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ความสวยงาม และความสอดคล้องกบับริบทด้านสถาปัตยกรรม อนัเป็นพระราชประสงค์หลกัของ

พระบาทสมเดจ็พะจลุจอมเกล้าอยู่หวั 
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 The purpose of this study is an attempt to explain the change and development 

in concept of depiction of murals painted in the reign of King Rama V. Through studying 

the specific group of mural paintings shown in the temples that King Chulalongkorn 

intended to build or reconstruct, this thesis also discusses his specific intention and 

attitude towards a selection of themes.  

 There are two factors that could probably be fundamental causes of the change 

in mural painting: first, change in architectural and interior decoration style in a temple; 

second, an interest in realism. According to the research, the murals depicted three 

themes: 1. the life of the Buddha and Jataka; 2. the royal mural painting style of King 

Mongkut; 3. history and legend. The selections of a story to be painted were varied 

during the time of rapid evolution-of-Thai-art era, since the latter half of the 19th century. 

It can be observed that the King’s preference focus on beautifulness and 

appropriateness of a mural. All stories painted had intentionally, and not all traditionally, 

chosen for specific reasons. The main reason is that each depicted storyline shares 

some logical contributions with a place; it sensibly relates architectural context.   
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บทที 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

จิตรกรรมฝาผนังนับแต่สมัยรัชกาลที 3 เป็นต้นมา มีแนวโน้มในการแสดงออกที

แตกตา่งจากสมยัก่อนหน้า สว่นหนึงเป็นเพราะมีอิทธิพลภายนอกเข้ามา ทังอิทธิพลจากศิลปะจีน

และตะวนัตก โดยงานวิจยัของศาสตราจารย์เกียรติคณุ ดร. สนัติ เล็กสขุมุ ทีศึกษาเรืองจิตรกรรม

สมัยรัชกาลที 3 ได้เสนอว่า จิตรกรรมในยุคนีได้มีการปรับเปลียนอันเนืองมาจากทังกระแส

พัฒนาการภายในและภายนอกคือวฒันธรรมสจันิยมแบบตะวนัตก ส่งผลให้จากเดิมทีเป็นการ

เขียนจิตรกรรมแบบปรัมปราคติในพทุธศาสนาอนัสืบทอดมายาวนานทีเป็นเรืองอดีตพุทธเจ้า ทศ

ชาดก พทุธประวตัิ เรืองไตรภมิูโลกสณัฐาน ได้คลีคลายกลายเป็นปรัมปราคติแนวใหม ่มีเรืองราวที

หลากหลายมากขนึ มีการเขียนให้มีความสมจริง จะเห็นได้จากการสอดแทรกเรืองราวทางสงัคม 

วิถีชีวิต รวมไปถึงฉากทิวทศัน์ธรรมชาติ อาคารบ้านเรือน เป็นต้น1
 จึงนับเป็นการแรกเริมของงาน

จิตรกรรมแนวใหมที่เกิดในสมยัรัตนโกสินทร์ 

ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ได้ปรากฏงานจิตรกรรมทีมีแนวโน้มในการปรับตวัเข้าหา

อิทธิพลจากทางตะวนัตกอย่างชดัเจน ภาพรวมจะเป็นในทางมนุษยนิยมและสจันิยมสมจริงมาก

ขนึ ทงัเรืองเทคนิคงานช่าง และเนือหาการแสดงออก จิตรกรรมฝาผนงัเหลา่นีมกัปรากฏอยู่ในกลุ่ม

วดัในธรรมยุติกนิกาย ลกัษณะจะเป็นการเขียนฉากประเภทภาพอาคาร บรรยากาศ แบบยุโรป 

สว่นเนือหาจะเป็นภาพปริศนาธรรม ทีต้องอาศยัการตีความหลกัธรรมจิตรกรรมรูปแบบนีเป็นทีรู้จกั

กนัในชือ “สกลุช่างขรัวอินโขง่”2
 และในกลุม่วดัเดียวกนันี ยงัได้ปรากฏการเขียนเนือหาเกียวข้องกบั

                                                             
1 สนัติ เลก็สขุมุ, จติรกรรมไทยสมัยรัชกาลที 3: ความคดิเปลียนการแสดงออก

ก็เปลียนตาม (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548), 272-273. 
2 วิยะดา ทองมิตร, จิตรกรรมแบบสากล สกุลช่างขรัวอินโข่ง (กรุงเทพฯ: ศนูย์

สง่เสริมและค้นคว้าศิลปะ วฒันธรรมไทย, 2522), 14, 24-29. 
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วตัรปฏิบัติของพระสงฆ์ อนัมีทีมาจากหลกัธรรมในพระไตรปิฎก รวมถึงวิถีชีวิตของประชาชนผู้

ศรัทธาเลือมใสในพระพทุธศาสนา นบัเป็นกลวิธีหนึงในการขดัเกลาสงัสอนให้พระสงฆ์กบัฆราวาส

ในทางทีควร โดยแนวทางเช่นนีจดัวา่เป็นงานจิตรกรรมในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเดจ็พระ

จอมเกล้าเจ้าอยู่หวัอย่างแท้จริง3
 

ครันถึงสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปรากฏว่ามีการสร้างอาคาร

ประเภทพระราชวงัพระทีนัง อาคารสถานทีราชการต่างๆ มากขึน โดยอาคารเหล่านีมกัอยู่ใน

รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก รวมไปถึงการออกแบบภายในให้เป็นงานประดับแบบ

ตะวนัตกเพือความสอดคล้องกับอาคาร มากกว่าทีจะเขียนเป็นจิตรกรรมฝาผนัง ในทางกลบักัน

พบวา่การสร้างพระอารามกลบัมีน้อยลง โดยมกัเป็นงานบูรณปฏิสงัขรณ์วดัทีมีอยู่แล้ว4
  ส่วนการ

สร้างพระอารามใหมใ่นสมยัรัชกาลที 5 พบวา่มีการสร้างประดบัตกแตง่ในแนวทางใหม่ทีเป็นแบบ

ตะวนัตกมากยิงขนึ ปัจจยัดงักลา่วทําให้สงัเกตได้วา่มีการเขียนงานจิตรกรรมฝาผนงัในพระอาราม

ขนึใหมใ่นสมยันีพบน้อยลงตามไปด้วย 

ในเรืองเทคนิคงานช่างจิตรกรรมสมยัรัชกาลที 5 แม้ว่าภาพรวมจะมีพัฒนาการเรือง

เขียนภาพแบบตะวนัตกมากขนึจากจิตรกรรมสมยัรัชกาลที 4 ด้านทฤษฎีทางทัศนียวิทยาในภาพ

ทิวทัศน์ การใช้สีสนัทีดสูดใสขึนกว่าสมยัก่อนหน้า แต่นักวิชาการบางท่านกลบัให้ข้อสงัเกตว่า

น่าจะเป็นยคุเสือมของงานจิตรกรรมฝาผนงัไทยเนืองจากขาดการแสดงอารมณ์ในภาพเท่าทีควร5
 

จึงเป็นทีมาของประเด็นคําถามสําคญัในงานวิจัยว่า งานจิตรกรรมฝาผนังในสมัย

รัชกาลที 5 นนัมีแนวโน้มพฒันาการเป็นอย่างไร ทังด้านเทคนิครูปแบบงานช่าง และแนวทางของ

                                                             
3 พสัวีสิริ เปรมกลุนนัท์, “จิตรกรรมฝาผนงั: พระราชประสงค์รัชกาลที 4 เรืองจริยวตัร

สงฆ์” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2552), 139 - 140. 
4 ดรูายการสถาปัตยกรรมทีสร้างในสมยัรัชกาลที 5 ในโชติ กัลยาณมิตร และคณะ, 

สมุดภาพสถาปัตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2525), 140 - 

156. 
5 น. ณ ปากนํา, จติรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2525), 128 

- 131, และดเูพิมเติมเรืองข้อคิดเห็นของศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี ใน กรมศิลปากร, ววิัฒนาการ

แห่งจิตรกรรมฝาผนังของไทย สถานจิตรกรรมฝาผนัง สารบาญภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2502), 30. 
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เนือหาเรืองราวทีนํามาเขียนเป็นงานจิตรกรรม และอะไรทีเป็นปัจจัยให้เกิดการเปลียนแปลง ทังนี

การศกึษาจะครอบคลมุงานจิตรกรรมในพระอารามทีพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัให้

สร้างหรือบรูณปฏิสงัขรณ์ โดยศกึษาจะวิเคราะห์งานจิตรกรรมเพือให้ทราบว่าพระองค์มีพระราช

ประสงค์ใดแสดงออกมาในงานจิตรกรรมฝาผนงัหรือไม ่และเพราะอะไร 

อนึง ทีผ่านมาการศึกษาเรืองจิตรกรรมฝาผนังในรัชกาลที 5 มกัหยิบยกเอาสถาน

จิตรกรรมแห่งใดแห่งหนึงขนึมาทบทวนเรืองรายละเอียด รูปแบบกับการกําหนดอายุ หรือชีให้เห็น

ความเกียวข้องกบัอารยธรรมตะวนัตกในขณะนนั หรือการแจงรายละเอียดว่าจิตรกรรมว่ามีความ

สอดคล้องเป็นไปในสงัคมในเชิงประจกัษ์ (เช่น การแตง่กาย การละเลน่ ตกึอาคารบ้านเรือน ฯลฯ) 

แต่อาจยังขาดการวิเคราะห์ในองค์รวมของจิตรกรรมในสมัยนันและน่าจะมีช่องทางในการ

วิเคราะห์ร่วมกบับริบทอืนๆ ร่วมกนั เช่น งานสถาปัตยกรรมทีเป็นสถานจิตรกรรมนนัๆ อิทธิพลจาก

งานวรรณกรรม การรับรูปแบบจากศิลปกรรมจากสมัยก่อนหน้า บริบททางศาสนา หรือ

วตัถปุระสงค์ของการเขียนจิตรกรรม เป็นต้น 

ดงันนัข้อสําคญัในการศกึษาจิตรกรรมฝาผนงัในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า

เจ้าอยู่หวัครังนี เพือต้องการเสนอภาพกว้างของแนวทางงานจิตรกรรม การวิเคราะห์ในภาพรวม

อาจให้ทราบถึงความเคลือนไหวและการเปลียนแปลงทางศิลปกรรมทีเกิดขึนในรัชกาลดงักล่าว 

รวมไปถึงแนวความคิด และความเป็นไปของก้าวแรกแห่งยคุสมยัใหมข่องประวตัิศาสตร์ชาติสยาม 

 

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพือศกึษารูปแบบเทคนิคและการเปลียนแปลงงานจิตรกรรมฝาผนังในสมยัรัชกาล

ที 5 ทีปรากฏในพระอาราม 

2. เพือศกึษาเกียวกับบริบทและปัจจัยต่างๆ ทีมีผลต่อการเปลียนแปลงแนวคิดและ

การแสดงออกในงานจิตรกรรมสมยันนั 

3. เพือวิเคราะห์พระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ใน

ฐานะผู้อํานวยการเขียนภาพจิตรกรรม หรือบรูณะงานจิตกรรมฝาผนงั 

 

 

สมมติฐานของการศึกษา 

1. การเลือกเรืองราวทีนํามาเขียนจิตรกรรมฝาผนัง ทังทีเป็นเรืองราวในแบบเดิมหรือ

แปลกใหม ่อาจเขียนโดยจดุประสงค์อย่างเฉพาะเจาะจงเพือความสอดคล้องกบับริบททางสถานที 
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และความสวยงาม มากกวา่การเขียนเรืองราวตามธรรมเนียมจิตรกรรมไทยประเพณีในสมยัก่อน

หน้า 

2. ภาพจิตรกรรมฝาผนังสมยัรัชกาลที 5 มีเรืองราวหลากหลายเป็นผลมาจากการที

งานจิตรกรรมได้พฒันาและเปลียนจากแนวทางประเพณีนิยมทีเคร่งครัด มาเป็นแนวทางสจันิยม

และปัจเจกนิยมของช่างเขียนหรือผู้ อํานวยการเขียนภาพมากขนึ 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

เนือหาของการศกึษาจะมีขอบเขตครอบคลมุเรืองทีมา เทคนิค รูปแบบ และเนือหาที

แสดงในจิตรกรรมฝาผนงัสมยัรัชกาลที 5 มุ่งเน้นการวิเคราะห์ปัจจัยทีทําให้เกิดการแสดงออกใน

งานจิตรกรรม โดยจะเลือกศึกษางานจิตรกรรมทีมีประวัติว่าเขียนในพระอารามทีสร้าง หรือ

บูรณปฏิสังขรณ์โดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  หรือ

ครอบคลุมไปถึงพระราชดําริทีปรากฏเป็นลายลักษณ์อกัษรในการเขียนจิตรกรรม เพือให้ทราบ

แนวความคิดเพิมเติมด้วย กลุม่วดัทีนํามาศกึษาในงานวิจยัครังนี มี 8 แห่ง คือ 

พระอโุบสถ วดัปรมยัยิกาวาส นนทบรีุ 

พระวิหารเก๋ง และพระวิหารพระศรีศาสดา วดับวรนิเวศวิหาร 

พระอโุบสถ วดัราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม 

พระอโุบสถ วดัเสนาสนาราม อยธุยา 

พระอโุบสถ วดัโพธินิมิตสถิตมหาสีมาราม 

พระอโุบสถ วดัอรุณราชวราราม 

พระอโุบสถ และพระทีนงัทรงผนวช วดัเบญจมบพิตรดสิุตวนาราม 

พระอโุบสถ วดัราชาธิวาส 

 

ขันตอนการศึกษา 

1. รวบรวมข้อมลูเอกสารระดบัปฐมภมิูและทุติยภมิู ทังข้อมลูงานศิลปกรรมทีวดัใน

กลุม่ทีจะศกึษาและวดัอืนๆ ทีเกียวข้องดงักลา่ว รวมถึงข้อมลูประวตัิศาสตร์ทีเกียวข้อง ทีสามารถ

ทําการศกึษาเบืองต้นได้ 

2. เก็บข้อมลูภาคสนามรวบรวมข้อมลูจากแหลง่ศิลปกรรม โดยถ่ายภาพ จดัหมวดหมู่

ภาพและศกึษาข้อมลูของศิลปกรรม 

3. ดําเนินการวิจยัโดยศกึษาข้อมลูทางด้านเอกสารและศิลปกรรมทีได้จากการวบรวม 
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4. วิเคราะห์ผลทีได้จากการศึกษาข้อมลูทางด้านเอกสารและศิลปกรรม กับข้อมูล

ทางด้านประวตัิศาสตร์ 

5. สรุปผลของการวิเคราะห์และนําเสนอผลการศกึษาวิจยั 

 

ประโยชน์ทีได้รับจากการศึกษา 

1. เข้าใจเรืองรูปแบบเทคนิค แนวความคิด การแสดงออก หรือพระราชประสงค์ของ

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ในการเขียนจิตรกรรมฝาผนงัในพระอาราม 

2. เข้าใจภาพสะท้อนทางสงัคมวฒันธรรมในยุคทีมีการเปลียนแปลง และการรับ

ผลกระทบจากอารยธรรมตะวนัตกผา่นงานจิตรกรรม 

3. เพือใช้เป็นแนวทางในการศึกษาศิลปกรรมอืนๆ ในสมยัรัชกาลที 5 และสมัย

ใกล้เคียง 
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บทที 2 

ข้อมูลประวัติศาสตร์ทีเกียวข้องกับงานศลิปกรรม 

 

พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยสังเขป 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชสมภพเมือวนัองัคารที 20 

กันยายน พ.ศ. 2396 เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ

พระเทพศิรินทราบรมราชินี ต่อมาเมือ พ.ศ. 2409 พระองค์ทรงผนวชตามราชประเพณี แล้วเสด็จ

ไปประทับอยู่ทีวัดบวรนิเวศวิหาร ภายหลังจากการทรงผนวช พระองค์ได้รับการเฉลิมพระ

นามาภิไธยขนึเป็น สมเดจ็พระเจ้าลกูยาเธอ เจ้าฟ้าจฬุาลงกรณ์ กรมขนุพินิตประชานาถ 

ภายหลงัการเสดจ็สวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัอย่างกะทันหัน 

พระองค์เสด็จเถลิงถวลัยราชสมบัติเมือ พ.ศ. 2411 ซึงในขณะนัน ทรงมีพระชนมายุเพียง 15 

พรรษา โดยมี เจ้าพระยาศรีสริุยวงศ์ (ช่วง บนุนาค) ดํารงตําแหน่งเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ 

จนกระทงัพระองค์จะทรงมีพระชนมพรรษาครบ 20 พรรษา เมือ พ.ศ. 2416 พระองค์ได้ทรงผนวช

เป็นพระภิกษุ เป็นเวลา 15 วนั จึงได้ทรงลาผนวช แล้วจึงได้มีการประกอบพิธีบรมราชาภิเษก ครังที 

2 โดยได้รับการเฉลิมพระปรมาภิไธยว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระ

จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต ด้วยทรงพระประชวรพระ

วกักะ เมือวนัที 23 ตลุาคม พ.ศ. 2453 รวมพระชนมพรรษา 58 พรรษา รวมเสด็จครองพระราช

สมบตัิ 42 ปี ในฐานะพระมหากษัตริย์รัชกาลที 5 ในพระราชวงศ์จักรี โดยตลอดระยะเวลาทีทรง

ครองราชย์นัน ทรงประกอบประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆ อนัเป็นคณุประโยชน์มหาศาลแก่

บ้านเมืองอย่างยิง จนทรงได้รับการถวายพระนามวา่ “สมเดจ็พระปิยมหาราช” ของชาวไทย1
 

                                                             
1 เก็บความจาก มลูนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา, นามานุกรมพระมหากษัตริย์

ไทย (กรุงเทพฯ: มลูนิธิสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา, 2554), 215-219. 
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พระราชกรณียกิจทีสําคัญ 

การพัฒนาประเทศเป็นหัวใจสําคัญในการทีจะนําพาประเทศชาติให้พ้นจากภัย

คกุคามจากภายนอกและปัญหาจากภายในได้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมี

พระราชกรณียกิจสําคญัด้านตา่งๆ โดยเฉพาะการพัฒนาและแก้ไขการปกครองแผ่นดิน ด้วยพระ

ราชประสงค์ทีว่า “...เพือให้เป็นการมนัคงในการทีเปนเอกราชของกรุงสยาม เปนความศขุแก่

ราษฎรทงัปวงสืบตอ่ไป ...”2
 โดยอาจกลา่วได้โดยสงัเขปดงันี 

1. การเมืองและการปกครอง 

แนวคิดสําคญัของการปฏิรูปด้านการเมืองการปกครองในสมยัรัชกาลที 5 คือการ

รวมอํานาจเข้าสูศ่นูย์กลางการบริหาร ซึงในขณะนนัคือพระมหากษัตริย์ โดยการจัดระบบระเบียบ

การบริหารราชการแผ่นดินหลายประการด้วยกัน ซึงบางส่วนเป็นการปรับประยุกต์จากชาติ

ตะวนัตกมาใช้ ทีสําคญัคือการตงั รัฐมนตรีสภา (Council of State) ซึงมีหน้าทีเหมือนกับสภานิติ

บญัญัติในปัจจบุนั และตงั องคมนตรีสภา (Privy Council) เป็นสภาทีปรึกษาราชการในพระองค์

และมีหน้าทีปฏิบตัิราชการแผน่ดิน มีการตงัระบบกระทรวง เพือเป็นองค์กรทีทําหน้าทีเฉพาะอย่าง 

รวมไปถึงการจดั ระบบเทศาภิบาล ซึงเป็นระเบียบบริหารราชการหัวเมืองใหม่ซึงมีอํานาจจาก

สว่นกลาง เป็นต้น3
 

2. การต่างประเทศ 

 ตงัแตก่่อนสมยัรัชกาลที 5 ไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์กดดนัจากชาติตะวนัตก

ทงัด้านเศรษฐกิจและการลา่อาณานิคม ทําให้ต้องมีนโยบายด้านความสมัพันธ์กับต่างประเทศที

รัดกมุเพือรักษาผลประโยชน์และเอกราชของชาติไว้ โดยมีการดําเนินแนวทางด้านการทูต การทํา

สนธิสญัญาระหวา่งประเทศ การยอมเสียดินแดนบางสว่นเพือรักษาเอกราช รวมไปถึงการผกูมิตร

                                                             
2 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน และ

พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว ทรงมีไปมากับสมเด็จพระ

มหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริญาณวโรรส (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พรินติงแอนด์พบัลิชชิง, 2540), 

283-284. 
3 ดเูพิมใน ปิยนาถ บนุนาค, พระปิยมหาราชผู้ทรงวางรากฐานระบบราชการไทย

และปฏิรูปประเทศแบบ “พลิกแผ่นดิน” (กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ, 2550), 19-31, และ วิไลเลขา ถาวรธนสาร, ชนชันนําไทยกับการรับวัฒนธรรม

ตะวันตก (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2545), 92-118. 
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กบัชาติอืน อย่างเช่น รัสเซีย ซึงเป็นมหาอํานาจที 3 เพือถ่วงดลุอํานาจของฝรังเศสกับองักฤษใน

ขณะนัน4
 นอกจากนีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสอินเดีย พม่า ชวา 

รวมถึงยโุรปถึงสองครัง โดยได้ทรงศกึษาและนําแนวทางตา่งๆ มาปรับใช้ในการพฒันาประเทศ 

3. สังคม 

 พระราชกรณียกิจทีสําคญัด้านพัฒนาสงัคมคือ การยกเลิกทาสและไพร่ อย่าง

คอ่ยเป็นคอ่ยไป จนยตุิอย่างเป็นทางการ เมือประกาศใช้พระราชบญัญัติลกัษณะเกณฑ์ทหาร เมือ 

พ.ศ. 24485
 นอกจากนียงัเป็นยคุสมยัทีมีการพฒันาการเรือง การศึกษา อย่างการตงัโรงเรียนเพือ

ฝึกหดัเข้ารับราชการ และโรงเรียนสําหรับราษฏร ตงักรมศกึษาธิการ ภายใต้กระทรวงธรรมการเพือ

รับผิดชอบเรืองการศกึษาโดยตรง 

4. การศาสนา 

 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดําริในการปรับปรุง

กิจการทางฝ่ายศาสนจักรให้เจริญขึน โปรดเกล้าฯ ให้มีการชําระและตีพิมพ์พระไตรปิฎก ตรา

พระราชบัญญัติลกัษณะปกครองสงฆ์ และทรงสถาปนาสถาบันการศึกษาสําหรับสงฆ์ คือ มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สําหรับพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย และมหามกุฏราชวิทยาลยั สําหรับ

พระสงฆ์ฝ่ายธรรมยตุิกนิกาย เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 เพ็ญศรี ดุ๊ก, การต่างประเทศกับเอกราชและอธิปไตยของไทย (ตังแต่สมัย

รัชกาลที 4 ถงึสินสมัยจอมพล ป. พบูิลสงคราม), พิมพ์ครังที 3 (กรุงเทพฯ: ราชบณัฑิตยสถาน

, 2554), 80-83, 86-91. 
5 อัญชลี สุสายัณห์, ความเปลียนแปลงของระบบไพร่และผลกระทบต่อ

สังคมไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว, พิมพ์ครังที 3 (กรุงเทพฯ: 

สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2552), 305-309. 
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ประวัติพระอารามกับงานจติรกรรมฝาผนัง 

จากการสํารวจได้เลือกพระอารามจํานวน 8 แห่งในการสํารวจวิจัย ได้แก่ วดัปรมยัยิ

กาวาส วดัราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วดัเสนาสนาราม วดับวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร วดัโพธิ

นิมิตรสถิตมหาสีมาราม วดัอรุณราชวราราม วดัเบญจมบพิตรดสิุตวนาราม และวดัราชาธิวาส 

1. วัดปรมัยยกิาวาส เดิมชือ วดัปากอา่ว โดยชาวมอญคงร่วมกนัสร้างขนึเพือเป็นวดั

ประจําชมุชนครังสมยักรุงธนบุรี ต่อมาใน พ.ศ. 2417 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เสด็จพระราชดําเนินทอดกฐินพระอารามรามญันิกายเมืองนนทบุรี  ทรงเห็นว่าวดัปากอ่าวทรุด

โทรม จึงทรงพระราชดําริจะสถาปนาขึนใหม่ โดยตรัสเรืองนีแก่พระเจ้าบรมมหัยยิกาเธอ สมเด็จ

กรมพระยาสดุารัตนราชประยูร โดยพระองค์ทรงรับจะร่วมปฏิสงัขรณ์พระอารามนีด้วย และได้

โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวดัให้ใหมว่า่ วดัปรมยัยิกาวาส จนการบูรณะมาแล้วเสร็จเมือ พ.ศ. 

24276
 สําหรับงานจิตรกรรมสําคญัอยู่ในพระอโุบสถ เป็นฝีมือเขียนจิตรกรรมของ หมอ่มเจ้าประวิช 

ชุมสาย โดยเขียนภาพเรืองพุทธประวตัิทีผนังเหนือกรอบหน้าต่าง ส่วนทีผนังระหว่างช่องประตู

หน้าตา่งเป็นภาพธดุงควตัรปรากฏอยู่ด้วย 

2. วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขนึ โดยการก่อสร้างแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2408 เดิมพระราชทานนามว่า วัด

ราชประดิษฐสถติธรรมยุติการามข้อสําคญัคือพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์เฉพาะเพืออทิุศ

ถวายแก่พระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต จึงนับเป็นวดัในธรรมยุติกนิกายวดัแรกทีสร้างขึน ต่อมาได้ทรง

เปลียนสร้อยชือวดัเป็น “วดัราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม” 

วดันีได้รับการปฏิสงัขรณ์สิงชํารุดทังพระอารามและมีการสร้างอาคารเพิมเติมใน

สมยัรัชกาลที 5 ซึงรวมถึงการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนงัภายในพระวิหารด้วย ได้แก่ ภาพหมู่เทพ

เทวดาอยู่ทีผนงัสว่นบนกรอบหน้าตา่งภาพพระราชพิธีสิบสองเดือนบนพืนทีระหว่างช่องหน้าต่าง 

และผนงัสกดัหน้าเป็นภาพประวตัิศาสตร์การเสดจ็หว้ากอเพือทอดพระเนตรสริุยปุราคาของรัชกาล

ที 47
 

3. วัดเสนาสนาราม เดิมชือ วดัเสือ สร้างตงัแตส่มยัอยธุยา ตงัอยู่หลงัพระราชวงัจนัทร

เกษม พระนครศรีอยุธยา ครันสมยัรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ ทรงมีพระราช

ประสงค์ให้ พระราชวงัเมืองลพบุรี หรือ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ เป็นพระราชฐาน จึงได้ทรง

                                                             
6 กรมศิลปากร, ศิลปวัฒนธรรมไทย เล่ม 4: วัดสําคัญ กรุงรัตนโกสินทร์ 

(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร), 242. 
7เรืองเดียวกนั. 
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กระทําผาติกรรมโดยซือทีดินอทิุศถวายเป็นธรณีสงฆ์เท่าจํานวนเนือทีบริเวณพระนารายณ์ราช

นิเวศน์และสถาปนาวดัสําคญัทีทรุดโทรมควบคู่ไปด้วย ซึงมีวดัเสือ รวมอยู่ด้วย โดยได้รับการ

ปฏิสงัขรณ์ทังพระอาราม เมือ พ.ศ. 2406 แล้วพระราชทานนามว่า วดัเสนาสนารามราชวรวิหาร 

โดยมีพระราชประสงค์จะให้เป็นวัดฝ่ายธรรมยุติกนิกายประจํากรุงเก่า ต่อมาเมือ พ.ศ. 2427 

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั โปรดฯ ให้ขยายเขตวิสงุคามสีมา และบรูณะเพิมเติม 

ภายในอโุบสถแห่งนีมีงานจิตรกรรมฝาผนงัเขียนภาพเขียนการเสด็จทอดพระเนตร

สริุยปุราคา ภาพพระราชพิธีสิบสองเดือน และภาพเทพชมุนมุ เช่นเดียวกบัจิตรกรรมฝาผนงัวดัราช

ประดิษฐ์ นอกจากนียงัปรากฏวา่มีการเขียนภาพพระสงฆ์ปลงอสภุกรรมฐานด้วย8
 

4. วัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จฯ กรมพระราชวงับวรมหาศกัดิพลเสพ สร้างในช่วง

ระหว่าง พ.ศ. 2367 - 2375 ทังนีพระบาทสมเด็จพระนังเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้อาราธนาให้พระวชิ

รญาณเถระ (เจ้าฟ้ามงกุฎขณะเมือทรงผนวช) เสด็จมาครองวัดนี ใน พ.ศ. 23799
 โดยได้

พระราชทานนามใหมว่า่ “วดับวรนิเวศวิหาร” ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มี

การก่อสร้างบูรณะวัดบวรนิเวศวิหารสืบต่อจากทีสร้างไว้ตลอดรัชกาลของพระองค์ ครันสมัย

รัชกาลที 5 มีการซ่อมปรับปรุงทงัพระอารามตอ่เนืองมา ทงันีถือวา่วดับวรนิเวศวิหารเป็นวดัสําคญั

ในฐานะวดัแรกเริมของสงฆ์ในฝ่ายธรรมยุต10
 ส่วนงานจิตรกรรมฝาผนังทีศึกษาในงานวิจัยนีคือ

วิหารพระศาสดา และ พระวิหารเก๋ง 

พระวหิารพระศาสดา - พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าฯ ทรงสร้างใน พ.ศ. 2409 

ภายในแบ่งเป็นสองห้อง ห้องแรก อยู่ทิศตะวนัออก ประดิษฐานพระพุทธรูปพระศรีศาสดา ผนัง

ตอนบนเหนือหน้าตา่งเขียนเรืองตํานานการสร้างพระพทุธรูป 3 องค์ คือ พระพทุธชินราช พระพุทธ

                                                             
8 เอือง ชุมทัพ, จิตรกรรมฝาผนังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ: ฝ่าย

อนรัุกษ์จิตรกรรมฝาผนงัและประติมากรรมติดทีกองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2538), 151 – 153; 

ณัฎฐภทัร จันทวิช, ประวัติวัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ: นุชาการพิมพ์, 

2553), 18-34. 
9 ประชุมหมายรับสังภาค 4 ตอนที 1 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาล

พระบาทสมเด็จพระนังเกล้าเจ้าอยู่ หัว จ.ศ.1186 -1203 (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการชําระ

ประวัติศาสตร์ไทยและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี  สํานักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี, 2536), 171 - 172. 
10 กรมการศาสนา, ประวัติวัดทัวราชอาณาจักร (กรุงเทพฯ: กองพุทธศาสนสถาน, 

2525), 60. 
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ชินสีห์ และพระศรีศาสดา ผนงัตอนลา่งระหวา่งประตหูน้าตา่งเขียนเรืองธุดงควตัร ส่วนห้องทีสอง 

อยู่ทิศตะวนัตก ห้องประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธไสยาสน์ เขียนภาพจิตรกรรมพุทธประวตัิ

ตอนปรินิพพานทีผนงัสกดัด้านหลงั ตอนบนของผนงัทีเหลือทงั 3 ด้านเขียนภาพเทพชุมนุม ถัดลง

มาทางตอนลา่งของผนงัด้านทิศตะวนัตกและทิศใต้ เป็นภาพบคุคลตา่งชาติ และทางด้านทิศเหนือ

เป็นภาพโต๊ะบชูาอย่างจีน และภาพอสภุกรรมฐาน11
 

พระวิหารเก๋ง - พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ให้

เป็นทีสําหรับประดิษฐานพระพทุธรูปฉลองพระองค์ของเจ้าอาวาสวดับวรนิเวศ แต่การก่อสร้างยัง

ไมเ่สร็จสินในรัชกาลของพระองค์พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงบูรณปฏิสงัขรณ์

จนแล้วเสร็จและโปรดให้ประดบัตกแตง่อย่างจีนเขียนภาพจิตรกรรมเรืองสามก๊กทีผนังทัง 4 ด้าน 

ตงัแตต่อนชีซีลาเลา่ปีไปเมืองฮโูต๊จนถึง ตอนกวนอปูลอ่ยโจโฉหนีไป ส่วนทีเพดานเขียนลายมงักร

ดนัเมฆ12
 

5. วัดอรุณราชวราราม เป็นวดัสมยักรุงเก่า และเป็นวดัในพระบรมมหาราชวงัใน

สมยักรุงธนบรีุ ในสมยัรัตนโกสินทร์ได้รับการบรูณปฏิสงัขรณ์และการสร้างเพิมเติมเรือยมา ครันรัช

สมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสงัขรณ์หลายรายการ พระราชทาน

นามวดัใหม่ว่า วดัอรุณราชวราราม สมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการ

ปฏิสงัขรณ์ครังใหญ่เกือบทงัพระอาราม และอญัเชิญพระพุทธนฤมิตรมาประดิษฐานทีบุษบกมขุ

หน้าพระอโุบสถ13 

 ต่อมา พ.ศ. 2438 เกิดเพลิงไหม้พระอโุบสถ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าได้

