่างมี

ลกัษณะของการชะโงกหน้าลงไปมองบางส่ิงบางอย่าง (ภาพท่ี 70) จากลกัษณะการเขียนเร่ืองราว

เช่นน้ีพอจะมีความเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองจุลปทุมอยูใ่นบางส่วน อน่ึงฉากเมืองสุดทา้ยท่ีตวัพระซ่ึงเป็นตวั

ละครเอกเดินเขา้เมืองนั้นพบว่ามีลกัษณะแตกต่างจากฉากเมือง 2 เมืองแรก คือ พบว่ามีการเขียน

หญิงสูงศกัด์ิท่ีทรงเคร่ืองอาภรณ์อย่างเช้ือพระวงศ์ ก าลงัแสดงท่าทางการเดินออกไปบริเวณประตู

เมือง (ภาพท่ี 71) ทั้งน้ีอาจตีความไดว้่าเป็นอดีตพระชายาของพระเจา้จุลปทุม เน่ืองจากในเน้ือเร่ือง

ตอนสุดทา้ยท่ีพระจุลปทุมไดเ้สด็จกลบัเมืองเพื่อครองราชยต่์อจากพระบิดา เหตุการณ์หลงัจากนั้น

อดีตพระชายาซ่ึงเรร่อนออกขอทานไปตามท่ีต่างๆในท่ีสุดก็ไดม้าเจอกบัพระจุลปทุมเม่ือพระจุล

ปทุมทรงจ าไดว้า่เป็นอดีตพระชายามาขอทานจึงไดข้บัไล่ออกไปให้พน้จากเมือง อยา่งไรก็ตามการ

ท่ีช่างยงัเขียนภาพของอดีตพระชายาของพระจุลปทุมในลกัษณะทรงเคร่ืองภูษาอาภรณ์อยา่งขตัติย

นารี น่าจะเป็นเร่ืองของการใหเ้กียรติวา่อยา่งไรก็เคยเป็นพระชายาของพระโพธิสัตวม์าก่อนก็เป็นได ้

ข้อโต้แย้ง ประเด็นแรก คือ การแสดงออกถึงการเดินออกมาจากเมืองหลงัจากท่ีพระ

เจา้พรหมทตัทรงขบัไล่พระราชบุตร ทั้ง 6 พร้อมทั้งพระชายาทั้ง 6 จากหลกัฐานท่ีพบการเขียนเร่ือง

                                                           
14ย่อความจาก พระสูตร และ อรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที่ 3 ภาคที่ 3, 

(กรุงเทพฯ : ศิวพร, 2525), 229-238. 
15วรลักษณ์ ผ่องสุขสวสัด์ิ, “จุลปทุม ข้อสังเกตเก่ียวกับบทบาทและความนิยมท่ี

ปรากฏในจิตรกรรมสมยัรัชกาลท่ี 4” , เมืองโบราณ 33, 3, (ก.ค. – ก.ย. 2550) : 59-69. 
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จุลปทุมในจิตรกรรมพบว่าช่างให้ความส าคญักับรายละเอียดน้ีโดยการเขียนฉากการเดินทาง

หลงัจากออกจากเมืองของ 12 พระองค ์มีตวัอยา่งในงานจิตรกรรมฝาผนงัวดัหนา้พระธาตุ อ าเภอปัก

ธงชัย นครราชสีมา (ภาพท่ี 72) เป็นต้น แต่การเขียนจิตรกรรมท่ีวดักลางกลับไม่พบว่าเขียน

รายละเอียดน้ีเลย ซ่ึงอยา่งนอ้ยหากไม่เขียนทั้ง 12 องคก์็น่าจะเขียนการเดินทางของพระจุลปทุมและ

พระชายาเพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่เป็นการเดินทางของหญิงชายซ่ึงเป็นตวัละครส าคญัของเร่ือง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 70 ตวัพระเดินป่า และก าลงั 

                ชะโงกหนา้ลงมองสระน ้า  

                จากจิตรกรรมฝาผนงัภายใน 

                อุโบสถ วดักลาง 

 

ภาพท่ี 71 ตวันางก าลงัท าท่าเดินออกจากเมือง?   

                จากจิตรกรรมฝาผนงัภายในอุโบสถ  

                วดักลาง 
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ประเด็นท่ีสอง คือ ฉากท่ีมีตวัพระก าลงัชะโงกหนา้มาจากภูเขา อาจจะเป็นส่วนส าคญั

ท่ีท าให้นกัวิชาการบางท่านตีความว่าเป็นเร่ืองจุลปทุมตอนท่ีจะโดนผลกัตกจากเขา ทั้งน้ีหากเป็น

การผลกัตกจากเขาการเขียนควรจะแสดงภาพของพระชายาท าท่าผลกัพระจุลปทุม เช่น ท่ีวดัหน้า

พระธาตุ อ าเภอปักธงชยั นครราชสีมา (ภาพท่ี 73) จากนั้นพระจุลปทุมจึงตกลงไปติดอยู่บนตน้ไม ้

อน่ึงการท่ีช่างเขียนภาพสระน ้ าด้านล่างเขาก็ไม่น่าจะเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองน้ีเพราะในเน้ือเร่ืองไม่ได้

กล่าววา่พระจุลปทุมตกลงไปในสระน ้าแต่อยา่งใด  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 72 จุลปทุม จากจิตรกรรมฝาผนงัภายในอุโบสถ วดัหนา้ พระธาตุ จงัหวดันครราชสีมา 

ภาพท่ี 73 จุลปทุม จากจิตรกรรมฝาผนงัภายในอุโบสถวดัหนา้พระธาตุ  จงัหวดันครราชสีมา 



68 
 

ประเด็นท่ีสาม คือ การเขียนตวัพระเดินเขา้เมืองถึง 2 เมืองไม่น่าจะเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง

จุลปทุม เน่ืองจากในระหว่างการเดินป่าของพระจุลปทุมนั้นไม่พบว่าเน้ือเร่ืองบอกว่าได้แวะเขา้

เมือง 

นอกจากน้ียงัมีขอ้สังเกตท่ีส าคญัของการเขียนเร่ืองจุลปทุมแมว้า่จะเป็นงานช่างนอก

ราชธานีแต่โดยมากจะแสดงฉากส าคญัท่ีจะพบอยูเ่สมอ ไดแ้ก่ ฉากการชุมนุมกนัของ พระกุมารทั้ง 

6 ก าลงัแบ่งเน้ือของพระชายาของตน, ฉากพระจุลปทุมพาพระชายาหนี, ฉากพระจุลปทุมติดอยูบ่น

ตน้ไม ้เป็นตน้ จากการวเิคราะห์การเขียนเร่ืองราวขา้งตน้แมว้า่จะมีบางเหตุการณ์ท่ีอาจจะใชเ้ป็นขอ้

เช่ือมโยงเก่ียวกบัเน้ือหาในเร่ืองจุลปทุมไดบ้า้งแต่ก็ยงัมีความเป็นไปไดน้้อยมากเม่ือพิจารณาจาก

การท่ีผูศึ้กษาไดท้  าการวเิคราะห์ในรายละเอียดดงัท่ีกล่าวไปแลว้ 

จากการวิเคราะห์และแสดงเหตุผลเบ้ืองตน้ท าให้ทราบวา่ขอ้สนบัสนุนมีน้อยกว่าขอ้

โตแ้ยง้เป็นอยา่งมาก ดงันั้นการตีความวา่จิตรกรรมฝาผนงัภาพเล่าเร่ืองเหนือหนา้ต่างดา้นทิศเหนือ

ภายในอุโบสถไม่น่าจะเขียนแสดงออกในเร่ืองจุลปทุม 

2. ชรูทปานชาดก 

เนื้อเร่ืองย่อ พระโพธิสัตวบ์งัเกิดในตระกูลพ่อคา้เกวียนในเมืองพาราณสี อยู่มา

คราวหน่ึงพระโพธิสัตวซ้ื์อสินคา้ในเมืองพาราณสีข้ึนบรรทุกเกวียน แลว้ก็พาพ่อคา้เป็นอนัมากออก

จากเมืองจนกระทัง่เขา้เขตเส้นทางกนัดาร คร้ันเห็นบ่อน ้ าในในระหว่างทางแห้งเหือดไม่มีน ้ าพวก

พอ่คา้เหล่านั้นจึงคิดกนัวา่จะขดุลงไปในบ่อนั้นเพื่อหาน ้ ากิน เม่ือขุดลึกลงไปเร่ือยๆก็พบวา่มีสมบติั

อยู่มากมาย แต่อย่างไรก็ตามพ่อค้าเหล่านั้นก็ยงัไม่พอใจด้วยความโลภจึงขุดลึกลงไปเร่ือยๆ             

พระโพธิสัตวเ์ห็นดงันั้นจึงห้ามพ่อคา้ทั้งหลายว่าความโลภมกัจะน าพาซ่ึงความฉิบหาย มีทรัพย์

มากมายเพียงน้ีก็น่าจะพอแล้ว แต่เหล่าพ่อคา้ก็ไม่เช่ือฟัง พากนัขุดอยู่อย่างนั้นจนบ่อนั้นลึกลงไป

แทบถึงวมิานของพญานาค 

ฝ่ายพญานาคซ่ึงมีนิวาสถานอยู ่ณ ภายใตบ้่อน้ีนั้น คร้ังวิมานเป็นท่ีอยูข่องตนพงัทลาย 

ก็เกิดความโกรธจึงพน่พิษออกทางจมูกไปถูกพ่อคา้เหล่านั้นตายส้ิน ยงัเหลือแต่พระโพธิสัตวผ์ูเ้ดียว 

แลว้พญานาคนั้นก็ออกจากนาคพิภพแปลงกายเป็นเด็กหนุ่มมาเทียมเกวียน ขนแกว้แหวนเงินทอง

ให้เต็มเกวียนแลว้เชิญพระโพธิสัตวใ์ห้ข้ึนนัง่บนเกวียน ให้นาคบริวารช่วยขบัเกวียนไป ส่วนตนก็

ข้ึนนัง่เกวียนไปกบัพระโพธิสัตว ์คร้ันถึงเมืองพาราณสีจึงให้พระโพธิสัตวข้ึ์นสู่เคหสถาน ช่วยท า
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การขนทรัพยส่์งเสร็จแล้วก็กลับไปยงันาคพิภพอนัเป็นท่ีอยู่ของตน ส่วนพระโพธิสัตวก์็บริจาค

ทรัพยบ์  าเพญ็การกุศล คือใหท้านแก่มหาชน เม่ือส้ินชีพก็ไปบงัเกิดในสวรรค ์    เทวโลก16 

จากการตรวจสอบเร่ืองราวในชาดก 550 พระชาติ17 และปัญญาสชาดก18 รวมถึงนิทาน

พื้นถ่ินท่ีคาดว่าจะไดรั้บความนิยมพบวา่เร่ือง “ชรูทปานชาดก” หน่ึงในชาดก 550 พระชาติ น่าจะ

เป็นเร่ืองท่ีช่างน ามาเขียนจิตรกรรมภาพเล่าเร่ืองบนผนังพระอุโบสถทางด้านทิศเหนือ ทั้งน้ีมี

ขอ้สนบัสนุนและแสดงกระบวนการการตรวจสอบดงัต่อไปน้ี 

ประการแรก สาเหตุท่ีท าให้ผูศึ้กษาสันนิษฐานว่าเป็นเร่ือง ชรูทปานชาดก เน่ืองจาก

ลกัษณะการแสดงออกของภาพเล่าเร่ืองประมวลกบัเน้ือเร่ืองชรูทปานชาดกแลว้พบวา่การแสดงออก

ในฉากส าคญัของเร่ือง นั้นก็คือ ฉากท่ีตวัพระชะโงกหนา้ลงไปในสระน ้าท่ีมีศีรษะมนุษยล์อยอยูเ่ต็ม

สระ สอดคลอ้งกบัตอนท่ีพระโพธิสัตวก์  าลงัคอยเฝ้ามองและเตือนเหล่าพ่อคา้วานิชว่าให้หยุดขุด  

บ่อน ้า อยา่โลภมากในทรัพยส์มบติั แต่ในท่ีสุดการขดุบ่อนั้นเลยไปถูกปราสาทของพญานาคก็ท าให้

พญานาคโกรธและพ่นพิษท าให้พ่อคา้เหล่านั้นตายจนหมดส้ิน อาจเป็นไปไดว้า่การพยายามส่ือถึง

คนท่ีลอยอยูใ่นน ้าจ  านวนมากนั้นเป็นเหล่าพอ่คา้ท่ีก าลงัจะส้ินชีวติ  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16ย่อความจาก พระสูตร และ อรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที่ 3 ภาคที่ 4, 

(กรุงเทพฯ : ศิวพร, 2525), 46-50. 
17คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอ านวยการ

จดังานฉลองสิริราชสมบติัครบ 50 ปี, นิบาตชาดก เล่ม 1-9, 2540. 
18กรมศิลปากร กองวรรณกรรมและประวติัศาสตร์, เชียงใหม่ปัญญาสชาดก เล่ม1-2, 

2541. 
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การตรวจสอบจากชาดกเร่ืองอ่ืนๆไม่พบว่ามีชาดกเร่ืองใดท่ีมีลกัษณะซ่ึงจะเก่ียวขอ้ง

การการขดุบ่อน ้า หรือผูค้นลอยอยูใ่นบ่อน ้าหรือสระน ้า โดยการแสดงออกซ่ึงน่าจะเป็นลกัษณะการ

เขียนในจิตรกรรมท่ีใกลเ้คียงกบัภาพศีรษะบุคคลลอยอยูเ่ต็มบ่อน ้ าหรือสระน ้ า ก็คือการเขียนแสดง

ในฉากนรก ซ่ึงมกัจะแสดงออกถึงศีรษะบุคคลท่ีเป็นสัตวน์รกเบียดเสียดกนัอยู่ในกระทะทองแดง

หรืออยู่ในสระน ้ าท่ีมีการทรมานในลกัษณะต่างๆ (ภาพท่ี 74) โดยความแตกต่างของการเขียนใน

ฉากนรกกบัลกัษณะการเขียนของเร่ืองชรูทปานชาดกน้ีมีส่วนของรายละเอียดและบริบทโดยรอบท่ี

แตกต่างกนั กล่าวคือ ลกัษณะความแออดัยดัเยยีดของศีรษะบุคคลในฉากนรก แสดงถึงความทรมาน

และสีหน้าอนัทุรนทุรายเป็นอย่างมาก ทั้งฉากโดยรอบก็เต็มไปดว้ยความทุกข์ทรมานจากการลง

ทณัฑ์ของนายนิรยบาลในลกัษณะต่างๆ ซ่ึงท่ีกล่าวมาทั้งหมดนั้นต่างจากลกัษณะการเขียนในภาพ

จิตรกรรมภายในอุโบสถ วดักลาง (ภาพท่ี 75) ซ่ึงสระน ้ าท่ีมีศีรษะบุคคลอยู่นั้นแมว้า่จะมีลกัษณะท่ี

เต็มพื้นท่ี แต่ก็มิไดแ้สดงออกว่าแออดัเท่ากบัการทนทุกข์ของสัตวน์รก ศีรษะของบุคคลในสระก็

มิไดมี้การแสดงสีหน้าเจ็บปวดทรมานมากนกั นอกจากน้ีสีของน ้ าในบ่อนั้นก็เป็นสีฟ้าซ่ึงเป็นการ

ส่ือถึงน ้ าธรรมดาอันแตกต่างจากน ้ าท่ีมีเหล่าสัตว์นรกจมอยู่ซ่ึงมักจะเขียนด้วยสีแดงหรือสีท่ี

ร้อนแรงเพื่อส่ือว่าไดรั้บความทรมานมาก นอกจากน้ีสภาพแวดลอ้มโดยรอบสระน ้ าก็เป็นภาพป่า

เขาตรงขา้มกบัสภาพแวดลอ้มในฉากนรกโดยส้ินเชิง 

ภาพท่ี 74 ฉากนรก 

ท่ีมา : สมุดภาพไตรภูมิฉบบัอกัษรขอม ภาษาไทย 

ภาพท่ี 75 สระน ้า จิตรกรรมฝาผนงั 

                ภายในอุโบสถ วดักลาง 
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ประการที่สอง ฉากส าคญัอีกฉากหน่ึงท่ีอาจบ่งบอกว่า เป็นเร่ืองชรูทปานชาดกคือ 

ฉากเมืองทั้ง 3 เมืองกล่าวคือ เมืองแรกคือเมืองเมืองพาราณสีท่ีพระโพธิสัตวอ์อกมา เมืองต่อมา

อาจจะตีความไดว้า่เป็นเมืองบาดาลของพญานาค เน่ืองจากปรากฏวา่มีการเขียนตวัพระจ านวนสอง

องคต่์างจากฉากในเมืองอีกสองเมืองท่ีมีตวัพระประทบัในปราสาทแค่องคเ์ดียว จึงอาจอธิบายไดว้า่

ภาพปรากฏนั้นคือพระโพธิสัตวแ์ละพญานาค อยา่งไรก็ตามในเน้ือเร่ืองไม่ปรากฏวา่พญานาคไดน้ า

พระโพธิสัตวเ์สด็จมาประทบัในเมืองบาดาล จึงอาจตีความไดว้่าช่างอาจจะตอ้งการแสดงออกถึง

ช่วงเวลาระหวา่งท่ีพญานาคก าลงัจะน าพระโพธิสัตวก์ลบัเมืองพาราณสี แต่ในระหวา่งนั้นพญานาค

อาจจะน าพระโพธิสัตวม์าประทบัท่ีเมืองบาดาลก่อนเพื่อท่ีจะไดส้ั่งให้เจา้พนกังานจดัเตรียมขา้วของ

มีค่ามอบให้แก่พระโพธิสัตวก่์อนจะกลบัเมืองพาราณสีก็เป็นได ้เมืองท่ีสามอาจตีความไดว้่าเป็น

เมืองพาราณสีซ่ึงเขียนแสดงอีกคร้ังใหเ้ห็นวา่เป็นการจบเร่ืองตอนท่ีพระโพธิสัตวก์ลบัมาแลว้  

มีขอ้สังเกตว่าเมืองท่ีตีความว่าเป็นเมืองของพญานาคนั้นมีลกัษณะการแสดงออกใน

รูปแบบเดียวกบัเมืองมนุษยท์ั้งปราสาทราชวงั ผูค้น และท่ีส าคญัคือตวัพระตวันางก็แสดงออกใน

ร่างของมนุษย์ มีเคร่ืองทรง เช่น มงกุฎเป็นมงกุฎยอดชัย ซ่ึงโดยมากแล้วการแสดงออกว่าเป็น

พญานาคในร่างของมนุษยม์กัจะเขียนแสดงยอดมงกุฎเป็นรูปหวันาค ซ่ึงจิตรกรรมบนคอสองศาลา

การเปรียญหลงัเก่าของวดักลางเองก็แสดงออกอยา่งชดัเจนเก่ียวกบัเคร่ืองทรงของพญานาคในชาดก

เร่ืองภูริทตัชาดกดงัจะไดแ้สดงตวัอยา่งต่อไป แต่อยา่งไรก็ตามภาพจิตรกรรมในอุโบสถแสดงออก

วา่เป็นงานช่างพื้นถ่ินอยา่งชดัเจน รายละเอียดเล็กนอ้ยดงักล่าวอาจไม่มีความส าคญัต่อการเขียนงาน

จิตรกรรมของช่าง 

ประการทีส่าม เร่ืองชรูทปานชาดก เป็นเร่ืองท่ีอยูใ่นนิบาตชาดกซ่ึงนิบาตชาดกจดัเป็น

ประเภทชาดกท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุดในการน าเร่ืองราวในชาดกประเภทน้ีมาเขียนเป็น

จิตรกรรมฝาผนัง ตวัอย่างท่ีเห็นได้อย่างชัดเจน คือ ชาดก 10 เร่ืองสุดท้ายหรือท่ีเรียกว่า ทศชาติ

ชาดก โดยหากสังเกตแลว้จะพบวา่ลกัษณะการเลือกเร่ืองท่ีจะมาเขียนในงานจิตรกรรมในแต่ละแห่ง

มกัจะวางเร่ืองท่ีอยู่ในระดบัความส าคญัหรืออยู่ในระดบัเร่ืองท่ีเท่าเทียมกนัหรือใกลเ้คียงกนั เช่น 

หากเลือกท่ีจะเขียนชาดกใน 550 พระชาติก็จะเลือกเร่ืองใน 550 เร่ืองมาเขียน หรืออาจจะเลือกเร่ือง

ท่ีมีความส าคญัใกลเ้คียงกบัชาดก 550 พระชาติ อยา่งเช่นเร่ืองในปัญญาสชาดก เป็นตน้ อน่ึงพื้นท่ีท่ี

ใชเ้ขียนภาพเล่าเร่ืองในพระอุโบสถวดักลางก็เป็นพื้นท่ีท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนัทั้งสองฝ่ังผนงั เม่ืออีก



72 
 

ฝ่ังหน่ึงตีความไดว้่าเขียนเร่ือง พระเวสสันดรชาดก อีกฝ่ังก็ควรท่ีจะเขียนในเร่ืองท่ีอยู่ในท านอง

เดียวกนัหรือมีเน้ือเร่ืองอยูใ่นระดบัเดียวกนั คือ ควรเป็นเร่ืองท่ีอยูใ่นชาดก 550 พระชาติ หรือเร่ือง

ในปัญญาสชาดก เป็นตน้ 

เป็นท่ีน่าสังเกตวา่การท่ีช่างเลือกท่ีจะเขียนเร่ืองมหาเวสสันดรชาดรชาดกในผนงัดา้น

หน่ึงของอุโบสถ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีมีเน้ือหาส าคญัคือการบริจาคทาน ดงันั้นจึงมีความเป็นไปไดว้า่อาจ

เลือกชาดกเร่ืองท่ีมีค าสอนท่ีสอดคลอ้งหรือใกลเ้คียงกนัมาเขียนในฝ่ังตรงขา้มกนัซ่ึงในท่ีน้ีจึงเลือกท่ี

จะน าเร่ืองชรูทปานชาดกมาเขียน ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีมีเน้ือหาส าคญัคือการให้ละความโลภในทรัพย์

สมบติั ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเร่ืองค าสอนท่ีอยู่ในท านองเดียวกนั โดยอธิบายได้ว่า เม่ือ

บุคคลใดท่ีสามารถจะบริจาคทานอนัยากท่ีจะบริจาคไดก้็ยอ่มท่ีจะไม่มีความโลภเกิดข้ึนในใจ 

อน่ึงอาจมีผูก้ล่าวแยง้วา่ตวัละครเอกของเร่ืองท่ีเป็นตวัพระนั้นมีการสวมใส่อาภรณ์ท่ี

เป็นอยา่งเคร่ืองทรงของพระมหากษตัริย ์คือ มีเคร่ืองประดบัประดามากมายตามแบบอยา่งการเขียน

ตวัพระในงานจิตรกรรมไทยประเพณีโดยทัว่ไป และมีการเขียนแสดงท่ีอยูอ่าศยัซ่ึงก็คือปราสาทราช

วงั ประกอบไปด้วยพระมเหสี สนมนางในและบริวาร ซ่ึงล้วนแล้วแต่งกายอย่างประณีตงดงาม

ทั้งส้ิน ซ่ึงขดัแยง้กนักบัเน้ือเร่ือง ชรูทปานชาดกซ่ึงพระโพธิสัตวเ์สวยพระชาติเป็นพ่อคา้เกวียน 

ส่งผลให้การแสดงออกก็น่าท่ีจะเป็นไปตามฐานะและฐานนัดรศกัด์ิของพ่อคา้เท่านั้นไม่ควรท่ีจะมี

การแสดงออกทดัเทียมกบัเร่ืองราวของกษตัริย ์ในประเด็นดงักล่าวอาจอธิบายไดว้า่ แมช้าติก าเนิด

ของพระโพธิสัตวใ์นเร่ืองชรูทปทานชาดก จะเป็นเพียงพ่อคา้เกวียน แต่ดว้ยความท่ีเป็นตวัเอกและ

เน้ือเร่ืองตอ้งการส่ือถึงความเป็นพระโพธิสัตว ์ซ่ึงในความเป็นพระโพธิสัตวน์ั้นยอ่มมีฐานะไม่ดอ้ย

ไปกว่ากษตัริยแ์ต่อย่างใด ไม่แปลกท่ีช่างจะยกย่องในความเป็นพระโพธิสัตวข์องตวัพระ จึงเขียน

เคร่ืองทรงและให้ประทบัในปราสาทราชวงัมีบริวารล้อมรอบ ตวัอย่างของแนวคิดดงักล่าวได้

สะทอ้นออกมาอยา่งชดัเจนในลกัษณะการเขียนจิตรกรรมในหลายเร่ือง เช่น เร่ืองวิธูรบณัฑิตชาดก, 

เร่ืองสุวรรณสามชาดก, เร่ืองมโหสถชาดก ซ่ึงทั้งสามเร่ืองท่ียกตวัอย่างมาน้ีตวัละครเอกซ่ึงเป็น  

พระโพธิสัตว์ล้วนแล้วไม่ได้มีฐานะเป็นกษัตริย์ในโลกมนุษย์ทั้ งส้ิน แต่การแสดงออกในงาน

จิตรกรรมก็ไดรั้บการยกย่องให้มีฐานะเท่าเทียมกบักษตัริย ์โดยการเขียนให้ทรงเคร่ืองอยา่งกษตัริย ์

และมีปราสาทอยู่อย่างกษตัริย์ ทั้ งน้ีสังเกตได้ว่าแม้ว่าพระโพธิสัตว์จะเสวยพระชาติเป็นบุคคล

ประเภทใดก็ยงัคงไดรั้บการยกยอ่งใหมี้ฐานะเทียบเท่าพระมหากษตัริยอ์ยูเ่สมอ 
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ในส่วนของ รายละเอียดอ่ืนๆ เช่นการไม่เขียนการเดินทางของกลุ่มพ่อคา้กับพระ

โพธิสัตวโ์ดยเกวยีนตามเร่ืองราวในชรูทปานชาดก ท าความเขา้ใจไดว้า่การเขียนในลกัษณะดงักล่าว

อาจจะไม่เหมาะสมกบัพื้นท่ีและอาจจะลดความโดดเด่นของตวัพระท่ีเป็นตวัด าเนินเร่ืองท่ีส าคญั 

ส่วนการไม่เขียนฉากพญานาคพ่นพิษใส่เหล่าพ่อคา้อาจเพราะช่างตอ้งการตดัเหตุการณ์บางส่วน

ออกไป ประกอบกบังานดงักล่าวเป็นงานช่างพื้นบา้นจึงอาจจะไม่สนใจในรายละเอียดมากนกั 

อย่างไรก็ตามประเด็นท่ีมีปัญหาอีกประเด็นหน่ึงคือ พบว่ามีการเขียนภาพตวัพระ

ชะโงกหนา้ไปมองบ่อน ้ าท่ีมีศีรษะคนอยูน่ั้นไม่ไดมี้เพียงแค่ฉากเดียว ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง 

ชรูทปานชาดกท่ีมีเหตุการณ์น้ีแค่คร้ังเดียว อาจจะเป็นเหตุผลบางประการท่ีช่างตอ้งการท่ีจะส่ือ แต่

เน่ืองดว้ยงานจิตรกรรมดงักล่าวเป็นงานพื้นบา้น และเร่ืองชรูทปานชาดกก็ไม่ไดเ้ป็นเร่ืองท่ีพบเห็น

ได้ทัว่ไปในงานจิตรกรรมไทยประเพณี ช่างจึงน่าจะมีเหตุผลบางอย่างท่ีไม่สามารถทราบได้ว่า

เพราะเหตุใดจึงเขียนออกมาเช่นน้ี โดยการตดัทอนหรือเพิ่มรายละเอียดบางอยา่งอาจเป็นไปโดยไม่

ทราบสาเหตุท่ีแน่ชัด ดังเช่นการไม่เขียนตัวละครเอกอย่างพระกัณหาและพระชาลี ในตอนท่ี      

พระเวสสันดรและพระนางมทัรีเสด็จออกจากเมือง ในเร่ืองเวสสันดรชาดกซ่ึงอยูฝ่ั่งผนงัดา้นทิศใต้

ดงัไดแ้สดงการวเิคราะห์ไปแลว้เบ้ืองตน้ 

หากข้อสันนิษฐานดังกล่าวเป็นความมุ่งหมายในการเขียนเร่ือง ชรูทปานชาดก      

ของจิตรกรจริง อาจเป็นภาพสะทอ้นเร่ืองราวบางอยา่งได ้เช่น อาจสันนิษฐานไดว้า่ผูท่ี้เขียนตอ้งเป็น

ผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกบัชาดกในระดบัหน่ึง ดงัท่ีกล่าวไปแลว้วา่เร่ืองชรูทปานชาดกนั้นไม่ใช่เร่ืองราว

ในชาดกท่ีอยู่ในความนิยมกระแสหลกัของการน ามาเขียนจิตรกรรมฝาผนงัอย่างไทยประเพณีมา

ตั้งแต่โบราณแลว้ โดยเร่ืองท่ีนิยมมากมกัจะเป็นเร่ืองราวในพุทธประวติั หรือหากเป็นเร่ืองในชาดก

ก็มกัจะเป็นเร่ืองในทศชาติชาดก  
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อย่างไรก็ตามพบว่าเร่ืองชรูทปานชาดกปรากฏอยู่ในงานจิตรกรรมหน่ึงในช่องภาพ

ชาดก 550 พระชาติ ภายในพระอุโบสถของวดัเครือวลัย ์กรุงเทพฯ (ภาพท่ี 76) ซ่ึงการท่ีช่างน าชาดก

ทั้ง 550 พระชาติมาเขียนท าให้ตอ้งลดทอนรายละเอียดลงมากเหลือแต่การเขียนแสดงออกถึงฉาก

ส าคญัท่ีสามารถบ่งบอกเร่ืองราวไดเ้ท่านั้น โดยการเขียนเร่ืองชรูทปานชาดกภายในพระอุโบสถของ

วดัเครือวลัยน้ี์มีการแสดงออกท่ีค่อนชดัเจนตามเน้ือเร่ือง เช่น การเขียนแสดงพระโพธิสัตวใ์นรูป

ของพอ่คา้เกวยีนธรรมดา แต่เขียนให้ต่างจากพ่อคา้คนอ่ืนโดยเขียนเส้ือผา้ให้มีความสวยงามมีราคา

ดว้ยการใชท้องค าเปลวปิดเป็นลายดอกดวง ส่วนของเหตุการณ์ส าคญัท่ีมีสระน ้ าเป็นสถานท่ีส าคญั

ของเร่ืองก็แสดงออกมาไดอ้ยา่งชดัเจน ในสระน ้ายงัแสดงให้เห็นบุคคลก าลงัเก็บทรัพยส์มบติัข้ึนมา

จากน ้า หากเทียบการเขียนเร่ืองชรูทปานชาดกของวดักลางก็จะพบวา่มีลกัษณะใกลเ้คียงอยูป่ระการ

ใหญ่ๆ คือ การให้ความส าคญักับฉากท่ีแสดงออกถึงสระน ้ าซ่ึงเป็นสถานท่ีหลักของเร่ือง จาก

หลกัฐานจิตรกรรมเร่ืองชรูทปานชาดกของวดัเครือวลัยซ่ึ์งสันนิษฐานวา่เขียนข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 3 

น่าจะเป็นส่ิงยืนยนัไดว้่างานจิตรกรรมท่ีเขียนเก่ียวกบัเร่ืองชรูทปานชาดกเคยมีการเขียนแลว้อย่าง

ภาพท่ี 76 ชรูทปานชาดก จากจิตรกรรมฝาผนงัภายในพระอุโบสถวดัเครือวลัย ์กรุงเทพฯ 

ท่ีมา : ปรุงศรี วลัลิโภดม, วรรณวจิิตร จาก นิบาตชาดก เล่ม 2  (กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2545), 152. 
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น้อยในงานช่างหลวงสมยัรัชกาลท่ี 319 แต่อย่างไรก็ตามยงัไม่เคยพบว่ามีการเขียนเร่ืองชรูทปาน

ชาดกบนฝาผนงัในลกัษณะเตม็พื้นท่ีผนงัของอุโบสถวหิารในเมืองหลวงเลย 

การท่ีช่างเลือกท่ีจะเขียนเร่ืองชรูทปานชาดกจึงเป็นการสะท้อนความรู้ของช่างใน

ระดบัหน่ึงซ่ึงในความรับรู้ของชาวบ้านทัว่ไปอาจจะรู้แค่พุทธประวติัตอนส าคญั และทศชาติชาดก 

แต่หากเป็นความรู้ท่ีสูงข้ึนไปเช่นน้ีอาจจะสันนิษฐานไดว้า่ช่างน่าจะเป็นช่างท่ีมีความรู้ซ่ึงในท่ีน้ีมี

ความเป็นไปไดว้่าอาจจะเป็นช่างพระท่ีเป็นผูเ้ขียนก็มีความเป็นไปได ้ แต่จากฝีมีการเขียนนั้นยงั

สามารถระบุไดว้า่หากเป็นช่างพระก็น่าจะเป็นพระท่ียงัฝึกการเขียนจิตรกรรมในระดบัท่ียงัไม่ดีพอ

สังเกตจากการเขียนท่ีไม่สวยงามและสมบูรณ์นกั 

ส่วนสาเหตุอนัแทจ้ริงท่ีช่างเลือกท่ีจะเขียนเร่ืองชรูทปานชาดกนั้นคงยากท่ีจะระบุได้

อย่างชดัเจน แต่อย่างไรก็ตามพอจะสันนิษฐานไดว้่าช่างคงจะมีแรงบนัดาลใจจากสภาพสังคมใน

ขณะนั้น ซ่ึงสังคมในสมยันั้นผูค้นอาจจะก าลงัเกิดความโลภในการกระท าบางส่ิงบางอย่างท่ีท าให้

น าไปสู่การสูญเสียท่ีมีผลกระทบต่อคนในพื้นท่ี จึงเลือกเร่ืองชรูทปานชาดกท่ีมีเน้ือเร่ืองกล่าวถึง

โทษของความโลภในทรัพยจ์นเกินประมาณมาเขียนเพื่อสั่งสอนประชาชนในทางออ้ม แนวคิดใน

ลกัษณะน้ีไดมี้นกัวิชาการเคยตีความเก่ียวกบัการเขียนจิตรกรรมเร่ือง จุลปทุมชาดก ท่ีมีเน้ือเร่ืองสั่ง

สอนเก่ียวกบัคู่สามีภรรยาว่าอย่านอกใจกนั ซ่ึงนกัวิชาการบางท่านก็ให้เหตุผลว่าความนิยมเขียน

เร่ืองจุลปทุมชาดกนั้นควรจะอยูใ่นช่วงสมยัรัชการท่ี 4 เน่ืองจากมีเหตุการณ์และคดีเก่ียวกบัการคบชู้

โดยเฉพาะการคบชูข้องคนในราชส านกั20 การน าเร่ืองจุลปทุมชาดกมาเขียนในงานจิตรกรรมจึงอาจ

เป็นความตอ้งการท่ีจะสั่งสอนประชาชนทัว่ไปวา่อยา่ไดก้ระท าเช่นน้ีก็เป็นได ้และเป็นท่ีน่าสังเกต

วา่ทั้งเร่ืองชรูทปานชาดกและจุลปทุมชาดกนั้นไม่ปรากฏวา่เคยมีความนิยมเขียนข้ึนมาก่อนเลยทั้ง

ในสมยัอยธุยาและสมยัรัตนโกสินทร์ช่วงก่อนรัชกาลท่ี 3 แต่ในสมยัรัชกาลท่ี 3 เป็นตน้มาปรากฏวา่

แนวคิดการน าเร่ืองราวในพุทธประวติัและชาดกมาเขียนในงานจิตรกรรมเร่ิมเกิดการเปล่ียนแปลง

                                                           
19สฤษด์ิพงศ์ ขุนทรง, “การศึกษาคติการสร้างภาพนิบาตชาดกในจิตรกรรมฝาผนัง

สมยัรัชกาลท่ี 3 ท่ีพระอุโบสถวดัเครือวลัยว์รวิหาร” (สารนิพนธ์ปริญญาบณัฑิต ภาควิชาโบราณคดี 
คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2545), 1. 

20วรลักษณ์ ผ่องสุขสวสัด์ิ, “จุลปทุม ข้อสังเกตเก่ียวกับบทบาทและความนิยมท่ี
ปรากฏในจิตรกรรมสมยัรัชกาลท่ี 4” , เมืองโบราณ 33, 3, (ก.ค. – ก.ย. 2550) : 59-69. 
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จากระเบียบแบบอย่างท่ีมีมาก่อนอย่างมากทั้งเน้ือเร่ืองท่ีใช้เขียนจิตรกรรมและการแสดงออก จาก

เหตุผลดงักล่าวจึงมีความเป็นไปไดว้า่การเลือกเร่ืองชรูทปานชาดกซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีไม่นิยมใชเ้ขียนใน

งานจิตรกรรมแบบไทยประเพณี อาจจะเป็นอิทธิพลจากการเปล่ียนแปลงแนวคิดของสังคม 

ประกอบกบัความตอ้งการสะทอ้นเหตุการณ์ทางสังคมบางอยา่งของช่างทอ้งถ่ิน จึงไดเ้ลือกเร่ืองน้ี

มาใชเ้ขียนโดยอาจจะไม่ค  านึงถึงเร่ืองราวท่ีมีความนิยมในกระแสหลกัมากนกั 

โดยภาพรวมแลว้ภาพจิตรกรรมเล่าเร่ืองภายในพระอุโบสถดา้นทิศเหนือ มีนยัส าคญัท่ี

สะทอ้นออกมาจากฉากส าคญัของเร่ืองและบริบทแวดล้อมว่าน่าจะแสดงออกในเร่ือง “ชรูทปาน

ชาดก” มากกวา่ท่ีจะแสดงออกในเร่ือง “จุลปทุมชาดก” โดยการศึกษาตีความน้ีใชก้ระบวนการและ

วธีิการวเิคราะห์เร่ืองราวในชาดกเปรียบเทียบกบัการแสดงออกและการล าดบัเร่ืองราวโดยภาพรวม

ของภาพจิตรกรรมดงัท่ีกล่าวมาแล้ว พบว่าภาพจิตรกรรมมีฉากส าคญัตอ้งตรงกนักบัเน้ือหาของ

เร่ืองชรูทปานซ่ึงเป็นเร่ืองในชาดก นอกจากน้ีหากขอ้สันนิษฐานเป็นความจริงยงัมีผลสะทอ้นให้

ทราบแนวคิดและการวางแผนเลือกเร่ืองราวท่ีจะน ามาเขียนของช่างท่ีมีความคิดสร้างสรรคซ่ึ์งแมว้า่

หลายอยา่งจะมีลกัษณะอา้งอิงระเบียบรูปแบบรวมถึงเร่ืองราวของการเขียนจากงานในเมืองหลวงอยู่

มาก แต่ก็ไม่ลืมท่ีจะสร้างความแปลกใหม่และค านึงถึงการตอบสนองทางด้านสังคมบางอย่างท่ี

เกิดข้ึนในสมยันั้นโดยสะทอ้นออกมาจากเร่ืองท่ีเลือกมาเขียน แต่อยา่งไรก็ตามยงัมีประเด็นท่ียงัไม่

ชดัเจนอยูบ่างส่วนซ่ึงเป็นขอ้จ ากดัในการตีความ เช่น ความซ ้ าซ้อนของการเขียนฉากตวัพระชะโงก

หน้าลงไปมองบ่อน ้ าท่ีมีศีรษะคนลอยอยู่ถึง 2 ฉาก ซ่ึงในประเด็นน้ียงัไม่สามารถตีความไดอ้ย่าง

ชดัเจนวา่เหตุใดจึงเป็นเช่นน้ี อาจกล่าวไดเ้พียงวา่เน่ืองจากงานช่างดงักล่าวเป็นงานช่างทอ้งถ่ินท่ีไม่

เนน้การยดึหลกัอยา่งเคร่งครัดอยา่งเช่นงานช่างหลวง 
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1.4 จิตรกรรมเทพชุมนุม (ภาพท่ี 77,78) 

 

 

 

 

 

 

 

จิตรกรรมภาพเทพชุมนุมภายในอุโบสถวดักลาง พบวา่มีการเขียนอยูบ่ริเวณผนงัดา้น

ทิศเหนือและทิศใต ้อยู่ในต าแหน่งเหนือจากจิตรกรรมภาพเล่าเร่ือง โดยสามารถแสดงรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 

จิตรกรรมภาพเทพชุมนุมส่วนผนังด้านทิศเหนือมีการแบ่งแถวทั้งหมด 3 แถว แถวที ่

1 คือแถวล่างสุด และแถวที ่3 คือแถวบนสุด 

แถวที่  1 คือ  แถวครุฑสลับกับอสูรนั่งพับขาในท่ าพนมมือ มีแต่หน้า เ ส้ี ยว 

ประกอบด้วยครุฑ 9 ตน มีทั้งผิวกายสีแดงอ่อนและแดงเข้ม และอสูร 8 ตน มีกายสีเดียวคือ             

สีหมึกมอ รวมเป็น 17 ตน 

แถวที ่2 คือ แถวเทวดานัง่พบัขาในท่าพนมมือมีทั้งหนา้เส้ียวและหนา้อดั มีสีกายเป็น

สีขาวนวลเหมือนกนั จ านวนทั้งส้ิน 17 องค ์

แถวที ่3 คือ แถวพระอรหนัตอ์ยูใ่นท่าเหาะมือขา้งขวาถือตาลปัตรมือขา้งซ้ายปล่อยทิ้ง

ขา้งล าตวั มีสีกายขาวนวลเหมือนกนั แต่จีวรมีทั้งสีน ้ าตาลอ่อนและเขม้สลบักนั จ านวนทั้งส้ิน 22 

รูป 

 

ภาพท่ี 77 เทพชุมนุมบนฝาผนงัดา้นทิศเหนือ  

               ภายในอุโบสถ วดักลาง  

ภาพท่ี 78 เทพชุมนุมบนฝาผนงัดา้นทิศใต ้ 

               ภายในอุโบสถ วดักลาง  
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จิตรกรรมภาพเทพชุมนุมส่วนผนังด้านทิศใต้มีการแบ่งแถวทั้งหมด 3 แถว แถวที่ 1 

คือแถวล่างสุด และแถวที ่3 คือแถวบนสุด 

แถวที่ 1 คือ แถวนกัสิทธ์ิวิทยาธรอยู่ในท่าเหาะมือทั้งสองอยูใ่นท่าพนมมือ มีทั้งหน้า

เส้ียวและหนา้อดั มีสีกายขาวนวล เคร่ืองนุ่งห่มมีทั้งสีน ้ าตาลอ่อนและเขม้สลบักนั จ านวนทั้งส้ิน 17 

ตน 

แถวที ่2 คือ แถวเทวดานัง่พบัขาในท่าพนมมือมีทั้งหนา้เส้ียวและหนา้อดั มีสีกายเป็น

สีขาวนวลเหมือนกนั จ านวนทั้งส้ิน 17 องค ์

แถวที ่3 คือ แถวพระอรหนัตอ์ยูใ่นท่าเหาะมือขา้งซา้ยถือตาลปัตรมือขา้งขวาปล่อยทิ้ง

ขา้งล าตวั มีสีกายขาวนวลเหมือนกนั แต่จีวรมีทั้งสีน ้ าตาลอ่อนและเขม้สลบักนั จ านวนทั้งส้ิน 22 

รูป 

มีขอ้สังเกตวา่จิตรกรรมภาพเทพชุมนุมทั้งดา้นทิศเหนือและทิศใตมี้ลกัษณะการเขียน

ในแถวท่ี 2 (เทวดา) และแถวท่ี 3 (พระอรหนัต)์ ในรูปแบบเดียวกนั มีเฉพาะแถวท่ี 1 ท่ีแตกต่างกนั

คือด้านทิศเหนือเขียนแถวครุฑสลบักบัอสูร ส่วนดา้นทิศใตเ้ขียนแถวนกัสิทธ์ิวิทยาธรเพียงอย่าง

เดียว 

ในส่วนการสลบัสีอ่อนสีเขม้ของแถวพระอรหนัต ์แถวนกัสิทธ์ิวิทยาธร และแถวของ

ครุฑกบัอสูร ไม่ไดแ้สดงนัยส าคญัเก่ียวกบัประติมานวิทยาท่ีจะบ่งช้ีลกัษณะพิเศษของแต่ละองค์

มากนกั ขณะเดียวกนัในความเขา้ใจพื้นฐานของช่างต่อประติมานวิทยาเก่ียวกบับุคคลแต่ละจ าพวก 

ถือวา่ส่ือออกมาไดอ้ยา่งเขา้ใจ เช่น ช่างเขา้ใจวา่สีกายของครุฑซ่ึงสืบเช้ือสายมาจากพระอาทิตยย์อ่ม

มีกายสีแดง หรือกายของเทพบุตรยอ่มมีความบริสุทธ์ิผดุผอ่งเช่นสีขาวนวล เป็นตน้ จึงสันนิษฐานวา่

ลกัษณะการใชสี้อ่อนสลบักบัสีเขม้ของผิวกายและเคร่ืองแต่งกายน่าจะเป็นการออกแบบของช่างท่ี

ตอ้งการสลบัสีอ่อนแกเพื่อใหเ้กิดมิติดา้นความงามเพียงเท่านั้น  

วเิคราะห์เนือ้เร่ืองกบัการแสดงออกในงานจิตรกรรม 

คมัภีร์ทางศาสนาท่ีน่าจะมีอิทธิพลต่อการเขียนเทพชุมนุม น่าจะมีอายุอยูใ่นช่วงตั้งแต่

สมยัอยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ เท่าท่ีพบหลกัฐาน ไดแ้ก่ พระไตรปิฏก พระปฐม

สมโพธิกถา อรรถกถา นิทานกถา  ชินมหานิทาน ไตรภูมิพระร่วง ไตรภูมิโลกวินิจฉัยกถา 
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โดยเฉพาะในพระปฐมสมโพธิกถา พบว่ามีการกล่าวถึงการมาชุมนุมของเหล่าเทพเพื่อเข้าเฝ้า

พระพุทธเจา้อยูห่ลายคร้ัง ในบางคร้ังก็พบวา่มีพระภิกษุเขา้ร่วมชุมนุมอยูด่ว้ย 

ส าหรับเทพชุมนุมท่ีเขียนภายในอุโบสถวดักลาง น่าจะมีท่ีมาจากคมัภีร์ทางพุทธ

ศาสนาจากเล่มใดเล่มหน่ึง และส่วนหน่ึงอาจจะเป็นการลอกเลียนแบบความนิยมท่ีมีอยู่ในเมือง

หลวงและส่วนหน่ึงอาจเป็นแนวคิดของช่างท้องถ่ิน เน่ืองจากลักษณะการเขียนองค์ประกอบ

บางอยา่ง เช่น การเขียนภาพแถวพระอรหนัต ์อยูบ่นผนงัดา้นบนสุดเป็นระเบียบท่ีไม่นิยมในเมือง

หลวงเท่ากบัการเขียนเป็นนกัสิทธ์ิ วทิยาธร เป็นตน้  

แมว้่าการเขียนเทพชุมนุมภายในพระอุโบสถจะมีการแสดงออกในรายละเอียดต่าง

จากคติความนิยมท่ีมีอยูใ่นเมืองหลวง แต่การเขียนถึงรูปแบบของเทพและพระอรหนัตก์็ยงัคงอา้งอิง

กบัคติการเขียนตามประติมานวิทยาของแต่ละองคไ์ดค้่อนขา้งดี โดยจะขอแบ่งอธิบายรายละเอียด

ของการแสดงภาพเทพชุมนุมดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ครุฑ (ภาพท่ี 79, 80) จดัอยูใ่นเทพชั้นต ่า ซ่ึงมีฐานะเป็นเดียรัจฉานประเภทหน่ึง แต่

ก็เป็นท่ียกย่องทั้งในวรรณคดีสันสกฤตและวรรณคดีบาลี ซ่ึงลกัษณะประติมานของพญาครุฑท่ี

ปรากฏการเขียนในงานจิตรกรรมพบว่าช่างเข้าใจในประติมานในเร่ืองของหน้าตาและสีกาย

ค่อนขา้งดี หลกัฐานท่ีส าคญัไดแ้ก่ ลกัษณะครุฑท่ีปรากฏในสมุดภาพไตรภูมิของไทยฉบบัต่างๆใน

ภาพท่ี 79 พญาครุฑสีอ่อน   

                จิตกรรมฝาผนงั  

                ภายในอุโบสถ  

                วดักลาง 

ภาพท่ี 80 พญาครุฑสีเขม้    

           จิตกรรมฝาผนงั   

           ภายในอุโบสถ วดักลาง 

ภาพท่ี 81 พญาครุฑ ในสมุด 

         ภาพไตรภูมิฉบบักรุงธนบุรี  

ท่ีมา: สมุดภาพไตรภูมิบุราณ  

         ฉบบักรุงธนบุรี  
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สมยัอยุธยาและธนบุรี พบว่ามีการลงสีกายของพญาครุฑดว้ยสีปูนอ่อน และเขม้21 (ภาพท่ี 81) แต่

อยา่งไรก็ตามจากขอ้ความในอรรถกถานิทานสูตร คมัภีร์สารัตถปกาสินีไดก้ล่าวถึงรูปร่างของพญา

ครุฑโดยละเอียด แต่ไม่ระบุถึงสีกายของพญาครุฑแต่ประการใด22 จึงน่าจะเป็นไปไดว้่าคติเร่ืองสี

กายของพญาครุฑน่าจะเป็นเร่ืองนอกพุทธศาสนาท่ีใชภ้าษาบาลีเป็นหลกัท่ีน าเขา้มาปะปน ทั้งน้ีใน

วรรณคดีสันสกฤตก็บอกไวอ้ยา่งชดัเจนว่าพญาครุฑนั้นมีความเก่ียวขอ้งกบัพระอาทิตยซ่ึ์งมีสีแดง

เป็นประติมานวทิยาบ่งบอก ดงันั้นการระบายสีแดงเป็นสีกายของพญาครุฑจึงน่าจะเป็นการตีความ

ท่ีมีการผสมผสานกนัมานานแลว้อยา่งนอ้ยก็น่าจะก่อนการเขียนในสมุดภาพไตรภูมิฉบบัอยธุยาและ

ธนบุรีดงัท่ีกล่าวไปแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 รุ่งโรจน์  ภิรมยอ์นุกูล, “การวิเคราะห์ท่ีมาของสมุดภาพไตรภูมิ” (วิทยานิพนธ์

ปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ ภาควิชาโบราณคดี บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2552),  219. 

22 พระสูตรและอรรถกถา แปล สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เล่มที่ 2 (กรุงเทพฯ: มหา
มกุฎราชวทิยาลยั, 2530), 277. 

ภาพท่ี 82 อสูร จิตรกรรมฝาผนงัภายใน 

                อุโบสถ วดักลาง 

ภาพท่ี 83 ราหูอสูร  

ท่ีมา : สมุดภาพไตรภูมิบุราณ ฉบบักรุงธนบุรี 
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2. อสูร (ภาพท่ี 82) เร่ืองราวหรือการแสดงออกเก่ียวกบับุคคลท่ีมีรูปร่างหน้าตาน่า

กลวั ดูน่าเกรงขาม บึกบึน มีเข้ียว ปากแสยะ ท่ีคนไทยเรียกว่า “อสูร” พบว่าท่ีมีของการแสดงออก

ดงักล่าวน่าจะมาจากคมัภีร์จากพุทธศาสนา และศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู ซ่ึงผูศึ้กษาไม่อาจแสดง

รายละเอียดทั้งหมดในการศึกษาน้ีได ้แต่อยา่งไรก็ตามการแสดงออกในรูปแบบท่ีสามารถตีความ

และเรียกว่า  อสูร ปรากฏในงานจิตรกรรมไทยประเพณีหลายแห่งทั้ งในสมัยอยุธยาและ

รัตนโกสินทร์ จนเป็นบุคคลท่ีขาดไม่ไดท่ี้จะน ามาเขียนในงานจิตรกรรมเสมอ ตวัอยา่งเช่นการเขียน

ภาพอสูรในสมุดภาพไตรภูมิทุกฉบบั พบว่าลกัษณะรูปแบบประติมานวิทยาของอสูรท่ีปรากฏมี

ลกัษณะเหมือนกบัพญาวสัวดีมาร ราหู และเหมือนยกัษ ์(ภาพท่ี 83) ซ่ึงเป็นไปไดว้า่พื้นท่ีเขตท่ีราบ

ลุ่มแม่น ้าเจา้พระยาตั้งแต่สมยัอยธุยาเป็นตน้มาหรืออาจจะก่อนหนา้นั้นไม่อาจท่ีจะแยกลกัษณะของ

มาร อสูร  ยกัษแ์ละกุมภณัฑ ์ได้23 ดงันั้นในการศึกษาน้ีจึงเลือกอนุโลมเรียกบุคคลท่ีมีหนา้ตาน่ากลวั 

ทะมึงทึง มีเข้ียว วา่เป็นอสูรทั้งหมด โดยมากการแสดงภาพอสูรในงานจิตรกรรมไทยจะพบวา่แต่ละ

พวกก็มีสีกายและเคร่ืองแต่งกายท่ีต่างกนั เช่น ในสมุดภาพไตรภูมิ เป็นตน้ ดงันั้นในกรณีการเขียน

สีกายอสูรของฉากเทพชุมนุมภายในอุโบสถวดักลางจึงน่าจะเขียนโดยอา้งอิงความรู้สึกนึกคิดของ

ช่างเป็นหลกัประกอบกบัคมัภีร์หลายเล่ม เช่น ปฐมสมโพธิกถา ก็ไดก้ล่าววา่การมาชุมนุมของเทพ

เหล่าต่างๆนั้นไม่ไดมี้การแบ่งชั้นวรรณะกนั จึงเป็นไปไดว้า่สีกายของอสูรท่ีใชสี้หมึกมอน่าจะเป็น

การส่ือถึงความน่ากลวัน่าเกรงขามของอสูรตามความเขา้ใจของช่างโดยท่ีไม่เน้นว่าตอ้งเป็นอสูร

ประเภทใด  

 

 

 

 

 

                                                           
23 รุ่งโรจน์  ภิรมยอ์นุกลู, “การวเิคราะห์ท่ีมาของสมุดภาพไตรภูมิ”, 278. 
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3. นักสิทธ์ิวิทยาธร (ภาพท่ี 84, 85) คือผูมี้กายสิทธ์ิ ในทางพุทธศาสนานกัสิทธ์ิวิทยา

ธร เป็นพวกเดียวกบัเทวดาแต่เป็นเทวดาชั้นต ่า ซ่ึงบางทีจดัเป็นอมนุษยก่ึ์งเทพพวกเดียวกบัอสูรหรือ

นาค24ในพระไตรปิฎกกล่าววา่เม่ือคร้ังเป็นมนุษยไ์ดป้ฏิบติัธรรมอยา่งต ่าท่ีสุดในบรรดาผูท่ี้จะไปเกิด

เป็นเทวดา25 พวกน้ีมีฤทธ์ิมีเวทมนต ์นุ่งห่มหนงัสัตว ์สวมหมวกคลา้ยหมวกแขก หรือสวมหมวกจีบ 

มีพระขรรคเ์ป็นอาวธุ มีทั้งผูช้ายและผูห้ญิง26  

ลกัษณะการเขียนแสดงภาพนกัสิทธ์ิวิทยาธร มกัจะปรากฏอยูเ่หนือกรอบสินเทาทั้งท่ี

เป็นแบบหยกัฟันปลาและลายฮ่อ ลกัษณะท่าทางของเทพชั้นต ่าเหล่าน้ีมกัจะมีทั้งถือดอกบวัเหาะมา

ในอากาศ ถือพระขรรคบ์า้ง ถือดอกไมบ้า้ง ถือพดับา้ง บางตนอุม้มกันารีผล ทั้งหมดนุ่งผา้แบบฤาษี 

                                                           
24 สุนันทา  เงินไพโรจน์, “การวิเคราะห์ภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระท่ีนั่งพุทไธ

สวรรย ์พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระนคร กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาโบราณคดีสมยัประวิศาสตร์ ภาควิชาโบราณคดี บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
2546), 52. 