เสดจ็ไปอํานวยการดบัเพลิงด้วยพระองค์เอง ในการบูรณะพระองค์โปรดฯ ให้พระวรวงศ์เธอ กรม

หมืนปราบปรปักษ์เป็นแม่กอง การปฏิสงัขรณ์อโุบสถนีเสมือนกับเป็นการสร้างใหม่ทังหมด แล้ว

เสร็จใน พ.ศ. 244114
  ดงันนังานจิตรกรรมในพระอโุบสถจึงเป็นงานเขียนในสมยัรัชกาลที 5 โดยที

                                                             
11 สมศักดิ แตงพันธ์ และวีระชัย วีระสุขสวัสดิ, จิตรกรรมฝาผนังใน

กรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ: ฝ่ายอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรมติดที กอง

โบราณคดี กรมศิลปากร, 2533), 124 - 125. 
12 เรืองเดียวกนั, 83 - 84. 
13 กรมศิลปากร, ศิลปวัฒนธรรมไทย เล่ม 4: วัดสําคัญ กรุงรัตนโกสินทร์, 141 - 

143. 
14 เรืองเดียวกนั, 143. 
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ผนังเขียนภาพทัง 4 ด้าน ผนังด้านหน้าพระประธานเป็นภาพพุทธประวตัิ ผนังด้านใต้เหนือบาน

หน้าตา่งทิศใต้เขียนภาพเวสสนัดรชาดก ตามระหวา่งช่องหน้าตา่งเป็นภาพชาดกในทศชาติ 

6. วัดโพธินิมิตรสถติมหาสีมาราม ตงัอยู่แขวงบางยีเรือ เขตธนบุรี เมือ พ.ศ. 2416 

สมเดจ็พระวนัรัตน วดัสทุศันเทพวราราม ครังยงัเป็นพระเทพกวี (นามเดิมว่า แดง ฉายา สีลวฑัฒ

โน) ได้อทิุศทีดินซึงเป็นมรดกจากนายโพ และนางมิ (บิดาและมารดา) สร้างเป็นพระอารามเพือ

อทิุศสว่นกศุล เรียกชือวา่ "วดัโพมิ" ได้รับพระราชทานวิสงุคามสีมาในปีตอ่มา พระบาทสมเด็จพระ

จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั พระราชทานนามวดัใหมว่า่ วดัโพธินิมิตร เมือทรงรับเป็นพระอารามหลวง

แล้ว สมเด็จพระวนัรัตนจึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตผกูมหาสีมาวดัโพธินิมิตร เมือ 

ตลุาคม พ.ศ. 243315 

ครังหนึงเมือ พ.ศ. 2432 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเสด็จพระราชดําเนินเพือ

ถวายผ้าพระกฐินทีวดันีทรงเห็นว่าพระอโุบสถสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้เขียนลวดลาย

ภายใน จึงพระราชทานพระราชทรัพย์ไว้จ้างช่างเขียนคือ พระอาจารย์แดง (วดัหงส์รัตนาราม) ผู้

เป็นช่างเขียนมีชือเขียนภาพ เนือหาของจิตรกรรมเป็นเรืองเกียวกับภาพพระสงฆ์ ภาพประกอบ

กศุลตามประเพณีของประชาชน สว่นภาพเขียนสําคญัคือจิตรกรรมภาพการอญัเชิญกิงพระศรีมหา

โพธิ ไปยงัลงักาทวีป16
 

7. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เดิมชือ วดัแหลม หรือ วดัไทรทอง ต่อมาได้รับ

พระราชทานนามจากพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าฯ วา่ วดัเบญจบพิตร เพราะวดันีมีพระเจ้าบรม

วงศ์เธอ 5 พระองค์ทรงร่วมกันปฏิสงัขรณ์ ต่อมาใน พ.ศ. 2441 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ซือทีดินระหว่างคลองผดงุกรุงเกษมจนถึงคลองสามเสนเพือสร้างที

ประทบั พระราชทานนามวา่ “สวนดสิุต” (ปัจจบุนัคือพระราชวงัดสิุต) ในการนนัได้ทรงกระทําผาติ

กรรมวดัโบราณ 2 แห่งทีอยู่บริเวณนนั ทรงเลือกสถาปนาวดัใหมที่ตงัในปัจจบุนั โดยโปรดเกล้าฯ ให้

สมเดจ็ฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์เป็นผู้ทรงออกแบบก่อสร้างพระอโุบสถและถาวรวตัถุ

อืนๆ และพระราชทานามใหมเ่ป็น วัดเบญจมบพติร หมายถึง วดัของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที 5 

สว่นสร้อยนาม ดุสิตวนาราม มาจากการทีพระองค์ถวายทีดินเป็นทีวิสงุคามสีมาเพิมเติมแก่วดั

เบญจมบพิตร จึงเรียกรวมกนัวา่ วดัเบญจมบพิตรดสิุตวนาราม17 

                                                             
15 กรมการศาสนา, ประวัติวัดทัวราชอาณาจักร, 328. 
16 กรมศิลปากร, เรืองเดียวกนั, 186. 
17 กรมศิลปากร, วัดหลวงสมัยรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2539), 183 

- 185. 
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 อาคารสําคญัในการศกึษางานจิตรกรรมมีอยู่สองแห่ง คือ พระอโุบสถ ซึงสถาปนา

ขนึใหม ่โดยพระองค์ทรงมีพระราชดําริให้เขียนเป็นเรืองในพุทธศาสนา ส่วนอีกแห่ง คือ พระทีนัง

ทรงผนวช ตามประวตัิแตเ่ดิมพระทีนงันีเคยเป็นทีประทบัเมือพระองค์ทรงผนวชเมือ พ.ศ. 2416 ณ 

พทุธรัตนสถานในพระบรมมหาราชวงั เมือสถาปนาวดัเบญจมบพิตรแล้ว ใน พ.ศ. 2442 พระองค์

ได้โปรดฯ ให้ย้ายพระทีนังทรงผนวชมาปลกูทีวดันีและใช้เป็นกุฏิของเจ้าอาวาสองค์แรก ภายใน

พระทีนงัมีภาพจิตรกรรมฝาผนงัเกียวกบัประวตัิศาสตร์ พระราชประวตัิ ขนบธรรมเนียมประเพณี

สมยัรัชกาลที 5 

8. วัดราชาธิวาส เป็นวดัเก่าแก่ เดิมชือ วดัสมอราย ได้รับการปฏิสงัขรณ์ในสมยั

รัชกาลที 1 และสมยัรัชกาลที 3 ตอ่มา พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับพระราชทาน

นามวา่ “วดัราชาธิวาสวิหาร” ครัน พ.ศ. 2451 รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ทรงมีพระราชดําริในการปฏิสงัขรณ์วดัราชาธิวาส ซึงทําให้มีการรือสิงปลกูสร้างเก่าทีมีอยู่และสร้าง

ขนึใหมร่วมถึงพระอโุบสถด้วย พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จฯกรมพระยานริศรานุวตัิวงศ์เป็นผู้

ออกแบบสร้างพระอุโบสถ18
 จึงทรงตรวจตราสํารวจและมีพระราชวินิจฉัยเกียวกับการ

บูรณปฏิสงัขรณ์ โดยมีพระราชประสงค์ว่า “...การทีจะจัดวัดครังนี ไม่ใช่จะตกแต่งให้งดงาม

ครึกครืนเปนพระอารามหลวง คิดจะจดัให้เป็นวดัทีอยู่สบายอย่างวดับ้านนอก อย่างทีฝรังเรียกว่า 

มอนาสเตริ ไมใ่ช่รอแยลแชปเปอล...”19
  

 อย่างไรก็ตามการสร้างปฏิสงัขรณ์ยงัไมแ่ล้วเสร็จ พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า

เจ้าอยู่หวั เสดจ็สวรรคตก่อน การสร้างพระอโุบสถและงานจิตรกรรมได้สําเร็จในรัชกาลต่อมา โดย

จิตรกรรมฝาผนงัภายในพระอโุบสถเป็นเรืองเวสสนัดรชาดก ส่วนด้านหลงัพระประธานเขียนเป็น

ภาพพระพทุธเจ้าประทบัจงกรมอยู่บนท้องฟ้ามีพระสาวกอยู่ด้านข้าง 

                                                             
18 กรมศิลปากร, ศิลปวัฒนธรรมไทยเล่ม 4 วัดสําคัญ กรุงรัตนโกสินทร์, 266-

267. 
19 ประวัติวัดราชาธิวาสวรวหิาร (กรุงเทพฯ: วดัราชาธิวาสวรวิหาร, 2543), 44-49. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที 3 

การแสดงออกในงานจติรกรรมฝาผนังในพระราชประสงค์รัชกาลที 5 

 

การศกึษาจิตรกรรมฝาผนงัในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว ได้เลือกเอาจิตรกรรมฝาผนังจากพระอารามสําคญัต่อไปนี  วดัปรมยัยิกาวาส วดัราช

ประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วดัเสนาสนราม วดับวรนิเวศวิหาร วดัโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม วดั

อรุณราชวราราม วดัเบญจมบพิตรดสิุตวนาราม วดัราชาธิวาส ภายใต้เงือนไขสองประการคือ ต้อง

เป็นพระอารามทีทรงโปรดให้สร้างหรือบูรณปฏิสังขรณ์ และเป็นพระอารามทีทรงมีพระราช

ประสงค์ให้เขียนงานจิตรกรรม ทงัทีเขียนขนึใหม ่หรือเขียนซ่อมแซม 

 

เนือหาเรืองราวในงานจติรกรรม  

เนือหาเรืองราวในงานจิตรกรรม ได้แบ่งตามเนือหาเรืองราวได้แก่ จิตรกรรมเนือเรือง

แบบประเพณีจิตรกรรมเชิงสจันิยมในพระราชนิยมรัชกาลที 4 และ จิตรกรรมเรืองตํานานและ

ประวตัิศาสตร์ 

1. จติรกรรมเนือเรืองแบบประเพณี 

1.1 จติรกรรมฝาผนังเรืองชาดกและพุทธประวัติ ทังสองเรืองนีเป็นเนือหาที

นํามาเขียนจิตรกรรมในพระอารามอยู่เสมอจนเป็นแนวทางจิตรกรรมแบบประเพณี โดยมีแบบแผน

ทีสามารถเห็นได้ชดัตงัแตส่มยัอยธุยา อนัได้แก่การเขียนภาพมารผจญไว้ทีผนงัสกดัหน้า เขียนภาพ

ไตรภมิูไว้ทีสกดัหลงั สว่นพทุธประวตัิและชาดกจะเขียนไว้ทีผนงัด้านข้างซ้าย-ขวาของพระประธาน 

สําหรับสมยัรัชกาลที 5 ในกลุม่พระอารามทีทําการศกึษาพบวา่มีการเขียนเรืองราวพทุธประวตัิและ

ชาดกอยู่มาก ในสว่นนีได้แบ่งการศึกษาเป็นพระอาราม เหตเุพราะแต่ละแห่งมีแนวความคิดการ

แสดงออกทีแตกตา่งกนั ประกอบด้วยวดัปรมยัยิกาวาส วดับวรนิเวศวิหาร วดัอรุณราชวราราม วดั

เบญจมบพิตรดสิุตวนาราม และวดัราชาธิวาส                                 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วัดปรมัยยกิาวาส - พทุธประวตัิทีนํามาเขียนไว้ในพระอโุบสถวดัปรมยัยิกา

วาสมีฉากหลกัคือเรืองมารผจญ ซึงบริเวณผนังสกัดหน้าพระประธาน และส่วนพุทธประวตัิตอน

อืนๆ ทีนํามาเขียนไว้ เป็นฉากทีพระพุทธเจ้าออกปฏิบัติพุทธกิจ ซึงจิตรกรรมส่วนทีเป็นเรืองพุทธ

ประวตัินี เขียนขึนบนผนังชันบนเหนือกรอบประตหูน้าต่างเท่านัน ส่วนพืนผนังระหว่างหน้าต่าง

เขียนเป็นเรืองธดุงควตัร 

ฉากมารผจญ สําหรับฉากมารผจญเป็นจิตรกรรมแสดงเหตกุารณ์ทีเกิดขึน

ตงัแต่ก่อนการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า โดยวสัวดีมารได้เข้ามาขดัขวางการตรัสรู้ จนถึงการทีพระ

โพธิสตัว์ได้พระธรณีขนึมาเป็นพยานการบําเพ็ญบญุบารมีทีมีมาแต่อดีตชาติ ด้วยการบีบมวยผม

อนัแสดงให้เห็นถึงนําทกัษิโณทกทีพระโพธิสตัว์เคยกรวดไว้ จนเหล่ากองทัพมารได้พ่ายแพ้หนีไป 

ซึงตอ่มาพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพทุธเจ้า ถือวา่เป็นการเลือกเรืองแนวประเพณีในการเขียนเรือง

มารผจญและมารวิชยัไว้ทีผนงัสกดัหน้า (ภาพที 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลกัษณะงานจิตรกรรมทีปรากฏนีทีเห็นเด่นชัดทีสดุคือ ความพยายามของ

ช่างเขียนภาพทีต้องการให้มีสดัสว่นและการแสดงออกสมจริง มีการใช้หลกัของทศันียวิทยาเข้ามา

ประกอบ องค์ประกอบภาพเช่นท้องฟ้า ก้อนเมฆ ภเูขา ต้นไม้ เขียนได้สมจริง มีการลงสีแสดงแสง

เงาแสดงมิติ สว่นภาพบคุคลเขียนได้มีสดัสว่นขนาดเลก็พอเหมาะกบัฉากป่าเขา 

 
ภาพที 1 ฉากมารผจญ วดัปรมยัยิกาวาส 

ทีมา: น. ณ ปากนํา [นามแฝง], ชุดจติรกรรมฝาผนังในประเทศไทย วัดปรมัยยกิาวาส 

(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2546), 79. 
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การเขียนฉากมารผจญตามแบบจิตรกรรมแบบประเพณีทัวไป โดยเฉพาะ

ภาพพญาวสัวดีมารขีช้างคีรีเมขล์ และพลพรรคมารเข้าขดัขวางการตรัสรู้ ฉากเหตกุารณ์นีเปิด

โอกาสให้ช่างได้แสดงฝีมืออย่างเตม็ที ทังเรืองจินตนาการและการแสดงออกอย่างโลดโผนอิสระ1 

ตวัอย่างเช่น จิตรกรรมผนงัสกดัหน้าทีวดัสวุรรณาราม (ภาพที 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดงันนัหากเปรียบเทียบระหวา่งลกัษณะของภาพจิตรกรรรมฝาผนังภาพมาร

ผจญในแบบประเพณี กบัภาพทีวดัปรมยัยิกาวาส จะพบวา่แตกตา่งกนัในเรืองของอารมณ์และการ

เคลือนไหวในภาพอย่างมาก ภาพทีวดัปรมยัยิกวาสไม่ได้แสดงความเคลือนไหวทีรุนแรง สดัส่วน

ของบคุคลในกองทพัมารมีขนาดเล็กลงกว่าเดิมมาก อารมณ์ในภาพเป็นไปอย่างนิงๆ แต่กลบัไป

เน้นรายละเอียดทีฉากทิวทศัน์ จึงบดบงัความสําคญัของเนือหามารผจญลง2 ทงันีอาจเนืองมาจาก

ความสมจริงเชิงองค์ประกอบภาพทีช่างในสมยัรัชกาลที 5 เรียนรู้และประยุกต์จากรูปแบบทาง

ตะวนัตกมาใช้กบังานจิตรกรรมฝาผนงัไทย 

                                                             
1สนัติ เล็กสขุมุ, “จะเรียกภาพพุทธประวตัิ “ตอนมารผจญ” “ตอนชนะมาร” หรือจะ

เรียก “ตอนมารผจญ-ชนะมาร” ก็ได้,” ใน คุยกับงานช่างไทยโบราณ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 

2555), 21. 
2กรมศิลปากร, การเปลียนแปลงด้านสถาปัตยกรรมศิลปกรรมในสมัยรัชกาลที 

5 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2553. พิมพ์ในวาระ 100 ปีแห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ

จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั พ.ศ. 2553),76. 

 

ภาพที 2 ฉากมารผจญ วดัสวุรรณาราม 
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ความสมจริงในจิตรกรรมไทยโดยเฉพาะด้านองค์ประกอบภาพได้มี

พฒันาการเรือยมานบัแตรั่ชกาลที 3 ตอ่เนืองรัชกาลที 4 ตวัอยา่งเช่น จิตรกรรมเรืองมารผจญทีวดั

บปุผาราม ธนบุรี3 (ภาพที 3) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลียนด้านองค์ประกอบภาพทีต้องการให้

เหมือนจริง ทงัการเขียนฉากธรรมชาติ มีการลงสีเน้นมิติและเขียนขนาดสดัสว่นบคุคลให้สอดคล้อง

กบัฉาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พุทธประวัติตอนอืนๆ นอกจากพุทธประวตัิตอนมารผจญแล้ว ยังมีการ

เขียนฉากเหตกุารณ์พระพทุธเจ้าเสด็จไปทีต่างๆ พร้อมกับภิกษุสาวก นับเป็นจํานวนสิบเอ็ดห้อง

ภาพ เนือหาทีเกียวกบัเหตกุารณ์หลงัจากพระองค์ตรัสรู้แล้วทงัหมด4 

ลกัษณะทีปรากฏจะเป็นภาพพระพทุธเจ้าออกปฏิบัติพุทธกิจในทีต่างๆ โดย

แสดงออกมาในลกัษณะทีพระองค์ประทับท่ามกลางพระภิกษุหรือสาวกและเหล่าเทวดาภายใน

พระอาราม พืนป่า และตัวเมืองในอิริยาบถนังสมาธิและการเดินออกเทศนาสังสอน ส่วน

องค์ประกอบทีช่วยเน้นยําความสําคญัของภาพพระพทุธเจ้าคือเบืองหลงัซึงเป็นฉัพพรรณรังสีรอบ

พระเศียร รวมถึงการเขียนลายทองลงบนสว่นทีเป็นผ้าจีวร (ภาพที 4) 

                                                             
3วดับุปผารามวรวิหารเป็นวดัเก่า ช่วงปลายรัชกาลที 3 ขนุนางในตระกูลบุนนาคได้

ร่วมกนัปฏิสงัขรณ์ งานจิตรกรรมนนัคงเขียนขนึสมยัรัชกาลที 4 ลงมาแล้ว ดเูพิมใน สริุยา รัตนกุล 

และคณะ, พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร, เล่ม 2, (นครปฐม: มหาวิทยาลยัมหิดล, 

2550), 779. 
4น. ณ ปากนํา [นามแฝง], ชุดจติรกรรมฝาผนังในประเทศไทย วัดปรมัยยกิาวาส 

(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2546), 74-78. 

 

ภาพที 3 ฉากมารผจญ วดับปุผาราม 
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ส่วนภาพบุคคลอืนๆซึงได้แก่ภิกษุสาวก กษัตริย์ ชาวบ้าน ข้าราชบริพารที

แวดล้อมพระพทุธเจ้า  ช่างได้เขียนแสดงออกความสมจริง จะเห็นได้จากเครืองแต่งกาย หรือตวั

บคุคลทีมีการลงแสงเงา อีกข้อสงัเกตคือกลุม่ข้าราชบริพารทีปรากฏล้วนไว้ทรงผมมหาดไทย และ

สวมเสือแขนยาวเข้าเฝ้า ลกัษณะเช่นนีย่อมเป็นทีคุ้นตาในสมยันันนับแต่สมยัรัชกาลที 4 ทีโปรด

เกล้าฯให้ขนุนางมีการสวมเสือเข้าเฝ้า5 ส่วนสมยัต้นรัชกาลที 5 มีการจัดระเบียบเครืองแต่งกาย

ข้าราชการด้วยการให้สวมผ้าแพรสีต่างกันตามกระทรวง6 จนกระทังต่อมาได้มีการใช้เสือราชปะ

แตนขนึในภายหลงัราว พ.ศ. 2415  

ภาพอาคารบ้านเรือนทีปรากฏแสดงให้เห็นว่า ช่างได้เลือกเขียนภาพอาคาร

อย่างตะวนัตกประกอบเข้าไปในฉากอย่างมาก เช่น อาคารทีมีหน้าจัวแบบอาคารแบบตะวนัตก 

(Pediment) หรือการเขียนอาคารทรงตกึแบบยุโรป (ภาพที 5) มีการใช้เทคนิคเพือแสดงความลึก

และมิติแสงเงา ซึงมีพฒันาการเขียนอาคารเช่นนีในงานจิตรกรรมสกลุช่างขรัวอินโขง่ รวมไปถึงงาน

เขียนของช่างในรัชกาลที 4 แล้ว ดงัเช่นจิตรกรรมภาพปริศนาธรรม พระอโุบสถ วดับวรนิเวศวิหาร 

เป็นต้น 

                                                             
5เจ้าพระยาทิพากรวงศ ์(ขํา บนุนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาล

ที 1 - 4 ฉบับเจ้าพระยาทพิากรวงศ์ (ขาํ บุนนาค) (กรุงเทพฯ: ศรีปัญญา, 2555), 1512. 
6สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ความทรงจํา (พระนคร: หอสมุดกลาง, 

2513), 244-245. 

 
ภาพที 4 พระพทุธเจ้าและสาวก  

ทีมา: น. ณ ปากนํา [นามแฝง], ชุดจติรกรรมฝาผนังในประเทศไทย วดัปรมัยยกิาวาส 

(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2546), 48. 
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ดงัทีกล่าวมาแล้วว่าเรืองราวการแสดงออกภายในภาพพุทธประวตัินีเป็น

เหตกุารณ์หลงัจากการตรัสรู้สว่นภาพเรืองเกียวกบัการประสตูิ พระโพธิสตัว์แสดงปาฏิหาริย์ปรากฏ

เหนือมวยผมของดาบส การอภิเษกสมรสการออกบวช บําเพ็ญทุกรกิริยา พระอินทร์ดีดพิณถวาย 

การลอยถาดเสียงทาย หรือเรืองอืนๆขณะทีทรงเป็นพระโพธิสัตว์สิทธัตถะ กลบัไม่พบในพระ

อโุบสถแห่งนี 

ส่วนภาพเหตุการณ์หลังการตรัสรู้นัน พบว่าไม่ได้เขียนเรืองราวพุทธ

ปาฏิหาริย์สําคญั เช่น ยมกปาฏิหาริย์หรือการเสด็จลงจากสวรรค์ชันดาวดึงส์หลงัจากโปรดพระ

มารดาเป็นต้น อย่างไรก็ตาม จิตรกรรมฝาผนงัพทุธประวตัิทีวดัปรมยัยิกาวาสกลบัไมมี่เรืองราวเชิง

ปรัมปราดงักล่าวเท่าใดนัก แต่มกัจะเขียนภาพทีพระพุทธเจ้าทรงออกเทศนาปฏิบัติพุทธกิจในที

ตา่งๆ พร้อมกบัพระภิกษุและพระสาวก (ภาพที 6) มีตอนเสด็จไปเมืองปาวา และเสวยภตัตาหาร

ครังสดุท้าย และตอนเสดจ็ปรินิพพานทีใต้ต้นสาละคู ่ทีผนงัทิศเหนือ ใกล้ผนังสกัดหลงั (ภาพที 7) 

จากเรืองราวทีปรากฏทําให้เห็นวา่นบัเป็นแนวทางใหม่ๆ  ทีไม่ได้เน้นเขียนภาพไปในเชิงปาฏิหาริย์ 

ทังทีบางเหตกุารณ์สําคัญทีหยิบยกมาเขียนตามธรรมเนียม เหลือแต่เพียงพุทธประวตัิตอนบาง

สําคญับางตอนเท่านนั เช่น ตอนตรัสรู้ หรือตอนตรัสเทศนาในทีตา่งๆ และปรินิพพานเท่านนั 

 

 

 

ภาพที 5 พทุธประวตัิ วดัปรมยัยิกาวาส 

ทีมา: น. ณ ปากนํา [นามแฝง], ชุดจติรกรรมฝาผนังในประเทศไทย วัดปรมัยยกิาวาส 

(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2546), 56. 
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การลดทอนหรือไมเ่น้นความสําคญัของพทุธประวตัิในเชิงอิทธิปาฏิหาริย์นัน 

เริมเกิดขึนมานับแต่รัชกาลที 4 แล้ว เนืองจากเป็นช่วงทีหลกัและเหตผุลทางวิทยาศาสตร์จาก

ตะวนัตกได้นําเข้ามาเผยแพร่อย่างมาก ซึงหากนํามาพิสจูน์กับเรืองพุทธประวตัิทีเชือถือกันอยู่ใน

เวลานนั จะพบวา่เรืองดงักลา่วดเูป็นสิงเหนือธรรมชาติและดงูมงาย ทงันีพระบาทสมเด็จพระจอม

 

ภาพที 6 พทุธประวตัิ วดัปรมยัยิกาวาส 

ทีมา: น. ณ ปากนํา [นามแฝง], ชุดจติรกรรมฝาผนังในประเทศไทย วดัปรมัยยกิาวาส 

(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2546), 55. 

 

ภาพที 7 พทุธประวตัิ ตอนปรินิพพาน วดัปรมยัยิกาวาส 
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เกล้าเจ้าอยู่หวั ผู้ทรงนําการเปลียนแปลงและเปิดรับอารยธรรมกับความคิดจากต่างชาติไว้ตงัแต่

ครังทีทรงผนวชเป็นพระวชิรญาณเถระจนถึงคราวทีเสด็จขึนเป็นกษัตริย์ โดยพระองค์ทรงเห็นว่า

แท้จริงแล้วพระพุทธเจ้าทรงเป็นมนุษย์ธรรมดา คือผู้ ทีมีปัญญาพิจารณาว่าสัตว์ทังหลายเกิด

มาแล้วตาย จึงแสวงหาอบุายทีออกบวชเพือแสวงหาทางออก จนค้นพบวิธีการดบัทุกข์ “...ทํา

ความเพียร ละเสียซึงความชวัทงัปวง ...ไมมี่ใครเป็นครูอาจารย์ แล้วก็รู้ดีรู้ผิดรู้ชอบ ท่านผู้ นีแลชือ

วา่พระพทุธเจ้า...”7 

แนวความคิดเรืองพระพทุธเจ้าทรงเป็นมนษุย์นี ได้สะท้อนผา่นงานศิลปกรรม

ในรัชกาลสมเด็จ  พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเช่นกัน เห็นได้จากการสร้างพระพุทธรูป ทีมีความ

ใกล้เคียงความเป็นมนษุย์มากขนึได้แก่ การสร้างพระพทุธรูปทีไมมี่สว่นอษุณีษะ เป็นแต่เพียงส่วน

พระเศียรแล้วตอ่ด้วยรัศมี การสร้างพระพทุธรูปทีมีพระกรรณสนั การทําพระพุทธรูปครองจีวรเป็น

ริวแบบธรรมชาติเหมือนจริง หรือวา่การนิยมสร้างพระพุทธรูปปางสมาธิ อนัแสดงความเรียบง่าย

ในลกัษณะอิริยาบถทีเป็นกิจวตัร แทนการสร้างพระปางมารวิชัย ซึงพืนฐานเป็นเรืองการชนะมาร

ด้วยเรืองปาฏิหาริย์เหนือธรรมชาติ ดงัตวัอย่างเช่น พระสมัพทุธพรรณี พระนิรันตราย เป็นต้น8 

การลดทอนความเหนือธรรมชาติ หรือการเชือถือในความเป็นมนุษย์สามญั

ของพระพุทธเจ้าในสมัยรัชกาลที 4 นัน ทําให้กลับมาพิจารณางานศิลปกรรม โดยเฉพาะงาน

จิตรกรรมสมยัตอ่มาซึงห่างกนัไมน่าน คาดวา่น่าจะได้รับความคิดบางประการทีสอดคล้องกัน ดงั

ภาพพทุธประวตัิทีเน้นความสมจริงเชิงกิจวตัรของพระองค์มากกวา่เรืองราวเชิงปาฏิหาริย์ ทีปรากฏ

ในวดัปรมยัยิกาวาส เป็นต้น 

ภาพเจดีย์จุฬามณี โดยเนือหาตามพุทธประวตัิแล้ว เจดีย์จุฬามณีเป็นที

บรรจมุวยพระเกศาและพระเขียวแก้ว (พระทาฐธาต)ุ ของพระพทุธเจ้า โดยเจดีย์ดงักล่าวตงัอยู่บน

สวรรค์ชนัดาวดงึส์ตามระบบจกัรวาลวิทยาโบราณ ซึงหากถ่ายทอดเป็นงานจิตรกรรมฝาผนังแล้ว 

จะเขียนเป็นภาพเขาสตัตบริภณัฑ์ล้อมรอบเขาพระสเุมรุตรงกลาง โดยยอดเขาพระสเุมรุเป็นสวรรค์

ชนัดาวดงึส์ มีไพชยนต์มหาปราสาท เป็นทีประทบัของท้าวสกักะ(พระอินทร์) และมีเจดีย์จุฬามณี 

(ภาพที 8) 

 

                                                             
7พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, มหามกุฎราชานุสสรณีย์ (พระนคร: 

มหามกฏุราชวิทยาลยั, 2511), 3. 
8ดเูพิมใน ณฏัฐภทัร จันทวิช, ศิลปกรรมแบบพระราชนิยมพระบาทสมเด็จพระ

จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2549), 40-44. 
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อย่างไรก็ตาม ภาพเจดีย์จุฬามณีทีวัดปรมัยยิกาวาส (ภาพที 9) มีความ

แตกตา่งจากภาพเจดีย์จฬุามณีแบบประเพณีทวัไป เนืองจากไมป่รากฏการเขียนเขาสตัตบริภณัฑ์

เรียงรายตามความเชือจกัรวาลวิทยาแบบเดิม โดยมีการเน้นความสําคญัตวัองค์เจดีย์ให้อยู่ในแกน

ศนูย์กลาง เขียนให้มีขนาดใหญ่ ตงัอยู่บนฐานเป็นชนั ล้อมรอบด้วยพระระเบียง ตวัองค์เจดีย์มีการ

ลงสีแสงเงาให้มีมิติขนึ ใกล้เจดีย์มีการประดบัเครืองสงูตา่งๆ การเขียนภาพบคุคลทีเป็นเทพเทวดา

เหาะลอยมานมสัการพระเจดีย์อย่างมาก โดยยกให้เจดีย์เป็นจุดเด่นสงูสดุในภาพ และลดทอน

เรืององค์ประกอบอืนๆ ตามคติไตรภูมิไปด้วย เช่น สวรรค์ชันอรูปภูมิ ทีปรกติจะเขียนเป็นภาพ

ปราสาททีวา่งเปลา่ลอยอยู่กลางอากาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 8 ภาพไตรภมิูและเจดีย์จฬุามณี วดัเกาะแก้วสทุธาราม

 

ภาพที 9 ภาพเจดีย์จฬุามณี วดัปรมยัยิกาวาส 
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ภาพเจดีย์จฬุามณีทีวดัปรมยัยิกาวาสจึงเป็นแบบแปลกตาจากทีนิยมเขียน

กนั นอกจากนีเจดีย์ทรงระฆงัคงเป็นทีคุ้นเคยจนอาจนํามาเป็นต้นแบบในการเขียน เนืองจากเจดีย์

ทรงระฆงัเป็นภาพสะท้อนพระราชนิยมของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทีทรงโปรดเกล้า

ฯ ให้สร้างเจดีย์ทรงดงักลา่วเป็นประธานในพระอารามตา่งๆ อยู่เสมอ 

วิเคราะห์ภาพรวมและแนวความคิดการแสดงออกเนือหาเรืองราว 

การวิเคราะห์ภาพจิตรกรรมพุทธประวัติภายในพระอุโบสถนัน โดยภาพรวมมีพัฒนาการด้าน

รูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิงการนําเทคนิคอย่างตะวนัตก อย่างการเขียนภาพมีแสงเงา การผลัก

ระยะใกล้ไกลตามหลกัทศันีวิทยา ซึงแท้จริงเริมมีตงัแตแ่บบสกลุช่างขรัวอินโขง่ครังรัชกาลที 4 แล้ว 

เพียงแต่จิตรกรรมทีวัดปรมัยยิกาวาสนี มีพัฒนาการดีขึนกว่าสมัยแรกเริม จะเห็นจากความ

พยายามใช้เส้นขอบฟ้า (horizon line) เพียงเส้นเดียวเป็นพืนในทุกห้องภาพ อย่างไรก็ตาม 

ในขณะนนัยงัอาจไมมี่การศกึษาเรียนรู้ตามหลกัทฤษฎีแบบทางตะวนัตก จึงยงัไมถ่กูต้องตามหลกั

ทศันียวิทยาอย่างแท้จริง สว่นทีเป็นเทคนิคการเขียนแบบไทยประเพณีทียงัพบเห็นคือการใช้วิธีปิด

ทองทีเครืองทรงเครืองประดบั และการตดัเส้นประกอบกนั9 

จุดเด่นของภาพจิตรกรรมฝาผนังส่วนบนกรอบประตูหน้าต่างของวดันีคือ 

การเขียนภาพภายในกรอบภาพ (โดยมีแนวคานและเสาอาคารเป็นกรอบ) แทนทีจะเป็นผนังยาว

ต่อเนืองเหมือนกับผนังวิหารหรืออโุบสถวดัอืนๆ ซึงมักใช้เส้นสินเทาแบ่งเรืองราวดงัจิตรกรรม

สมยัก่อนหน้า ทงันีเป็นเงือนไขทีเกียวข้องการตกแต่งภายในพระอโุบสถ วดัปรมยัยิกาวาสทีเป็น

แบบตะวนัตกด้วย ทีบงัคบัให้เป็นตวักรอบห้องภาพ โดยช่างได้พยายามเขียนภาพในลกัษณะต่อ

กนัเป็นภาพยาวให้เห็นเป็นทศันียภาพเดียวกนัทงัหมดในลกัษณะภาพมมุกว้าง (panorama view) 

แม้วา่จะมีแนวเสาประดบัขนัแตล่ะห้องภาพออกจากกนั (ภาพที 10) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9น. ณ ปากนํา [นามแฝง], ชุดจติรกรรมฝาผนังในประเทศไทย วัดปรมัยยกิาวาส

, 10-11. 
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ทงันีสามารถวิเคราะห์ได้วา่ยงัคงมีการรับเอารูปแบบทีเป็นขนบจากการเขียน

จิตรกรรม คือเรืองพทุธประวตัิ มาประยกุต์ในบริบทการประดบัตกแต่งภายในอโุบสถอย่างแปลก

ตา รูปแบบนีสามารถเทียบเคียงได้กับสร้างวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทีมีการตกแต่งภายใน

อโุบสถแบบตะวนัตกควบคูก่บัการเขียนจิตรกรรมเรืองพทุธประวตัิ (ภาพที 11) อีกทงัพระอารามทงั

สองนนั เป็นพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการสถาปนาพระ

อโุบสถแบบผสมผสาน โดยให้ช่างเขียน คือหมอ่มเจ้าประวิช ชมุสาย เป็นผู้ รับสนองพระราชดําริใน

การเขียนภาพทีพระอโุบสถวดัราชบพิธ10 และคงเป็นต้นแบบความคิดร่วมสมยัให้กับวดัปรมยัยิกา

วาสในเวลาใกล้เคียงกนั ทงัการตกแตง่ภายในและการเขียนจิตรกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10ดเูพิมใน สดุจิต สนันไหว, การศึกษาเรืองการออกแบบสถาปัตยกรรมวัดราช

บพธิสถติมหาสีมาราม (กรุงเทพฯ: กรรมการจดังานฉลองครบรอบ 100 ปี วนัประสตูิสมเด็จพระ

อริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถระ), 2541), 174-175.  

 

ภาพที 10 ฉากพทุธประวตั ิแสดงการเขียนภาพตอ่เนืองกนั วดัปรมยัยิกาวาส 
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จากภาพรวมของเรืองราวพทุธประวตัิทีวดัปรมยัยิกาวาส จะเห็นว่ามีการใช้

เรืองราวประเพณี คือเรืองมารผจญไว้ทีผนงัสกดัหน้า ภาพเจดีย์จฬุามณีตงัอยู่บนยอดเขาพระสเุมรุ

ทีผนังสกัดหลงัตามแบบประเพณี และในขณะเดียวกันภาพพุทธประวตัิตอนอืนๆ เขียนไว้ผนัง

ส่วนบนกรอบประตูหน้าต่างซึงเป็นบริเวณทีเห็นภาพได้ยากสําหรับพระอุโบสถ เนืองจากเป็น

อาคารขนาดเล็กใช้ผนังรับนําหนัก ส่วนเพดานแคบยืดสูงขึน และมีการประดบัโคมไฟระย้าใน

ระดับเดียวกับห้องภาพพุทธประวัติด้วย นอกจากนียังเป็นเรืองพุทธประวัติแบบตัดเรืองราว

ปาฏิหาริย์ทีสําคญัไปอีก นัยหนึงทําให้เห็นถึงการลดทอนความสําคญัของการเขียนเรืองพุทธ

ประวตัิลงไปบ้าง คงแตพ่อเขียนไว้เป็นธรรมเนียมเท่านนั 

การลดทอนเรืองเกียวกบัปาฏิหาริย์ของภาพจิตรกรรมฝาผนังทีวดัปรมยัยิกา

วาสนี นอกจากแนวความคิดทีพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรง

เป็นมนุษย์แล้ว งานเขียนด้านศาสนาในเวลาช่วงใกล้เคียงยังช่วยอธิบายแนวคิดทีเกิดขึนได้อีก 

กลา่วคือ ธรรมยตุิกนิกายทีพระองค์ทรงสถาปนานนั ได้มีการแตง่เรืองปฐมสมโพธิ หรือพทุธประวตัิ

ของฝ่ายธรรมยตุขนึมาเอง โดยสมเดจ็พระสงัฆราช (สา ปสฺุสเทว) โดยในเนือหาของหนงัสือนีได้ตดั

เรืองบางตอนทีเป็นปาฏิหาริย์เหนือธรรมชาติออกไปบางส่วน ทังทีเรืองบางตอนนันมีอยู่ใน

พระไตรปิฎกด้วย เช่น ไมมี่เรืองเทวดาดีดพิณ 3 สาย เพือเตือนให้ทรงละทุกรกิริยา ไม่มีพญามาร

มาทลูให้ปลงอายสุงัขารปรินิพพาน นอกจากนีการบรรยายเรืองปรากฏการเลือนลนัของธรรมชาติ

 

ภาพที 11 ภาพถ่ายเก่า พระอโุบสถ วดัราชบพิธ 

ทีมา: Maxwell Sommerville, Siam on meinam from the gulf to Ayuthia (London: 

Sampson Low, Marston and Company, 1897) 41. 
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เมือพระพทุธเจ้าตรัสรู้ก็เป็นไปอย่างเงียบๆ และย่นย่อ แตกตา่งชดัเจนจากทีบรรยายไว้ในพระปฐม

สมโพธิของสมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานชิุตชิโนรส11 

สิงเหล่านีคงเป็นแรงผลกัดนัความคิดให้งานเขียนภาพพุทธประวตัิในสมัย

หลงัลงมา โดยเฉพาะหม่อมเจ้าประวิช ชุมสาย ช่างเขียน ทีเกิดและเติบโตในสายสกุลช่าง ตาม

พระบิดา คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขนุราชสีหวิกรม ซึงพระองค์เป็นนายช่างเอกทีรับใช้ใกล้ชิด

ด้านงานศิลปกรรมสนองพระราชประสงค์และพระราชดําริพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ตลอดรัชกาล12 ทังนีหม่อมเจ้าประวิชคงคุ้นเคยกับแนวความคิดเชิงสจันิยมในพุทธประวตัิ ดงัที

แสดงออกมาจากในงานจิตรกรรมด้วยเช่นกนั 

อาจสรุปได้วา่ พระอารามในช่วงต้นรัชกาลที 5 นนั ย่อมเป็นช่วงสืบทอดจาก

สมยัรัชกาลที 4 และปรับตวักับศิลปะจากตะวนัตกทีเข้ามาอย่างมาก จึงเห็นการประยุกต์ใหม่ๆ 

เรืองการตกแตง่ และการเขียนจิตรกรรม ทีมีทงัเรืองพทุธประวตัิ และเรืองเกียวกบัจริยวตัรสงฆ์ด้วย 

ดงัจะกลา่วในสว่นตอ่ไป 

วัดบวรนิเวศวิหาร - พระวิหารศรีศาสดา วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นวิหารที

ประดิษฐานพระพทุธรูปสําคญั 2 องค์ ทีอญัเชิญมาจากสโุขทยัเมืองเก่า พระวิหารแบ่งเป็นสองห้อง 

คือห้องพระศรีศาสดาประดิษฐานพระศรีศาสดา สว่นห้องพระไสยาประดิษฐานพระไสยา13 ซึงเป็น

พระพุทธรูปสําริดปางไสยาสน์ มีลักษณะทัวไปเป็นแบบพระพุทธรูปหมวดใหญ่ แบบศิลปะ

สโุขทัย14 ภายในห้องมีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังประดบัไว้ ซึงเป็นภาพเหตกุารณ์เสด็จดบั

ขนัธปรินิพพานของพระพทุธเจ้า (ภาพที 12) 

 

                                                             
11ดเูพิมใน พระไพศาล วิสาโล, “พทุธศาสนาไทยในอนาคต: แนวโน้มและทางออกจาก

วิกฤต,” ใน พระเจ้ากรุงสยามกับเซอร์จอห์น เบาว์ริง (กรุงเทพฯ: มลูนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 

2548), 195-198. และด ูพสัวีสิริ เปรมกลุนนัท์, “จิตรกรรมฝาผนงั: พระราชประสงค์ของรัชกาลที 4 

เรืองจริยวัตรสงฆ์” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิต

วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2552),16-17. 
12พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนราชสีหวิกรมกับงานช่าง

หลวงในสมัยรัชกาลที 4 (นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2555), 100. 
13ตํานานวัดบวรนิเวศวหิาร, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา, 2546), 31-32, 55. 
14ดเูพิมใน ศกัดิชัย สายสิงห์, “ประติมากรรม,” ใน ศิลปกรรมวัดบวรนิเวศวิหาร 

(กรุงเทพฯ: อมรินทร์พรินติง, 2556),146. 
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พทุธประวตัิตอนปรินิพพาน ตามเหตกุารณ์ในสตุนัตปิฏก เล่ม 2 ทีฆนิกาย 

มหาวรรค มหาปรินิพพานสตูรได้เล่าเรียงเหตกุารณ์ไว้ว่า เมือพระพุทธเจ้าได้ประทับอยู่ทีปาวาล

เจดีย์ เมืองเวลาสี มารได้มาอาราธนาพระองค์ให้เสดจ็ปรินิพพาน เนืองจากพุทธบริษัททัง 4 ได้ตงั

มนัคงแล้ว พระพทุธเจ้าจึงปลงอายสุงัขาร จะเสดจ็ปรินิพพานในอีกสามเดือนข้างหน้า ต่อมาก่อน

เสดจ็ดบัขนัธปรินิพพาน พระองค์เสด็จเมืองปาวา ได้เสวยสกุรมทัทวะทีจุนทกัมมาบุตรทําถวาย 

จากนนัพระพทุธเจ้าทรงประชวรหนกั ได้ตรัสกบัพระอานนท์วา่พระองค์จะเสดจ็ข้ามแม่นําหิรัญวดี

เพือไปยงัเมืองกสิุนารา โดยให้ตงัเตียงหนัศีรษะไปทางทิศอดุร ให้อยู่ระหวา่งต้นสาละสองต้น เหลา่

กษัตริย์เจ้าแห่งมลัละได้มาเฝ้าพระพทุธเจ้าตามทีพระอานนท์ได้ไปทูลเชิญมา โดยก่อนทีจะเสด็จ

ปรินิพพานนัน พระองค์ได้อุปสมบทแก่พระสุภัททะปริพาชก และได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ 

ท่ามกลางคณะสงฆ์ และปุถุชนจากแคว้นต่างๆ รวมทังเทวดา ทีมารวมกัน จากนันได้เสด็จดับ

ขนัธปรินิพพาน 

งานจิตรกรรมฝาผนงัภายในห้องพระไสยาเขียนเป็นเรืองเกียวกับเรืองเสด็จ

ดบัขนัธปรินิพพานทีสาลวโนทยาน นอกตวัเมืองกสิุนารา โดยผนงัทิศตะวนัออกหลงัพระไสยาเขียน

ภาพบคุคลเป็นกลุม่ภิกษุสาวกในท่าประนมมือเตม็พืนทีผนังส่วนครึงล่าง ส่วนตรงกลางมีพระอปุ

วาณะผู้ถวายงานพัดให้กับพระพุทธเจ้า ขนาดของตวับุคคลมีสดัส่วนทีใหญ่เมือเทียบกับขนาด

ต้นไม้ในฉากพืนหลงัเป็นป่าสาละ มีการใช้เส้นขอบฟ้าเส้นเดียวในระนาบของพืนป่า ส่วนท้องฟ้า

 

ภาพที 12 พทุธประวตัิตอนปรินิพพาน ห้องพระไสยา วดับวรนิเวศวิหาร 

(ภาพจาก วดับวรนิเวศวิหาร) 
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อยู่ส่วนบนของผนัง มีการเขียนกลุ่มเมฆล่องลอยให้ดเูหมือนจริง มีการใช้สีเข้มทึมตามรูปแบบ

ลกัษณะโทนสีท้องฟ้าแบบจิตรกรรมสกลุช่างขรัวอินโขง่15 

การเขียนภาพเช่นนีแสดงให้เห็นว่า พืนผนังหนึงด้านนันเท่ากับกรอบภาพ

ขนาดใหญ่ซึงใช้เขียนภาพเหตกุารณ์เพียงเรืองเดียว มีการใช้จดุนําสายตาเข้ามาใช้ตรงกลางภาพที

เป็นรูปภเูขา นอกจากนีองค์ประกอบตา่งๆ ภายในภาพได้แก่เส้น โทนสี เน้นยําบรรยากาศทีนิงสงบ 

อาจเป็นเทคนิคทีเรียนรู้ประยกุต์มาจากจิตรกรรมแบบตะวนัตก หรือพฒันามาจากรูปแบบสกลุชา่ง

ขรัวอินโขง่ทีมีมาก่อน พืนทีสว่นหน้าของจิตรกรรมเขียนเป็นต้นสาละคู่ตามเหตกุารณ์ปรินิพพาน

ตามทีคมัภีร์ระบ ุโดยช่างเขียนให้มีสดัสว่นมีขนาดใหญ่เพือแสดงมิติในภาพ ใช้เทคนิคการเขียนตดั

เส้นใบไม้ สว่นลําต้นโค้งเข้าหากนัเป็นกรอบเน้นยําพระพุทธรูปไสยาสน์เบืองหน้า โดยขนาดของ

ภาพจิตรกรรมในห้องภาพทีกินพืนทีทงัผนงั ได้ส่งผลกระทบทางสายตาต่องานจิตรกรรมอย่างยิง 

(ภาพที 13) 

ทงันีจิตรกรรมเรืองมีรูปแบบตา่งไปจากภาพเขียนในอดีตทีมกัเขียนเป็นภาพ

เรืองราวตงัแตพ่ญามารมาทูลเชิญให้ปรินิพพาน การเดินทางไปเมืองกุสินารา การรับบิณฑบาต

และฉนัอาหารมือสดุท้ายจากนายจุนนะ ทรงอาพาธ สภุทัธะปริพาชกขอบวช และภาพตอนมหา

ปรินิพพานใต้ต้นสาละ (ภาพที 14) แต่ว่าจิตรกรรมในห้องพระไสยานันใช้องค์พระไสยาเป็น

องค์ประกอบภาพแทนพระพทุธเจ้าทรงปรินิพพานและเขียนภาพไม้สาละคู ่และเหล่าพระสาวกซึง

เป็นรูปแบบการเขียนทีแปลกออกไปจากเดิม เพราะแสดงในลักษณะภาพนิงเหตุการณ์เดียว 

ลดทอนการให้รายละเอียดทางเรืองราวในฉากหลกั แต่เน้นอารมณ์ผ่านองค์ประกอบต่างๆ ของ

ภาพเขียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15วิยะดา ทองมิตร, จิตรกรรมแบบสากลสกุลช่างขรัวอินโข่ง (กรุงเทพฯ: ศนูย์

สง่เสริมและค้นคว้าศิลปะ วฒันธรรมไทย, 2522), 26. 



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากส่วนผนังหลังพระไสยา จิตรกรรมส่วนอืนซึงเป็นฉากรองก็ยัง

เกียวข้องกบัเหตกุารณ์ตอนดงักล่าวเช่น ผนังตอนล่างด้านทิศตะวนัตกและทิศใต้ เขียนเป็นภาพ

บคุคลตา่งชาติ ซึงย่อมใช้ประกอบความในพทุธประวตัิทีระบวุา่มีเหลา่กษัตริย์และเจ้าแห่งมลัละได้

พากันมาถวายบังคมก่อนปฐมยาม (ภาพที 15) หากพิจารณาจะพบว่าสามารถแบ่งกลุ่มบุคคล

ตามเครืองแต่งกายได้ จากวรรณะกษัตริย์ คือกลุ่มเจ้านายจะแต่งกายพร้อมด้วยเครืองประดับ

เครืองทรงต่างๆ ส่วนบุคคลทีไม่มีเครืองประดบั และมีผิวกายสีคลําคงหมายถึงบุคคลวรรณะ

รองลงมาจากกลุม่แรก ซึงเป็นผู้ รับใช้หรือผู้ติดตาม 

 

ภาพที 13 การจดัองคป์ระกอบภาพในฉากปรินิพพาน (ภาพจาก วดับวรนิเวศวิหาร) 

ภาพที 14 ฉากปรินิพพาน พระทีนงัพทุไธสวรรย์ 
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ลกัษณะผ้าโพกหวัขมวดเป็นก้อนกลมและการนุ่งผ้าของบคุคลเช่นนี เคยพบ

ในจิตรกรรมฝาผนงัภายในพระวิหารหลวง วดัมกฏุกษัตริยาราม ซึงเป็นเวลาใกล้เคียงกัน (ภาพที 

16) ทงันีเป็นรูปแบบใหมที่มีความสมจริงตามประวตัิศาสตร์ของอินเดีย โดยอาจมีแรงบันดาลใจ

จากการรับรู้และสืบหาด้านโบราณคดีและประวตัิศาสตร์ในช่วงรัชกาลที 5 โดยเฉพาะกลุ่มบุคคล

ชนชนันําในสงัคม16 

                                                             
16การแสดงออกในงานจิตรกรรมในพระวิหารหลวง ภาพเรืองอนาถปิณฑิกะถวายเช

ตวนั ปรากฏหลกัฐานการรับเอาแหล่งข้อมลูการเขียนภาพจากหนังสือ The Stupa of Bhrahut 

เขียนโดยเซอร์อเล็กซานเดอร์ คันนิงแฮม ซึงเป็นเรืองการค้นพบและศึกษาสถูปทีเมืองภารหุต 

อินเดีย เมือราว พ.ศ. 2416 เป็นต้นมา ซึงต่อมาตีพิมพ์เป็นหนังสือ พ.ศ. 2422 การค้นพบความ

เชือมโยงดงักลา่ว จึงเป็นข้อสะท้อนให้เห็นความริเริมสนใจในเรืองโบราณคดีของชนชันนําในสมยั

รัชกาลที 5 ได้ ดรูายละเอียดเพิมใน เชษฐ์ ติงสญัชลี, “จากภารหุตสู่วดัมกุฏกษัตริยาราม: ภาพ

จิตรกรรม เรืองอนาถปิณฑิกะถวายเชตวนั,” เมืองโบราณ 35, 4 (ตลุาคม – ธันวาคม 2541): 109 

- 116. 

 

ภาพที 15 ชาวตา่งชาติ ห้องพระไสยา วดับวรนิเวศวิหาร (ภาพจาก วดับวรนิเวศวิหาร) 
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ผนังอีกสามด้านนอกจากผนังสกัดหลัง บริเวณส่วนบนของกรอบหน้าต่าง

ประตูมีการเขียนภาพจิตรกรรมเป็นภาพเทพเทวดาเหาะลอยอยู่บนท้องฟ้า ซึงบางองค์ก็ถือช่อ

ดอกไม้ และมีการเขียนลายดอกไม้ทิพย์แทรกบนก้อนเมฆ ซึงหากอ้างตามในพุทธประวตัิจะเป็น

เหตกุารณ์ที เทวดาจากหมืนโลกธาตมุาชมุนมุกนัเพือจะเห็นพระพทุธเจ้า โดยมีดอกมณฑารพตก

โปรยปรายมาจากท้องฟ้าลงบนสรีระพระพุทธเจ้า ทังนีการเขียนเพือเน้นยําเรืองราวตามพุทธ

ประวตัิ อย่างไรก็ตามการเขียนภาพเทพเทวดาเช่นนีเป็นแบบแผนหนึงทีน่าจะปรากฏนับแต่สมยั

ปลายรัชกาลที 3 ลงมาแล้ว รายละเอียดจะกลา่วในสว่นตอ่ไป 

วิเคราะห์ภาพรวมและแนวความคิดการแสดงออกเนือหาเรืองราว 

การแสดงออกของภาพจิตรกรรมเห็นถึงการเน้นยําอารมณ์และความนิงในภาพจิตรกรรม ด้วยการ

ใช้โทน สีมืดทึมและการใช้เส้นตา่งๆ ในภาพให้สอดคล้องกนั คงประยุกต์จากรูปแบบสกุลช่างขรัว

อินโข่ง ดงัต้นแบบทีภาพปริศนาธรรม ภายในพระอุโบสถวัดเดียวกัน และมีพัฒนาการในการ

ประยกุต์ให้เข้ากบัเทคนิคการตดัเส้น 

ภาพพทุธประวตัิโดยปรกติทีพบตามพระอโุบสถ หรือพระวิหารนัน มกัจะไม่

เน้นเรืองราวใดเรืองราวหนึง แต่นิยมเขียนเป็นพุทธประวตัิโดยรวมหลายเหตกุารณ์ ตวัอย่างเช่น 

ภาพพุทธประวตัิพระทีนังพุทไธสวรรย์ เป็นต้น หรืออีกกรณีคือจะเน้นฉากสําคญัจะไปอยู่ทีมาร

ผจญ-ชนะมาร หรือ การเสดจ็ลงจากสวรรค์ชนัดาวดงึส์ทีผนงัด้านสกดัเป็นต้น ซึงความคิดเกียวกบั

 

ภาพที 16 อนาถปิณฑิกะถวายเชตวนั พระวิหารหลวง วดัมกฏุกษัตริยาราม 

ทีมา: ประวัติวดัมกุฏกษัตริยารามราชวรวหิาร, (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พรินติง, 2540) 170. 
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จิตรกรรมเรืองมารผจญ จะไปสอดคล้องกับพระพุทธรูปประธานทีนิยมเป็นพระพุทธรูปปางมาร

วิชยั เป็นต้น 

ดงันนัความโดดเด่นและสําคญัของจิตรกรรมฝาผนังทีห้องพระไสยา วิหาร

พระศรีศาสดา คือความสร้างสรรค์ในงานจิตรกรรมทีสอดคล้องกบัพระพทุธรูปประธานภายในห้อง

พระไสยา เพราะโดยทัวไปการสร้างพระพุทธรูปปางไสยาสน์มีความหมายถึงพระพุทธรูปปาง

ปรินิพพาน17 ซึงเป็นเหตกุารณ์สําคญัทางพุทธประวตัิเพราะฉะนัน การประดิษฐานพระไสยากับ

ประติมากรรมรูปพระสาวก ควบคูไ่ปกบัการเขียนจิตรกรรมฝาผนงัทีระบวุา่เป็นเรืองของพระสาวก

ทีเข้ามาแสดงความอาลยัในเหตปุรินิพพาน จึงเป็นการตอบรับกันทางบริบททางศิลปกรรมแบบ

ใหม ่

อนึง การแยกฉากเทพชมุนมุพร้อมดอกไม้ทิพย์ทีโปรยปรายไว้ทีผนังด้านข้าง

แยกขาดจากผนงัสกดัหลงัทีเป็นฉากปรินิพพานโดยสินเชิงนนั สามารถมองทางด้านสนุทรียศาสตร์

ได้วา่ ช่างคงต้องการคมุบรรยากาศในภาพให้มีความสงบนิง หรืออาจเขียนภาพเทพชมุนมุให้อยู่ใน

ลกัษณะลวดลายประดับผนังประเภทหนึงเท่านัน นอกจากนีการแสดงออกของเรืองราวพุทธ

ประวตัิตอนดงักลา่ว สามารถวิเคราะห์เพิมเติมได้วา่ น่าจะเน้นหนักไปทีการนําเสนอความสมจริง 

และลดทอนรายละเอียดเรืองปรัมปราคติอืนๆลง ซึงสอดคล้องกบัความคิดเรืองสจันิยมและความรู้

เชิงประวตัิศาสตร์โบราณคดีทีเกียวกบัพระพทุธเจ้าทีมีให้ศกึษาข้อมลูได้มากขนึในช่วงเวลานนั 

วัดอรุณราชวราราม - ในพระอโุบสถหลงัเก่า วดัอรุณราชวรารามได้รับการ

บรูณะครังใหญ่พร้อมกบัการเขียนจิตรกรรมขนึใหมด้่วย เรืองราวทีปรากฏในงานจิตรกรรมนันแต่

เดิมเป็นเรืองชาดกและพทุธประวตัิฝีมือช่างเอกในสมยัรัชกาลที 3 อย่างเช่น หลวงวิจิตรเจษฎา (ครู

ทองอยู่) และหลวงเสนีบริรักษ์ (ครูคงแป๊ะ) เป็นต้น ส่วนการเขียนซ่อมในรัชกาลที 5 นัน ได้ช่าง

หลายท่านร่วมสมยัหลายท่านเป็นผู้เขียนซ่อม บางสว่นของการเขียนจิตรกรรมซ่อมปรากฏการใส่

ชือไว้ตามบานหน้าตา่งด้านในพระอโุบสถด้วย18 

                                                             
17พระไสยา อยู่ในอิริยาบถตะแคงข้างขวาตามแบบสีหไสยาสน์ ประดิษฐานหันพระ

เศียรไปทางทิศเหนือ และหนัพระพกัตร์ไปทางทิศตะวนัตก 
18ได้ปรากฏการลงชือช่างเขียนซ่อมในสมยัรัชกาลที 5 ด ูกรมศิลปากร, ประวัติวัด

อรุณราชวราราม พร้อมด้วยแผนผังภาพปูชนียสถานและถาวรวัตถุ (พระนคร: กรมศิลปากร, 

2511), 70; อนึง การลงชือในผู้ เขียนภาพลงในผลงานนัน เป็นการแสดงออกตามธรรมเนียมการ

เขียนภาพแบบชาวตะวนัตก ดใูน สนัติ เลก็สขุมุ, ข้อมูลกับมุมมอง: ศิลปะรัตนโกสินทร์, 153. 
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จิตรกรรมพุทธประวัติ เริมต้นเรืองพุทธประวัติทีผนังสกัดหน้าตังแต่ตอน

ประสตูิ ออกผนวช และตรัสรู้ ตอ่มาเป็นผนังด้านซ้ายของพระประธาน (ทิศเหนือ) เป็นเรือง ยมก

ปาฏิหาริย์ เสด็จลงจากสวรรค์ชันดาวดึงส์ พญามารมาทูลเชิญให้ปรินิพพาน ส่วนผนังสกัดหลงั 

เป็นเรืองปรินิพพาน และการถวายพระเพลิงพทุธสรีระ สว่นจิตรกรรมทศชาดก อยู่บนผนังระหว่าง

กรอบหน้าตา่งเป็นพระชาติเก้าเรือง สว่นเวสสนัดรชาดกอยู่บนผนังเหนือกรอบหน้าต่าง ด้านซ้าย

พระประธาน (ทิศใต้) ทงัผนงั19 

การจดัวางองค์ประกอบภาพและการเลา่เรือง โดยเฉพาะเรืองชาดกนัน หาก

มองโดยภาพรวมจะพบว่าใช้การจัดภาพในลักษณะเล่าเรืองต่อกัน ภายในหนึงกรอบภาพ 

เช่นเดียวกบัการเขียนภาพจิตรกรรมแบบประเพณีทวัไป โดยบางชาดกใช้พืนทีมากกวา่ 1 ห้องภาพ 

สว่นพทุธประวตัิตอนอืน ก็จดัวางองค์ประกอบเป็นเรืองๆ ตอ่เนืองกนัไป ทงันีช่างในสมยัรัชกาลที 5 

ทีมีสว่นในการเขียนซ่อมภาพจิตรกรรมในพระอโุบสถ คงย่อมมีตวัอย่างจากจิตรกรรมฝาผนังแบบ

ประเพณีเป็นแนวอ้างอิงเพือใช้ในการเขียนองค์ให้ครบองค์ประกอบตามเรือง ตัวอย่างทีอาจ

เปรียบเทียบได้ เช่น ภาพพระมหาชนกชาดก เป็นต้น (ภาพที 17 - 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19สมศัก ดิ  แต งพัน ธ์  และ วีระชัย  วีระสุขสวัสดิ , จิตรกรรมฝาผนังใน

กรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ: ฝ่ายอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรมติดที กอง

โบราณคดี กรมศิลปากร, 2533), 163. 

 

ภาพที 17 มหาชนกชาดก วดัสวุรรณาราม 
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ภาพบุคคลสามารถแบ่งได้ 2 กลุ่มตามลักษณะการเขียน ได้แก่ กลุ่มแรก 

กลุม่ตวัพระ ตวันาง และกลุม่เทวดา จะเขียนในลกัษณะไทยประเพณี คือใช้เส้นตดั เขียนใบหน้า

ในลกัษณะแบบอดุมคติ ไมแ่สดงสีหน้าอารมณ์และทรงเครืองแต่งกายแบบกษัตริย์ โดยยังแสดง

ลกัษณะแบบสองมิติอยู่ กลุม่ทีสอง เป็นกลุ่มบุคคลทัวไป หรือบุคคลชันรอง ได้แก่ ขนุนาง ทหาร 

ชาวบ้านเป็นต้น ใช้การเขียนให้สมจริงมากขึน โดยการลงสีเน้นแสงเงา สีหน้าท่าทางทีเป็น

ธรรมชาติ บางคนเขียนในทํานองภาพเหมือนบคุคลจริง (ภาพที 19) ทงันีสอดแทรกวฒันธรรมบาง

ประการทีเป็นแบบตะวนัตก เช่น การนงัเก้าอี เป็นต้น (ภาพที 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 19 มโหสถชาดก วดัอรุณราชวราราม 

 

ภาพที 18 มหาชนกชาดก วดัอรุณราชวราราม 
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ในช่วงตงัแต่สมยัรัชกาลที 3 จนถึงสมยัรัชกาลที 5 นัน มีการเปลียนแปลง

เรืองสงัคมวฒันธรรมหลายประการ สิงหนึงทีสะท้อนได้ดีทีสดุคือเรืองการแต่งกาย ซึงบางส่วนได้

แสดงวฒันธรรมการแนวทางแตง่กายทีมาจากชาติตะวนัตก เช่นการสวมเสือแขนยาวคอกลมผ่า

หน้า พร้อมหมวกทรงยุโรปกับคล้องผ้าพันคอ ถือไม้เท้า และไว้หนวดเป็นต้น (ภาพที 21) หรือ

นอกจากนียงัมีเรืองความหลากหลายของเครืองแต่งกายของกลุ่มขนุนางและทหารต่างๆ20 ทีเป็น

รูปแบบเครืองแต่งกายทีมีตงัแต่ในอดีต จนมาถึงเครืองแบบทีร่วมสมยักับรัชกาลที 5 ปะปนกัน 

และอาจใช้ข้อดังกล่าวมาเป็นการประยุกต์สร้างสรรค์ในงานจิตรกรรม เช่น ฉากการเดินทัพ

ในมโหสถชาดก ทีแสดงความหลากหลายของกษัตริย์ร้อยเอ็ดทัพ ด้วยเครืองแต่งกายทหารตงัแต่

แบบโบราณไปจนถึงแบบร่วมสมยั(ภาพที 22) 

 

 

 

 

 

                                                             
20ดกูารแบ่งลกัษณะเครืองแต่งกายของภาพบุคคลในจิตรกรรมดงักล่าวใน นันทวดี 

เจริญพร, “การศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่จากภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอโุบสถวดัอรุณ

ราชวราราม กรุงเทพมหานคร” (สารนิพนธ์ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีมหาวิทยาลยั

ศิลปากร, 2544), 46-48. 