25 พระไตรปิฏกแก่นธรรม ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระสุต
ตันตปิฏก เล่ม 1, 2550,147. 

26 สุนันทา  เงินไพโรจน์, “การวิเคราะห์ภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระท่ีนั่งพุทไธ
สวรรย ์พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระนคร กรุงเทพมหานคร”, 46. 

ภาพท่ี 84 นกัสิทธ์ิวทิยาธรหนา้เส้ียว  

                จิตรกรรมฝาผนงัภายใน  

                 อุโบสถ วดักลาง 

ภาพท่ี 85 นกัสิทธ์ิวทิยาธรหนา้อดั  

                จิตรกรรมฝาผนงัภายใน 

                 อุโบสถ วดักลาง 
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มีผา้ท่ีท าจากหนงัเสือคลุมไหล่ ส่วนใหญ่สวมมงกุฏจีบ มงกุฏชยั สวมหมวกคลา้ยหมวดแขก มีผา้

โพกศีรษะ มีหนา้ตาลกัษณะเป็นชาวต่างชาติบา้ง ไวห้นวดไวเ้ครา บางตนผิวสีคล ้าบางตนผิวสีอ่อน 

มีทั้งหน้าเส้ียวและหน้าอดั ท่ีการเขียนเทพกลุ่มน้ีอยู่นอกเส้นสินเทาอาจหมายถึงเป็นการแบ่งชั้น

วรรณะของเทพท่ีไม่เขา้กลุ่มในชั้นอ่ืนๆ (ภาพท่ี 86) 

 

 

 

 

 

 

สังเกตว่าช่างท่ีเขียนเทพชุมนุมในพระอุโบสถวดักลางเขียนภาพนกัสิทธ์ิวิทยาธร ใน

แถวแรกแทนท่ีจะเขียนแยกออกจากกลุ่มเทพอ่ืนๆดงัท่ีมีความนิยมกนัในงานช่างหลวง ทั้งน้ีผูศึ้กษา

มีความเห็นว่าช่างน่าจะมีความรู้ในดา้นรูปแบบพอสมควรเน่ืองจากลกัษณะการแสดงออกในชั้น

อ่ืนๆหรือผนังฝ่ังตรงขา้มก็เขียนตามรูปแบบในเมืองหลวง แต่เหตุท่ีเลือกท่ีจะเอาภาพเทพชั้นต ่า

เหล่าน้ีมาเขียนในต าแหน่งท่ีไม่นิยมในเมืองหลวงอาจจะเป็นการตีความของช่างเองวา่ ในเม่ือครุฑ 

อสูร ก็มีบางจ าพวกท่ีเป็นเทพชั้นต ่าเช่นกนั ดงันั้นการท่ีจะเขียนภาพนกัสิทธ์ิวิทยาธรท่ีมีฐานะ และ

ท่ีอยูอ่าศยัใกลเ้คียงกนัก็ไม่น่าจะเป็นเร่ืองท่ีผดิประการใด 

 

 

 

 

ภาพท่ี 86 นกัสิทธ์ิวทิยาธร จิตรกรรมฝาผนงัภายในอุโบสถ วดับางยีข่นั กรุงเทพฯ 

ภาพท่ี 87 เทพบุตร จิตรกรรมฝาผนงัภายในอุโบสถ วดักลาง 
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4. เทพ (ภาพท่ี 87) หมายถึง ผูท่ี้เป็นสุขเพลิดเพลินอยู่ตลอดเวลา แต่ก็เป็นผูท่ี้

ปราศจากความเจริญ เดิมเป็นอยา่งไรก็คงเป็นอยา่งนั้น เช่น ไม่รู้จกัสร้างบา้นเมืองและท าส่ิงต่างๆ 

ส่วนกายของเทพ เรียกวา่ กายทิพย ์เป็นกายสวา่ง ละเอียด ไม่มีปฏิกูล เกิดเป็นอุปปาติกะ ซ่ึงแปลวา่ 

ลอยเกิด คือผดุเกิดข้ึนเอง แต่เป็นอทิสสมานกาย คือ กายท่ีไม่ปรากฏแก่ตาคน อยูใ่นเทวภูมิบริบูรณ์

ด้วยความสุข อายุก็ยืนยาว ไม่แก่ เจ็บ แต่ก็ตายได้เม่ือหมดอายุไขเพียงแต่จะไม่ปรากฏซาก27 

นอกจากน้ีเทวดายงัมีการแบ่งชั้นท่ีเกิดอนัไดแ้ก่ ภูมิเทวดา คือ เทวดาทั้งมวลท่ีอยูบ่นพื้นปฐพี อากาศ

เทวดา คือ เทวดาท่ีมีวิมานลอยอยู่ในอากาศ โดยท่ีจะมีการแบ่งชั้นกนัตามช่ือสวรรค์นั้นๆ เช่น จตุ

มหาราชิกาเทวดา ดาวดึงส์เทวดา เป็นตน้  

จากการตรวจสอบคมัภีร์พุทธศาสนาท่ีใชภ้าษาบาลี เช่น พระไตรปิฎก ปฐมสมโพธิ

กถา ไตรภูมิพระร่วง ไตรภูมิโลกวินิจฉัย ฉบบัหลวง เป็นตน้ ไม่พบว่ามีขอ้ความกล่าวว่าเทวดามี

รูปร่างหรือหน้าตาท่ีคลา้ยมนุษย ์เช่น มีหู ตา จมูกปาก แต่จะอธิบายว่ามีกายเป็นทิพย ์หรือมีกาย

งดงามเหนือมนุษย ์เป็นตน้ ดงันั้นลกัษณะการเขียนงานจิตรกรรมแบบไทยประเพณีท่ีปรากฏว่า

เขียนภาพของเทพชั้นสูงท่ีมีลกัษณะกายคล้ายมนุษยแ์ต่มีการแต่งกายท่ีงดงามด้วยเคร่ืองประดบั

ต่างๆ น่าจะเป็นความเขา้ใจของช่างท่ีพยายามส่ือใหเ้ห็นเป็นรูปธรรม หรืออีกนยัหน่ึงอาจจะตอ้งการ

ส่ือว่าหากมนุษยท์  าดีก็จะได้ไปเกิดเป็นเทวดาท่ีมีรูปโฉมงดงามอย่างอุดมคติก็เป็นได ้ทั้งน้ีพบว่า

หลกัฐานท่ีส าคญัท่ีแสดงใหเ้ห็นความเขา้ใจเร่ืองเทพปรากฏชดัเจนอยูใ่นสมุดภาพไตรภูมิฉบบัต่างๆ

ตั้งแต่สมยัอยธุยาเป็นอยา่งนอ้ยเพราะในสมุดภาพนั้นพบวา่มีการเขียนเร่ืองราวและลกัษณะท่ีส าคญั

ของเทพหรือสวรรคช์ั้นต่างๆไวอ้ยา่งครบถว้นสามารถใชเ้ป็นหลกัฐานอา้งอิงไดอ้ยา่งดี 

 

 

 

 

                                                           
27สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก , 45 พรรษาของ

พระพุทธเจ้า (ม.ป.ท., 2533), 58.  
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5. พระอรหันต์ (ภาพท่ี 88) คือ พระอริยบุคคลชั้นสูงสุดในศาสนาพุทธ สามารถละ

สังโยชน์ได้ครบ 10 ประการ โดยมากแล้วผู ้ท่ีบรรลุเป็นพระอรหันต์จะเป็นภิกษุท่ีบวชใน

พระพุทธศาสนา แต่อย่างไรก็ตามการบรรลุเป็นพระอรหันต์นั้นก็ยงัปรากฏว่ามีฆราวาสสามารถ

บรรลุเป็นพระอรหนัตไ์ดโ้ดยไม่ตอ้งบวชก่อน เช่น พระพาหิยะ พระยสะ28 เป็นตน้  

ในส่วนของการแสดงออกของจิตรกรรมฝาผนงัอนัเป็นเหตุให้ตีความไดว้่าพระภิกษุ

ซ่ึงท าท่าเหาะเหินเดินอากาศอยู่นั้นควรจะเป็นพระอรหันต์ เน่ืองดว้ยพระอรหนัต์ในความเช่ือของ

ชาวพุทธเป็นอริยบุคคลผูไ้ดบ้รรลุนิพพานซ่ึงเป็นเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนา ทั้งน้ีเม่ือไดบ้รรลุ

พระธรรมขั้นสูงสุดตามพระพุทธองคแ์ลว้ก็ยอ่มท่ีจะตอ้งมีอิทธิฤทธ์ิเหนือบุคคลธรรมดา ดงัปรากฏ

ตวัอย่างพระอรหัตน์องค์หน่ึงมีนามว่า พระโมคคลัลานะ อาสาพระพุทธองค์ทรมานพญานาคนนั

โทปนนัทะ ซ่ึงเหตุการณ์การทรมานพญานาคในคร้ังนั้นพระโมคคลัลานะซ่ึงเป็นพระอรหนัตไ์ดใ้ช้

อิทธิฤทธ์ิมากมายในการทรมาน การเหาะเหินเดินอากาศก็เป็นส่วนหน่ึงในการแสดงอิทธิฤทธ์ิดว้ย

เช่นกนั 

อน่ึงพบว่าการเขียนภาพการเหาะของพระภิกษุดงักล่าวอาจสามารถตีความได้จาก

ลกัษณะการแสดงออกว่าเป็นพระปัจเจกพุทธเจา้ไดห้รือไม่ เน่ืองจากพบว่าลกัษณะการเหาะของ

พระปัจเจกพุทธเจา้ท่ีเขียนภายในพระอุโบสถวดัสุทศันเทพวราราม กรุงเทพฯ (ภาพท่ี 89, 90) 

แสดงออกในลกัษณะของพระภิกษุธรรมดาทัว่ไป ไม่ปรากฏว่ามีสัญลกัษณ์ของมหาบุรุษลกัษณะ

อยา่งพระพุทธเจา้ ซ่ึงหากเปรียบเทียบลกัษณะการเหาะของพระภิกษุบนจิตรกรรมฝาผนงัวดักลาง 

พบวา่มีการท าท่าเหาะและการไม่เขียนสัญลกัษณ์ของมหาบุรุษลกัษณะ มีการถือตาลปัตรพาดไวบ้น

                                                           
28บรรจบ บรรณรุจิ, อสีติมหาสาวก (กรุงเทพฯ: กองทุนศึกษาพุทธศาสนา, 2535), 34. 

ภาพท่ี 88 พระอรหนัต ์จิตรกรรมฝาผนงัภายในอุโบสถ  วดักลาง 
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บ่าเช่นเดียวกนั แต่อย่างไรตามผูศึ้กษามีความเห็นว่าต าแหน่งการจดัวางภาพของพระปัจเจกพุทธ

เจา้ของวดัสุทศันเทพวรารามนั้นไม่เหมือนการเขียนในลกัษณะการเรียงแถวเหมือนอยา่งจิตรกรรม

ของวดักลาง แต่จะเขียนแยกอธิบายเร่ืองราวของพระปัจเจกพุทธเจา้ในแต่ละห้องภาพ ท่ีส าคญัคือ

แต่ละห้องภาพก็มีการแสดงออกของพระปัจเจกพุทธเจา้ท่ีต่างกนั เช่น ท่านัง่สมาธิบนอากาศ เหาะ

ในท่าถือตาลปัตร เหาะโดยไม่มีเคร่ืองอฐับริขาร เป็นตน้  ทั้งหมดท่ีกล่าวมาแมว้่าภาพปรากฏของ

พระปัจเจกพุทธเจา้และพระอรหนัตจ์ะมีลกัษณะเฉพาะบุคคลเม่ือเปรียบเทียบกนัเป็นรูปๆคลา้ยกนั

จนท าให้อาจจะตีความไดส้องอย่าง แต่เม่ือวิเคราะห์การแสดงออกในภาพรวมแลว้ การท่ีปรากฏ

ภาพพระภิกษุในลกัษณะของการเหาะมาชุมนุมกนัหลายองคใ์นแถวเดียวกนันั้นน่าจะมีแนวโนม้ท่ี

จะส่ือถึงความเป็นพระอรหนัตม์ากกวา่ นอกจากน้ีการท่ีช่างเขียนให้พระอรหนัตบ์นฝาผนงัอุโบสถ 

วดักลางเหล่านั้นต่างหันหน้าไปทางพระประธานซ่ึงในท่ีน้ีก็คือพระพุทธเจา้องค์ปัจจุบนั น่าจะ

หมายถึงการท าความเคารพด้วยเช่นกนั ท่ีส าคญัไม่เคยพบว่ามีจิตรกรรมแห่งใดเขียนพระปัจเจก

พุทธเจ้าในลักษณะเรียงแถวหันหน้าไปทางพระประธาน จะมีก็แต่การเขียนพระอดีตพุทธเจ้า

ประทบันัง่เรียงแถวกนัหรือไม่ก็เขียนเป็นพระอรหนัตเ์รียงแถวกนัเท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูศึ้กษาพบวา่ในพระไตรปิฎก กล่าวเก่ียวกบัเร่ืองการชุมนุมของพระอรหนัต์ตอนหน่ึง

ไวใ้นมหาสมยัสูตร พระสุตตนัตปิฎกทีฆนิกาย ไดก้ล่าวไวว้่า “…ตอนท่ีพระพุทธเจา้ ทรงปรารภ

ภาพท่ี 89 ตวัอยา่งพระปัจเจกพุทธเจา้ท าท่า 

               เหาะ วดัสุทศันเทพวราราม กรุงเทพฯ 

ภาพท่ี 89 ตวัอยา่งพระปัจเจกพุทธเจา้ท าท่า 

               เหาะ วดัสุทศันเทพวราราม กรุงเทพฯ 
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เม่ือคราวประทบัอยู ่ณ ป่ามหาวนั พร้อมดว้ยภิกษุหมู่ใหญ่ประมาณ 500 องค ์ลว้นเป็นพระอรหนัต์

ทั้งหมด คราวนั้นมีเหล่าเทพอมรจากหม่ืนโลกธาตุมาประชุมกนัเพื่อเฝ้าพระพุทธองคแ์ละพระภิกษุ

สงฆ…์”29 มีขอ้สังเกตวา่เน้ือความในพระไตรปิฎกระบุไวว้า่ขณะท่ีมีเทพมาชุมนุมนั้นมีพระอรหนัต์

จ  านวนมากถึง 500 องคป์ระชุมอยู ่ณ ท่ีนั้นดว้ย อาจจะเป็นแนวคิดท่ีท าให้ช่างน าเหตุการณ์ดงักล่าว

มาเขียนภาพพระอรหันต์ในจิตรกรรมวดักลาง และช่างอาจจะตีความว่าพระอรหันต์ผูซ่ึ้งไดต้รัสรู้

ตามพระพุทธองค์อยู่เหนือกว่าเทพทั้งมวลจึงเขียนในแถวบนสุดก็เป็นได้ ซ่ึงคติการเขียนพระ

อรหนัตม์าชุมนุมกนัน่าจะมีความเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบท่ีเกิดข้ึนใหม่ในสมยัรัชกาลท่ี 4 ดงัท่ีจะกล่าว

ในหวัขอ้การวเิคราะห์เทคนิคและรูปแบบต่อไป 

2.  การวิเคราะห์เนื้อเร่ืองกับการแสดงออกในงานจิตรกรรมบนแผ่นไม้คอสองศาลาการเปรียญ    

หลงัเก่า 

เร่ืองท่ีใชเ้ขียนจิตรกรรมบนคอสองเขียนทศชาติชาดก ครบทั้ง 10 เร่ือง ไดแ้ก่ เตมียราช

ชาดก มหาชนกชาดก สุวรรณสามชาดก เนมียราชชาดก มโหสถชาดก ภูริทตัชาดก จนัทรกุมาร

ชาดก นารทชาดก วธูิรบณัฑิตชาดก มหาเวสสันดรชาดก นอกจากน้ียงัพบวา่มีการเขียนพุทธประวติั 

1 ตอน คือ ตอนประสูติ ขา้งล่างภาพของแต่ละกณัฑ์จะมีตวัอกัษรบอกช่ือกณัฑ์แต่มีอยูเ่ป็นบางภาพ 

บางภาพลบเลือน  

 

 

 

 

 

                                                           
29พระปริยติัเวที, พระไตรปิฎกแปลย่อ พระสุตันตปิฎก (พระนคร : โรงพิมพตี์รณสาร

, 2509), 199-204. 

ภาพท่ี 91 เตมียราชชาดก วดักลาง 
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2.1 เตมียราชชาดก (ภาพท่ี 91) พระเตมียราชเป็นพระราชโอรสของพระเจา้กาสิก   

ราชผูค้รองราชสมบติัในนครพาราณสี พระมารดาทรงพระนามว่าพระนางเจา้จนัทราเทวี ทั้งสอง

พระองคป์รารถนาจะไดพ้ระโอรสจึงท าพิธีบวงสรวงสังเวยขอพระโอรส พระอินทร์ไดส่้งเทพบุตร

องค์หน่ึงลงมาเป็นพระโอรสของพระนางจนัทราและพระเจา้กาสิกราช พระเตมียราชเป็นผูมี้บุญ

และมีพระลกัษณะงดงาม ในเวลาเดียวกนัภรรยาของเหล่าอ ามาตย ์500 คนก็คลอดบุตรในวนัเดือนปี

เดียวกนักบัพระมเหสี พระเจา้กาสิกราชได้ทรงพระราชทานกุมารเหล่านั้นให้เป็นพระสหายแก่

พระโอรส  

เม่ือพระชมมายไุด ้11 เดือน พี่เล้ียงไดอ้ญัเชิญพระราชกุมารข้ึนเฝ้าพระบิดา พระเจา้กา

สิกราชไดท้รงอุม้ให้ประทบับนพระเพลาอยู่ท่ีทอ้งพระโรงมหาวินิจฉัย พระราชกุมารไดส้ดบัพระ

ด ารัสแห่งพระบิดาซ่ึงตรัสสั่งให้ลงพระราชอาญาแก่โจร 4 คน ทรงสะดุ้งกลวันรก จึงท าให้ทรง

ระลึกชาติไดว้า่พระองคเ์คยเสวยราชสมบติัอยู่ในเมืองน้ีถึง 20 ปี สวรรคตแลว้ไปเกิดในนรกเป็น

เวลา 8 หม่ืนปี แลว้ไดไ้ปเกิดในดาวดึงส์สวรรคแ์ลว้จึงมาเกิดท่ีน่ีอีก หากจะเสวยราชสมบติัอีกก็คง

ตอ้งไปนรกอีก เม่ือทรงด าริเช่นนั้นก็เกิดความหวาดกลวัยิ่งนักจึงคิดหาทางจะไปให้พน้จากราช

มณเฑียร พอดีขณะนั้นเทพธิดาผูเ้คยเป็นพระมารดาของพระองค์ซ่ึงสถิตอยู่ในเศวตฉัตร ได้ตรัส

ปลอบพระกุมารและแนะน าให้ท าตนเป็นคนง่อยเปล้ีย หูหนวกเป็นใบ ้จะได้ถูกไล่ออกจากราช

สมบติัดงัพระประสงค ์

พระราชกุมารไดท้รงปฏิบติัตามถอ้ยค าของเทพธิดา จนพี่เล้ียงและอ ามาตยท์ั้งหลายลง

ความเห็นว่าเป็นง่อยใบ ้แม้จะได้พยายามทดลองล่อด้วยขนมของกินต่างๆ ให้เกลือกกลั้ วด้วย

อุจจาระ ทดลองดว้ยไฟใหเ้กิดความกลวั เม่ือเจริญวยัก็ทดลองดว้ยการประเลา้ประโลมจากหญิงสาว

สวย แต่ไม่เป็นผล ในท่ีสุดพระเจา้กาสิกราชจึงมีพระราชโองการให้น าพระโอรสไปฝังเสียท่ีป่าชา้ผี

ดิบตามค าแนะน าของพวกโหราจารย ์รุ่งเชา้นายสุนนัทส์ารถีไดรั้บพระราชโองการจากพระเจา้กา

สิกราช จึงขบัรถพาพระกุมารออกมาแลว้เขา้ไปในป่าชา้แห่งหน่ึง ขณะท่ีนายสารถีก าลงัขุดหลุมอยู่

นั้นพระเตมียไ์ดท้ดลองเหยยีดแขน ขาออกแลว้ทดลองก าลงัโดยยกรถข้ึน นายสารถีเห็นดงันั้นจึงไม่
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กลา้ฝังพระกุมารแลว้ทูลอาสาจะพาพระกุมารกลบัสู่พระราชนิเวศน์เพื่อครองราชสมบติั แต่พระเตมี

ราชทรงปฏิเสธแลว้ถือเพศสมณะบ าเพญ็เพียรจนไดส้มาบติัแลว้ไดไ้ปบงัเกิดในพรหมโลก30 

วเิคราะห์เนือ้เร่ืองกบัการแสดงออกในงานจิตรกรรม 

ลักษณะท่ีส าคญัของการเล่าเร่ืองและการแสดงออกในเร่ืองน้ีพบว่ามีลักษณะท่ีมี

ระเบียบในการเขียนเช่นเดียวกบัในพระนคร เช่น การเขียนแสดงภาพพระเตมียท์รงประทบันัง่บน

บลัลงัก์ มีช้างหมอบอยู่ขา้งๆ ลกัษณะคล้ายจะท าร้ายแต่ก็ไม่ได้ ท าร้าย (ภาพท่ี 92) ซ่ึงเน้ือเร่ือง

ตอนน้ีมีอยู่ในชาดกว่า เม่ือพระชนมไ์ด ้6 ชนัษา หมู่อ  ามาตยก์ราบทูลพระเจา้กาสิกราชว่า “ทารก

ทั้งหลาย 6 ขวบกลวัช้างซับมนั” จึงได้ทดลองน าพระราชกุมารมาประทบันั่งหน้าพระลานแล้ว

ปล่อยชา้งตกมนัเชือกหน่ึงใหเ้ขา้มาหาพระราชกุมาร เด็กคนอ่ืนเม่ือเห็นชา้งตกมนัก็พากนัวิ่งหนี แต่

พระเตมียท์รงคิดวา่ “ตายเสียท่ีงาชา้ง ยงัประเสริฐกวา่หมดไหมใ้นนรกอนัร้ายกาจ” ทรงนัง่น่ิงอยูไ่ม่

ไหวติง ชา้งก็ใชง้วงจบัรัดพระกุมารแลว้กวดัแกวง่ไปมาแต่พระกุมารก็ไม่ไหวติงจนในท่ีสุดควาน

ชา้งก็น าพระกุมารลงมา พระราชาจึงถามวา่ในขณะท่ีชา้งแกวง่พระกุมารนั้นทรงไหวติงบา้งหรือไม่ 

แต่ก็ทรงไดรั้บค าตอบวา่ไม่ทรงไหวติง 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30ย่อความจาก พระสูตร และ อรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที่ 4 ภาคที่ 2 

(กรุงเทพฯ : ศิวพร, 2525), 1-74. 

ภาพท่ี 92 ภาพชา้งหมอบขา้งพระเตมิยราช  

               วดักลาง  

ภาพท่ี 93 ภาพชา้งหมอบขา้งพระเตมิยราช   

               วดัสุวรรณาราม กรุงเทพฯ 
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เป็นท่ีน่าสังเกตว่าการแสดงออกของเร่ืองราวดงักล่าวในการเขียนงานจิตรกรรมใน

ฉากน้ีปรากฏวา่ ไม่มีลกัษณะของการท่ีชา้งตกมนันั้นใชง้วงจบัพระเตมียต์ามเน้ือเร่ืองไดก้ล่าวไวเ้ลย 

ลกัษณะท่ีปรากฏกลบัเป็นภาพของช้างอยู่ในท่าหมอบกลวับารมีของพระเตมีย ์ตวัอย่างการเขียน

ภาพเช่นน้ีมีท่ี จิตรกรรมวดัสุวรรณาราม (ภาพท่ี 93) จิตรกรรมวดัใหญ่อินทาราม (ภาพท่ี 94) ฯลฯ 

อากปักิริยาท่ีช่างเขียนให้ชา้งไม่ใชง้วงจบัพระเตมียอ์าจจะเป็นลกัษณะการเขียนท่ีเนน้แสดงให้เห็น

พระบารมีของพระโพธิสัตวเ์ตมีย ์โดยลกัษณะการเขียนชา้งตกมนัแลว้หมอบอยูข่า้งบุคคลส าคญัน้ีก็

ยงัพบการเขียนในพุทธประวติัตอนท่ีช้างนาฬาคีรีจะเข้ามาท าร้ายพระพุทธเจ้าขณะเสด็จออก

บิณฑบาต แต่ในท่ีสุดด้วยพระบารมีของพระพุทธเจ้าช้างนั้นก็ได้หยุดหมอบลงทนัที ดังนั้นจึง

อธิบายไดว้า่ลกัษณะการเขียนฉากชา้งตกมนัหมอบน่าจะเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขียนฉากใน

พุทธประวติั (ภาพท่ี 95)  

 

 

 

 

ภาพท่ี 94 ภาพชา้งหมอบขา้งพระเตมิยราช  

               วดัใหญ่อินทาราม  จงัหวดัชลบุรี 

ภาพท่ี 95 จิตรกรรมพุทธประวติัตอนพระพุทธองค ์

                ทรงทรมานชา้งนาฬาคีรี  ในพระท่ีนัง่       

                พุทไธสวรรย ์
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ฉากหน่ึงท่ีมกัจะเขียนในงานจิตรกรรมไทยประเพณีในเร่ืองเตมียราชไดแ้ก่ ฉากตอน

พระเตมียท์  าท่ากวดัแกวง่ราชรถท่ีทรงประทบัออกจากพระนคร ในขณะท่ีนายสารถีก าลงัขุดหลุมฝัง

พระองค์ โดยการแสดงออกในฉากน้ีมกัจะพบเห็นไดเ้ป็นจ านวนมากและเป็นฉากอนัแสดงเร่ือง

ของพระเตมียไ์ดอ้ย่างดีท่ีสุดเน่ืองจากไม่มีเร่ืองใดในชาดกท่ีตวัละครเอกจะกระท าในลกัษณะน้ี 

ดงันั้นฉากน้ีจึงเป็นฉากท่ีกล่าวไดว้่ามีการแสดงออกตามเน้ือเร่ืองในชาดกไดอ้ยา่งชดัเจนฉากหน่ึง 

(ภาพท่ี 96) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 96 ภาพพระเตมิยราชก าลงัทดลองก าลงั วดักลาง 

ภาพท่ี 97 มหาชนกชาดก 
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2.2 มหาชนกชาดก (ภาพท่ี 97) คร้ังหน่ึงกษตัริยแ์ห่งเมืองมิถิลาองค์หน่ึงนามว่ามหา

ชนก มีพระราชโอรส 2 องค์ นามว่าพระอริฏฐชนกและพระโปลชนก หลังจากท่ีพระราชบิดา

สวรรคตแลว้ พระอริฏฐชนกไดเ้สวยราชสมบติัแทนและพระราชทานต าแหน่งอุปราชแก่โปลชนกผู้

เป็นอนุชา 

ต่อมาพระอริฏฐชนกถูกอ ามาตยย์ุยงจึงจบัพระอนุชาขงัไวเ้พื่อกนัไม่ให้ก่อกบฎ พระ

โปลชนกหนีไปไดจึ้งคุมสมคัรพรรคพวกมาลอ้มเมืองไว ้พระเจา้อริฏฐชนกออกมาต่อสู้จึงถูกปลง

พระชนมใ์นสมรภูมิ พระอคัรมเหสีของพระเจา้อริฏฐชนกซ่ึงขณะนั้นก าลงัตั้งครรภไ์ดห้ลบหนีไป

อยู่เมืองกาลจมัปากะและอาศยัอยู่กบัอาจารยทิ์ศาปาโมกข ์ต่อมาไดป้ระสูติพระโอรสและให้นาม

ตามพระนามของพระอยักาว่า “มหาชนกกุมาร” เม่ือเจริญวยัไดศึ้กษาเล่าเรียนจนส าเร็จวิทยาการ

และศิลปศาสตร์ทั้งมวล 

เม่ือได้ทราบจากพระราชมารดาว่าเป็นโอรสของกษตัริยแ์ห่งเมืองมิถิลาและถูกแย่ง

ราชบลัลงัก์ จึงคิดไปชิงราชสมบติัคืน และไดข้อลาพระราชมารดาเพื่อออกไปคา้ขายทางทะเลเพื่อ

เอาเงินมาใชใ้นการชิงราชสมบติั 

ขณะท่ีพระมหาชนกจดัซ้ือสินคา้ลงบรรทุกเรือไปคา้ขายทางทะเลพร้อมด้วยพ่อคา้

อ่ืนๆ 700 คนนั้น พระเจา้โปลชนกก็ทรงประชวรหนัก เม่ือเรือของมหาชนกแล่นมาได้ 3 วนัก็

อบัปางลง ซ่ึงเป็นขณะเดียวกบัเวลาท่ีพระเจา้โปลชนกผูป้ระชวรหนกัไดส้ิ้นพระชนมล์ง ส่วนพระ

มหาชนกตอ้งลอยคออยูใ่นทะเลเป็นเวลา 7 วนั จนกระทัง่นางมณีเมขลา (เทพธิดาประจ าทะเล) มา

พบจึงอุม้เอามหาชนกข้ึนจากทะเลไปไวใ้นอุทยานแห่งเมืองมิถิลา 

ทางเมืองมิถิลาพระเจา้โปลชนกผูเ้สด็จสวรรคตนั้นมีพระราชธิดาอยู่องค์เดียว ทรง

พระนามว่าสีวลี เม่ือเวลาจวนสวรรคต พระเจ้าโปลชนกได้ตรัสสั่งอ ามาตย์ว่า พระองค์จะ

พระราชทานสมบติัแก่ผูท่ี้สามารถท าให้พระราชธิดาของพระองคพ์อพระทยัได ้แต่พวกอ ามาตยไ์ม่

สามารถหาผูใ้ดท่ีจะท าใหพ้ระธิดาพอพระทยัได ้จึงพร้อมใจกนัลงความเห็นให้ปล่อยราชรถ เพื่อหา

ผูส้มควรด ารงต าแหน่งเป็นกษตัริย ์ราชรถไดไ้ปหยุดในอุทยานท่ีมหาชนกบรรทมอยู ่พวกอ ามาตย์
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จึงทูลเชิญให้เสวยราชสมบติักรุงมิถิลา เม่ือครองราชยไ์ดร้ะยะเวลาหน่ึงก็สละราชสมบติัและออก

ผนวชในป่าหิมพานต ์และไดส้ าเร็จอภิญญาสมาบติั เม่ือสวรรคตก็ไปบงัเกิดในพรหมโลก31 

วเิคราะห์เนือ้เร่ืองและการแสดงออกในงานจิตรกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉากส าคญัอนัแสดงถึงเร่ืองพระมหาชนกในงานจิตรกรรมไทยประเพณี คือ ฉากใน

ทอ้งทะเล มีเรือก าลงัอบัปาง มีฝงูสัตวน์ ้ากินคนก าลงักดักินผูค้นท่ีตกน ้ า และท่ีส าคญัท่ีสุดคือ มีภาพ

นางเมขลาก าลงัท าท่าฉุดหรืออุม้พระมหาชนกข้ึนจากทอ้งทะเล (ภาพท่ี 98) เน่ืองจากพื้นท่ีของแผน่

                                                           
31ย่อความจาก พระสูตร และ อรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที่ 4 ภาคที่ 2 

(กรุงเทพฯ : ศิวพร, 2525), 75-154. 

ภาพท่ี 98 นางเมขลาอุม้พระมหาชนก  
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ไมค้อสองมีค่อนขา้งจ ากดัการแสดงออกจึงเนน้เฉพาะฉากในทอ้งทะเลเท่านั้น แมจ้ะมีฉากเมืองอยู่

ทั้ งสองข้างของภาพแต่ก็เป็นรายละเอียดท่ีไม่ส าคัญเม่ือเทียบกับฉากตรงกลาง สังเกตว่าใน

องค์ประกอบของเมืองโดยมากแลว้จะเขียนในลกัษณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมแบบจีน หรือ

แมก้ระทัง่ให้ความส าคญักบัชาวจีนซ่ึงสังเกตได้จากการแต่งกายท่ีเป็นเอกลกัษณ์ (ภาพท่ี 99) แต่

ปราสาทท่ีพระธิดาของพระเจา้โปลชนกประทบัอยู่นั้นยงัคงเขียนอย่างไทยประเพณี (ภาพท่ี 100) 

ซ่ึงอาจตีความไดว้า่ช่วงเวลาท่ีช่างเขียนงานน้ีข้ึนคงไดอิ้ทธิพลจากศิลปะจีนมามากพอสมควร  

 

 

 

 

 

 

2.3 สุวรรณสามชาดก (ภาพท่ี 101) คร้ังหน่ึงมีพรานสองคนเป็นเพื่อนรักกนัไดส้ัญญา

จะยกลูกสาวลูกชายให้แต่งงานกนัตามประเพณีนิยมกนัในสมยันั้น ต่อมาพรานคนหน่ึงมีบุตรชาย

ช่ือทุกุลกุมาร พรานอีกคนหน่ึงมีบุตรสาวให้ช่ือว่า ปาริกากุมารี เด็กทั้งคู่มีรูปร่างงดงามกว่าคน

ทัว่ไป เน่ืองจากจุติมาจากพรหมโลก เม่ือเด็กทั้งสองอายุครบ 16 ปี บิดามารดาจึงให้แต่งงานกนั

ตามท่ีสัญญากนัไว ้แต่เด็กทั้งสองไม่อยากเป็นสามีภรรยาทัว่ไปและไดอ้อกผนวชในป่าหิมพานต ์

ต่อมาพระอินทร์ทราบว่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแก่ 2 ดาบส จึงลงมาขอให้ทั้ งสอง

ปรารถนาบุตร โดยให้ทุกุลดาบสเอามือลูบทอ้งของปาริกาในเวลาท่ีนางมีระดู ทุกุลดาบสก็ท าตาม

เทวบญัชานางปาริกาจึงตั้งครรภข้ึ์น เม่ือถึงเวลาก็คลอดบุตรเป็นชายมีผิวดงัทองค าธรรมชาติ จึงให้

ช่ือว่าสุวรรณสาม เม่ือสุวรรณสามอายุได้ 16 ปีบิดามารดาก็ถูกงูพิษพ่นพิษท าให้ตาบอดทนัที

สุวรรณสามจึงไดป้ฏิบติัเล้ียงดูบิดามารดาเป็นอยา่งดี 

วนัหน่ึงพระเจา้ปิลยกัขราช ราชาแห่งนครพาราณสีไดเ้สด็จประพาสล่าเน้ือในป่าหิม

พานต ์ไดเ้สด็จถึงแม่น ้ามิคสัมตานที ซ่ึงสุวรรณสามก าลงัตกัน ้า มีฝงูเน้ือแวดลอ้มอยูม่ากมายก็สงสัย

ภาพท่ี 101 สุวรรณสามชาดก วดักลาง 
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วา่สุวรรณสามจะไม่ใช่มนุษยธ์รรมดา จึงยงิธนูอาบยาพิษไปถูกสุวรรณสามลม้ลง เม่ือรู้ตวัวา่ถูกยิงก็

ตั้งสติไวม้ัน่แลว้เรียกผูย้งิตนใหเ้ขา้มาหา พระเจา้ปิลยกัขราชจึงออกไปไต่ถาม เม่ือทราบความจริงก็

เสียพระทยัมากและตั้งพระทยัจะไปเล้ียงดูบิดามารดาแทนสุวรรณสาม แลว้ไปน าบิดามารดาท่ีตา

บอดมายงัร่างของสุวรรณสาม นางปาริกาผูเ้ป็นมารดาไดอ้ธิษฐานต่อเทวดาให้สุวรรณสามฟ้ืนคืน

ชีพดงัเดิม เม่ือจบค าอธิษฐานสุวรรณสามก็ฟ้ืนคืนชีพ และไดป้ฏิบติัเล้ียงดูบิดามารดาต่อไปและได้

เจริญภาวนาจนไดฌ้านสมาบติั เม่ือหมดอายขุยัก็ไดไ้ปเกิดในพรหมโลก32 

วเิคราะห์เนือ้เร่ืองกบัการแสดงออกในงานจิตรกรรม 

ภาพจิตรกรรมบนคอสองเร่ืองสุวรรณสามพบวา่ช่างเนน้การเขียนรายละเอียดการเล่า

เร่ืองไดค้่อนขา้งละเอียดทั้งท่ีเน้ือท่ีในการเขียนมีอยูอ่ยา่งจ ากดัโดยเนน้การเขียนบุคคลแสดงการเล่า

เร่ืองอยา่งมากกวา่ในฉากอ่ืนๆ โดยรายละเอียดมีดงัน้ี 

1. ฉากพระเจา้ปิลยกัขราชปรึกษากบัขา้ราชบริพารว่าจะออกล่าสัตว ์แสดงออกใน

ภาพบุคคลประทบัในปราสาทราชวงั 

2. ฉากพระเจา้ปิลยกัขราชใชศ้รยงิสุวรรณสาม แสดงออกในภาพบุคคลก าลงัท าท่ายืน

ขาเดียวขาอีกขา้งยกข้ึน มือขา้งหน่ึงเหยยีดออกไปขา้งหนา้มืออีกขา้งหน่ึงก าลงัยกศรข้ึน ท่าดงักล่าว

เป็นท่าแผลงศรท่ีปรากฏในการแสดงโขนละครดว้ยเช่นกนั ส่วนสุวรรณสามซ่ึงเป็นผูท่ี้ตอ้งศรจะ

ปรากฏในท่าทางท่ีก าลงัหนีอยา่งทุลกัทุเลก่ึงวิง่ก่ึงคลานมีสัตวป่์าอยูข่า้งๆ 

3. ฉากพระเจา้ปิลยกัขราชน าหมอ้น ้ าท่ีสุวรรณสามตั้งใจตกัน ้ าไปให้กบับิดามารดา 

แสดงออกในภาพบุคคลสามคนสนทนากนั โดยสองคนสวมใส่อาภรณ์หนงัเสืออยา่งเพศนกับวช

ฤาษีตาบอด (บิดามารดาของสุวรรณสาม) อีกคนหน่ึงนัง่อยูต่  ่ากวา่ท าท่าถือหมอ้น ้ า (พระเจา้ปิลยกัข

ราช) 

4. ฉากพระเจา้ปิลยกัขราชพาบิดามารดาของสุวรรณสามไปหาร่างของสุวรรณสาม 

แสดงออกในภาพพระเจ้าปิลยขราชทรงจูงบิดามารดาของสุวรรณสามท่ีตาบอดไปยงัร่างของ

สุวรรณสาม 

                                                           
32ย่อความจาก พระสูตร และ อรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที่ 4 ภาคที่ 2 

(กรุงเทพฯ: ศิวพร, 2525), 155-213. 
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5.ฉากคร ่ าครวญของบิดามารดาและพระเจา้ปิลยกัขราช แสดงออกในภาพบิดามารดา

พยงุศีรษะของสุวรรณสามแลว้คร ่ าครวญร้องไห ้มีพระเจา้ปิลยกัขราชประทบัขา้งๆ 

เน่ืองจากลักษณะการเล่าเร่ืองและการแสดงออกท่ีแม้ว่าปัจจุบันจะลบเลือนไป

ค่อนขา้งมากแต่ก็มีเคา้โครงท่ีท าให้ทราบเร่ืองราวท่ีช่างพยายามส่ือให้เห็นว่าช่างมีความเขา้ใจกบั

การเขียนในฉากและเร่ืองน้ีเป็นอยา่งมาก นอกจากน้ียงัพบวา่แนวการเขียนเล่าเร่ืองยงัใกลเ้คียงงาน

ช่างหลวงมากเช่นกนั 

 

 

 

 

 

2.4 เนมิยราชชาดก (ภาพท่ี 102) เน้ือเร่ืองโดยย่อ  พระราชาแห่งเมืองมิถิลา ทรงมี

พระโอรสนามวา่ เนมิยกุมาร ผูจ้ะทรงสืบสมบติัในกรุงมิถิลาต่อไป พระเนมิยกุมาร ทรงมีพระทยั

ฝักใฝ่ในการบ าเพญ็ทานมาตั้งแต่ยงัทรงพระเยาว ์ทรงรักษาศีลอุโบสถ อยา่งเคร่งครัด เม่ือพระบิดา

ทอดพระเนตรเห็นเส้นพระเกศาหงอก ก็ทรงร าพึงวา่ บดัน้ีถึงเวลาท่ีจะมอบราชสมบติัให้ แก่โอรส

แลว้ พระองคเ์องก็จะไดเ้สด็จออกบ าเพญ็เพียรในทางธรรมต่อไป จึงทรงมอบราชสมบติัเมือง มิถิลา

ให้แก่พระเนมิราชกุมาร ข้ึนครองเป็นพระเจา้เนมิยราช ส่วนพระองคเ์องก็เสด็จออกบวช รักษาศีล

ตราบจนสวรรคต 

เม่ือพระเจา้เนมิยราชครองราชสมบติั ผูค้นพากนัสรรเสริญพระคุณของพระเจา้เนมิย

ราชว่า พระเจ้าเนมิราช เม่ือทรงปฏิบัติธรรมอยู่นั้น ทรงสงสัยว่า การให้ทานกับการประพฤติ

พรหมจรรย์ คือ การรักษาความบริสุทธ์ิ ไม่ข้องเก่ียวกับวิถีชีวิตของชาวโลกนั้น อย่างไหนจะ

ประเสริฐกวา่กนั พระอินทร์ไดท้รงทราบถึงความกงัขาในพระทยัของพระเจา้เนมิยราช จึงเสด็จจาก

ดาวดึงส์ลงมาปรากฏ เฉพาะพระพกัตร์ พระราชา ตรัสกบัพระราชาวา่ การประพฤติพรหมจรรยจึ์ง

ท าไดย้ากยิง่กวา่การบริจาคทาน และไดกุ้ศลมากยิง่กวา่หลายเท่านกั  

ภาพท่ี 102 เนมิยราชชาดก วดักลาง 
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คร้ันเม่ือพระอินทร์เสด็จกลบัไปเทวโลกแลว้ เหล่าเทวดาซ่ึงคร้ังท่ีเกิดเป็นมนุษยน์ั้น

ไดเ้คยรับทานและฟังธรรมจาก พระเจา้เนมิยราช จนไดม้าบงัเกิดในเทวโลก ต่างพากนัใคร่จะไดพ้บ 

พระอินทร์จึงมีเทวบญัชาให้มาตุลี เทพสารถีน าเวชยนัตราชรถ ไปเชิญเสด็จพระเจา้เนมิยราช จาก

กรุง มิถิลาข้ึนมายงัเทวโลก มาตุลีเทวบุตรรับโองการแลว้ก็น าราชรถไปยงัมนุษยโลก ในคืนวนัเพญ็ 

ขณะพระเจา้เนมิยราชก าลงั ประทบัอยู่กบั เหล่าเสนาอ ามาตย ์มาตุลีทูลเชิญพระราชาว่า เทพบน

สวรรค ์ชั้นดาวดึงส์ส านึกถึงพระคุณ ของพระองค ์ปรารถนาจะไดพ้บพระองค ์จึงน าราชรถมาเชิญ

เสด็จไปยงัเทวโลก พระเจา้เนมิยราชทรงคิดว่า พระองคย์งัมิเคยเห็นเทวโลก ปรารถนาจะเสด็จไป

ตามค าเชิญของเหล่าเทพ จึงเสด็จประทบั บนเวชยนัตราชรถ มาตุลีจึงทูลว่า สถานท่ีท่ีจะเชิญเสด็จ

ไปนั้น มี 2 ทาง คือ ไปทางท่ี อยู่ของเหล่าผูท้  าบาปหน่ึง และไปทางสถานท่ี อยู่ของผูท้  าบุญหน่ึง 

พระราชาประสงคจ์ะเสด็จไปท่ีใดก่อนก็ได ้พระราชาตรัสวา่ พระองคป์ระสงคจ์ะไปยงัสถานท่ีของ 

เหล่าผูท้  าบาปก่อน แลว้จึงไปยงัท่ีแห่งผูท้  าบุญ มาตุลีก็น าเสด็จ ไปยงัเมืองนรก ผา่นแม่น ้ าเวตรณี อนั

เป็นท่ีทรมานสัตวน์รก แม่น ้ าเต็มไปดว้ยเถาวลัย ์หนามโตเท่าหอก มีเพลิงลุกโชติช่วง มีหลาวเหล็ก

เสียบสัตวน์รกไวเ้หมือนอยา่งปลา เม่ือสัตวน์รกตก ลงไปในน ้ าก็ถูกของแหลมคมใตน้ ้ าสับขาดเป็น

ท่อนๆ บางที นายนิรยบาลก็เอาเบ็ดเหล็กเก่ียวสัตวน์รก ข้ึนมาจากน ้ า เอามา นอนหงายอยู่บนเปลว

ไฟบา้ง เอากอ้นเหล็กมีไฟลุกแดงอุดเขา้ไป ในปากบา้ง สัตวน์รกลว้นตอ้งทนทุกขเวทนาดว้ยอาการ

ต่างๆ 

พระราชาตรัสถามถึงโทษของเหล่าสัตวน์รกเหล่าน้ี วา่ไดป้ระกอบกรรมชัว่อะไรไวจึ้ง

ตอ้งมารับโทษดงัน้ี มาตุลีก็ตอบบรรยายถึงโทษกรรมท่ีสัตวน์รกเหล่าน้ี ประกอบไว ้เม่ือคร้ังท่ีเกิด

เป็นมนุษย ์จากนั้น มาตุลีก็พาพระราชาไปทอดพระเนตรขมุนรกต่างๆ ท่ีมีบรรดาสัตวน์รกถูกจองจ า

และลงโทษ อยู่ด้วยความทรมาน แสนสาหัส น่าทุเรศเวทนาต่างๆ เป็นท่ีน่าสะพรึงกลวัอย่างยิ่ง 

พระราชาตรัสถามถึงโทษของสัตวน์รกแต่ละประเภท มาตุลีก็ตอบ โดยละเอียด ต่อจากนั้นพระราชา

ทอดพระเนตรเห็นวิมานแก้วของนางเทพธิดาวารุณี จึงตรัสถามมาตุลีว่า นางเทพธิดา วารุณี

ประกอบกรรมดีอยา่งใดไว ้จึงไดมี้วมิานท่ีงดงามวจิิตรเช่นน้ี มาตุลีก็ทูลใหท้ราบโดยละเอียด 

ในท่ีสุดมาตุลีก็น าเสด็จพระราชาไปถึงวิมานท่ีประทบั ของพระอินทร์ เหล่าเทพยดา

ทั้งหลายมีความ โสมนสัยินดีท่ีไดพ้บพระราชาผูเ้คยทรงมีพระคุณต่อเทพยดาเหล่านั้น ตั้งแต่คร้ังท่ี

ยงัเป็นมนุษยอ์ยูใ่นมนุษยโลก เหล่าเทพไดทู้ลเชิญใหพ้ระราชาประทบัอยู ่ในวมิานของตน เพื่อเสวย
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ทิพยส์มบติั ในดาวดึงส์ พระราชาตรัสตอบว่าไม่ทรงตอ้งการสมบติัเหล่าน้ี จะทรงตั้งหน้าบริจาค

ทาน รักษา ศีล ส ารวม กาย วาจา ใจ เพื่อใหไ้ดรั้บผลแห่งกรรมดี พระราชาประทบัอยูใ่นดาวดึงส์ชัว่

เวลาหน่ึง แลว้จึงเสด็จกลบั เมืองมิถิลา ไดต้รัสเล่าส่ิงท่ีไดพ้บเห็นมา แก่ปวงราษฎร ทั้งส่ิงท่ีไดเ้ห็น

ในนรกและสวรรค์ แลว้ตรัสชกัชวนให้ประชาชนทั้งหลาย ตั้งใจมัน่ ประกอบกรรมดี บริจาคทาน 

รักษาศีล เพื่อให้ไดไ้ปเกิด ในเทวโลก ไดรั้บความสุขสบายร่ืนรมยใ์นทิพยวิมาน พระราชาเนมิราช

ทรงครองแผ่นดินสืบต่อมาด้วยความเป็นธรรม ทรงตั้งพระทัยรักษาศีลและบริจาค ทานโดย

สม ่าเสมอมิไดข้าด33 

วเิคราะห์เนือ้เร่ืองกบัการแสดงออกในงานจิตรกรรม 

เร่ืองเนมียราชเป็นหน่ึงในทศชาติท่ีส าคญั แต่ก็พบว่าการแสดงออกและการอา้งอิง

ชาดกเร่ืองน้ีในคมัภีร์ทางศาสนาภาษาบาลีมีอยู่มากกว่าเร่ืองอ่ืนๆ เช่น มีการอา้งอิงในไตรภูมิพระ

ร่วง34 ในส่วนท่ีว่าดว้ยนรกเป็นตน้ ทั้งน้ีผูศึ้กษาเห็นว่าการท่ีชาดกเร่ืองน้ีไดรั้บความส าคญัในการ

อา้งอิงอยู่เสมอในคมัภีร์เล่มอ่ืนๆ เน่ืองจากเน้ือหาหลักของเร่ืองแสดงออกอย่างชัดเจนในเร่ือง

สวรรคน์รก และผลของการท าดีท าชัว่ซ่ึงง่ายต่อการท าใหค้นในสังคมไดเ้กิดความเกรงกลวัต่อบาป 

เน้ือเร่ืองของเนมียราชชาดกจะแบ่งเป็นสองส่วนคือฉากสวรรค์และฉากนรก แต่ใน

งานจิตรกรรมไทยประเพณีดูเหมือนวา่ช่างจะให้ความส าคญักบัฉากนรกมากกวา่ฉากสวรรคส์ าคญั 

ในส่วนของงานจิตรกรรมบนคอสองศาลาการเปรียญวดักลางท่ีเขียนเร่ืองเนมียราชก็เน้น

ความส าคญัต่อการแสดงออกของฉากนรกอยา่งเห็นไดช้ดั ซ่ึงนอกจากจะสอดคลอ้งกบัลกัษณะการ

เขียนงานจิตรกรรมไทยประเพณีในท่ีอ่ืนๆแล้วยงัสอดคล้องกบัคมัภีร์พุทธศาสนาภาษาบาลีด้วย

เช่นกนั 

ลกัษณะการวางภาพปรากฏวา่ภาพเก่ียวกบันรกเป็นฉากท่ีอยูต่รงกลาง ขอบดา้นหน่ึง

เขียนเวชยนัต์ราชรถมีพระเนมียราชประทบัและมีมาลุตีเทพพุตรเป็นสารถี อีกดา้นหน่ึงเขียนภาพ

ปราสาทราชวงัมีก าแพงกั้นออกจากฉากนรก ภาพในปราสาทมีตวัพระ (พระเนมียราช) ก าลงัสั่ง

สอนประชาชน ตีความไดว้า่การด าเนินเร่ืองเร่ิมจากขวาไปซ้าย โดยเร่ิมจากตอนท่ีมาตุลีน าพระเน
                                                           

33ย่อความจาก พระสูตร และ อรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที่ 4 ภาคที่ 2 
(กรุงเทพฯ : ศิวพร, 2525), 213-302. 