 

ภาพที 20 บคุคลนงัเก้าอี จนัทกมุารชาดก วดัอรุณราชวราราม 
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มีการเขียนภาพอาคารสถานทีใน 2 ลกัษณะได้แก่ กลุม่อาคารจิตรกรรมแบบ

ไทยประเพณี เป็นกลุ่มอาคารประเภทปราสาทราชมณเฑียร โดยเขียนในลักษณะสองมิติ ขาด

ความลกึและแสงเงา เพียงแตเ่น้นความเป็นอดุมคติและสญัลกัษณ์เท่านัน ต่อมาคือ กลุ่มอาคาร

แบบมีมิติความลกึ จะเป็นอาคารชนัรองลงมา หรือซุ้มประตปู้อม เป็นองค์ประกอบรองในภาพ บาง

อาคารเขียนในลกัษณะทีมีอิทธิพลสถาปัตยกรรมตะวนัตกเข้ามาผสม และใช้เทคนิคการเขียนโดย

อาศยัเส้นนําสายตาเข้ามาประกอบ แสดงมิติแสงเงาในลกัษณะสมจริง (ภาพที 23) 

 

ภาพที 21 การแตง่กายบคุคล วดัอรุณราชวราราม 

 

ภาพที 22 มโหสถชาดก วดัอรุณราชวราราม 
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การเขียนภาพป่าไม้และธรรมชาติใช้เทคนิคผสมทังการตดัเส้นใบไม้ตามวิธี

โบราณและการกระทุ้งพู่กนัให้เกิดลกัษณะพุ่มใบไม้ทีต้องแสงเงาอย่างสมจริง สว่นภาพภเูขาก็มีทงั

เขามอทีคดงอในฉากหน้าและภูเขาสมจริงอยู่ในฉากหลังแสดงมิติใกล้ไกลออกไป ทังนี

องค์ประกอบธรรมชาติทงัต้นไม้ภเูขายงัได้ใช้เป็นองค์ประกอบในการแบ่งฉากภายในห้องภาพ และ

มีการนําเส้นสินเทามาใช้ร่วมกนัด้วย (ภาพที 24-25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 24 การใช้เส้นสินเทาทงัผนงั วดัอรุณราชวราราม 

 

ภาพที 23 ภริูทตัิชาดก วดัอรุณราชวราราม 
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ในส่วนการแสดงออกตวัเนือเรืองพุทธประวตัิและทศชาดกนัน กลบัไม่ได้

แสดงความเปลียนแปลงเนืองจากเป็นเรืองทีอยู่ในความรับรู้นึกคิดของผู้คนทัวไป โดยเฉพาะกลุ่ม

ช่างเขียนทีได้เรียนรู้สืบต่อกันมา จึงควรมุ่งเน้นแนวความคิดทีเป็นพืนฐานทีทําให้เกิดการ

เลียนแบบ หรือระลกึถึงฝีมือช่างในอดีตจนทําให้เกิดการซ่อมแซมงานจิตรกรรมทีพระอโุบสถ วดั

อรุณราชวรารามดงัทีเกิดในปัจจบุนั 

วิเคราะห์ภาพรวมและแนวความคิดการแสดงออกเนือหาเรืองราว

แนวความคิดทีสําคญัเกียวกบัการเขียนจิตรกรรมฝาผนงัภายในพระอโุบสถ วดัอรุณราชวรารามนนั

เห็นได้จากหลกัฐานเอกสารทีเมือเกิดเหตไุฟไหม้พระอโุบสถขึนจึงมีการประชุมตงักรรมการการ

บรูณะขนึ โดยผลการประชมุประเมินการซ่อมแซมพระอโุบสถนันอยู่ภายใต้พระราชประสงค์ของ

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั นําโดยสมเดจ็ฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์ ซึง

ผลประเมินออกมาได้วา่ต้องการให้สงวนรักษาของเดิมไว้ให้มากทีสดุโดยเฉพาะการเขียนจิตรกรรม 

ดงัทีได้เสนอความเห็นไว้วา่การเขียนภาพทีผนงันนัสําคญัอย่างยิงเนืองจาก 

“...ของเกา่ทําไว้เป็นอยา่งสุดฝีมือของชา่งอยา่งเอกในเวลานนั ในการทีเพลิงไหม้ครัง

นีก็ไมไ่ด้ทําให้เสียไปหมด... ทีปูนไม่แตกไม่เสีย ควรคงเก่าไว้ให้กุลบุตรภายหน้าได้ดูต่อไป 

ดีกวา่ลบเขียนใหมห่มด ส่วนทีบบุสลายเสียไปนนั... ก็เห็นวา่เขียนเลียนให้เหมือนเก่าดีกว่า 

เพราะวา่จะได้เข้ากนักบัของเดิมทียงัเหลืออยู.่.. กระบวนไทยแท้นา่ชมกวา่วิธีเขียนอยา่งใหม่

... จะต้องเอากระดาษบางทบั ลอกเอาของเกา่ไว้กอ่น แล้วทําพืนใหม ่ถา่ยรูปเดิมเขียนลง... 

ส่วนทีปนูไมแ่ตกแตสี่เสีย แลทีปนูแตกสีเสีย แลปนูกระเทาะหายนนั ไมมี่อยา่งอืนนอกจากที

จะนกึเขียนเอาใหม ่แตว่า่ต้องสงัเกตเลียนเค้าเกา่เขียนให้เป็นอยา่งเดียวกนั 

 

ภาพที 25 การใช้เส้นสินเทา วดัอรุณราชวราราม 
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...ในการทีจะเขียนนี ในส่วนทีจะทําตามสําเนาเกา่ก็ดี ในส่วนทีจะนกึขึนใหมใ่ห้คล้าย

เกา่ก็ดี ต้องใช้ชา่งทีเข้าใจเขียนอยา่งโบราณ ชา่งเขียนทกุวนันีทีจะเข้าใจวิธีโบราณนนัมีน้อย

นกั จะต้องเลือกคดัเอาแต่คนทีชํานาญการอย่างนนัจริง อีกประการหนึง งานเขียนนนัไม่

เหมือนงานอืน ตรวจตราเอาดียาก... ไม่มีหลักตรวจ... แม้ถึงจะให้เงินมากสักเท่าใด ก็จะ

ไมไ่ด้รูปทีงามพอใจ ด้วยชา่งมุง่หมายทีจะได้เงินเร็วเป็นทตีงั... เหตฉุะนี ถ้าจะให้งานดีจะใช้

วิธีจ้างเหมาห้องไมไ่ด้ จะต้องทําด้วยวิธีแข่งฝีมือกนั เปนมีพระบรมราชโองการให้เกณฑ์ช่าง

ทีเข้าใจการเขียนอย่างโบราณไปเขียน... เมือแล้วเสร็จฝีมือใครดีมากแลน้อยก็จะ

พระราชทานรางวลัตามฝีมือ... ชา่งเขียนคงจะตงัใจเขียนให้ได้รางวลัชนัสูงเปนชือเสียงแข่ง

กนัเอง...” 21 

จากความดงักลา่วทําให้เห็นวา่มาตรฐานในเขียนจิตรกรรมฝาผนังซ่อมแซม

นนัได้เน้นหนกัไปทีสองประการด้วยกนัคือ ประการแรก ต้องเน้นการอนุรักษ์ให้คงสภาพเดิม หรือ

หากเขียนใหมก่็ให้มีความเหมือนของเดิมให้มากทีสดุ โดยมีจุดประสงค์เพือให้ชนรุ่นต่อไปได้เห็น 

ประการทีสอง คือ ต้องเน้นความสวยงามเป็นสําคญัโดยผ่านฝีมือช่างเขียนเอก ผู้ซึงเข้าใจและ

สามารถถ่ายทอดภาพจิตรกรรมได้ใกล้เคียงกบัภาพทีช่างรุ่นก่อนหน้าเขียนไว้ ทงันีอาจเป็นเหตผุล

เรืองความเหมาะสมแก่บริบททีเป็นพระอารามหลวงสําคญัในรัชกาลก่อนหน้า 

อย่างไรก็ตาม แผนขันตอนการเขียนอนุรักษ์ดังทีคณะกรรมการได้ระบุไว้

ข้างต้นนนั ครันทําขนึจริงแล้วสว่นใหญ่คงเขียนขนึมาใหม ่และไมไ่ด้ครบถ้วนตามทีได้วางแนวทาง

ไว้ การเขียนขึนใหม่นีเองทีทําให้เห็นข้อแตกต่างจากจิตรกรรมประเพณีต้นแบบ เนืองจาก

ระยะเวลาทีห่างกันจากสมยัรัชกาลที 3 ล่วงมาถึงรัชกาลที 5 นัน เกิดความเปลียนแปลงทังทาง

สงัคมและงานช่าง ทําให้งานเขียนซ่อมฝีมือช่างในสมยัรัชกาลที 5 ทําได้เพียงเขียนเรืองราวเก่าที

เป็นปรัมปราคติ โดยจิตรกรทีริเริมแนวทางใหมใ่นการแสดงออก22 

ด้วยเหตนีุจึงปรากฏเรืองการใช้เทคนิคและการจดัองค์ประกอบภาพโดยเน้น

เลียนแบบจิตรกรรมแบบประเพณี ในขณะเดียวกันก็ได้ใช้ร่วมกับเทคนิคใหม่อย่างจงใจเช่นกัน 

เข้าใจวา่ช่างคงใช้ความถนดัเข้าไปประยกุต์กบัขนบการเขียนโบราณทีได้ค้นคว้ามา 

                                                             
21ดเูอกสารฉบับเต็มใน เอกสาร ร.5 ศ.6 อ.9 ป.3 แฟ้มวดัอรุณฯ 18 แผนกเอกสาร

สําคญั กองจดหมายเหตแุห่งชาติ กรมศิลปากรอ้างถึงใน กรมศิลปากร, ประวัติวัดอรุณราชวรา

ราม พร้อมด้วยแผนผังภาพปูชนียสถานและถาวรวัตถุ (พระนคร: กรมศิลปากร, 2511), 66-

68. 
22สนัติ เลก็สขุมุ, ข้อมูลกับมุมมอง: ศิลปะรัตนโกสินทร์, 151. 
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กล่าวโดยสรุปแล้วคือ แม้ว่าภาพจิตรกรรมทีปรากฏอยู่ในปัจจุบันเป็น

ภาพเขียนทีมีทิศทางทีหวนกลับไปเขียนภาพชาดกและพุทธประวัติแบบเก่าก่อนอย่างจงใจ 

ความคิดสําคญัจึงอยู่ทีเรืองของการอนรัุกษ์ฝีมือช่างในอดีตไว้ ทงันีก่อนทีจะเกิดไฟไหม้พระอโุบสถ 

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้โปรดเกล้าฯ ให้มีการบรูณปฏิสงัขรณ์พระอารามแห่ง

นีเป็นการใหญ่อยู่แล้ว23 จึงอาจเป็นเหตผุลกบัความคิดสําคญัทีทําให้พระองค์มีพระราชประสงคใ์ห้

เขียนซ่อมงานจิตรกรรมนีไปในแนวทางอนุรักษ์ เพือให้เข้ากับการปฏิสังขรณ์และเพือความ

สอดคล้องกบับริบทพระอารามทีเป็นแบบฝีมือช่างในอดีต จึงอาจแผนการดําเนินงานทีมีนโยบาย

เพือการรักษางานศิลปกรรมในมมุมองของคนยุคแห่งสมยัใหม่ในเวลานัน และนับเป็นการตืนตวั

ทางศิลปกรรมในสมยัรัชกาลที 5 ได้ทางหนึง 

วัดเบญจมบพติรดุสิตวนาราม - เนืองจากการสถาปนาวดัเบญจมบพิตร

ใช้เวลาการสร้างนานมาก โดยเฉพาะการสร้างพระอโุบสถ ทําให้พระราชประสงค์บางประการของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ไม่อาจเสร็จได้ทันได้ในรัชกาล กระนันยังคงปรากฏ

หลกัฐานว่าพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ให้มีการเขียนงานจิตรกรรมทีเกียวข้องกับเรืองพุทธ

ประวตัิไว้ในพระอโุบสถแห่งนีอยู่นบัแตแ่รกสถาปนาพระอโุบสถ มีอยู่หลายส่วนด้วยกันดงัปรากฏ

เป็นหลกัฐานเอกสารระบดุงันี 

1. ผนงัระหวา่งหน้าตา่ง มี 10 ช่อง ให้เขียนเป็นเรือง ทศชาติ โดยตอ่ 1 ช่อง

ให้เขียนตวับคุคลไมเ่กิน 3 คนให้เริมต้นตงัแตป่ระตทูางเข้าทิศเหนือ ผนงัด้านตะวนัออก เวียนตาม

ทกัษิณาวฏั 

2. ผนงัทิศตะวนัออก (สกดัหน้า) เขียนเรืองมารผจญ 

3. ผนงัทิศใต้ เขียนเรืองเสด็จลงจากสวรรค์ชันดาวดึงษ์ 

4. ผนงัทิศตะวนัตก (สกดัหลงั) นอกซุ้มเรือนแก้วเขียนสินเทาไว้ พืนทีภายใน

สินเทาลงสีดํา สว่นพืนทีนอกสินเทาเขียนเป็น “เทวดาเล่นเมฆ” 

5. ผนังทิศเหนือ เขียนเจดีย์จุฬามณี สวรรค์ชันดาวดึงษ์ ผนังระหว่าง

ประตเูขียนเป็นสตัว์หิมพานต์ 

                                                             
23ในสมัยรัชกาลที 5 ได้มีการปฏิสังขรณ์วัดอรุณราชวรารามทังพระอาราม ทรง

ปฏิสงัขรณ์พระวิหารใหม ่สร้างบษุบกทีมขุหน้าและมขุหลงัพระอโุบสถทีพระบาทสมเด็จพระจอม

เกล้าทรงทําค้างไว้จนเสร็จสมบรูณ์ และทรงอญัเชิญพระพทุธนฤมิตรมาประดิษฐานไว้ทีบุษบกมขุ

หน้าพระอโุบสถ ด ูกรมศิลปากร, ศิลปวัฒนธรรมไทย เล่ม 4: วัดสําคัญ กรุงรัตนโกสินทร์

(กรุงเทพ: กรมศิลปากร, 2525), 143. 
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6. ผนงัหลงัหน้าตา่ง เขียนเทวดานังพนมมือระหวา่งจามรตามแบบโบราณ 

แตเ่ปลียนรูปเทวดาและเปลียนรูปจามรให้แปลกใหม ่

7. บานประตทูงัสามด้านของพระอโุบสถ ให้เขียนลายก้านขด โดย ประตทิูศ

ตะวนัออกเป็นภาพมารผจญด้านทิศใต้เป็นพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชันดาวดึงส์ ส่วน

ด้านเหนือเป็นเจดีย์จุฬามณี สอดคล้องกบัสว่นผนงั 

8. ช่องกระจกทีหน้าตา่งพระอโุบสถ ให้เขียนเป็นรือง พุทธประวัติ 10 ตอน 

จากพระปฐมสมโพธิ ได้แก่ “ฤาษีทายลกัษณะ  ประลองศิล  จากปราสาทหรือม้าโดด  ตดัเกษ  

ปฐมเทศนา บิณฑบาตร  เยียมพิมพา  ยมกปาฏิหาริย์  ปรินิพพาน   แบ่งพระบรมสารีริกธาต”ุ โดย

เริมจากประตทูางเข้าทิศเหนือ ผนงัด้านตะวนัออกเช่นกนั 

9. บานหน้าตา่งใต้กระจก เขียนภาพมารแบก24 

ทังนีงานประดับตกแต่งด้วยจิตรกรรมส่วนต่างๆ ไม่สามารถทําได้ตาม

กําหนดภายในรัชกาล งานจึงค้างมายังสมยัต่อมา การตกแต่งทีระบุไว้ดงัพระราชประสงค์จึงถูก

เปลียนเป็นดงัทีเห็นในปัจจบุนั 

ตัวอย่างการเขียนตกแต่งพระอุโบสถ เป็นภาพร่างของผนังสกัดหลัง

พระพทุธรูปประธาน (พระพุทธชินราชจําลอง) (ภาพที 26) ผลงานออกแบบของสมเด็จฯ เจ้าฟ้า

กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ได้ทําให้เห็นการออกแบบทีประยุกต์แบบการทําผนังสกัดหลัง

แบบอย่างทีนิยมนบัแตรั่ชกาลที 3 ถึง รัชกาลที 4 ดงัตวัอย่างเช่น ผนังสกัดหลงัพระอโุบสถวดับวร

นิเวศวิหาร ทีทําเทพเทวดาเหาะลอยบนท้องฟ้าสีนําเงินมืดและก้อนเมฆเสมือนจริง อยู่ล้อมกรอบ

เรือนแก้ว (ภาพที 27) นอกจากนีได้นําเส้นสินเทา ซึงเป็นองค์ประกอบทีเคยนิยมใช้อย่างมากใน

อดีต กลบัมาใช้ประกอบในฉากหลงั โดยการออกแบบต้องการให้พืนภายในสินเทาเป็นสีดําพร้อม

กบัเขียนลายดอกไม้สีทองทังนีการออกแบบงานจิตรกรรมนัน พระองค์มีพระประสงค์ให้มีความ

กลมกลืนสอดคล้องกบังานออกแบบอาคารและวิธีการตกแตง่ฐานชกุชีกบัซุ้มเรือนแก้ว ซึงเป็นการ

                                                             
24เนือความในพระราชหตัถเลขานี เป็นการทําบนัทึกข้อความสรุปโดยพระบาทสมเด็จ

พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั หลงัจากทีได้มีพระราชวินิจฉยัเรืองการตกแตง่พระอโุบสถ ร่วมกับกลุ่ม

ช่างทีรับสนองพระราชประสงค์วา่ควรมีการตกแตง่เขียนภาพทีใดอย่างไรบ้าง สรุปความจาก พระ

ราชหัตถเลขาที 23 / 1720 วนัที 8 ธันวาคม ร.ศ. 121 ถึงพระยาราชสงคราม เรือง กะเรืองเขียน

ผนังพระอโุบสถวดัเบญจมบพิตร อ้างใน ชลธีร์ ธรรมวรางกูร และ ทรงวิทย์ แก้วศรี, ประมวล

เอกสารสําคัญเนืองในการสถาปนาวัดเบญจมบพติรดุสิตวนาราม (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหา

จฬุาลงกรราชวิทยาลยั, 2535), 319. 
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ส่งเสริมทางสนุทรียศาสตร์ เพือให้ภาพรวมพระพุทธชินราชจําลองนัน “...จะมีวรรณะแลท่วงที

งดงามเห็นศกัดิสิทธิควรเปนทีเลือมใสขนึอีกมาก...”25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานประดบัพระอโุบสถ นอกจากการเขียนผนังสกัดหลงัแล้ว ยังมีส่วนทีเป็น

ซุ้มคหูาซึงเป็นผนงัทึบ ในคราวแรกสมเดจ็ฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์ ทรงเขียนเป็นภาพ

อัครสาวกและสาวกผู้ เป็นเอตทัคคะจํานวน 8 องค์ โดยพระองค์ได้น้อมเกล้าฯ ถวายให้

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรเป็นตวัอย่าง เพือจะได้ทรงมี “...กระแส

                                                             
25เรืองเดียวกนั, 257. 

 

ภาพที 26 ภาพร่างการประดบัตกแตง่ พระอโุบสถ (ภาพจาก วดัเบญจมบพิตร) 

 

ภาพที 27 พระอโุบสถ วดับวรนิเวศวิหาร (ภาพจาก วดับวรนิเวศวิหาร) 
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พระราชดําริห์ติเตียน ...ถ้ารูปใดไมช่อบด้วยกระแสพระราชดําริห์อย่างใดจะได้แก้ไข ถ้ารูปใดชอบ

ด้วยกระแสพระราชดําริห์แล้ว จะได้เขียนแบบทีอย่างดีสําหรับใช้ทํางานไปพลาง...”26 

ภาพร่างดังกล่าว สมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงร่างและมี

พระราชดํ า ริจ ะเ ขีย น ทีซุ้ มคูห าทิ ศต่างๆ  ประก อบด้วย 27 1 .พระอัญ ญาโก ณ ฑัญ ญ ะ 

เอหิภิกขอุปุสมัปทา 2.พระอบุาลี ให้นางวิสาขาพิสจูน์การตงัครรภ์ของภิกษุณี มารดาพระกุมาร

กัสสปะ 3.พระอานนท์ กําลงัออกกันช้างนาฬาคิรี 4. พระกัจจายนะ กําลังเขียนคมัภีร์มูล (หรือ

สมาธิ?) 5.พระมหาโมคคลัลานะ กําลงันํานันโทปนันทนาคราชไปเฝ้าพระพุทธเจ้า 6. พระราหุล

กําลงันอนทีหน้ามขุพระคนัธกฎีุ มารเห็นช่องจะทําอนัตราย 7.พระสารีบุตร ทูลแก้ปัญหาทีประตู

เมืองสงักสัสะ 8.พระมหากสัสปะ สมาทานธดุงค์ (ภาพที 28 - 30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26ลายพระหตัถ์ สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์ อ้าง

ถึงใน เรืองเดียวกนั, 308. 
27วดัเบญจมบพิตรดสิุตวนาราม, ประวัติวัดเบญจมบพติรดุสิตวนาราม (กรุงเทพฯ: 

อมรินทร์พรินติงแอนด์พบัลิชชิง, 2543),197. 

 

ภาพที 28 พระสารีบตุร ทลูแก้ปัญหาทีประตเูมืองสงักสัสะ (ภาพจาก วดัเบญจมบพิตร) 
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นอกจากซุ้มคหูาผนังทึบแล้ว สมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์ ได้ทรง

เขียนภาพร่างไว้เป็นตัวอย่างสําหรับทําเป็นกระจกบานหน้าต่างซึงเป็นช่องแสงภายในอโุบสถ 

(stained glass)28 โดยพระราชประสงค์แรกเริม โปรดเกล้าให้เขียนเป็นเรืองราวจากพระปฐมสม

                                                             
28การทํากระจกหน้าตา่งสีและจิตรกรรมกระจกสี เป็นเทคนิคทีใช้ลวดตะกวัทําเหมือน

ตาขา่ยเชือมกระจกแตล่ะชินให้เข้าเป็นลวดลาย ปรากฏมาแล้วในศิลปะจักรวรรดิโรม ต่อมาได้รับ

ความนิยมและมีพฒันาการในศิลปะโกธิค ในสมยัยคุกลางของยโุรป ดใูน โชติรส โกวิทวฒันพงศ์, 

เข้าใจโบสถ์ฝรัง: ศาสนศิลป์ยุคกลางในยุโรป (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์ 2538), 23, 26. 

 

ภาพที 29 พระอานนท์ กําลงัออกกนัช้างนาฬาครีิ (ภาพจาก วดัเบญจมบพิตร) 

 

 

ภาพที 30 พระมหาโมคคลัลานะ กําลงันํานนัโทปนนัทนาคราชไปเฝ้าพระพทุธเจ้า 

(ภาพจาก วดัเบญจมบพิตร) 
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โพธิ29 (ภาพที 31-33) ทงันีจากเงือนไขสองประการ คือการออกแบบภาพทีมีรายละเอียดมากใน

กรอบภาพทีจํากัด และการประดบักระจกซึงเป็นเงือนไขด้านเทคนิคแบบตะวนัตก อาจจะเป็น

เหตผุลทีงานประดบักระจกเรืองพทุธประวตัิ ไมส่ามารถสําเร็จได้ตามพระราชประสงค ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
29ดเูพิมใน ชลธีร์ ธรรมวรางกรู และ ทรงวิทย์ แก้วศรี, ประมวลเอกสารสําคัญเนือง

ในการสถาปนาวัดเบญจมบพติรดุสิตวนาราม, 174, 177. 

 

ภาพที 31 ประสตูิ (ภาพจาก วดัเบญจมบพิตร)                   

  

 

ภาพที 32 มหาภิเนษกรม (ภาพจาก วดัเบญจมบพิตร) 
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การประดับกระจกสีภายในศาสนสถานนัน พืนฐานมากจากเทคนิค

ทางมณัฑศิลป์ทางสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก ทงัยงัเป็นแบบในพระราชนิยมมาตงัแต่ต้นรัชสมยั

รัชกาลที 5 เรือยมาด้วย เช่น พระอโุบสถวดันิเวศธรรมประวตัิ พระนครศรีอยุธยา และพระอโุบสถ 

วดัอษัฎางคนิมิตร เกาะสีชงั ซึงทําเป็นซุ้มยอดโค้งแหลมกรุแผน่กระจกสี (ภาพที 34) ส่วนเรืองการ

ทํากระจกเป็นภาพเรืองราวนัน นับเป็นความนิยม อย่างหนึงของการสร้างโบสถ์ในศาสนาคริสต์

ด้วย และมีแบบอย่างให้เห็นร่วมสมยัเช่นกนั ดงัเช่น บานหน้าตา่งกรุด้วยกระจกเคลือบสีตอ่กนัเป็น

รูปนกับญุตา่งๆ หรือประวตัิของพระเยซูคริสต์ ทีโบสถ์แมพ่ระลกูประคํากาลหวา่ร์30 (ภาพที 35) จึง

ควรนับเป็นแรงบันดาลใจร่วมสมัยในการเขียนแบบลวดลายกระจกเป็นเรืองพุทธประวัติทีวัด

เบญจมบพิตรด้วย 

 

 

                                                             
30โบสถ์แม่พระลกูประคํา กาลหว่าร์ สร้าง ตัวอาคารโบสถ์หลงัปัจจุบันทีนํามาอ้าง 

เป็นโบสถ์หลงัที 3 สร้างระหวา่ง พ.ศ. 2434-2440 ใน สมชาติ จึงสิริอารักษ์, สถาปัตยกรรมแบบ

ตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลที 4 - พ.ศ. 2480 (กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2553), 254. งานประดบักระจกสีได้รับการซ่อมแซมเปลียนลวดตะกัว แต่

งานประดบัยงัคงเป็นงานเดิม ดตูวัอย่างใน วดัแมพ่ระลกูประคํา กาลหว่าร์, 100 ปี ศรีกาลหว่าร์ 

1897 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อสัสมัชญั, 2540), 52-54. 

 

ภาพที 33 ทรงผนวช (ภาพจาก วดัเบญจมบพิตร) 
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การจัดองค์ประกอบภาพของทังภาพร่างพระสาวกสําหรับซุ้มผนังทึบ และ

ภาพร่างพระปฐมสมโพธิ สําหรับประดบักระจกนนั ช่างได้เขียนภาพนิงทีใส่ลกัษณะทางประติมาน

วิทยา เพือบอกเล่าเรืองราวภายในกรอบทีจํากัดลักษณะเช่นนีทําให้นึกถึงการทําซุ้ มประดับ

ประติมากรรม หรือการเขียนภาพทวารบาล ซึงผิดแปลกจากงานจิตรกรรมฝาผนังในพระอาราม

ทวัไปทีเขียนเป็นภาพเลา่เรืองตอ่เนืองกนัเป็นฉากๆ 

การเขียนภาพปฐมสมโพธิ ครังนี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ทรงมีพระราชประสงค์จะให้บรรยายภาพเป็นฉันท์ประกอบ โดยทรงกําชับว่าต้องระมดัระวงัหาก

 

ภาพที 34 พระอโุบสถประดบักระจกสี วดัอษัฎางคนิมิตร 

 

ภาพที 35 การประดบักระจกสี โบสถ์แมพ่ระลกูประคํากาลหวา่ร์ 
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เป็นเรืองการแตง่ฉนัท์ในเรืองทีเกียวกบัอิทธิปาฏิหาริย์ในพทุธประวตัิ เพราะเป็นการแสดงถึงความ

หลงเชืออย่างปราศจากปัญญา ดงันนัเพือไมใ่ห้เกิดข้อสงสยัวา่ปาฏิหาริย์นันจริงหรือไม่ จึงทรงไม่

เห็นควรทีจะเขียนเรืองดังกล่าว แต่ให้เขียนเป็นลักษณะเรืองอุปมาอุปมัย ส่วนทีไม่ใช่รูป

อิทธิปาฏิหาริย์ คําฉันท์ก็ต้องไม่แต่งในลกัษณะแสดงธรรม แต่ให้เน้นความไพเราะเป็นทีตงัและ

กลา่วเน้นถึงอจัฉริยคณุของพระพทุธเจ้า31 

วิเคราะห์ภาพรวมและแนวความคิดการแสดงออกเนือหาเรืองราว 

การสถาปนาพระอโุบสถนันนับเป็นงานใหญ่ ตงัแต่การเริมวางผงัก่อสร้าง จนถึงขนัตอนประดบั

ตกแตง่ ในฐานะทีเป็นพระอารามประจําพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัอีกแห่งหนึง ทงั

มีความสําคัญอย่างยิงในฐานะทีเป็นเสมือนพระอารามหลวงเคียงคู่พระราชวังแห่งใหม่ คือ

พระราชวงัดสิุต ดงันนัจึงทรงใสพ่ระทยัอย่างยิงในการสถาปนาและการตกแต่งให้ตอบสนองตาม

พระราชประสงค์ของพระองค์ เพราะฉะนันงานจิตรกรรมเรืองเกียวกับพุทธประวตัิในพระราช

ประสงค์ ย่อมสะท้อนให้เห็นชดัเจนทีสดุเมือศกึษาพระอโุบสถแห่งนี 

จะเห็นจากพระราชกระแสแตแ่รกเริม เรืองการประดบัประดาพระอโุบสถวดั

เบญจมบพิตรนัน พระองค์มีพระราชประสงค์ให้เขียนเป็นเรืองเกียวกับพระพุทธประวตัิ ชาดก 

รวมถึงเรืองเกียวกับสวรรค์ชันดาวดึงส์เป็นเรืองหลกั โดยการนีได้ทรงงานใกล้ชิดกับกลุ่มคนที

เกียวข้อง ทังนีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงใส่พระทัยในการเขียนเรืองพุทธ

ประวัติ  สําหรับวัดเบญจมบพิตรมาก ดังหลักฐานหลายประการ เป็นต้นว่าพระองค์ทรง

พระราชทานสมดุฝีมือช่างญีปุ่ น ให้สมเด็จฯ กรมนริศรานุวดัติวงศ์ ไปตรวจดสํูาหรับประกอบ

ความคิดการทําบานกระจก32 หรือ เอกสารอืนๆ ทีระบุว่าพระองค์ ทรงจัดเตรียม มอบหมาย หรือ

ค้นคว้าข้อมลูอนัจําเป็นตอ่การเขียนภาพประดบัตกแตง่ เช่นเรืองเกียวกบัสวรรค์ ทรงพระราชทาน

ให้ สมเดจ็ฯ กรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์ ไปทําการค้นคว้า หรือทรงมอบหมายให้ สมเด็จพระวนั

                                                             
31พระมหาอภิชาติ ภริูกนฺโต, “พระอโุบสถวดัเบญจมบพิตร,” ใน พระพุทธเจ้าหลวง

กับวัดเบญจมบพติร (กรุงเทพ: วดัเบญจมบพิตรดสิุตวนาราม, 2531), 142. และ ชลธีร์ ธรรมว

รางกรู และทรงวิทย์ แก้วศรี, ประมวลเอกสารสําคัญเนืองในการสถาปนาวัดเบญจมบพิตร

ดุสิตวนาราม, 327. 
32พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า, พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัวทรงพระราชวิจารณ์เทียบลัทธิพระพุทธศาสนาฝ่ายหีนยานกับ

มหายาน และเรืองพระบฏหลวง, พิมพ์ครังที 5 (กรุงเทพฯ: สํานกัวรรณกรรมและประวตัิศาสตร์ 

กรมศิลปากร, 2556), 34. 
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รัตน (แดง สีลวฑัฒโน) เป็นผู้คัดสรรประวัติของพระอัครสาวกและพระสาวกผู้ เป็นเอตทัคคะ 

ออกเป็นเรืองราวโดยสงัเขปจํานวน 50 องค์เป็นอย่างน้อย สําหรับทีจะเขียนบานหน้าตา่ง และทรง

มอบหมายให้หม่อมเจ้าประภากร (อธิบดีกรมราชบัณฑิตย์) ค้นเรืองนิทานในมงคลทีปนี ทีเป็น

มงคล 38 ประการ โดยคัดเฉพาะส่วนทีเป็นนิทาน เพือเป็นเรืองทีจะเขียนภาพ 33หรือแม้แต่

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว ยังได้ทรงค้นคว้าเรืองของจตุโลกบาลด้วยพระองค์เอง 

ร่วมกับสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เพือใช้เป็นข้อมูลการเขียนภาพ

เช่นกนั34 

ดังนัน พระองค์ จึ งท รงอยู่ ใ น ฐ าน ะผู้ อํ าน วย ก าร  ห รือ เ ส มือน องค์ 

“บรรณาธิการ” ในการกําหนดทิศทางเรืองสถาปนาวดันี โดยเฉพาะการตกแตง่ ทีได้ทรงหยิบยกเอา

เรืองราวพทุธประวตัิ ชาดก พระสาวก หรือเรืองของสวรรค์ตามคติไตรภมิูซึงเคยลดความนิยมลงไป

ในสมยัแห่งกระแสสจันิยม กลบัมาถ่ายทอดใหม่ในพระอารามสําคญัของพระองค์ ในบรรยากาศ

ของการค้นคว้าข้อมลูอนัมีทีมาทีไป การคดักรองข้อมลูทีเป็นเหตเุป็นผล ทีเอือประโยชน์ต่อการ

เขียนภาพประดบัให้สวยงาม 

แม้วา่เป็นลกัษณะการทํางานทีมีพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงเป็นศูนย์กลาง แต่ขณะเดียวกันพระองค์ทรงให้อิสระช่างในการออกแบบและแก้ไขตาม

เห็นสมควร ดงัตวัอย่างพระราชดํารัสถึงพระยาราชสงครามผู้ เป็นแม่กองควบคมุการก่อสร้างวดั

เบญจมบพิตร ความวา่  

“...ได้จดเรืองการพระอโุบสถวดัเบญจมบพิตรให้ไว้ เพือจะได้ไม่ลืมเสีย เพราะการ

กวา่จะแล้วก็ช้า เมือมาถงึเวลาทีจะทําการอนัใดได้เจ้าจะได้ไปตกัเตือนทีกรมขุนนริศ แต่

บางอยา่งยงัจะมีเปลียนแปลงบ้าง ตามทีชา่งเขียนเขาจะเห็นงาม เพราะการทีเราทํา ไม่ได้

                                                             
33ชลธีร์ ธรรมวรางกูร และ ทรงวิทย์ แก้วศรี, ประมวลเอกสารสําคัญเนืองในการ

สถาปนาวัดเบญจมบพติรดุสิตวนาราม, 262, 305-306, 323. 
34พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน และ

พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว ทรงมีไปมากับสมเด็จพระ

มหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริญาณวโรรส (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พรินติง, 2540), 232-233. 
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ตงัใจจะเขียนพงษาวดาร ฤาปฐมสมโภช ต้องการแต่จะเอางามตามท่วงทีฝีมือช่างอย่าง

เดียว การทจีะต้องกวดขันอย่างหนึงอย่างใด ก็กวดขันฝีมือเป็นหลัก...”35 

พระราชกระแสรับสงัเกียวกบัเรืองการเขียนจิตรกรรมทีแสดงพระราชประสงค์

อนัชดัเจนทีสดุคือ 

“...การวาดเขียนรูปภาพ หรือลวดลายอนัใด ก็มีเป็น 2 อย่างคือ อย่างหนึง เขียนให้

ประกอบด้วยธรรมทีเป็นแก่นสาร หรือเป็นคําอุปมาทางธรรม...หรือเขียนไว้ให้เป็นทีเกิด

สงัเวชสลดใจ เชน่ ...เขียนเป็นรูปอสุภ ให้เป็นทีเกิดธรรมสงัเวช เช่นนีได้ประโยชน์ทางธรรม 

แต่รูปเขียนนนัไม่ใคร่งาม อีกอย่างหนึง เขียนเรืองชาดก และปฐมสมโพธิ ซึงแสดงความ

อศัจรรย์...อิทธิปาฏิหารตา่งๆ รูปมกัจะเขียนได้งาม แตไ่มสู่้ มีประโยชน์ หรือไม่น่าเชือถือ ทงั 

2 อยา่งนี ขอเลือกเอาอยา่งหลงั คือคิดถึงการทีจะเป็นการอันงดงาม มากกว่าทีจะให้

เป็นการแสดงธรรม แตถ้่าหากวา่จะเขียนภาพได้งามเชน่นีแลมีธรรมในนนัด้วยยิงดี แตค่ง

ถือรูปภาพเป็นสําคัญ เพราะถือว่าเป็นแต่เครืองประดบัฝาผนัง ไม่ใช่เอาฝาผนงัมาเป็น

ธรรมกถกึ...”36 

สิงนีทีเป็นแนวคิดหลักของการตกแต่งพระอุโบสถ คือการเลือกเรืองพุทธ

ประวตัิทีเป็นเรืองปรัมปราคติกลบัมาเขียนใหมด้่วยการเน้นความสวยงามเป็นเรืองหลกั แสดงให้

เห็นจุดประสงค์ทีเปลียนแปลงจากขนบการเขียนจิตรกรรมแบบประเพณีเพือสงัสอนและจูงใจ

ในทางธรรม กลายเป็นเน้นหนกัไปทีสนุทรียภาพของการตกแตง่และเหมาะสมแก่อาคารกับการใช้

งานซึงเป็นพระอโุบสถ โดยมีช่างรับสนองพระราชดําริในการออกแบบสร้างสรรค์ ซึงสอดคล้องกับ

วตัถปุระสงค์ของการสถาปนาพระอารามแห่งนีด้วยดงัจะกลา่วตอ่ไปในบทวิเคราะห์ 

 

 

 

 

                                                             
35พระราชหัตถเลขา ที 23/1720 วนัที 8 ธันวาคม ร.ศ. 121 ถึง พระยาราชสงคราม 

อ้างถึงใน ชลธีร์ ธรรมวรางกูร และทรงวิทย์ แก้วศรี,ประมวลเอกสารสําคัญเนืองในการ

สถาปนาวัดเบญจมบพติรดุสิตวนาราม, 319. 
36พระราชปรารภเรืองการตกแต่งพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร เอกสารหอสมุด

แห่งชาติ ศ. 6/104 ล.7 อ้างใน เรืองเดียวกนั, 328-329. 
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วัดราชาธิวาส - ในการสถาปนาพระอุโบสถใหม่ พระบาทสมเด็จพระ

จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้มีพระราชหตัถเลขาถึง สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณว

โรรส เกียวกบัเรืองการเขียนจิตรกรรมฝาผนงัในพระอโุบสถเป็นเรืองของพระพทุธเจ้าและเวสสนัดร

ชาดก 

เมือทรงระบพุระราชประสงค์แล้ว จึงมีการมอบหมายให้มีการร่างแบบขึนมา 

โดยจิตรกรรมทีพระอโุบสถวดัราชาธิวาสนี เป็นงานเขียนขึนในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้าเจ้าอยู่หัว ทังนีสมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์เป็นผู้ ร่างแบบ ส่วนการลงสีในพระ

อโุบสถจริงนัน โดย นายคาร์โล ริโกลี (Carlo Rigoli) ศิลปินชาวอิตาลี37 โดยใช้เทคนิคการเขียน

แบบตะวนัตกคือ วิธีปูนเปียก (Fresco) ลกัษณะการเขียนเหมือนจริงทังฉากธรรมชาติและภาพ

บคุคล งานออกแบบเช่นนีนบัเป็นครังแรกในงานจิตรกรรมไทย38 แม้วา่จิตรกรรมฝาผนงัทีวดัราวาส 

เขียนขนึภายหลงัรัชกาลที 5 แตว่า่อาจศกึษาแนวความคิดในการออกแบบและพระราชประสงค์ได้ 

การศึกษางานจิตรกรรมครังนี ได้แก่ ภาพร่างงานจิตรกรรม ของสมเด็จฯ 

กรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์ ได้ร่างออกแบบซุ้มพระประธาน และร่างจิตรกรรมเรืองเวสสันดร

ชาดก ทงั 13 กณัฑ์ ร่วมกนักบังานจิตรกรรมฝาผนงัในพระอโุบสถ 

ภาพจติรกรรมทีซุ้มพระประธาน (ภาพที 36) มลูเหตกุารออกแบบสร้าง

ซุ้มพระประธานดงัทีเห็นในปัจจบุนันนั เป็นเนืองมาจากการปฏิสงัขรณ์พระอโุบสถ พระบาทสมเดจ็

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดําริว่า พระประธานองค์เดิมตงัแต่สมยัรัชกาลที 3 คือ 

พระสมัพุทธวัฒโนภาส ไม่งดงามพอ แต่ไม่มีประสงค์ทีจะย้ายหมู่พระประธานเดิมไปไหน จึงมี

พระราชดําริให้ก่อผนงัขนึตรงสว่นท้ายพระอโุบสถเป็นห้องชนัในสําหรับพระประธานเดิม ส่วนพระ

ประธานองค์ใหม่ ทรงเลือกทีจะหล่อจําลอง พระสมัพุทธพรรณี39จากพระอโุบสถวดัพระศรีรัตน

ศาสดาราม มาประดิษฐาน เนืองด้วยเหตผุลความสําคญัวา่ พระสมัพุทธพรรณี นันเริมแรกหล่อที

                                                             
37สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ และ สมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวตัิวงศ์ , 

สาส์นสมเด็จ เล่ม 2 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การค้าครุุสภา 2505), 146. 
38ศกัดิชัย สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์: พัฒนาการของงานช่างและ

แนวคดิทีปรับเปลียน (กรุงเทพ: เมืองโบราณ, 2556), 536. 
39เป็นพระปางสมาธิ รัชกาลที 4 โปรดให้สร้างเมือ พ.ศ. 2373 เมือครังทรงผนวชทีวดั

ราชาธิวาส เมือเสดจ็ครองราชสมบัติแล้ว จึงอญัเชิญไปตงัในการพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก 

และเชิญไปตงัประดิษฐานบนชกุชี พระอโุบสถ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม แทนทีพระพทุธสิหิงค์ สม

เดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, ตํานานพระพุทธรูปสําคัญ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2548), 17. 
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วดัราชาธิวาส โดยพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทงัได้บรรจพุระสพุรรณบตัรและดวงพระ

ชันษาไว้ เป็นพระทีเหมาะควรแก่วัดราชาธิวาส แต่ไม่สามารถอญัเชิญกลับมาได้ นอกจากนี 

พระสมัพทุธพรรณี มีขนาดไมใ่หญ่มากจนเกินไป จึงสมกบัขนาดพระอโุบสถ ไมด่คูบัแคบ40 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
40พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงให้เหตุผลว่าไม่สมควรย้าย

พระพทุธรูปทีมีมาแตแ่รก เพราะเหมือนการไลเ่จ้าของ (พระอโุบสถ) เดิม หรือไม่ควรแม้แต่จะย้าย

ออกจากฐาน จึงได้ใช้วิธีให้กนัเป็นห้องท้ายอโุบสถเฉพาะ โดยวิธีการนีได้ทรงยกตวัอย่างว่าเป็นวิธี

ทีโบราณเคยทํามาแล้ว เช่น วดัไลย์ เมืองลพบุรี วิหารอินทร์แปลงวัดเสนาสนราม เป็นต้น ดใูน 

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั, พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว ทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน และพระราชหัตถเลขา

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีไปมากับสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรม

พระยาวชริญาณวโรรส, 294-296. 

 

ภาพที 36 ซุ้มพระประธาน วดัราชาธิวาส 
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การทําซุ้มสําหรับพระสมัพุทธพรรณี ดงัทีเห็นปัจจุบันนัน มีพระราชปรารภ

เกียวกบัการทําซุ้ม ความวา่  

“...ผนงัทีคนักลางนี จะเปิดเป็นคหูา ...คหูาชอ่งกลางเปนคหูาใหญ่กอ่ตนั จะมีซุ้มรัด

เกล้าสูงถงึเพดาน ...ซุ้มข้างบนจะผูกประกอบให้เป็นลายเด่นออกมาโดยรูปหลอ่ประกอบ

ไปด้วยตราแผ่นดินทงั 5 ถานคหูาเปนแทน่แคบๆ ยอ่เก็จ ...กลางเก็จย่อจะตงัพระพุทธรูป

องค์ย่อมๆ เปนพระทีนัง ผนังหลังคูหานันจะเขียนเปนเรืองสากยสมาคม มีรูป

พระพุทธเจ้ากาํลังลอยอยู่ในอากาศ เทวดาทาํสักการบูชา 2 ข้าง ทีพืนแผ่นดินเขียน

รูปสากยกระษัตริย์นัง ถ้าแลดขู้างบนเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเหาะลอยอยู่บนเศียรแห่ง

สากยทงัปวง ถ้าแลดทูีแทน่จะเห็นเปน พระพทุธเจ้านงัอยู ่กระษัตริย์สากยนงัแวดล้อม ผนงั

ห้องนอกจะเขียนเวสสันตรชาฎกให้เข้าเรืองกัน...” 41 

จากลายเส้นฝีพระหัตถ์ของสมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ (ภาพที 

37) นันมีความคล้ายกับภาพจิตรกรรมทีปรากฏอยู่ พืนทีส่วนล่างของซุ้มเขียนเป็นภาพศากยะ

กษัตริย์นังอยู่ในร่มฉัตร แวดล้อมสักการะพระพุทธเจ้า ซึงแทนด้วยพระสัมพุทธพรรณี การ

ออกแบบทําให้เห็นการตอบรับกันเรืองมิติของงานประดับ โดยการใช้จิตรกรรมแบบสองมิติใน

ระนาบแบน (ภาพที 38) มาเขียนให้สอดคล้องกบัพระประธานทีเป็นประติมากรรมในขณะเดียวกนั

ก็ช่วยทําให้พระประธานซึงตงัยืนลําผนงัออกมา ได้มีมิติโดดเดน่ยิงขนึ 

                                                             
41เรืองเดียวกนั, 295-296. 

 

ภาพที 37 ภาพร่างซุ้มพระประธาน วดัราชาธิวาส (ภาพจาก วดัราชาธิวาส) 
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จิตรกรรมส่วนต่อมาคือส่วนบนของซุ้ม มีข้อแตกต่างระหว่างภาพร่างและ

ภาพเขียนจริงตรงที ภาพร่างฝีพระหัตถ์นัน เขียนเป็นรูปพระพุทธเจ้านังสมาธิลอยอยู่บนอากาศ 

(ภาพที 39) แรกเริมคงเพือความตอบรับกบัพระพทุธรูปประธานในปางเดียวกนัในขนัต้น ในขณะที

จิตรกรรมทีเขียนออกภายหลงัภาพร่าง เป็นภาพพระพทุธเจ้ายืน อยู่บนท้องฟ้าอากาศ ขนาบด้วย

เทวดาและสาวกด้านข้าง (ภาพที 40)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 39 ภาพร่างพระพทุธเจ้าประทบันงัขดัสมาธิ วดัราชาธิวาส (ภาพจาก วดัราชาธิวาส) 

 

ภาพที 40 พระพทุธเจ้าจงกรมบนท้องฟ้า วดัราชาธิวาส 

 

ภาพที 38 พระสมัพทุธพรรณี และภาพศากยะกษัตริย์ วดัราชาธิวาส 
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ทงันีมองได้วา่สมเดจ็ฯ เจ้าฟ้ากรมนริศรานุวดัติวงศ์ ได้ทรงปรับแก้ภายหลงั

เพือให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ทีระบวุา่ให้เป็นรูปพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในอากาศ เพราะแต่

แรกเริมทีพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงมีพระราชปรารภกบัสมเดจ็ฯ กรมพระยาว

ชิรญาณวโรรสวา่ ภาพเขียนพระพทุธเจ้ากําลงัเหาะลอยบนอากาศนัน พระองค์อาจทรงหมายถึง

เหตกุารณ์ในพทุธประวตัิ เมือคราวทีพระพุทธเจ้าเสด็จกบิลพัสดุ์เป็นครังแรกหลงัจากทีพระองค์

ตรัสรู้เพือโปรดพระเจ้าสทุโธทนะ โดยครังนันพระพุทธเจ้าได้แสดงปาฏิหาริย์ด้วยการจงกรมบน

อากาศให้ฝ่ายพระญาติทียงัถือทิฐิไมย่อมนอบน้อมแดพ่ระพทุธเจ้าได้เห็น เหล่าศากยะก็ละทิฐิได้

แสดงความนอบน้อมเคารพพระพทุธเจ้า โดยขณะนันฝนโบกขรพรรษก็ตกลงมาด้วย42 ประเด็นที

น่าสังเกตคือ ในภาพจิตรกรรมได้เพิมภาพเทวดาบุคคลทังสองฝังทีสักการบูชา ตามทีได้มี

พระราชดําริไว้ แต่ไม่ได้มีการใส่ปาฏิหาริย์เรืองฝนโบกขรพรรษ หรือฝนสีแดงตามเนือเรืองพุทธ

ประวตัิลงไปด้วย เพียงแตทํ่าเป็นพระองค์เสดจ็ลอยอยู่บนอากาศเท่านนั คงเป็นการลดทอนภาพที

เหนือธรรมชาติ คงไว้แตบ่รรยากาศความสวยงามตามสมควรแก่บริบท 

ในทีนีจําเป็นต้องกล่าวถึงการสร้างตัวกรอบซุ้ มคูหาพระประธานด้วย 

เนืองจากเป็นการออกแบบร่วมกันกับงานจิตรกรรมตามทีได้ทรงปรารภไว้ การสร้างซุ้มนันเป็น

เหตุผลสัมพันธ์กับการเลือกพระสัมพุทธพรรณีเป็นพระประทาน เพราะพระบาทสมเด็จพระ

จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงเห็นวา่การกนัห้องในพระอโุบสถนนัทําให้เหลือพืนทีแคบ หากสร้างฐาน

ชกุชีขนาดใหญ่ ยิงจะทําให้คบัแคบลงไปกวา่เดิมอีก จึงเลือกเป็นการ “...ตงัช่องคหูาทีกลา่วมาแล้ว

จะงามดี...”43 

นบัแตป่ลายรัชกาลที 3 ได้เกิดการสร้างพระพทุธรูปประธานภายใต้ความคิด

แบบสจันิยมขึน โดยจะออกมาในลกัษณะทีไม่มีอษุณีษะหรือเกตุมาลา และเป็นพระพุทธรูปทีมี

                                                             
42ด ู“อรรถกถาราหลุวตัถกุถา,” ใน พระสูตรและอรรถกถา แปล มหาวรรค เล่มที 

4 ภาคที 1 (กรุงเทพฯ: มหามกฎุราชวิทยาลยั, 2525), 286-288. อย่างไรก็ตาม ในคมัภีร์พุทธวงศ์

ระบไุว้ตา่งออกไปวา่ พระพทุธเจ้าทรงแสดงปาฏิหาริย์ทีริมฝังแมนํ่าโรหิณี ดเูพิมใน เชษฐ์ ติงสญัชลี

, สังเวชนียสถานและสถานทีสําคัญทางพุทธประวัติในอินเดีย-เนปาล (กรุงเทพฯ: มิวเซียม

เพรส, 2556), 57-58. 
43พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน และ

พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว ทรงมีไปมากับสมเด็จพระ

มหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริญาณวโรรส, 294-297. 
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ขนาดเล็ก ในแนวความคิดทีต้องการให้พระพุทธรูปมีความใกล้เคียงกับมนุษย์มากขึน อนัเป็น

พระพทุธรูปแบบพระราชนิยมในรัชกาลที 4 ด้วยขนาดพระพทุธรูปเล็กดงันีเอง จึงเกิดรูปแบบการ

ประดิษฐานในบษุบกเช่นเดียวกบัพระแก้วมรกต เพือเน้นควาสําคญัให้เห็นสถานะของพระพทุธเจ้า

ทีประทบัในปราสาท44 และยงัเป็นการชดเชยขนาดของพระพุทธรูปทีเล็กลงด้วยขนาดของบุษบก 

หรือฐานทีก่อสงูขนึ เช่น พระสมัพุทธสิริ พระอโุบสถวดัโสมนัสวิหาร ส่วนงานช่างสมยัรัชกาลที 5 

ได้ใช้การประดิษฐานในลกัษณะทียกสว่นฐานให้สงูขึนด้วย ตวัอย่างเช่น พระพุทธองัคีรส วดัราช

บพิธ พระพทุธนฤมลธรรโมภาส วดันิเวศธรรมประวตัิ หรือวดัเทพศิรินทร์ (ภาพที 41) เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามการออกแบบซุ้มคหูาพระสมัพทุธพรรณีทีวดัราชธิวาสนัน กลบั

ไม่ได้การยกฐานประดิษฐานพระพุทธรูปให้อยู่บนฐานสูงดังทีแล้วมา ส่วนล่างสุดเป็นฐาน

ประดิษฐานรองรับพระพุทธรูปทํายืนออกมาจากพระพุทธรูปให้อยู่บนฐานสงูดังทีแล้วมา ส่วน

ลา่งสดุเป็นฐานประดิษฐานรองรับพระพทุธรูปทํายืนออกมาจากระนาบผนงัขนาดไมส่งูมาก สว่นที

ยืดสงูขึนกลบัเป็นส่วนกลางทําเป็นเสายืดขึนรองรับกรอบซุ้ม และส่วนยอดทําเป็นกรอบโค้งเข้า

ออก คล้ายกบัตวักรอบซุ้มหน้าบัน หากมองภาพรวมเหมือนว่าพระพุทธรูปประทับอยู่ในตวัเรือน

โดยมีภาพพระพทุธเจ้าเป็นลายประดบัหน้าบัน งานจิตรกรรมเลยเป็นตวัลดความว่างของพืนทีที

ยืดขนึ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
44ศกัดิชยั สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย: รูปแบบ พัฒนาการและความ

เชือของคนไทย (กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวตัิศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 

2556), 556-557. 

 

ภาพที 41 ฐานรองรับพระพทุธรูป พระอโุบสถ วดัเทพศิรินทราวาส 
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หากพิจารณารูปแบบศิลปกรรม ซุ้มคหูาพระประธานแสดงให้เห็นถึงอิทธิพล

ศิลปะตะวนัตกแบบบารอค (Baroque)45 ดงัจะเห็นได้จากการเน้นรายละเอียดการประดบัประดา 

จดัองค์ประกอบซุ้มให้มีลกัษณะหรูหรา การใช้เส้นโค้งของกรอบซุ้มให้ดเูคลือนไหว ลกัษณะทีดู

กลมกลืนรับสง่กนัระหวา่งด้านองค์ประกอบงานจิตรกรรมและงานประดบั เป็นคณุลกัษณะในแบบ

ศิลปะบารอค46 ลกัษณะโดยรวมของซุ้มพระนันชวนให้นึกถึงการสร้างแท่นบูชา หรือประกอบพิธี

หลกั ภายในโบสถ์คริสต์ (High altar) เทียบได้กบัตวัอย่างโบสถ์ซาน ลยุจี เดย์ ฟรันเชซี (SanLuigi 

dei Francesi) สร้างเมือปลายคริสตศตวรรษที 16 ในกรุงโรม (ภาพที 42)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดของการประดบัตกแตง่ ประกอบด้วยได้ประดบัพระราชลญัจกร

ประจํา 5 รัชกาลตามทีพระองค์ได้ระบไุว้ ได้แก่ ตรารูปอณุาโลม ประจํารัชกาลที 1 ตรารูปครุฑยุด

                                                             
45สมคิด จิระทศันกลุ, งานออกแบบสถาปัตยกรรมไทยฝีพระหัตถ์ สมเด็จฯ เจ้า

ฟ้ากรมนริศรานุวัดติวงศ์ ภาคปลาย (กรุงเทพฯ: โครงการพัฒนาวิชาการและสร้างองค์ความรู้ 

สถาบนัศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร

, 2556), 556-560. 
46Silpa Bhirasri, A bare outline of history and styles of art (Bangkok: Silpakorn 

University, 1968), 39. ; Michael Kitson, The age of Baroque (London: Paul Hamlyn, 

1966), 8, 15-16. 

 

ภาพที 42 แท่นบชูา โบสถ์ San Luigi dei Francesi  

ทีมา: File: High altar San Luigi dei Francesi เข้าถึงเมือ 15 มีนาคม 2557, เข้าถึงได้จาก     

commons.wikimedia.org/wiki/File:High_altar_San_Luigi_dei_Francesi.jpg  
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นาค ประจํารัชกาลที2 ตรารูปปราสาทประจํารัชกาลที 3 ตรารูปพระมหามงกุฎ ประจํารัชกาลที 4 

และตรารูปพระเกียว ประจํารัชกาลที 5 ทงันีน่าเป็นการแสดงถึงการแสดงถึงอนสุรณ์สถานสําหรับ

เชิดชพูระเกียรติแห่งพระมหากษัตริย์ทกุพระองค์47 สอดคล้องกับพระราชประสงค์ในการบูรณะนี 

ในฐานะทีเป็นพระอารามทีเกียวข้องกบัพระมหากษัตริย์ทกุพระองค์ในแผน่ดินรัตนโกสินทร์ 

การออกแบบซุ้ มพระประธานดังกล่าว จึงทําให้เห็นพระราชนิยมของ

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทีทรงแสดงออกผ่านพระราชดําริ โดยครูช่างเอกอย่าง 

สมเดจ็ฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์ เป็นผู้สนองจนเกิดงาศิลปกรรมแบบประยกุต์ตามพระ

ราชประสงค์ แม้วา่จะเสร็จสินหลงัจากรัชกาลของพระองค์แล้วก็ตาม 

เวสสันดรชาดก เรืองพระเวสสนัดรชาดกนัน เป็นชาดกเรืองสดุท้ายทีบอก

เลา่เรืองการเสวยพระชาติสดุท้ายของพระโพธิสตัว์ ก่อนทีจะมาเป็นเจ้าชายสิทธตัถะและตรัสรู้เป็น

พระพุทธเจ้า โดยพระชาติสุดท้ายนีเป็นเรืองทีบําเพ็ญพระทานบารมีของพระโพธิสัตว์อย่าง

สมบูรณ์ ทางด้านศิลปกรรมก็เป็นความนิยมอย่างยิงในการเขียนจิตรกรรมฝาผนังเรืองพระ

เวสสนัดรชาดกอย่างให้รายละเอียดและความสําคญัยิงกวา่ชาดกเรืองอืนในทศชาติ 

งานจิตรกรรมเรืองนีเขียนขึนทีผนังทุกด้านในพระอโุบสถ ทังส่วนบนกรอบ

ประตหูน้าตา่ง และผนงัระหวา่งหน้าตา่ง ใช้การเขียนภาพแบบตะวนัตกใช้หลกัทศันียภาพทีสมจริง 

แม้วา่ไมไ่ด้เขียนภาพเชิงทิวทศัน์เป็นหลกั แตเ่น้นการเขียนในลกัษะคล้ายภาพนิงบุคคล (portrait) 

มีการเน้นสัดส่วน แสงเงา กายวิภาคทีชัดเจน ไม่ได้ใช้การตัดเส้น และนับเป็นครังแรกทีเน้น

ความสําคญัของการเขียนเวสสนัดรชาดกเพียงเรืองเดียว โดยทีไมเ่ขียนชาดกเรืองอืนเลย 

สมเด็จฯ กรมนริศรานุวดัติวงศ์ ทรงออกแบบภาพร่างเขียนด้วยสีฝุ่ นเป็น

ต้นฉบับตามทีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชปรารภไว้ (ปัจจุบันอยู่ที 

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป) (ภาพที 43) โดยนายช่างฝรังเป็นผู้ลงสีแล้วเสร็จในสมยัรัชกาล

ที 6 ตามแบบดงัทีเห็นในปัจจบุนั 

 

 

                                                             
47วดัราชาธิวาสฯ, “ภาวนามยับุญญกิริยาวตัถุ,” เรืองการปฏิสังขรณ์วัดสมอราย

และรายการพระราชกุศลในการสถาปนาวัดราชาธิวาส ภาคที 1, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาม

กฏุราชวิทยาลยั, 2528), 93, อ้างถึงใน อคัรพนัธุ์ พันธุ์สมัฤทธิ, “การศึกษาสถาปัตกรรมวดัราชาธิ

วาสราชวรวิหาร (วัดสมอราย)” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

สถาปัตยกรรม บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2545), 218. 
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หลกัในการวางโครงเรืองเวสสนัดรชาดกนัน มีการเลือกตอนทีจะเขียนเพือ

แสดงความสอดคล้องกับพืนทีเช่น ฉากทีพระอินทร์อญัเชิญพระโพธิสตัว์ อนัเป็นเรืองทีเกียวกับ

ท้องฟ้าสวรรค์ จดัให้เขียนสกัดหลงัด้วยกันกับฉากพระพุทธเจ้าเหาะลอยบนท้องฟ้า (ภาพที 44) 

หรือมีการเลือกเหตกุารณ์สําคญั มาเขียนบนผนงัเหนือกรอบหน้าต่าง ซึงเป็นห้องภาพขนาดใหญ่ 

เช่น ผนงัด้านทิศเหนือ กัณฑ์หิมพานต์ ตอนพราหมณ์เมืองกลิงคราฐ มาทูลช้างปัจจัยนาเคนทร์ 

ผนงัทิศตะวนัตก กณัฑ์ทานกัณฑ์ ตอนพระเวสสนัดรพระราชทานสตัสดกมหาทาน ทิศใต้ กัณฑ์

นครกณัฑ์ ฉากทีพระเวสสนัดรเสดจ็นิวตัพระนครเพือขนึครองราชสมบตัิ (ภาพที 45-46) ส่วนตอน

อืนๆ ทีเหลือเขียนไว้ทีผนงัระหวา่งหน้าตา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 44 ผนงัสกดัหลงั วดัราชาธิวาส 

 

ภาพที 43 ภาพร่างเวสสนัดรชาดก 



60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การออกแบบภาพเขียนโดยสมเดจ็ฯ เจ้าฟ้ากรมนริศรานวุดัติวงศ์ ในเรืองพระ

เวสสนัดรชาดกนี ย่อมเป็นการยึดวิธีการเล่าเรืองในแบบจิตรกรรมประเพณีไว้เป็นพืน สามารถ

สงัเกตได้จาการองค์ประกอบภาพ ทําให้เห็นว่าผู้ ร่างแบบรู้เรืองขนบการเขียนภาพจิตรกรรม

แบบเดิมอย่างดี แล้วร่างแบบจึงประยกุต์ให้เข้ากบับริบททางศิลปกรรมแบบใหม ่(ภาพที 47-48) 

ทังนีมีการเขียนภาพสัตว์ต่างๆ บริเวณมมุของห้องอโุบสถ ได้แก่ ภาพเสือ 

กระตา่ย ลิง นกยงู กวาง เป็นภาพประกอบ (ภาพที 49) ซึงคงต้องการหมายถึงความเป็นป่าตาม

ธรรมชาติ ในรูปแบบของสตัว์ป่าจริงๆ ตา่งจากการเขียนภาพสตัว์ในจินตนาการแทรกตามแบบป่า

หิมพานต์ทีเคยนิยมทวัไป 

 

 

 

ภาพที 45 ผนงัด้านซ้ายพระประธาน วดัราชาธิวาส 

 

ภาพที 46 ภาพร่างกณัฑ์นครกณัฑ์      
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ภาพที 47 กนัฑ์มหาพน วดัสวุรรณาราม 

ภาพที 48 ภาพร่าง กณัฑ์มหาพน  

 

ภาพที 49 ภาพสตัว์ วดัราชาธิวาส 
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วิเคราะห์ภาพรวมและแนวความคิดการแสดงออกเนือหาเรืองราว 

แม้ว่างานจิตรกรรมจะเสร็จสินภายหลังรัชกาลที 5 แต่สิงทีนํามาวิเคราะห์ให้เห็นถึงแนว

พระราชดําริ หรือพระราชประสงค์ในการเลือกเรืองเขียนจิตรกรรม 

พระราชดําริในการเปลียนแทนทีพระประทานเดิมด้วยพระสมัพทุธพรรณีซงึมี

ขนาดไม่ใหญ่มาก เป็นเงือนไขทีทําให้พระพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเลือก

สร้างซุ้มคหูาประดิษฐานพระพทุธรูปทีเหมาะสมประดบัองค์ประกอบอย่างสวยงาม เป็นทีมาของ

การเขียนภาพทีต้องการให้มีภาพทีแปลกใหม ่จึงได้ทรงเลือกเอาเรืองศากยะกษัตริย์เป็นประเดน็ใน

การออกแบบจิตรกรรมฝาผนงั โดยใสเ่รืองพระพทุธเจ้าจงกรมในอากาศเป็นตวัผกูเรืองราว ให้เข้า

กบัเรืองเวสสนัดรชาดกทีเป็นเหตกุารณ์ร่วมกนัอย่างสร้างสรรค์ โดยสมเดจ็ฯ กรมนริศรานวุดัติวงศ์ 

ได้ทรงออกแบบให้สอดคล้องกบัพระราชประสงค์ดงักลา่วอย่างมีชนัเชิง 

ทังนีมีแนวทางการเลือกเรืองตามทีได้ทรงระบุพระราชประสงค์ไว้ว่าจะให้

เขียนภาพเวสสันดรชาดก และภาพกษัตริย์ในศากยวงศ์ทีบูชาพระพุทธเจ้า (พระพุทธรูป) เป็น

จิตรกรรมฝาผนังทีเข้าเรืองสอดคล้องกันนัน เนืองมาจากความเกียวข้องกันตามเหตกุารณ์ตาม

เนือหาพทุธประวตัิตอนทีพระพทุธเจ้าเสดจ็มายงักรุงกบิลพสัดุ์ โดยหลงัจากทีพระพทุธเจ้าได้แสดง

ปาฏิหาริย์จงกรมบนอากาศแล้ว (ซึงแทนด้วยภาพพระพุทธเจ้าลอยอยู่บนท้องฟ้าทีพืนทีผนังซุ้ม) 

แล้วจึงได้ทรงตรัสเทศน์เรืองพระเวสสันดรชาดกให้พระญาติฟัง48 (ซึงแทนด้วยภาพพเวสนัดร

ชาดก) 

สําหรับทีวัดราชาธิวาสนี พระองค์ได้ทรงหยิบยกเรืองเกียวกับนิทานชาดก

และปาฏิหาริย์มาเขียนในวดัฝ่ายธรรมยตุ น่าจะมีสาเหตบุางประการทีน่าสนใจ เพราะโดยปรกติ

แล้ว ภาพจิตรกรรมในพระอารามหลวงฝ่ายธรรมยุตมักจะลดทอนความสําคัญของภาพพุทธ

ประวตัิและชาดกลงไป โดยมกัไปเขียนเป็นเรืองอปุมาธรรมหรือภาพเกียวกบัพระสงฆ์มากกวา่ 

ทงันีหากวิเคราะห์พระราชหตัถเลขาเป็นคําปรึกษาทีทรงมีไปมากับ สมเด็จฯ 

กรมพระยาวชิรญาณวโรรสเรืองเกียวกับการปฏิสงัขรณ์วดัราชาธิวาส จะพบว่าพระราชประสงค์

ของรัชกาลที 5 ครันเริมการปฏิสงัขรณ์ ทรงมีพระราชปรารภว่าจะทรงค้นคว้าตีความเรืองอปุมา

ธรรม ทีปรากฏเป็นจิตรกรรมในวดับวรนิเวศวิหารและวดับรมนิวาส เนืองจากเป็นรูปแบบทีแปลกตา

แบบตะวนัตก เพือจะนํามาใช้เป็นต้นแบบในการผกูเป็นลวดลายเพือเขียนเป็นจิตรกรรมทีวดัราชาธิ

วาสด้วยบ้าง เมือได้ทรงค้นคว้าแล้วเห็นวา่ ความเปรียบเทียบซึงอธิบายภาพปริศนาธรรมบางข้อไม่

                                                             
48“อรรถกถาราหลุวตัถกุถา,” ใน พระสูตรและอรรถกถา แปล มหาวรรค เล่มที 4 

ภาคที 1, 288. 