34พระมหาธรรมราชาลิไทย, ไตรภูมิพระร่วง ฉบับตรวจสอบใหม่ (ม.ป.ท., 2525), 12. 
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มียราชเสด็จเยี่ยมนรก แล้วก็ตดัมาท่ีฉากสุดทา้ยคือกลบัมาสั่งสอนผูค้นบนโลกมนุษย ์โดยท่ีช่าง

ไม่ไดเ้ขียนฉากสวรรคก่์อน ดงันั้นในองคป์ระกอบน้ีภาพนรกจึงส าคญัท่ีสุดต่อการด าเนินเร่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบว่าการด าเนินเร่ืองในฉากนรกมีลกัษณะท่ีแสดงรายละเอียดย่อยโดยเร่ิมจากฉาก

พญายมบาลนัง่ตดัสินความผูค้นท่ีตายแลว้ถูกยมบาลน ามาสู่นรกโดยมีสิริคุธอ ามาตยเ์ป็นผูช่้วยใน

การตดัสินว่าผูใ้ดจะตกนรกและไปสวรรค ์ส่วนท่ีเป็นการท าบุญจะจารึกไวใ้นแผ่นทองค าบริสุทธ์ิ

ส่วนท่ีเป็นการท าบาปจะจารึกไวใ้นบญัชีหนงัสุนขั และจากภาพแสดงใหเ้ห็นชดัเจนวา่บญัชีท่ีสิริคุธ

อ ามาตยถื์ออยูน่ั้นไม่ใช่การเขียนสีทองหรือการปิดทองจึงยอ่มตีความไดว้า่ตอ้งเป็นบญัชีหนงัสุนขั35 

ดงันั้นภาพมนุษยท่ี์นัง่เก่ียวแขนกนัในลกัษณะถูกพนัธนาการสามคนดา้นหลงัผูช่้วยพญายมบาลจึง

เป็นผูท่ี้จะตอ้งกลายเป็นสัตวน์รกต่อไปหลงัจากการตดัสิน มีขอ้สังเกตวา่ลกัษณะการแต่งกายของ

พญายมราชและสิริคุธอ ามาตยแ์ต่งกายอยา่สามญัชนไม่ไดมี้การใส่เคร่ืองประดบัท่ีแสดงฐานนัดรแต่

อยา่งใด (ภาพท่ี 103) 

 

                                                           
35เร่ืองเดียวกนั, 11. 

ภาพท่ี 103 พญายมบาลก าลงัตดัสินความ 
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เร่ืองต่อมาเป็นฉากในนรกแต่ละขุม โดยในเนมียราชชาดกกล่าวถึงนรกอุสสทนรก 

(นรกขมุยอ่ยในมหานรกทั้ง 8) วา่มีทั้งหมด 15 ขมุ ประกอบดว้ย เวตรณีนทีนรก โสณาทินรก      อย

ปฐพีนรก องัคารกาสุนรก โลหกุมภีนรก ลุตตสิรนรก ถุสนรก  สัตตหตนรก วิลกตนรก มุตตกรีส 

นรก โลหิตปุพพนรก อุสุทนรก ชลิตปัพพตนรก อวสิโรนรก และมิจฉาทิฏฐินรก36 

แมว้า่นรกในชาดกเนมียราชจะมีอยูห่ลายขุมแต่ช่างก็ไม่ไดเ้ขียนรายละเอียดของนรก

แต่ละขุมเน่ืองจากขอ้จ ากดัเร่ืองพื้นท่ีเป็นส าคญัแต่ช่างจะเลือกเอาเฉพาะเร่ืองเด่นๆของขุมนั้นๆมา

แสดงออกโดยในส่วนของจิตรกรรมบนคอสองน้ีผูศึ้กษาไดตี้ความจากภาพแลว้สรุปไดว้า่ช่างเลือก

ขมุนรกในอุสสทนรกมาเขียน 8 ขุมโดยประมาณ ส่วนขุมนรกท่ีเหลือแมว้า่จะมีขอ้ความในท านอง

กล่าวว่าสัตวน์รกถูกรุมเค่ียนตีโดยนายนิรยบาล แต่ก็เป็นลกัษณะท่ีมีการกล่าวถึงโดยทัว่ไปในการ

อธิบายวธีิการทรมานสัตวน์รกในขุมต่าง ๆ โดยจะไดอ้ธิบายวิธีการเขียนภาพโดยการแสดงออกใน

แต่ละขมุดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36สมเด็จพระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวฒัน์ สมเด็จพระสังฆราชเจา้ , ทรง

แปล, มหานิบาติชาดก ทศชาติฉบับชินวร เล่ม 1 (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 204-228. 
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1. โสณาทินรก หรือ สุนขันรก (ภาพท่ี 104) คือ นรกท่ีมีการทรมานดว้ยการให้สุนขั

นรกมีร่างกายใหญ่เท่าชา้งทั้ง 4 มีสีแดง สีขาว สีด า และสีด่าง และฝงูแร้งกาคอยไล่และกนักินสัตว์

นรกเหล่านั้นให้ไดรั้บความทรมาน37 ลกัษณะท่ีแสดงออกในงานจิตรกรรมพบวา่มีภาพสุนขัสีขาว

ค่อยไล่กดัและเบ้ืองบนมีแร้งกาคอยจิกกินสัตวน์รก 

 

 

 

 

 

                                                           
37ย่อความจาก พระสูตร และ อรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที่ 4 ภาคที่ 2 

(กรุงเทพฯ : ศิวพร, 2525), 218. 

ภาพท่ี 104 โสณาทินรก 

ภาพท่ี 105 อยปฐพีนรก 
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2. อยปฐพีนรก หรือ นรกแผน่ดินเหล็กร้อนแรง (ภาพท่ี 105) คือ นรกท่ีมีการทรมาน

ดว้ยการโบยตีของนายนิรยบาล ท าใหส้ัตวน์รกวิง่หนีแลว้ลม้ลงบนแผน่ดินอนัเป็นเหล็กร้อนลุกเป็น

ไฟท าใหส้ัตวน์รกนั้นลุกไหมไ้ปดว้ยเปลวเพลิงอยา่งทรมาน38 ลกัษณะท่ีแสดงออกในงานจิตรกรรม

คือ สัตวน์รกเพศชายสองตวัก าลงัลม้ลงบนพื้นแลว้มีไฟลุกไหมอ้ยา่งร้อนแรง 

 

 

 

 

 

 

 

3. สัตตหตนรก หรือ นรกแหลนหลาว (ภาพท่ี 106) คือ นรกท่ีมีการทรมานสัตวน์รก

ดว้ยการท่ิมแทงสัตวน์รกดว้ยอาวธุเหล็ก แหลน หลาว ลูกศร จนร่างกายขาดปรุดุจใบไม้39 ลกัษณะท่ี

แสดงออกในภาพสัตวน์รกยืนกางแขนขาออก มีหอกแหลนปักค ้ าแขนทั้งสองข้าง มีกงจกัรป่ัน

ศีรษะอยูด่า้นบน ลกัษณะการเขียนเช่นน้ีพบอยูเ่สมอในการเขียนแสดงเก่ียวกบัการทรมานสัตวน์รก 

 

 

 

 

                                                           
38เร่ืองเดียวกนั, 219. 
39เร่ืองเดียวกนั, 222. 

ภาพท่ี 106 สัตตหตนรก 
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4. โลหกุมภีนรก หรือ นรกกระทะทองแดง (ภาพท่ี 107) คือ นรกท่ีมีการทรมานดว้ย

การท่ีนิรยบาลจบัสัตวน์รกโยนลงไปในกระทะอนัเดือนพล่าน40 ลกัษณะงานจิตรกรรมแสดงออก

ในภาพสัตวน์รกเบียดเสียดกนัจนเห็นแต่ศีรษะอยูใ่นกระทะท่ีตั้งไฟโดยมีนายนิรยบาลคอยควบคุม

อยู ่

 

 

 

 

 

 

5. วิลกตนรก หรือ นรกทุบตี (ภาพท่ี 108) คือ นรกท่ีมีการทรมานดว้ยการทุบตีดว้ย

อาวธุต่างๆ41 ลกัษณะการแสดงออกในจิตรกรรมปรากฏอยูข่อบล่างของภาพมีนายนิรยบาลก าลงัทุบ

ตีสัตวน์รกท่ีนอนอยูบ่นพื้น 

 

                                                           
40เร่ืองเดียวกนั, 220. 
41เร่ืองเดียวกนั, 222. 

ภาพท่ี 107 โลหกุมภีนรก 

ภาพท่ี 108 วลิกตนรก 
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6. ชลิตปัพพตนรก หรือ นรกภูเขาบด (ภาพท่ี 109) คือ นรกท่ีมีการทรมานดว้ยภูเขา

บีบอัดสัตว์นรก ซ่ึงเน้นว่าเกิดจากการท ากรรมโดยผิดประเวณีเล่นชู้ เป็นต้น42 ลักษณะการ

แสดงออกในงานจิตรกรรมปรากฏภาพหัวสัตว์นรกถูกภูเขาบีบอดัเบ้ืองบนมีนายนิรยบาลคอย

ควบคุม 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42เร่ืองเดียวกนั, 225. 

ภาพท่ี 109 ชลิตปัพพตนรก 

ภาพท่ี 110 มิจฉาทิฏฐินรก 
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7. มิจฉาทิฏฐินรก หรือ นรกหมกไหม ้(ภาพท่ี 110) คือ นรกท่ีมีบ่อใหญ่เป็นเพลิง มี

สัตวน์รกรูปร่างพิกลพิการ มี ลกัษณะท่ีแสดงออกในงานจิตรกรรมปรากฏอยูใ่กลก้บัฉากโลหกุมภี

นรก43 เป็นสัตวน์รกในท่านัง่อยูมี่หนา้ตาแปลกหวัแหลมๆ 

 

 

 

 

 

 

 

8. โลหะสิมพลีนรก หรือ นรกลงโทษคนกระท าชู้ (ภาพท่ี 111) คือ เป็นนรกท่ีมีการ

ทรมานโดยการท่ีนิรยบาลบงัคบัให้ชายท่ีเคยเป็นชูก้บัหญิงไต่ข้ึนตน้ง้ิวท่ีมีหนามแหลมคม มีหญิงท่ี

เป็นชูด้ว้ยรออยูป่ลายไม ้เม่ือชายชูข้ึ้นไปถึงหญิงชูก้ลบัปรากฏกายอยูด่า้นล่างท าให้ชายชูต้อ้งไต่ลง

มาอีกเป็นอย่างน้ีจนกวา่จะหมดกรรม44 แต่เป็นท่ีน่าสังเกตว่าฉากน้ีมีการเขียนให้เช่ือมโยงกบัฉาก

โสณาทินรก โดยการเขียนให้สุนขัและแร้งกากดักินสัตวน์รกในขุมน้ี ถือเป็นการควบรวมการเล่า

เร่ืองใหส้ั้นลงโดยไม่ตอ้งเขียนแยกตอน 

อยา่งไรก็ตามเร่ืองราวของนรกขุมน้ีไม่ปรากฏวา่มีการรจนาไวใ้นเนมิยราชชาดก แต่

จะมีปรากฏอยู่ในคมัภีร์อ่ืนๆ เช่น ไตรภูมิพระร่วง, ชินาลงัการฎีกา เป็นตน้ ซ่ึงกล่าวไวว้่า อุสสท 

นรกมีทั้ ง ส้ิน 16 ขุม หน่ึงในนั้ นท่ีเพิ่มมาจากชาดกเนมียราชคือ โลหะสิมพลีนรก นอกนั้ น

เหมือนกนั45 

                                                           
43เร่ืองเดียวกนั, 226. 
44พระมหาธรรมราชาลิไทย, ไตรภูมิพระร่วง ฉบับตรวจสอบใหม่ (ม.ป.ท., 2525), 17. 
45พุทฺธรกฺขิตาจาริย, ชินาลงฺการฎกีา (ม.ป.ท., ม.ป.ป.) 79-83. 

ภาพท่ี 111 โลหะสิมพลีนรก  
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จากลกัษณะการแสดงออกของจิตรกรรมในเร่ืองเนมิยราชชาดก ท าให้เขา้ใจไดว้า่ช่าง

มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวนรกค่อนขา้งดี จึงสามารถแสดงรายละเอียดไดม้ากถึงเพียงน้ี แต่อยา่งไรก็

ตามส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะไดรั้บการฝึกฝนจากช่างหลวงมาดีจึงเขียนรายละเอียดไดใ้กลเ้คียงกบั

งานช่างหลวง  

 

 

 

 

 

 

2.5 มโหสถชาดก (ภาพท่ี 112) คร้ังหน่ึงพระเจา้วิเทหราช เสวยราชสมบติัอยูใ่นเมือง

มิถิลา มีนกัปราชญ ์ประจ าราชส านกัอยู ่4 คนคือ เสนกะ ปุกกุสะ กามินทะ เทวินทะ ส่วนมโหสถผู้

ซ่ึงต่อมาไดม้าเป็นนกัปราชญค์นท่ี 5 ไดถื้อก าเนิดในบา้นเศรษฐีบิดาช่ือศิริวฒักะ มารดาช่ือนางสุมน

เทวี (และมีเทพบุตรอีก 1000 องค์ จุติจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ลงมาถือปฏิสนธิในเวลาเดียวกนั) 

ขณะท่ีคลอดนั้นพระอินทร์ ไดน้ าแท่งทิพยโ์อสถมาใส่ในมือของกุมาร และทิพยโ์อสถนั้นสามารถ

รักษาโรคต่างๆได ้ทารกจึงได้นามว่า มโหสถกุมาร ด้วยเหตุท่ีมีแท่งยาติดมือมาแต่ก าเนิด ในวยั

เด็กมโหสถแสดงความเฉลียวฉลาดหลายอยา่งจนเป็นท่ีประจกัษแ์ก่คนทัว่ไป จนไดรั้บราชการเป็น

เสนาบดีของพระเจา้วิเทหราช และไดช่้วยแกปั้ญหาต่างๆ ในราชส านกัอยา่งเฉียบแหลม จนเป็นท่ี

อิจฉาของเหล่านกัปราชญ ์4 คน ซ่ึงพยายามกลัน่แกลง้มโหสถแต่ไม่ส าเร็จ 

เหตุการณ์ส าคญัท่ีสุดคือตอนท่ีพระเจา้จุลลนีพรหมทตัผูค้รองอุตตรปัญจาลนครไดคิ้ด

การใหญ่ใคร่ปราบปรามกษตัริยใ์นชมพูทวีป ไดป้รึกษาปุโรหิตช่ือเกวฏัฏพราหมณ์ โดยเอาแกว้มณี

ไปล่อแล้วท าตกจากมือ เม่ือเกวฏัฏพราหมณ์ก้มลงเก็บก็กดศีรษะไวร้ะหว่างขาแล้วประกาศว่า 

“เกวฏัฏพราหมณ์อยา่ไหวข้า้พเจา้เลย” พระเจา้จุลลนีเห็นดงันั้นก็คิดว่าเกวฏัฏพราหมณ์แพแ้ลว้จึง

ภาพท่ี 112 มโหสถชาดก วดักลาง 
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ถอยทพักลบั มโหสถไดใ้ชปั้ญญาแกไ้ขเหตุการณ์ต่างๆลุล่วงไปไดดี้ทุกคร้ัง จนชนะใจปราชญท์ั้ง 4 

และพระเจา้วเิทหราช46 

วเิคราะห์เนือ้เร่ืองกบัการแสดงออกในงานจิตรกรรม 

 

 

 

 

 

 

เน่ืองจากเน้ือเร่ืองในมโหสถชาดกมีความยาวมากเร่ืองหน่ึงดงันั้นช่างจึงเลือกเฉพาะ

ตอนใดตอนหน่ึงมาเขียนโดยมากแลว้เท่าท่ีพบในงานจิตรกรรมไทยประเพณีมกัจะนิยมเขียนฉากท่ี

กษตัริยร้์อยเอ็ดพระนครยกทพัของพระเจา้จุลลนีราชมาประชิดมิถิลานครซ่ึงเป็นเมืองท่ีมโหสถอยู ่

ฉากพระเจา้จุลมณียกทพัไปประชิดพลบัพลาท่ีมโหสถสั่งให้สร้างเพื่อเป็นท่ีอ านวยการการรบและ

การวางแผนเอาชนะพระเจา้จุลมณี ฉากมโหสถกดคอเกวฏัพราหมณ์ท่ีกม้ลงเก็บแกว้มณีไม่ให้เงย

หนา้ข้ึน และฉากการลอบเขา้วงัของพระเจา้จุลลนีเพื่อจะลกัพาตวัเหล่าพระญาติของพระเจา้จุลมณี

เพื่อน ามาเป็นองค์ประกนั เป็นตน้ ลกัษณะของฉากท่ีปรากฏในการเขียนงานบนคอสองน้ีพบว่ามี

ลกัษณะท่ีสอดคล้องกบัท่ีนิยมเขียนในพระนคร โดยให้ความส าคญักบัเหตุการณ์ทั้ง 3 เหตุการณ์

เท่าๆกนั อนัไดแ้ก่เหตุการณ์ตอนท่ีพระเจา้จุลมณียกกองทพัไปประชิดเมืองท่ีมโหสถสร้างไว ้ส่วน

เม่ือกองทพัมาประชิดมโหสถก็มิไดก้ลวัแต่ประการใดกลบัมายืนห้ามทพัตรงเชิงเทิน ในระหว่าง

ท่ีมโหสถห้ามทพัอยู่นั้นเหล่าทหารของมโหสถก็ไดแ้อบลอบเขา้ไปจบัตวัพระญาติของพระเจา้จุล

มณีโดยลอบเขา้ไปในวงัไดด้ว้ยวธีิขดุอุโมงคใ์ตดิ้นไวเ้ป็นทางเช่ือม ซ่ึงการเขียนฉากท่ีลอบเขา้ไปจบั
                                                           

46ย่อความจาก พระสูตร และ อรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที่ 4 ภาคที่ 2 
(กรุงเทพฯ : ศิวพร, 2525), 303-568. 

ภาพท่ี 113 มโหสถชาดก วดัมชัฌิมาวาส จงัหวดัสงขลา 
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ตวัพระญาติของพระเจา้จุลมณีและลอบออกมาทางอุโมงคท่ี์สร้างไวเ้ป็นฉากหน่ึงมีตวัอยา่งการเขียน

อยูห่ลายแห่ง เช่น จิตรกรรมท่ีวดัมชัฌิมาวาส (ภาพท่ี 113) เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

2.6 ภูริทัตชาดก (ภาพท่ี 114) พระภูริทตัเป็นราชโอรสของพญานาคช่ือทา้วธตรฐ ผู ้

ครองนาคพิภพ และพระนางสมุททชาซ่ึงเป็นธิดาของพระเจา้พาราณสีซ่ึงถือก าเนิดจากพระมารดาท่ี

เป็นนาค มีพี่นอ้งร่วมทอ้งเดียวกนั 4 คน คือ สุทสัสนกุมาร ทตัตกุมาร (ภูริทตั) สุโภคะ และอริฏฐะ 

คร้ังหน่ึงทตัตกุมารไดไ้ปดาวดึงส์กบัทา้ววรูิปักษแ์ละไดแ้กปั้ญหาต่อพระพกัตร์ของพระอินทร์ พระ

อินทร์ทรงโปรดจึงพระราชทานนามว่า “ภูริทตักุมาร” แปลว่าผูมี้ปรีชาญาณกวา้งขวางเหมือนพื้น

ปฐพี 

ต่อมาภูริทตักุมารมีความประสงค์จะไปเกิดในสวรรค์ จึงทูลลาพระมารดาไปรักษา

อุโบสถอยูใ่กลต้น้ไทรริมฝ่ังแม่น ้ ายมุนาตลอดวนัตลอดคืน ต่อมามีพรานป่า 2 พ่อลูกไปพบเขา้แลว้

น าความไปบอกพราหมณ์ผูมี้มนต์ปราบงูได้ (มนต์อาลมัพายน์) เพื่อหวงัค่าตอบแทน พราหมณ์

อาลมัพายน์ไดจ้บัภูริทตัไปออกงานต่างๆ ไดรั้บความทุกขท์รมานมาก จนกระทัง่พี่ชายคือสุทสัสนะ

ไดแ้ปลงกายเป็นฤาษีไปช่วยไวไ้ด ้แต่ภูริทตัก็ไม่ใหล้งโทษพราหมณ์ผูท้รมานตนและใหป้ล่อยไป47 

 

 

                                                           
47ย่อความจาก พระสูตร และ อรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที่ 4 ภาคที่ 3 

(กรุงเทพฯ : ศิวพร, 2525), 1-122. 

ภาพท่ี 114 ภูริทตัชาดก วดักลาง 
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วเิคราะห์เนือ้เร่ืองกบัการแสดงออกในงานจิตรกรรม 

การวางโครงเร่ืองในจิตรกรรมพบว่ามีฉากส าคัญ 3 ฉาก ได้แก่ ฉากอาลัมพายน์

พราหมณ์ก าลงัรับมนต์อาลมัพายน์จากฤาษี เหตุท่ีทราบว่าเป็นฉากน้ีเน่ืองจากมีการเขียนภาพฤาษี

ตนหน่ึงนัง่อยู่ในบรรณศาลา มีชายเกลา้ผมมวยอยา่งการแต่งกายของพราหมณ์นัง่พนมมืออยูเ่บ้ือง

ล่าง แต่เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ช่างเขียนบุคคลดา้นหลงัพราหมณ์อาลมัพายน์เพิ่มมาอีก 1 คนซ่ึงเน้ือเร่ือง

ในชาดกผูท่ี้ไดรั้บมนต์อาลมัพายน์จากฤาษีมีแค่พราหมณ์แต่คนเดียว อาจอธิบายไดว้่าบุคคลท่ีนั่ง

ด้านหลงัพราหมณ์อาลมัพายน์น่าจะเป็นเนสาทพราหมณ์48 เน่ืองจากฉากต่อไปก็ปรากฏเนสาท

พราหมณ์เช่นกนั แต่เหตุท่ีช่างเขียนเนสาทพราหมณ์ในฉากรับมนต์อาลมัพายน์ดว้ยนั้นน่าจะเป็น

ความเขา้ใจผิดของช่างผูเ้ขียน หรือมิเช่นนั้นก็ไม่ได้เน้นว่าจะตอ้งเขียนรายละเอียดให้เหมือนใน

คมัภีร์ (ภาพท่ี 115) 

 

 

 

 

 

 

 

ฉากต่อมาเป็นฉากท่ีอยูต่รงกลางของภาพและเป็นฉากท่ีส าคญัท่ีสุดต่อการตีความของ

เร่ือง คือ ฉากพญานาคภูริทตัก าลงัจ าศีลโดยการพนัขนดรอบจอมปลวกใหญ่มีนางนาคสนมคอยเฝ้า

พร้อมกบัก าลังบรรเลงดนตรีอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ ายมุนา (ภาพท่ี 116) ไม่นานอาลัมพายน์และเนสาท

พราหมณ์ก็มาถึงบริเวณท่ีพญานาคภูริทตัจ าศีลอยู่ และได้ใช้มนต์อาลัมพายน์จบัพระภูริทตัใน
                                                           

48พราหมณ์ท่ีคบคิดกบัพราหมณ์อาลมัพายน์ท าร้ายพระภูริทตัต ์ซ่ึงพบพราหมณ์อาลมั
พายน์ภายหลงัท่ีพราหมณ์ไดม้นตจ์ากฤาษีแลว้ 

ภาพท่ี 115 ฉากพราหมณ์อาลมัพายน์ 

                  ก าลงัรับมนต ์วดักลาง 

ภาพท่ี 116 ฉากการจ าศีลของพญานาคภูริทตัต ์  

                  วดักลาง 
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ขณะท่ีก าลงัจะจบันั้นเหล่านางนาคก็เกิดความตกใจกลวัพากนัหนีลงน ้ ากนัหมดในงานจิตรกรรมจึง

แสดงท่าทางของนางนาคในช่วงเวลาท่ีต่างกนัคือ ช่วงเวลาท่ีก าลงันัง่เล่นดนตรีกบัช่วงท่ีก าลงัตกใจ

หนีลงน ้ า ลกัษณะเช่นน้ีเป็นการแสดงออกท่ีพบเห็นได้บ่อยในการเขียนเร่ืองภูริทตัชาดกในงาน

จิตรกรรมไทยประเพณีแทบทุกแห่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉากสุดทา้ยของเร่ืองผูศึ้กษาตีความวา่เป็นฉากเสนาบดีทูลพระเจา้สาครพรหมทตัว่า

อาลมัพายน์จะน านาคมาแสดงให้ทอดพระเนตร หรือไม่ก็เป็นฉากพระภูริทตัแสดงธรรมกถาถวาย

แก่เหล่านาคทั้งปวงเน่ืองจากลกัษณะการแสดงออกของภาพไม่ชดัเจนในรายละเอียดท่ีจะบ่งบอกได้

วา่เป็นฉากใดมีเพียงแค่ตวัพระตวันาง และเหล่าเสนาบดีก าลงัปรึกษาหารือกนัหรือสนทนากนับาง

เร่ือง (ภาพท่ี 117) ซ่ึงหากเป็นงานช่างหลวงหรืองานท่ีช่างให้ความส าคญักบัเร่ืองของประติมาณ

วิทยาบุคคลจะเขียนฉากสองฉากน้ีต่างกนั อย่างน้อยก็มีการเขียนมงกุฏชยัท่ีเป็นยอดหัวพญานาค

เพื่อบอกเผา่พงศว์า่เป็นพญานาคซ่ึงจะท าให้แยกออกจากฉากในเมืองมนุษยไ์ดอ้ยา่งง่ายข้ึน ตวัอยา่ง

ในจิตรกรรมท่ีอ่ืนๆ เช่น ท่ีวดัภาวนาภิรตาราม (ภาพท่ี 118) เป็นตน้ 

 

ภาพท่ี 117  มงกุฏชยัท่ีเป็นยอดหวัพญานาค  

                   วดักลาง 

ภาพท่ี 118  มงกุฏชยัท่ีเป็นยอดหวั 

                   พญานาค วดัภาวนาภิรตาราม 

กรุงเทพฯ 
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2.7 จันทกุมารชาดก (ภาพท่ี 119) เป็นโอรสของเจา้เอกราชผูค้รองราชสมบติัอยู่ท่ี

เมืองบุปผวดี พระจนัทกุมารได้รับต าแหน่งอุปราช มีกณัฑหาลพราหมณ์เป็นปุโรหิตกณัฑหาล 

พราหมณ์เป็นคนตดัสินความไม่ยุติธรรมเพราะชอบรับสินบน ประชาชนพากนันิยมพระจนัทกุมาร 

เพราะเป็นผูต้ดัสินความอยา่งยติุธรรม ความทราบถึงพระเจา้เอกราชจึงโปรดใหพ้ระจนัทกุมารเป็นผู ้

วินิจฉัยคดีความแทน กณัฑหาลพราหมณ์จึงอาฆาตพระกุมาร และหาทางกลัน่แกลง้อยู่ตลอดเวลา 

และในท่ีสุดไดอ้อกอุบายให้พระเจา้เอกราชจบัพระจนัทกุมารฆ่าบูชายญัโดยหลอกวา่ การฆ่าโอรส

บูชายญัจะช่วยให้พระเจา้เอกราชไดไ้ปสวรรค์ ร้อนถึงพระอินทร์ตอ้งลงมาท าลายพิธี จากนั้นพวก

ประชาชนไดรุ้มประชาทณัฑก์ณัฑหาลพราหมณ์แลว้พากนัรุมจะสังหารพระเจา้เอกราชดว้ย แต่พระ

จนัทกุมารขดัขวางไว ้ประชาชนจึงขบัพระเจา้เอกราชออกจากเมือง แล้วทูลเชิญพระจนัทกุมาร

ปกครองราชสมบติัสืบไป49 

วเิคราะห์เนือ้เร่ืองกบัการแสดงออกในงานจิตรกรรม 

การแสดงออกในเร่ืองน้ีมีฉากท่ีส าคญัอยู่สองฉาก ฉากแรกเป็นฉากตอนท่ีปุโรหิตย์

กณัฑหาลและพวกพากนักราบทูลให้พระเจา้เอกราช กระท าพิธีบูชายญัเพื่อพระองคจ์ะไดเ้สด็จไป

สวรรคช์ั้นดาวดึงส์ โดยการบูชายญัดว้ยของ 4 หมวด ไดแ้ก่ คนและสัตวจ์  าพวกละ 4 อยา่ง หน่ึงใน

ส่ีอยา่งนั้นคือ พระโอรส (พระจนัทกุมาร) (ภาพท่ี 120) 

                                                           
49ย่อความจาก พระสูตร และ อรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที่ 4 ภาคที่ 3 

(กรุงเทพฯ : ศิวพร, 2525), 123-204. 

ภาพท่ี 119 จนัทกุมารชาดก วดักลาง 
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ฉากต่อกนัคือฉากท่ีพระจนัทกุมารประทบันัง่ภายในปะร าพิธีมีผา้ขาวกนัเป็นหลงัคามี

ฉตัรประดบัทั้ง 4 มุม มีปะร าท่ีประทบัของพระเจา้เอกราชผูเ้ป็นบิดาอยู่ขา้งๆ ในขณะท่ีก าลงัจะท า

พิธีบูชายญัพระอินทร์ผูท้ราบเหตุการณ์ก็ไดเ้สด็จลงมาท าลายพิธีโดยใชค้อ้นเหล็กท าลายฉตัรพิธีจน

หกัลง (ภาพท่ี 121) ลกัษณะของการเหาะมาท าลายพิธีน้ีเป็นการเขียนแสดงออกในงานจิตรกรรม

เก่ียวกบัเร่ืองน้ีอยูเ่สมอจนเป็นแบบแผนท่ีสืบทอดต่อกนัมาในงานจิตรกรรมไทยประเพณีก็วา่ได ้มี

ขอ้สังเกตวา่การเขียนเร่ืองราวในตอนน้ีบนจิตรกรรมฝาผนงัท่ีอ่ืนๆ เช่นบนผนงัพระวิหารอุโบสถจะ

ปรากฏรายละเอียดมากกว่าน้ี เช่น มีการวาดส่ิงท่ีใช้ประกอบการบูชายญัมากกว่าน้ี เช่น พระญาติ

องค์อ่ืนๆนอกเหนือจากพระจนัทกุมาร หรือช้าง ม้ามงคลต่างๆ เป็นต้น แต่เหตุท่ีช่างไม่เขียน

รายละเอียดในงานจิตรกรรมในท่ีน้ีทั้งท่ีพบว่ายงัมีพื้นท่ีเพียงพอต่อการเขียนเพิ่มในรายละเอียด 

น่าจะเป็นความประสงคข์องช่างท่ีตอ้งการแสดงเฉพาะสาระส าคญัจากตวัหลกัของเร่ือง  

 

 

 

ภาพท่ี 120 ปุโรหิตยก์ณัฑก์ราบทูลใหพ้ระเจา้ 

                  เอกราช กระท าพิธีบูชายญั วดักลาง 

ภาพท่ี 121 ฉากพระอินทร์ท าลายพิธีบูชายญั 

                  วดักลาง 
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2.8 พรหมนารทชาดก (ภาพท่ี 122) เน้ือเร่ืองน้ีกล่าวถึงพระเจา้องัคติราชเสวยราช

สมบติัอยู่ในเมืองมิถิลา มีราชธิดานามว่า พระนางรุจาราชกุมารี พระเจา้องัคติราชได้หลงผิดเช่ือ

ถอ้ยค าของนกับวชนอกศาสนา บ าเรอพระองคด์ว้ยเบญจกามคุณ งดการช่วยเหลือเก้ือกูลไพร่ฟ้าขา้

แผ่นดินเสียส้ิน บ ารุงพระองค์ให้เพลิดเพลินอยู่ในความสุขเท่านั้น แมพ้ระราชธิดาจะทูลแนะน า

อย่างใดก็ไม่เป็นผล พระราชธิดาจึงตั้งจิตอธิษฐานขอให้ทา้วโลกบาลมหาพรหม สมณพราหมณ์ผู ้

ทรงธรรมและเทพยดามาช่วยช้ีแนะใหพ้ระราชบิดากลบัตั้งอยูใ่นสัมมาทิฐิ เช่นเคย พระนารทพรหม

ทราบเหตุการณ์จึงเนรมิตเพศเป็นฤาษีเหาะลงมาสู่ปราสาทของพระเจา้องัคติราช แลว้ทูลแนะน าให้

พระองคล์ะบาป มิตรเลว และใหบ้ าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่ประชาชน50 

 

 

 

 

 

 
                                                           

50ย่อความจาก พระสูตร และ อรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที่ 4 ภาคที่ 3 
(กรุงเทพฯ : ศิวพร, 2525), 205-295. 

ภาพท่ี 122 พรหมนารทชาดก วดักลาง 
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วเิคราะห์เนือ้เร่ืองกบัการแสดงออกในงานจิตรกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

จิตรกรรมในเร่ืองน้ีเขียนแสดงเน้ือหาส าคญัสองฉาก คือฉากการท าทานของพระนาง

รุจาราชกุมารี (ภาพท่ี 123) โดยฉากน้ีมีการแสดงออกโดยกการเขียนภาพการโปรดทานนอกก าแพง

พระนครมีผูค้นมารอรับทาน มีพระนางรุจาเสด็จมาเป็นประธานในการบริจาค ซ่ึงในชาดกกล่าวไว้

วา่พระนางทรงมีพระทยัฝักใฝ่ในการท าทานเป็นอยา่งมาก ทรงจดัให้มีการโปรยทานบริจาคทรัพย์

ทุกๆคร่ึงเดือน คร่ึงละ 1000 กหาปณะมิไดข้าด โดยลกัษณะการแสดงออกในการบริจาคทานคร้ัง

ใหญ่ของพระมหากษตัริยห์รือพระบรมวงศานุวงศ์ในงานจิตรกรรมไทยประเพณีมกัจะแสดงใน

ลกัษณะการโปรยทานโดยมีเจา้พนกังานแต่งตวัเป็นเทวดาสวมลอมพอกยืนบนแท่นสูงท่ีมีการวาด

ต้นไม้พุ่มใหญ่คล้ายพุ่มข้าวบิณฑ์อยู่ตรงกลาง (ต้นกัลปพฤกษ์) ซ่ึงลักษณะการเขียนเช่นน้ีมี

หลกัฐานตวัอยา่งในงานจิตรกรรมสมยัอยธุยาตอนปลายเป็นอยา่งนอ้ย เช่น จิตรกรรมฝาผนงัวดัช่อง

นนทรี กรุงเทพฯ (ภาพท่ี 124) เป็นตน้ 

 

 

 

ภาพท่ี 123 ฉากการพระราชพิธีท่ีพระนางรุจา  

                 โปรดใหโ้ปรยทาน วดักลาง 

ภาพท่ี 124 ภาพตน้กลัปพฤกษใ์น      

                  จิตรกรรมวดัช่องนนทรี กรุงเทพฯ 
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ฉากต่อมาเป็นฉากท่ีพระพรหมนารทเสด็จเหาะลงมาจากพรหมโลกเพื่อท่ีจะมาโปรด

พระเจา้องัคติราชผูมี้ทิฐิตามท่ีพระนางรุจาทรงสวดออ้นวอน โดยการแสดงออกในท่ีน้ีปรากฏแต่

เพียงพระพรหมนารท และพระนางรุจากบันางก านัลเท่านั้นไม่ปรากฏภาพของพระเจา้องัคติราช

ประทบัอยูด่ว้ย ส่ิงส าคญัต่อการตีความเร่ืองไม่ไดอ้ยู่ท่ีพระเจา้องัคติราช แต่การแสดงออกท่ีส าคญั

คือการเสด็จมาของพระพรหมนารท โดยลกัษณะการเขียนพระพรหมนาทโดยมากแล้วจะมีการ

เขียนในท่าเหาะ ทรงแบกสาแหรกท่ีมีลูกฟักทองทั้งสองขา้ง แต่อยา่งไรก็ตามในชาดกไม่ไดก้ล่าววา่

ทรงแบกภาชนะรูปทรงลูกฟักแต่อยา่งได ้แต่กล่าววา่ทรงแบกบาตรทองและหมอ้น ้ามา (ภาพท่ี 125) 

ในส่วนของงานเขียนเร่ืองน้ีท่ีวดักลางปรากฏเพียงลูกฟักดา้นหน่ึงแต่อีกดา้นลบเลือน

จนเกือบหมดแลว้ (ภาพท่ี 126) จึงอาจจะตั้งขอ้สันนิษฐานไดว้่าการตีความของงานเขียนจิตรกรรม

ไทยประเพณีน่าจะเกิดความคลาดเคล่ือนในช่วงหลงัเก่ียวกบัการเขียนรายละเอียดส่ิงของท่ีพระ

พรหมนารททรงแบกมาจึงเขียนไม่ตรงตามท่ีพระคัมภีร์ได้กล่าวไว ้ทั้ งน้ีพบว่าตัวอย่างงาน

จิตรกรรมไทยประเพณีในสมยัอยธุยาบางแห่ง เช่น ฉากพระพรหมนารทแบกสาแหรกในจิตรกรรม

ฝาผนังวดัช่องนนทรี (ภาพท่ี 127) พบว่ายงัคงเขียนแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าทรงแบกบาตร

ทองค าไวด้า้นหน่ึงและหมอ้น ้ าทองค าไวอี้กดา้นหน่ึงตามเน้ือเร่ืองในชาดก แสดงวา่ช่างยงัคงเขา้ใจ

เร่ืองราวในชาดกเป็นอยา่งดี แต่อยา่งไรก็ตามพบวา่ในสมยัเดียวกนัมีบางแห่งท่ีมีการเขียนลูกฟักทั้ง

สองขา้ง (ภาพท่ี 128) ท าให้อธิบายได้ว่าเร่ิมมีความสับสนกบัการตีความของช่างแล้วตั้งแต่สมยั

อยุธยาเป็นอยา่งน้อย จึงไม่แปลกท่ีจะพบวา่ในสมยัต่อมา คือในสมยัรัตนโกสินทร์พบวา่การเขียน

ภาพพระพรหมนารทมกัจะเขียนของท่ีทรงแบกเป็นลูกฟักทั้งสองขา้ง ซ่ึงไม่ไดมี้ความสอดคลอ้งกบั

ภาพท่ี 125 ฉากพระพรหมนารทเสด็จเหาะลงมาจากพรหมโลก วดักลาง 
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เน้ือเร่ืองแต่อยา่งใด ทั้งน้ียงัหาสาเหตุแรงบนัดาลใจของการเขียนเช่นน้ีไม่ได ้อยา่งไรก็ตามท่ีทราบ

ไดอ้ยา่งชดัเจนวา่เป็นพระพรหมนารทเน่ืองจากการเขียนในบุคคลท่ีเหาะนั้นมีใบหนา้สามหนา้ (อีก

หนา้หน่ึงช่างละไวใ้นฐานท่ีเขา้ใจ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 126 พรหมนารท วดักลาง ภาพท่ี 127 พรหมนารท วดัช่องนนทรี กรุงเทพ ฯ 

ภาพท่ี 128 พรหมนารท วดัปราสาท จงัหวดันนทบุรี 
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2.9 วิธูรบัณฑิตชาดก (ภาพท่ี 129) พระวิธูรเป็นนกัปราชญผ์ูส้อนธรรมในราชส านกั

ของพระเจา้ธนญชยัโกรัพยราชผูค้รองเมืองอินทปัตถมหานคร วิธูรบณัฑิตเป็นผูเ้ปร่ืองปราชญ์ใน

เชิงธรรมจนเป็นท่ีพอพระราชหฤทยัของกษตัริยใ์นชมพทูวปี 

เม่ือพระเจา้ธนญชยัโกรัพราชส้ินพระชนม ์โอรสของพระองคน์ามว่าธนญชยัโกรัพย

ราชตามพระราชบิดาก็ปกครองสืบมาและด ารงอยู่ในโอวาสของพระวิธูรบัณฑิตเสมอมา แต่

พระองคโ์ปรดเล่นสกามาก ไดมี้พระอินทร์ พญานาค พญาครุฑ มาเล่นสกากบัพระองค ์และไดฟั้ง

ธรรมของวธูิรบณัฑิต พญานาคเม่ือกลบัไปนาคพิภพทรงสรรเสริญวิธูรบณัฑิตให้พระมเหสีคือพระ

นางวิมาลาฟัง พระนางประสงค์จะสดบัธรรมเทศนาของวิธูรบณัฑิต จึงออกอุบายว่าแพท้อ้งและ

ประสงคห์ัวใจของวิธูรบณัฑิต ปุณณกยกัษผ์ูห้ลงรักธิดาของพญานาคจึงอาสาไปเอาหวัใจของวิธูร

บณัฑิต โดยไปพนนัเล่นสกาชนะพระเจา้ธนญชยัแลว้ขอพระวธูิรบณัฑิต 

ระหว่างทางกลบัไปนาคพิภพนั้นปุณณกยกัษ์พยายามจะฆ่าวิธูรบณัฑิตดว้ยวิธีต่างๆ 

แต่ไม่ส าเร็จทา้ยสุดวิธูรบณัฑิตได้แสดงธรรมให้ปุณณกยกัษ์ฟังแล้วอธิบายว่าท่ีพระมเหสีของ

พญานาคตอ้งการหวัใจของวธูิรบณัฑิตนั้นหมายถึงตอ้งการฟังธรรม แลว้ให้ปุณณกยกัษพ์าไปพิภพ 

เม่ือแสดงธรรมในนาคพิภพแลว้ก็กลบัไปยงัเมืองอินทปัตถ์51 

 

 

                                                           
51 ย่อความจาก พระสูตร และ อรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที่ 4 ภาคที่ 3 

(กรุงเทพฯ: ศิวพร, 2525), 296-483. 

ภาพท่ี 129 วธูิรบณัฑิตชาดก วดักลาง 
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วเิคราะห์เนือ้เร่ืองกบัการแสดงออกในงานจิตรกรรม 

พบว่ามีการเขียนแสดงเร่ืองโดยใช้ตวัละครส าคญัในการด าเนินเร่ืองได้ครอบคลุม

พื้นท่ีทั้งหมดของภาพ โดยเร่ิมเร่ืองจากฉากในพระราชวงัคือ ฉากพระเจา้ธนญัชยัโกรัพยะก าลงัเล่น

สกาพนนักบัปุณณกยกัษ์ ฉากต่อมาตดัมาเป็นฉากท่ีวิธูรบณัฑิตเกาะหางมา้ท่ีมีปุณกยกัษ์ข่ีหลงัอยู่

เหาะลอยไปในอากาศ แต่ในระหว่างทางเดินปุณณกยกัษ์คิดว่าท าอย่างไรจึงจะไดห้ัวใจของวิฑูร

บณัฑิตจะไดเ้อาไปโดยสะดวกกวา่น้ี จึงกระท าดว้ยวธีิต่างๆเช่น ข่ีมา้ให้เหาะไปกระแทกกบัภูเขาแต่

ภูเขาก็หลีกให้ ขบัมา้เขา้กองลมก็ท าอนัตรายไม่ได ้ปุณณกยกัษจึ์งตอ้งการฆ่าดว้ยมือของตนแลว้ก็

น าวฑูิรบณัฑิตข้ึนไปบนเขากาฬาคีรีจากนั้นก็จบัขาของวิธูรบณัฑิตเหวี่ยงฟาดกบัภูเขาแต่สุดทา้ยไม่

วา่จะกระท าดว้ยวิธีใดวิธูรบณัฑิตก็ไม่ตายดว้ยอ านาจบารมีของพระโพธิสัตว ์เม่ือพิจารณาในงาน

จิตรกรรมพบวา่ช่างเขียนบ่งบอกลกัษณะการกระท าท่ีปุณณกยกัษก์ระท าต่อวิธูรบณัฑิตไดค้่อนขา้ง

ดีและเป็นแนวการเขียนท่ีใกลเ้คียงกบังานช่างหลวง 

 

 

 

 

 

 

2.10 มหาเวสสันดรชาดก (ภาพท่ี 130) เน่ืองจากเน้ือเร่ืองโดยยอ่ของมหาเวสสันดร

ชาดกได้กล่าวไปแล้วในเบ้ืองต้น ผูศึ้กษาจึงไม่ขอน ามากล่าวซ ้ าในท่ีน้ี แต่จะวิเคราะห์เฉพาะ

ลกัษณะการแสดงออกท่ีแตกต่างจากจิตรกรรมภายในพระอุโบสถ ดงัต่อไปน้ี 

 

 

ภาพท่ี 130 ตวัอยา่งภาพจิตรกรรมจากเร่ืองมหาเวสสันดรชาดก (กณัฑว์นประเวศน์) 
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วเิคราะห์เนือ้เร่ืองกบัการแสดงออกในงานจิตรกรรม 

พบวา่ช่างใหค้วามส าคญักบัเร่ืองมหาเวสสันดรชาดกมากกวา่เร่ืองอ่ืนๆ ซ่ึงก็เป็นความ

นิยมในการจดัวางโครงเร่ืองในการเขียนภาพรวมเหมือนกนักบังานจิตรกรรมไทยประเพณีภาค

กลาง และภาคอ่ืนๆทั้งน้ีอธิบายไดว้า่ มหาเวสสันดรชาดกเป็นพระชาติสุดทา้ยท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดก่อนท่ี

พระโพธิสัตวจ์ะมาเกิดเป็นพระพุทธเจา้ดงันั้นช่างจึงให้ความส าคญักบัการเขียนรายละเอียดในพระ

ชาติน้ีมาก ประกอบกบัในประเทศไทยมีประเพณีการเทศน์มหาชาติซ่ึงก็คือพระเวสสันดรชาดก 

การเทศน์จะแบ่งเป็นกณัฑ์แต่ละกณัฑ์รวมทั้งส้ิน 13 กณัฑ์ ดงันั้นการท่ีมีการเขียนจิตรกรรมในแต่

ละกณัฑ์จึงเป็นเคร่ืองมืออย่างหน่ึงท่ีช่วยให้ชาวบา้นท่ีไม่รู้หนงัสือหรือไม่เขา้ใจในพระคมัภีร์ได้

เขา้ใจและซาบซ้ึงกบัการเทศน์ของพระสงฆ์ไดง่้ายข้ึน โดยจิตรกรรมบนคอสองก็พบว่ายงัคงเก็บ

รักษาไดค้รบถว้นทั้ง 13 กณัฑ์ คือทศพร หิมพานต์ ทานกณัฑ์ วนประเวศน์ ชูชก จุลวนวณัณณา 

มหาวนวณัณณา กุมาร มทัรี สักกบรรพ มหาราช ฉกษตัริย ์นครกณัฑ์ โดยภาพรวมแลว้ลกัษณะการ

แสดงออกในแต่ละกณัฑ์ถือได้ว่ามีความชัดเจนด้านการตีความเน้ือเร่ืองจากชาดกท่ีน ามาเขียน 

ดงันั้นจึงพบว่ารายละเอียดต่างๆท่ีส าคญัของเร่ืองจึงค่อนข้างครบถ้วน และอยู่ในระเบียบและ

รูปแบบท านองเดียวกนักบังานช่างในพระนคร 

เน่ืองจากเร่ืองมหาเวสสันดรท่ีเขียนบนคอสองศาลาการเปรียญหลงัเก่ามีลกัษณะการ

แสดงออกเร่ืองราวท่ีครบถว้นตามกระบวนงานช่างอย่างในพระนคร จึงท าให้เป็นท่ีสังเกตว่าอาจ

เป็นช่างกลุ่มแรกๆท่ีเขียนงานจิตรกรรมภายในวดัน้ี เม่ือเปรียบเทียบฝีมือการเขียนและความเขา้ใจ

ในการเขียนเร่ืองพระเวสสันดรบนคอสองกบัในอุโบสถท าให้เช่ือได้ว่าเป็นช่างคนละกลุ่มกนัท่ี

เขียน ความเขา้ใจเร่ืองราวในชาดกและการแสดงออกในกัณฑ์ต่างๆไม่เหมือนกนั ตวัอย่างเช่น 

พบว่าภายในพระอุโบสถไม่ปรากฏว่ามีการเขียนภาพของพระกณัหาชาลีใน กณัฑ์หิมพานต์และ

กณัฑ์วนประเวศน์แต่จิตรกรรมบนคอสองศาลาการเปรียญมีปรากฏ ทั้งท่ีบุคคลทั้งสองเป็นภาพ

แสดงออกท่ีส าคญัของเน้ือเร่ืองซ่ึงภาพจิตรกรรมเร่ืองน้ีในท่ีอ่ืนจะตอ้งเขียนอยูเ่สมอ ในประเด็นน้ีผู ้

ศึกษาไดก้ล่าวไปแลว้บางส่วนวา่น่าจะเป็นงานช่างพื้นบา้นท่ีไม่เนน้รายละเอียดของเร่ือง  
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2.11 พุทธประวตัิตอนประสูติ (ภาพท่ี 131) เร่ืองราวเก่ียวกบัพุทธประวติัเดิมมีปรากฏ

อยู่กระจดักระจายในพระไตรปิฎก ในพระสูตรบา้ง พระวินยับา้ง ภายหลงัเม่ือเร่ิมมีการแต่งอรรถ

กถาข้ึนมาจึงไดร้วมเร่ืองราวต่อเน่ืองกนั ในท่ีน้ีผูศึ้กษาจะขอยกอรรถกถาปฐมสมโพธิกถา ท่ีแต่ง

โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ซ่ึงมีพระชนม์อยู่ในสมัยรัชกาล

พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์52 เน่ืองจากเช่ือวา่คมัภีร์ท่ี

ช าระในคร้ังน้ีจะเป็นคมัภีร์ส าคญัท่ีช่างเขียนงานจิตรกรรมในสมยัรัตนโกสินทร์จะไดน้ ามาใชเ้ป็น

หลกั 

เน้ือเร่ืองในตอนน้ีมีอยูว่า่ เม่ือคร้ังพระครรภแ์ก่ใกลค้ลอดพระนางสิริมหามายาไดทู้ล

ขอพระเจา้สุทโธทนะ วา่มีพระประสงคจ์ะเสด็จกลบัไปคลอดพระราชโอรสท่ีเมืองของพระบิดาคือ 

พระเจา้สีหหนุราช เม่ือมาถึงทางระหวา่งเมืองกบิลพสัดุ ์กบัเมืองเทวทหะ ทรงทอดพระเนตรเห็นป่า

รัง53ช่ือวา่ ลุมพีนีวนัสถาน ซ่ึงมีบุพชาติตระการตามากมายจึงทรงสั่งให้หยุดพกัผอ่น ณ ท่ีน้ีก่อน ใน

ระหว่างนั้นทรงตอ้งการท่ีจะเอ้ือมพระหัตถ์เพื่อจะจบัก่ิงรัง ก่ิงนั้นก็น้อมลงมาให้พระองค์ยึดได ้

ในขณะนั้นทรงประชวรพระครรภ์ เจ้าพนักงานจึงผูกม่านล้อมรอบต้นรังนั้นไว ้แล้วก็ชวนกัน

ออกมาภายนอก ฝ่ายเทวดาทั้งหม่ืนจกัรวาลก็มาประชุมพร้อมกนั ตามธรรมชาติหญิงทั้งหลายเม่ือจะ

                                                           
52 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส , พระปฐมสมโพธิกถา 

(กรุงเทพฯ : อ านวยสาส์นการพิมพ,์ ม.ป.ป.), ไม่ปรากฏเลขหนา้. 
53  พระปฐมสมโพธิกถา เรียกช่ือตน้รักอีกช่ือวา่ “ตน้มงคลสาลพฤกษ์”  ดูใน เร่ือง

เดียวกนั, 45. 