63 

สามารถมาเขียนเป็นจิตรกรรมได้ การอปุมายังมีใจความทีซํากันหลายประการ ความบางข้อนัน

แสดงความหมายไม่เหมาะสมเกียวกับพระพุทธเจ้า ส่วนภาพเรืองอสภุกรรมฐาน 10 นัน แม้ว่า

สมเด็จฯ กรมนริศรานุวดัติวงศ์ ได้ให้พระวินิจฉัยว่าแยบคายน่าจะใช้ได้ แต่พระองค์เห็นว่าเมือ

พิจารณาแล้ว เรืองอสภุกรรมฐานก็ยงัไมเ่หมาสมจะเขียนเช่นกนั49 

ท้ายทีสดุพระองค์จึงมีพระราชดําริวา่ 

 ”...ข้อซึงคิดหาข้อความให้ลงกบัอศภุ 10 นนัหมอ่มฉนัเห็นไมสํ่าเร็จได้เพราะ

ตามความคิดหมอ่มฉันทีไม่สนัทัดในทางอศภุกรรมฐาน มิใช่ไม่ได้เรียน แต่ไม่มีวาศ

นาทีจะพิจารณาอศภุกรรมฐานได้ เห็นไปเสียว่าข้อทีแยกไว้นัน ไม่สู้แยบคายสมควร

แก่ความพิจารณา สว่นตวัเห็นวา่ซําซากไป ...เหตุไฉนจะไม่ปล่อยให้กว้างไปอย่าง

อืนบ้าง เรืองทีจะเขียนจําต้องทําธรรมให้เปนรูป ถ้าหากว่าจะไม่มีรูป จําจะต้องใช้

อปุมา ข้ออปุมาทีจะเขียนให้งามไมไ่ด้ เช่น เมฆเขียนได้ แตไ่มง่าม อปุมาทีเขียนไม่ได้

เช่นความอุน่ใจนี ก็ไมเ่ปนประโยชน์อไร เพราะฉนนั ถ้าหาเรืองอไรให้เหมาะๆ ไม่เคย

เขียนขนึเห็นจะงามแลแปลกดี...”50 

จากความข้างต้นทําให้เห็นวา่พระองค์นนั แรกมีพระราชประสงค์เรืองความ

เหมาะสมในการเลือกเรืองทีจะนํามาเขียนเป็นจิตรกรรม โดยน่าจะทรงเห็นวา่เรืองทีเคยเขียนในวดั

บวรนิเวศวิหารและวดับรมนิวาส ซึงเกียวข้องตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจอม

เกล้านนั ย่อมต้องเป็นตวัเลือกแรกทีนํามาใช้เขียนทีวดัราชาธิวาส อย่างไรก็ตามเมือได้ทรงค้นคว้า

แล้วเห็นว่าไม่เหมาะ เพราะทรงพิจารณาการเขียนเรืองว่าต้องสือความหมายเข้าใจได้ มี

ความหมายเหมาะสม และไมซํ่าซาก หากนําเนือเรืองดงักล่าวมาเขียนเป็นจิตรกรรม เรืองปริศนา

ธรรม และเกียวกบัจริยวตัรสงฆ์ดงักล่าวจึงตกไป ท้ายทีสดุจึงเลือกความสวยงามและแปลกใหม่

ภายใต้บริบทในพุทธศาสนา คือเรืองศากยกษัตริย์ กับเรืองจงกรมบนอากาศ และเรืองพระ

เวสสนัดรชาดก มาผกูเรืองเขียนเป็นจิตรกรรมทีเห็นในปัจจุบัน ทําให้เห็นว่าทรงเลือกใช้เรืองราว

แบบประเพณีซึงเป็นเรืองทีสามารถถ่ายทอดความสวยงามผ่านจิตรกรรมมาเป็นหลกั ในขณะที

                                                             
49สรุปความรวมจาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชดํารัสใน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว ทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไขการ

ปกครองแผ่นดิน และพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว ทรงมี

ไปมากับสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริญาณวโรรส, 283-288. 
50เรืองเดียวกนั, 288 
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การแสดงออกมาได้เปลียนไปเป็นเรืองเพือความสวยงามมากกว่าการเป็นอุบายในการสงัสอน

ธรรม 

1.2 สรุปแนวทางพระราชประสงค์กับจติรกรรมเรืองชาดกและพุทธประวัติ 

กระแสสจันิยมสมจริงทีเกิดขึนในงานศิลปกรรมได้รับความนิยมโดยเฉพาะงานจิตรกรรมฝาผนัง

สง่ผลให้เกิดเรืองราวใหม่ๆ  ในการเขียนจิตรกรรมฝาผนงัมากขนึ ในขณะทีเรืองราวชาดกและพุทธ

ประวตัิตามทีเคยเขียนเป็นประเพณีนนัได้กลายเป็นตวัเลือกหนึงในการเขียน และได้ถกูปรับเปลียน

วิธีการเขียนเลา่เรืองหรือวิธีการนําเสนอ ดงันนัในการศกึษาพระอารามตา่งๆ ทีเขียนเรืองชาดกและ

พทุธประวตัิ จึงทําให้เห็นแนวทางแตกตา่งกนัไปดงันี 

จิตรกรรมเรืองพุทธประวตัิทีวดัปรมยัยิกาวาสเป็นจิตรกรรมทีแสดงความคิดในการ

เลือกเรืองราวแบบประเพณีมาใช้เขียนเป็นจิตรกรรมในช่วงต้นรัชกาลที 5 แม้วา่ในสมยันนัเรืองราว

ของเรืองพทุธประวตัิจะได้ลดความนิยมลงไปบ้างโดยเฉพาะในกลุม่งานช่างหลวง จึงเป็นตวัอย่าง

ให้เห็นการสืบทอดความคิดทีสืบตอ่จากอดีตได้ชดัเจน นอกจากนีพระอโุบสถวดัปรมยัยิกาวาสซึง

เขียนเรืองพทุธประวตัิประดบัควบคูก่บัการตกแตง่พระอโุบสถแบบยโุรปอย่างผสมผสาน เป็นความ

เกียวข้องทีแสดงให้เห็นในวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม อนัเป็นวดัประจํารัชกาลทีพระองค์ทรง ข้อ

นีจึงสะท้อนให้เห็นว่าพระองค์ทรงมีพระราชดําริและพระราชนิยมในการทดลองผสมผสานการ

ตกแตง่พระอโุบสถแบบใหมใ่ห้เข้ากบัเรืองราวแบบประเพณี 

การแสดงออกใหมเ่รืองพทุธประวตัิได้ปรากฏอีกครังทีวิหารพระศาสดา ห้องพระไสยา 

วดับวรนิเวศวิหารซึงเป็นการเขียนภาพทีเน้นอารมณ์และความเคลือนไหวในภาพ นอกจากนีชา่งได้

เขียนลกัษณะภาพตอนเดียวแทนทีจะเป็นภาพเล่าเรืองต่อเนืองดงัแบบประเพณี ทีสําคญัคือการ

เลือกเนือเรืองการเสดจ็ดบัขนัธ์ปรินิพานในการเขียนภาพทีเกียวกบัพระไสยา โดยใช้พระปฏิมาเป็น

สว่นหนึงของงานจิตรกรรมเลา่เรืองด้วย ซึงแสดงแง่มมุในการจดัวางโครงเรืองให้เชือมโยงระหว่าง

พระพทุธรูป จึงทําให้เห็นวา่เรืองพทุธประวตัิทียกมาเขียนไมไ่ด้เกิดขนึเพราะเป็นธรรมเนียม แตเ่ป็น

การเลือกอย่างมีวตัถปุระสงค์เพือความสอดคล้อง ทงันีคงเป็นอิสระและแปลกใหม่ทางงานช่างซึง

เกิดขนึในยคุสมยันีเช่นกนั 

สว่นกรณีของวดัอรุณราชวรารามนัน การเขียนภาพชาดกและพุทธประวตัิทีเขียนขึน

ใหมใ่นคราวบรูณะโดยเขียนอย่างเต็มพืนทีให้ได้แบบเดียวกับแนวประเพณี เป็นเหตมุาจากพระ

ราชประสงค์และแนวพระราชดําริในการสงวนรักษางานจิตรกรรมฝาผนงัตามทีเคยเขียนกนัในอดตี 

เพือเป็นการให้สืบทอดงานช่างชนรุ่นหลงัได้เห็นโดยเน้นแสดงความสวยงามผา่นฝีมือช่างเอกด้วย 
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ข้อนีสะท้อนให้เห็นแนวพระราชประสงค์ในเรืองการอนุรักษ์อย่างยุคสมยัใหม่ ซึงเน้นการประเมิน

คณุคา่ทางความสวยงามและฝีมือช่างเป็นสําคญั 

สําหรับพระอารามทีทําให้เห็นแนวทางพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระ

จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัได้อย่างชดัเจนคือ วดัเบญจมบพิตรดสิุตวนารามและวดัราชาธิวาส เพราะ

ทรงเป็นผู้ เสนอแนวพระราชดําริและอํานวยการสร้างปฏิสงัขรณ์ด้วยพระองค์เอง ได้ทรงเจาะจง

เลือกเรืองพทุธประวตัิ ไม่ใช่เพือเป็นกุศโลบายในการสงัสอนธรรมดงัอดีต แต่เป็นเหตผุลในเรือง

การประดบัเพือสนุทรียภาพและความสวยงามของพระอโุบสถเป็นประเดน็หลกั โดยพระองค์ทรงมี 

สมเดจ็ฯ กรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์ เป็นนายช่างคนสําคญัเป็นผู้ออกแบบตามพระราชประสงค์ 

จาการศกึษาจะเห็นได้วา่แนวความคิดสําคญัทีเกิดขนึคือการเลือกสรรเรืองชาดกและ

พทุธประวตัิมาเขียนเป็นจิตรกรรมฝาผนังตามแนวทางพระราชประสงค์ของรัชกาลที 5 เน้นไปที

เรืองความสวยงามและ ตามพระราชดําริทีมีเฉพาะในแตล่ะพระอาราม โดยอยู่ภายใต้เงือนไขของ

การออกแบบตกแตง่พระอโุบสถและพระวิหารมากกว่า การเขียนเรืองราวชาดกและพุทธประวตัิ

ตามธรรมเนียมดงัทีเคยกระทํามา 

2. จติรกรรมเชงิสัจนิยมในพระราชนิยมรัชกาลที 4  

 เหตทีุมีการจดักลุ่มเรืองราวจิตรกรรมแบบพระราชนิยมพระบาทสมเด็จพระจอม

เกล้าเจ้าอยู่หวั เนืองจากงานจิตรกรรมฝาผนงัทีปรากฏอยู่ในพระอารามทีทําการศกึษา มีการเขียน

จิตรกรรมทีแสดงการรับและสืบตอ่รูปแบบและเรืองราวจากสมยัรัชกาลที 4 โดยเฉพาะวดัในนิกาย

ธรรมยตุทีสร้างหรือบรูณะตอ่เนืองมา โดยได้เขียนเป็นสองเรืองด้วยกนัได้แก่เรืองเกียวกับจริยวตัร

สงฆ์ และภาพเทพเทวดา 

 เนืองจากการแสดงออกในงานจิตรกรรมเรืองดงักล่าวมีความใกล้เคียงกันอย่าง

มากทังรูปแบบและเนือหาจึงจะนําเสนอโดยแบ่งหัวข้อตามเนือหาเรืองราวในจิตรกรรม โดยจะ

เขียนบรรยายและวิเคราะห์โดยไลเ่รียงลําดบัเป็นพระอารามภายในหวัข้อนนัๆ 

2.1 จิตรกรรมฝาผนังภาพเทพเทวดา ภาพเทพเทวดาทีอยู่เป็นกลุ่มโดยมัก

ปรากฏในงานจิตรกรรมหรือทีรู้จกักนัทวัไปวา่ ภาพเทพชมุนมุ ตามทีเป็นแบบซึงปรากฏบ่อยครังใน

พระอารามสมยัรัชกาลที 4 นนั มีลกัษณะทีเดน่ชดั แตกตา่งจากภาพเทพชมุนมุตามแบบประเพณี

ทีนิยมเขียนกนั ในทีนีจะพดูถึงทีมา รูปแบบ และการเปลียนแปลงจนเป็นเอกลกัษณ์ตามแบบสมยั

รัชกาลที 4 จนอาจนํามาศกึษาแง่มมุบางประการได้ดงันี 

ทีมาและความหมายของภาพเหล่าหมู่เทวดาในงานจิตรกรรมมีพืนฐาน

สําคญัมาจากเรืองราวหลงัจากพระโพธิสตัว์สิทธตัถะชนะพญามารแล้ว ทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า 
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โดยมีเหลา่เทวดามาแสดงความยินดีพร้อมด้วยดอกไม้ทิพย์บชูาในเหตกุารณ์นนั51 มีการอ้างอิงมา

จากวรรณกรรมทางพทุธศาสนา ดงัปรากฏในพระปฐมสมโพธิกถา ปริเฉท 10 อภิสมัโพธิปริวตัต์ 

ความวา่  

“...ในกาลนนัก็บงัเกิดโกลาหลทงัสกลโลกธาตเุป็นอนัหนึงอนัเดียว ...เทพยเจ้า

นฤมิตสุขุมกายเทา่อณปูรมาณ ูลงประชมุอยูใ่นทีมีประมาณเทา่นนั ...ตราบเทา่ถงึร้อยองค์

พนัองค์หมืนองค์ จนถึงแสนโกฏิองค์ก็มีเป็นอนัมาก นิมิตแต่จกัษุให้กว้างพอแลเห็นองค์

พระสพัพญั แูลหมูเ่ทพยดาทงัหลายมาแต่หมืนจกัรวาฬ ...เพือจะทศันาบูชาภิวนัทนชุลี

พระผู้ มีพระภาคมากเหลือล้นพ้นจะคณนา...”52 

ในงานจิตรกรรมฝาผนงัแบบประเพณีจะแสดงเคียงคู่กับเหตกุารณ์ด้วยการ

เขียนฉากมารผจญไว้ผนงัสกดัหน้าพระประธาน โดยเขียนภาพพระพทุธเจ้าแสดงปางมารวิชัยและ

พระแม่ธรณีบีบมวยผมอยู่ตรงกลาง หรืออาจทําควบคู่กับพระพุทธรูปประธาน (ซึงมักเป็น

พระพุทธรูปปางมารวิชัย) ส่วนเหตกุารณ์ตรัสรู้อนัยิงใหญ่นันแสดงออกเป็นภาพเทพเทวดาจาก

สวรรค์ชนัตา่งๆ จํานวนมากพร้อมดอกไม้ทิพย์มาแสดงการสกัการะและฉลองยินดี53 

อย่างไรก็ตาม จิตรกรรมภาพเทพชุมนุมอาจสือถึงความหมายอืนนอกจาก

ตอนตรัสรู้ได้เช่นกนั ขนึอยู่กบับริบท ยกตวัอย่างเช่น จิตรกรรมเทพชมุนมุ วดัใหมป่ระชมุพล แสดง

ภาพแถวเทวดานงัพนมมือสลบักับรูปเจดีย์ซึงเจดีย์ดงักล่าวนันอาจเป็นสญัลกัษณ์แทนพระอดีต

พระพทุธเจ้า54 อีกตวัอย่างเช่น พระทีภาพเทพชมุนมุเตม็พืนที โดยไมพ่บฉากมารผจญประกอบ แต่

                                                             
51อนึง เหตกุารณ์ในทีดอกมีเทพเทวดาปรากฏ ดอกไม้ทิพย์ (ดอกมณฑารพ) โปรย

ปรายลงมาจากฟ้าสวรรค์นัน เกิดขึนในพุทธประวัติหลายวาระด้วยกัน ได้แก่เหตุการณ์พระ

โพธิสัตว์จุติในครรภ์ของพุทธมารดา การประสตูิ การเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์การตรัสรู้ การ

แสดงธมัมจกักปัปวตันสตูร การแสดงยมกปาฏิหาริย์ การเสดจ็ลงจากสวรรค์ชันดาวดึงส์ การปลง

อายสุงัขาร และการปรินิพพาน 
52สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมสมเดจ็พระปรมานชิุตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา 

(กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา, 2505), 197-198. 
53ดเูพิมเติมเรืองความหมายและความสมัพนัธ์ของจิตรกรรมภายในวิหารและอโุบสถ 

ใน เสมอชยั พลูสวุรรณ, สัญลักษณ์ในงานจิตรกรรมไทยระหว่างพุทธศตวรรษที 19 ถึง 24 

(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2539), 109-120. 
54สนัติ เล็กสขุมุ และกมล ฉายวฒันะ, จิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยา (กรุงเทพฯ: 

สถาบนัไทยคดีศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2524), 46 - 47. 
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กลับพบภาพพระอินทร์กําลังบูชาเจดีย์ ซึงหมายถึงเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชันดาวดึงส์ ใน

ขณะเดียวกนัทีผนงัสกดัหลงั พบภาพพระพรหมนมสัการเจดีย์ ซึงหมายถึงทสุสะเจดีย์บนสวรรคช์นั

ดสิุต55 

จึงกลา่วสรุปในด้านความหมายและทีมาได้วา่ การทีปรากฏภาพเทพชมุนมุที

อยู่ในอาการแสดงความเคารพและภาพดอกไม้มีความหมายโดยรวมทีเกียวข้องกบัการเคารพบูชา

พระพุทธเจ้าซึงแทนด้วยพระพุทธรูปในวิหารนัน ประกอบเรืองราวในพุทธศาสนา หรือแสดง

บรรยากาศแห่งความเป็นสวรรค์และศนูย์กลางจกัรวาลของอาคารเสมอมา 

ประเดน็ต่อมาคือเรืองรูปแบบในการเขียนจิตรกรรมฝาผนังเรืองเทพชุมนุม 

เป็นเรืองราวทีนิยมนํามาเขียนกนัตงัแตส่มยัอยธุยาและสืบตอ่มาจนถึงสมยัรัตนโกสินทร์ มกัแสดง

แบบแผนการจดัวางตําแหน่งภาพคล้ายคลงึกนั ช่างเขียนภาพจะวางตําแหน่งภาพเทพชมุนมุไว้บน

ฝาผนงัด้านข้างพระประทานตอนบนเหนือกรอบประตหูน้าต่างเป็นภาพใหญ่เต็มพืนทีผนังวิหาร 

การเขียนภาพเหลา่ทวยเทพจํานวนมากแสดงออกในลกัษณะนงัเรียงเป็นแถว หันหน้าไปทางพระ

ประธาน 

ตวัอย่างสําคญัในสมยัอยธุยาตอนปลายได้แก่ พระอโุบสถ วดัใหญ่สวุรรณา

ราม เพชรบรีุ ช่างเขียนภาพเทวดานงัเรียงกนั โดยเขียนกรอบเส้นสินเทาพืนสีแดงเน้นยําตวัเทวดา

เป็นจงัหวะบนพืนผนงัสีออ่น เขียนภาพเทวดาเตม็องค์ตดัเส้นด้วยสีเข้ม และแสดงความแตกต่าง

ของเทพแต่ละองค์ด้วยลกัษณะสีผิวกายและอาภรณ์แต่ละองค์ต่างถือดอกไม้ทิพย์เพือมาบูชา

พระพทุธเจ้า56 (ภาพที 50) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
55สนัติ เลก็สขุมุ, งานช่าง คาํช่างโบราณ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2553),113. 
56สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน, พิมพ์ครังที 2 

(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2542), 190 - 191. 

 

ภาพที 50 เทพชมุนมุ วดัใหญ่สวุรรณาราม 
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ระยะต้นสมยัรัตนโกสินทร์ ช่วงระหวา่งสมยัรัชกาลที 1 ถึงรัชกาลที 3 ยังคงมี

การเขียนภาพเทพชมุนมุคล้ายกนักบัสมยัอยธุยาตอนปลาย เช่น วดัดสิุดาราม วดับางยีขนั และวดั

สวุรรณาราม หรือพระทีนงัพทุไธสวรรย์ (ภาพที 51) เป็นต้น รูปแบบภาพเทพชุมนุมในช่วงสมยันี

คือ มีการระบายสีพืนเป็นสีเข้มและสีแดงสด ขันจังหวะเทวดาแต่ละองค์ด้วยยอดทรงพุ่มคล้าย

ตาลปัตรพดัยศ อาจปรากฏตงัแตส่มยัอยธุยาตอ่เนืองมายงัรัตนโกสินทร์ตอนต้น นอกจากเทวดาที

นงัเรียงเป็นแถวแล้ว ยงัมีรูปหมูเ่ทวดาเหาะลอยอย่างอิสระเขียนแทรกอยู่ในจิตรกรรมทวัไป ซึงเป็น

องค์ประกอบในภาพจิตรกรรมเรืองอืนๆ เช่น เทวดาทีเหาะลอยประกอบอยู่ในฉากชันสวรรค์หลงั

พระประธาน (ภาพที 52) หรือกลุ่มเทวดาเหาะลอยถือดอกไม้บูชาพระพุทธรูปประธาน โดยกลุ่ม

เทวดาเหลา่นีเองทีน่าจะพฒันารูปแบบจนกลายเป็นแบบทีนิยมภายหลัง โดยมาแทนทีการเขียน

ภาพเทวดานงัเรียงเป็นแถว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 51 เทพชมุนมุ พระทีนงัพทุไธสวรรย์ 

 

ภาพที 52 ภาพเทวดา วดัสวุรรณาราม 
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ในเวลานบัแตช่่วงปลายรัชกาลที 3 ถึงสมยัรัชกาลที 4 เป็นยุคทีศิลปะแบบ

ตะวนัตกได้เข้ามามีอิทธิพลตอ่งานศิลปกรรมมากขนึอนันบัเป็นจดุเปลียนสําคญั โดยเฉพาะในงาน

จิตรกรรมซึงเน้นการเขียนทิวทศัน์และการจดัองค์ประกอบสมจริง ในทีนีได้สง่ผลตอ่ภาพเทพชมุนมุ

ด้วยเช่นกนั กลา่วคือ ช่างได้เขียนภาพเทวดาเครืองอย่างไทยประเพณี แต่ละองค์ถือดอกไม้ทิพย์ 

ในลักษณะล่องลอยบนท้องฟ้าอย่างอิสระ บางองค์อยู่ในกลีบเมฆอย่างสมจริง ปราศจากเส้น

สินเทาหรือการแบ่งแถวดงัทีเคยนิยม สดัสว่นของเทวดาเล็กลงเพือให้ดสูอดคล้องกับฉากท้องฟ้า

และก้อนเมฆ สว่นท้องฟ้าใช้สีฟ้าลงพืนหลงั และลงสีขาวในสว่นทีเป็นก้อนเมฆเพือให้ใกล้เคียงกับ

ความจริง และเขียนท้องฟ้าให้เต็มขนาดพืนทีผนัง แนวทางการจัดองค์ประกอบและเขียนภาพ

ดงักลา่วเป็นรูปแบบหนึงทียอมรับโดยทวัไปวา่เป็นจิตรกรรมในสกลุช่างขรัวอินโข่งด้วย57 ตวัอย่าง

สําคญัอยู่ทีผนงัเบืองหลงัพระประธาน พระอโุบสถวดับวรนิเวศวิหาร (ภาพที 53) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
57วิยะดา ทองมิตร, จติรกรรมแบบสากล สกุลช่างขรัวอนิโข่ง, 24-25. 

 

ภาพที 53 ภาพเทวดา พระอโุบสถ วดับวรนิเวศวิหาร 
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การเขียนภาพเทวดาเหาะลอยในฉากท้องฟ้าเช่นนี คงเกิดความนิยมมากขึน 

โดยเฉพาะน่าจะเป็นแบบในพระราชนิยมพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วย ดังภาพ

จิตรกรรมทีคอสองภายในพระทีนงัอมรินทร์วินิจฉยั เป็นภาพเทวดาเหาะลอยท่ามกลางก้อนเมฆสี

ขาวทีบดบังร่างกายท่อนล่างบางส่วน ซึงสอดคล้องกับจิตรกรรมในวัดพระอารามหลวงฝ่าย

ธรรมยตุทีมกัปรากฏการเขียนรูปเทวดาเช่นนีอยู่เสมอ ดงัตวัอย่างเช่น วดับวรนิเวศวิหาร วดับรม

นิวาส โดยปรากฏควบคู่กับภาพปริศนาธรรมซึงเป็นการแสดงออกทางจิตรกรรมแนวใหม่เช่นกัน

(ภาพที 54) 

ทีผา่นมาได้มีผู้ศกึษาเกียวกบัศิลปกรรมพระราชประสงค์ของพระบาทสมเดจ็

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ในบทความเรือง “เทวดา: ความเชือกับงานช่างในรัชกาลที 4” ได้อธิบาย

ประเดน็ดงักลา่ว สรุปได้ดงันี 

แม้วา่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงปฏิเสธความเชือเรือง

ไตรภมิูโลกสนัฐานแบบโบราณอนัเป็นทีสถิตของเทวดา แตใ่นขณะเดียวกนัพระองค์ยงัทรงมีความ

เชือถือในเรืองเกียวกบัเทวดา สิงเหลา่นีได้สะท้อนให้เห็นจากหลกัฐานเอกสารต่างๆ ในรัชกาลที 4 

ทีทรงกลา่วอ้างถึงสิงศกัดิสิทธิดงัเช่นเรืองเทวดาอยู่หลายครัง และอีกตวัอย่างทีสําคญัคือหลกัฐาน

ด้านศิลปกรรมทังทีเกียวเนืองกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพุทธศาสนา ซึงมกัปรากฏเป็นรูป

เทวดาประกอบอยู่เสมอ เช่น งานประดบัตกแต่งหน้าบันและพระทวารพระทีนังอมรินทร์วินิจฉัย 

หรืองานประติมากรรมอย่างพระสยามเทวาธิราชและเทวดารักษาเศวตฉัตร รวมถึงงานจิตรกรรม

 

ภาพที 54 ภาพเทวดา วดับรมนิวาส 
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โดยเฉพาะกลุม่พระอารามหลวงฝ่ายธรรมยุตทีแสดงภาพเทวดาดงักล่าว ทังนีได้สรุปว่าพระองค์

ทรงแยกเรือง“เทวดา” ออกจากระบบ “โลกสณัฐาน” ซึงได้รับการพิสจูน์ในเชิงวิทยาศาสตร์แล้วว่า

แท้จริงในเชิงกายภาพเป็นอย่างไร แต่สําหรับเรืองเทวดานันถือว่าเป็นเรืองทียังพิสูจน์ไม่ได้

เช่นเดียวกบัสิงเหนือธรรมชาติของโลกตะวนัตก58แนวทางทีปรากฏรูปลกัษณ์ของเทวดาต่างๆ จึง

เป็นผลสะท้อนของพระราชศรัทธาสว่นพระองค์ และน่าจะเป็นแนวทางของศิลปกรรมในพระราช

นิยมได้ด้วย จนเกิดเป็นการสืบตอ่รูปแบบดงักลา่วไปยงัพระอารามอืนๆ ดงัจะกลา่วตอ่ไป  

วเิคราะห์งานจติรกรรม การปรากฏภาพหมูเ่ทวดาแบบดงักล่าวเช่นกันใน

งานจิตรกรรมฝาผนงัสมยัรัชกาลที 5 จากกลุม่พระอารามทีศกึษา พบวา่มีดงันี วดัราชประดิษฐ์ วดั

เสนาสนาราม วดับวรนิเวศวิหาร 

วัดราชประดิษฐ์ และวัดเสนาสนาราม กรณีภาพเทพเทวดาทีวัดราช

ประดิษฐสถิตมหาสีมารามนนั เป็นตวัอย่างหนึงทีทําให้เห็นวา่การเขียนเรืองดงักลา่วเป็นแบบพระ

ราชนิยมในรัชกาลที 4 เพราะว่าพระองค์ทรงใส่พระทัยกับการสถาปนาวดัดงักล่าวอย่างยิง ดัง

ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรือง “วดันามบญัญัติ วดัราชประดิษฐ” ดงันี 

 “...เรืองวัดราชประดิษฐนนั ...การทีปลูกสร้างทุกสิงทุกอย่างทรงกะเองหมด

ทงันนั เสดจทอดพระเนตรการเสมอทกุวนัไมไ่ด้ขาด จนการกอ่สร้างล่วงไปได้เปนอนัมากยงั

อยูแ่ตก่ารชา่ง ถงึดงันนัก็ได้ทรงกะแล้วทกุอยา่ง คือบานหน้าตา่งข้างนอกโปรดให้สลักลาย

สลกับานประตวูดัสุทศัน์ หลงับานโปรดลายญีปุ่ นวดันางชี ท่านก็ทรงสังพระยาโชฎึกราช

เศรษฐี (จอ๋ง) ให้ทํามา ลายเพดานโปรดอยา่งวดัราชประดิษฐโบราณ และวดัสุวรรณดาราม 

แตด่าวอยา่งวดัสุวรรณฯ รับสงัวา่เปนเถือกพวงไป ทรงแก้ไขใหมใ่ห้เปนอยา่งเชน่ทีติดอยูว่ดั

ราชประดิษฐเดียวนี ลายเขียนผนังทรงพระราชดําริเอง เปนเทพชุมนุม ซึงเทวดามี

รัศมีเปนพวกๆ ครังแรกซึงวัดอืนเอาอย่าง...”59 

จากความตอนดงักล่าวทําให้เห็นว่าการเขียนภาพเทวดาดงัทีปรากฏในวดั

ราชประดิษฐ์นันเป็นพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ภาพที 55) ทังนี

เทคนิคทีปรากฏ เช่น การเขียนอากปักิริยาท่าทางสรีระของบรรดาเทวดานางฟ้าแสดงความสมจริง  

                                                             
58ดเูพิมใน พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์, “เทวดา: ความเชือกับงานช่างในรัชกาลที 4,” ใน 

ดํารงวชิาการ: รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดีปี 2554 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยั

ศิลปากร, 2554), 126-145. 
59พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, “วดันามบัญญัติแลวดัราชประดิษฐฯ,” 

ใน ประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที 5 ภาคปกิณกะ 1 (นนทบรีุ: ต้นฉบบั, 2556), 17-18. 
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การเขียนภาพท้องฟ้าสีครามเข้มคล้ายกบัเวลากลางคืน และรูปก้อนเมฆทีแสดงมิติระยะใกล้ไกล 

เตม็พืนทีผนงัสว่นบนกรอบหน้าตา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในขณะทีกระแสสจันิยมทีเน้นความสมจริงอย่างตะวนัตกเข้ามาดงัทีปรากฏ

ในเทคนิคแล้ว แตใ่นตวัเนือเรืองทีปรากฏยังแสดงเรืองในลกัษณะอดุมคติอยู่ เพราะภาพท้องฟ้า

สมจริงย่อมสือถึงจักรวาลแบบใหม่ตามระบบดาราศาสตร์แทนภาพไตรภมิูโลกสณัฐาน แต่กลบั

แสดงรูปพระอินทร์ขีช้างเอราวณั และเหลา่เทวดาถือดอกไม้ทิพย์ปรากฏเตม็ท้องฟ้า60 (ภาพที 56) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
60สนัติ เลก็สขุมุ, ข้อมูลกับมุมมอง: ศิลปะรัตนโกสินทร์ , 199. 