ภาพท่ี 131 พุทธประวติัตอนประสูติ วดักลาง 
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คลอดบุตรก็ตอ้งนัง่คลอดหรือนอนคลอดแต่พระราชเทวีทรงเป็นพุทธมารดาจึงไม่ทรงด ารงองคอ์ยู่

เยี่ยงหญิงสามญั เม่ือพระโพธิสัตวป์ระสูติออกจากพระครรภ์โดยทางสีขา้งทา้วจตุโลกบาลก็น าตา

ข่ายทองมารองรับ มีท่อน ้ าท่อไฟลงมาจากอากาศตกลงมาสรงพระวรกายพระมหาสัตวก์บัพระ

มารดา จากนั้นพระมหาสัตวก์็ทรงพระราชด าเนิน 7 กา้วมีดอกบวัทิพย ์7 ดอกผุดมารองรับพระบาท 

ทรงทอดพระเนตรไปทั้ง 10 ทิศ แลว้กล่าวพระคาถาว่า “ เราเป็นผูย้ิ่งใหญ่ท่ีสุดในโลกน้ี มิไดเ้ห็น

ผูใ้ดผูห้น่ึงซ่ึงจะเสมอเหมือนได ้และชาติน้ีเป็นชาติสุดทา้ยท่ีเราจะมาเกิด ” 

ต่อมาเม่ือพระมหาสัตวแ์ละพระราชมารดาเสด็จกลบักรุงกบิลพสัดุ ์พระเจา้สุทโธทนะ

ก็ทรงจดัพิธีสมโภชพระราชกุมารเป็นการใหญ่ มีกาฬเทวิลดาบส ไดม้าท านายว่าพระราชกุมารจะ

ไดเ้ป็นพระพุทธเจา้ เม่ือครบ 5 วนันบัจากวนัประสูติพระเจา้สุทโธทนะไดใ้ห้พราหมณ์ 8 คนท่ีได้

เลือกสรรแลว้ให้พิจารณาพระลกัษณะ พราหมณ์ทั้ง 7 พิจารณาวา่มีคติ 2 ประการคือพระราชกุมาร

ถา้ไม่ทรงครองราชสมบติัก็จะทรงไดต้รัสรู้เป็นพระพุทธเจา้ แต่โกณฑญัญะท านายวา่พระราชกุมาร

จะตอ้งบรรลุพระสัพพญัญูอยา่งแน่นอน54  

วเิคราะห์เนือ้เร่ืองกบัการแสดงออกในงานจิตรกรรม 

เน้ือเร่ืองท่ีแสดงออกในงานจิตรกรรมตอนน้ีสามารถแบ่งออกเป็น 2 ฉากส าคญั ไดแ้ก่

ฉากพระนางศิริมหามายาประสูติพระมหาสัตวใ์นลุมพินีวนั และฉากการสมโภชพระมหาสัตวใ์น

พระบรมมหาราชวงั  

ฉากการประสูติพบวา่มีการเขียนแสดงเห็นโดยคร่าว พระนางศิริมหามายาทรงใชพ้ระ

หัตถ์เหน่ียวก่ิงรัง แต่ท่ีน่าสังเกตคือ ไม่มีการเขียนในลักษณะมีผา้มากางกั้นรอบตน้ไม้ท่ีเป็นท่ี

ประสูติ ซ่ึงโดยมากการเขียนงานจิตรกรรมในฉากน้ีจะพบวา่มีการเขียนผา้ม่านกางกั้นอยูเ่สมอ อีก

ประเด็นหน่ึงซ่ึงถือวา่เป็นส่ิงท่ีไม่ปรกติคือ บริวารท่ีเขา้มาประคองพระนางนั้นเป็นชาย ซ่ึงถือวา่ผิด

พระราชประเพณีของราชส านกัอยา่งร้ายแรงในเร่ืองการห้ามชายใดถูกตอ้งพระวรกายของเจา้นาย

ฝ่ายใน ประเด็นต่อมาพบวา่มีการเขียนพระพรหมเหาะลงมาพร้อมพานทอง ช่างคงจะส่ือให้เห็นว่า

เป็นภาชนะท่ีใชร้องรับพระมหาสัตวต์อนท่ีออกมาจากพระครรภแ์ลว้ แต่ในปฐมสมโพธิกถาไม่ได้

กล่าววา่พระพรหมน าพานทองมารับ แต่กล่าววา่ เทา้จตุโลกบาลท่ี 4 น าตาข่ายทองค ามารองรับพระ

                                                           
54เร่ืองเดียวกนั, 39-51. 
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มหาสัตว ์แต่อย่างไรก็ตามการแสดงออกว่ามีเทวดามาประชุมกนัในท่ีประสูติก็เป็นสัญลกัษณ์ท่ี

เพียงพอต่อการตีความและท าความเขา้ใจกบัฉากน้ีไดไ้ม่ยาก  

ฉากต่อเน่ืองกนัคือฉากการสมโภชพระมหาสัตวใ์นพระบรมมหาราชวงั ในภาพพบวา่

มีการเขียนปราสาทท่ีมีพานทองรองรับพระมหาสัตวท่ี์แสดงออกในรูปของเด็กทารกอยู่บนพาน

ทองประดิษฐานไวต้รงมุขกลาง มุขขา้งมีพระราชบิดาและพระราชมารดาประทบัอยูท่ ั้ง 2 ขา้ง เบ้ือง

ล่างมีเสนาขา้ราชบริพาร คอยหมอบเฝ้า อีกดา้นหน่ึงมีการเขียนภาพพราหมณ์แต่เน่ืองจากในส่วนน้ี

ช ารุดไปบางส่วนแต่ก็มีบางส่วนท่ีท าให้ทราบได้ว่าเป็นพราหมณ์ จึงน่าจะสันนิษฐานได้ว่าเป็น 

พราหมณ์ทั้ง 8 คนท่ีมาท านายพระลกัษณะของพระมหาสัตว ์

3. สรุป 

ผลจากการวิเคราะห์ตีความภาพจิตรกรรมฝาผนงัภายในอุโบสถและบนคอสองศาลา

การเปรียญหลงัเก่า พบวา่ภาพจิตรกรรมฝาผนงัภายในอุโบสถมีการเขียนเร่ืองราวในชาดก, เร่ืองราว

เก่ียวกับเทพชุมนุม และการเขียนสัญลักษณ์ (ซุ้มปรกโพธ์ิ) ด้านหลังพระประธาน เพื่อแสดง

เร่ืองราวในตอนตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า โดยการเขียนภาพเทพชุมนุมและซุ้มปรกโพธ์ิสามารถ

ตีความและท าความเขา้ใจไดอ้ยา่งง่าย แต่การตีความของภาพเล่าเร่ืองชาดกนั้นไม่สามารถตีความได้

โดยทนัที เน่ืองจากมีลกัษณะการแสดงออกโดยภาพรวมไม่ค่อยชดัเจนและไม่สอดคล้องกบัเน้ือ

เร่ืองในชาดกท่ีนิยมเขียนกนัในงานจิตรกรรมไทยประเพณีโดยทัว่ไป  

อยา่งไรก็ตามเม่ือศึกษาในรายละเอียดสามารถอธิบายให้เขา้ใจไดว้า่จิตรกรรมท่ีเขียน

บนฝาผนงัภายในอุโบสถส่วนผนงัดา้นทิศเหนือน่าจะเขียนเร่ืองชรูทปานชาดก ผนงัดา้นทิศใตน่้าจะ

เขียนเร่ืองมหาเวสสันดรชาดก โดยเร่ืองมหาเวสสันดรชาดกเป็นเร่ืองท่ีนิยมเขียนบนจิตรกรรมแบบ

ไทยประเพณีอยู่แลว้ แต่เร่ืองชรูทปานชาดกนั้นไม่พบว่านิยมในการเขียนงานจิตรกรรมแบบไทย

ประเพณี ดงันั้นส่ิงท่ีสะท้อนให้ทราบจากการตีความเก่ียวกับเร่ืองชรูทปานชาดกจึงเป็นเคร่ือง

สะทอ้นว่าจิตรกรรมภายในอุโบสถวดักลางน่าจะเป็นงานในสมยัรัตนโกสินทร์โดยเฉพาะตั้งแต่

สมยัรัชกาลท่ี 3 ลงมา เน่ืองจากช่วงรัชกาลท่ี 3 ลงมาแนวความคิดเก่ียวกบัการเลือกเร่ืองท่ีใชใ้นการ

เขียนงานจิตรกรรมเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงมากข้ึน กล่าวคือเดิมเคยนิยมเขียนเร่ืองเก่ียวกบัทศชาติ

ชาดก พุทธประวติั ภูมิจกัรวาล ก็เร่ิมเปล่ียนมาเขียนเร่ืองเก่ียวกบั อุบาสก อุบาสิกา กิจวตัรสงฆ ์ 

ชาดกเร่ืองใหม่ๆ เช่น เร่ืองจุลปทุม เป็นตน้ ดงันั้นการตีความว่าจิตรกรรมภาพเล่าเร่ืองชาดกผนัง
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ด้านทิศเหนือเป็นการเขียนเร่ืองชรูทปานชาดก ซ่ึงเป็นชาดกท่ีไม่เคยพบว่านิยมเขียนมาก่อนจึง

สอดคลอ้งกบัแนวความคิดท่ีเร่ิมเปล่ียนแปลงอยา่งชดัเจนในสมยัรัตนโกสินทร์ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้

เบ้ืองตน้ 

ส่วนจิตรกรรมท่ีเขียนบนคอสองศาลาการเปรียญหลงัเก่าของวดักลางนั้นจากการ

วเิคราะห์เน้ือเร่ืองกบัการแสดงออก พบวา่ช่างเขียนเร่ืองราวเก่ียวกบัทศชาติชาดก และพุทธประวติั

นอกจากน้ีช่างมีความเขา้ใจในแนวความคิดตามแบบแผนท่ีนิยมกนัในราชานีมากกว่าช่างท่ีเขียน

จิตรกรรมภายในอุโบสถ กล่าวคือช่างเขา้ใจวา่ในราชานีนั้นมกัจะนิยมเขียนเร่ืองราวเก่ียวกบัทศชาติ

ชาดก พุทธประวติั เป็นตน้ ภาพจิตรกรรมจึงสะทอ้นให้เห็นการจดัวางภาพและการเขียนส่ือออกมา

อย่างเข้าใจได้โดยง่ายไม่จ  าเป็นต้องตีความมากนัก ท่ีส าคญัการแสดงออกของภาพจิตรกรรม

ค่อนขา้งมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาของเร่ืองท่ีน ามาเขียน แมว้่าจะมีบางส่วนท่ีแสดงออกต่างไป

จากเน้ือความในคมัภีร์แต่ก็เป็นเพียงส่วนนอ้ยเท่านั้น จึงสันนิษฐานไดว้า่ช่างท่ีเขียนจิตรกรรมบนคอ

สองศาลาการเปรียญหลงัเก่าของวดักลางนั้น น่าจะเป็นช่างท่ีมีความรู้ดีหรืออาจะได้ไปศึกษาเล่า

เรียนการเขียนจิตรกรรมในเมืองหลวง ลกัษณะการเขียนภาพจึงสอดคลอ้งตรงกนักบัรูปแบบท่ีนิยม

กนัในราชธานี 

 



124 

 

บทที ่4 

การวเิคราะห์เทคนิค รูปแบบ และการก าหนดอายุในงานจิตรกรรม 

 

1. การวเิคราะห์เทคนิคและรูปแบบจิตรกรรมภายในพระอุโบสถ 

1.1 จิตรกรรมฝาผนังด้านหลงัพระประธานและพระอนัดับ 

เทคนิคการเขียนในส่วนน้ีสังเกตว่าใช้เทคนิคการระบายสีและตดัเส้นเป็นส่วน

ใหญ่ เน่ืองจากเป็นการวาดท่ีไม่แสดงเร่ืองราวมากนัก เน้นการส่ือทางสัญลกัษณ์มากกว่า จึงไม่

จาํเป็นตอ้งใชเ้ทคนิคการวาด ตน้ไม ้นํ้า หรือภูเขาท่ีซบัซ้อน สีท่ีใชว้าดก็เป็นโทนสีสวา่ง เนน้สีท่ีตดั

กนั เช่น สีเขียวของใบไม ้และสีแดง หรือสีนํ้าเงินของลวดลายกระหนก (ภาพท่ี 132,133) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 132 ซุม้เรือนแกว้มีปรกโพธ์ิและกระหนก  

                  (กระหนกเปลว) ลอ้มรอบ  

                  พระพุทธรูปในจิตรกรรมฝาผนงั  

                  อุโบสถ วดักลาง 

ภาพท่ี 133 ซุม้เรือนแกว้มีปรกโพธ์ิและกระหนก  

                  (กระหนกเปลว) ลอ้มรอบ  

                  พระพุทธรูปในจิตรกรรมฝาผนงั  

                  อุโบสถ วดักลาง 



125 
 

เป็นท่ีน่าสังเกตว่ารูปแบบการเขียนซุ้มเรือนแก้วมีปรกโพธ์ิล้อมรอบพระพุทธเจ้า 

พบวา่มีความนิยมมาก่อนแลว้อยา่งยาวนานตั้งแต่ในอินเดียโดยเฉพาะในสมยัปาละจะมีความนิยม

เป็นพิเศษ พบวา่งานศิลปกรรมท่ีทาํเป็นพระพุทธรูปประทบันัง่ในสมยัน้ีจะนิยมทาํซุ้มเรือนแกว้ท่ีมี

ปรกโพธ์ิตวัอย่างเช่น พระพิมพ์พุทธคยา เป็นต้น แต่งานจิตรกรรมในภาคกลางของไทยพึ่ งมี

หลกัฐานงานจิตรกรรมท่ีชดัเจนตั้งแต่สมยัอยุธยาตอนตน้ เร่ือยมาจนถึงสมยัอยุธยาตอนปลายและ

รัตนโกสินทร์ตอนตน้ โดยมีรูปแบบท่ีมีวิวฒันาการท่ีคล่ีคลายไปตามลาํดบั คือ ลกัษณะการเขียน

กระหนกประดบัซุ้มเรือนแกว้ท่ีใช้เขียนในสมยัอยุธยาตอนตน้จะมีรูปแบบของกระหนกท่ีเรียกว่า

กระหนกปลายมน (ภาพท่ี 134) แต่กระหนกท่ีใช้เขียนในสมยัอยุธยาตอนปลายและรัตนโกสินทร์

ตอนตน้มีลกัษณะท่ีเรียกวา่กระหนกเปลว โดยพบวา่องคป์ระกอบหลกัของซุม้เรือนแกว้มีโปรกโพธ์ิ

และกระหนกล้อมรอบในสมัยอยุธยาตอนปลายและรัตนโกสินทร์ตอนต้นไม่มีวิวฒันาการท่ี

เปล่ียนแปลงไปไม่มากนกั เช่น การใชเ้ทคนิคการตดัเส้นเหมือนกนั การใชรู้ปแบบของกระหนกท่ี

เรียกวา่กระหนกเปลวมาเป็นรัศมีขอบนอกสุด ซ่ึงพบว่ามีลกัษณะสมมาตร นอกจากน้ีรูปแบบของ

ซุม้ประเภทน้ีจะนิยมเขียนอยูใ่นฉากตอนมารผจญซ่ึงอยูฝ่ั่งตรงขา้มกบัพระประธาน เท่าท่ีผูศึ้กษาได้

ทาํการเก็บตัวอย่างจากการสํารวจพบว่า จิตรกรรมท่ีเขียนข้ึนในสมัยอยุธยาตอนปลายและ

รัตนโกสินทร์โดยเฉพาะในสมยัรัชกาลท่ี 3-4 นิยมเขียนซุ้มปรกโพธ์ิร่วมกบัพระพุทธรูปปางสมาธิ

และปางมารวชิยั (ภาพท่ี 135) 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 134 ซุม้เรือนแกว้ท่ีมีกระหนกปลาย 

                 โคง้มน 

 

ภาพท่ี 135 ฉากมารผจญ จิตรกรรม วดัช่องนนทรี   

                  กรุงเทพฯ 
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มีประเด็นเพิ่มเติมเก่ียวกบัลกัษณะการเขียนซุ้มเรือนแกว้ปรกโพธ์ิประกอบกบัภาพ

พระพุทธเจา้ประทบันัง่ คือ พบวา่นอกจากจะปรากฏอยา่งสมํ่าเสมอในฉากมารผจญแลว้ ยงัพบเห็น

ไดบ้่อยคร้ังในลกัษณะการเขียนพระอดีตพุทธเจา้บนผนงัดา้นขา้งเหนือหนา้ต่างของโบสถ์วิหารข้ึน

ไป (ภาพท่ี 136)  

 

 

 

 

 

 

 

อน่ึงในส่วนของการเขียนจิตรกรรมหลงัพระประธานของวดักลาง แสดงให้เห็นถึง

ความสัมพนัธ์ระหวา่งพระพุทธรูปปางมารวชิยัซ่ึงเป็นงานปูนป้ัน และการเขียนซุ้มปรกโพธ์ิอนัเป็น

สัญลกัษณ์หน่ึงท่ีส่ือถึงพุทธประวติัตอนมารผจญไดอ้ย่างสอดคลอ้งกนัและทาํความเขา้ใจไดง่้าย 

นอกจากน้ีรายละเอียดโดยรอบเช่น การเขียนฉากเทพชุมนุมในผนงัทั้งสองขา้งของพระประธานก็มี

ความสอดคล้องกนักบัเหตุการณ์ท่ีพระพุทธเจา้ทรงชนะมารและทรงตรัสรู้แลว้ ตวัอย่างของการ

เขียนซุ้มปรกโพธ์ิประกอบกับพระพุทธรูปประธานปางมารวิชัยสามารถพบเห็นได้โดยทัว่ไป   

ไดแ้ก่ จิตรกรรมท่ีวดัชมภูเวก จงัหวดันนทบุรี (ภาพท่ี 137) วดัวิหารเบิก จงัหวดัพทัลุง (ภาพท่ี 138)      

เป็นตน้  

 

 

 

ภาพท่ี 136 พระอดีตพุทธเจา้ จิตรกรรมวดัปราสาท จงัหวดันนทบุรี 
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แม้ว่ารูปแบบหลักของซุ้มเรือนแก้วปรกโพธ์ิท่ีมีกระหนกเปลวล้อมรอบจะมี

วิวฒันาการของการเขียนในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้นไม่ต่างกันนัก แต่ก็พบว่า

จิตรกรรมของวดักลางได้แสดงรายละเอียดท่ีน่าสนใจบางประการ กล่าวคือ การเขียนยอดของซุ้ม

เรือนแกว้ปรกโพธ์ิรอบพระอนัดบัทั้ง 2 องค ์พบวา่ส่วนยอดบนสุดมีลกัษณะเป็นพุ่มคลา้ยการเขียน

ลายพุ่มขา้วบิณฑ์ ลวดลายในกรอบพุ่มนั้นมีลกัษณะท่ีคลา้ยดอกไมใ้บไมป้ระดิษฐ์ผสมผสานกบั

กระหนก(ภาพท่ี 139) ซ่ึงความนิยมนาํลวดลายดอกไมใ้บไมม้าผสมผสานกบัลวดลายกระหนกอยา่ง

ไทยเป็นความนิยมท่ีเกิดข้ึนอยา่งมากในงานช่างท่ีไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะจีนในสมยัรัชกาลท่ี 3 เป็น

ตน้มา จึงเห็นควรท่ีจะเป็นความนิยมในงานท่ีเขียนข้ึนในสมยัรัตนโกสินทร์ ดงัมีตวัอย่างงาน

จิตรกรรมท่ีวดัสุทศัน์ ฯ เป็นตน้ (ภาพท่ี 140) และจากการตรวจสอบกบังานจิตรกรรมในสมยัอยุธยา

ท่ีเหลืออยูก่็พบวา่ลกัษณะการเขียนยอดพุ่มขา้วบิณฑ์บนซุ้มปรกโพธ์ิไม่พบวา่ปรากฏอยูใ่นงานช่าง

สมยัอยธุยาแต่อยา่งใด (ภาพท่ี 141) 

 

ภาพท่ี 137 ซุม้ปรกโพธ์ิประกอบกบั 

                  พระพุทธรูปประธาน 

                  ปางมารวชิยั จิตรกรรม 

                  วดัชมภูเวก จงัหวดันนทบุรี 

ภาพท่ี 138 ซุม้ปรกโพธ์ิประกอบกบัพระพุทธรูป 

                  ประธานปางมารวชิยั จิตรกรรมวดัวหิารเบิก   

                  จงัหวดัพทัลุง 

ท่ีมา : โอเคเนชัน่, วดัวหิารเบิก,  เขา้ถึงเม่ือ 12 ก.พ. 2557    

          เขา้ถึงไดจ้าก http://www.oknation.net/ 
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ภาพท่ี 139 ซุม้ปรกโพธ์ิพระอนัดบั ภาพท่ี 140 ซุม้ปรกโพธ์ิมียอดเป็นพุม่ จิตรกรรม  

                  ในวหิารวดัสุทศันเทพวราราม   

                   กรุงเทพฯ 

ภาพท่ี 141 ซุม้ปรกโพธ์ิ สมยัอยธุยา วดัเกาะแกว้สุทธาราม จงัหวดัเพชรบุรี 
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1.2 จิตรกรรมภาพเล่าเร่ืองเหนือหน้าต่างด้านทศิเหนือและทศิใต้  

เน่ืองจากเทคนิคการเขียนจิตรกรรมภาพเล่าเร่ืองทางดา้นทิศเหนือและทิศใตอ้ยูใ่น

ลกัษณะเดียวกนั เช่น เขียนในลกัษณะ 2 มิติ การใช้โทนสี ลกัษณะการเขียนบุคคลและธรรมชาติ 

ดงันั้นผูศึ้กษาจึงขอรวมการวเิคราะห์จิตรกรรมทั้ง 2 ดา้นดงัน้ี 

1.2.1 การใช้สี 

สีท่ีใชเ้ป็นสีฝุ่ นผสมกาวตามรูปแบบงานจิตรกรรมไทยประเพณีโดยทัว่ไป สีท่ี

ใช้มกัเป็นวตัถุดิบท่ีมาจากธรรมชาติ เช่น สีแดงจากดินแดง สีครามจากแร่ธรรมชาติ พื้นหลงัของ

ภาพมกัใชสี้มืดหนกัออกไปทางสีแดงคลํ้า สีเขียวออกคราม และสีนํ้ าตาล เป็นพื้นฐานของการใชสี้

เขียนฉากหลงัของภาพก่อนท่ีจะเขียนรายละเอียดภาพตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 3 เป็นตน้มา1 แมว้า่การใช้

สีพื้นหลงัจะออกในโทนมืด แต่การเขียนในรายละเอียดต่างๆมกัใชสี้ท่ีตดักนัเพื่อให้เกิดการตดักนั

ของสีมืดและสีสวา่ง เช่น สีนํ้ าเงินกบัสีแดง หรือสีแดงกบัสีเขียว โดยเฉพาะสีแดงกบัสีเขียวเป็นคู่สี

ท่ีพบเป็นอยา่งมากให้งานช่างสมยัรัชกาลท่ี 32 และคงสืบเน่ืองต่อมาในงานช่างพื้นบา้นในขณะท่ี

รัชกาลต่อมาไดมี้การเปล่ียนแปลงเทคนิคการใช้สีท่ีมืดคร้ึมตลอดทั้งภาพตามแนวการเขียนแบบ

ตะวนัตก3 

สีทองจากทองคาํเปลวยงัปรากฏวา่ยงัคงใชก้บัภาพบุคคลสําคญั ปราสาทราชวงั 

รวมถึงเคร่ืองใชใ้นราชสาํนกั แต่ก็ไม่พบวา่มีการประดบัอยา่งมากเน่ืองจากคงข้ึนอยูก่บังบประมาณ

ของช่างพื้นบา้นท่ีมีอยา่งจาํกดั  

 

                                                           
1ขอ้มูลจากการสาํรวจภาคสนามของจิตรกรรมในแต่ละวดัท่ีสร้างข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 

3  รัชกาลท่ี 4 และรัชกาลท่ี 5. 
2จิรชฎา ตรึภาณุวรรณ, “การแต่งกายสตรีสมยัรัชกาลท่ี 3 ศึกษาจากภาพจิตรกรรมฝา

ผนงั” (สารนิพนธ์ปริญญาบณัฑิต ภาควชิาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2549), 
20. 

3ศักด์ิชัย สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ พัฒนาการของงานช่างและ
แนวความคิดทีป่รับเปลีย่น (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2556), 471. 
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1.2.2 การเขียนภาพทวิทศัน์ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพภูเขาและโขดหิน มีลกัษณะโขดหินเป็นแท่งมนเรียกว่า “เขามอ” พบวา่เร่ิมนิยม

เขามออยา่งมากในสมยัรัชกาลท่ี 3 และถือเป็นรูปแบบท่ีสืบทอดกนัเร่ือยมา มีขอ้สังเกตวา่ลกัษณะ

ของการตดัเส้นขอบคมรอบนอกของเขามอเร่ิมลดนอ้ยลงตั้งแต่ในสมยัรัชกาลท่ี 34 ส่วนภาพเขามอ

ในจิตรกรรมวดักลางยงัปรากฏวา่การเขียนเขามอในอุโบสถยงัคงมีการตดัเส้นท่ีหนามากในบางจุด 

สันนิษฐานว่าช่างท่ีเขียนมีทั้งชาํนาญและไม่ชาํนาญ (ภาพท่ี 142) จุดน้ีเองเป็นการแสดงลกัษณะ

ความเป็นทอ้งถ่ินไดช้ดัเจนมาก 

 

 

 

 

 

                                                           
4สันติ เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3: ความคิดเปลี่ยน การแสดงออกก็

เปลีย่นตาม (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548), 31 

ภาพท่ี 142 ภาพภูเขาและโขดหิน จิตรกรรมฝาผนงัภายในอุโบสถ วดักลาง 
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ภาพพืน้ดินและท้องฟ้า การเขียนพื้นดินพบวา่ใชสี้แดงเขม้ ส่วนทอ้งฟ้าก็ใชสี้ฟ้าคราม

ค่อนขา้งสดทั้งพื้นดินและทอ้งฟ้ามีลกัษณะท่ีเหมือนเป็นการระบายอยา่งรวดเร็วเน่ืองจากพบว่ามี

บางส่วนจะเห็นร่องรอยของการตวดัพูก่นัท่ีเกล่ียสีไม่สมํ่าเสมอ (ภาพท่ี 143) แมว้า่บางจุดจะมีความ

พยายามเขียนลกัษณะความเป็นคล่ืนการเล่ือนไหลของเมฆแต่ก็ทาํได้ไม่เนียนนกั ทั้งการระบาย

พื้นดินและท้องฟ้าจึงผิดลักษณะของทัศนียวิทยาเป็นอย่างมาก ต่างจากงานช่างหลวงสมัย

รัตนโกสินทร์โดยทัว่ไปท่ีเร่ิมมีการเขียนทอ้งฟ้าให้มีลกัษณะสมจริงมากข้ึนแลว้ คือระบายสีมืดท่ี

ตอนบนโดยทาํให้สีจางลงเม่ือใกล้กบัพื้นดิน ลกัษณะดงักล่าวเป็นลกัษณะของทอ้งฟ้าแบบใหม่ 

นิยมมากในหมู่ช่างสมยัรัชกาลท่ี 35 ส่วนพื้นดินระบายสีมืดทาํให้รายละเอียดในฉากคมชดัยิ่งข้ึน6  

ดังนั้นลักษณะการระบายสีท้องฟ้าและพื้นดินแบบไม่เรียบเนียนหรือมีการเกล่ียสีให้ดี อาจจะ

วิเคราะห์ได้ว่าช่างท่ีเขียนพื้นดินและทอ้งฟ้าในอุโบสถน่าจะเป็นช่างฝึกหัดขั้นพื้นฐานก็เป็นได้

เน่ืองจากการระบายพื้นหลงัน่าจะเป็นงานท่ีง่ายท่ีสุดของการเขียนจิตรกรรมแลว้ 

 

 

                                                           
5เร่ืองเดียวกนั, 52. 
6เร่ืองเดียวกนั,  83. 

ภาพท่ี 143 ภาพพื้นดินและทอ้งฟ้า จิตรกรรมฝาผนงัภายในอุโบสถ วดักลาง 
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ภาพน ้า ลกัษณะการเขียนภาพนํ้ าพบว่าจิตรกรรมภายในอุโบสถมีการเขียนใน 2 

ลกัษณะ ไดแ้ก่ ลกัษณะแรกเป็นการเขียนแบบเก่า (ภาพท่ี 144) คือ การใช้พู่กนัเขียนลายเส้นโคง้

ซบัซ้อนสลบักนัคลา้ยคล่ืนของนํ้ า ลกัษณะน้ีเป็นการเขียนภาพนํ้ าแบบปรัมปราคติไม่สมจริงตาม

ธรรมชาติ อีกลกัษณะหน่ึงคือการเขียนภาพแม่นํ้ าลาํคลองในลกัษณะการระบายสีพื้นโดยใช้พู่กนั

ระบายสีให้เรียบไม่มีการตดัเส้น (ภาพท่ี 145) จะแสดงลกัษณะความเป็นนํ้ าโดยการใชพู้่กนัขนาด

ใหญ่ข้ึนตวดัสีใหแ้ลดูมีการเคล่ือนไหวของสายนํ้า ไม่ตดัเส้นของคล่ืนชดัเจนอยา่งแบบแรก ซ่ึงแบบ

หลงัน้ีเป็นลกัษณะท่ีเร่ิมมีความสมจริงมากข้ึนและมีความนิยมเขียนมากตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 3 เป็น

ตน้มา7 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7เร่ืองเดียวกนั, 104. 

ภาพท่ี 144 ภาพนํ้าแบบประดิษฐ ์จิตรกรรม 

    ฝาผนงัภายในอุโบสถ วดักลาง 

ภาพท่ี 145 ภาพนํ้าแบบธรรมชาติ จิตรกรรม 

                  ฝาผนงัภายในอุโบสถ วดักลาง 

ภาพท่ี 146 ภาพตน้ไมท่ี้ใชเ้ทคนิคการกระทุง้ 

                  พูก่นั จิตรกรรมฝาผนงัภายใน 

                  อุโบสถ วดักลาง 

ภาพท่ี 147 ภาพตน้ไมแ้บบบิดเบ้ียว จิตรกรรม    

                  ฝาผนงัภายในอุโบสถ วดักลาง 
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ภาพต้นไม้  การเขียนภาพตน้ไมใ้บหญา้พบวา่มีการใชเ้ทคนิคการตดัเส้นของใบไมอ้ยู่

บา้งแต่เป็นส่วนน้อย นิยมใช้เทคนิคการกระทุง้พู่กนัให้เป็นพุ่มๆมากกว่า (ภาพท่ี 146) แต่งานท่ี

ออกมาก็เป็นแบบทอ้งถ่ินแลว้ ภาพของพุ่มไมจ้ะไม่ละเอียดกลมกลืนกนัไปทั้งพุ่ม โดยเทคนิคการ

ตดัเส้นใบทีละใบเป็นความนิยมในสมยัอยธุยา ธนบุรี8 ส่วนเทคนิคการใชพู้ก่นักระทุง้ใหเ้กิดเป็นพุ่ม

ใบเป็นเทคนิคใหม่ท่ีนิยมอย่างมากตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 3 เป็นต้นมา9เน่ืองจากต้องการเน้นการ

แสดงออกท่ีเป็นธรรมชาติและสมจริงมากข้ึน แต่อย่างไรก็ตามทั้งสองเทคนิคก็ยงัพบคละเคลา้กนั

ไปในงานจิตรกรรมสมยัรัตนโกสินทร์ แมว้า่เทคนิคอยา่งใหม่จะเป็นท่ีนิยมมากกวา่ก็ตาม 

แมว้า่การเขียนภาพตน้ไมใ้นพระอุโบสถจะไม่เนน้รายละเอียดมากนกั มีลกัษณะเขียน

ข้ึนเพื่อแสดงสัญลกัษณ์ของความเป็นป่าเท่านั้น แต่พบวา่บางจุดช่างก็ยงัมีความพยายามสอดแทรก

ตน้ไมใ้นลกัษณะท่ีสวยงาม คือมีการเนน้ดอกไมม้ากกวา่ใบไมโ้ดยการใชสี้แดงของกลีบดอกไมเ้ป็น

ตวัชูโรงสาํคญั ลาํตน้ก็เนน้การเขียนใหบิ้ดเบ้ียวอยา่งมีชีวิตชีวา (ภาพท่ี 147) ลกัษณะดงักล่าวเช่ือวา่

                                                           
8เร่ืองเดียวกนั, 43. 
9ปรีชา เถาทอง, จิตรกรรมไทยวจัิกษ์ (กรุงเทพฯ: สถาบนัวิจยัและพฒันามหาวิทยาลยั

ศิลปากร, 2548), 43. 

ภาพท่ี 148 ภาพตน้ไมแ้บบบิดเบ้ียว ศิลปะอยธุยา วดัช่องนนทรี กรุงเทพฯ 
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น่าจะไดอิ้ทธิพลจากภาพเขียนศิลปะจีน ซ่ึงในไทยพบวา่มีความนิยมเขียนมาแลว้อยา่งนอ้ยในสมยั

อยธุยา10 (ภาพท่ี 148) 

 

 

 

 

 

 

ภาพสัตว์ เป็นส่วนช่วยแสดงถึงความมีชีวิตชีวาของภาพจิตรกรรมไดเ้ป็นอยา่งดี ช่าง

มีความพยายามท่ีจะเขียนภาพสัตวต่์างๆให้ใกลเ้คียงกบัลกัษณะจริงตามธรรมชาติ เช่น นกแกว้ นก

แซงแซวหางบ่วง นกกระเต็น นกกระจอก นกเคา้แมว เป็นตน้ อย่างไรก็ตามการเขียนภาพสัตว์

ขนาดใหญ่ เช่น ช้าง เสือ และกวาง (ภาพท่ี 149) พบว่ามีลักษณะก่ึงธรรมชาติก่ึงประดิษฐ ์

โดยเฉพาะเส้ือโคร่งท่ีเขียนในลกัษณะคลา้ยแมวมากกวา่เพียงแต่ตวัใหญ่กวา่แมวเท่านั้น ซ่ึงลกัษณะ

เช่นน้ีพบเห็นไดอ้ยา่งมากในจิตรกรรมไทยพระเพณีทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10แสงอรุณ กนกพงศช์ยั และคณะ, วดัช่องนนทรี (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2525), 80. 

ภาพท่ี 149 ภาพชา้ง เสือ กวาง จิตรกรรมฝาผนงัภายในอุโบสถ วดักลาง 
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1.2.3 การเขียนภาพปราสาทราชวงั  

 

 

 

 

 

 

 

 

พบวา่การเขียนภาพปราสาทราชวงัยงัคงมีลกัษณะของรูปแบบสวยงามอยา่งปรัมปรา

คติ เช่นลกัษณะการเขียนทอ้งพระโรงกลางซ่ึงมียอดเป็นจัว่แหลมมีลายกระหนกแบนๆเป็นลาย

ประกอบ ซ่ึงลักษณะดงักล่าวเป็นตวัอย่างของการเขียนปราสาทอย่างปรัมปราคติท่ีนิยมมาโดย

ตลอด จนกระทัง่เร่ิมมีการเปล่ียนแปลงแนวการเขียนงานจิตรกรรมในพระนครสมยัรัชกาลท่ี 3-4 ท่ี

หนัไปเขียนแบบสมจริงแทน แต่อยา่งไรก็ตามในส่วนของจิตรกรรมในหวัเมืองน่าจะยงัคงสืบทอด

รูปแบบปรัมปราคติอยูเ่ป็นหลกัมากกวา่ อาจเน่ืองมาจากความเคยชินของช่างท่ีไดสื้บทอดแนวการ

เขียนอยา่งปรัมปราคติมาอยา่งยาวนาน (ภาพท่ี 150) 

แม้ว่าจะเขียนอย่างปรัมปราคติ แต่ก็พบว่าสัดส่วนและรายละเอียดของความเป็น

ปราสาทค่อนข้างผิดส่วนและรายละเอียดก็ถือว่าน้อยมากเม่ือเทียบกับงานช่างในเมืองหลวง 

ตวัอยา่งเช่น ลกัษณะการเขียนความสูงและความกวา้งของหลงัคา ยอดปราสาท และฐาน ไม่สมดุล

กนัอย่างมาก รายละเอียดและความวิจิตรซับซ้อนของฐานและเคร่ืองยอดก็ลดทอนลงอย่างมาก 

อย่างไรก็ตามพบว่ายงัคงมีการใช้ทองคาํเปลวกบัการเขียนปราสาทราชวงัซ่ึงคงเป็นลกัษณะการ

เขียนท่ีสืบทอดมาจากงานช่างโบราณ  

 

ภาพท่ี 150 ภาพปราสาทราชวงั จิตรกรรมฝาผนงัภายในอุโบสถ วดักลาง 
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ในส่วนการเขียนปราสาทท่ีมีบุคคลอยูด่า้นในปราสาทพบวา่เขียนผิดหลกัทศันียวิทยา

เช่นกนั เน่ืองจากบุคคลท่ีอยูใ่นปราสาทของจิตรกรรมภายในอุโบสถนั้นโดยมากจะเขียนให้มีขนาด

ท่ีใหญ่คับปราสาท โดยลักษณะการเขียนเช่นน้ีนิยมมากในงานช่างสมัยอยุธยา ธนบุรี และ

รัตนโกสินทร์ตอนตน้สมยัรัชกาลท่ี 1-2  เร่ิมพบวา่มีการเปล่ียนแปลงขนาดของบุคคลท่ีอยูใ่นอาคาร

ใหมี้สัดส่วนเล็กลงในสมยัรัชกาลท่ี 3 ตวัอยา่งงานจิตรกรรมท่ีวดัสุวรรณาราม เป็นตน้ (ภาพท่ี 151)  

เม่ือล่วงมาในสมยัรัชกาลท่ี 4 เป็นตน้มาพบว่าช่างให้ความสําคญักบัสัดส่วนของอาคารกบัภาพ

บุคคลภายในมากข้ึนสังเกตได้ว่าภาพบุคคลจะมีขนาดท่ีเล็กลงแสดงความสัมพนัธ์ท่ีสมจริงตาม

แนวคิดท่ีปรับเปล่ียนตามอิทธิพลตะวนัตกมากข้ึน11 ในกรณีการเขียนจิตรกรรมของวดักลางนั้นโดย

ภาพรวมแลว้ทั้งลกัษณะการเขียนการใช้สีและองคป์ระกอบอ่ืนๆ ทาํให้สันนิษฐานวา่ไม่น่าจะเป็น

งานช่างในสมยัอยุธยาหรือรัตนโกสินทร์ตอนตน้สมยัรัชกาลท่ี 1-2  แต่ควรจะมีสาเหตุจากความไม่

ชาํนาญของช่างทอ้งถ่ินเป็นตวัแปรสาํคญัมากกวา่ 

 

 

                                                           
11ศกัด์ิชัย สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ พัฒนาการของงานช่างและ

แนวความคิดทีป่รับเปลีย่น (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2556), 471. 

ภาพท่ี 151 ภาพปราสาทราชวงั จิตรกรรมวดัสุวรรณาราม กรุงเทพ ฯ 
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1.2.4 การเขียนภาพบุคคล 

ลกัษณะการเขียนภาพบุคคลภายในอุโบสถวดักลางสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลกัษณะ

เช่นเดียวกบังานจิตรกรรมไทยประเพณีโดยทัว่ไป คือ บุคคลในราชสํานกั และสามญัทัว่ไป หรือ

ชาวบา้น  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพบุคคลในราชสาํนกั (ภาพท่ี 152) พบวา่ยงัคงรักษารูปแบบการเขียนอยา่งปรัมปรา

คติ สามารถแบ่งได ้2 ประเภท คือ ตวัพระตวันางและขา้ราชบริพาร โดยการเขียนตวัพระตวันาง จะ

เขียนใหมี้ร่างกายอ่อนชอ้ยบอบบางไม่มีเส้นเอน็ขอ้ต่อ เคา้โครงใบหนา้ก็คลา้ยกนัทั้งหมด ใชท้่าทาง

การแสดงอารมณ์ตามแบบนาฏลกัษณ์เช่นเดียวกบัท่าท่ีใชแ้สดงโขนละคร และเน่ืองจากเป็นบุคคล

ชั้นสูงจึงตอ้งมีการทรงเคร่ืองประดบัจาํนวนมาก โดยการทรงเคร่ืองประดบันั้นจะเขียนในลกัษณะ

ส่วมใส่บนร่างกายแบบไม่ใส่เส้ือผา้ หรือการเปลือยท่อนบนนั่นเอง ประดบัด้วยมงกุฏ กรองศอ 

กุณฑล สังวาล เป็นตน้ ส่วนท่อนล่างหากเป็นผูช้ายมกัจะทรงภูษาโจงทบัสนบัเพลา ประดบัดว้ยชาย

ไหวชายแครง เป็นตน้ หากเป็นหญิงมกัจะนุ่งจีบ เน่ืองจากพบว่าการทรงเคร่ืองอยา่งใหญ่ของหญิง

ราชนิกลูมกัจะทรงภูษาจีบมากกวา่ภูษาโจง12 เคร่ืองประดบัและเส้ือผา้อาภรณ์ของตวัพระตวันางจะ

                                                           
12จิรชฎา ตรึภาณุวรรณ, “การแต่งกายสตรีสมยัรัชกาลท่ี 3 ศึกษาจากภาพจิตรกรรมฝา

ผนงั”, 46. 

ภาพท่ี 152 ภาพตวัพระตวันาง จิตรกรรมฝาผนงัในอุโบสถ วดักลาง 



138 
 

มีการปิดทองเพื่อแสดงฐานนัดรทั้งส้ิน ลกัษณะดงักล่าวเป็นรูปแบบการเขียนตวัพระตวันางท่ีสืบ

ทอดมาอยา่งยาวนาน แมเ้ทคนิคอ่ืนๆจะเปล่ียนแปลงไป แต่โดยรวมแลว้พบว่าการเขียนตวัพระตวั

นางก็ยงัคงสืบทอดรูปแบบเดิมมาจนถึงสมยัรัชกาลท่ี 5 เป็นอยา่งนอ้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนขา้ราชบรพารทั้งหญิงและชาย (ภาพท่ี 153,154) นิยมนุ่งโจงกระเบนมีลวดลายท่ี

สดใสสวยงาม เช่นลายดอกดวงท่ีมีสีตดักนั เป็นตน้ ส่วนบนหากเป็นขุนนางผูช้ายท่ีมียศสูงจะนิยม

เขียนในลกัษณะสวมเส้ือผา้เน้ือดีท่ีไดรั้บพระราชทานจากพระมหากษตัริย ์เช่น ผา้สมปัก ผา้เยียรบบั 

ผา้เขม้ขาบ เป็นตน้13 แต่บางคร้ังก็พบว่าขุนนางชั้นสูงก็ไม่จาํเป็นตอ้งเขียนในลกัษณะสวมเส้ือก็ได ้

ส่วนนางในในภาพจิตรกรรมอุโบสถพบว่ามกัจะเขียนในลกัษณะนุ่งโจงกระเบนท่อนบนคาดผา้

เฉียงสไบ ทั้งหญิงและชายนิยมไวผ้มสั้นเรียกวา่ทรงมหาดไทย หรือทรงดอกกระทุ่ม โดยมีลกัษณะ 

 

 

                                                           
13อาทิตย ์ ธงอินเนตร, “เคร่ืองแต่งกายของคนไทยในสมยัรัชกาลท่ี 4 จากจิตรกรรมฝา

ผนงั” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ ภาควิชาโบราณคดี 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2525), 53. 

ภาพท่ี 153 ภาพขา้ราชบริพารชาย จิตรกรรม 

                  ฝาผนงัภายในอุโบสถ วดักลาง 

ภาพท่ี 154 ภาพขา้ราชบริพารหญิง จิตรกรรม  

                  ฝาผนงัภายในอุโบสถ วดักลาง 



139 
 

ท่ีแตกต่างกันเล็กน้อยคือ ชายจะโกนผมด้านข้าง แต่หญิงมักจะไม่โกนแต่จะตัดให้สั้ นแทน 

นอกจากน้ียงัมีการถอนไรผมใหเ้ป็นเส้นแบ่งส่วนของกลุ่มผมซ่ึงชายจะใชก้ารแสกกลางแทน14 

 

 

 

 

 

 

ภาพบุคคลสามัญ อาจเรียกวา่ “ภาพชาวบา้น หรือภาพกาก” (ภาพท่ี 155) ซ่ึงลกัษณะ

ของภาพชาวบา้นจะแสดงออกถึงวิถีชีวิตท่ีสมจริงในสมยันั้นๆ และจะมีการผอ่นคลายดา้นรูปแบบ

ท่ีตายตวั เช่น ลกัษณะการเขียนใบหน้าท่ีแสดงอารมณ์อย่างชดัเจน แสดงรูปร่างท่ีสมจริงเช่นการ

เขียนถนัของผูห้ญิงพบวา่มีความเป็นธรรมชาติมากข้ึนกวา่บุคคลชั้นสูง เช่น หญิงแก่ถนัยาน หญิง

สาวถนัเต่งตึง เป็นตน้ ลกัษณะงานเขียนเช่นน้ี ศ. ดร. เกียรติคุณ สันติ เล็กสุขุม ไดใ้ห้ความเห็นว่า

เป็นงานช่างท่ีเร่ิมปรากฏเป็นอยา่งมาในสมยัรัชกาลท่ี 315 คาดวา่คงมีความสืบเน่ืองทางดา้นรูปแบบ

ในงานเขียนนอกราชานีมาโดยตลอด ส่วนเส้ือผา้ของชาวบา้นมกัจะเขียนในโทนสีเดียวคือสีพื้น 

เช่นสีนํ้าตาล สีแดง สีหม่น ไม่มีรายละเอียดของลวดลายผา้มากนกั สอดคลอ้งกบัสภาพวถีิชีวติความ

เป็นอยู่ท่ีตอ้งทาํเกษตรกรรมและงานอ่ืนๆ จึงไม่จาํเป็นตอ้งสวมใส่เส้ือผา้ท่ีดีมาก16 ลกัษณะของ
                                                           

14จิรชฎา ตรึภาณุวรรณ, “การแต่งกายสตรีสมยัรัชกาลท่ี 3 ศึกษาจากภาพจิตรกรรมฝา
ผนงั”, 48. 

15สันติ เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3 : ความคิดเปลี่ยน การแสดงออกก็
เปลีย่นตาม (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2548), 97. 

16จิรชฎา ตรึภาณุวรรณ, “การแต่งกายสตรีสมยัรัชกาลท่ี 3 ศึกษาจากภาพจิตรกรรมฝา
ผนงั” (สารนิพนธ์ปริญญาบณัฑิต ภาควชิาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2549), 
51. 

ภาพท่ี 155 ภาพบุคคลสามญั จิตรกรรมฝาผนงัภายในอุโบสถ วดักลาง 



140 
 

เคร่ืองแต่งกายและทรงผมของขา้ราชบริพารและชาวบา้นท่ีกล่าวมาทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าเป็น

ลกัษณะท่ีนิยมแต่งกายกนัในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ เร่ิมมีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัอยา่งจริงจงั

ในสมยัรัชกาลท่ี 5 เน่ืองจากปัจจยัหลายดา้นเช่น ดา้นการเมือง และดา้นเศรษฐกิจ เป็นตน้17 

ลกัษณะการเขียนภาพบุคคลทั้งหมดดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้เป็นงานเขียนท่ีไดรั้บคติและ

รูปแบบท่ีนิยมกนัในจิตรกรรมไทยประเพณีภาคกลางเกือบทุกประการ แต่ก็มีขอ้แตกต่างดา้นฝีมือ

งานช่างท่ีจาํกดัวา่เป็นช่างพื้นบา้นความปราณีตของเส้นสายรายละเอียดก็ลดทอนความงามตามอุดม

คติไปค่อนขา้งมากเช่นกนั 

1.3 จิตรกรรมเทพชุมนุม 

1.3.1 รูปแบบของการการเขียนเทพชุมนุม 

ภาพเทพชุมนุมเขียนบนผนงัดา้นทิศเหนือและใต้ของพระอุโบสถ อยูเ่หนือภาพ

ชาดกข้ึนไป เขียนแบ่งเป็น 3 ชั้น โดยมีลวดลายหนา้กระดานประจาํยามกา้มปู ลายดอกส่ีกลีบ และ

ลายดอกซีกดอกซ้อน คัน่เพื่อเป็นการแบ่งชั้นของเทพ ซ่ึงโดยเทคนิคการเขียนทัว่ไปของแถวเทพ

ชุมนุมเขียนเลียนแบบงานช่างในราชธานีเป็นหลกั แต่พบว่ามีขอ้แตกต่างจากงานช่างในราชธานี

ดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ , ความทรงจ า (กรุงเทพฯ: 

มติชน, 2546), 163. 

ภาพท่ี 156 เทพชุมนุม ผนงัดา้นทิศเหนือ วดักลาง  ภาพท่ี 157 เทพชุมนุม ผนงัดา้นทิศใต ้วดักลาง  
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การเขียนภาพบนพืน้หลงัแบบไม่ลงสีรองพืน้ การเขียนภาพเทพชุมนุมทั้งหมดปรากฏ

วา่เขียนบนพื้นผนงัท่ีไม่ไดท้าสีแต่อยา่งใด (ภาพท่ี 156,157) ลกัษณะเช่นน้ีมองผิวเผินอาจทาํให้เช่ือ

ไดว้่าเป็นงานช่างท่ีเขียนข้ึนในสมยัอยุธยาเน่ืองจากลกัษณะสําคญัของจิตรกรรมในสมยัอยุธยาไม่

นิยมรองพื้นดว้ยสีสัน แต่จะเนน้การวาดและแตม้สีลงพื้นปูนสีขาวเพื่อให้ภาพท่ีเน้นการใช้การตดั

เส้นและการใช้สีแดง ดาํ และสีทอง มีความโด่ดเด่นชดัเจน โดยรวมจึงให้ความรู้สึกโปร่งบาง ไม่

หนาหนกัดว้ยการทาสีเต็มพื้นท่ีอย่างศิลปะรัตนโกสินทร์ แต่อยา่งไรก็ตามลกัษณะรายละเอียดของ

หนา้ตาของตวัละคร เคร่ืองแต่งกาย กระหนกท่ีใชเ้ขียนเป็นรูปแบบท่ีไม่น่าจะเป็นงานช่างรุ่นเก่าถึง

สมยัอยธุยาได ้ทั้งน้ีน่าจะมีสาเหตุมาจากความไม่พร้อมทางดา้นทุนทรัพยใ์นการจดัหาสีมาใชเ้ขียน

ไดเ้พียงพอจึงประหยดัสีเพื่อใชเ้ขียนเท่าท่ีจาํเป็นต่อการส่ือความเท่านั้น 

ข้อสังเกตเร่ืองแถวครุฑ อสูร นักสิทธ์ิวิทยาธร พบวา่ลกัษณะการเขียนเทพชุมนุมใน

แถวล่างสุด ของจิตรกรรมงานช่างหลวงมกัจะนิยมเขียนกลุ่มบุคคล เช่น ครุฑ, นาค, อสูร18 

                                                           
18 ผลจากการสํารวจและเก็บตวัอยา่งงานจิตรกรรมงานช่างหลวงในกรุงเทพมหานคร 

ตวัอย่างเช่น ภาพเทพชุมนุมวดัราชสิทธาราม วดับางยี่ขนั พระท่ีนัง่พุทไธสวรรย ์เป็นตน้ พบว่ามี
ความนิยมเขียนเทพชุมนุมในแถวล่างสุดในจาํนวนเลขค่ีเป็นกลุ่ม 3-5 องค์สลบักนัไป เช่น ครุฑ, 
นาค, อสูร เป็นตน้ 

ภาพท่ี 158 เทพชุมนุม พระท่ีนัง่พุทไธสวรรย ์ กรุงเทพฯ 
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ตวัอย่างเช่น ภาพเทพชุมนุมในพระท่ีนัง่พุทไธสวรรย ์พระราชวงับวรสถานมงคล19 (ภาพท่ี 158) 

เป็นตน้ ในขณะท่ีการเขียนเทพชุมนุมในชั้นแรกของวดักลางดา้นทิศเหนือปรากฏว่าเขียนเฉพาะ

พญาครุฑสลบักบัอสูรเท่านั้น (ดูภาพท่ี 156) นอกจากน้ีในการเขียนเทพชุมนุมชั้นแรกดา้นทิศใตย้งั

พบวา่เป็นการเขียนแนวใหม่ท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อนในงานจิตรกรรมไทยประเพณีท่ีมีการเขียนเทพ

ชุมนุม กล่าวคือการเขียนภาพนักสิทธ์ิวิทยาธรในลกัษณะเดียวกนัเรียงเป็นแถวตลอดแนว ทั้งท่ี

รูปแบบการเขียนภาพนกัสิทธ์ิวทิยาธร ในงานช่างหลวงจะเขียนไวบ้นสุดของแถวเทพชุมนุมและอยู่

นอกแถบหน้ากระดานแต่จะใช้เส้นสินเทา หรือลายฮ่อคัน่แทน ทั้งน้ีวิเคระห์ได้ว่าช่างคงไม่เน้น

รายละเอียดตามงานช่างหลวงมาก อาจตอ้งการเขียนเพียงให้ทราบวา่เทพท่ีควรอยูช่ั้นล่างๆตอ้งเป็น

เทพชั้นตํ่าเท่านั้น ประกอบกบัพื้นท่ีผนงัภายในอุโบสถมีไม่มากนกัจึงอาจเป็นเหตุผลของการท่ีช่าง

เลือกท่ีจะเขียนจาํนวนและประเภทของเทพชั้นแรกไม่มากอยา่งงานช่างหลวง 

ข้อสังเกตเร่ืองแถวพระอรหันต์ (ดูภาพท่ี 156,157) พบวา่ลกัษณะการเขียนแถวพระ

อรหันต์ร่วมกบัหรือแทนท่ีการเขียนภาพเทพชุมนุมในแต่ละชั้นเร่ิมมีปรากฏอยา่งชดัเจนราวปลาย

สมยัรัชกาลท่ี 3 ถึงรัชกาลท่ี 4 ทั้งน้ีอาจจะมีความเก่ียวขอ้งกบัแนวความคิดใหม่ในสมยัรัชกาลท่ี 3 

เร่ิมมีการเขียนเร่ืองราวของพระอรหนัตเ์อตตทคัคะรูปแบบต่างๆมากข้ึน20 ต่อมาในสมยัรัชกาลท่ี 4 

แนวความคิดเร่ืองการเนน้การปฏิบติัศาสนกิจต่างๆของสงฆก์็เป็นเร่ืองหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อการเขียน

งานจิตรกรรมในสมยัน้ีเป็นอยา่งมาก มีหลกัฐานพบวา่มีการเขียนภาพพระอรหนัตซ่ึ์งเจาะจงวา่เป็น

พระอสีติมหาสาวก มีตวัอยา่งในจิตรกรรมวดันางชีซ่ึงสันนิษฐานวา่งานจิตรกรรมเขียนข้ึนในสมยั

รัชกาลท่ี 421 (ภาพท่ี 159) โดยแนวคิดเร่ืองการแสดงออกในรูปแบบของพระอสีติมหาสาวกซ่ึงลว้น

เป็นพระอรหนัต์นั้น มีความชดัเจนมากในสมยัรัชกาลท่ี 4 เพราะนอกจากจะพบวา่มีการเขียนงาน

                                                           

19จิตรกรรมภายในพระท่ีนัง่พุทไธสวรรย ์สันนิษฐานว่าปัจจุบนัจิตรกรรมส่วนใหญ่
เขียนข้ึนในราชกาลท่ี 3 ดูใน สันติ เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3 : ความคิดเปลี่ยน การ
แสดงออกกเ็ปลีย่นตาม (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2548), 48. 

20ศกัด์ิชัย สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ พัฒนาการของงานช่างและ
แนวความคิดทีป่รับเปลีย่น (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2556). 421. 