 

ภาพที 55 ภาพเทวดา  วดัราชประดษิฐ์ 

 

ภาพที 56 พระอินทร์และเทวดา วดัราชประดิษฐ์ 
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จิตรกรรมเทพชมุนมุในลกัษณะนีเช่นเดียวกนัทีพระอโุบสถ วดัเสนาสนาราม 

(ภาพที 57) ซึงจิตรกรรมฝาผนงัของวดัทงัสองวดันีเขียนเป็นเรืองเดียวกนั คือเรืองเทพชุมนุม ภาพ

พระราชพิธีสิบสองเดือน และภาพประวตัิศาสตร์การเสดจ็หว้ากอเพือทอดพระเนตรสริุยุปราคา ใน

ทีนีจึงทําให้เห็นวา่ ในขณะทีเรืองราวหลกัเป็นเรืองการพิธีและวิทยาศาสตร์ แต่ก็ได้เขียนภาพเทพ

เทวดาควบคู่ไปด้วยนัน ทําให้แนวความคิดในการประยุกต์เรืองเชิงอุดมคติให้เข้ากับเรืองราว

สมจริงชดัเจนขนึ 

วัดบวรนิเวศวหิาร จิตรกรรมอีกแห่งหนึงคือทีวดับวรนิเวศวิหาร ทีพระวิหาร

พระศาสดา ห้องพระไสยา (ภาพที 58) โดยการเขียนเทพเหาะลอยกระจายตวับนท้องฟ้า พร้อม

ด้วยดอกลายไม้ทิพย์โปรยปรายบนท้องฟ้า คงเพือเขียนให้เข้าเรืองกบัฉากมหาปรินิพพาน อย่างไร

ก็ตามการเขียนรูปเทวดาบนท้องฟ้าได้เขียนแยกผนังกันกับฉากปรินิพานทีผนังสกัดหลงัออกจาก

กนั ประการแรกอาจจะเพือรักษาอารมณ์และความสงบนิงในภาพพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน

เอาไว้ ประการทีสองหากพิจารณาภาพรวมของการเขียนจิตรกรรมภายในห้องพระไสยาแล้ว มีการ

เขียนจิตรกรรมด้วยพืนสีครามและหมู่เทวดาเต็มพืนทีผนังห้องในบรรยากาศเดียวกัน ภาพเทพ

ชุมนุมจึงอยู่ในส่วนทีทําหน้าทีของลวดลายประดบัเขียนเพือการตกแต่งภายในเป็นการเฉพาะ

นอกจากทีจะเป็นความเกียวข้องด้านเนือเรืองตามพทุธประวตัิเพียงอย่างเดียว (ภาพที 59) 

 

 

 

 

ภาพที 57 ภาพเทวดา วดัเสนาสนาราม 
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ภาพที 58 ภาพเทวดา ห้องพระไสยา วดับวรนิเวศวิหาร (ภาพจาก วดับวรนิเวศวิหาร) 

 

ภาพที 59 ภาพมมุกว้าง ห้องพระไสยา วดับวรนิเวศวิหาร (ภาพจาก วดับวรนิเวศวิหาร) 

 

ภาพที 60 ภาพเทวดา วดัไชโยวรวิหาร 
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วิเคราะห์ภาพรวมและแนวความคิดการแสดงออกเนือหาเรืองราว 

หากพิจารณาพระอารามทัง 3 แห่ง ทีมีการเขียนภาพเทพเทวดาแนวใหม่ พบว่าเป็นพระอาราม

หลวงในธรรมยตุิกนิกาย ซึงเป็นกลุม่ทีสร้างตอ่เนืองหรือบรูณะตอ่มาจากสมยัรัชกาลที 4 ทงัสิน คือ

วดัราชประดิษฐ์ วดัเสนาสนาราม วดับวรนิเวศวิหาร อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าการเขียน

ภาพดงักล่าวจะจํากัดอยู่ใน กลุ่มวดัในธรรมยุตทีศึกษาเท่านัน เพราะว่าทางการเขียนภาพเทพ

ชมุนมุเช่นนียงัปรากฏในช่วงรัชกาลที 4 คาบเกียวจนถึงรัชกาลตอ่มา เช่น วดับวรสถานสทุธาวาส 

วดัมกฏุกษัตริยาราม วดัเขมาภิรตาราม หรือยงัรวมถึงพระอารามในมหานิกาย เช่น วดัชิโนรสาราม 

วดัไชโยวรวิหาร เป็นต้น (ภาพที 60) ซึงน่าการปรากฏในพระอารามตา่งๆ ทําให้เห็นว่าเป็นรูปแบบ

จิตรกรรมเทพชมุนมุทีได้รับการยอมรับมานบัแต่สมยัรัชกาลที 4 และสืบต่อไปจากวดัอืนๆ แทนที

เทพชมุนมุแบบประเพณีเก่าก่อน 

ประเดน็เรืองการสืบตอ่แพร่หลายของรูปแบบเทพชุมนุมแบบทีเป็นพระราช

นิยมของรัชกาลที 4 นี สะท้อนความคิดบางประการว่า เรืองของกลุ่มช่างซึงรับผิดชอบงานสร้าง 

หรือบรูณปฏิสงัขรณ์ กลุ่มวดัราชประดิษฐ์ วดัเสนาสนาราม วดับวรนิเวศวิหารนัน ย่อมเป็นกลุ่ม

ฝีมือช่างทางงานจิตรกรรมเดียวกันทีมีอยู่แล้ว และเมือเปลียนผ่านช่วงรัชกาลก็ยังใช้รูปลกัษณ์

จิตรกรรมทีตนคุ้นเคยอย่างต่อเนือง จนในทีสดุรูปเทวดาแบบใหม่ดงักล่าวเป็นทีนิยมแพร่หลาย

ทวัไปยงัวดัอืนๆ ในเวลาตอ่มา 

ความคิดตอ่มาคือ พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงมีพระราช

ประสงค์ในการสานต่อการสร้างบูรณปฏิสงัขรณ์พระอารามต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถให้

เสร็จสิน โดยพยายามสงวนรักษาพระราชดําริเดิมทีเคยได้รับสงักําหนดรูปแบบบางประการไว้ ใน

ขณะเดียวกนัก็ได้สอดแทรกเรืองราวใหม่ทีสมจริงเข้าไว้ด้วยกันดงัจะเห็นจากทีวดัราชประดิษฐ์ที

เขียนทงัภาพเทวดาตามทีเคยรับสงั ควบคูก่บัเรืองพระราชพิธี 12 เดือนทีเป็นเรืองใหม ่

ในขณะเดียวกันแนวโน้มของการปรากฏภาพเทพชุมนุมแบบใหม่นียังโน้ม

เอียงไปทางทีเป็นลวดลายประเภทหนึงทีไว้ประดบัอาคารอืนๆ นอกเหนือจากพระวิหารและอโุบสถ

ด้วย ดงัตวัอย่าง พระทีนังทรงธรรม หรือการเปรียญ61 วดัราชประดิษฐ์ ทีเขียนภาพเทวดาและ

                                                             
61ศาลาการเปรียญ ทีวัดราชประดิษฐ์นี เป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ตะวันตก 

ได้รับการปฏิสงัขรณ์ครังสําคญัในสมยัรัชกาลที5 เมือคราวฉลองวดัในการเสดจ็ขนึครองราชย์เสมอ

ด้วยพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั พ.ศ. 2428 ดรูายละเอียดเพิมใน หม่อมราชวงศ์แน่ง

น้อย ศกัดิศรี, “พระทีนังทรงธรรม: วดัราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม,” ใน ราชประดิษฐพิพิธ

บรรณ (กรุงเทพฯ: วดัราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม, 2553), 138-139. 
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ก้อนเมฆไว้บนคอสองภายในกรอบโค้ง ประกอบเข้าไปกับการตกแต่งภายในตามแบบตะวนัตก 

เป็นต้น (ภาพที 61) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.2 จติรกรรมฝาผนังเรืองจริยวัตรสงฆ์ พระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัในการปฏิรูปสงัคมและพระศาสนา รวมถึงการตงัธรรมยตุิกนิกาย ยังส่งผล

ถึงงานจิตรกรรมฝาผนังในพระอารามทีพระองค์ทรงโปรดเกล้าให้สร้างหรือบูรณปฏิสงัขรณ์ด้วย 

ดงัทีมีการศึกษาวิจัยทีผ่านมาได้กล่าวถึง ลกัษณะงานจิตรกรรมไทย ช่วงรัชกาลที 4 ทีปรากฏ

เรืองราวเกียวกบัภาพการปฏิบตัิของสงฆ์อนัดีงาม หรือทีเรียกวา่ จริยวัตรสงฆ์ ทีสะท้อนเรืองการ

รักษาศีล บําเพ็ญสมาธิ และเจริญปัญญาของภิกษุ รวมไปถึงภาพการปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน 

อย่างเหมาะสม ยกตวัอย่างเช่น ภาพอสภุกรรมฐาน ภาพธคุงควตัร ภาพฉฬาภิชาติ ภาพประเพณี

และวนัสําคญัทางพทุธศาสนา หรือ ภาพเกียวกบัวินยัสงฆ์ตา่งๆ โดยภาพเหลา่นีจะเขียนในพืนทีซึง

ต้องการสือกบัภิกษุและพทุธศาสนิกชนอย่างชาญฉลาด สอดแทรกความคิดแบบมนุษยนิยม พบ

การเขียนเรืองดงักล่าวภายในอโุบสถและวิหารทีสร้างหรือซ่อมแซมในรัชสมยั และตามพระราช

 

ภาพที 61 ภาพจิตรกรรมรูปเทวดา ประดบัคอสองการเปรียญ วดัราชประดิษฐ์ 

ทีมา: ราชประดิษฐพพิธิบรรณ (กรุงเทพฯ: วดัราชประดษิฐสถิตมหาสีมาราม, 2553), 258. 
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ประสงค์ของพระองค์ อนัได้แก่ วดับวรนิเวศวิหาร วัดบรมนิวาส วดัมหาพฤฒาราม วดัโสมนัส

วรวิหาร และ วดัมกฏุกษัตริยาราม เป็นต้น62 

ดังนันในเนือหาส่วนนีจะกล่าวถึงแนวทางจิตรกรรมฝาผนังทีเป็นเรือง

เกียวกบัจริยวตัรสงฆ์ ซึงยงัปรากฏในแนวทางจิตรกรรมดงักลา่ว ในกลุม่พระอารามสมยัรัชกาลที 5 

ทีทําการศึกษา ได้แก่ วัดปรมยัยิกาวาส วดับวรนิเวศวิหาร วดัเสนาสนาราม วัดราชธิวาส โดย

ปรากฏอยู่ 2 เรืองราวได้แก่ เรืองธดุงควตัร และอสภุกรรมฐาน เพือทีจะทราบพระราชประสงค์ของ

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทีโปรดเกล้าฯ ให้นําเรืองราวในแบบพระราชประสงค์

ของรัชกาลที 4 มาเขียนประดบัอาคารอีกครัง 

ธุดงควัตร  

ในพระวินยัปิฎกได้ระบุถึงว่า ธุดงควตัร หมายถึงการสมาทานวตัรข้อธุดงค์

ของพระภิกษุเป็นวิธีแห่งการขดัเกลากิเลสประการหนึง ภิกษุพึงปฏิบัติเพือเห็นแก่ความมกัน้อย

และสนัโดษ ซึงช่วยให้มีการขดัเกลากิเลศได้จริงตามเจตนารมณ์แห่งธุดงควตัร โดยธุดงค์นีเป็น

เพียงวตัร หรือแนวทางการประพฤติ ทีไมใ่ช่ศีลของพระสงฆ์ ภายหลงัมีการแต่งคมัภีร์วิสทุธิมรรค 

ได้ขยายเพิมเป็นธดุงคนิเทศ (ปริเฉทที 2 ธตุงัคนิเทศ) สิบสามประการ โดยแยกเป็นข้อวตัรสําหรับผู้

ถืออย่างหนกั กลาง เบา63 

ธดุงควตัร 13 ข้อ แบ่งเป็น 4 หมวด หมวดแรก เกียวกบัจีวร ได้แก่ 1. ปังสกุูลิ

กังคธุดงค์ (การทรงผ้าบังสกุุล), 2. เตจีวริกังคธุดงค์ (การทรงผ้าไตรจีวร) หมวดทีสอง เกียวกับ

บิณฑบาต ได้แก่ 3. ปิณฑปาติกังคธุดงค์ (การเทียวบิณฑบาต), 4. สปทานจาริกังคธุดงค์ 

(บิณฑบาตตามลําดบับ้าน), 5. เอกาสนิกังคธุดงค์ (การฉันในอาสนะเดียว), 6. ปัตตปิณฑิกังค

ธดุงค์ (การฉนัเฉพาะจากบาตร), 7. ขลปัุจฉาภตัติกงัคธดุงค์ (การลงมือฉนัแล้วไมรั่บเพิม) หมวดที

สาม เกียวกบัเสนาสนะ ได้แก่ 8. อารัญญิกงัคธดุงค์ (การอยู่ป่า), 9. รุกขมลิูกงัคธดุงค์ (การอยู่โคน

ไม้), 10. อพัโภกาสิกงัคะธดุงค์ (การอยู่ในทีแจ้ง), 11. โสสานิกังคธุดงค์ (การอยู่ป่าช้า), 12. ยถา

                                                             
62ดรูายละเอียดภาพรวมของงานวิจัยได้ใน พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์, “จิตรกรรมในพระ

ราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรืองจริยวตัรสงฆ์,” ใน โครงการนําเสนอ

งานค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์ศิลปะไทย (กรุงเทพฯ: คณะโบราณคดีมหาวิทยาลยัศิลปากร, 

2553), 156-163. 
63บณุย์ นิลเกษ, คัมภีร์วสุิทธิมรรคสําหรับประชาชน เล่ม 1 สีลนิเทศและธุดงค

นิเทศ (เชียงใหม:่ บณุยนิธิ, 2543), 55-69. 
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สนัถติกงัคธดุงค์ (การอยู่ในเสนาสนะตามแล้วแตจ่ดัให้) หมวดทีสี เกียวกับความเพียร ได้แก่ 13. 

เนสชัชิกงัคธดุงค์ (การมีอิริยาบถนงัเพียงอย่างเดียว) 

เรืองธดุงควตัรมีเนือหาทีเกียวข้องกบัพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติ และฆราวาสผู้ มีส่วน

ในการอปัุฏฐากให้พระสงฆ์สามารถถือปฏิบตัิวตัรได้อย่างบริบรูณ์ ซึงเป็นข้อสําคญัทีทําให้โอกาส

ช่างเขียนภาพจิตรกรรมได้แสดงฝีมือในการเขียนฉากต่างๆ ทีเต็มไปด้วยวดั บ้านเมือง ตึกอาคาร 

รวมถึงผู้คนตา่งๆ ซึงเป็นภาพสะท้อนสงัคมในระยะเวลาร่วมสมยัได้เป็นอย่างดี64 โดยทีผา่นมาเคย

ปรากฏงานจิตรกรรมเรืองธุดงควตัรมาก่อนตังแต่ครังรัชกาลที 3 ทีผนังวิหารทิศเหนือของวดั

พระเชตพุนวิมลมงัคลาราม65 ส่วนในสมยัรัชกาลที 4 ก็มีการเขียนเรืองธุดงควตัร ในพระอาราม

หลวงฝ่ายธรรมยตุ เช่น วดัมหาพฤฒาราม วดัโสมนสัวิหาร เป็นต้น66 

วเิคราะห์งานจติรกรรม การเขียนจิตรกรรมเรืองธุดงควตัร พบในกลุ่มพระ

อารามทีศกึษา เพียง 2 แห่ง ได้แก่ วดัปรมยัยิกาวาสและวดับวรนิเวศวิหาร 

วัดปรมัยยกิาวาส จิตรกรรมฝาผนงัทีพระอโุบสถวดัปรมยัยิกาวาส เขียนขึน

ทีผนังระหว่างกรอบหน้าต่างโดยเขียนภาพธุดงควตัรเป็น 13 ห้องภาพครบถ้วนเท่าจํานวนข้อ 

จิตรกรรมเขียนขึนภายในกรอบทีมีพืนทีกว้าง จึงมีการให้ความสําคญัโดยใส่รายละเอียดด้าน

องค์ประกอบภาพได้มาก โดยเฉพาะภาพทิวทศัน์ธรรมชาติและบ้านเมือง และภาพตกึรามบ้านช่อง

จะเขียนอาคารแบบตะวนัตกสอดแทรกลงไปอย่างมาก ใช้เทคนิคความสมจริงเรืองการลงสีแสงเงา 

และเส้นนําสายตาตามหลกัทศันียวิทยา (ภาพที 62) 

 

 

 

 

 

                                                             
64พสัวีสิริ เปรมกลุนนัท์, “จิตรกรรมฝาผนงั: พระราชประสงค์ของรัชกาลที 4 เรืองจริย

วตัรสงฆ์,” 59. 
65ดใูน ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พรินติงแอนด์พับลิชชิง, 

2544), 132, และด ูสนัติ เล็กสขุุม, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที 3: ความคิดเปลียนการ

แสดงออกก็เปลียนตาม, 21. 
66พสัวีสิริ เปรมกลุนนัท์, “จิตรกรรมฝาผนงั: พระราชประสงค์ของรัชกาลที 4 เรืองจริย

วตัรสงฆ์,” 59-84. 
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แม้วา่ภาพบคุคลจะดคูล้ายกบัเป็นองค์ประกอบรองไปเมือเทียบจากสดัส่วน

ตอ่ทิวทศัน์ซึงช่างพยายามเขียนอย่างสมจริง อย่างไรก็ตามช่างได้ถ่ายทอดภาพของสงฆ์ทีปฏิบัติ

วตัรควบคูไ่ปกบัภาพวิถีชีวิตผู้คนตามความคิดแบบสจันิยม โดยไม่ได้สอดแทรกภาพเทวดาเหาะ

ลอยบนท้องฟ้าอย่างทีมีปรากฏในภาพจิตรพทุธประวตัิ (ผนงัด้านบนกรอบประต-ูหน้าตา่ง) ในพระ

อโุบสถหลงัเดียวกนั คงเพือเน้นการแยกแยะระหว่างเรืองทีสมจริงคือเรืองธุดงควตัร กับเรืองพุทธ

ประวตัิซึงคงความปรัมปราไว้ออกจากกนั เช่น ภาพยถาสนัถติกังคธุดงค์ (ถือการอยู่ในเสนาสนะ

ตามทีจดัให้เป็นวตัร) (ภาพที 63) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที 63 ภาพยถาสนัถตกิงัคธดุงค์ วดัปรมยัยิกาวาส 

 

ภาพที 62 ภาพเตจีวริกงัคธดุงค์ วดัปรมยัยิกาวาส 
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ภาพธดุงค์ทีวดัปรมยัยิกาวาสคงเน้นการบรรยายตามทีมีในคมัภีร์ หม่อมเจ้า

ประวิช ชมุสายได้ถ่ายทอดเรืองราวด้วยชนัเชิงในการอธิบายผ่านภาพเขียน ยกตวัอย่างเช่น ภาพ

อพัโภกาสิกงัคธดุงค์ เป็นวตัรข้อ 10 คือการอยู่ในทีแจ้งหรืองดการมงุบังเพืออยู่อาศยั (ภาพที 64) 

โดยเขียนภาพกลุม่พระสงฆ์ทีอยู่ห่างออกมาจากตวัเมืองทีอยู่อาศยัซึงเขียนอยู่ทางฉากหลงัลึกเข้า

ไป ในขณะทีพืนทีด้านหน้าภาพ เน้นการทีพระสงฆ์อาศยัอยู่ในทีตา่งกนัตามลําดบัของการถือวตัร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทงัระดบัผู้ ถือวตัรอย่างหนกั กลาง เบา ซึงข้อแตกตา่งสําหรับผู้ถือแตล่ะระดบั

นนัแตกตา่งกนัเล็กน้อย อาจทําให้ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพได้ยาก ซึงบางครังช่างจะเขียนภาพ

แสดงพระภิกษุ 3 รูป หรือ 3 กลุ่ม คงเพือสือให้เห็นตัวแทนของผู้ ถือธุดงควัตรแต่ละระดับ 

ยกตัวอย่างเช่น ภาพขลปัุจฉาภตัิกังคธุดงค์ ซึงเป็นข้อวตัรทีถือการห้ามฉันภตัตาหารอันนํามา

ถวายในภายหลงั (การไมฉ่นัอะไรครังทีสอง)67 (ภาพที 65) 

 

 

 

 

 

 

                                                             
67พระวสุิทธิมรรค, ชําระโดย วงศ์ ชาญบาลี (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ธรรมบรรณาคาร, 

2527), 204-205. 

 

ภาพที 64 ภาพอพัโภกาสิกงัคธดุงค์ วดัปรมยัยิกาวาส 
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เป็นทีน่าสงัเกตวา่ วดัปรมยัยิกาวาสนนัเป็นพระอารามในรามญันิกายมาแต่

เดิม แตว่า่การเขียนภาพแจกแจงเรืองธุดงควตัรทีผ่านมานัน เป็นงานช่างทีเกียวเนืองในพระราช

ประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอยู่หัวเรืองจริยวตัรสงฆ์ ซึงมักจะพบว่าเขียนในพระ

อารามฝ่ายธรรมยตุ ดงัทีวดัมหาพฤฒาราม วดัโสมนสัวิหารและวดัมกฏุกษัตริยาราม ทงันีอาจเป็น

เพราะวดัปรมยัยิกาวาสเป็นพระอารามทีได้รับพระบรมราชูปถัมป์ในการบูรณปฏิสงัขรณ์ ทังอยู่

ในช่วงต้นสมยัรัชกาลที 5 ซึงอาจจะได้รับการสืบตอ่รูปแบบความนิยมภายในกลุ่มงานช่างหลวงที

มีมาก่อนด้วย โดยเฉพาะหมอ่มเจ้าประวิชผู้ เป็นช่างเขียนผู้ รับสนองพระราชประสงค์ ซึงอยู่ในช่วง

คาบเกียวระหวา่งทงัสองรัชกาล 

หากมองภาพรวมแล้ว พระอโุบสถ วัดปรมยัยิกาวาส เป็นตวัอย่างของการ

ผสมผสานทางศิลปกรรมอย่างยิง เพราะมีการเขียนภาพพทุธประวตัิทีมีการปรับปรุงในแบบอย่าง

สจันิยมมากขนึ (ดงัทีกลา่วไปแล้วในสว่นแรกของบท) ในขณะเดียวกันก็เขียนภาพเกียวกับธุดงค

วตัร 13 อย่างครบถ้วนตามแบบอย่างงานช่างในพระราชประสงค์ของรัชกาลที 4 ทังนีจิตรกรรมทัง

สองเรืองราวตา่งก็เขียนภายในพระอโุบสถทีมีการตกแตง่ผสมผสานอย่างตะวนัตก ซึงจะเห็นได้ว่า

เป็นแนวทางการทดลองสร้างสรรค์ศิลปกรรมในพุทธศาสนาแบบใหม่ๆ ซึงน่าจะเป็นพระราช

ประสงค์ประการหนึงของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วย ดงัตวัอย่างทีคล้ายกันที

วดัราชบพิธ พระอารามประจํารัชกาล 

 

 

ภาพที 65 ภาพขลปัุจฉาภตัิกงัคธดุงค์  วดัปรมยัยิกาวาส 
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วัดบวรนิเวศวหิาร จิตรกรรมฝาผนงัทีวิหารพระศรีศาสดา เขียนเรืองธุดงค

วตัร 13 บริเวณผนงัตอนลา่งระหวา่งช่องประตหูน้าตา่ง โดยเขียนเป็นสองข้อธดุงควตัรตอ่หนึงห้อง

ภาพ ยกเว้นข้อวตัรสดุท้ายเขียนเป็นห้องภาพเดียว รวมทังหมด 7 ห้องภาพ เรืองเริมตงัแต่ผนัง

ด้านซ้ายของพระศรีศาสดา เวียนประทกัษิณไปตามลําดบัจบทีผนงัด้านขวาของพระพทุธรูป โดยมี

แผ่นจารึกกํากับว่าแต่ละห้องภาพเป็นธุดงควัตรข้อใด โดยเน้นข้อความจารึกทุกแผ่นว่า 

ประกอบด้วยการถือวตัรทงัอย่างสงู อยา่งกลาง อย่างตํา 

โทนสีโดยรวมของงานจิตรกรรมดสูว่างโดยเฉพาะสีท้องฟ้า มีการใช้เทคนิค

เรืองเส้นและการลงสีเพือความสมจริงเช่นเดียวกบังานจิตรกรรมร่วมสมยักัน การจัดองค์ประกอบ

ภาพไมไ่ด้เน้นทิวทศัน์หรือได้สดัส่วนทีสมจริงนักส่วนฝีมือช่างโดยเฉพาะเรืองการเขียนภาพตาม

หลกัทศันียภาพยงัไมเ่ชียวชาญงดงามเท่ากับภาพธุดงควตัร ทีวดัปรมยัยิกาวาส ฝีมือของหม่อม

เจ้าประวิช ชมุสาย 

ด้วยพืนทีกรอบภาพทีแคบและการใสภ่าพธดุงควตัรสองข้อต่อหนึงห้องภาพ

ทําบางครังให้ต้องมีการแบ่งภาพออกเป็นสองสว่น โดยใช้องค์ประกอบภาพเช่นต้นไม้ แม่นํา หรือ

อาคารบ้านเรือน เป็นต้น มีการเขียนภาพดวงอาทิตย์ เน้นบรรยากาศอารมณ์ภาพช่วงเวลาการ

บิณฑบาตอย่างสมจริง (ภาพที 66) โดยในขณะทีพระอโุบสถวดัปรมยัยิกาวาสเขียนภาพอาคาร

อย่างตะวนัตกอย่างมาก แตที่วดับวรนิเวศวิหารนิยมภาพอาคารเป็นวดัวาอารามมากกว่า ทังนีจะ

พบการเขียนภาพเจดีย์ทรงระฆงัเป็นประธานของวดัอยู่บ่อยครังตามแบบพระราชนิยมรัชกาลที 468 

อีกตวัอย่างสําคญัคือการเขียนภาพวดัให้มีลกัษณะฐานไพธีกลม อนัเป็นงานช่างแบบใหมที่เกิดขนึ

ในช่วงรัชกาลนี เปรียบเทียบได้กบัทีพระปฐมเจดีย์ และวดัราชบพิธ (ภาพที 67) 

สว่นในเรืองการอธิบายความในข้อธดุงค์พบว่าช่างได้พยายามเขียนภาพให้

ถกูต้องกับข้อธุดงควตัร โดยส่วนมากหากรายละเอียดธุดงควตัรทัง 2 ข้อ ซึงอยู่ภายในห้องภาพ

เดียวกนั แตมี่หมวดหมูห่รือรายละเอียดตา่งกนั ก็จะแยกภาพออกเป็นส่วนบนกับส่วนล่าง เพือให้

ทราบวา่ตา่งข้อวตัรกนั ดงัตวัอย่าง ภาพโสสานิกังคธุดงค์(ถือการอยู่ป่าช้า) และ ภาพยถาสนัถติ

กงัคธดุงค์ (ถือการอยู่ในเสนาสนะตามทีจัดให้) ซึงเขียนแบ่งภาพบนเป็นป่าช้าซึงมีรูปภิกษุกําลงั

เพ่งพิจารณาซากศพอยู่ สว่นลา่งเขียนภาพพระสงฆ์กําลงัเดินเข้าอาคารเป็นเสนาสนะ(ภาพที 68) 

                                                             
68การพบภาพธุดงควตัรทีประกอบด้วยฉากวดัซึงมีเจดีย์ทรงระฆังเป็นประธาน เป็น

แบบอย่างทีมาจาก จิตรกรรมฝาผนงัเรืองธดุงควตัร ทีพระอโุบสถ วดัมหาพฤฒาราม ดใูน พัสวีสิริ 

เปรมกลุนนัท์, “จิตรกรรมฝาผนงั: พระราชประสงค์ของรัชกาลที 4 เรืองจริยวตัรสงฆ์,” 67. 
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ในขณะทีหากเป็นธุดงควัตรข้อทีคล้ายกันในรายละเอียด ก็จะเขียนให้ดู

สบัสนน้อยลงและพอจะแยกแยะออกได้ ดงัตวัอย่างเช่น ภาพเอกานิกังคธุดงค์ (การฉันในอาสนะ

เดียว) ซึงอยู่ห้องภาพเดียวกบั ปัตตปิณฑิกงัคธดุงค์ (การฉนัอาหารจากบาตรเท่านัน) (ภาพที 69) 

ซึงช่างได้เขียนภาพทงัสองติดกนัในพืนทีตรงกลางของห้องภาพอาจเพือเปรียบเทียบกัน โดยภาพ

ซ้ายน่าจะหมายถึงปัตตปิณฑิกงัคธดุงค์ เพราะปรากฏภาพการหยิบอาหารจากบาตรทังสิน ส่วน

ภาพด้านขวาหมายถึงเอกานิกังคธุดงค์ เพราะปรากฏภาพพระสงฆ์ยกมือไม่รับอาหารอืนอีกเมือ

หย่อนมือรับอาหารแรกแล้ว ทงันีได้แสดงภาพโดยใช้พระภิกษุสามรูปอนัเป็นตวัแทนถึงการถือวตัร

ทงัสามระดบั สงู กลาง ตํา 

จากวิธีการเขียนบรรยายเรืองธดุงควตัรดงักลา่ว ทําให้เห็นวา่จดุมุง่หมายของ

การเขียนภาพธดุงค์เพือให้รายละเอียดทีสําคญัตามทีพระวินัยปิฎกได้ระบุไว้แม้ว่าจะอยู่ในพืนที

จํากดั ทงันีเรืองธดุงควตัรยงัสอดคล้องกบับริบททีเป็นพระอารามหลวงในธรรมยตุ เช่นเดียวกันกับ

กลุ่มวดัมหาพฤฒาราม วัดโสมนัสวิหาร ซึงปรากฏงานจิตรกรรมตามแบบพระราชประสงค์ของ

รัชกาลที 4 จึงมีความเป็นไปได้วา่พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอาจมีพระราชดําริไว้แต่

แรกเริมสถาปนาวิหารพระศรีศาสดาวา่จะให้เขียนเรืองธุดงควตัร เนืองจากเป็นอาคารเดียวในวดั

บวรนิเวศวิหารทีมีการเขียนเรืองนี และหากงานเขียนจิตรกรรมนีมาเริมต้นหรือเสร็จสินในสมัย

รัชกาลที 5 ก็ย่อมทําให้เห็นถึงพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใน

การสานตอ่พระราชดําริจนพระวิหารศรีศาสดาแล้วเสร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 66 ธดุงควตัร ข้อ 3-4 วดับวรนิเวศวิหาร  (ภาพจาก วดับวรนิเวศวิหาร) 

 

 

ภาพที 67 ภาพพระอาราม บนฐานระเบียงกลม วดับวรนิเวศวิหาร (ภาพจาก วดับวรนิเวศวิหาร) 
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ภาพที 68 ธดุงควตัร ข้อ 11-12 วดับวรนิเวศวิหาร(ภาพจาก วดับวรนิเวศวิหาร) 

  

 

ภาพที 69 ธดุงควตัร ข้อ 5-6 วดับวรนิเวศวิหาร (ภาพจาก วดับวรนิเวศวิหาร) 
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วเิคราะห์ภาพรวมและแนวความคดิการแสดงออกเนือหาเรืองราว สิง

ทีเห็นได้ชดัเจนทีสดุจากจิตรกรรมเรืองธดุงควตัรจากพระอารามทังสองแห่งคือการเลือกถ่ายทอด

ภาพจิตรกรรมทีมาจากเรืองของจริยวตัรสงฆ์ โดยนอกจากเนือเรืองทีมีเนือหาไปในทางสมจริงแล้ว 

การแสดงออกทางงานขา่งยงัใช้เทคนิคและการเขียนบรรยากาศให้สมจริงอีกด้วย ทังนีคงได้มีการ

คดักรองเนือหาการเขียนจิตรกรรมให้ถ่ายทอดในแง่มมุทีสมจริงขึน ดงัตวัอย่างเช่น ในข้อ ปังสกุูลิ

กังคธุดงค์ (การทรงผ้าบังสุกุล) ว่าด้วยเรืองสมาทานของภิกษุเพือทรงผ้าเปือนฝุ่ นจากทีต่างๆ 

ตามแตวิ่ธีได้มา เช่น มีผู้นํามาถวายโดยตรง หรือมาทิงไว้ทีโคนต้นไม้ หรือผ้าทีจากชักจากซากศพ 

ผ้าทีชกัจากจอมปลวก และผ้าทีโคเคียวแล้วทิงเป็นต้น โดยหากพิจารณาในภาพจิตรของทงัสองวดั 

(ภาพที 70-71) พบเลือกทีจะไมเ่ขียนภาพการทีพระภิกษุสามารถรับผ้าจากรุขเทวดาซึงอาจดเูป็น

เรืองเหนือธรรมชาติ ในขณะทีจิตรกรรมต้นแบบเรืองธุดงค์วตัร อย่างทีวดัมหาพฤฒาราม ในเรือง

เดียวกนันี ยงัคงเขียนภาพต้นไม้และรุกเทวดาทีถวายผ้าบงัสกุลุแดพ่ระสงฆ์69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
69 อาจมีเหตผุลเนืองจากในวิสทุธิมรรคได้กล่าวไว้ถึงเรืองนี จิตรกรรมจึงแสดงเป็น

ภาพเทวดาทรงเครืองอาภรณ์อย่างไทยประเพณีกําลงัถวายผ้าบังสกุุล แม้ว่าจะยังเขียนเรืองที

แสดงความเป็นปรัมปราคติ แตก่็ได้เลือกทีจะแสดงออกเป็นภาพขนาดเลก็ทีอยู่ในระยะไกลแทน ด ู

เรืองเดียวกนั, 61. 