21เทพ สุนทรศารทูล, พระอารามหลวง และอารามส าคัญ (กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, 
2542), 11. 
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จิตรกรรมแล้วยงัโปรดให้มีการสร้างพระอสีติมหาสาวกเป็นประติมากรรมไวท่ี้แท่นเดิมท่ีเคย

ประดิษฐานพระศรีศาสดาในพระอุโบสถวดัสุทศันเทพวราราม กรุงเทพฯดว้ย22 (ภาพท่ี 160)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22ศกัด์ิชัย สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ พัฒนาการของงานช่างและ

แนวความคิดทีป่รับเปลีย่น(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2556). 340. 

ภาพท่ี 159 เทพชุมนุม วดันางชี กรุงเทพฯ ภาพท่ี 160 พระอสีติมหาสาวกปูนป้ัน  

                  ภายในพระอุโบสถวดัสุทศันเทพวราราม 

กรุงเทพฯ 

ภาพท่ี 161 เทพชุมนุม วดัอุโปสถาราม จงัหวดัอุทยัธานี 

ท่ีมา: กวฎิ ตั้งจรัสวงศ,์ “งานจิตรกรรมฝาผนงัช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24-25 ภาพสะทอ้นสังคมของ 

กลุ่มชนลุ่มแม่นํ้ าสะแกกรัง อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ ภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2552), 158. 
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ในส่วนของวดัท่ีห่างไกลราชธานีพบว่ามีลกัษณะของการเขียนแถวพระอรหนัตห์รือ

พระอสีติมหาสาวกด้วย ตวัอย่างเช่น จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวดัอุโปสถาราม จงัหวดั

อุทยัธานี (ภาพท่ี 161) ซ่ึงสันนิษฐานวา่เขียนในสมยัรัชกาล 4 หรือรัชกาลท่ี 523 เป็นตน้ ในประเด็น

น้ีเองน่าจะเป็นรูปแบบท่ีทาํให้ทราบไดว้่าในปลายสมยัรัชกาลท่ี 4 ถึงรัชกาลท่ี 5 น่าจะเร่ิมมีความ

นิยมการเขียนแถวของพระอรหนัตร่์วมกบัเทพชุมนุมหรือเขียนพระอสีติมหาสาวกแทนในตาํแหน่ง

เทพชุมนุมทั้งหมด จากเหตุผลดงักล่าวผูศึ้กษาวิเคราะห์ว่าลกัษณะการเขียนแถวพระอรหันต์เรียง

เป็นแนวเดียวกนัภายในอุโบสถวดักลางน่าจะเป็นการรับอิทธิพลทางดา้นคติและรูปแบบบางส่วน

มาจากงานช่างหลวงท่ีนิยมกนัในช่วงสมยัรัชกาลท่ี 4-5 ไม่เกินไปกวา่น้ี 

2. การวเิคราะห์เทคนิคและรูปแบบจิตรกรรมบนคอสองศาลาการเปรียญหลงัเก่า 

2.1. การใช้สี  

สีท่ีใชเ้ขียนภาพเป็นสีฝุ่ นผสมกาวเช่นเดียวกบัท่ีใช้เขียนในพระอุโบสถและงาน

จิตรกรรมไทยประเพณีส่วนมาก นอกจากน้ียงัพบวา่จาํนวนสีท่ีใชเ้ขียนบนคอสองศาลาการเปรียญมี

จาํนวนท่ีใกลเ้คียงกนักบัในอุโบสถดว้ย สีหลกัไดแ้ก่ สีแดง สีคราม สีเขียว สีเหลือง สีนํ้ าตาล เป็น

ตน้ โครงภาพโดยรวมใชสี้ค่อนขา้งสดใส โดยเฉพาะสีฟ้าเป็นสีท่ีฟ้าท่ีสดใสกวา่สมยัก่อนมาก ซ่ึง

พบวา่ในสมยัรัชกาลท่ี 3-4 จะนิยมสีนํ้าเงินมืดมากกวา่24 ส่วนการใชสี้ทองจากทองคาํเปลวยงัคงมีอยู ่

การระบายสีโดยรวมแลว้เรียบเนียน แสดงถึงความชาํนาญในการระบายสีซ่ึงต่างจากการระบายสี

ของจิตรกรรมในอุโบสถซ่ึงไม่เรียบเนียน และฝีมือก็ดอ้ยกวา่มาก 

 

 

                                                           
23กวิฎ ตั้งจรัสวงศ์, “งานจิตรกรรมฝาผนงัช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24-25 ภาพสะทอ้น

สังคมของกลุ่มชนลุ่มแม่นํ้ าสะแกกรัง อําเภอเมือง จังหวดัอุทัยธานี” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2552), 14-17. 

24สันติ เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3 : ความคิดเปลี่ยน การแสดงออกก็
เปลีย่นตาม (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2548), 47. 
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2.2. การเขียนภาพทวิทศัน์ 

 

 

 

 

 

 

ภาพภูเขาและโขดหิน พบวา่มีความแตกต่างจากงานจิตรกรรมในอุโบสถอยา่งชดัเจน 

คือ ไม่ปรากฏการตดัเส้นท่ีขอบดว้ยเส้นพูก่นัขนาดใหญ่ แต่จะเป็นเทคนิคการไล่สีอ่อนแก่ทาํให้เกิด

มิติแสงเงาอยา่งธรรมชาติ (ภาพท่ี 162) 

ภาพพืน้ดินและท้องฟ้า เทคนิคการระบายสีทอ้งฟ้าโดยรวมแลว้ยงัเป็นเทคนิคท่ีนิยม

เขียนในสมยัรัตนโกสินทร์ท่ีเนน้ความสมจริงของทอ้งฟ้ามากข้ึน คือ มีการให้นํ้ าหนกัสีจากสีเขม้

ทางดา้นบนภาพ และค่อยๆทาํให้สีอ่อนลงเม่ือใกลก้บัพื้นดิน ในส่วนของพื้นดินก็พบวา่มีการไล่สี

เช่นกนั คือมีการใชสี้เขม้สีอ่อนมาเพิ่มมิติแสงเงาตามธรรมชาติ (ดูภาพท่ี 162) มีขอ้สังเกตหลกัคือ 

เทคนิคการระบายสีเรียบเนียนกว่าในอุโบสถอย่างเห็นไดช้ดั เน้นการใชสี้ของทอ้งฟ้าเป็นสีฟ้าจดั 

แมจ้ะพบว่ามีการใช้สีฟ้าสดกบัการเขียนงานจิตรกรรมไทยประเพณีในสมยัอยุธยาเร่ือยมาจนถึง

สมยัรัชกาลท่ี 3 แลว้ก็ตาม แต่ก็เป็นการระบายในสัดส่วนท่ีน้อยมาก ในขณะท่ีเร่ิมจะมีความนิยม

อย่างจริงจงัในสมยัรัชกาลท่ี 4 เป็นตน้มา ทั้งน้ีน่าจะสอดคลอ้งกบัการคน้พบแร่โคบอล และความ

ต่ืนตวัในการใชแ้ร่ชนิดน้ีซ่ึงใหสี้ฟ้าสดซ่ึงมีความนิยมทัว่โลก25 

 

                                                           
25ศกัด์ิชัย สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ พัฒนาการของงานช่างและ

แนวความคิดทีป่รับเปลีย่น (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2556), 471. 

ภาพท่ี 162 ภาพภูเขา โขดหิน พื้นดิน และทอ้งฟ้า จิตรกรรมบนคอสองศาลาการเปรียญหลงัเก่า  

                 วดักลาง 
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ภาพน ้า ยงัคงพบว่าการเขียนภาพนํ้ ามี 2 ลกัษณะ คือแบบการตดัเส้น (ภาพท่ี 163) 

และการไล่สีใหเ้สมือนการไหลของนํ้ าจริงๆ เช่นเดียวกบัเทคนิคการเขียนภาพจิตรกรรมบนฝาผนงั

ภายในอุโบสถ วดักลาง (ภาพท่ี 164)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 163 ภาพนํ้าแบบประดิษฐ ์จิตรกรรมบน 

                  คอสองศาลาการเปรียญหลงัเก่า วดักลาง 

ภาพท่ี 164 ภาพนํ้าแบบธรรมชาติ จิตรกรรม 

                  บนคอสองศาลาการเปรียญหลงัเก่า   

                  วดักลาง 

ภาพท่ี  165 ภาพตน้ไมเ้ป็นพื้นหลงัของ 

     ปราสาทราชวงัแทนเส้นสินเทา   

     จิตรกรรมบนคอสองศาลาการ   

      เปรียญหลงัเก่า วดักลาง 

ภาพท่ี  166 ภาพตน้กลว้ย  จิตรกรรม 

     บนคอสองศาลาการ 

     เปรียญหลงัเก่า วดักลาง 
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ภาพต้นไม้ พบวา่การเขียนภาพตน้ไมเ้นน้การเขียนในลกัษณะใชพู้่กนักระทุง้ให้เป็น

พุ่มใบมากกวา่การตดัเส้น มีการใชเ้ทคนิคการเขียนตน้ไมเ้ป็นพื้นหลงัของปราสาทราชวงัแทนเส้น

สินเทา (ภาพท่ี 165) ซ่ึงเป็นความนิยมมากในสมยัรัชกาลท่ี 326 และเป็นท่ีสังเกตไดว้า่ในอุโบสถไม่

เขียนในลกัษณะน้ี มีการเขียนผลกัระยะใกลไ้กลแต่ไม่ถูกหลกัทศันวสิัยนกั มีการเขียนตน้ไมท่ี้มีจริง

ตามธรรมชาติ เช่น ตน้กลว้ย (ภาพท่ี 166) 

ภาพสัตว์  ยงัเขียนตามแนวอุดมคติ มีชา้ง มา้ กวาง ลิง เป็นท่ีน่าสังเกตวา่การเขียนปลา

มีลกัษณะเป็นปลาท่ีมีในธรรมชาติไม่ใช่ปลาท่ีดุร้ายในอุดมคติ เช่น ในฉากมหาชนก เป็นตน้ (ดูภาพ

ท่ี 163) 

2.3 การเขียนภาพปราสาทราชวงัและบ้านเรือน 

พบว่างานจิตรกรรมบนนคอสองศาลาการเปรียญมีความหลากหลายทางด้าน

รูปแบบงานสถาปัตยกรรมมากกวา่ในอุโบสถ สามารถแบ่งได ้4 ประเภทดงัต่อไปน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.อาคารทรงไทยประเพณี (ภาพท่ี 167) พบวา่มีฝีมือการเขียนดีกวา่จิตรกรรม

ในอุโบสถคือ เขียนไดค้่อนขา้งสมส่วนกว่า รายละเอียดของหน้าบนั และฐานอาคารก็มีการเขียน

ลวดลายท่ีมากกว่า การเขียนปราสาทดูมีมิติมากข้ึน มีการใช้แสงเงาให้เห็นมิติและเขียนมุขยื่น
                                                           

26สันติ เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3 : ความคิดเปลี่ยน การแสดงออกก็
เปลีย่นตาม (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2548), 130. 

ภาพท่ี 167 ภาพอาคารทรงไทยประเพณี จิตรกรรมบนคอสองศาลาการเปรียญหลงัเก่า วดักลาง 
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ออกมาขา้งหนา้ ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวเร่ิมมีในสมยัรัชกาลท่ี 3 เป็นตน้มา27 เป็นท่ีสังเกตวา่ไม่เนน้การ

ปิดทองแลว้แต่จะใหสี้สันสดใสแทน ซ่ึงน่าจะเกิดจากขอ้จาํกดัในเร่ืองของเงินทุนเป็นสาํคญั  

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.อาคารทรงเก๋งจีน (ภาพท่ี 168) พบการเขียนอาคารทรงเก๋งจีนเป็นอาคารชั้น

รองคู่กบัอาคารทรงไทยประเพณีอยู่ในเกือบทุกฉากของจิตรกรรม แต่ฉากเมืองอีกฟากมหาสมุทร

ในเร่ืองพระมหาชนกพบว่ามีการเขียนภาพบ้านเมืองท่ีมีสถาปัตยกรรมแบบจีนทั้ งเมือง โดย

รายละเอียดท่ีสาํคญัอนับ่งบอกวา่เป็นอาคารแบบจีนไดแ้ก่ การเขียนหมู่อาคารท่ีก่ออิฐถือปูนทั้งหลงั 

มีส่วนโค้งแอ่นของสันหลังคาอย่างเรือสําเภา มีหน้าจั่วเป็นทรงสามเหล่ียมปลายมนหรือตัด 

กระเบ้ืองมุงหลงัคานิยมทาํเป็นลอน ส่วนฐานของบา้นเป็นปูนจะเจาะช่องโคง้สําหรับระบายอากาศ

หรือช่องถุนบริเวณฐานตามบา้นแบบจีน28 

สังเกตได้ว่ามีการใช้สีฟ้าสดกับการระบายส่วนต่างๆของอาคารทรงน้ีเป็น

ส่วนมาก นอกจากน้ียงัพบการระบายสีฟ้าเป็นพื้นอาคารแบบไทยประเพณีในบางภาพ แต่อาคารท่ีมี

                                                           
27เร่ืองเดียวกนั, 130. 
28กณิกนนัท ์ อาํไพ, “จิตรกรรมฝาผนงัในพระอุโบสถวดัโพธ์ิปฐมวาส จงัหวดัสงขลา 

: ภาพสะทอ้นสังคมและวฒันธรรมในชุมชนสงขลาสมยัตน้รัตนโกสินทร์” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2548), 50. 

ภาพท่ี 168 ภาพอาคารทรงเก๋งจีน จิตรกรรมบนคอสองศาลาการเปรียญหลงัเก่า วดักลาง 
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เคร่ืองบนเป็นเคร่ืองก่ออิฐถือปูนยงัคงมีการใช้สีฟ้าในการระบายและแสดงการใช้แสงเงาไดอ้ย่าง

ชดัเจนท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.ประตู พบว่ามีการเขียนลกัษณะซุ้มประตูมี 2 รูปแบบ คือ ทรงโค้งแบบ

ตะวนัตก (Arch) และทรงเก๋งจีน ซ่ึงทรงวงโคง้แบบตะวนัตกนั้นมีสัดส่วนการเขียนในหลายฉาก 

(ภาพท่ี 167) โดยเร่ิมปรากฏหลกัฐานเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงรูปแบบซุ้มประตูคร้ังสําคญั ในสมยั

รัชกาลท่ี 229 ซ่ึงซุ้มประตูดงักล่าวก็เป็นซุ้มประตูของกาํแพงพระบรมมหาราชวงั จึงอาจเป็นสาเหตุ

ให้เร่ิมมีความนิยมการทาํซุ้มประตูตามวดัต่างๆท่ีสําคญั เม่ือช่างนาํรูปแบบประตูแบบตะวนัตก

ดงักล่าวมาเขียนจึงเขียนในส่ิงใหท่ี้เร่ิมเป็นท่ีนิยมแทนท่ีประตูแบบไทยประเพณี ซ่ึงปรากฏอยา่งมาก

ในงานจิตรกรรมสมยัรัชกาลท่ี 3 เป็นตน้มา   

การเขียนซุ้มประตูแบบตะวนัตกบนคอสองศาลาการเปรียญหลังเก่าของวดักลาง

แสดงออกอยา่งชดัเจนในภาพประตูวงัทรงโคง้ (Arch) แต่มีภาพซุ้มประตูซุ้มหน่ึงมีการระบายสีท่ี
                                                           

29ตวัอย่างการเปล่ียนจากซุ้มประตูแบบไทยประเพณีมาเป็นซุ้มประตูแบบตะวนัตก 
เช่น ประตูสุนทรทิศา ของพระบรมมหาราชวงั ดา้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ ท่ีมีหลกัฐานวา่สร้างข้ึน
ในสมยัรัชกาลท่ี 2 ดูใน ม.ร.ว. แน่งน้อย ศกัด์ิศรี และคณะ, สถาปัตยกรรมพระบรมมหาราชวัง 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพก์รุงเทพฯ, 2531),211. 

ภาพท่ี 169 ภาพซุม้ประตูทรงโคง้แบบตะวนัตก จิตรกรรมบนคอสองศาลาการเปรียญหลงัเก่า วดักลาง 
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ต่างออกไปลกัษณะเป็นสีเทาคลา้ยสีของหินอ่อนซ่ึงอาจจะเช่ือมโยงกบัความนิยมเก่ียวกบัการใชหิ้น

อ่อนในสมยัรัตนโกสินทร์ได ้โดยความนิยมในการใชหิ้นอ่อนมาประดบัศาสนสถานของไทยคงเร่ิม

มีความเด่นชดัในช่วงรัชกาลท่ี 3 สังเกตไดจ้ากการสร้างซุ้มประตูในวดัต่างๆ โดยเฉพาะตวัอยา่งซุ้ม

ประตูและเกยวดัสุทศันเทพวราราม กรุงเทพฯ ตามท่ีมีขอ้ความกล่าวไวใ้นจดหมายเหตุรัชกาลท่ี 3 ปี 

พ.ศ. 2387 เร่ืองโปรดเกลา้ฯ ให้กรมช่างลอ้มพระราชวงัจดัสร้างซุ้มประตูกบัเกยวดัสุทศันเทพวรา

รามและซุม้สีมาวดัอรุณราชวรารามเพื่อการบาํเพญ็พระราชกุศลใหมี้การเกณฑ์ช่างชาวลาวจากเมือง

ลพบุรีไปสกัดศิลาจากเขาชะโงก เมืองนครนายก30 จากการศึกษาของ กวิฎ ตั้ งจรัสวงศ์  ใน

วิทยานิพนธ์เร่ือง “งานจิตรกรรมฝาผนงัช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24-25 ภาพสะทอ้นสังคมของกลุ่มชน

ลุ่มแม่นํ้ าสะแกกรัง อาํเภอเมือง จงัหวดัอุทยัธานี” ผลการศึกษาตอนหน่ึงไดแ้สดงให้เห็นว่าวดัใน

ต่างจงัหวดัมกัจะไม่พบการประดบัหินอ่อนจริงๆ ในงานศิลปกรรมประเภทต่างๆ มีแต่ท่ีเป็นงาน

จิตรกรรมเขียนลายเลียนแบบเท่านั้น เหตุผลอาจเน่ืองมาจากราคาของหินท่ีมีราคาสูง จึงทาํให้ไม่

สามารถซ้ือมาใช้ประดับตามวดัต่างจงัหวดัได้31 อน่ึงกลุ่มวดัท่ีได้ทาํการศึกษาในวิทยานิพนธ์

ดงักล่าวลว้นมีอายงุานศิลปกรรมและงานจิตรกรรมระหวา่งรัชกาลท่ี 4-5 ทั้งส้ิน32  

จากการศึกษาท่ีผา่นมาแสดงให้เห็นวา่ค่านิยมในการใชหิ้นประดบัศาสนสถานน่าจะ

เร่ิมมีข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 3 และจาํกดัวงเฉพาะงานช่างในพระนครเท่านั้นเน่ืองจากราคาท่ีสูง ส่วน

งานศิลปกรรมในต่างจงัหวดัท่ีไม่อาจหาซ้ือหินท่ีมีราคาแพงไดก้็ใชว้ิธีการเขียนสีลงบนพื้นของงาน

ศิลปกรรมประเภทต่างๆแทน แต่อยา่งไรก็ตามผูศึ้กษาพบวา่แมง้านช่างในพระนครเองก็ยงัพบวา่มี

การใชเ้ทคนิคการเขียนสีเลียนแบบลายหินอ่อนดว้ยเช่นกนั ดงันั้นไม่จาํเป็นวา่หากเป็นงานช่างใน

พระนครจะตอ้งใช้หินอ่อนจริงเสมอไป ทั้งน้ีมีตวัอยา่งพบวา่ภายในพระท่ีนัง่ทรงธรรมท่ีอยู่ในวดั

                                                           
30จดหมายเหตุรัชกาลท่ี 3 จ.ศ. 1206 (พ.ศ. 2387) ร่างตราเร่ืองไดรั้บใบบอกรายช่ือแม่

กองทาํศิลาเขาชะโงก .เลขท่ี 149 มัดท่ี 55. อ้างจาก ศักด์ิชัย สายสิงห์, “ศูนย์กลางจักรวาลกับ
สถาปัตยกรรมวดัสุทศันเทพวราราม”, ใน  งานวนัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่ัวประจาํปี 
2552 “พระนั่งเกล้าฯ กับความเป็นศูนย์กลางจักรวาลของวัดสุทัศน์ฯ (กรุงเทพฯ: ฝ่าย
ศิลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2552), 56. 

31กวิฎ  ตั้งจรัสวงศ์, “งานจิตรกรรมฝาผนงัช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24-25 ภาพสะทอ้น
สังคมของกลุ่มชนลุ่มแม่นํ้าสะแกกรัง อาํเภอเมือง จงัหวดัอุทยัานี”, 165. 

32เร่ืองเดียวกนั, 272-273. 
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ราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ซ่ึงเป็นวดัหลวงประจาํรัชกาลท่ี4 (พระท่ีนั่งทรงธรรมองค์น้ี

สันนิษฐานว่าสร้างข้ึนใหม่ในสมยัรัชกาลท่ี 533)มีการเขียนสีเทาเป็นลวดลายคล้ายกับหินอ่อน

บริเวณซุม้หนา้ต่างรูปโคง้แบบตะวนัตก (Arch)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จึงอาจกล่าวไดว้า่ความนิยมในเร่ืองการนาํหินอ่อนมาประดบัศาสนสถานนั้นคงไดรั้บ

ความนิยมอยา่งต่อเน่ืองแต่ในสมยัรัชกาลท่ี 3 และน่าจะเนน้การใช้หินอ่อนจริงเป็นหลกัเน่ืองจาก

ความรู้ดา้นการเขียนภาพตามหลกัทศันียวิทยาแบบตะวนัตกยงัไม่แพร่หลายมากนกั ในขณะท่ีล่วง

มาถึงสมยัรัชกาลท่ี 4 รัชกาลท่ี 5 การเขียนภาพแบบตะวนัตกไดเ้ขา้มามีอิทธิพลต่อช่างไทยมากข้ึน 

ดงันั้นการเขียนลวดลายเลียนแบบหินอ่อนจริงจึงไม่ใช่เร่ืองท่ียากอีกต่อไป ประกอบกบัเหตุผลดา้น

สุนทรียภาพและเทคนิคการก่อสร้างหรือการสร้างงานศิลปกรรมในรูปแบบของตะวนัตกนั้นมีความ

ซบัซ้อนเกินกว่าช่างไทยเองจะสามารถเขา้ใจไดห้มด ดงันั้นการเลือกท่ีจะเขียนเลียนแบบลวดลาย

หินอ่อนจึงอาจเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีแสดงใหเ้ห็นรสนิยมท่ีเขา้กบัสมยัและในขณะเดียวกนัก็ประหยดั

                                                           
33พิชญา สุ่มจินดา, ราชประดิษฐพิพิธบรรณ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์ติชนปากเกร็ด, 

2553), 98-99. 

ภาพท่ี 170 ซุม้ประตูทรงโคง้แบบตะวนัตก 

                  เขียนเลียนแบบหินอ่อน วดัราชประดิษฐ  

                  สถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ 

ภาพท่ี 171 ซุม้ประตูทรงโคง้แบบ 

                   ตะวนัตก  เขียนเลียนแบบ 

                   หินอ่อน  วดัอุโปสถาราม   

                    จงัหวดัอุทยัธานี 
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ทรัพย์ไปได้มากด้วย เม่ือเป็นเช่นน้ีอาจอธิบายได้ว่าภาพซุ้มประตูท่ีเขียนด้วยสีเทาคล้ายสีและ

ลวดลายของหินอ่อนจึงน่าจะเป็นการเขียนเลียนแบบส่ิงก่อสร้างภายในพระนครท่ีกาํลงันิยมใน

ขณะนั้น โดยทั้งน้ีภาพซุ้มประตูดงักล่าวยงัส่งผลต่อการกาํหนดอายุงานจิตรกรรมบทคอสองศาลา

การเปรียญหลังเก่าด้วยว่าควรเป็นงานช่างท่ีเขียนข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 4-5 เป็นอย่างน้อย โดย

เปรียบเทียบกับรูปแบบการเขียนของตัวอย่างจิตรกรรมท่ีเขียนข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 4-5 เช่น 

จิตรกรรมการเขียนเลียนแบบลายหินอ่อนของวดัราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม (ภาพท่ี 170) และ

วดัอุโปสถาราม (ภาพท่ี 171) ซ่ึงเป็นวดัท่ี กวิฎ ตั้ งจรัสวงศ์ ได้ทาํการศึกษาภาพจิตรกรรมและ

กาํหนดอายใุนช่วงรัชกาลท่ี 4-5 ดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

y 

 

ส่วนการเขียนซุม้ประตูในลกัษณะเก๋งจีนนั้นปรากฏชดัเจนท่ีสุดในเร่ืองพระมหาชนก 

(ภาพท่ี 172 ) โดยลกัษณะของซุ้มประตูดงักล่าวมีการทาํเรือนขนาดเล็กท่ีมีเรือนธาตุและหลงัคา

ซ้อนไวบ้นคานซุ้มประตู มกัมีหน้าบนัท่ีมีการเจาะเป็นวงกลมบริเวณจัว่ ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวเป็นรู

แบบสถาปัตยกรรมแบบจีน ในประเทศไทยพบวา่ประตูเมืองสงขลาในภาพถ่ายเก่าเป็นตวัอยา่งหน่ึง

ภาพท่ี 172 ซุม้ประตูแบบจีน  

                  จิตรกรรมบนคอสอง 

                 ศาลาการเปรียญหลงัเก่า  

                 วดักลาง 

ภาพท่ี 172 ซุม้ประตูเก่าเมืองสงขลาเป็นแบบจีนแท ้

ท่ีมา: ภาพเก่าเมืองสงขลา เขา้ถึงเม่ือ 12 ก.พ2557, 

        เขา้ถึงไดจ้าก http://topicstock pantip.comlibrar.html 
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ของประตูเมืองแบบจีน (ภาพท่ี 173) นอกจากน้ียงัสอดคล้องกบัลักษณะของกาํแพงเมืองและ

บา้นเรือนแบบจีนในฉากเดียวกนัดว้ย แสดงให้เห็นความเขา้ใจของช่างต่อการเขียนบา้นเรือนแบบ

จีนอยา่งเด่นชดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4. ป้อม การเขียนป้อมจะอยู่ในผงัหกเหล่ียมและแปดเหล่ียม (ภาพท่ี 174) ส่วน

สําคญัจะอยูใ่นส่วนอาคารท่ีซ้อนชั้นข้ึนไป มีหลงัคาท่ีเนน้หลงัคาลาดและมียอดแหลม มีขอ้สังเกต

ว่าช่างพยายามจะเขียนให้ดูมีมิติแต่ยงัทาํไม่ได้จึงปรากฏในลกัษณะการเหล่ือมกนัของภาพแต่ไม่

แสดงความลึกของมิติอยา่งท่ีตั้งใจอยากให้เป็น แต่อยา่งไรก็ตามโดยรวมแลว้เช่ือวา่น่าจะไดรั้บแรง

บนัดาลใจหรือมีตน้แบบมาจากป้อมปราการในเมืองหลวง เช่น ป้อมพระสุเมรุ (ภาพท่ี 175) เป็นตน้  

 

 

 

 

ภาพท่ี 174 ภาพป้อม จิตรกรรม 

                  บนคอสองศาลาการเปรียญ  

                  วดักลาง 

ภาพท่ี 175 ป้อมพระสุเมรุ 

ท่ีมา:  สยามโฟโต,้เขา้ถึงเม่ือ 1 ก.พ. 2557.http:/    

          www.siamphotography.com /_album/  

           photo.php 
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2.4. การเขียนภาพบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยงัคงพบวา่มีบุคคลสองประเภท คือ ชนชั้นสูง กษตัริยแ์ละขา้ราชบริพารในราชสํานกั 

กบับุคคลสามญั (ชาวบา้นร้านตลาด) ลกัษณะการเขียนทั้งสองประเภทมีการเขียนท่ีสวยงามกวา่ใน

อุโบสถเป็นอยา่งมาก ตวัพระตวันางมีการเขียนสัดส่วนท่ีดีกวา่ ส่วนการตดัเส้นทาํให้ทราบไดว้า่มี

ความชาํนาญเน่ืองจากเส้นเล็กอ่อนช้อยตามแบบงานช่างหลวง (ภาพท่ี 176) แต่ก็พบว่าบางภาพ

สัดส่วนการเขียนยงัแตกต่างกนัไปบา้งเช่น มีใบหน้าท่ีใหญ่กว่าส่วนอ่ืนๆ เป็นตน้ (ภาพท่ี 177) ท่ี

เป็นเช่นน้ีอธิบายไดว้า่น่าจะเกิดจากงานเขียนในชุดน้ีมีช่างเขียนมากกวา่ 1 คน จึงสามารถสังเกต

ฝีมือท่ีแตกต่างกนัได ้ตวันางพบวา่มีการเขียนท่ีมีทั้งถนักลมอยา่งตคิเดิมและมีถนัแบบธรรมชาติ 

 

 

 

 

ภาพท่ี 176 ตวัพระ ตวันางฝีมือดี  

                 จิตรกรรมบนคอสองศาลาการ 

                 เปรียญหลงัเก่า วดักลาง 

ภาพท่ี 177 ตวัพระ ตวันางฝีมือรอง  

                 จิตรกรรมบนคอสองศาลาการ 

                 เปรียญหลงัเก่า วดักลาง 
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ภาพบุคคลในราชส านัก เช่น ภาพกษตัริย์หรือเทวดา ยงัคงเขียนตามรูปแบบของ

จิตรกรรมไทยประเพณี ซ่ึงมีลกัษณะเป็นภาพบุคคลอุดมคติ ท่ีเขียนข้ึนจากจินตนาการ คือ ภาพ

บุคคลจะมีเส้นรอบนอกท่ีอ่อนช้อย มีรูปร่างท่ีไดส้ัดส่วนงดงามไม่แสดงกล้ามเน้ือ ไม่แสดงอายุ

หรือวยั ไม่แสดงอารมณ์ความรู้สึกออกทางสีหนา้ แต่แสดงออกดว้ยกริยาท่าทางในแบบนาฏลกัษณ์ 

ภาพบุคคลมีความสง่างาม มีการทรงเคร่ืองบ่งบอกเร่ืองฐานันดร ซ่ึงรายละเอียดเคร่ืองทรงก็จะ

แตกต่างกนัไปตามฐานะดว้ย (ดูภาพท่ี 176,177) ส่วนขนุนาง นางในราชสาํนกัพบวา่มีการแต่งกายท่ี

บ่งบอกถึงฐานนัดรเช่นกนั ไดแ้ก่ การสวมใส่เส้ือผา้ท่ีทออย่างปราณีต มีการประดบัดว้ยดอกดวง 

ทั้งชายและหญิงจะไม่นิยมสวมเส้ือผา้ แต่บางภาพก็พบวา่หญิงจะห่มสไบเฉียง (ภาพท่ี 178) 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 178 ภาพขา้ราชบริพารชายและหญิง จิตรกรรมบนคอสองศาลาการเปรียญหลงัเก่า วดักลาง 

ภาพท่ี 179 ภาพบุคคลสามญั จิตรกรรมบนคอสองศาลาการเปรียญหลงัเก่า วดักลาง 
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ภาพบุคคลสามัญ (ภาพท่ี 179) เขียนโครงสร้างอย่างอิสระ ถ่ายทอดลกัษณะท่าทาง

ของคนเหมือนจริงอย่างท่ีพบเห็นในชีวิตประจาํวนั เช่น การทาํผม หรือการสวมเส้ือผา้เคร่ืองแต่ง

กาย ลกัษณะของคนมีทั้งอว้น ผอม ลงพุง แสดงวยัว่าแก่หรือเด็ก มกัแสดงกิริยาท่าทางหรือแสดง

อารมณ์ออกทางสีหนา้ ภาพเหล่าน้ีสะทอ้นชีวติความเป็นอยูข่องผูค้นสมยันั้นไดเ้ป็นอยา่งดี 

โดยสรุปแลว้เทคนิคท่ีใช้เขียนงานจิตรกรรมภาพเล่าเร่ืองในอุโบสถวดักลางและบน

คอสองศาลาการเปรียญหลงัเก่า มีลกัษณะท่ีเด่นชดัวา่เป็นงานช่างในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ คือ 

น่าจะมีอายอุยูร่ะหวา่งสมยัรัชกาลท่ี 3 ถึง รัชกาลท่ี 5 เน่ืองจากการเขียนภาพและการใชสี้เป็นเคร่ือง

บ่งบอกได้อย่างดี ได้แก่ การใช้สีท่ีฉูดฉาดตัดกับสีท่ีเข้มขรึมเป็นลักษณะตรงข้ามกับเทคนิค

จิตรกรรมในสมยัอยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์สมยัรัชกาลท่ี 1-2 ท่ีพบว่าใช้สีท่ีน้อยและการ

เขียนมีลกัษณะความโปร่งบางของสี นอกจากน้ีรายละเอียดเช่น การเขียนภาพธรรมชาติ ภาพบุคคล 

และภาพปราสาทราชวงัต่างก็เป็นส่ิงสําคญัท่ีช่วยให้เขา้ใจได้ว่าภาพเขียนน้ีคงไม่เก่าไปถึงสมยั

อยธุยา และดว้ยลกัษณะท่ีเป็นงานช่างพื้นบา้นจึงยากต่อการทราบไดว้า่ควรเขียนข้ึนในรัชกาลใด แต่

อยา่งไรก็ตามผูศึ้กษาจะไดอ้ธิบายในหวัขอ้การกาํหนดอายตุ่อไป 

4. การก าหนดอายุ 

จิตรกรรมภายในอุโบสถและบนคอสองศาลาการเปรียญหลงัเก่าของวดักลางเป็น

จิตรกรรมท่ีเขียนตามแบบไทยประเพณี มีการเขียนเร่ืองราวในชาดก และพุทธประวติัเป็นสําคญั ซ่ึง

เป็นรูปแบบเก่าท่ีสืบทอดมานาน ลกัษณะเทคนิคโดยรวมแลว้เป็นเทคนิคท่ีนิยมตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 

3 ถึงรัชกาลท่ี 5 ดงัท่ีไดก้ล่าวแสดงการอธิบายไปแลว้ในรายละเอียดเบ้ืองตน้ แต่อยา่งไรก็ตามเม่ือ

พิจารณาจากรายละเอียดสําคญับางอยา่งท่ีปรากฏอยูใ่นงานจิตรกรรมทั้งสองประเภท สามารถช้ีชดั

เจาะจงในการกาํหนดอายุไดแ้คบลงมา ผูศึ้กษาสันนิษฐานว่าควรเป็นงานจิตรกรรมท่ีเขียนข้ึนราว

สมัยรัชกาลท่ี 4 ถึงต้นรัชกาลท่ี 5 ซ่ึงจะอธิบายและแสดงเหตุผลในแต่ละประเด็นตามหัวข้อ

ดงัต่อไปน้ี 
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4.1 จิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 ข้อสังเกตเร่ืองการเขียนภาพบุคคลขาดใหญ่บริเวณผนังด้านล่างหน้าต่าง 

ผนงัดา้นล่างขอบหน้าต่างติดกบัพื้นพระอุโบสถ มีร่องรอยของการเขียนจิตรกรรม แต่ปัจจุบนัลบ

เลือนลงไปมาก โดยเคา้โครงท่ีปรากฏเท่าท่ีสังเกตเห็นมี 2 ลกัษณะคือ การวาดเป็นภาพบุคคลใน

สัดส่วนท่ีค่อนขา้งใหญ่ (ภาพท่ี 180) ลกัษณะดงักล่าวเป็นลกัษณะใกลเ้คียงกบัจิตรกรรมภายในพระ

อุโบสถวดัราชบูรณะ จงัหวดัพิษณุโลกดว้ยเช่นกนัทาํให้สามารถเช่ือมโยงความเก่ียวขอ้งทางดา้น

งานช่างกนัได้ อย่างไรก็ตามสภาพของงานจิตรกรรมของวดัราชบูรณะยงัอยู่ในสภาพท่ีดีกว่าวดั

กลางมาก อาจเป็นเพราะการเขา้มาอนุรักษ์ของกรมศิลปากรในปี พ.ศ. 252834 (ภาพท่ี 181) ส่วนใน

จดหมายเหตุระยะทางไปเมืองพิษณุโลกของสมเด็จเจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ ์ไดท้รงมีลาย

พระหตัถเ์ก่ียวกบัวดัราชบูรณะ พิษณุโลกไวว้า่ “…ออกจากหมู่บา้นก็เขา้หาวดัราชบูรณะ พอถึงหลงั

โบสถก์็ดูดจ๋ี ตอ้งลงจากมา้เขา้ทางหลงัโบสถ์ บานประตูสลกัลายดอก 4 กลีบ ฝีมือดีแต่เป็นลายตาม

                                                           
34 กรมศิลปากร, รายงานการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง วดัราชบูรณะ จังหวัดพิษณุโลก 

(ม.ป.ท., 2528), ไม่ปรากฏเลขหนา้. 

ภาพท่ี 180 ภาพบุคคลขนาดใหญ่ดา้นใต ้

                 ขอบหนา้ต่าง อุโบสถ วดักลาง 

ภาพท่ี 181 ภาพบุคคลขนาดใหญ่ดา้นใตข้อบ  

                 หนา้ต่างอุโบสถวดัราชบูรณะ พิษณุโลก 
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ธรรมเนียม ผนงัในโบสถ์เขียนรามเกียรต์ิ แต่ไม่สู้เก่านกั แลไม่สู้เป็นนกั…”35 การท่ีพระองค์ไม่ได้

ทรงสันนิษฐานไวว้่าจิตรกรรมท่ีวดัราชบูรณะเขียนข้ึนในรัชกาลใด นกัวิชาการรุ่นหลงัจึงตั้งขอ้

สันนิษฐานจากเทคนิคและเร่ืองราวท่ีใช้เขียนวา่ควรมีอายุในสมยัรัชกาลท่ี 436 แมว้า่จะไม่สามารถ

กาํหนดอายไุดแ้น่นอน แต่การท่ีทราบปีท่ีสมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวดัติวงศเ์สด็จ (ปี พ.ศ. 2444) 

ก็ทาํใหท้ราบวา่อยา่งนอ้ยก็เขียนข้ึนก่อนปีนั้น ประกอบกบัทรงอธิบายวา่ “ไม่สู้เก่านกั ไม่สู้เป็นนกั” 

ก็ทราบไดว้า่จิตรกรรมน่าจะเขียนข้ึนสมยัรัชกาลท่ี 4 หรือไม่ก็ตน้รัชกาลท่ี 5 เป็นแน่ เน่ืองจากหาก

เป็นงานช่างในสมยัรัชกาลท่ี 3 พระองค์คงจะสันนิษฐานได้อย่างไม่ยากนกั ตวัอย่างเช่น ทรงให้

ความเห็นเก่ียวกบัจิตรกรรมวดัพระบรมาตุทุ่งย ั้งวา่ เป็นงานช่างในสมยัพระนัง่เกลา้ฯ  

จากหลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าลักษณะการเขียนงานจิตรกรรมภายใน

อุโบสถท่ีวดักลาง อุตรดิตถ์ และวดัราชบูรณะ พิษณุโลก ควรมีอายุไม่ต่างกนัมาก ไม่เก่าและใหม่

กวา่ปี พ.ศ. 2444 มากนกั หรือประมาณช่วงรัชกาลท่ี 4 ถึงตน้รัชกาลท่ี 5 และน่าจะมีความสัมพนัธ์

เก่ียวขอ้งกนัไม่มากก็นอ้ย นอกจากน้ีทั้งสองวดัต่างก็อยูริ่มนํ้ าน่านซ่ึงเป็นสายนํ้ าเดียวกนัและตั้งอยู่

ในระยะทางท่ีไม่ห่างไกลมากนกั จึงมีความเป็นไปไดม้ากท่ีจะมีการติดต่อกนั 

4.1.2 ข้อสังเกตเร่ืองการเขียนแถวพระอรหันต์เรียงกันเป็นแถวในฉากเทพชุมนุม 

พบว่าลกัษณะการเขียนเช่นน้ีน่าจะไดรั้บความนิยมอย่างมากในสมยัรัชกาลท่ี 4 เน่ืองจากระเบียบ

การเขียนภาพเทพชุมนุมในสมัยก่อนหน้าน้ีไม่ปรากฏความนิยมเขียนแถวพระอรหันต์ เม่ือ

ตรวจสอบจากหลกัฐานเท่าท่ีปรากฏในงานจิตรกรรมสมยัรัชกาลท่ี 4 ก็พบวา่มีตวัอยา่งจิตรกรรมท่ี

เขียนภาพพระอรหนัตห์รือพระอสีติมหาสาวกในลกัษณะเรียนแถวคลา้ยคลึงกบัท่ีวดักลางมีอยูห่ลาย

แห่งซ่ึงลว้นกาํหนดอายุอยูใ่นช่วงสมยัรัชกาลท่ี 4 ทั้งส้ินไดแ้ก่ จิตรกรรมภายในอุโบสถวดันางชี 

จิตรกรรมภายในอุโบสถวดัอุโปสถาราม เป็นต้น  นอกจากน้ีลักษณะดังกล่าวยงัสัมพนัธ์กับ

แนวความคิดเก่ียวกบัพระสงฆใ์นสมยัรัชกาลท่ี 4 ซ่ึงมีการใหค้วามสําคญักบัพระสงฆก์็ปรากฏอยา่ง

ชดัเจน จึงสังเกตได้ว่างานจิตรกรรมท่ีเขียนข้ึนในสมยัรัชกาลน้ีมกัจะมีเร่ืองของกิจวตัรของสงฆ์

ปรากฏอยา่งสมํ่าเสมอ 

                                                           
35สมเด็จพระเจา้บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์, จดหมายเหตุ

ระยะทางไปพษิณุโลก (กรุงเทพฯ: โรงพิมพพ์ระจนัทร์, 2506), 26. 
36 หวน พินธุพนัธ์, พษิณุโลกของเรา (กรุงเทพฯ: กรุงสยามการพิมพ,์ 2514), 66. 
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4.2 จิตรกรรมบนแผ่นไม้คอสองศาลาการเปรียญหลงัเก่า 

จิตรกรรมบนแผน่ไมค้อสองศาลาการเปรียญหลงัเก่า เป็นจิตรกรรมท่ียงัคงเหลือ

ส่วนท่ีสมบูรณ์อยู่พอสมควรเม่ือเทียบกบัจาํนวนท่ีมีทั้งหมด และจดัว่าเป็นงานช่างท่ีใกลเ้คียงกบั

งานช่างหลวงเป็นอยา่งมาก ทั้งความเขา้ใจในการเลือกเร่ืองท่ีเขียน รายละเอียดของเร่ืองท่ีแสดงออก 

รวมถึงเทคนิคการเขียน มีเพียงรายละเอียดเล็กนอ้ยบางอยา่งยงัคงแสดงออกถึงความเป็นทอ้งถ่ินอยู่

บา้ง ส่วนเทคนิคและองค์ประกอบโดยรวมท่ีแสดงออกสันนิษฐานวา่เป็นงานจิตรกรรมท่ีเขียนข้ึน

ราวสมยัรัชกาลท่ี 4 ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

4.2.1 ข้อสังเกตเร่ืองความนิยมใช้สีฟ้าสดอย่างจริงจัง เป็นเทคนิคการลงสีท่ีนิยม

เป็นอยา่งมากในงานจิตรกรรมท่ีเขียนข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 4 เป็นตน้มา สาเหตุหน่ึงอาจมาจากการ

คน้พบแหล่งแร่โคบอลในหลายแหล่งและมีจาํนวนท่ีมาก แร่ดงักล่าวเป็นวตัถุดิบท่ีใชใ้นการทาํสีฟ้า

จดัซ่ึงได้รับความนิยมในประเทศตะวนัตก โดยในช่วงเวลาท่ีคน้พบนั้นตรงกบัสมยัรัชกาลท่ี 437 

อน่ึงเม่ือพิจารณาจากสีและวรรณสีท่ีใชเ้ขียนจิตรกรรมของวดักลางปรากฏวา่ช่างให้ความสําคญักบั

การใชสี้ฟ้าในตาํแหน่งต่างๆในภาพเป็นอยา่งมาก ทาํให้สันนิษฐานไดว้า่งานจิตรกรรมของวดักลาง

ควรมีอายรุาวสมยัรัชกาลท่ี 4 เป็นอยา่งนอ้ย 

4.2.2 ข้อสังเกตเร่ืองการเขียนซุ้มประตูเลียนแบบสีและลวดลายของหินอ่อน เป็น

เทคนิคหน่ึงท่ีสันนิษฐานวา่เร่ิมมีความนิยมอยา่งมากในตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 4โดยความนิยมน้ีน่าจะมี

ท่ีมาจากงานช่างสมยัรัชกาลท่ี 3 ซ่ึงนิยมนาํหินอ่อนมาใช้เป็นโครงสร้างและเคร่ืองประดบัในงาน

ศิลปกรรมประเภทต่างๆอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะงานช่างในพระนครแต่ไม่พบว่านิยมเขียน

เลียนแบบลวดลายหินอ่อนในจิตรกรรมสมยัน้ี ส่วนการเขียนสีเลียนแบบลวดลายหินอ่อนในงาน

จิตรกรรมนั้น จากการศึกษาท่ีไดแ้สดงรายละเอียดในเบ้ืองตน้พบวา่เร่ิมปรากฏให้เห็นอยา่งชดัเจน

ในสมยัรัชกาลท่ี 4 เป็นตน้มา ทั้งในงานจิตรกรรมในพระนครและในหวัเมือง ตวัอย่างการเขียนสี

เลียนแบบลวดลายหินอ่อนของงานช่างหลวงไดแ้ก่ งานจิตรกรรมท่ีเขียนบนซุ้มประตูหนา้ต่างของ

พระท่ีนัง่ทรงธรรม วดัราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เป็นตน้ ส่วนตวัอย่างการเขียนสีเลียนแบบ

ลวดลายหินอ่อนของงานช่างทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ งานจิตรกรรมท่ีเขียนภายในอุโบสถวดัอุโปสถาราม 

                                                           
37ศกัด์ิชัย สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ พัฒนาการของงานช่างและ

แนวความคิดทีป่รับเปลีย่น (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2556), 471. 
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เป็นตน้ ซ่ึงตวัอยา่งท่ียกมาดงักล่าวสามารถกาํหนดอายุไดส้มยัรัชกาลท่ี 4 ถึงตน้รัชกาลท่ี 5 ทั้งส้ิน 

เม่ือเปรียบเทียบกบัการเขียนซุ้มประตูเลียนแบบลวดลายหินอ่อนในจิตรกรรมบนคอสองศาลาการ

เปรียญหลงัเก่าของวดักลางทาํให้กาํหนดอายุไดว้่า ลกัษณะการเขียนดงักล่าวควรเป็นงานเขียนท่ี

เขียนข้ึนสมยัรัชกาลท่ี 4 ถึงตน้รัชกาลท่ี 5 ดว้ยเช่นกนั 

4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างงานจิตรกรรมของวัดกลางและวัดพระบรมธาตุ ทุ่งยั้งกับ

การก าหนดอายุ 

งานจิตรกรรมภายในอุโบสถและงานจิตรกรรมบนคอสองศาลาการเปรียญหลงั

เก่าน่าจะเป็นงานช่างกลุ่มเดียวกนักบัท่ีเขียนจิตรกรรมภายในพระอุโบสถวดัพระบรมธาตุทุ่งย ั้ง โดย

มีหลกัฐานสาํคญัท่ีสามารถเช่ือมโยงและวเิคราะห์ได ้คือ จดหมายเหตุของสมเด็จกรมพระยานริศรา

นุวดัติวงศ์ท่ีมีขอ้ความบนัทึกไวว้่าไดท้รงทอดพระเนตรเห็นจิตรกรรมท่ีวดัพระบรมธาตุทุ่งย ั้งใน

คราวท่ีเสด็จฯ ข้ึนมาตรวจราชการเตรียมพร้อมตอ้นรับการเสด็จพระราชดาํเนินตรวจราชการหัว

เมืองฝ่ายเหนืออย่างเป็นทางการ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว ในปี พ.ศ. 244438 

โดยสมเด็จเจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศท์รงอธิบายเก่ียวกบังานจิตรกรรมบนฝาผนงัและบน

คอสองศาลาการเปรียญของวดัพระบรมธาตุทุ่งย ั้งไวอ้ยา่งน่าสนใจวา่  

“…ผนังในเขียนเร่ืองเงาะ โดยอรรถท่ีกล่าวกันว่า เมืองทุ่งย ั้ง…เห็นได้ว่าฝีมือ

เขียนทั้งปวงไดท้าํแผน่ดินพระนัง่เกลา้ ไดส้อบถามพระอุตรดิฐดูบอกวา่ ผูใ้หญ่เล่าวา่ พระนัง่เกลา้

รับสั่งให้พระยาทา้ยนํ้ า พระยานครสวรรค์ พระยาอุตรดิฐ มากระทาํปฏิสังขรณ์ จะเป็นปีไรแลไม่

เห็น ยงัซ่อมชั้นใหม่ดูเหมือนเม่ือวานซืนน้ีก็มีในภายนอก….”39    

แมมิ้อาจทราบไดว้า่แทจ้ริงแลว้จิตรกรรมของวดัพระบรมธาตุทุ่งย ั้งจะเขียนข้ึนใน

สมัยรัชกาลท่ี 3 หรือไม่ แต่อย่างน้อยก็ต้องเป็นงานท่ีเขียนข้ึนก่อนท่ีพระองค์จะเสด็จมา

ทอดพระเนตรอยา่งแน่นอน คือระหวา่งหรือก่อนปี พ.ศ. 2444 ไม่มากนกัในประเด็นน้ีมีความสําคญั

มากต่อการเช่ือมโยงดา้นรูปแบบงานจิตรกรรมของวดักลาง ทั้งท่ีเขียนบนฝาผนงัพระอุโบสถ และ

บนคอสองศาลาการเปรียญหลงัเก่า ซ่ึงไม่ปรากฏหลกัฐานวา่มีการเขียนเม่ือใด แต่เน่ืองจากเทคนิค
                                                           

38หวน พินธุพนัธ์, อุตรดิตถ์ของเรา (กรุงเทพฯ: กรุงสยามการพิมพ,์ 2521), 10. 
39นริศรานุวดัติวงศ์, สมเด็จพระเจา้บรมวงศ์เธอ เจา้ฟ้ากรมพระยา, จดหมายเหตุ

ระยะทางไปพษิณุโลก (กรุงเทพฯ: โรงพิมพพ์ระจนัทร์, 2506), 41. 
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การเขียนภาพ การเขียนรายละเอียดเคร่ืองทรงของตวัละคร โดยเฉพาะการเขียนใบหนา้สัดส่วนของ

บุคคลท่ีเน้นการเขียนตาท่ีเห็นตาดาํมาก ปีกจมูกค่อนขา้งใหญ่(ภาพท่ี 182, 183, 184) ถือเป็น

ลกัษณะเด่นท่ีเหมือนกนัของการเขียนใบหนา้ของบุคคลในจิตรกรรมท่ีวดัพระบรมธาตุทุ่งย ั้ง และ

จิตรกรรมท่ีวดักลาง จากรายละเอียดทั้งหมดท่ีกล่าวมาจึงอาจสันนิษฐานไดว้า่เป็นช่างกลุ่มเดียวกนั 

หรือได้มีการถ่ายทอดเทคนิคการเขียนต่อกันมา เน่ืองจากวดักลางในอดีตก็จดัว่าเป็นวดัท่ีเป็น

ศูนยก์ลางท่ีสําคญัของชุมชนวดัหน่ึง ทาํให้เช่ือไดว้า่จิตรกรรมฝาผนงัภายในอุโบสถ และบนศาลา

การเปรียญหลงัเก่าของวดักลาง น่าจะมีอายุไม่มากไม่นอ้ยไปกวา่จิตรกรรมท่ีวดัพระบรมธาตุทุ่งย ั้ง

มากนกั ทั้งน้ีเม่ือวเิคราะห์ร่วมกบัหลกัฐานอ่ืนๆท่ีไดแ้สดงมาเบ้ืองตน้มีแนวโนม้วา่จิตรกรรมภายใน

อุโบสถและบนศาลาการเปรียญหลงัเก่าของวดักลางน่าจะมีอายุราวสมยัรัชกาลท่ี 4 ถึงช่วงตน้

รัชกาลท่ี 5โดยประมาณ  

เม่ือพิจารณาจากเหตุผลดงักล่าว จึงสามารถสันนิษฐานและแสดงวิวฒันาการของ

งานช่างไดว้า่ เดิมช่างกลุ่มน้ีคงเร่ิมเขียนจิตรกรรมท่ีวดัพระบรมธาตุทุ่งย ั้งก่อน เพราะเป็นวดัหลวงท่ี

สําคัญ ต่อมาคนในพื้นท่ีใกล้เคียงเห็นว่าสวยงามจึงอยากท่ีจะจ้างให้มาเขียนท่ีวดัชุมชนท่ีมี

ความสําคญัรองลงมาบา้งต่อมาช่างรุ่นหลงัจึงเลียนแบบการเขียนแต่ไม่เขา้ใจจึงออกมาไม่สมบูรณ์

นกั ดงัปรากฏอยูใ่นพระอุโบสถวดักลางในปัจจุบนั  
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ภาพท่ี 182 ลกัษณะการเขียนใบหนา้  

                  จิตรกรรมฝาผนงัวดัพระ 

                  บรมธาตุ ทุ่งย ั้ง  

                   จงัหวดัอุตรดิตถ ์

ภาพท่ี 183 ลกัษณะการเขียนใบหนา้  

                  จิตรกรรมบนคอสองศาลาการ 

                   เปรียญหลงัเก่า วดักลาง 

ภาพท่ี 184 ลกัษณะการเขียนใบหนา้ จิตรกรรมฝาผนงัภายในอุโบสถ วดักลาง 
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5.  สรุป 

การวิเคราะห์ดา้นเทคนิคและรูปแบบของงานจิตรกรรมทั้งสองประเภททาํให้ทราบ

เบ้ืองตน้วา่ จิตรกรรมท่ีเขียนภายในอุโบสถ มีลกัษณะท่ีแสดงออกถึงความเป็นพื้นบา้นอยา่งชดัเจน

ต่างกบัจิตรกรรมท่ีเขียนบนคอสองศาลาการเปรียญหลงัเก่าซ่ึงแสดงให้เห็นวา่แมจ้ะมีความเป็นช่าง

พื้นบา้นเช่นเดียวกนัแต่ก็มีลกัษณะการเขียนท่ีทาํให้นึกถึงรูปแบบงานช่างจากในเมืองหลวง และ

อาจกล่าวได้ว่าช่างท่ีเขียนจิตรกรรมบนคอสองศาลาการเปรียญหลงัเก่าน่าจะเป็นช่างท่ีได้ลงมา

ศึกษาเรียนรู้เทคนิคการเขียนงานจิตรกรรมแบบไทยประเพณีท่ีในเมืองหลวงดว้ยเช่นกนั 

ในส่วนของการกาํหนดอายุงานจิตรกรรมทั้งสองประเภทพบวา่เทคนิคและรูปแบบมี

ส่วนสําคญัต่อการกาํหนดอายุเป็นอย่างมาก โดยภาพรวมแลว้จิตรกรรมท่ีเขียนบนฝาผนงัอุโบสถ

และบนคอสองศาลาการเปรียญหลงัเก่าใชเ้ทคนิคท่ีใกลเ้คียงกนั ซ่ึงเทคนิคดงักล่าววิเคราะห์ไดว้่า

เป็นเทคนิคท่ีมีความนิยมในสมยัรัตนโกสินทร์โดยเฉพาะสมยัรัชกาลท่ี 3 ลงมา แต่อยา่งไรก็ตามมี

รายละเอียดส่วนหน่ึงท่ีสามารถนาํมาเป็นขอ้สังเกตท่ีสําคญัต่อการกาํหนดอายุไดว้า่จิตรกรรมของ

วดักลางนั้นน่าจะเขียนข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 4 หรือตน้รัชกาลท่ี 5 โดยประมาณ เช่น ลกัษณะของการ

เขียนภาพบุคคลขนาดใหญ่ในตาํแหน่งใตห้น้าต่างของอุโบสถซ่ึงสามารถเทียบได้กบัจิตรกรรม

ภายในพระอุโบสถของวดัราชบูรณะ พิษณุโลก การเขียนแถวพระอรหนัต์เรียงกนัประกอบกบัการ

เขียนร่วมกบัเทพชุมนุม ความนิยมใชสี้ฟ้าสดกบัการลงสีในหลายตาํแหน่งของภาพ การเขียนสี

เลียนแบบลวดลายของหินอ่อน รวมถึงการใชข้อ้มูลทางประวติัศาสตร์การเสด็จพระราชดาํเนินของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัวและสมเด็จ ฯ เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์มาใช้

เป็นหลักฐานสนับสนุน ซ่ึงตวัอย่างท่ีได้กล่าวมาทั้งหมดนั้ นแสดงให้เห็นว่าจิตรกรรมทั้ งสอง

ประเภทควรจะมีอายอุยูใ่นช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 23 ถึงกลางพุทธศตวรรษท่ี 25  
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บทที ่5 

ภาพสะท้อนสังคมและวฒันธรรมจากงานจิตรกรรม 
 
 

จิตรกรรมฝาผนังเป็นงานศิลปะท่ีอาจกล่าวได้ว่าเป็นเสมือนเคร่ืองบนัทึกเร่ืองราว
ต่างๆในแต่ละสมยัได้อย่างชัดเจนกว่างานศิลปกรรมประเภทอ่ืนๆ เน่ืองจากสามารถเขียนเป็น
เร่ืองราวได้และส่ือสารกับผูท่ี้ได้พบเห็นง่าย นอกจากน้ียงัเป็นเสมือนสมุดบนัทึกท่ีแสดงภาพ
สะทอ้นสังคม และวฒันธรรมของผูค้นในพื้นท่ีนั้นไดอ้ย่างดี ในส่วนจิตรกรรมฝาผนงัในอุโบสถ
และบนคอสองศาลาการเปรียญของวดักลางก็เช่นกนั สามารถสะทอ้นภาพสังคมและวฒันธรรมของ
พื้นท่ีได้อย่างมีนยัสําคญั คือ การสะทอ้นถึงลกัษณะวฒันธรรมท่ีนิยมปฏิบติักนัในภาคกลางของ
ไทย มีทั้งวฒันธรรมในราชสํานกัและวฒันธรรมชาวบา้น ในขณะเดียวกนัก็สอดแทรกวฒันธรรม
ความเป็นอยูข่องชาวลา้นนาท่ีอยูใ่นพื้นท่ีใกลเ้คียง เช่น ในอาํเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ์ นอกจากน้ี
ยงัมีการเขียนแสดงให้เห็นภาพสังคมสมยันั้นว่าไดมี้การติดต่อกบัชาวต่างชาติผ่านการเขียนภาพ
บุคคลทั้งชาวจีน ชาวตะวนัตก ซ่ึงมีวฒันธรรมท่ีแสดงออกอยา่งชดัเจนจากการแต่งกายและขา้วของ
เคร่ืองใช ้เป็นตน้  

 
1. ภาพสะท้อนวฒันธรรมภายในราชส านัก 
 

1.1 ข้อสังเกตเกีย่วกบัภาพบุคคลน่ังหันหลงัภายในปราสาท 
ในจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ พบว่ามีลกัษณะการเขียนท่ีแสดงภาพ

บุคคลกลุ่มหน่ึงซ่ึงแสดงท่านัง่หนัหลงัอยูใ่นกรอบประตูหนา้ต่างภายในปราสาทราชวงั ซ่ึงทั้งหมด
อยูภ่ายในกาํแพงวงั โดยการเขียนบุคคลเหล่าน้ีปรากฏอยูใ่นฉากเมืองของจิตรกรรมฝาผนงัเล่าเร่ือง
ชาดกทางดา้นทิศเหนือและทิศใต ้(ภาพท่ี 185) จึงสันนิษฐานในเบ้ืองตน้ไดว้า่น่าจะเป็นผูท่ี้มีหนา้ท่ี
ใดหนา้ท่ีหน่ึง ทั้งน้ีภาพท่ีปรากฏลว้นแลว้แต่เป็นสตรีทั้งส้ินท่ีทาํหนา้ท่ีน้ี เน่ืองจากลกัษณะทรงผมท่ี
ไวท้รงผมปีก ไม่มีการโกนดา้นขา้งศีรษะ และการห่มดว้ยสไบเฉียง ลว้นแล้วแต่บ่งบอกถึงความ
เป็นเพศหญิง จากการวิเคราะห์เบ้ืองตน้ผูศึ้กษามีความเห็นว่าบุคคลดงักล่าวน่าจะมีหน้าท่ีเป็นเจา้
พนกังานโขลน หรือมิเช่นนั้นก็เป็นกลุ่มพนกังานประเภทอ่ืน รวมถึงอาจมีฐานะสูงถึงขั้นเป็นเจา้
จอมหม่อมหา้มก็เป็นไดเ้ช่นกนั ดงัจะอธิบายในรายละเอียดต่อไปน้ี 
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ข้าราชการราชส านักฝ่ายใน 
ขา้ราชการราชสํานกัฝ่ายในผูท่ี้มีตาํแหน่งหน้าท่ีปฏิบติัรับใชพ้ระมหากษตัริย ์ไดรั้บ

เบ้ียหวดัเงินปี แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
กลุ่มแรก คือ “นางอยู่งาน” ไดแ้ก่ สตรีท่ีพระมหากษตัริยท์รงใชส้อย รับใชใ้กลชิ้ดใน

เขตพระราชฐาน เช่น เชิญเคร่ืองราชูปโภคตามเสด็จ ผลดัเวรประจาํอยู่บนพระราชมณเฑียร และ
คอยรับสั่ง กลุ่มน้ีมกัเป็นหญิงสาว ซ่ึงต่อมามกัไดเ้ล่ือนเป็นเจา้จอม1 

กลุ่มที่สอง คือ “นางพนักงาน” ดูแลกิจการต่างๆ มีความหลากหลายในชาติวุฒิและ
คุณวุฒิ อาจเป็นทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ใกล้ชิดและเจา้จอมชั้นผูใ้หญ่ในรัชกาลก่อน ซ่ึงเขา้มาทาํ
หนา้ท่ีปกครองและกาํกบัดูแลการทาํงานฝ่ายต่างๆ 

กลุ่มที่สาม คือ สตรีสามัญชนที่ท างานในต าแหน่งระดับล่าง เช่น พนกังานดา้นต่างๆ 
คนรับใช ้และโขลน เป็นกลุ่มท่ีไม่มีหลกัฐานแน่ชดัว่ามาจากตระกูลใด เป็นใครบา้ง และมีวิธีการ
คดัเลือกเขา้มาอยา่งไร แต่คาดว่าส่วนใหญ่น่าจะมาจากการฝากตวักบัผูใ้หญ่ท่ีเขา้มารับราชการอยู่
ก่อนแล้ว หรือพนกังานขา้หลวงอาจเห็นว่ามีหน่วยกา้นดี จึงนาํตวัเขา้มารับราชการก็เป็นได ้โดย
บุคคลเหล่าน้ีอาจเป็นบุตรหลาน ญาติพี่นอ้ง หรือแมแ้ต่คนละแวกบา้นเดียวกนักบัผูท่ี้นาํเขา้มาก็ได ้

                                                           
1สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ, 42 พระประวัติบุคคลส าคัญ 

(พระนคร: สาํนกัพิมพบ์รรณาคาร, 2509), 511-512. 

ภาพท่ี 185 ภาพบุคคลนัง่หนัหลงั จิตรกรรมฝาผนงัภายในอุโบสถ วดักลาง 
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ภาพบุคคลนัง่หันหลงัในพระอุโบสถของวดักลางอาจเป็นการแสดงออกถึงตาํแหน่ง
หนา้ท่ีใดหนา้ท่ีหน่ึงใน 3 กลุ่มน้ี ซ่ึงก็มีความเป็นไปไดท้ั้ง 3 กลุ่ม โดยกลุ่มสตรีสามญัชนท่ีทาํงาน
ในตาํแหน่งระดบัล่าง ถือว่าเป็นกลุ่มชนชั้นตํ่าท่ีสุดในฝ่ายใน น่าจะทาํความเขา้ใจความสัมพนัธ์
ระหวา่งหนา้ท่ีท่ีไดรั้บกบัตาํแหน่งและชนชั้นทางสังคมไดง่้าย คือ มีหนา้ท่ีรับใชเ้จา้นายในทุกระดบั 
เช่น ปัดกวาด เช็ดถูพระท่ีนัง่หรือแลว้แต่เจา้นายจะสั่งให้ทาํอะไร แต่อยา่งไรก็ตามกลุ่มนางอยูง่าน
และนางพนกังานซ่ึงเป็นผูมี้บรรดาศกัด์ิ ก็มีหนา้ท่ีรับใชห้รือเขา้เฝ้าพระมหากษตัริยเ์ช่นกนั ต่างกนั
กบักลุ่มชนชั้นตํ่าท่ีไม่ตอ้งทาํงานหนกั หรืองานท่ีตอ้งใชแ้รงและเส่ียงต่อความปลอดภยั ดงันั้นกลุ่ม
นางอยูง่านและกลุ่มนางพนกังานจึงอาจจะเป็นภาพท่ีสะทอ้นในงานจิตรกรรมภายในพระอุโบสถ
วดักลางก็เป็นได ้ 

อน่ึงกลุ่มนางอยูง่าน และกลุ่มนางพนกังาน ซ่ึงไดก้ล่าวไปแลว้วา่กลุ่มน้ีมีบรรดาศกัด์ิ
ค่อนขา้งสูง เช่น เจา้จอมหม่อมห้ามในชั้นต่างๆ มีบนัทึกกล่าวถึงการอยู่งานของกลุ่มนางอยู่งานน้ี
อยา่งนอ้ยตั้งแต่สมยัรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัในพระราชานุกิจวา่ 

“…เม่ือทรงบาตรแลว้เสด็จข้ึนหอพระเจา้ แต่ก่อนท่ีจะข้ึน พระราชทานแก่เต่าเผือก 
ในหอพระนั้นเจา้นายท่ียงัทรงพระเยาวต์อ้งถวายดอกไมส้ําหรับนมสัการ เม่ือนมสัการแลว้เสด็จลง
ทางพระทวารพระท่ีนัง่ไพศาล พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในเฝ้า พระเจ้าลูกเธอจับต้นตั้งแต่หอพระ
เจ้าไปต่อพระเจ้าน้องนางเธอ แล้วพระเจ้าบรมวงศ์เธอเฝ้าเรียงกนัเป็นแถวไปตามหน้าช่องกบตลอด
ถึงช่องกลาง ตอนข้างตะวันตก เจ้าจอมอยู่งานเฝ้าตั้งแต่ช่องกลางไปจนถึงหออัษฐิ ถ้าจะมีพระ
กระแสรับสั่งอยา่งหน่ึงอยา่งใดในเวลานั้นทรงยนื…”2 

โดยสรุปแลว้กลุ่มบุคคลท่ีแสดงอาการหนัหลงัอยูร่ะหวา่งประตูหนา้ต่างของปราสาท
ราชวงัในงานจิตรกรรมฝาผนงัพระอุโบสถวดักลาง น่าจะมีตาํแหน่งหนา้ท่ีไดห้ลายตาํแหน่ง รวมถึง
มีสถานภาพและบทบาทท่ีต่างกนั ทั้งน้ีผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีรับใชพ้ระมหากษตัริยไ์ม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งเป็นผูท่ี้
มีชาติตระกลูตํ่าเท่านั้น แต่เจา้จอมหม่อมหา้มในชั้นต่างๆก็มีสิทธิท่ีจะไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีเช่นกนั 
ในขณะเดียวกนัเจา้นายบางพวกอาจจะไม่มีหน้าท่ีใดๆเลยในวงัจึงกาํหนดหน้าท่ีของตนเองเพื่อ
พยายามท่ีจะทาํใหเ้ป็นท่ีพอพระราชหฤทยัของกษตัริยบ์า้งไม่มากก็นอ้ย  

 
 
 

 

                                                           
2 ประยทุธ สิทธิพนัธ์, ราชส านักไทย (พระนคร: คลงัวทิยา, 2505), 269-271. 
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1.2 ข้อสังเกตเกีย่วกบัธรรมเนียมการแต่งกายเข้าเฝ้าเจ้านาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
ภาพขนุนางและขา้ราชการในราชสํานกักาํลงันัง่หมอบเขา้เฝ้าเจา้นายสามารถพบเห็น

ไดท้ัว่ไปในงานจิตรกรรมแบบไทยประเพณี ในส่วนจิตรกรรมของวดักลางเองก็ปรากฏว่ามีความ
นิยมเช่นเดียวกนั ซ่ึงพบไดท้ั้งจิตรกรรมภายในอุโบสถ (ภาพท่ี 186) และจิตรกรรมบนคอสองศาลา
การเปรียญหลงัเก่า (ภาพท่ี 187) จึงสามารถนาํมาเป็นขอ้เปรียบเทียบและวิเคราะห์ถึงภาพสะทอ้น
ทางดา้นคติ แนวคิดและความเขา้ใจของช่างต่อเร่ืองราวในราชสํานกัทางภาคกลางไดว้า่ช่างมีความ
เขา้ใจธรรมเนียมในราชสาํนกัในขณะนั้นมากนอ้ยเพียงใด 

ธรรมเนียมในการเขา้เฝ้าเจา้นายในสมยัก่อนของไทยมีหลกัฐานทั้งเอกสารและจาก
งานศิลปกรรมในหลายประเภท โดยเฉพาะงานจิตรกรรมท่ีสามารถใช้เป็นเคร่ืองบ่งบอกว่าใน
สมยัก่อนไม่นิยมสวมเส้ือเขา้เฝ้า ดงัปรากฏตวัอยา่งภาพวาดในหนงัเสือ The Kingdom and People 
of Siam ของ เซอร์ จอห์น เบาร่ิง ซ่ึงเป็นราชทูตเขา้มาเจริญสัมพนัธไมตรีกบัสยามในสมยัตน้รัชกาล
ท่ี 4 (พ.ศ. 2398)(ภาพท่ี 188) โดยธรรมเนียมดงักล่าวคงสืบทอดมาตั้งแต่สมยัโบราณจนถึงช่วงแรก
ของการครองราชยใ์นสมยัรัชกาลท่ี 4 ก่อนท่ีจะลม้เลิกไปในรัชสมยัเดียวกนั ดงัจะอธิบายความ
เป็นมาเก่ียวกบัการสวมหรือไม่สวมเส้ือเขา้เฝ้าตามหลกัฐานท่ีจะยกตวัอยา่งต่อไปน้ี 

ในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 3 ของเจา้พระยาทิพากรวงศ์ (ขาํ 
บุนนาค) “เร่ืองพระราชกรณียกิจ” มีขอ้ความเก่ียวกบัการแต่งกายของขนุนางผูเ้ขา้เฝ้าวา่  

ภาพท่ี 186 ภาพการเขา้เฝ้าเจา้นายใน 

                  จิตรกรรมฝาผนงัภายในอุโบสถ  

                  วดักลาง 

ภาพท่ี 187 ภาพการเขา้เฝ้า ในจิตรกรรมบน 

                  คอสองศาลาการเปรียญหลงัเก่า  

                  วดักลาง 
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“…ถ้าฤดูหนาว เจ้าทรงเส้ือสีชั้ นเดียว คาดส่านบ้าง แพรสีบ้าง ขุนนางสวมเส้ือ
เขม้ขาบ อตัลดั แพรสี 2 ชั้นท่ีไดรั้บพระราชทาน เสนาบดีคาดส่าน ถ้าวันไหนที่ไม่หนาวหรือฤดู
ร้อน ผู้ใดสวมเส้ือเข้ามากไ็ม่โปรด…”3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
จนลุเขา้รัชกาลท่ี 4 ในช่วงแรกอาจจะยงัไม่มีพระราชประสงค์ท่ีชดัเจนนกัเก่ียวกบั

ธรรมเนียมการเขา้เฝ้ามากนกั เน่ืองจากปรากฏหลกัฐานภาพวาดของเซอร์ จอห์น เบาร่ิง ซ่ึงเป็น
ราชทูตเขา้มาเจริญสัมพนัธไมตรีกบัสยามในสมยัตน้รัชกาลท่ี 4 (พ.ศ. 2398) ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ คาด
วา่ในระยะเวลาต่อมาไม่นานจากนั้นจึงทรงโปรดใหมี้ธรรมเนียมสวมเส้ือเขา้เฝ้าพระเจา้แผน่ดินและ
พระบรมราชวงศ์อย่างเป็นทางการ (ภาพท่ี 189) โดยเร่ืองสวมเส้ือเขา้เฝ้ามีในพระราชพงศาวดาร

                                                           
3พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ข า บุนนาค) 

รัชกาลที ่3, (กรุงเทพฯ: คลงัวทิยา, 2506), 360. 

ภาพท่ี 188 การไม่สวมเส้ือเขา้ 

     เฝ้าเจา้นายตามแบบ 

      ธรรมเนียมโบราณ   

ท่ีมา: เอนก นาวกิมูล, สมุด 

         ภาพกรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ  

         : สาํนกัพิมพโ์นรา), 2545.  

 

ภาพท่ี 189 การสวมเส้ือเขา้เฝ้า 

                 เจา้นายในสมยัรัชกาล  

                 ท่ี 4 

ท่ีมา: ปรามินทร์ เครือทอง,  

           พระจอมเกล้า พระเจ้า 

           กรุงสยาม (กรุงเทพฯ :  

           มติชน, 2547). 
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กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 4 ฉบบัเจา้พระยาทิพากรวงศ ์(ขาํ บุนนาค) พระบาทสมเด็จพระจอม
เกลา้เจา้อยูห่วัทรงมีพระราชดาํรัสวา่ 

 “…ดูคนท่ีไม่ไดส้วมเส้ือเหมือนเปลือยกาย ร่างกายจะเป็นเกล้ือนกลากก็ดี หรือเหง่ือ
ออกมาก็ดี โสโครกนัก ประเทศอ่ืนๆ ท่ีเป็นประเทศใหญ่เขาก็สวมเส้ือหมดทุกภาษา เวน้เสียแต่
ละวา้ลาวชาวป่าท่ีไม่ไดบ้ริโภคผา้ผ่อน เป็นมนุษยอ์ย่างตํ่า ก็ประเทศสยามน้ีก็เป็นประเทศใหญ่ รู้
ขนบธรรมเนียมมากอยู่แลว้ ไม่ควรจะถือเอาอย่างโบราณท่ีเป็นชาวป่ามาแต่ก่อน ขอท่านทั้งหลาย
จงสวมเส้ือเข้ามาในทีเ่ฝ้าจงทุกคน…”4  

การท่ีทรงเห็นวา่พวกท่ีไม่สวมเส้ือนั้นเป็นพวก “มนุษยช์ั้นตํ่า” เป็นการยืนยนัไดว้า่ไม่
ทรงโปรดเป็นอยา่งมากถา้ขา้ราชการไม่สวมเส้ือเขา้เฝ้า ธรรมเนียมการสวมเส้ือจึงเป็นบรรทดัฐานท่ี
สาํคญัในสมยัต่อๆมา 

แนวพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัท่ีให้ขา้ราชการสวมเส้ือเขา้เฝ้า
น่าจะเกิดข้ึนจากหลายสาเหตุดว้ยกนั สาเหตุสาํคญัน่าจะมาจากทศันคติในเชิงดูถูกของชาวต่างชาติท่ี
มีต่อขา้ราชการสยามท่ีไม่สวมเส้ือวา่น่ารังเกียจไม่น่าคบคา้สมาคมดว้ย ซ่ึงการดูถูกเก่ียวกบัการแต่ง
กายของข้าราชการสยามดังกล่าวมีตัวอย่างท่ีส่งผลกระทบชัดเจนเก่ียวกับผลประโยชน์ของ
บา้นเมืองในคราวท่ี จอร์น ครอเฟิด ซ่ึงเป็นราชทูตองักฤษเข้ามาขอทาํสัญญากบัสยามแล้วเกิด
เหตุขดัข้องหลายประการ สมเด็จ ฯกรมพระยาดาํรงราชานุภาพทรงมีพระราชวินิจฉัยเก่ียวกับ
เหตุขดัขอ้งใน ในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 2 ของเจา้พระยาทิพากรวงศ ์(ขาํ 
บุนนาค)วา่  

“…ประเพณีของไทยเราในคร้ังนั้น ซ่ึงถือมาตามคติโบราณ ยงัมีการหลายอย่างซ่ึง
ชวนใหฝ้ร่ังดูหม่ิน ยกตวัอยา่ง อย่างเดียวเพยีงเร่ืองไม่ใส่เส้ือ แม้พระยาพระคลัง รับแขกเมืองก็ไม่ใส่
เส้ือ เมื่อฝร่ังแลเห็นแต่ตัวเปล่าไป ตั้งแต่ผู้ใหญ่ลงมาจนถึงผู้น้อย ก็เห็นจะตั้งดูหมิ่นว่าเป็นชาวเมือง
ชาวป่า…”5 

แมว้า่ขอ้ความในเอกสารโบราณ โดยเฉพาะขอ้ความในพระราชพงศาวดารจะระบุไว้
อยา่งชดัเจนวา่เร่ิมมีการเปล่ียนแปลงธรรมเนียมการแต่งกายเขา้เฝ้าในสมยัรัชกาลท่ี 4 โดยทรงโปรด
ใหส้วมเส้ือเขา้เฝ้า แต่ก็ไม่ไดห้มายความวา่สมยัก่อนหนา้รัชกาลท่ี 4 จะไม่มีการสวมเส้ือเขา้เฝ้าเลย 

                                                           
4พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ข า บุนนาค) 

รัชกาลที ่4 (กรุงเทพฯ: คลงัวทิยา, 2506), 377. 
5พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ข า บุนนาค) 

รัชกาลที ่2 (กรุงเทพฯ: คลงัวทิยา, 2506), 674. 
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ดงัตวัอย่างในพระราชพงศาวดารสมยัรัชกาลท่ี 3 ปรากฏวา่แมไ้ม่ทรงโปรดให้สวมเส้ือเขา้เฝ้า แต่
เม่ือถึงฤดูหนาวหรือวนัใดท่ีอากาศหนาวก็ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ขา้ราชการสวมเส้ือเขา้เฝ้า
ได ้ดงันั้นภาพท่ีปรากฏในจิตรกรรมฝาผนงัวดักลางท่ีมีทั้งขา้ราชการท่ีสวมเส้ือและไม่สวมเส้ือเขา้
เฝ้า จึงอาจจะสะทอ้นใหเ้ห็นวา่อยูใ่นช่วงตน้กรุงรัตนโกสินทร์แต่ไม่ควรใหม่ไปกวา่สมยัรัชกาลท่ี 5 
เน่ืองจากในสมยัรัชกาลดังกล่าวข้าราชการในราชสํานักก็ได้รับอิทธิพลจากการแต่งกายแบบ
ตะวนัตกอยา่งเตม็ท่ีแลว้จึงสวมเส้ือเขา้เฝ้ากนัเสมอ  
 

1.3 วงดนตรีในราชส านัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในภาพจิตรกรรมของวดักลางปรากฏภาพการเล่นดนตรีของนกัดนตรีในราชสํานกัอยู่
สองฉาก อนัไดแ้ก่ ฉากการเล่นดนตรีของนางสนมในพญานาคภูริทตั ตอนพญานาคภูริทตัโพธิสัตว์
กาํลงัจาํศีลอยู่บนจอมปลวก (จิตรกรรมบนคอสองศาลาการเปรียญ) และฉากพระนางผุสดีบรรทม
ในปราสาท ในเร่ืองพระเวสสันดรชาดก กณัฑ์หิมพานต ์(จิตรกรรมภายในอุโบสถ) โดยจิตรกรรม
ทั้งสองแห่งล้วนแสดงลกัษณะของวงดนตรีท่ีมีแต่ผูห้ญิงเป็นผูบ้รรเลง แต่ส่ิงท่ีต่างกนัคือจาํนวน
ของผูบ้รรเลงและเคร่ืองดนตรีท่ีใชใ้นการบรรเลงซ่ึงจะสามารถอธิบายดงัต่อไปน้ี 

เคร่ืองดนตรีท่ีปรากฏบนจิตรกรรมในอุโบสถ ฉากพระนางผุสดีบรรทมในปราสาท 
ในเร่ืองพระเวสสันดรชาดก กณัฑ์หิมพานตป์ระกอบดว้ย ซอสามสาย กระจบัป่ี รํามะนา (ภาพท่ี 
190) 

ภาพท่ี 190 ภาพวงมโหรีในจิตรกรรมฝาผนงั 

                 ภายในอุโบสถ วดักลาง 

ภาพท่ี 191 ภาพวงมโหรีในจิตรกรรมบนคอ 

                  สองศาลาการเปรียญหลงัเก่า  

                  วดักลาง 
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เคร่ืองดนตรีท่ีปรากฏในจิตรกรรมบนคอสองศาลาการเปรียญหลงัเก่า ฉากการเล่น
ดนตรีของนางสนมในพญานาคภูริทตั ตอนพญานาคภูริทตัโพธิสัตวก์าํลงัจาํศีลอยู่บนจอมปลวก
ประกอบดว้ย ซอสามสาย, กระจบัป่ี, ขลุ่ย, ฉ่ิง (ภาพท่ี 191) 

ภาพจิตรกรรมทั้งสองแห่งมีเคร่ืองดนตรีชนิดเดียวกนั 2 เคร่ือง ไดแ้ก่ ซอสามสายและ
กระจบัป่ี เหมือนกนั แต่จิตรกรรมบนคอสองศาลาการเปรียญหลงัเก่ามีภาพท่ีชดัเจนสมบูรณ์กว่า
มาก  แต่ก็จดัอยู่ในประเภทวงมโหรีโบราณเช่นเดียวกนั โดยภาพการเล่นดนตรีของนกัดนตรีใน
ประเภทวงมโหรีน้ีสามารถท่ีจะเช่ือมโยงและแสดงให้เขา้ใจถึงธรรมเนียมในราชสํานกัไดเ้ป็นอยา่ง
ดีจากหลกัฐานดงัจะกล่าวต่อไปน้ี 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงพระนิพนธ์เก่ียวกับ
ประวติัวงมโหรีวา่…  

“มโหรี” นั้น เห็นจะเป็นของขอมคิดขึน้ก่อน ไทยรับแบบอย่างและแก้ไขต่อมา  เดิมก็
เป็นของผู้ชายเล่น แต่ต่อมาเมื่อเกิดชอบฟังมโหรีกันแพร่หลาย ผู้มีบรรดาศักดิ์ ซ่ึงมีบริวารมาก จึง
มักหัดผู้หญิงเป็นมโหรีๆ ก็กลายเป็นของผู้หญิงเล่นมาตั้งแต่คร้ังกรุงศรีอยุธยายังเป็นราชานี มโหรี
ชั้นเดิมวงหน่ึงคนเล่นเพียง 4 คน เป็นคนขบัร้องลาํนาํและตีกรับพวงให้จงัหวะเองคน 1 สีซอสาม
สายประสานเสียงคน 1  ดีดกระจบัป่ีใหล้าํนาํคน 1 ตีทบัประสานจงัหวะกบัลาํนาํคน 1 …”6  

นอกจากน้ียงัทรงอธิบายเพิ่มเติมวา่หลงัจากเกิดวงมโหรีหญิงลว้น 4 คนดงักล่าว ต่อมา
มีการปรับปรุงจากการประสมวงเป็นวงมโหรีเคร่ืองหก ซ่ึงเพิ่มเติมผูบ้รรเลงรํามะนา ร่วมกบัทบัเพื่อ
กาํกบัจงัหวะ และผูเ้ป่าขลุ่ยประสานลาํนาํอีก 1 คน7 

ในสมยัรัตนโกสินทร์ไดเ้พิ่มระนาดแกว้ และจะเขใ้นวง แต่ไม่นานก็เปล่ียนระนาด
แกว้เป็นฆอ้งวง และเพิ่มระนาดเอก ระนาดทุม้ ฆอ้งวงเล็ก ระนาดเอกเหล็ก และระนาดทุม้เหล็ก
ตามแบบอยา่งการผสมวงป่ีพาทย ์ทั้งมีการใชฉ่ิ้งกาํกบัจงัหวะและใชฉ้าบเล็กขดัจงัหวะ ทาํให้มีนกั
ดนตรีบรรเลงในวงหน่ึงประมาณ 12-13 คน ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 4 

                                                           
6สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ, ต านานเคร่ืองมโหรีป่ีพาทย์ 

(พิมพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพนางแปลก รัตนจกัร (อมัระปาล) ณ ฌาปสถานกองทพัเรือ วดั
เครือวลัยว์รวหิาร 7 ธนัวาคม 2512) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพก์ารรถไฟ, 2512), 3-4.  

7เร่ืองเดียวกนั. 
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โปรดเกลา้ฯ มีพระบรมราชานุญาตให้บุคคลทัว่ไปนอกสังกดัราชสํานกั สามารถหดัวงมโหรีหญิง
และชายได ้ทาํใหมี้การหดัขบัร้องและบรรเลงในรูปแบบเพลงและวงมโหรีอยา่งแพร่หลาย8 

ในส่วนของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์ได้
ประทานอธิบายวา่  

“…เม่ือศึกษาประวติัวงมโหรีหลวงพบวา่เป็นวงมโหรีทีเ่ป็นหลกัมาแต่เดิม มีก าเนิดมา
จากราชส านัก และมีแบบแผนมากกว่าวงมโหรีนอกที่นิยมกันในหมู่ประชาชนทั่วไป วงมโหรีหลวง
เป็นวงที่บรรเลงเพื่อขับกล่อมในราชส านักโดยเฉพาะ ประกอบด้วยเคร่ืองดนตรี ซอสามสาย 
กระจับป่ี จะเข้ ขลุ่ย โทน ร ามะนา ซ่ึงแตกต่างจากวงมโหรีนอกท่ีไม่มีซอสามสาย และกระจบัป่ี แต่
ใช้ซอด้วง ซออู้ เป็นเคร่ืองสี ซ่ึงเดิมอยู่ในวงกล่อมแขกเคร่ืองใหญ่มาแทนซอสามสาย และมกั
บรรเลงเพลงเกร็ดทัว่ไป…”9 

จากขอ้มูลขา้งตน้ทาํใหท้ราบไดว้า่ วงมโหรีหลวงโบราณ คือ วงดนตรีมโหรีท่ีบรรเลง
โดยสตรีราชสาํนกั ขา้ราชบริพารของพระเจา้แผน่ดิน ซ่ึงน่าจะเป็นแบบแผนวงดนตรีของราชสํานกั
ท่ีใช้ในสมยักรุงศรีอยุธยาเป็นราชานี จนกระทัง่ถึงสมยัรัตนโกสินทร์ มีส่วนประกอบของการ
ประสมวงดนตรี 3 ส่วนคือ ผูบ้รรเลงเคร่ืองดนตรีในทาํนองหลกั ผูบ้รรเลงเคร่ืองดนตรีในทาํนอง
ประสาน และเคร่ืองดนตรีกาํกบัจงัหวะ  

เม่ือเทียบกบัเคร่ืองดนตรีท่ีปรากฏอยูใ่นภาพจิตรกรรมของวดักลางทั้งในพระอุโบสถ
และบนคอสองศาลาการเปรียญหลงัเก่าซ่ึงมีภาพซอสามสาย และกระจบัป่ีเป็นเคร่ืองดนตรีเดิน
ทาํนองหลกั ก็พอจะทราบไดว้่าน่าจะเป็นวงมโหรีโบราณทั้งสองภาพ แต่เน่ืองจากภาพจิตรกรรม
บนคอสองศาลาการเปรียญหลงัเก่ามีความชดัเจนและสมบูรณ์กวา่มาก จึงเป็นเคร่ืองยืนยนัไดว้า่ช่าง
เขียนวงดนตรีประเภทเคร่ืองส่ี คือมีเคร่ืองประกอบจงัหวะคือ ฉ่ิง  มีเคร่ืองบรรเลงทาํนอง คือ ซอ
สามสาย, กระจบัป่ี และขลุ่ย รวมเป็น 4 คนตรงตามตาํรามโหรีโบราณเคร่ือง 4  ในขณะท่ีภาพ
จิตรกรรมส่วนท่ีมีเคร่ืองดนตรีในอุโบสถมีสภาพท่ีลบเลือนไปกวา่บนคอสองศาลาการเปรียญหลงั
เก่าอย่างมาก จึงทาํให้ไม่สามารถทราบไดอ้ย่างแน่ชดัว่าช่างตอ้งการท่ีจะเขียนวงดนตรีประเภทใด 
แต่ผูศึ้กษาพอจะสันนิษฐานเบ้ืองตน้จากเคร่ืองดนตรีหลกัท่ีปรากฏว่าควรเป็นวงดนตรีประเภท
มโหรี คือ มีซอสามสายและกระจบัป่ีเป็นเคร่ืองดาํเนินทาํนองหลกั นอกจากน้ียงัพบว่ามีกลอง

                                                           
8ฤดีรัตน์ กายราศ, สังคีตศิลป์ในสาส์นสมเด็จ เล่ม 2 (กรุงเทพฯ: เอดิสันเพรสโพรดกัส์

, 2554), 23. 
9สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์,  อา้งจาก ฤดีรัตน์ กาย

ราศ, สังคีตศิลป์ในสาส์นสมเด็จ เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: เอดิสันเพรสโพรดกัส์, 2554), 37. 
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รํามะนาเป็นเคร่ืองกาํกบัจงัหวะซ่ึงกลองชนิดน้ีจะใชป้ระกอบในมโหรีเคร่ือง 6 จึงสรุปไดว้า่ภาพ
จิตรกรรมวงดนตรีบนคอสองศาลาการเปรียญหลงัเก่าจดัอยู่ในประเภทวงมโหรีโบราณเคร่ือง 4 
และภาพจิตรกรรมวงดนตรีในอุโบสถจดัอยูใ่นประเภทวงมโหรีโบราณเคร่ือง 6 โดยทั้งสองแห่งมีผู ้
บรรเลงท่ีเขียนแสดงออกเป็นผูห้ญิงแต่งกายอยา่งงดงามตามแบบสนมนางใน จึงสามารถระบุไดว้า่
ตอ้งเป็นวงมโหรีโบราณท่ีบรรเลงในราชสาํนกัอยา่งแน่นอน  
 

1.4 การโปรยทานบนต้นกลัปพฤกษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉากการโปรยทานหลวงหรือการบริจาคทานของหลวงปรากฏอยูใ่นจิตรกรรมบนคอ
สองศาลาการเปรียญหลงัเก่า ในเร่ืองนารทชาดก โดยลกัษณะการโปรยทานดงักล่าวมีลกัษณะอนับ่ง
บอกถึงธรรมเนียมในราชสํานกัภาคกลางอย่างเด่นชดั ตั้งแต่ลกัษณะของปะรําพิธี ตน้กลัปพฤกษ ์
และการแต่งกายของเจา้พนกังานท่ีทาํหนา้ท่ีโปรยทานท่ีสวมใส่เส้ือครุยและสวมลอมพอก เป็นตน้ 
(ภาพท่ี 192) 

การโปรยทานในฉากดงักล่าวเป็นการแสดงใหเ้ขา้ใจถึงพระราชประสงคข์องพระนาง
รุจา พระธิดาในพระเจา้องัคติราช ซ่ึงในเร่ืองกล่าววา่พระองคท์รงรักษาอุโบสถศีล บริจาคทานอยู่
เป็นประจาํ ซ่ึงตามหลกัความเป็นจริงการบริจาคทานท่ีมีระเบียบรูปแบบเช่นน้ีจะไม่จดัข้ึนบ่อย แต่
จะจดัข้ึนในงานสําคญัทั้งงานมงคลและอวมงคล เช่น งานเฉลิมฉลองสมโภชพระนครและงาน

ภาพท่ี 192 ภาพการโปรยทานบนตน้กลัปพฤกษ ์ในจิตรกรรมบนคอสองศาลาการเปรียญหลงัเก่า  

                 วดักลาง 
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ฉลองสมโภชท่ีสําคญัอ่ืนๆ  งานออกพระเมรุของเจา้นายชั้นสูง เป็นตน้ ดงัจะอธิบายแนวความคิด 
ท่ีมา และแสดงตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี 

ตน้กลัปพฤกษ ์ซ่ึงเป็นท่ีมาแห่งคติความเช่ือและเป็นเหตุให้เกิดธรรมเนียมการทิ้งทาน
ในการพระราชพิธีหลวง ปรากฏคาํอธิบายในหนงัสือไตรภูมิกถากล่าววา่  

“…แลในแผน่ดินอุตรกุรุทวีปนั้น มีต้นกัลปพฤกษ์ต้นหน่ึง โดยสูงได ้100 โยชน์ โดย
กวา้งได ้100 โยชน์ โดยรอบบริเวณมณฑลได ้300 โยชน์ แลตน้กลัปพฤกษน์ั้นผูใ้ดจะปรารถนาหา
ทุนทรัพย ์สรรพเหตุอนัใดๆ ก็ดี ยอ่มไดส้าํเร็จในตน้ไมน้ั้นทุกประการแล…10 

ธรรมเนียมในการจดัตั้งตน้กลัปพฤกษส์ําหรับทิ้งทาน ในการออกพระเมรุท่ีเป็นงาน
หลวง หรือการตั้งตน้กลัปพฤกษ์สําหรับพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวและพระบรมวงศ์จะไดท้รง
บาํเพ็ญพระราชกุศลทิ้งทานพระราชทานแก่ประชาชน เน่ืองในพิธีสําคญัๆ แรกเร่ิมจะเกิดมีข้ึน
เม่ือใดนั้นยงัไม่ปรากฏหลกัฐานให้ทราบได ้แต่ในส่วนประเพณีนิยมจดัตั้นตน้กลัปพฤกษส์ําหรับ
ในการพระราชพิธีท่ีจดัว่าเป็นหลกัฐานท่ีเก่าท่ีสุดเท่าท่ีพบและปรากฏในเวลาน้ีคือหลกัฐานตั้งแต่
สมยัสุโขทยัดงัยกตวัอยา่งท่ีสาํคญัต่อไปน้ี 

ธรรมเนียมทิ้งทานตน้กลัปพฤกษป์รากฏหลกัฐานเก่าสุดในศิลาจารึกเขาสุมนกูฏ ตรง
กบัปลายสมยัสุโขทยั พรรณนาถึงความสําคญัของรอยพระพุทธบาทท่ีพญาลิไทหรือพระมหาธรรม
ราชาท่ี 1 โปรดให้สถาปนายงัเขาแห่งน้ี ท่ีอยู่ทางทิศใตข้องเมืองสุโขทยั เน้ือความยงักล่าวถึงการ
ตกแต่งหนทางเตรียมการเสด็จพระราชดาํเนินไปสักการะรอยพระพุทธบาทของพญาลิไท ประมาณ 
พ.ศ. 1902-1915 ซ่ึงมีการฉลองรอยพระพุทธบาทพร้อมกบัตั้งตน้กลัปพฤกษใ์นงานดว้ย เน้ือความ
กล่าววา่ “…ดบัหนทางแต่เมืองสุโขทยั เถิงจอมเขาน้ี งามหนกัหนา แก่กมมสองขอกหนทางยอ่มตั้ง
กลัปพฤกษ์ ใส่ร่มยวลดอกไม ้ตามไตเ้ทียนประทีป เผาธูปหอมตระหลบทุกแห่ง…”11 

ประเพณีจดัตั้งตน้กลัปพฤกษเ์น่ืองในการเฉลิมฉลองท่ีเป็นธรรมเนียมให้มีข้ึนในงาน
พระราชพิธีในสมยัสุโขทยัยงัมีกล่าวถึงอีกในจารึกท่ีวดัป่ามะม่วง กล่าวโดยเฉพาะความตอนท่ี
พรรณาวา่ดว้ยการท่ีพญาลิไท ทรงอาราธนาพระมหาสามีสังฆราชจากลงักา มายงัเมืองสุโขทยั เม่ือ
พุทธศกัราช  1904 คราวนั้นโปรดให้จดัการตกแต่งทางรับพระมหาสามีสังฆราชเป็นการใหญ่ มี
ขอ้ความเก่ียวกบัการจดัตั้งตน้กลัปพฤกษด์งัน้ี 

                                                           
10พญาลิไท, ไตรภูมิพระร่วง, พิมพค์ร้ังท่ี 9 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพภ์กัดีประดิษฐ์, 2517), 

72. 
11กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย (จารึกเขาสุมนกูฏ) (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 

2527), 87. 
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“…ถึง 1283 ปีฉลู สมเด็จบพิตร ทรงใช้ให้ราชบณัฑิตไปอาราธนาพระมหาสามี
สังฆราชผูมี้ศีล เรียนจบพระไตรปิฎก ซ่ึงสถิตอยู่ในลังกาทวีป ซ่ึงมีศีลาจารคล้ายพระขีณาสพ
ทั้งหลายในโบราณ จากนครพนั มาถึงระหว่างทาง จึงใช้นายช่างให้ฟังคาํสั่ง ปลูกสร้างกุฏี วิหาร
กลางป่ามะม่วง อนัมีโดยทิศปัศจิมของเมืองสุโขทยัน้ี ปราบ (พื้นท่ี) ให้ราบ ถมทรายให้เสมอ ทาํให้
สวยงามทุกทิศ คลา้ยพระวิษณุกรรมคิดเนรมิต เม่ือเวลาท่ีนาํสมเด็จพระมหาเถระกบัพระภิกษุทั้ง
ปวงมา พระบาทกมรเตงอญัทรงใช้ให้จดั หมาก ข้าวตอก เทียน ธูป ดอกไม้ กัลปพฤกษ์ ปลูก
สร้าง… ทาํการบูชาตลอดหนทาง…”12 

ล่วงมาถึงสมยัอยุธยา ธรรมเนียมท่ีเป็นพระเพณีการจดัตั้งตน้กลัปพฤกษ์ในงานพระ
ราชพิธีในโอกาสต่างๆ ท่ีเป็นประเพณีนิยมแต่สมยัสุโขทยัก็เป็นท่ีนิยมในราชสํานกักรุงศรีอยุธยา
ดว้ย มีหลกัฐานจากคาํใหก้ารขนุหลวงหาวดั มีขอ้ความปรากฏเก่ียวกบัตน้กลัปพฤกษแ์ละการโปรย
ทาน การออกพระเมรุเจา้ฟ้ากรมหลวงโยธาทิพ พระขนิษฐาในสมเด็จพระนารายณ์ดงัน้ี 

“…ภายนอกพระเมรุเอกระหวา่งมุขทั้งส่ีมีซุม้กินนรและเทวดา ถดัลงมาเป็นชั้นราชวติั
เขียนรูปรามเกียรต์ิ ท่ีมุมพระเมรุมีสาํซ่าง (สาํหรับพระภิกษุนัง่สวดพระอธิธรรม) ตรงกลางสําซ่างมี
เมรุยอดปรางคท์ั้ง 4 ดา้น นอกประตูมีรูปยกัษถื์อกระบองเฝ้าประตูละ 1 คู่ ภายนอกสําซ่างมีโรงรูป
สัตวรั์บบุษบกสังเค็ด ถดัออกมาเป็นร้ัวราชวตั จากนั้นจึงเป็นตน้พุ่มดอกไมเ้พลิง ต้นกัลปพฤกษ์
สาํหรับโปรยทาน และระทาดอกไมเ้พลิงสลบัดว้ยโรงมหรสพนานาชนิด…”13 

ธรรมเนียมตั้งตน้กลัปพฤกษ์สําหรับท้ิงทานท่ีเป็นคตินิยมแต่สมยักรุงศรีอยุธยา ยงั
ไดรั้บความนิยมสืบต่อมาเช่น พระราชพงศาวดารบรรยายเหตุการณ์ในสมยัพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเก่ียวกบัการทิ้งทานวา่  

“…คร้ันเสร็จการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแลว้ จึงทรงพระกรุณาโปรดให้จดัการ
สมโภชพระนครต่อเน่ืองกนัไป โดยนิมนตพ์ระสงฆทุ์กพระอารามทั้งในกรุงและนอกกรุงข้ึนเจริญ
พระพุทธมนตบ์นเชิงเทินทุกใบเสมา เสมาละรูปรอบพระนคร พระราชทานเงินขอแรงขา้ราชการทาํ
ขา้วกระทงเล้ียงพระทั้งส้ิน และให้ตั้งโรงทานรายรอบพระนคร ทิง้ทานต้นละช่ัง (ต้นกัลปพฤกษ์)  

                                                           
12กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย (จารึกวัดป่ามะม่วง) (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 

2527), 234-235. 
13ค าให้การขุนหลวงหาวดั (นนทบุรี: โครงการเลือกสรรหนงัสือ

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2547), 228-229. 
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3 วนั ส้ินพระราชทรัพยเ์ป็นอนัมาก ใหมี้การมหรสพต่างๆ มีละครผูห้ญิงโรงใหญ่ เงินโรงวนัละ 10 
ชัง่ เป็นสมโภชวดัพระศรีรัตนศาสดารามดว้ย ครบ 3 วนัเป็นกาํหนด…”14 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

พระราชพิธีตรียมัปวาย ตรีปวาย ก็ปรากฏการทิ้งทานตน้กลัปพฤกษ์ดงัขอ้ความว่า   
“…งานน้ีเรียกกนัเป็นสามญัวา่ โลชิ้งชา้ อนัเป็นพิธีพราหมณ์โดยโปรดเกลา้ฯ ตั้งพระยาผูห้น่ึงเป็น
ประธานงาน เรียกวา่ “พระยายนืชิงชา้” เร่ิมพิธีพราหมณ์ตั้งท่ีเทวสถาน (โบสถ์พราหมณ์) และท่ีเสา
ชิงช้า ส่วนทางวดัพระศรีรัตนศาสดารามก็เจริญพระพุทธมนต์…ในวนัข้ึน 7คํ่า เดือน 2 เวลาเช้า 
พระยาผูเ้ป็นประธานซ่ึงไดรั้บสมมติเป็นพระอิศวรลงมาเยี่ยมโลกก็แต่งกายนุ่งผา้แบบบ่าวขุน สวม
เส้ือเยียรบบั สวมเส้ือครุยตามยศและสวมลอมพอก ข้ึนบนเสล่ียงเขา้กระบวนแห่…เคล่ือนมาตาม
ถนนจนถึงบริเวณเสาชิงช้า เข้าสู่โรงมานพและชม แล้วพระยานั้นไปยืนให้นาลิวนัโล้ชิงช้า 3 
กระดาน เสร็จแลว้ก็แห่กลบัทางเดิม การบรรเลงมีแต่กลองแขกบรรเลงสระหม่าเวลานาลิวนัโล้

                                                           
14พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ข า บุนนาค) 

รัชกาลที ่1 (กรุงเทพฯ: คลงัวทิยา, 2506), 93. 

ภาพท่ี 193 ตน้กลัปพฤกษใ์นพระราชพิธีตรียมัปวาย ตรีปวาย  ภาพจิตรกรรมวดัราชประดิษฐ 

                  สถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ 
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ชิงชา้…วนัข้ึน 9 ค ํ่า เวลาเยน็ตั้งกระบวนแห่เช่นเดียวกนั มาผา่นหนา้พระท่ีนัง่สุทไธสวรรยซ่ึ์งเสด็จ
ประทบัอยู ่พระยายนืชิงชา้ลงจากเสล่ียงเขา้รับพระราชทานผลกลัปพฤกษ์ 200 ผล…”15 (ภาพท่ี 193) 

ธรรมเนียมพระราชทานเงินสําหรับทิ้งทานแก่ผูรั้บทานน้ี สืบต่อกันมาโดยลาํดับ 
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 6  มีพระราชดาํริมิให้มีการร่ืนเริงใดในงาน
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว นอกเหนือจากการยกเลิกการละเล่นนานา
ชนิดแลว้ ยงัรวมถึงการทิ้งทานตน้กลัปพฤกษอี์กดว้ย16 

การทิ้งทานตน้กลัปพฤกษ์ อาจนบัเป็นธรรมเนียมการพระราชทานส่ิงของทั้งในงาน
มงคล และอาจเป็นธรรมเนียมการพระราชทานส่ิงของในงานพระบรมศพและพระศพดว้ย อาจารย์
จุลทศัน์ พยาฆรานนท ์ไดเ้ขียนถึงความเป็นมาตลอดจนวิธีการเตรียมงาน และขั้นตอนของการทิ้ง
ทานตน้กลัปพฤกษ์ ในภาคผนวกของประชุมหมายรับสั่งภาค 4 ตอนท่ี 2 สมยักรุงรัตนโกสินทร์ 
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั จ.ศ. 1203-120517 มีขอ้ความสรุปไดด้งัน้ี  

ตน้กลัปพฤกษส์าํหรับทิ้งทาน แต่ละคราวมีแบบอยา่งจากจิตรกรรมฝาผนงัสมยัอยุธยา
และกรุงรัตนโกสินทร์ มีลกัษณะคือ ลาํตน้ทาํดว้ยไมไ้ผล่าํยาว ปักตั้งตรงข้ึนท่ีตรงกลางพื้นร้าน ซ่ึง
ยกพื้นสูงเลยศีรษะคนยนืข้ึนไปเล็กนอ้ย ลาํไมไ้ผท่ี่ทาํเป็นลาํตน้กลัปพฤกษส่์วนท่ีอยูเ่ลยพื้นร้านข้ึน
ไปประมาณ 1 วา ติดกาํพคูลา้ยกาํพรู่ม เป็นท่ีปักซ่ีไมไ้ผส่าํหรับทาํเป็นโครงพุ่มตรงกลาง ส่วนปลาย
ซ่ีแต่ละซ่ีรวบรวมเขา้ดว้ยกนัเป็นรูปทรงกรวยมดัติดกบัปลายลาํไมไ้ผซ่ึ่งทาํเป็นลาํตน้ รูปทรงโครง
พุม่ตน้กลัปพฤกษน้ี์เม่ือผกูสาํเร็จแลว้ลกัษณะคลา้ยทรงพุ่มขา้วบิณฑ์ โครงพุ่มน้ียงัใชซ่ี้ไมไ้ผรั่ดเป็น
วงกาํกบัโครงพุม่มิใหร้วนแยกออกจากนั โดยทาํเป็นวงๆ ลาํดบักนัข้ึนไป หลงัวงแต่ละวงเจาะรูและ
เสียบไมก้ลดัไวโ้ดยรอบเพื่อติดลูกกลัปพฤกษ์ ปลายตน้กลัปพฤกษ์มกัติดธงเป็นเคร่ืองตกแต่งให้
สวยงามดว้ย 

การจดัทาํตน้กลัปพฤกษส์ําหรับทิ้งทาน เป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของพระคลงั
มหาสมบติั ทั้งน้ีเน่ืองดว้ยพระคลงัมหาสมบติัมีหนา้ท่ีในการรักษาและเบิกจ่ายเงินโดยตรงอยู่แลว้ 

                                                           
15 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั, พระราชพิธีสิบสองเดือน (พิมพใ์นงาน

พระราชทานเพลิงศพ พระธรรมญาณมุนี) (กรุงเทพฯ: หอรัตนชยัการพิมพ,์ 2552), 54. 
16 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว (ราม วชิราวุธ), ประวัติต้นรัชกาลที่ 6 

(กรุงเทพ ฯ: มติน, 2545), 295. 
17 ประชุมหมายรับส่ังภาค 4  ตอนที่ 2 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลพระบาทสมเด็จ

พระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ศ. 1203-1205 (กรุงเทพ ฯ: คณะกรรมการชาํระประวติัศาสตร์ไทยและ
จดัพิมพเ์อกสารทางประวติัศาสตร์และโบราณคดี สาํนกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2536), 264-272. 
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ดงันั้นในการจดัทาํตน้กลัปพฤกษ์สําหรับท้ิงทาน พระคลงัมหาสมบติัจึงตอ้งดาํเนินการเป็นงาน
ประจาํ 

นอกจากนั้นยงัมีหน่วยงานอ่ืนท่ีรวมทาํหนา้ท่ีน้ีคือ พระคลงัสวน เป็นผูจ้ดัหาและนาํ
ส่งผลมะกรูด มะนาว ซ่ึงจะใช้สําหรับใส่เงินตรา หรือเงินพดดว้งขนาดเล็กๆ ไวภ้ายในท่ีเรียกว่า 
“เขา้ส้ม” พร้อมกนันั้นยงัตอ้งมีเจา้พนกังานสาํหรับเสียบลูกกลัปพฤกษก์บัตน้ และมีผูดู้แลตรวจตรา
มิใหเ้งินหรือลูกกลัปพฤกษสู์ญหายหรือถูกยงัยอก  

ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีท้ิงทานลูกกลัปพฤกษ ์คือเจา้พนกังานในกรมพระคลงัมหาสมบติัท่ีไดรั้บ
บรรดาศกัด์ิชั้นขุนหรือหม่ืน ท่ีตอ้งเกณฑ์เจา้พนกังานเหล่าน้ีจะนุ่งสมปักลาย ใส่เส้ือครุยลอมพอก
เตรียมคอยรับเสด็จและเม่ือถึงเวลาท่ีจะทิ้งทานลูกกลัปพฤกษ ์เจา้พนกังานท่ีตอ้งเกณฑ์จะไต่บนัได
ข้ึนไปอยูบ่นพื้นร้าน คนท่ีอยูข่า้งล่างก็จะชกับนัไดออกเสีย เพื่อกนัมิให้ผูท่ี้ไม่มีหนา้ท่ีข้ึนไปบนร้าน 
พอเจา้พนักงานไดรั้บสัญญาณให้ทิ้งทานได้ ก็จะใช้ไม่ไผ่ท่ีเหลาให้เรียวยาวคลา้ยไมเ้รียว ปลาย
แหลมแทงเสียบลูกกลัปพฤกษแ์ต่ละลูกแลว้เหวี่ยงออกไปตกให้ห่างจากร้านท่ีตั้งตน้กลัปพฤกษใ์ห้
เป็นทานแก่คนท่ีมารอชิงเก็บลูกกลัปพฤกษอ์ยูใ่นบริเวณนั้น 

ธรรมเนียมตั้งตน้กลัปพฤกษแ์ละทิ้งทานลูกกลัปพฤกษใ์นการออกงานพระราชพิธี ซ่ึง
เป็นโบราณราชประเพณี ตามหลกัฐานท่ีพอสืบทราบไดว้า่ ธรรมเนียมน้ีมีมาตั้งแต่สมยัสุโขทยั และ
ได้สืบทอดต่อมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาและรัตนโกสินทร์เป็นลําดับ จนกระทั่งส้ินรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ธรรมเนียมการตั้ งต้นกัลปพฤกษ์และทิ้งทานลูก
กลัปพฤกษใ์นงานท่ีเป็นการพระราชพิธีฉลองสมโภช หรือการออกงานพระเมรุ เป็นอนัตอ้งยกเลิก
ไป 

1.5 การเล่นสกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 194 ภาพการเล่นสกาในจิตรกรรมภายในอุโบสถ วดักลาง 
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ภาพการละเล่นสกาปรากฎอยูใ่นจิตรกรรมบนคอสองศาลาการเปรียญหลงัเก่า ในฉาก
เร่ืองวิธูรบณัฑิต ตอนพระเจา้ธนชยัโกรัพยราชทรงเล่นพนันสกาเอาบา้นเอาเมืองกบัปุณณกยกัษ ์
(ภาพท่ี 194) โดยจะอธิบายท่ีมาและความนิยมการเล่นสกาดงัต่อไปน้ี 

การเล่นสกาสมยัโบราณตามท่ีปรากฏในวรรณคดีนั้นไม่แน่ว่าจะมีลกัษณะเหมือน
ปัจจุบนัหรือไม่ ดว้ยมีการเล่นทอดลูกเต๋า ท่ีนิยมเล่นในอินเดียตั้งแต่สมยัพระเวท และแพร่หลายมา
จนถึงเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ในสมยัอยธุยามีหลกัฐานจากบนัทึกของ มร. เดอะ ลา ลูแบร์ กล่าววา่  

“…การพนนัท่ีเขาชอบเล่นกนัมากท่ีสุดคือ Tric-Trac ซ่ึงชาวสยามเรียกวา่ สกา อนัดู
เหมือนเขาจะไดเ้รียนวธีิการเล่นมาจากชาวโปรตุเกส เพราะชาวสยามเล่นแบบเดียวกบัพวกนั้น และ
แบบเดียวกบัพวกเรา…”18   

ถึงสมยัรัตนโกสินทร์สกายงัถือเป็นการพนันท่ีปรากฏในกฏหมายตราสามดวง มี
ขอ้ความการเล่นสกา เช่น พระราชกาํหนดใหม่เก่ียวกับให้นายบ่อนทดลองแก่นักเล่นพนันแต่
พอควร เป็นตน้19 

การเล่นสกาประกอบดว้ยอุปกรณ์ คือ แผน่กระดานรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส มีตวัเดิน 2 ฝ่าย 
ฝ่ายละ 16 ตวั ลูกเต๋าและกระบอกทอดลูกเต๋า มีผูเ้ล่น 2 คนจะผลดักนัทอดลูกเต๋าเพื่อดูแตม้ และ
หยิบตวัเดินข้ึนมาเดินตามช่องเท่ากบัแตม้ ผูใ้ดสามารถเดินไปเขา้เมืองของฝ่ายตรงขา้มไดท้ั้งหมด 
16 ตวัก่อนถือวา่ชนะ 

มีขอ้สังเกตวา่การเล่นสกานั้นมิไดนิ้ยมเฉพาะในราชสํานกัเท่านั้นแต่จากหลกัฐานใน
เอกสารต่างๆยงัปรากฎความนิยมเล่นสกากนัอยา่งแพร่หลายในหมู่นกัเลงพนนัและชาวบา้นทัว่ไป 
จนกระทัง่ตอ้งมีกฎหมายออกมาควบคุมการเล่นสกาให้เป็นไปตามความพอดีท่ีทางการเห็นว่า
พอเหมาะพอควร ดงัท่ีกล่าวไปแลว้เบ้ืองตน้ 
 
 
 
 
 

                                                           
18มร. เดอะ ลา ลูแบร์ แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร, จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ 

ราชอาณาจักรสยาม, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (นนทบุรี: โสภณการพิมพ,์2548),  159-160. 
19องคก์ารคา้ของคุรุสภา, กฎหมายตราสามดวง เล่ม 5 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภา, 

2506), 284-285. 
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2. ภาพสะท้อนวฒันธรรมและวถิีชีวติชาวบ้าน 
 

2.1 การพกผ้ายนัต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพบุคคลมีผา้ยนัต์พาดบ่าและพาดคอปรากฎอยู่บนจิตรกรรมภายในอุโบสถ มี
จาํนวนทั้งส้ิน 3คน โดยบุคคลท่ีมีผา้ยนัตพ์าดบ่ามี 2 คน ยนัตท่ี์เขียนผา้ อ่านวา่ “นะ โม พุท ธา ยะ” 
ส่วนบุคคลอีกหน่ึงคนท่ีมีผา้พาดคอ ยนัต์ท่ีเขียนผา้ อ่านว่า “นะ โม พุท ธา ยะ มะ อะ อุ”20 (ภาพท่ี 
195, 196) ภาพบุคคลดงักล่าวเป็นเคร่ืองสะทอ้นดา้นสังคมและวฒันธรรมเก่ียวกบัความเช่ือเร่ือง
ไสยศาสตร์ในสมยัก่อนไดเ้ป็นอยา่งดี ในท่ีน้ีจะไดอ้ธิบายถึงท่ีมาและคติความเช่ือซ่ึงสะทอ้นออกมา
จากลกัษณะการใชย้นัตแ์ละการเขียนคาถา 2 บทบนผา้ยนัตท่ี์ปรากฎบนจิตรกรรมดงัต่อไปน้ี 

“นะ โม พุท ธา ยะ” หมายถึงการแทนพระพุทธเจา้ 5 พระองคใ์นภทัรกปัป์ นะ คือ 
กระกกุสันโธ, โม คือ พระโกนาคม, พุท คือ พระกสัสปะ, ธา คือ พระโคตมะ, ยะ คือ พระศรีอาริย
เมตไตรยะ21โดยมีท่ีมาจาก คมัภีร์ปถมงั ซ่ึงเป็นหน่ึงในคมัภีร์แม่แบบของระบบยนัตแ์บบต่างๆ ทั้ง 5 
เล่มประกอบดว้ยคมัภีร์ปถมงั คมัภีร์อิธะเจ คมัภีร์ตรีนิสิงเห คมัภีร์มหาราช และคมัภีร์พุทธคุณ  

                                                           
20คาํสัมภาษณ์ อาจารย์พอพล สุกใส,อาจารย์ประจาํภาควิชาภาษาตะวนัออก คณะ

โบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร, 12 ม.ค. 2557. 
21ณัฐธญั มณีรัตน์, เลขยันต์: แผนผังอันศักดิ์สิทธ์ิ (กรุงเทพฯ: สถาบนัพิพิธภณัฑ์การ

เรียนรู้แห่งชาติ, 2553), 19. 

ภาพท่ี 195 ภาพบุคคลพาดผา้ยนัต ์ ใน 

                 จิตรกรรมฝาผนงัภายในอุโบสถ  

                 วดักลาง 

ภาพท่ี 196 ภาพบุคคลพาดผา้ยนัต ์ ใน 

                 จิตรกรรมฝาผนงัภายในอุโบสถ  

                 วดักลาง 
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คมัภีร์ปถมงัเป็นคมัภีร์เก่าแก่ สันนิษฐานวา่มีมาตั้งแต่สมยักรุงศรีอยุธยา เน่ืองจากพบ
คมัภีร์ดงักล่าวจากจารึกสมุดไทยท่ีมีอายุในช่วงสมยัอยุธยาตอนปลาย นอกจากน้ีการเรียนคมัภีร์
ปถมงัยงัปรากฏอยู่ในวรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผนหลายตอน เช่น ตอนเณรแกว้กาํลงัเรียนคมัภีร์
ปถมงั มีขอ้ความวา่ “ครานั้นจึงโฉมเจา้เณรแกว้ แต่เพลแลว้ทาํผงดินสออยู่ ปถมังตั้งเพียรเรียนต่อ
ครู…”22 ซ่ึงในการเล่าเรียนเลขยนัต์ต่างๆนั้นต้องเรียนคมัภีร์น้ีก่อนเน่ืองจากคมัภีร์น้ีจะบอกเล่า
เร่ืองราวตั้งแต่คร้ังตน้กปัป์ และการอุบติัของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ การบาํเพญ็บารมี จนถึง
เสด็จดบัขนัธปรินิพพาน 

นอกจากน้ีคมัภีร์ปถมงั ยงัถือเป็นคมัภีร์เวทมนตเ์ล่มแรกท่ีเกิดข้ึนในบรรดาคมัภีร์ทั้ง 5 
ในอารัมภบทไดก้ล่าวยอ้นไปถึงกาํเนิดโลกไวว้่า เม่ือแรกท่ีโลกเกิดข้ึนนั้นเต็มไปดว้ยนํ้ า คร้ังนั้น
ทา้วสหัมบดีพรหมไดเ้ล็งญาณมาสู่โลกอนัว่างเปล่า มองเห็นดอกบวั 5 ดอกงอกข้ึนมาท่ามกลาง    
ระลอกนํ้ า และเห็นรูปนะปถมงัพินทุ ปรากฏอยูท่ี่พื้นระลอกนํ้ าประดุจวา่เป็นรากเหงา้ของดอกบวั
ทั้ง 5 นั้น ซ่ึงแต่ละดอกมีอกัขระอยูด่อกละ 1 ตวั อกัษรคือ “นะ โม พุท ธา ยะ” ทา้วสหมับดีพรหม
จึงได้ตั้ งช่ือกัปป์น้ีว่า ภทัรปป์ อนัหมายถึงกัปป์แห่งความเจริญรุ่งเรือง ด้วยว่าจะมีสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้เสด็จมาอุบติัถึง 5 พระองค์ หลงัจากนั้นจึงทรงเอาหญา้คาทิ้งลงมาบงัเกิดเป็น
แผน่ดินข้ึนมา สรรพชีวิตเร่ิมวิวฒันาการมาตั้งแต่บดันั้น จึงไดช่ื้อวา่ “ปถมงั” ผูท่ี้จะเล่าเรียนจะตอ้ง
กล่าวคาํนอ้มรําลึกถึงทา้วสหมับดีพรหมเสียก่อน23  

ส่วนคาถาท่ีอ่านวา่ “ นะ โม พุท ธา ยะ มะ อะ อุ”  สันนิษฐานว่าเป็นคาถาท่ีเป็นการ
เพิ่มความศกัด์ิสิทธ์ิมากข้ึนกวา่ “นะ โม พุท ธา ยะ”อยา่งเดียว  เน่ืองจากคาถา “มะ อะ อุ” มาจากคาํ
ยอ่ มะ (แทนพระพุทธ มาจาก มะนุสสานงั พุทโธ ภะคะวาติ), อะ (แทนพระธรรม มาจาก อะกาลิโก
เอหิปัสสิโก), อุ (แทนพระสงฆ ์มาจาก อุชุปะฏิปันโน สาวะกะสังโฆ) เม่ือรวมกนัจึงหมายความถึง
พระรัตนตรัย24 ดงันั้นเม่ือ “นะ โม พุท ธา ยะ” หมายถึง พระพุทธเจา้ 5 พระองค์ “มะ อะ อุ” 
หมายถึง พระรัตนตรัย เม่ือนาํคาถาทั้งสองมาต่อทา้ยกนัย่อมทาํให้เสมือนการเพิ่มความศกัด์ิสิทธ์ิ
ใหแ้ก่คาถาน้ี 

 
 

                                                           
22 กรมศิลปากร, เสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผน (กรุงเทพฯ: บรรณาคาร, 2544),127. 
23 เทพย ์สาริบุตร, พุทธาภิเษกฉบับสมบูรณ์ (กรุงเทพฯ: ทวกีารพิมพ,์ 2528), 84-85. 
24 ค ําสัมภาษณ์ นายธีรภัทร สินธุเดช , อาจารย์ประจําคณะมุษย์ศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏักาฬสินธ์ุ, 22 มี.ค. 2557.  
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ความเช่ือของคนไทยเก่ียวกบัเลขยนัตไ์ม่จาํกดัเฉพาะในสมยัโบราณเท่านั้นแต่ในสมยั
ปัจจุบนัก็ยงัคงเช่ือในเร่ืองน้ีอยา่งไม่เส่ือมคลาย มีหลกัฐานจากผา้ขาวมา้พาดบ่าลงอกัขระเลขยนัตไ์ว ้
ซ่ึงเป็นสมบติัตกทอดของนายไพรัตน์ เกษาในปัจจุบนั (ภาพท่ี 197) และยงัเป็นเคร่ืองสะทอ้นวา่การ
พกผา้ยนัตมี์วธีิการแบบพาดบ่าซ่ึงคลา้ยกบัภาพปรากฏในงานจิตรกรรมบนผนงัอุโบสถวดักลางดว้ย
เช่นกนั 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 197 ตวัอยา่งการพกผา้เขียนยนัตใ์นปัจจุบนั 

                  (นายไพรัตน์  เกษา) 
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2.2 เรือนไทยภาคกลาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในจิตรกรรมฝาผนงัของวดักลางปรากฏลกัษณะภาพวาดเรือนไทยแบบภาคกลางอยู่
ทั้งบนจิตรกรรมภายในอุโบสถ (ภาพท่ี 198) และจิตรกรรมบนคอสองศาลาการเปรียญหลังเก่า 
(ภาพท่ี 199) โดยจิตรกรรมบนคอสองศาลาการเปรียญมีสภาพสมบูรณ์กว่าภายในอุโบสถมากจึง
เห็นรายละเอียดว่ามีทั้งเรือนไทยประเภทเคร่ืองสับและเคร่ืองผูก โดยจะอธิบายลกัษณะเด่นของ
เรือนไทยภาคกลางท่ีปรากฎในจิตรกรรมดงัต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพท่ี 198 ภาพเรือนไทยในจิตรกรรมฝาผนงัภายในอุโบสถ วดักลาง 

ภาพท่ี 199 ภาพเรือนไทยในจิตรกรรมบนคอสองศาลาการเปรียญหลงัเก่า วดักลาง 
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เรือนไทยของคนไทยภาคกลางในสมยัรัตนโกสินทร์ เป็นเรือนยกพื้นสูงประกอบดว้ย
หอ้งนอน ระเบียงและชานหลงัคาทรงจัว่สูง มุงดว้ยกระเบ้ืองดินเผา จาก แฝก หญา้คา เป็นตน้ เรือน
ท่ีอยู่ในเมืองมกัจะเป็นเรือนของขุนนาง ขา้ราชการ และพ่อคา้ ซ่ึงลว้นแลว้แต่มีฐานะท่ีมัง่คัง่และ
มัน่คง ส่วนเรือนท่ีอยูใ่นชนบทโดยมากจะเป็นเรือนของราษฏรทัว่ไป  เช่น ชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน 
ชาวประมง เป็นตน้ ซ่ึงมีรายละเอียดแตกต่างกนัไปพอสรุปเป็นประเภทใหญ่ๆ ได ้2 ประเภท คือ 
เรือนเคร่ืองสับ และเรือนเคร่ืองผกู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เรือนเคร่ืองสับ (ภาพท่ี 200,201) คือ เรือนท่ีทาํจากไมเ้น้ือแข็งทั้งหลงัตั้งแต่เสา โครง

หลงัคา ฝา พื้น บนัได หน้าต่าง ประตู มีหลงัคาเท่านั้นท่ีมุงดว้ยกระเบ้ืองดินเผา การปลูกเรือนทาง
ภาคกลางโดยเฉพาะเรือนเคร่ืองสับจะตั้งเสาและฝาเอียงเขา้หากนั ทั้งน้ีเพื่อความมัน่คงแข็งแรง 
เพราะแต่เดิมไม่ใช้ตะปูหรือน๊อตสกรู ใช้เพียงล่ิมและสลกัหรือลูกประสักเท่านั้น นอกจากน้ียงัได้
ความงามตามความรู้สึกของสายตา อีกประการหน่ึง ถา้ตั้งตรงนานๆไปอาจแบะได ้การเอียงเขา้หา
กนัเร่ิมตั้งแต่โคนเสาจนถึงปลายเสาเขา้หากนั ซ่ึงผิดกบัเรือนทางภาคเหนือท่ีตั้งเสาตรง ฝาเอียงผาย
ออก เช่น บา้นไทยล้ือ25 ลกัษณะเด่นของเรือนเคร่ืองสับในภาคกลางคือความนิยมประกอบเรือนดว้ย
ฝาปะกน ก็คือ ฝาท่ีทาํไมเ้น้ือแข็งไม่มีลูกตั้งและลูกนอน และมีแผ่นไมบ้างเขา้ล่ิมประกบกนัสนิท 
แมห้น้าจัว่ก็ทาํดว้ยกรรมวิธีเดียวกนั นบัวา่เป็นแบบแผนของเรือนไทยอย่างหน่ึงซ่ึงไม่เหมือนใคร 

                                                           
25ม.ล. ประทีป มาลากุล, พฒันาการบ้านของคนไทยในภาคกลาง (ม.ป.ท., ม.ป.ป.) 26. 

ภาพท่ี 200 ตวัอยา่งภาพเรือนเคร่ืองสบั 

                 ในจิตรกรรมบนคอสองศาลา 

                  การเปรียญหลงัเก่า วดักลาง 

ภาพท่ี 201 ตวัอยา่งภาพเรือนเคร่ืองสับ พระ 

                  ตาํหนกัทบัขวญั ในพระราชวงั 

                  สนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม 
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การทาํจะตอ้งประกบฝาดา้นยาว และดา้นสกดัขา้งล่างจนสาํเร็จรูปแลว้จึงยกข้ึนมาประกอบเม่ือปรุง
เป็นตวัเรือน26 ลักษณะเด่นท่ีถือว่าเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนของเรือนเคร่ืองสับไทยภาคกลางคือ 
ลกัษณะของหนา้จัว่ของเรือนจะมีลกัษณะเป็นจัว่สูงปลายกรอบทั้งสองขา้งจะทาํเป็นตวัเหงาซ่ึงใน
บา้นเรือนของภาคอ่ืนๆจะไม่ทาํในลกัษณะน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เรือนเคร่ืองผูก (ภาพท่ี 202,203) คือ เรือนท่ีสร้างด้วยไม้ไผ่เกือบทั้ งหลัง (ยกเวน้

หลงัคา เสา และพื้น ในบางคร้ังมุงดว้ยจากและปูดว้ยไม)้ โครงหลงัคา เสา ฝา พื้น บนัได ลว้นเป็น
ไมไ้ผเ่กือบทั้งส้ิน มีบางเรือนเท่านั้นท่ีใชเ้สาไมเ้น้ือแข็งโดยตดัตน้ไมท่ี้ไดข้นาดพอเหมาะมาตั้งเป็น
เสา ส่วนการประกอบเรือนจะให้การยึดตรึงดว้ยหวาย ยกเวน้ท่ีใดท่ีเป็นจุดรวมรับแรงรับนํ้ าหนกัท่ี
สําคญั จะใช้ล่ิมโดยใช้ตอกด้วยสลกั เรือนเคร่ืองผูกไม่ทนทานนกัเพราะไมไ้ผ่อาจจะมีมอดหรือ
แมลงอ่ืนเจาะกิน หรืออาจจะทนทานแรงลมพายไุดไ้ม่มากนกั จึงถือเป็นเรือนชัว่คราว27 ในส่วนของ

                                                           
26ประยรู อุลุชาฏะ, แบบแผนบ้านเรือนในสยาม (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2535), 10. 
27ม.ล. ประทีป มาลากุล, พัฒนาการบ้านของคนไทยในภาคกลาง (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 

26. 

ภาพท่ี 202 ตวัอยา่งภาพเรือนเคร่ืองผกู 

                 ในงานจิตรกรรมบนคอสอง 

                 ศาลาการเปรียญหลงัเก่า  

                 วดักลาง 

ภาพท่ี 203 ตวัอยา่งภาพเรือนเคร่ืองผกู 

ท่ีมา: ปรามินทร์ เครือทอง, พระจอมเกล้า  

          พระเจ้ากรุงสยาม (กรุงเทพฯ :  

          มติชน), 2547. 
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ผนังเรือนมกัจะทาํเป็นแบบฝาสําหรวด คือ ฝาเรือนไทยแบบโบราณท่ีใช้ไมล้ิ้นเป็นลูกตั้งกบัลูก
นอน เวน้เป็นช่องๆไว ้แลว้เอาไมไ้ผเ่ป็นเส้นๆมาสานแบบขดัแตะอุดตามช่อง28  

จากลกัษณะของเรือนไทยทั้งสองประเภทท่ีไดก้ล่าวไปแลว้เบ้ืองตน้ทาํให้ทราบไดว้า่
ช่างท่ีเขียนจิตรกรรมมีความคุน้เคยกบับา้นเรือนแบบไทยภาคกลางซ่ึงมีเอกลกัษณะเด่นเฉพาะตวั 
และสามารถแสดงรายละเอียดของเรือนไทยทั้ง 2 ประเภทได้ค่อนขา้งชดัเจน กล่าวคือ การเขียน
เรือนเคร่ืองสับมีการแสดงลกัษณะของเรือนท่ีดูแลว้มีความแข็งแรงทนทานทาํจากไมเ้น้ือแข็งทั้ง
หลงั มีการเขียนฝาผนงัแบบท่ีเรียกวา่ฝาปะกน หน้าจัว่มีลกัษณะสูงและแหลม ท่ีสําคญัคือมีการทาํ
ตวัเหงาบริเวณปลายของจัว่ทั้งสองดา้น ในส่วนของเรือนเคร่ืองผูกก็แสดงลกัษณะเด่นเช่นกนั คือ 
เขียนในลกัษณะของเรือนเล็ก มกัจะประกอบเรือนดว้ยไมไ้ผส่าน หรือเรียกอีกอยา่งวา่เรือนแบบฝา
สาํหรวด   
 

2.3 การละเล่นหัวล้านชนกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการละเล่นหวัลา้นชนกนัปรากฏอยูใ่นจิตรกรรมบนคอสองศาลาการเปรียญหลงั
เก่า ในฉากเร่ืองนารทชาดก (ภาพท่ี 204) ซ่ึงการละเล่นน้ีสามารถเป็นเคร่ืองสะทอ้นถึงการละเล่น
หน่ึงท่ีนิยมในสมยันั้นไดเ้ป็นอยา่งดี 

                                                           
28 ประยรู อุลุชาฎะ, แบบแผนบ้านเรือนในสยาม, 326-327. 

ภาพท่ี 204 ภาพการละเล่นหวัลา้นชนกนั ในจิตรกรรมบนคอสองศาลาการเปรียญหลงัเก่า  

                  วดักลาง 
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“หัวลา้นชนกนั” เป็นการละเล่นดั้งเดิมของคนไทยภาคกลาง ภาคใต ้ภาคเหนือ และ
ภาคอีสาน การเล่นหวัลา้นชนกนัชาวบา้นจะนาํคนหวัลา้นในหมู่บา้น 2 คนมากรอกเหลา้ให้เมาเอา
เชือกผกูเอวแลว้นาํมาชนกนัเป็นการเล่นเอาความสนุกสนานไม่มีแพมี้ชนะ29 

หลกัฐานเก่าแก่ท่ีสุดท่ีมีการบนัทึกไวว้่า หวัลา้นชนกนัเป็นการละเล่นอย่างหน่ึงของ
ไทย น่าจะไดแ้ก่วรรณคดีเร่ืองสมุทรโฆษคาํฉันท์ ซ่ึงเป็นวรรณคดีท่ีแต่งข้ึนในสมยักรุงศรีอยุธยา 
เดิมเช่ือกนัวา่แต่งในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แต่นกัวรรณคดีปัจจุบนัเช่ือว่าน่าจะมีอายุ
เก่าแก่กวา่นั้น คือในราวรัชสมยัพระรามาธิบดีท่ี 2 ซ่ึงอยูใ่นช่วงอยธุยาตอนตน้ 

ในเร่ืองสมุทรโฆษคาํฉันทไ์ดก้ล่าวถึงการเล่นเบิกโรงก่อนท่ีจะมีการแสดงหนงัใหญ่
เร่ือง สมุทรโฆษคาํฉนัท ์และในบรรดาการละเล่น 7 ชนิด ปรากฏหวัลา้นชนกนัอยูด่ว้ย ดงัความวา่  

 
“จะเล่นหวัลา้น  ทั้งสองหวับา้น   คือหนา้ผากผา 
จะจาํชนกนั   คในสวภา  จะดูหวัขา้ทั้งสองใครแขง30 

 
นอกจากความเช่ือว่าการละเล่นหัวลา้นชนกนัมีในวรรณคดีเร่ืองสมุทรโฆษคาํฉันท์

แลว้นกัวิชาการบางท่านมกัอา้งวา่การละเล่นน้ีมีท่ีมาจากเร่ือง “ศรีธนญชยั” หรือ “เช่ียงเม่ียง” ตอน
พนนัชนหวัลา้นเอาบา้นเมือง เร่ืองเช่ียงเม่ียงตอนน้ีมีความวา่ พญาตานีส่งคนมาทา้พนนัชนหวัลา้น 
พญาทะวาสีผูค้รองเมืองทวารวดีจนใจไม่รู้จะหาหัวลา้นท่ีมีพละกาํลงัมาชนสู้หัวลา้นเมืองตานีได ้
ศรีธนญชยั อาสาโดยใชปั้ญญาเอาชนะหวัลา้นเมืองตานี อุบายของศรีธนญชยัก็คือ ข่มขวญัคู่ต่อสู้ให้
กลวัแต่ตอนแรก โดยหาคนหวัลา้นมาคนหน่ึง แลว้แกลง้พาหวัลา้นไปอาบนํ้ าริมท่าท่ีเรือสําเภาเมือง
ตานีจอดทอดสมออยูริ่มนํ้ า ศรีธนญชยัให้คนตดัตน้กลว้ยไปฝังไวเ้ป็นแถว แลว้ให้พาคนหวัลา้นลง
ไปอาบนํ้ า ให้คนหัวลา้นสวมเส้ือสีดาํตวัใหญ่ขา้งในยดันุ่นยดัเศษผา้เต็มไปหมด เม่ือมองดูแต่ไกล
นึกวา่เป็นคนร่างใหญ่น่าเกรงขาม นอกจากน้ียงัเอาเชือกล่ามมีคนจูงไป เชือกนั้นทาํจากเศษผา้ฟ่ัน
เขา้ดว้ยกนั ทาสีดาํมองเผินๆจะนึกวา่กิริยาเหมือนตกมนัสะบดัหลุดจากเชือก แลว้ถอนตน้กลว้ยข้ึน

                                                           
29 ลอ้ม เพง็แกว้, ต านานหัวล้านไทย (นนทบุรี: ส.พิจิตรการพิมพ ์จาํกดั, 2537), 19. 
30 หอสมุดวชิรญาณ, สมุทรโฆษค าฉันท์ (กรุงเทพ ฯ: โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราช

วทิยาลยั, 2467), 43. 
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อยา่งง่ายดาย ฝ่ายหวัลา้นเมืองตานีอยูบ่นเรือสาํเภาเห็นดงันั้นก็ตกใจกลวั ไม่ยอมต่อสู้ดว้ย พญาตานี
จึงข้ึนเรือสาํเภากลบั เมืองทวารวดีก็รอดเพราะปัญญาของศรีธนญชยั31 

การเล่นหัวล้านชนกันเป็นกีฬาการต่อสู้กันตวัต่อตวัโดยใช้หัวเป็นอาวุธ ผูท่ี้จะเข้า
แข่งขนัตอ้งมีลกัษณะเด่น คือ หวัลา้น ซ่ึงมีหลายลกัษณะและเรียกกนัต่างๆกนัไป คนหวัลา้นเหล่าน้ี
ตอ้งมีความอดทน เร่ียวแรงดี ผูเ้ล่นจึงมกัเป็นคนท่ีค่อนขา้งสูงอายุมีร่างกายกาํยาํและใจกล้า การ
เปรียบคู่เป็นอยา่งเดียวกบันกัมวย คือ ตอ้งไม่ไดเ้ปรียบเสียเปรียบกนั ส่วนการแข่งขนัไม่ทราบกติกา
ท่ีแน่ชดั แต่คงเอาแพช้นะกนัดว้ยความแข็งทนทานของหวั เร่ียวแรงรวมทั้งจิตใจความเป็นนกัสู้ใน
การต่อสู้  

การเล่นหัวลา้นชนกนั นอกจากจะเป็นท่ีช่ืนชอบในหมู่ชาวบา้นแลว้ ในหมู่เจา้นายก็
นิยมไม่ต่างกนั เพราะในวรรณกรรมหลายเร่ืองกล่าววา่ เจา้นายเป็นผูต้กรางวลัให้ผูช้นะ หวัลา้นบาง
คนเจา้เมืองประทานหญิงสาวใหก้็มี บางคนเป็นนกัหวัลา้นชนกนัของเจา้เมืองก็มี ความช่ืนชอบของ
เจา้นายดงักล่าวน้ี มีปรากฏในวรรณคดี เร่ืองสมุทรโฆษคาํฉนัทท่ี์ยกเอาการเล่นหวัลา้นชนกนัมาเล่น
เบิกโรงเป็นตน้ 

จากขอ้ความขา้งตน้ทาํใหท้ราบวา่การละเล่นหวัลา้นชนกนัท่ีปรากฏในงานจิตรกรรม
บนคอสองศาลาการเปรียญวดักลางเป็นการละเล่นท่ีมีความนิยมมาแลว้อยา่งนอ้ยในสมยัอยุธยาเป็น
ตน้มา และเป็นภาพสะทอ้นว่าสังคมในขณะท่ีผูเ้ขียนงานจิตรกรรมมีชีวิตอยู่ขณะนั้นยงัคงสืบทอด
การละเล่นประเภทน้ีอยู่ ก่อนท่ีในสมัยต่อมาไทยได้รับวฒันธรรมจากตะวนัตกเข้ามาทําให้
การละเล่นโบราณต่างๆของไทยค่อย ๆเส่ือมความนิยมลงไปและขาดการสืบทอดในท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
31 กรมศิลปากร, วฒันธรรมพืน้บ้านในจิตรกรรมฝาผนัง (กรุงทพฯ: โรงพิมพด์อกเบ้ีย

, 2537), 78. 
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2.4 การแต่งกายของหญงิชาวบ้านล้านนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในจิตรกรรมฝาผนงัภายในอุโบสถของวดักลางพบวา่มีการเขียนภาพหญิงชาวลา้นนา
จาํนวนสองคน (ภาพท่ี 205, 206) แสดงให้เห็นว่าพื้นท่ีชุมชนบริเวณวดักลางในสมยัหน่ึงน่าจะมี
การติดต่อสัมพนัธ์กบักลุ่มชนชาวลา้นนาอยูบ่า้ง ซ่ึงก็สอดคลอ้งกบัพื้นท่ีตั้งของจงัหวดัอุตรดิตถ์ใน
ปัจจุบนัท่ีมีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัทางภาคเหนือของไทยไดแ้ก่ แพร่ น่าน นอกจากน้ีอาํเภอท่ีอยู่
ใกลเ้คียงกบัอาํเภอเมืองท่ีเป็นท่ีตั้งของวดัยงัมีอาํเภอลบัแลซ่ึงเป็นท่ีอยู่อาศยัของชาวลา้นนา โดย
ยงัคงสืบทอดวฒันธรรมอย่างล้านนาดั้งเดิม ได้แก่ การใช้ภาษาล้านนาในการพูด เป็นตน้ จึงไม่
แปลกท่ีจะพบภาพหญิงชาวล้านนาอยู่บนจิตรกรรมฝาผนังของวดักลาง ทั้ งน้ีสามารถอธิบาย
ลกัษณะอตัลกัษณ์อนับ่งบอกถึงวฒันธรรมและวิถีชีวิตของชาวลา้นนาโดยเฉพาะการแต่งกายของ
หญิงลา้นนาไดด้งัน้ี 

ผูห้ญิงชาวบา้นทัว่ไปจะนุ่งผา้ซ่ินยาวกรอมเทา้ ซ่ึงวิธีการนุ่งมี 2 แบบ คือ นุ่งแบบทบ
จากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายก็ไดโ้ดยเหน็บชายพกไวต้รงเอว อีกแบบคือทบทางซ้ายและขวาเขา้
มาอยู่ตรงกลาง แล้วพบัชายผา้มว้นเหน็บไวต้รงเอวเช่นกนั จะคาดเข็มขดัเงินทบัหรือไม่ก็ได้ น่า
สังเกตวา่วธีิการนุ่งผา้ซ่ินของชาวบา้นทัว่ไปจะเป็นแบบง่ายๆ ไม่ตอ้งพิถีพิถนัให้ดูเรียบร้อยนกัก็ได ้
และในอดีตมกัจะนิยมนุ่งผา้ซ่ินยาวมาก ส่วนท่ีเป็นหวัซ่ินจึงมกัพนัเหน็บอยูต่รงเกือบใตท้รวงอก32  

                                                           
32 กรมศิลปากร, ผ้าโบราณแห่งนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 

2553), 9. 

ภาพท่ี 205 ภาพหญิงบา้นลา้นนา จิตรกรรม 

                 ฝาผนงัภายในอุโบสถ วดักลาง 

ภาพท่ี 206 ภาพหญิงบา้นลา้นนา จิตรกรรม 

                  ฝาผนงัภายในอุโบสถ วดักลาง 



190 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูห้ญิงจะเปลือยอกเป็นเร่ืองธรรมดาเช่นเดียวกบัผูช้าย (ภาพท่ี 207) แต่ในบางคร้ังก็ใช้
ผา้คาดไหล่ซ่ึงมีหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ การใชผ้า้พนัไวไ้ตท้รวงอกหรือปิดอก ใชค้ลอ้งคอปล่อยชายผา้
ไวด้า้นหน้า หรือคลอ้งทิ้งชายไปด้านหลงั ส่วนห่มแบบสะหวา้ยแหล่ง หรือเบ่ียงบา้ยเป็นการห่ม
เฉียงแบบผา้สไบ33 

ผา้นุ่งของผูห้ญิงลา้นนาเป็นผา้ซ่ินลายขวางซ่ึงต่างจากผา้ซ่ินของอีสานท่ีเป็นลายทาง
ตั้ง เรียกกนัว่า “ซ่ินตามะนาว” นิยมลายขวางสีเหลืองหรือสีเขียวสําหรับผา้ซ่ินของผูห้ญิงสูงอายุท่ี
เรียกว่า “ซ่ินก่านคอควาย” สําหรับผา้ซ่ินท่ีใช้นุ่งในเวลามีงานจะเป็นซ่ินท่ีต่อเชิงดว้ยตีนจก สีและ
ลวดลายจะบ่งบอกถึงความแตกต่างของตีนจกในแต่ละแห่ง แต่อยูภ่ายในโครงสร้างเดียวกนัคือส่วน
ดา้นบนของตีนซ่ินจะเป็นส่วนท่ีมีลวดลายจก34 

                                                           
33 อจัฉรา สร้องรุ่งเรือง, “การศึกษาสภาพสังคมและวิถีชีวิตของชาวลา้นนาไทยในตน้

พุทธศตวรรษท่ี 25 จากภาพจิตรกรรมฝาผนงั วิหารลายคาํ วดัพระสิงห์ จงัหวดัเชียงใหม่” (สาร
นิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาควชิาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2543), 
47. 

34ทรงศกัด์ิ ปรางค์วฒันากุล, ผ้าเอเชีย : มรดกร่วมทางวัฒนธรรม  (กรุงเทพฯ: 
อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด ์พบัลิชช่ิง จาํกดั มหาชน, 2536), 35. 

ภาพท่ี 207 ภาพหญิงชาวบา้นลา้นนาในอดีต 

ท่ีมา: ชาวลา้นนา, เขา้ถึงเม่ือ 21 ม.ค 2557, http://www.konrakmeed.com/webboard 

         /upload/lofiversion/index.php?t12241.html 
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ทั้งหญิงและชายจะนิยมเจาะหูใส่ “ลาน” คือต่างหูขนาดใหญ่ มีลกัษณะเป็นกระบอก
ทาํดว้ยแผน่เงินหรือทองคาํมว้น ใชเ้สียบเขา้จึงทาํใหรู้ท่ีเจาะมีขนาดใหญ่ดว้ย35  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นอกจากชาวลา้นนาแลว้พื้นท่ีภาคเหนือของไทยยงัมีชาวล้ืออพยพจากสิบสองปันนา 
ประเทศจีนเขา้มาสู่บริเวณภาคเหนือของประเทศไทยในยุคหลงั พ.ศ. 2325 มีลกัษณะผา้ซ่ินแบบไท
ล้ือท่ีเห็นเด่นชดัคือการเนน้ความสาํคญัของการออกแบบและลวดลายตรงส่วนกลางผืนดว้ยผา้พื้นสี
ดาํหรือสีครามเขียวสลบักบัสีอ่ืน วิธีการเย็บเป็นแบบไทล้ือกลุ่มย่อยต่างๆ (ภาพท่ี 208) ในแต่ละ
แห่งจะมีโครงสร้างของผา้ซ่ินเหมือนกนั แต่จะมีการเพิ่มเทคนิคการทอตกแต่งลวดลายบนตวัซ่ิน
ต่างๆกนัไป  สาํหรับชาวไทยล้ือท่ีจงัหวดัน่านมีปรากฏหลกัฐานท่ีจิตรกรรมฝาผนงัวิหารวดัภูมินทร์ 
ซ่ึงวาดข้ึนในราวตน้พุทธศตวรรษท่ี 25 ดว้ย36 (ภาพท่ี 209) 

                                                           
35 กรมศิลปากร, ผ้าโบราณแห่งนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 

2553), 10. 
36ทรงศกัด์ิ ปรางค์วฒันากุล, ผ้าเอเชีย : มรดกร่วมทางวัฒนธรรม  (กรุงเทพฯ: 

อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด ์พบัลิชช่ิง จาํกดั มหาชน, 2536), 36. 

ภาพท่ี 208 ตวัอยา่งผา้ซ่ินแบบไทยล้ือ จงัหวดัน่าน 

ท่ีมา : มหาวทิยาลยัศิลปากร, ผ้าทอพืน้เมืองใน 

           ภาคเหนือ (กรุงเทพฯ : อมัรินทร์พร้ินต้ิง 

           แอนดพ์บัลิชช่ิง จาํกดั, 2543), 67. 

ภาพท่ี 209 ผา้ซ่ินแบบไทยล้ือ ใน 

                  จิตรกรรมวดัภูมินทร์  

                  จงัหวดัน่าน 
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เม่ือพิจารณาลักษณะของโทนสีท่ีใช้ในการเขียนลายแถบผา้นุ่งของหญิงในงาน
จิตรกรรมพบว่าเป็นสีท่ีนิยมในการทอผา้ของชาวไทยล้ือ คือ ลวดลายตรงส่วนกลางของผืนผา้จะ
นิยมผา้พื้นสีดาํหรือสีครามตรงขา้มกบัชาวพื้นเมืองลา้นนาโดยมากท่ีจะเนน้ สีเขียวสลบัแดง หรือสี
เขียวสลบัเหลือง เป็นตน้ ไม่ทาํพื้นผา้เป็นสีดาํหรือสีคราม ทาํให้สันนิษฐานไดว้า่ลกัษณะของผา้นุ่ง
ในงานจิตรกรรมน่าจะเป็นผา้นุ่งของชาวไทยล้ือ และมีความเป็นไปได้มากยิ่งข้ึนเม่ือพิจารณา
เปรียบเทียบกบัจิตรกรรมล้านนาในพื้นท่ีใกล้เคียงดงัเช่น จิตรกรรมวดัภูมินทร์ จงัหวดัน่าน ซ่ึง
ปรากฏภาพของผา้นุ่งแบบไทยล้ือในลกัษณะของการระบายสีผา้ในโทนดาํและครามอยู่ด้วย แต่
อย่างไรก็ตามลักษณะของทรงผมของชาวไทยและชาวพื้นเมืองล้านนาไม่แสดงออกถึงความ
แตกต่างกนัท่ีชดัเจนมากนกั 

วฒันธรรมการแต่งกายของชาวลา้นนาเร่ิมเปล่ียนแปลงตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 5 เม่ือมี
การเปล่ียนแปลงการปกครองจากการเป็นประเทศราชมาเป็นมณฑลพายพั โดยไดรั้บเอาค่านิยมและ
รูปแบบการแต่งกายแบบกรุงเทพฯ  และจากต่างประเทศเขา้มามากข้ึน โดยเฉพาะวฒันธรรมการ
สวมเส้ือและกางเกง ตามแบบชาวไทใหญ่ หรือตามแบบจีน ซ่ึงในภายหลงัก็เป็นแบบทางตะวนัตก
ต่อๆมา37 
 

2.6 การสูบขีโ้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
37 กรมศิลปากร, ผ้าโบราณแห่งนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 

2553), 10. 

ภาพท่ี 210 ภาพการทดัข้ีโยไวบ้นหู  จิตรกรรมฝาผนงัภายในอุโบสถ วดักลาง 
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จิตรกรรมของวดักลางปรากฏภาพข้ีโยหรือบุหร่ีแบบล้านนาในจิตรกรรมภายใน
อุโบสถ (ภาพท่ี 210)แต่เป็นท่ีน่าสังเกตว่าผูท่ี้ทดัข้ีโยไวบ้นหูนั้นกลบัเป็นชายท่ีแต่งตวัตามแบบ
ประเพณีไทยภาคกลาง คือ นุ่งโจงกระเบนตดัผมทรงมหาดไทย อาจกล่าวไดว้า่ภาพดงักล่าวเป็นส่ิง
ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นการผสมผสานกนัระหวา่งวฒันธรรมลา้นนาและวฒันธรรมไทยภาคกลาง ทั้งน้ีอาจ
เป็นไปไดว้่าการท่ีช่างเขียนภาพบุคคลดงักล่าวอาจเป็นได้ตอ้งการส่ือว่าในขณะนั้นผูค้นล้านนา
บางส่วนเร่ิมท่ีจะนิยมการนุ่งโจงกระเบนตามแบบภาคกลางแล้ว แต่ยงัคงนิยมสูบข้ีโยตามแบบ
วฒันธรรมลา้นนาอยู่ วฒันธรรมการสูบข้ีโยท่ีปรากฏอยูใ่นจิตรกรรมฝาผนงัภายในอุโบสถยงัเป็น
เคร่ืองยนืยนัไดว้า่พื้นท่ีบริเวณวดักลางหรือใกลเ้คียงมีการติดต่อสัมพนัธ์กบักลุ่มคนลา้นนาจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   
 
 
 
 

ในวฒันธรรมล้านนาทั้งหญิงและชายนิยมสูบยา (ภาพท่ี 211) เรียกว่า “บุหร่ีข้ีโย” 
หมายถึง บุหร่ีมวนขนาดใหญ่และยาว มีข้ีโยโรยบนยาสูบเพื่อให้มีรสดีข้ึน บุหร่ีข้ีโยนิยมทาํเป็น 2 
รสคือ รสชาติหน่ึงจะเป็นรสอ่อน หรือรสจาง เรียกวา่ ยาจาง ส่วนอีกรสหน่ึงมีรสเขม้กวา่เรียกวา่ ยา
ข่ืน คือจะมีรสฉุน และแรงกวา่ยาจางนัน่เอง ส่วนขนาดของบุหร่ีข้ีโยจะมีขนาดประมาณ 6 น้ิว หรือ

ภาพท่ี 211 ภาพการสูบข้ีโยของชาวลา้นนาในอดีต 

ท่ีมา: ลา้นนาในอดีต,เขา้ถึงเม่ือ 27 ม.ค.2557, htt  

       p://lib.payap.ac.th/webin/ntic/p%20living.htm  

ภาพท่ี 212  ตวัอยา่งบุหร่ีข้ีโย 

ท่ีมา: บุร่ีข้ีโย,เขา้ถึงเม่ือ 27 ม.ค. 2557,http:// 

         yap.ac.th/webin/ntic/p%20living.htm  
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ประมาณ 1 คืบ มีส่วนหวัโตกวา่หาง38 ส่วนคาํวา่ “ข้ีโย” หมายถึง แก่นไมข้่อย หัน่แลว้บดให้คลา้ยข้ี
เล่ือยหยาบ แลว้นาํมาคัว่ผสมนํ้ าออ้ย มีกล่ินฉุน มว้นดว้ยใบตองอ่อน หรือเยื่อกาบหมาก39 (ภาพท่ี 
212) 

วฒันธรรมในการสูบยาเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจาํวนัของชาวลา้นนาทั้งหญิงและ
ชาย โดยเฉพาะผูช้ายจะเหน็บบุหร่ีท่ีหูหรือเสียบไวท่ี้รูหู ซ่ึงนอกจากจะให้สูบเองแลว้ยงัใชเ้ป็นของ
กาํนลัใหก้บัคนท่ีคุยกนัถูกใจหรือชอบพอกนัก็ได ้นอกจากน้ียงันิยมนาํบุหร่ีมาตอ้นรับแขก ซ่ึงจะยก
มาพร้อมกบัขนันํ้าและเม่ียง40 

 
3. ภาพสะท้อนวฒันธรรมของชาวต่างชาติ 
 

3.1 ชาวจีน  
ชาวจีนเร่ิมอพยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานอยูใ่นประเทศไทยเป็นจาํนวนมากในปลายพุทธ

ศตวรรษท่ี 23 และตน้พุทธศตวรรษท่ี 24 ซ่ึงตรงกบัสมยัปลายกรุงศรีอยุธยา สมยัธนบุรี และตน้
รัตนโกสินทร์ ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนท่ีอพยพมาจากทางใต้41 

ชาวจีนท่ีอพยพมายงัประเทศไทยมีอยูด่ว้ยกนั 5 กลุ่ม คือ แตจ๋ิ้ว กวางตุง้ ฮกเก้ียน 
แคะ และไหหลาํ คนจีนเหล่าน้ีอาศยัอยู่ทางตอนใตข้องประเทศจีน42 และไดเ้ดินทางมายงัประเทศ
ไทยทางทะเล ด้านชายฝ่ังตะวนัออกถึงชายฝ่ังตะวนัตกของประเทศไทย43 ทาํให้ตามหัวเมือง
ชายทะเลของไทยมีคนจีนอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆ ส่วนการอพยพเข้าสู่กรุงธนบุรีและกรุง

                                                           
38 ผาณิต ณ ลาํปาง, “ภาพจิตรกรรมฝาผนงัอีโรติก (erotic) ในลานนาไทย” (สาร

นิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาควชิาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2517), 
9. 

39วณีา ศิริสุข, ยาสูบกบัคนไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพอ์งคก์ารสงเคราะห์ทหารผา่นศึก, 
2541), 43-45. 

40 เร่ืองเดียวกนั. 
41 ขจดัภยั บุรุษพฒัน์, ชาวจีนในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: แพร่พิทยาอินเตอร์เนชัน่

แนล, 2517), 15. 
42 เร่ืองเดียวกนั 15. 
43 เร่ืองเดียวกนั 24. 
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รัตนโกสินทร์ก็มีอยูเ่ป็นจาํนวนมากเช่นเดียวกนั ซ่ึงชาวจีนเหล่าน้ีไดเ้ดินทางมาประเทศไทยตั้งแต่
สมยัอยธุยาเป็นตน้มา และเพิ่มจาํนวนมากข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 3 ถึงรัชกาลท่ี 5  

สาเหตุสําคญัท่ีทาํให้ชาวจีนเดินทางออกนอกประเทศเป็นจาํนวนมาก เน่ืองจาก
ความไม่สงบด้านการเมืองการปกครองในสมยัราชวงศ์ชิง ท่ีชาวจีนส่วนมากถือว่ากษตัริยเ์ป็น
ต่างชาติ ประกอบกบัเกิดภยัธรรมชาติอยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลาหลายปี และการท่ีชาวจีนมีลูกมากทาํให้
จาํนวนประชากรเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว  ทาํให้ชีวิตความเป็นอยูข่องชาวจีนตกอยูใ่นความยากลาํบาก 
จึงพากนัอพยพออกนอกประเทศเพื่อไปแสวงหาท่ีทาํกินใหม่44  

ในระยะคร่ึงหลงัของพุทธศตวรรษท่ี  24  ปรากฏวา่ชาวจีนไดก้ระจายตวัออกสู่
เมืองต่างๆในชนบทของไทย ในขณะท่ีเศรษฐกิจก็ไดข้ยายตวัไปสู่ชนบท บรรดาเมืองเล็กๆต่างก็
กลายเป็นศูนยก์ลางการคา้ ซ่ึงเป็นแหล่งดึงดูดใจบรรดาพ่อคา้จากกรุงเทพฯ เป็นอยา่งมาก เม่ือทาง
รถไฟไปยงัจงัหวดัต่างๆเสร็จเรียบร้อยแลว้ ชาวจีนเป็นจาํนวนมากโดยเฉพาะจีนแตจ๋ิ้ว และฮกเก้ียน
ก็ได้พากันหลั่งไหลเข้าไปอาศัยอยู่ในจังหวดันครราชสีมา สุโขทัย พิจิตร น่าน แพร่ ลําปาง 
เชียงใหม่ รวมถึงจงัหวดัอุตรดิตถด์ว้ยเช่นกนั45 
 

การแต่งกายและทรงผม  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
44 กมล จนัทรสร, อิทธิพลของชาวจีนโพ้นทะเล (พระนคร: โรงพิมพรุ่์งเรืองรัตน์, 

2506), 14. 
45 เร่ืองเดียวกนั, 14. 

ภาพท่ี 213 ภาพหญิงชาวจีนในจิตรกรรม 

                 บนคอสองศาลาการเปรียญหลงัเก่า   

                วดักลาง (ฉากมหาชนกชากดก) 

ภาพท่ี 214 ภาพชายชาวจีนในจิตรกรรมบน 

                  คอสองศาลาการเปรียญหลงัเก่า   

                  วดักลาง (ฉากเร่ืองมหาเวสสันดรชาดก) 
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ในจิตรกรรมของวดักลางปรากฏภาพชาวจีนอยูเ่ฉพาะบนคอสองศาลาการเปรียญหลงั
เก่า โดยเป็นภาพกากประกอบอยูใ่นเร่ืองมหาชนกชาดก (ภาพท่ี 213) และเร่ืองมหาเวสสันดรชาดก 
(ภาพท่ี 214) มีทั้ งชายและหญิง สาเหตุท่ีทาํให้ทราบได้ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นชาวจีนเน่ืองจาก
ลกัษณะการแต่งกายและทรงผมท่ีโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์แตกต่างจากคนไทยและชาวต่างชาติอ่ืนๆ 
คือ ผูช้ายมีการโกนศีรษะดา้นหน้าคร่ึงหน่ึงไวผ้มเปีย สวมเส้ือตวัยาว แขนยาวและกวา้ง ผูห้ญิงไว้
ผมยาวกล้าวมวยด้านขา้งมีผา้คาดศีรษะแบบหญิงชาวบา้น ใส่เส้ือยาวคล้ายกบัชายแต่มีลวดลาย
ดอกไมป้ระดบั สันนิษฐานวา่น่าจะเป็นลกัษณะการแต่งกายของชาวจีนสมยัราชวงศห์มิงและชิงเป็น
ตน้มาซ่ึงตรงกบัสมยัอยธุยาและรัตนโกสินทร์ โดยสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

แต่เดิมการไวท้รงผมของชาวจีนโบราณจนถึงสมยัราชวงศห์มิง พ.ศ. 2189 เป็นการไว้
ผมมวย แต่ต่อมาเม่ือเสียเอกราชใหแ้ก่พวกแมนจูและมีการเปล่ียนแปลงราชวงศเ์ป็นราชวงศชิ์ง ชาว
จีนจึงเปล่ียนทรงผมเป็นการไวผ้มยาวตามแบบแมนจู คือ โกนผมขา้งล่างและขา้งหน้าออกหมด
เหลือไวแ้ต่ตรงกลางกระหม่อมหรือดา้นหลงัเพื่อถกัเปีย ซ่ึงพวกแมนจูไดบ้งัคบัให้ชาวจีนไวผ้มตาม
แบบแมนจู ชาวจีนท่ีเป็นขา้ราชการท่ีไม่ยอมทาํตามตอ้งถูกนาํไปประหารไปเป็นจาํนวนมาก เพราะ
ราชวงศชิ์งไดอ้อกประกาศวา่ “ไวผ้มอยา่ไวห้วั ไวห้วัอยา่ไวผ้ม” อีกทั้งยงับงัคบัให้แต่งตวัแบบแมน
จู คือนุ่งกางเกง สวมเส้ือยาวติดกระดุมดา้นขวา การแต่งกายและทรงผมดงักล่าวเน้นความสําคญั
เป็นอยา่งยิง่สาํหรับเพศชาย46 (ภาพท่ี 215) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
46 William Shinner, Chinese Society in Thailand, op.cit., 88-89. 
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ส่วนการแต่งกายของผูห้ญิงในสมัยราชวงศ์ท่ีแมนจูปกครอง (ภาพท่ี 216) มีการ
เปล่ียนแปลงจากการแต่งกายในสมยัราชวงศ์ฮัน่ค่อนขา้งน้อยเม่ือเทียบกบัผูช้ายท่ีถูกบงัคบัอย่าง
เคร่งครัดกว่าโดยชุดแต่งกายท่ีเป็นเส้ือและกระโปรงของผูห้ญิงสมยันั้นเป็นลกัษณะผสมผสาน
ระหว่างชาวฮั่นกับชาวแมนจู  โดยเฉพาะก่ีเพ่าเป็นลักษณะของชาวแมนจูอย่างเห็นได้ชัด 
นอกเหนือจากน้ียงัมีเส้ือกัก๊ กระโปรง ผา้คลุมไหล่ สายรัดเอว เคร่ืองแต่งกายต่าง ๆ 47  

ในส่วนของทรงผมนั้นผูห้ญิงในสมยัราชวงศชิ์ง มีทั้งสืบทอดรูปแบบทรงผมจากสมยั
ราชวงศข์องชาวฮัน่ หรือทรงผมแบบแมนจู นอกจากน้ียงัเกิดรูปแบบท่ีเกิดการผสมผสานกนัข้ึนมา
ใหม่ ลักษณะการเกล้ามวยในสมยัราชวงศ์ชิงตอนต้นจะไม่สูงมากตามแบบชาวฮัน่ แต่ต่อมามี

                                                           
47 Zhou Zuyi and Jin Baoyuan, 5000 Years of Chinese Costums (Hong Kong : The 

Commercial Press, 1984), 173. 

ภาพท่ี 215 ตวัอยา่งกายแต่ง 

                กายของผูช้ายชาวจีน 

ท่ีมา : ชาญวทิย ์เกษตรศิริ,   

          คนจีน 200 ปี ภายใต้  

          พระบรมโพธิสมภาร  

          (กรุงเทพฯ : สหมิตรการ 

          พิมพ,์ 2530), 206. 

ภาพท่ี 216 ตวัอยา่งกายแต่งกาย 

                  ของผูห้ญิงชาวจีน 

ท่ีมา: การแต่งกายของหญิงจีน, 

         เขา้ถึงเม่ือ 27 ม.ค. 2557,  

         เขา้ถึงไดจ้าก htt://teen.thai 

         .com/variety/49551.hltml,                                    
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แนวโนม้การเกลา้ท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ  ส่วนเคร่ืองประดบัผมท่ีนิยมโดยทัว่ไปของผูห้ญิงในสมยัน้ีจะใช้
หวขีนาดเล็กประดบัผม เป็นตน้48 

ส่วนการแต่งกายของชาวจีนอพยพในดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใตร้วมถึงประเทศ
ไทย ยงัคงแต่งกายตามประเพณีเดิมของตนเองอยู ่คือทั้งหญิงและชาย สวมกางเกงทรงหลวมขายาว
ถึงข้อเท้า ตวัเส้ือเป็นเส้ือคอปิดแบบท่ีเรียกว่า “คอจีน” เป็นเส้ือทรงหลวม เวลาสวมมกัปล่อย
ชายเส้ือลงมาทบักางเกง ตวัเส้ือบางคร้ังไม่ผ่าหนา้เหมือนของไทย มีเชือกหรือสายผกูแทนกระดุม 
สวมหมวกทรงแหลมแบบสามเหล่ียมเรียกวา่ “หมวกเจก๊”  

ในคราวท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5 เสด็จปีนงั พ.ศ. 2433 
ไดท้รงพบเห็นและบรรยายเก่ียวกบัวฒันธรรมการแต่งกายผูห้ญิงจีนอพยพไวอ้ยา่งน่าสนใจดงัน้ี  

“….ในเวลาแรกน้ีมีเด็กผูห้ญิงอายุสัก 13-14 ปี 2 คน ขวั้นผมเข้าไปคร่ึงหัวถักเปียผม 
ตีนไรไว้ผมยาวสัก 2 นิ้วกริบเสมอ นุ่งกางเกงแพร สวมเส้ือแพรติดขลลิบใหญ่อย่างผู้หญิง แต่ดู
รูปร่างหนา้ตามนัเป็นผูช้ายมากกวา่หญิง จนตกลงกนัเรียกวา่ อา้ยเด็ก 2 คนน้ี เป็นคนมาฝึกหดัการ
ปฏิบติัตั้งแต่ดีดสีขบัร้องเป็นตน้ไป ใครจาํเล่นหัวลูบคลาํก็ได ้เวน้ไวแ้ต่จะ “เปิด” ตอ้งเสียเงินมาก 
ในคราวแรกมีผูห้ญิงมารับหนา้อยู่ 2 คนแต่ยงัไม่ไดแ้ต่งตวั คือสวมเส้ือและกางเกงผ้าด า ต่อคนอ่ืน
แต่งตวัมาเปล่ียนแลว้จึงไดก้ลบัไปแต่งตวัใหม่ การท่ีแต่งตวันั้นคือ สวมกางเกงแพรสีหน่ึง เส้ือสี
หน่ึง เป็นสีเทาต่างๆ ไม่ฉูดฉาดเส้ือใช้แขนโตอย่างมากติดขลิบด าและลูกไม้โต รอบผมเกล้าอย่างจีน
มีสไตล์ต่างๆ ดูไม่ใคร่เหมือนกนั สวมถุงเท้ารองเท้าอย่างจีน นางคน 1 ตีนเล็กเหมือนกวางแท้ๆ แต่ดู
มันเดินคล่องแคล่วไม่กระโผกกระเผลกเลย เส้ือช้ันในใช้รัดเชือกอย่างเส้ือละคร มีตุ้มหูทองเปล่าบ้าง 
ประดับหยกบ้าง ป่ินทีปั่กผมกเ็หมือนกนั…”49 

จากขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัเร่ืองกายแต่งกายของชาวจีนแผน่ดินใหญ่และชาวจีนอพยพ
ในสมยัราชวงศ์ท่ีแมนจูปกครองจีนซ่ึงร่วมสมยักบัรัตนโกสินทร์ของไทยทาํให้ทราบได้ว่าภาพ
จิตรกรรมคนจีนทั้งหญิงและชายท่ีปรากฏอยู่บนจิตรกรรมคอสองศาลาการเปรียญหลงัเก่าของวดั
กลางควรจะเป็นภาพชาวจีนท่ีแต่งกายอย่างแมนจูเม่ือเทียบจากลกัษณะการแต่งกายท่ีไดก้ล่าวไป
แลว้เบ้ืองตน้ 

 
 
 

                                                           
48 Ibid., 172. 
49 อา้งใน ประยทุธ สิทธิพนัธ์, ราชส านักไทย (พระนคร: คลงัวทิยา, 2505), 453-454. 
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3.2 แขกมุสลมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแขกมุสลิมปรากฏอยูใ่นภาพจิตรกรรมบนคอสองศาลาการเปรียญหลงัเก่าในฉาก
พระมหาชนก (ภาพท่ี 217) โดยลกัษณะแขกมุสลิมท่ีปรากฏสะทอ้นออกมาจากลกัษณะสีผิวท่ีมีสี
คลํ้ า ท่ีสําคญัคือการแต่งกายของชายมุสลิมเป็นเอกลกัษณ์ท่ีโด่ดเด่น ในท่ีน้ีคือ หมวกกะปิเยาะห์ 
และเส้ือกตูาร์ ดงัจะกล่าวต่อไปน้ี  

 
กะปิเยาะห์  
 

 
 
 
 
 
 
 

“กะปิเยาะห์” (ภาพท่ี 218) มาจากคาํวา่ “คูฟียะฮฺ” เป็นศพัทจ์ากภาษาอาหรับ แปลว่า 
“หมวก” ดว้ยสําเนียงภาษาแต่ละถ่ินจึงทาํให้เพี้ยนไป ในพื้นท่ีคาบสมุทรมลายูโดยเฉพาะ จงัหวดั
ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จะใชค้าํวา่ “กะปิเยาะห์” หรืออาจจะกร่อนเสียงเหลือเพียง “ปิเยาะห์” 

ภาพท่ี 217 ภาพแขกมุสลิมในจิตรกรรมบนคอสองศาลาการเปรียญหลงัเก่า วดักลาง 

ภาพท่ี 218 กะปิเยาะห์ 

ท่ีมา: กะปิเยาะห์, เขา้ถึงเม่ือ 27 ม.ค.2557, เขา้ถึงได ้

          จาก http://www.isranews.org/2012/southnews 

           /documentary/item/1857-qq.html 
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บางคร้ังเรียกวา่ “หมวกกะปิเยาะห์” ซ่ึงคาํวา่ กะปิเยาะห์หมายถึงหมวกอยูแ่ลว้ จึงอาจเกิดจากความ
สับสนในความหมายในภายหลงั50 

ท่ีมาของกะปิเยาะห์ยงัไม่แน่ชัด แต่กะปิเยาะห์เป็นวฒันธรรมการแต่งกายของชาว
อาหรับมาแต่ดั้งเดิมแล้ว ส่วนในบริเวณแหลมมาลายูเดิมใช้หมวกซอเกาะ ไม่ได้ใช้กะปิเยาะห์ มี
หลกัฐานการยกเวน้ไม่ใหใ้ชห้มวกท่ีมีปีกประกอบกบัเคร่ืองแบบลูกเสือของมุสลิม เน่ืองจากเป็นขอ้
หา้มของศาสนาอิสลาม และใหใ้ชห้มวกในรูปทรงซอเกาะแทน51 

เหตุท่ีมุสลิมใส่กะปิเยาะห์ หรือใช้ผา้โพกศีรษะ เน่ืองจากวา่ใส่แลว้ไดบุ้ญ เพราะเป็น
การแต่งกายตามแบบท่านศาสดานบีมูฮมัหมดั ซ่ึงหมวกและผา้โพกหวัท่ีเช่ือวา่เป็นของพระนบีมูฮมั
หมดัยงัเหลือและเก็บรักษาไวท่ี้พิพิธภณัฑ์ในประเทศตุรกี ดงันั้นหากมุสลิมผูใ้ดใชท้ั้งหมวกและผา้
โพกศีรษะพร้อมกนัก็ถือวา่ไดบุ้ญเป็นสองเท่า52 

ผา้โพกศีรษะท่ีนับว่าเป็นวฒันธรรมการแต่งกายของชาวอาหรับท่ีใช้ชีวิตอยู่กลาง
ทะเลทรายนั้ น นอกจากจะใช้ในระหว่างการประกอบศาสนกิจอย่างการละหมาดแล้วยงัใช้
ประโยชน์ไดอี้กหลายอยา่งเช่นเดียวกบัผา้ขาวมา้ของไทย คือ ใชปู้นอนใชปู้ละหมาด ใชแ้ทนเชือก 
กนัหนาว กนัแดดในทะเลทราย 

ส่วนประกอบของกะปิเยาะห์ ประกอบไปดว้ย 2 ส่วน คือส่วนฐานและส่วนหวั ส่วน
ฐานเรียกตามภาษาอาหรับว่า “จิดา” (Jida) ภาษามลายูเรียกวา่ “อีบู” ส่วนหวัเรียกตามภาษาอาหรับ
วา่ “เฟาก”์ (Fauk) ภาษามลายเูรียกวา่ “ตาโป๊ะ”53 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
50 เกศสุดา สิทธิสันติกุล, กะปิเยาะห์ คนกะมิยอ ชีวติและวฒันธรรม (เชียงใหม่: วนิดา

การพิมพ,์ 2548), 14. 
51 เร่ืองเดียวกนั. 
52 เร่ืองเดียวกนั, 16. 
53 เร่ืองเดียวกนั, 17. 
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เส้ือกูตาร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กูตาร์ หรือเส้ือตวัยาว (ภาพท่ี 219) น่าจะเร่ิมเกิดความนิยมในหมู่ชายมุสลิม ในช่วง
พุทธศตวรรษท่ี 2454 มีลกัษณะเป็นเส้ือตวัยาว มีเข็มขดัรัด เส้ือชนิดน้ีมีความนิยมในหลายประเทศ
ไม่เฉพาะแต่ในอินเดียเท่านั้น จะต่างกนัในเร่ืองของการประดบัตกแต่งในรายละเอียดของแต่ละ
ประเทศ 

ความยาวของตวัเส้ือกูตาร์จะยาวถึงหวัเข่า อยูใ่นทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้ตรงๆทั้งตวั แขน
เส้ือเป็นแบบแขนยาว คอเส้ือมกัจะทาํเป็นคอกลมบางคร้ังทาํแบบคอจีน ส่วนมากมกัจะมีกระเป๋า
เส้ือดา้นหนา้ ตรงกลางคอเส้ือผา่ลงมาเป็นรูปตวัว ี( V ) มีการทาํกระดุมไวติ้ดคอเส้ือซ่ึงวสัดุท่ีใชอ้าจ
ทาํดว้ยเงิน ทอง หรือโลหะประเภทอ่ืนๆ สีผา้ท่ีใชต้ดัเป็นเส้ือกตูาร์มกัจะใชสี้ขาว55 

 
4.สรุป 

ภาพปรากฏของงานจิตรกรรมทั้ งสองประเภทส่วนใหญ่แล้วสะท้อนให้เห็นถึง
วฒันธรรม ชีวิตความเป็นอยูแ่ละประเพณีปฏิบติัท่ีสืบทอดกนัมาจากผูค้นในดินแดนทางภาคกลาง
ของไทย มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้ นท่ีปรากฏวฒันธรรมท่ีเป็นของดินแดนใกล้เคียงคือล้านนา 
นอกจากน้ียงัปรากฏร่องรอยของการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมต่างชาติดว้ยเช่นกนั ซ่ึงมีทั้งการเขา้มา

                                                           
54 Vandana Bhandari, Costume, Textile and Jewellery of India: Traditions in 

Rajasthan (London: Mercury books, 2004), 94. 
55 Ibid.,94. 

ภาพท่ี 219 กตูาร์ 

ท่ีมา: Vandana  Bhandari, Costume, Textile and Jewellery of  
           India : Traditions in Rajasthan (London : Mercury  
           books, 2004), 95. 
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ทาํการคา้หรืออยูอ่าศยัจริง เช่น คนจีน และการรับรู้จากชาวต่างชาติอ่ืนๆท่ีมาคา้ขายในเมืองหลวง 
เช่น แขกมุสลิม เป็นตน้ 

เป็นท่ีน่าสังเกตว่าช่างท่ีเขียนจิตรกรรมบนฝาผนังอุโบสถและบนคอสองศาลาการ
เปรียญหลงัเก่ามีความเขา้ใจประเพณีและธรรมเนียมปฏิบติัของราชสํานกัทางภาคกลางในระดบัท่ีดี
พอสมควร ซ่ึงสะทอ้นจากลกัษณะการเขียนแสดงออก เช่น การเขียนเคร่ืองทรงของตวัพระตวันาง, 
การเขียนเคร่ืองแต่งกายของขุนนางและสนมนางในในราชสํานัก, การเขียนการดนตรีและ
การละเล่นในราชสาํนกั เป็นตน้  

ส่วนจิตรกรรมท่ีเขียนเก่ียวกบัวิถีชีวิตชาวบา้นก็ปรากฏวา่ช่างยงัคงให้ความสําคญักบั
การแสดงออกถึงวฒันธรรมทางภาคกลางเป็นหลกั เช่น การเขียนภาพบา้นเรือนท่ีมีทั้งเรือนเคร่ือง
สับและเรือนเคร่ืองผกูแบบภาคกลาง, การเขียนภาพการละเล่นหัวลา้นชนกนัของชาวบา้น เป็นตน้ 
นอกจากน้ียงัพบว่าช่างพยายามจะเขียนสอดแทรกให้ทราบว่าในท้องถ่ินน้ียงัมีการผสมผสาน
ระหวา่งวฒันธรรมจากภาคกลางและวฒันธรรมจากทางภาคเหนือ ตวัอยา่งท่ีชดัเจนไดแ้ก่ ภาพของ
บุคคลท่ีมีการแต่งกายและทรงผมแบบผูค้นในภาคกลาง (นุ่งโจงกระเบนตดัผมทรงมหาดไทย) แต่
ในขณะเดียวกนัก็มีการทดับุหร่ีข้ีโยเหน็บไวข้า้งหู ซ่ึงความนิยมเหน็บข้ีโยไวบ้า้งหูดงักลางเป็น
เอกลกัษณ์สาํคญัท่ีจะบ่งบอกถึงวฒันธรรมของคนลา้นนา 

จากขอ้มูลท่ีไดแ้สดงในเบ้ืองตน้ทาํให้ทราบไดว้า่วิถีชีวิตของทอ้งถ่ินน้ีไดรั้บอิทธิพล
ทั้งทางดา้นคติความเช่ือ ประเพณี และวฒันธรรมจากภาคกลางเป็นหลกั แต่อยา่งไรก็ตามยงัพบว่า
วฒันธรรมของกลุ่มคนลา้นนาและชาวต่างประเทศโดยเฉพาะชาวจีนก็ไดเ้ขา้มีบทบาทดว้ยเช่นกนั 
ทั้งน้ีสันนิษฐานว่าเน่ืองจากพื้นท่ีบริเวณเมืองอุตรดติถ์นั้นเป็นชุมทางการคา้ขายท่ีสําคญั จึงเป็น
ปัจจยัท่ีสาํคญัอยา่งยิง่ต่อการติดต่อแลกเปล่ียนกนัทางการคา้และวฒันธรรม  

ส่วนสาเหตุท่ีวฒันธรรมจากภาคกลางไดน้บัความนิยมมากกวา่วฒันธรรมลา้นนาซ่ึงก็
เป็นดินแดนท่ีติดกบัเมืองอุตรดิตถ์และเป็นดินแดนท่ียอมรับวฒันธรรมจากล้านนาเป็นหลกั เช่น 
พื้นท่ีจงัหวดัน่าน แพร่ อาจวิเคราะห์จากประวติัศาสตร์การเมืองไดว้า่ ท่ีเมืองอุตรดิตถ์ยงัคงสืบทอด
วฒันธรรมจากภาคกลางเป็นหลกัเน่ืองจากการเขา้มาจดัการปกครองของราชสํานกัทางภาคกลาง
ตั้งแต่อดีตอย่างนอ้ยในสมยัอยุธยาซ่ึงมีหลกัฐานเก่ียวกบัการปกครองพื้นน้ีอย่างชดัเจน จนกระทัง่
ล่วงเขา้สมยัรัตนโกสินทร์ก็ยงัคงสืบทอดลกัษณะทางวฒันธรรมภาคกลางมาโดยตลอด จึงไม่แปลก
ท่ีจะพบวา่งานจิตรกรรมของวดักลางจะมีการเขียนข้ึนตามคติ เทคนิค และรูปแบบตามอยา่งงานช่าง
ในภาคกลาง 
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บทที ่6  

บทสรุป 

 

วดักลาง อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ์ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ีเป็นรอยต่อระหว่างจงัหวดัทาง

ภาคเหนือและภาคกลางของไทยในปัจจุบนั อาจกล่าวอีกนยัหน่ึงว่าเป็นจงัหวดัท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ี

ภาคเหนือตอนล่างหรือภาคกลางตอนบนตามรูปแบบการแบ่งเขตแดนในหลกัภูมิศาสตร์ แต่อยา่งไร

ก็ตามหากจะกล่าววา่จงัหวดัอุตรดิตถ์เป็นส่วนหน่ึงของภาคกลางก็คงไม่ผิด เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีราบ

ต่อเน่ืองเป็นผืนเดียวกบัพื้นท่ีราบทางภาคกลางตอนล่าง ส่วนในอดีตท่ียงัไม่มีการแบ่งเขตแดนกนั

อย่างชัดเจนเข้าใจว่าพื้นท่ีท่ีตั้ งของวดักลางและพื้นของจังหวดัอุตรดิตถ์อยู่ในพื้นท่ีขอบข่าย

วฒันธรรมท่ีเขา้มาพร้อมกบัการเมืองการปกครองจากภาคกลางของไทย ส่งผลให้งานศิลปกรรม

จากภาคกลาง ซ่ึงมีแนวคิด คติความเช่ือ รวมถึงรูปแบบของงานศิลปกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั

เขา้มามีอิทธิพลอย่างมากต่อพื้นท่ีน้ี ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงการยอมรับทางด้านวฒันธรรมท่ีอา้งอิง

และยึดถือตามธรรมเนียมของกลุ่มคนในท่ีราบภาคกลางอยา่งชดัเจน แมว้า่ตามหลกัการแลว้การท่ี

บริเวณอ าเภอเมืองอุตรดิตถใ์นอดีตจะเป็นพื้นท่ีท่ีเป็นรอยต่อระหวา่งพื้นท่ีเทือกเขาสูงทางภาคเหนือ

และพื้นท่ีราบทางภาคกลาง ทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางการซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้ท่ีส าคญัระหวา่งผูค้น

ทางภาคเหนือและทางภาคกลางแต่กลบัพบว่างานศิลปกรรมส่วนใหญ่สะทอ้นให้เห็นถึงอิทธิพล

ทางภาคกลาง จึงยิ่งเป็นการเน้นย  ้าว่าผูค้นในถ่ินน้ีให้การยอมรับอิทธิพลวฒันธรรมทางภาคกลาง

มากกวา่วฒันธรรมทางภาคเหนือ 

จากหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีขุดคน้โดยเจา้หน้าท่ีกรมศิลปากรพบว่าพื้นท่ีของวดั

กลางในปัจจุบนัเป็นพื้นท่ีท่ีมีการอยู่อาศยัสืบเน่ืองมาอย่างน้อยตั้งแต่สมยัอยุธยาตอนกลางจนถึง

ปัจจุบนั เน่ืองจากหลกัฐานส าคญัคือ พระกลุ่มพระพุทธรูปส าริดท่ีขุดพบในวดั มีทั้งพระพุทธรูป

สมยัอยุธยาตอนกลางและตอนปลาย เป็นวตัถุพยานท่ีท าให้ทราบไดว้่าเคยเป็นชุมชนในเครือข่าย

วฒันธรรมของภาคกลางในอดีต 
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ส่วนหลกัฐานทางดา้นงานศิลปกรรมของวดัในสมยัรัตนโกสินทร์นั้นมีค่อนขา้งมาก

เม่ือเทียบกบัสมยัอยุธยา แสดงให้เห็นว่ามีการใช้พื้นท่ีต่อมาอย่างไม่ขาดช่วง โดยส่วนมากแล้ว

สามารถสันนิษฐานและก าหนดอายุของงานศิลปกรรมในหลายประเภท ว่าน่าจะสร้างข้ึนในช่วง

สมัยรัชกาลท่ี 4 ถึงรัชกาลท่ี 5 หรือ ในระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 24 ถึงพุทธศตวรรษท่ี 25 

โดยประมาณ   

นอกจากงานศิลปกรรมประเภทต่างๆอนับ่งบอกวา่สร้างข้ึนในสมยัรัตนโกสินทร์เป็น

ส่วนมากแลว้ ยงัมีงานศิลปกรรมประเภทหน่ึงท่ีส าคญั และอาจถือว่าเป็นงานศิลปกรรมช้ินส าคญั

ช้ินเอกช้ินหน่ึงของจงัหวดัอุตรดิตถ์ คือ งานจิตรกรรมท่ีปรากฏบนฝาผนงัภายในอุโบสถ และงาน

จิตรกรรมท่ีปรากฏบนคอสองศาลาการเปรียญหลงัเก่า ซ่ึงงานจิตรกรรมทั้งสองประเภทของวดักลาง

ยงัอยู่ในสภาพท่ีค่อนขา้งสมบูรณ์ ท่ีส าคญัไปกว่านั้นยงัเป็นเคร่ืองสะท้อนถึงงานช่างพื้นบา้นท่ี

ไดรั้บอิทธิพลทั้งแนวความคิด และรูปแบบมาจากภาคกลางอยา่งเห็นไดช้ดั  

ภาพจิตรกรรมทั้งสองประเภทของวดักลางแสดงออกถึงคติท่ีนิยมในงานจิตรกรรม

แบบไทยประเพณีทางภาคกลาง เช่นการเลือกเร่ืองท่ีน ามาเขียน พบว่าน าเร่ืองในทศชาติชาดก ซ่ึง

เป็นชาดกส าคญัในนิบาตรชาดกชุด 550 พระชาติ และเร่ืองพุทธประวติั นอกจากน้ียงัพบวา่มีการ

เลือกเร่ืองชรูทปานชาดกมาเขียนดว้ย ถึงแมว้า่จะเป็นชาดกเร่ืองท่ีอยูใ่นชาดก 550 พระชาติแต่ก็ไม่

เป็นท่ีไม่นิยมและอาจกล่าวว่าไม่เคยพบว่ามีความนิยมเขียนข้ึนในลกัษณะท่ีใช้พื้นท่ีเล่าเร่ืองบน

จิตรกรรมฝาผนังของอุโบสถวิหารมากอย่างจิตรกรรมเร่ืองชรูทปานชาดกของวดักลางมาก่อน 

ลักษณะเช่นน้ีเป็นลักษณะหน่ึงท่ีแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของช่างพื้นบ้านท่ีถึงแม้จะให้

ความส าคญัแนวคิดจากส่วนกลางแต่ก็ใหค้วามส าคญักบัการแสดงออกเฉพาะถ่ินเช่นเดียวกนั 

ส่วนของเทคนิคพบวา่ลว้นเป็นเทคนิคการเขียนในแบบงานช่างภาคกลางทั้งหมด จาก

การศึกษาโดยละเอียดพบวา่เทคนิคส่วนใหญ่เป็นเทคนิคท่ีนิยมในปลายช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24 ถึง

กลางพุทธศตวรรษท่ี 25 โดยมีลกัษณะส าคญัคือเนน้การเขียนภาพท่ีเรียกวา่ภาพสองมิติ ไม่ค  านึงถึง

หลกัทศันียวิทยา การเขียนภาพบุคคลชั้นสูงตามแบบอุดมคติ โดยเฉพาะภาพกษตัริยแ์ละนางใน

เขียนในลกัษณะมีเคร่ืองทรงประดบัอยูเ่สมอ การเขียนปราสาทราชวงัท่ีมีโครงสร้างแบบแบนมองดู

ได้แต่ด้านหน้าเท่านั้น การเขียนภาพทิวทศัน์ในแบบท่ีได้รับอิทธิพลจากจีน เช่น เขามอ เป็นตน้ 

ส่วนท่ีผอ่นปรนและไม่เคร่งครัดตามรูปแบบมากคือภาพบุคคลสามญัชนและภาพกาก เป็นท่ีสังเกต
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วา่การเขียนภาพบุคคลสามญัส่วนมากก็จะเขียนแสดงออกถึงกลุ่มคนท่ีรับวฒันธรรมจากภาคกลาง 

เช่นการแสดงออกจากการแต่งกายท่ีนุ่งโจงกระเบนเป็นหลกั 

อน่ึงจิตรกรรมของวดักลางยงัมีความเก่ียวของสัมพนัธ์กบัจิตรกรรมของแหล่งอ่ืนๆ 

ในพื้นท่ีใกล้เคียงโดยส่ิงท่ีเป็นตวัช้ีวดัท่ีส าคญัคือเทคนิคและรูปแบบของจิตรกรรม ปรากฏว่ามี

ลกัษณะท่ีเช่ือมโยงไดว้่าจิตรกรรมวดักลางอาจเป็นกลุ่มช่างกลุ่มเดียวกนักบัช่างท่ีเขียนจิตรกรรม

ภายในพระอุโบสถวดัพระบรมธาตุทุ่งย ั้ง และจิตรกรรมบนฝาผนงัวดัราชบูรณะ จงัหวดัพิษณุโลก 

เป็นตน้ จากการศึกษาจากหลกัฐานท่ีเหลืออยู่ในปัจจุบนัแสดงให้เห็นว่าจิตรกรรมของสามวดัน้ี

อาจจะมีความเก่ียวขอ้งกนัในเร่ืองของรูปแบบและเทคนิคงานช่าง รวมถึงน่าจะมีอายุอยู่ในช่วง

เดียวกนัคือ ราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 ถึงตน้พุทธศตวรรษท่ี 25 เม่ือพิจารณาในเร่ืองของพื้นท่ีและ

เส้นทางการติดต่อสัมพนัธ์ท่ีใชล้  าน ้ าน่านเป็นหลกัยิ่งท าให้มีความเป็นไปไดม้ากข้ึนดงัท่ีไดอ้ธิบาย

ไปแลว้  

นอกจากเน้ือเร่ืองท่ีแสดงออกและเทคนิคการเขียนภาพท่ีบ่งบอกถึงความเป็น

จิตรกรรมในวฒันธรรมภาคกลางแลว้ ภาพสะทอ้นสังคมและวฒันธรรมท่ีแสดงออกในจิตรกรรมก็

เป็นเคร่ืองมือท่ีดีอย่างหน่ึงท่ีจะอธิบายไดถึ้งความเป็นจิตรกรรมแบบไทยประเพณีภาคกลาง เช่น 

ภาพสะทอ้นเก่ียวกบัธรรมเนียมและประเพณีในราชส านกัภาคกลาง ภาพสะทอ้นเก่ียวกบัการละเล่น

ภาคกลาง ภาพสะทอ้นจากการแต่งกายและท่ีอยู่อาศยัในแบบภาคกลาง เป็นตน้ แต่อย่างไรก็ตาม

ดว้ยความเป็นงานช่างพื้นบา้น กฏเกณฑ์ย่อมไม่เคร่งครัดอย่างงานช่างหลวง จึงท าให้ช่างสามารถ

เขียนสอดแทรกส่ิงท่ีช่างเคยไดส้ัมผสัหรือคุน้เคยกบัพื้นท่ีและคนในพื้นท่ีเมืองอุตรดิตถ์ โดยในงาน

จิตรกรรมแสดงออกถึงบุคคลท่ีแต่งกายตามแบบชาวลา้นนา การแต่งกายแบบชาวจีน และมุสลิม

ประกอบอยู่ดว้ย ซ่ึงทั้งสามชาติพนัธ์ุน้ีเป็นส่ิงสะทอ้นให้ทราบวา่พื้นท่ีบริเวณน้ีไม่ไดมี้แต่คนท่ีรับ

เอาวฒันธรรมจากภาคกลางอยา่งเดียวเท่านั้น แต่ยงัแสดงถึงการติดต่อสัมพนัธ์กบัผูค้นต่างชาติพนัธ์ุ

ซ่ึงอยูใ่นพื้นท่ีใกลเ้คียงดว้ยเช่นกนั ในส่วนภาพชาวจีนและมุสลิมนั้นน่าจะตีความไดส้องกรณี กรณี

แรกช่างอาจจะเห็นชาวจีนและมุสลิมท่ีอพยบเขา้มาอยูใ่นพื้นท่ีเมืองอุตรดิตถ์ในช่วง รัชกาลท่ี 3 ถึง

รัชกาลท่ี 5  กรณีท่ีสองช่างอาจจะเขียนตามแบบท่ีฝึกหดัมาจากช่างในเมืองหลวงซ่ึงมกัจะพบการ

วาดภาพชาวต่างชาติอยูใ่นงานจิตรกรรมเสมอ  
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สรุปแลว้จิตรกรรมฝาผนงัภายในอุโบสถและบทคอสองศาลาการเปรียญหลงัเก่าของ

วดักลาง เป็นงานจิตรกรรมพื้นบา้นท่ีไดรั้บอิทธิพลทางดา้นคติความเช่ือ รูปแบบ และเทคนิคมาจาก

ภาคกลางเกือบทั้งส้ิน โดยไดป้รับเปล่ียนการแสดงออกบางอย่างให้เขา้กบัรสนิยมของผูเ้ขียนเพื่อ

ความเป็นเอกลักษณ์ของงาน ซ่ึงงานจิตรกรรมทั้งสองประเภทสามารถก าหนดอายุการสร้างอยู่

ในช่วงรัชกาลท่ี 4 ถึงรัชกาลท่ี 5 หรือราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 ถึงกลางพุทธศตวรรษท่ี 25  

 

 



207 
 

รายการอางอิง 

 

ภาษาไทย 

กะปเยาะห. เขาถึงเมื่อ 27 ม.ค. 2557. เขาถึงไดจาก http://www.isranews.org/2012/southnews 

/documentary/item/1857-qq.html 

การแตงกายหญิงจีน. เขาถึงเมื่อ 27 ม.ค. 2557. เขาถึงไดจาก http://teen.mtha.com/variety/49551i 

                      .html. 

กรมศิลปากร. จารึกสมัยสุโขทัย (จารึกวัดปามะมวง).  กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2527. 

___________. จารึกสมัยสุโขทัย (จารึกเขาสุมนกูฏ).  กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2527. 

___________.ผาโบราณแหงนครเชียงใหม.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2553. 

___________. รายงานการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนัง วัดราชบูรณะ จังหวัดพิษณุโลก. ม.ป.ท., 2528. 

___________.วัฒนธรรมพื้นบานในจิตรกรรมฝาผนัง.  กรุงทพฯ: โรงพิมพดอกเบี้ย, 2537. 

___________. เสภาเร่ืองขุนชางขุนแผน.  กรุงเทพฯ: บรรณาคาร, 2544. 

กรมศิลปากร. กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร.  เชียงใหมปญณาสชาดก เลม1-2.  2541. 

กรมศิลปากร .กองโบราณคดี . ฝายอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรมติดที่ .  รายงาน         

การสํารวจจิตรกรรมฝาผนัง วัดกลาง (อุโบสถ ศาลาการเปรียญ) ตําบลทาอิฐ  

อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ 2533. 

กรมศิลปากร . สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 5 สุโขทัย .  รายงานการบูรณะ 

วัดกลาง ตําบลบานเกาะ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ. (ม.ป.ท., 2541). 

กณิกนันท อําไพ.“จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดโพธิ์ปฐมวาส จังหวัดสงขลา :ภาพสะทอน 

สังคมและวัฒนธรรมในชุมชนสงขลาสมัยตนรัตนโกสินทร .” วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2548. 

กวิฎ ต้ังจรัสวงศ.“งานจิตรกรรมฝาผนังชวงพุทธศตวรรษที่ 24-25 ภาพสะทอนสังคมของกลุมชน 

ลุมแมนํ้าสะแกกรัง อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยานี .” วิทยานิพนธ ปริญญามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร,2552. 

กมล จันทรสร.อิทธิพลของชาวจีนโพนทะเล.พระนคร: โรงพิมพรุงเรืองรัตน, 2506. 

 



208 
 

เกศสุดา สิทธิสันติกุล. กะปเยาะห คนกะมิยอ ชีวิตและวัฒนธรรม.  เชียงใหม: วนิดาการพิมพ,  

2548. 

ขจัดภัย บุรุษพัฒน.ชาวจีนในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: แพรพิทยาอินเตอรเนชั่นแนล, 2517. 

คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอํานวยการจัดงานฉลอง     

สิริราชสมบัติครบ 50 ป.  นิบาตชาดก เลม 1-9.  2540. 

คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิม    

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว .วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร 

เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดอุตรดิตถ .  จัดพิมพเน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหา

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542. 

คําใหการขุนหลวงหาวัด.  นนทบุรี: โครงการเลือกสรรหนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  

2547. 

จิรชฎา ตรึภาณุวรรณ.  “การแตงกายสตรีสมัยรัชกาลที่ 3 ศึกษาจากภาพจิตรกรรมฝาผนัง” 

สารนิพนธปริญญาบัณฑิต ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

,2549. 

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จพระ.พระราชพิธีสิบสองเดือน.พิมพในงานพระราชทาน  

เพลิงศพ พระธรรมญาณมุนี.  กรุงเทพฯ: หอรัตนชัยการพิมพ,2552. 

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จพระ.พระราชหัตถเลขา ความเสด็จมณฑลฝายเหนือ ใน 

รัชกาลท่ี 5.  พิมพเปนอนุสรณในงานฌาปนกิจศพ นายยืนยง วรโพธิ์ และเด็กหญิง    

สุภาวดี วรโพธิ์ 17 มิถุนายน 2508. 

จุลทรรศน พยาฆรานนท.  “งานชางประดับกระจก”สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง เลม 3. 

จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 จ.ศ. 1206 (พ.ศ. 2387) รางตราเร่ืองไดรับใบบอกรายชื่อแมกองทําศิลา       

เขาชะโงก.  เลขที่ 149 มัดที่ 55. 

ชาญวิทย เกษตรศิริ.  คนจีน 200 ป ภายใตพระบรมโพธิสมภาร.กรุงเทพฯ: สหมิตรการพิมพ,  

2530. 

ชาวลานนา. เขาถึงเมื่อ 21 ม.ค.2557. เขาถึงไดจาก http://www.konrakmeed.com/webboard/upload 

                  /lofiversion/index.php?t12241.html 

ณัฐธัญ มณีรัตน.เลขยันต : แผนผังอันศักดิ์สิทธิ์.  กรุงเทพฯ: สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ,  

2553. 

 



209 
 

ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา. ความทรงจํา.  กรุงเทพฯ: มติชน, 2546. 

___________. ตํานานเคร่ืองมโหรีปพาทย. พิมพเปนอนุสรณในงานฌาปนกิจศพนางแปลก  

รัตนจักร (อัมระปาล) ณ ฌาปสถานกองทัพเรือ วัดเครือวัลยวรวิหาร 7 ธันวาคม 2512. 

กรุงเทพฯ: โรงพิมพการรถไฟ, 2512. 

___________.42พระประวัติบุคคลสําคัญ.  พระนคร: บรรณาคาร, 2509. 

เดนดาว ศิลปานนท.  “งานชางประดับกระจก” ใน งานชางหลวง. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 

255. 

เทพ สุนทรศารทูล.พระอารามหลวง และอารามสําคัญ.  กรุงเทพฯ: สหธรรมิก, 2542. 

เทพย สาริบุตร.  พุทธาภิเษกฉบับสมบูรณ.  กรุงเทพฯ: ทวีการพิมพ, 2528. 

ทรงศักด์ิ ปรางควัฒนากุล.ผาเอเชีย : มรดกรวมทางวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินต้ิงแอนด  

พับลิชชิ่งจํากัดมหาชน,2536. 

นริศรานุวัดติวงศ, สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยา.จดหมายเหตุระยะทางไปพิษณุโลก 

กรุงเทพฯ: โรงพิมพพระจันทร, 2506. 

บรรจบ บรรณรุจิ.อสีติมหาสาวก.  กรุงเทพฯ: กองทุนศึกษาพุทธศาสนา,2535. 

บุร่ีข้ีโย. เขาถึงเมื่อ 27 ม.ค. 2557.เขาถึงไดจาก http://lib.payap.ac.th/webin/ntic/p%20living.htm  

ปรมานุชิตชิโนรส , สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระ . พระปฐมสมโพธิกถา .กรุงเทพฯ :  

อํานวยสาสนการพิมพ, ม.ป.ป. 

ประชุมหมายรับสั่งภาค 4  ตอนท่ี 2 สมัยกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลา 

เจาอยูหัว จ .ศ. 1203-1205.  กรุงเทพฯ: คณะกรรมการชําระประวัติศาสตรไทยและ

จัดพิมพเอกสารทางประวัติศาสตรและโบราณคดี สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี , 

2536. 

ประยุทธ สิทธิพันธ. ราชสํานักไทย.  พระนคร: คลังวิทยา, 2505. 

ประยูร อุลุชาฏะ. แบบแผนบานเรือนในสยาม.  กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2535. 

ปรามินทร เครือทอง.พระจอมเกลา พระเจากรุงสยาม.  กรุงเทพฯ: มติชน, 2547. 

ปรีชา เถาทอง. จิตรกรรมไทยวิจักษ.  กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร, 

2548. 

ปรุงศรี วัลลิโภดม.วรรณวิจิตร จาก นิบาตชาดก เลม 2.กรุงเทพฯ: คุรุสภา,2545. 

ผาณิต ณ ลําปาง . “ภาพจิตรกรรมฝาผนังอีโรติก ( erotic) ในลานนาไทย .” สารนิพนธ ปริญญา 

บัณฑิต ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2517. 



210 
 

พิชญา สุมจินดา.  ราชประดิษฐพิพิธบรรณ.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพมติชนปากเกร็ด,2553. 

พระไตรปฎกแกนธรรม ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระสุตตันตปฏก เลม 1,  

2550, 147. 

พุทฺธรกฺขิตาจาริย. ชินาลงฺการฎีกา.ม.ป.ท., ม.ป.ป. 

พระปริยัติเวที.พระไตรปฏกแปลยอ พระสุตันตปฏก.  พระนคร: โรงพิมพตีรณสาร, 2509. 

พระสูตร และ อรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เลมท่ี 3 ภาคท่ี 3.  มหามกุฏราชวิทยาลัยใน         

พระบรมราชูปถัมภ พิมพเน่ืองในวโรกาส ครบรอบ 200 ป แหงพระราชวงศจักรี    

กรุงรัตนโกสินทร.  กรุงเทพฯ: ศิวพร,2525. 

พระสูตร และ อรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เลมท่ี 3 ภาคท่ี 4.  มหามกุฏราชวิทยาลัยใน         

พระบรมราชูปถัมภ พิมพเน่ืองในวโรกาส ครบรอบ 200 ป แหงพระราชวงศจักรี     

กรุงรัตนโกสินทร.  กรุงเทพฯ: ศิวพร,2525. 

พระสูตร และ อรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เลมท่ี 4 ภาคท่ี 3.  มหามกุฏราชวิทยาลัยใน         

พระบรมราชูปถัมภ พิมพเน่ืองในวโรกาส ครบรอบ 200 ป แหงพระราชวงศจักรี    

กรุงรัตนโกสินทร.  กรุงเทพฯ: ศิวพร,2525. 

พระสูตรและ อรรถกถา แปล สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลมท่ี 2.  มหามกุฏราชวิทยาลัยใน         

พระบรมราชูปถัมภ พิมพเน่ืองในวโรกาส ครบรอบ 200 ป แหงพระราชวงศจักรี    

กรุงรัตนโกสินทร.  กรุงเทพฯ: ศิวพร,2525. 

พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร ฉบับเจาพระยาทิพากรวงศ (ขํา บุนนาค) รัชกาลท่ี 1.   

กรุงเทพฯ: คลังวิทยา,2506. 

พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร ฉบับเจาพระยาทิพากรวงศ (ขํา บุนนาค) รัชกาลท่ี 3.   

กรุงเทพฯ: คลังวิทยา,2506. 

พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร ฉบับเจาพระยาทิพากรวงศ (ขํา บุนนาค) รัชกาลท่ี 4.  

กรุงเทพฯ: คลังวิทยา,2506. 

พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร ฉบับเจาพระยาทิพากรวงศ (ขํา บุนนาค) รัชกาลท่ี 2.  

กรุงเทพฯ: คลังวิทยา,2506. 

พระสูตร และ อรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เลมท่ี 4 ภาคท่ี 2.  มหามกุฏราชวิทยาลัยใน          

พระบรมราชูปถัมภ พิมพเน่ืองในวโรกาส ครบรอบ 200 ป แหงพระราชวงศจักรี  

กรุงรัตนโกสินทร กรุงเทพฯ: ศิวพร,2525. 

พัสวีสิริ เปรมกุลนันท.เอกสารคําสอน รายวิชา การชางไทย. ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ          

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร,2554. 



211 
 

ภาพเกาเมืองสงขลา, เขาถึงเมื่อ 12 ก.พ.2557, เขาถึงไดจาก http://topicstock.pantip.com/library/ 

                       topicstock/2009/11/K8522711/K8522711.html 

มงกุฎเกลาเจาอยูหัว. พระบาทสมเด็จพระ. ประวัติตนรัชกาลท่ี 6.  กรุงเทพฯ: มติชน,  

2545. 

มร. เดอะ ลา ลูแบร.  จดหมายเหตุ ลา ลูแบร ราชอาณาจักรสยาม.แปลโดย สันต ท. โกมลบุตร 

พิมพคร้ังที่ 2. นนทบุรี: โสภณการพิมพ, 2548. 

ม.ล. ประทีป มาลากุล.  พัฒนาการบานของคนไทยในภาคกลาง.  ม.ป.ท., ม.ป.ป. 

ม.ร.ว. แนงนอย ศักด์ิศรี และคณะ.  สถาปตยกรรมพระบรมมหาราชวัง.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ 

กรุงเทพฯ, 2531. 

มหาวิทยาลัยศิลปากร. ผาทอพื้นเมืองในภาคเหนือ.  โครงการพัฒนาผาพื้นเมืองในทุกจังหวัดของ 

ประเทศไทย.  กรุงเทพฯ: อัมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับลิชชิ่ง, 2543. 

รุงโรจน  ภิรมยอนุกูล .“การวิเคราะหที่มาของสมุดภาพไตรภูมิ .” วิทยานิพนธปริญญา 

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร ภาควิชาโบราณคดี บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2552. 

ลานนาในอดีต. เขาถึงเมื่อ 27 ม.ค. 2557. เขาถึงไดจาก http://lib.payap.ac.th/webin/ntic/p%20li   

                      ving.htm  

ลิไทย. พระมหาธรรมราชา. ไตรภูมิพระรวง ฉบับตรวจสอบใหม. ม.ป.ท., 2525. 

ลอม เพ็งแกว.ตํานานหัวลานไทย.  นนทบุรี: ส.พิจิตรการพิมพ,2537. 

วรลักษณ ผองสุขสวัสด์ิ.“จุลปทุม ขอสังเกตเกี่ยวกับบทบาทและความนิยมที่ปรากฏในจิตรกรรม 

สมัยรัชกาลที่ 4”. เมืองโบราณ33,3, (ก.ค.– ก.ย.2550): 59-69. 

วีณา ศิริสุข.  ยาสูบกับคนไทย.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึก, 2541. 

ศักด์ิชัย สายสิงห.  พุทธศิลปสมัยรัตนโกสินทร พัฒนาการของงานชางและแนวความคิด                   

ท่ีปรับเปลี่ยน.  กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2556. 

.“ศูนยกลางจักรวาลกับสถาปตยกรรมวัดสุทัศนเทพวราราม.” ใน  

งานวันพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัวประจําป 2552“พระน่ังเกลาฯ กับความ

เปนศูนยกลางจักรวาลของวัดสุทัศนฯ ” (กรุงเทพมหานคร : ฝายศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552): 56. 

สกลมหาสังฆปรินายก, สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช.45พรรษาของพระพุทธเจา.  

ม.ป.ท.,2533. 

 



212 
 

สฤษด์ิพงศ ขุนทรง. “การศึกษาคติการสรางภาพนิบาตชาดกในจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ 3 

ที่พระอุโบสถวัดเครือวัลยวรวิหาร .” ปริญญาบัณฑิต ภาควิชาโบราณคดี คณะ

โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545. 

สันติ เล็กสุขุม.  ขอมูลกับมุมมอง : ศิลปะรัตนโกสินทร.  กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548. 

.จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลท่ี 3: ความคิดเปลี่ยน การแสดงออกก็เปลี่ยนตาม 

กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ,2548. 

.ลวดลายปูนปนแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2172 – 2310).  ทุนอุดหนุนการวิจัย  

ประจําปงบประมาณ 2530 มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532. 

.ศิลปะอยุธยา : งานชางหลวงแหงแผนดิน.  กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2550. 

สุรศักด์ิ เจริญวงศ .  “พระเจาบรมวงศเธอ กรมหมื่นทิวากรวงศประวัติ ชางประดับมุขเอกองค

สุดทายของกรุงรัตนโกสินทร”วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร8,1-2 (2530): 47. 

สุนันทา เงินไพโรจน.“การวิเคราะหภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระที่น่ังพุทไธสวรรย  

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร กรุงเทพมหานคร .”  วิทยานิพนธปริญญา 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร ภาควิชาโบราณคดี บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2546. 

แสงอรุณ กนกพงศชัย และคณะ.วัดชองนนทรี.  กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2525. 

สมเด็จพระสังฆราชเจา, สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน, ทรงแปล. 

มหานิบาตชาดก ทศชาติฉบับชินวร เลม 1.  ม.ป.ท., ม.ป.ป. 

สยามโฟโต, เขาถึงเมื่อ 1 ก.พ. 2557, เขาถึงไดจาก http://www.siamphotography.com/_album/   

                      photo.php?pid=2651  

หวน พินธุพันธ. พิษณุโลกของเรา.  กรุงเทพฯ: กรุงสยามการพิมพ, 2514. 

___________.  อุตรดิตถของเรา.  กรุงเทพฯ: กรุงสยามการพิมพ, 2521. 

หอสมุดวชิรญาณ. สมุทรโฆษคําฉันท.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2467. 

อัจฉรา สรองรุงเรือง.“การศึกษาสภาพสังคมและวิถีชีวิตของชาวลานนาไทยในตนพุทธศตวรรษที่  

25 จากภาพจิตรกรรมฝาผนัง วิหารลายคํา วัดพระสิงห จังหวัดเชียงใหม .”  สารนิพนธ

หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543. 

เอนก นาวิกมูล.  สมุดภาพกรุงเทพฯ.  กรุงเทพฯ: โนรา, 2545. 

 

 



213 
 

อาทิตย  ธงอินเนตร.“เคร่ืองแตงกายของคนไทยในสมัยรัชกาลที่ 4 จากจิตรกรรมฝาผนัง.” 

วิทยานิพนธหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัย

ประวัติศาสตร ภาควิชาโบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2525. 

อุดมศักด์ิ อรรถโกวิท.  เอกสารประกอบคําสอน ศิลปกรรมวัดกลาง.  คณะมนุษยศาสตรและ 

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 2548. 

องคการคาของคุรุสภา. กฎหมายตราสามดวง เลม 5.กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา, 2506. 

ฤดีรัตน กายราศ.  สังคีตศิลปในสาสนสมเด็จ เลม 1.  กรุงเทพฯ: เอดิสันเพรสโพรดักส, 2554. 

____________.  สังคีตศิลปในสาสนสมเด็จ เลม 2.  กรุงเทพฯ: เอดิสันเพรสโพรดักส, 2554. 

 

 

ภาษาตางประเทศ 

William Shinner. Chinese Society in Thailand.op.cit. 

VandanaBhandari. Costume, Textile and Jewellery of India : Traditions in Rajasthan.   

                      London : Mercury books, 2004. 

Zhou Zuyi and Jin Baoyuan.5000 Years of Chinese Costums. Hong Kong : The Commercial  

                      Press, 1984. 



214 
 

ประวตัิผู้วจัิย 

ช่ือ-สกุล   นายเจตน์ เพชรรัตน์ 

ท่ีอยู ่    296 หมู่ 1 ต าบลเกาะแตว้ อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 90000 

ประวติัการศึกษา    

พ.ศ. 2552 ส า เ ร็ จ ก า ร ศึกษาป ริญญา ศิ ลปศ าสตรบัณ ฑิต  วิ ช า เ อก

ประวติัศาสตร์ศิลปะ วิชาโทมัคคุเทศก์ จากคณะโบราณคดี

มหาวทิยาลยัศิลปากร 

พ.ศ. 2554 ศึ กษ า ต่อระดับป ริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณ ฑิต  ส าข า

ประวติัศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ประวติัการท างาน 

 พ.ศ. 2553  ภณัฑารักษ ์บริษทั คิงพาวเวอร์จ ากดั 

 


	title_page
	abstract
	content
	chapter1
	chapter2
	chapter3
	chapter4
	chapter5
	chapter6
	bibliography


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