 

ภาพที 70 ปังสกุลิูกธดุงค ์วดัปรมยัยิกาวาส 



87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อสงัเกตสําคญัสําหรับจิตรกรรมเรืองธุดงควตัรของวดัปรมยัยิกาวาส และ

วดับวรนิเวศวิหารคือการเน้นความสําคญัของเรืองดงักลา่ว เห็นได้จากการเลือกพืนทีเขียนภาพซีง

เป็นพืนทีหลกัในการเขียนจิตรกรรม เช่นเดียวกบัวดัมหาพฤฒาราม ทีเขียนเป็นเรืองธุดงควตัร บน

ผนังระหว่างช่องหน้าต่างอย่างละเอียดเมือครังรัชกาลที 4 แต่ในขณะทีวดัมกุฏกษัตริยารามซึง

น่าจะเขียนร่วมสมัยกับวัดปรมัยยิกาวาสและวัดบวรนิเวศวิหาร กลับลดความสําคัญลงไป 

เนืองจากไปเขียนอยู่ทีบานแผละแทน 

ทงันีภาพรวมของการศกึษาจิตรกรรมเรืองธดุงควตัรในสมยัรัชกาลที 5 น่าจะ

เป็นการเลือกรับรูปแบบงานช่าง หรือวา่มีจดุประสงค์ในการใช้เรืองราวดงักลา่วแทนภาพเขียนเรือง

ชาดก หรือเรืองปรัมปราอืนๆ ซึงเรืองราวเช่นนีเคยเป็นจิตรกรรมตามแบบพระราชประสงค์ใน

รัชกาลที 4 โดยอาจจะไม่ได้กะเกณฑ์ว่าต้องนําไปเขียนเฉพาะวัดในธรรมยุติกนิกายเท่านัน 

เนืองจากเรืองดงักลา่วมีในพระไตรปิฎก และเป็นวตัรปฏิบตัิของสงฆ์ 

อสุภกรรมฐาน 

การบําเพ็ญกรรมฐานโดยการพิจารณาให้เห็นวา่เป็นของทีไมง่าม โดยในพระ

วินยัปิฎก มหาวิภงัค์ ภาคหนึง ระบกุารเจริญอสภุกรรมฐานหลายกระบวน จนเหลา่ภิกษุรู้สกึอดึอดั

ระอา เกลียดชังร่างกายของตน จนนําไปสู่การปลงชีวิต ถือเป็นการฝึกจิตเจริญปัญญาทางหนึง 

โดยในวิสทุธมรรค อสุภกัมมัฏฐานนิเทศ ได้บรรยายถึงแสดงถึงวิธีการเจริญอสภุกรรมฐาน 10 

ประการด้วยกนั ดงันี 1. อทุธมุาตกอสภุ คือ ศพพองอืด 2. วินิลกอสภุ คือ ศพขึนสีคลํา 3. วิปุพพก

อสภุ คือ ศพมีนําเหลืองไหล 4. วิฉิททกอสภุ คือ ศพทีมีร่างกายขาดเป็นท่อน 5. วิกขายิตกอสภุ คือ 

 

ภาพที 71 ปังสกุลิูกธดุงค์ พระวิหารพระศรีศาสดา (ภาพจาก วดับวรนิเวศวิหาร) 
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ศพทีถูกสตัว์กัดกิน 6. วิกขิตตกอสภุ คือ ศพทีทิงไว้จนส่วนต่างๆ กระจัดกระจายออกไป 7. หต

วิกขิตตกอสภุ คือ ศพทีถกูสบัฟันเป็นท่อนๆ ด้วยอาวธุ 8. โลหิตกอสภุ คือ ศพทีมีเลือดไหลออก 9. 

ปฬุวุกอสภุ คือ ศพทีเตม็ไปด้วยตวัหนอน 10. อฏัฐิกอสภุ คือ ศพทีเหลือแตก่ระดกู70 

ทีผา่นมาเคยปรากฏความนิยมการเขียนภาพอสภุกรรมฐานมาก่อนหน้าสมยัรัชกาลที 

5 แล้ว เช่นในสมดุขอ่ยสมยัอยธุยา มขุหลงัวิหารด้านทิศตะวนัออก วดัพระเชตพุน บานประตหูอ

ไตร วดัระฆงัโฆษิตาราม พระอโุบสถวดัเทวราชกญุชร พระอโุบสถและพระวิหารพระศรีศาสดา วดั

บวรนิเวศวิหาร โดยการศกึษาทีผา่นมาทําให้ทราบว่าการเขียนจิตรกรรมเรืองอสภุกรรมฐานทีวดั

โสมนัสวิหาร ฝีมือช่างรัชกาลที 4 มีความเด่นชัดในเรืองรายละเอียดและมีเนือหาตรงกับอสุภ

กรรมฐานนิเทศในคมัภีร์วิสทุธิมรรคอย่างยิง จึงนบัเป็นต้นแบบสําคญั71 

วิเคราะห์งานจิตรกรรม ส่วนจากการสํารวจงานจิตรกรรมในงานวิจัยนี

พบวา่ พระอโุบสถวดัเสนาสนารามมีการเขียนเรืองอสภุกรรมฐานซึงเหลือหลกัฐานทีอาจศึกษาได้ 

โดยจะกลา่วถึงรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 

วัดเสนาสนาราม ได้เขียนภาพอสภุกรรมฐานไว้ทีผนงัสว่นมมุพระอโุบสถทงั

สีและผนังสกัดหลัง ในระดบัเดียวกับช่องหน้าต่าง จากหลกัฐานทีปรากฏพบว่าการมีการเขียน

ลกัษณะศพแตล่ะประเภทซํากันหลายภาพ และไม่อาจระบุตามข้ออสภุได้เนืองจากขาดบริบทที

เพียงพอ พิจารณาจากฝีมือช่างและสภาพงานจิตรกรรมพบว่าเป็นงานซ่อมและน่าจะเขียนขึนทับ

ของเดิมเป็นสว่นมากแล้ว โดยเฉพาะภาพศพประเภทตา่งๆ อย่างไรก็ตามยังพอเหลือเค้าของภาพ

อสภุกรรมฐานบางข้อทีพอระบไุด้บ้างดงันี 

ผนังมุมด้านสกัดหน้า ด้านขวาพระประธาน แสดงภาพภิกษุกําลังเพ่ง

พิจารณาซากศพซึงนอนอยู่ โดยมีสตัว์คล้ายเสืออยู่ใกล้ๆ ซึงหาสนันิษฐานความเป็นไปได้ว่าอาจ

หมายถึง วิกขายิตกอสภุ ซึงหมายถึงอสภุะทีสตัว์กดักิน (ภาพที 72) อย่างไรก็ตามภาพนียงัมีความ

คลมุเคลืออยู่มาก เนืองจากในคมัภีร์วิสทุธิมรรคไม่ได้ระบุว่าเป็นสตัว์ชนิดใด เพียงแต่ยกตวัอย่าง

ว่า ได้แก่สุนัขป่า สุนัขบ้าน เป็นต้น72 แต่ทีวัดเสนาสไม่เห็นภาพสัตว์กําลังกัดกินซากดังภาพ

จิตรกรรมอย่างละเอียดทีวดัโสมนสั 

                                                             
70เก็บความจาก พระวิสุทธิมรรค, 298-299; บุณย์ นิลเกษ, คัมภีร์วิสุทธิมรรค

สําหรับประชาชน เล่ม 2 กัมมัฏฐานนิเทศ (เชียงใหม:่ บณุยนิธิ, 2543), 204-206. 
71พสัวีสิริ เปรมกลุนนัท์, “จิตรกรรมฝาผนงั: พระราชประสงค์ของรัชกาลที 4 เรืองจริย

วตัรสงฆ์,” 37-38. 
72พระวสุิทธิมรรค, 298. 
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ผนังมุมด้านสกัดหลัง ด้านพระขวาประธาน แสดงภาพภิกษุกําลังเพ่ง

พิจารณาซากศพซึงมีร่างกายขาดเป็นท่อน แสดงภาพร่างกายทีดคูล้ายกับเป็นโพรงข้างใน ภาพนี

คงหมายถึง วิฉิททกอสภุ (ภาพที 73) ซึงศพทีขาดเป็นท่อน จะหาได้บริเวณสนามรบ ดงโจร สสุาน 

และหากชินส่วนอสุภะตกอยู่ในทิศต่างๆ สามารถเอาไม้เท้าหรือไม้ท่อนเขียเข้ามาให้ห่างกัน

เลก็น้อย (เพือให้ยงัเห็นวา่ร่างได้ขาดออกจากกนั) แล้วจึงเพ่งพิจารณากรรมฐานได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 72 วิกขายิตกอสภุ วดัเสนาสนาราม 

 

ภาพที 73 วิฉิททกอสภุ  วดัเสนาสนาราม 
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ผนังมุมด้านสกัดหลัง ด้านซ้ายพระประธาน แสดงภาพภิกษุกําลังเพ่ง

พิจารณาซากศพซึงนอนห่อผ้าไว้ ยงัไมมี่ร่องรอยของการเน่าเปือยหรือร่างกายกระจัดกระจายไป

ไหน แตศ่พมีลกัษณะบวมขนึ อาจต้องการสือถึงภาพ อทุธมุาตกอสภุ หรือศพขนึอืด (ภาพที 74) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผนงัมมุด้านสกดัหน้า ด้านซ้ายพระประธาน แสดงภาพภิกษุกําลงัพิจารณา

ซากศพทีเหลือเพียงแต่โครงกระดกูเท่านัน ซึงย่อมหมายถึง อฏัฐิกอสภุ (ภาพที 75) ซึงในพระ

อโุบสถวดัเสนาสนารามนีพบถึงสามภาพด้วยกนั โดยพบทีผนงัสกดัหลงัด้านซ้ายพระประธานด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 75 อฏัฐิกอสภุ วดัเสนาสนาราม 

 

ภาพที 74 อทุธมุาตกอสภุ วดัเสนาสนาราม 
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อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าการเขียนภาพเรืองอสภุกรรมฐานทีวัดนี อาจเพือ

ต้องการบอกความโดยรวมว่าเป็นเรืองอสุภกรรมฐาน เนืองจากไม่ได้มีการเขียนภาพซึงแสดง

รายละเอียดความแตกตา่งของศพครบถ้วนอย่างต้นแบบทีปรากฏทีวดัโสมนสัวิหาร โดยทีวดัเสนา

สนารามปรากฏแตเ่พียงบางภาพเท่านนั ซึงเปรียบเทียบได้กบักลุม่วดับรมนิวาส วดับวรนิเวศวิหาร 

วดัมกฏุกษัตริยาราม ทีลดความสําคญัและการแสดงรายละเอียด โดยไปเขียนทีบานแผละแทน 

นอกจากการแสดงเนือเรืองจากคมัภีร์แล้ว เกียวกบัด้านเทคนิคและฝีมือช่าง

นนัพบวา่มีความพยามเรืองการใส่องค์ประกอบทีมีความสมจริง ไม่มีการตดัเส้นแต่เน้นการลงสี

ต้นไม้ภเูขาโขดหินเพือเน้นแสงเงา แตสํ่าหรับภาพบคุคลยังพบการตดัเส้นอยู่บ้าง ประกอบการใช้

แสงเงาเน้นปริมาตรกล้ามเนือของใบหน้าและจีวร (ภาพที 76) 

แม้วา่บรรยากาศในภาพอสภุกรรมฐานจะดเูคร่งเครียดในตวัเนือหาหลกั แต่

การสอดแทรกภาพสตัว์บคุคล หรือการเขียนภาพทิวทศัน์ตา่งให้เป็นป่าไม้และมีมิติทีเห็นท้องฟ้าสี

สวา่ง คงเป็นองค์ประกอบสําคญัทีช่วยทําให้อารมณ์ภาพไม่หนักเคร่งเครียดจนเกินไป ทังนีภาพ

จิตรกรรมอสภุกรรมฐานนีเขียนในตําแหน่งทีไม่ได้เน้นความสําคญัคือตําแหน่งมมุพระอุโบสถ

เท่านนั (ภาพที 77) อาจเป็นเพราะเพือไม่ดขูดักับภาพพระราชิพิธี12 เดือน ซึงเป็นภาพการฉลอง

พิธีตา่งๆ ของบ้านเมืองก็เป็นได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 76 พระสงฆ์ แสดงแสงเงากล้ามเนือ วดัเสนาสนาราม 
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ภาพรวมของการเขียนภาพอสุภกรรมฐานทีวัดเสนาสนารามจึงเป็นการ

เลือกสรรเนือเรืองทีดเูป็นสจันิยมเป็นหลกัและยงัสอดคล้องกบัแนวทางพระราชประสงค์ในรัชกาล

ที 4 แม้ว่าไม่ได้เน้นความสําคัญของเนือความมากเท่ากันอย่างวดัเทวราชกุญชรหรือวดัโสมนัส

วิหารก็ตาม ในขณะเดียวกันการเขียนภาพกรรมฐานดงักล่าวยังทําให้เห็นว่าเป็นข้อแตกต่างที

จิตรกรรมทีวดัเสนาสนารามแตกตา่งจากทีวดัราชประดิษฐ์ เพราะการผสมผสานเรืองเนือหาในงาน

จิตรกรรมอย่างหลากหลายภายในอโุบสถหลงัเดียวกัน ทังภาพประวตัิศาสตร์การทอดพระเนตร

สริุยปุราคาภาพพระราชพิธีสิบสองเดือน ภาพเทพชมุนมุ และภาพอสภุกรรมฐาน 

วัดราชาธิวาส เมือคราวบูรณปฏิสงัขรณ์วดัราชาธิวาสครังใหญ่เมือปลาย

รัชกาล ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างพระอโุบสถครังใหญ่เสมือนการสร้างใหม่ ในการนีได้มีพระราช

ปรารภไว้วา่จะโปรดให้เขียนจิตรกรรมเป็นเรืองอสภุกรรมฐานด้วย จึงได้นํามาเป็นส่วนประกอบใน

การศกึษาแนวพระราชประสงค์ แม้วา่จะไมมี่หลกัฐานทีให้ศกึษาตวัศิลปกรรมแล้วก็ตาม 

การศึกษามุ่งไปทีการวิเคราะห์เอกสารพระราชหัตถเลขาทรงมีไปมากับ 

สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เรืองเกียวกับการปฏิสงัขรณ์วดัราชาธิวาส 

เมือ พ.ศ. 2451 จะพบวา่แตแ่รกเริมทีพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าทรงปฏิสงัขรณ์พระอโุบสถ 

ทรงมีพระราชประสงค์ให้เขียนจิตรกรรม พระองค์ทรงตรัสถามในพระราชหตัถเลขาวา่ 

“...หมอ่มฉนัรู้สึกวา่ขาดความรู้ในเรืองศาสนา นกึอไรไมค่ล่องทางหนึง คือเรือง

อปุมาธรรม อยา่งเชน่เขียนวดับวรนิเวศ วดับรมนิวาศสองแห่งนีมีเรืองเปนคําอุปมาทงันนั 

...หมอ่มฉนัอยากจะทราบอปุมานนัทงัหมดว่ามีกีข้อ ทางมาอย่างไร สองวดันนัท่านเขียน

 

ภาพที 77 อสภุกรรมฐาน เขียนบริเวณมมุ วดัเสนาสนาราม 
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เปนรูปฝรัง ...เผือจะได้เขียนถา่ยรูปฝรังให้แปลกๆตา ส่วนทีหม่อมฉันต้องการนี จะมาผูก

เปนลายรูปภาพ ถ้าเหมาะดีจะได้ใช้ในวดัราชาธิวาศ...”73 

จะเห็นได้วา่พระราชดําริเบืองต้นในการค้นคว้าความหมายเรืองอปุมาธรรมที

วดับวรนิเวศวิหาร และวดับรมนิวาสเป็นเหตผุลประการสําคญัเนืองจากมีภาพจิตรกรรมฝาผนังทีดู

แปลกตาและเขียนในแบบตะวนัตก จึงได้โปรดเกล้าฯ ให้มีการอธิบายตีความข้ออปุมาดงักล่าว

ประกอบเพือจะนํามาผกูเรืองเขียนภาพได้ 

นอกจากนีพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อาจจะทรงเห็นว่าวดั

ทงัสามตา่งอยู่ในฐานะทีเกียวข้องกบัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัอย่างยิง กลา่วคือ วดั

ราชาธิวาส (วัดสมอราย) เป็นพระอารามทีประทับหลังจากทีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หวัขณะทรงผนวชเป็นวชิรญาณภิกขแุละเป็นจดุเริมต้นของธรรมยตุิกนิกาย ตอ่มาคือวดับวร

นิเวศวิหารคือวัดทีพระองค์เสด็จมาครองตงัแต่ พ.ศ. 2379 ส่วนวดับรมนิวาสก็ได้ทรงสถาปนา

ตงัแต่ครังทรงผนวช เมือ พ.ศ. 2377 ซึงต่อมาเมือพระองค์เสด็จขึนกษัตริย์แล้ว ทรงมีพระราช

ประสงค์ให้เป็นวดัทีคูก่นักบัวดับวรนิเวศวิหารซึงเป็นวดัของคณะสงฆ์ฝ่ายคามวาสีหรือคนัถะธุระ

ของธรรมยุติกนิกาย ส่วนวัดบรมนิวาสให้เป็นวัดของฝ่ายอรัญวาสีหรือวิปัสสนาธุระของ

ธรรมยตุิกนิกาย74 ดงันนัการเลือกวดับรมนิวาสและวดับวรนิเวศวิหารซึงปรากฏงานจิตรกรรมแบบ

เฉพาะในสมยัรัชกาลที 4 เป็นแหลง่อ้างอิง จึงเป็นน่าตวัเลือกทีมีความสอดคล้องกันเชิงบริบทกับ

วดัราชาธิวาส 

 

 

 

 

 

                                                             
73สรุปความจาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชดํารัสใน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว ทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไขการ

ปกครองแผ่นดิน และพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมี

ไปมากับสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริญาณวโรรส, 283-284. 
74ณฏัฐภทัร จนัทวิช, ศิลปกรรมแบบพระราชนิยมพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว, 104. 
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ตอ่มาเมือได้มีการคดัลอกคําจารึกประกอบรูปภาพปริศนาธรรมจากทังสอง

วดัแล้ว ทรงเห็นวา่ “...จดหมายประทานคําจาฤกรูปภาพ ทีเขียนพระอโุบสถวดับวรนิเวศน์มานนัได้

ตรวจแล้ว ...คําเปรียบบางข้อดพูอจะเขียนได้แตเ่ปรียบบางข้อไมน่่าจะเปนรูปภาพได้ ทงัเปนอปุมา

มีใจความเดียวกนัทงัหมด ตา่งสิงซึงยกมาเปรียบอยู่ข้างจะจืด…”75 ซึงสมเด็จฯ กรมพระยา วชิร

ญาณวโรรส ทรงประทานความเห็นเพิมเติมว่า คําอปุมาบางข้อมีความหมายไม่ดี และการอปุมา

บางข้อทําให้ภาพเขียนดซํูากนั เช่น พระพทุธเจ้าทรงเป็นแพทย์ผา่ลกูศร (ผู้ระงบัทกุโศกทีเสียดใจ) 

หรือเป็นหมอรักษา (ผู้ ให้ปัญญา)76 ดงันันเรืองปริศนาธรรมทีเขียนในแบบตะวนัตกนันจึงตกไป

เนืองจากข้อจํากดัด้านความหมายและการผกูเรืองเป็นรูปภาพ 

ในขณะเดียวกนัพระราชหตัถเลขา พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ทรงระบุว่า 

“…กรมหลวงนริศ ได้ทลูเรืองคําเปรียบทีเธอเห็นวา่จะใช้เป็นอสภุได้ ทรงรับวา่มีอยู่ ถ้าได้ทางนนัจะ

แยบคายดี…”77 ซึงสมเด็จพระมหาสมณเจ้าได้ทรงทูลตอบว่าเรืองดังกล่าวน่าจะเหมาะสม

มากกวา่78 อย่างไรก็ดี พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงวินิจฉัยเรืองอสภุแล้ว ได้

ความวา่ 

“...ความคิดกรมหลวงนริศเปนความคิดชา่งอย่างดีแต่จะติดง่าย ถ้าได้มุ่งใจจะ

คิดไปทางทีพดูแล้ว ข้อทีหาไมไ่ด้นนัไมต้่องคิดหาทางเปลียน ปล่อยติดจนอยู่เพียงเท่านนั 

ต้องคอยบากหวัออกจากทีขัดข้อง แลนําให้เดินไปทางใหม่ทีเปนร่องลึก แลไม่ใช่ทวน

กระแสความคิดของแก ถ้าหากวา่เปนทางทีทวนกระแสก็แจวพายไมข่ึน 

...ข้อซงึจะคิดหาข้อความให้ลงกบัอศภุ 10 นนั หมอ่มฉนัเห็นไมสํ่าเร็จได้ เพราะ

ตามความคิดหมอ่มฉนัทีไมส่นัทดัในทางอศภุกรรมฐาน มิใชไ่มไ่ด้เรียน แต่ไม่มีวาศนาทีจะ

พิจารณาอศุภกรรมฐานได้ เห็นไปเสียว่าข้อทีแยกไว้นันไม่สู้ แยบคายสมควรแก่ความ

พิจารณา ส่วนตวัเห็นวา่ซําซากไป จะหาคําเปรียบทีไหนให้ได้ครบถึง 10 แต่พิจารณาตาม

ยงัไมใ่คร่เห็นเสียแล้ว ความคิดกรมหลวงนริศเดินไปทางเทวทูตซึงมีชราพยาธิเข้าไปปน ก็

ไม่คงอยู่ในอสุภได้แล้ว เหตุไฉนจะไม่ปล่อยให้กว้างไปอย่างอืนบ้าง เรืองทีจะเขียน

                                                             
75พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน และ

พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว ทรงมีไปมากับสมเด็จพระ

มหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริญาณวโรรส, 285. 
76เรืองเดียวกนั, 287. 
77เรืองเดียวกนั, 285. 
78เรืองเดียวกนั, 287. 
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จําต้องทาํธรรมให้เปนรูป ถ้าหากว่าจะไม่มีรูป จําจะต้องใช้อุปมา ข้ออุปมาทีจะ

เขียนให้งามไม่ได้ เช่นเมฆฝนตกเขียนได้ แต่ไม่งามอุปมาทีเขียนไม่ได้เช่นความ

อุ่นใจนี ก็ไม่เปนประโยชน์อไร เพราะฉนัน ถ้าหาเรืองอไรให้เหมาะๆ ไม่เคยเขียน

ขึนเหน็จะงามแลแปลกดี...”79 

จากความในพระราชหัตถเลขาจะเห็นว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว ทรงเห็นว่าการเขียนเรืองอสุภนันคงจะไม่สําเร็จได้ อาจเป็นเพราะพระราชดําริบาง

ประการอาจไม่พ้องกันกับ สมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์ ส่วนเนือหาอสภุกรรมฐาน 10 

ประการนนั ทรงเห็นวา่มีความซํา ครันจะลองเปลียนแปลงตวัเนือเรืองก็จะหลดุสาระแก่นสารเดิม 

พระองค์จึงได้มีพระราชดําริว่าอาจไม่จําเป็นทีจะต้องเขียนเรืองราวทีมาจากหลกัธรรมเพราะว่า

ความนามธรรมของหลกัธรรมนนัหากจะเขียนเป็นรูปภาพก็ต้องอาศยัการอปุมา และการเขียนจาก

คําอปุมาก็ไมสู่้ มีความงาม ดงันนัจากความดงักลา่วจึงเห็นวา่ประเดน็ในการเขียนภาพตกแต่งพระ

อโุบสถ ได้มีทิศทางทีเน้นเรืองความแปลกใหม่และสวยงามเป็นสําคัญ ส่วนเรืองการเขียนอสุภ

กรรมฐานจึงถกูพกัไว้ก่อน 

ครันต่อมาพระองค์ได้ทรงตดัสินพระทัยปฏิสังขรณ์พระอโุบสถโดยการก่อ

ผนงัขนึกนัเป็นห้องสําหรับหมูพ่ระประทานเดิมทัง 3 องค์ เป็นห้องชันในสดุ โดยห้องด้านนอกจะ

ประดิษฐานพระพทุธรูปใหม ่โดยเขียนจิตรกรรมเรืองเวสสนัดรชาดก  

“...ส่วนห้องใน พระเดิมทงั 3 องค์นงัอยู่บนถานชุกชีเปนปรกติเช่นเดียวนี ผนงั

ในนนัจะเขียนอสุภ 10 แตจ่ะรวมเข้าไว้ในชอ่งทีจะเขียนได้ให้หมด ถ้าหากว่าเวลารับแขก

เชน่กฐินรินหญ้าฤาอโุบสถไหว้พระตามธรรมเนียมทําห้องนอก เมือเสร็จการข้างนอกแล้ว 

ผู้ ใดจะเจริญสมณธรรม เข้าไปนงัด้านสงัดในห้องในได้ ห้องในนนัจะไม่ใช่มืดอย่างเช่นที

ทา่นองค์ใหญ่อยูเ่ดียวนี ด้วยมีหน้าตา่งจะสวา่งไสวดี...”80 

พิจารณาความได้วา่ พระองค์ได้ทรงเลือกเรืองพระเวสสนัดรชาดกและภาพ

พระพทุธเจ้าลอยอยู่บนอากาศเป็นเหตผุลเรืองความสวยงามทีไว้ประดบัพืนทีหลกัพระอโุบสถ (ซึง

เป็นห้องด้านนอกและประดิษฐานพระสมัพทุธพรรณี) ดงัทีได้วิเคราะห์ไปแล้ว แต่ส่วนห้องในเป็น

ห้องสําหรับพระประธานเดิม คือ พระสมัพทุธวฒัโนภาสภายในจะให้เขียนเป็นเรืองอสภุกรรมฐาน 

ทงันีทรงระบดุ้วยวา่เพือสําหรับผู้ต้องการเจริญสมาธิปัญญา จะได้เป็นการเฉพาะกิจไปเป็นสดัสว่น

การใช้งานของอาคาร 

                                                             
79เรืองเดียวกนั, 287-288. 
80เรืองเดียวกนั, 295-296. 
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กลา่วโดยสรุปจะเห็นว่า การเลือกเรืองอสภุกรรมฐานทีมาเขียนทีวดัราชาธิ

วาสนี ไมใ่ช่เป็นการเลือกเรืองเกียวกบัวินยัหรือข้อวตัรปฏิบตัิของสงฆ์ตามแบบแผนทีมกัพบในวดั

หลวงฝ่ายธรรมยุตดังทีแล้วมา จะเห็นว่าพระองค์ได้ทรงค้นคว้าและคัดสรรเรืองราวอย่าง

ระมดัระวงั ซึงแม้วา่เรืองอสภุกรรมฐานอาจจะตกไปด้วยความซําในเนือหาและไมส่ามารถผกูเขียน

เป็นเรืองราวทีแปลกใหม่สวยงามได้ แต่ท้ายก็ได้ถูกกลบันํามาพิจารณาใหม่อีกครังโดยพระราช

ประสงค์ทีขนึอยู่กบัปัจจยัและเงือนไขการออกแบบการใช้สอยห้องภายในอาคารด้วย เนืองจากใน

ส่วนพืนทีหลกัย่อมต้องเน้นการตกแต่งทีเน้นความสวยงาม ได้ทรงเลือกเรืองราวทีเป็นทีรู้จักมา

ถ่ายทอดโดยการผกูเรืองให้เกียวข้องระหว่างพุทธประวตัิและชาดก แต่ส่วนเรืองอสภุนันอาจเป็น

เรืองทีมีพืนฐานมาจากหลกัธรรมข้อวตัรปฏิบตัิ และอาจมีภาพไมพ่ึงตาเนืองจากใช้ภาพศพและป่า

ช้าเป็นฉากหลกั ควรทีจะอยู่ภายห้องในทีไมไ่ด้เป็นสว่นทีไว้แสดงความสวยงาม และเป็นห้องชนัใน

ทีเงียบสงบทีเหมาะกบัการทําสมาธิก็เป็นได้ 

อย่างไรก็ตามท้ายทีสดุแล้วการปฏิสงัขรณ์ใหญ่ไมอ่าจเสร็จสินภายในรัชกาล

ได้ มีเพียงแตภ่าพจิตรกรรมภายในเรืองเวสสนัดรชาดกเท่านนั สว่นเรืองอสภุกรรมฐานไมไ่ด้รับการ

เขียนเป็นภาพจิตรกรรมดงัทีทรงมีพระราชประสงค์ไว้ 

วิเคราะห์ภาพรวมและแนวความคิดการแสดงออกเนือหาเรืองราว 

เรืองจริยวตัรสงฆ์ทีปรากฏในกลุม่พระอารามทีศกึษา พบอยู่สองเรืองได้แก่เรืองธดุงควตัร และเรือง

อสภุกรรมฐาน ซึงเป็นเรืองราวทีได้รับการเขียนขึนจิตรกรรมตามแนวทางพระราชประสงค์ของ

รัชกาลที 4 พระอารามทีพบเรืองจิตรกรรมเหลา่นีจึงพบได้ในพระอารามหลวงฝ่ายธรรยตุิเป็นหลกั 

การปรากฏเรืองธุดงควตัรทีวดัปรมยัยิกาวาส และวดับวรนิเวศวิหาร ทําให้

เห็นวา่เป็นเรืองของการสืบทอดรูปแบบทีมาจากสมยัรัชกาลที 4 ทีเขียนข้อวตัรปฏิบัติทีต้องอาศยั

ความเพียร จึงสะท้อนให้เห็นว่าแนวทางการเขียนเรืองราวแบบมนุษยนิยมนันเป็นทีนิยม

ตอ่เนืองกนัมา แทนทีเรืองปรัมปราคติอย่างอดีต 

เช่นเดียวกบัเรืองอสภุกรรมฐาน ทียงัถกูหยิบยกขนึมาเพือเขียนเป็นจิตรกรรม

ฝาผนงั เพืออธิบายความเข้าใจหรือสงัสอนให้ไมลุ่ม่หลงหรือยึดติดในรูปลกัษณ์ และอาจเพือเน้น

ความสามารถศกัยภาพของมนษุย์ โดยการปฏิบัติตนของมนุษย์ธรรมดาสามญัโดยผ่านภาพของ

พระสงฆ์ ซึงเข้ามาแทนแนวคิดเรืองการสงัสมบญุบารมีทีแสดงออกผา่นภาพพทุธประวตัิหรือชาดก

แบบโบราณ81 

                                                             
81พสัวีสิริ เปรมกลุนนัท์, “จิตรกรรมฝาผนงั: พระราชประสงค์ของรัชกาลที 4 เรืองจริย

วตัรสงฆ์,” 55-56. 
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อย่างไรก็ตามจิตรกรรมในแบบพระราชประสงค์ในรัชกาลที 4 ทีเป็น

เรืองฉฬาภิชาติ หรือบุคคล 6 ประเภทสู่เป้าหมายคือนิพพานนัน82 (ซึงโดยปรกติจะพบการเขียน

เรืองดงักลา่วบนเสาตวัเสาร่วมในพระอโุบสถ) กลบัไม่พบในกลุ่มพระอารามทีทําการศึกษา อาจ

เป็นเพราะเงือนไขของโครงสร้างพระอโุบสถทีไมมี่เสาร่วมในภายในพระอโุบสถซึงนิยมใช้เขียนภาพ

ดงักลา่ว เช่น พระอโุบสถ วดัปรมยัยิกาวาส พระวิหารพระศรีศาสดา วดับวรนิเวศวิหารพระอโุบสถ 

วดัราชาธวิวาส เป็นต้น 

2.3 สรุปแนวทางพระราชประสงค์กับจิตรกรรมเรืองแบบพระราชนิยม

รัชกาลที 4 พืนฐานของการเขียนจิตรกรรมแบบทีเป็นพระราชนิยมของพระบาทสมเด็จพระจอม

เกล้าเจ้าอยู่หัว คือการผกูเรืองจากพระราชศรัทธาส่วนพระองค์และเรืองจากพระไตรปิฏกขึนมา

เขียนเป็นจิตรกรรมฝาผนงั โดยมกัจะปรากฏในพระอารามหลวงฝ่ายธรรมยตุทีพระองค์ โปรดเกล้า

ให้บรูณปฏิสงัขรณ์ 

แนวทางดงักลา่วน่าจะสืบทอดทางความคิดต่อมาในสมยัรัชกาลที 5 เช่นกัน ดงั

การศึกษาพระอารามต่างๆดงัทีกล่าวมา ทังนียังรวมถึงทีวดัมกุฏกษัตริยาราม โดยเป็นตวัอย่าง

จิตรกรรมทีเขียนในสมัยรัชกาลที 5 โดยปรากฏเรืองอันเป็นแนวทางจากรัชกาลก่อนหน้า คือ 

จิตรกรรมทีปรากฏพบวา่มีเรือง อสภุกรรมฐาน ธดุงควตัร ฉฬาภิชาติ ประเภทเนือตา่งๆ ทีภิกษุห้าม

ฉนั เรืองผลไม้สําหรับทําอฏัฐบานและมหาผลทีทรงห้าม รวมถึงภาพเทพชมุนมุ 

ในขณะเดียวกนักลุม่พระอารามทีทําการศกึษานนั พบว่าได้มีการเขียนจิตรกรรม

แบบพระราชนิยมรัชกาลที 4 ผสมผสานกบัจิตรกรรมเรืองราวอืนๆ เช่น ชาดกและพทุธประวตัิ หรือ

เรืองเชิงตํานานและประวตัิศาสตร์ รวมถึงการคํานึงถึงความสอดคล้องกับบริบทของอาคารและ

การประดบัตกแต่งเป็นสําคัญ ทําให้เห็นความเชือมโยงในเรืองความนิยมและการเลือกรับเอา

เนือหาจิตรกรรมเรืองเทพชมุนมุและจริยวตัรสงฆ์มาเขียน สว่นพระอารามทีสะท้อนพระราชสงค์ได้

ดีทีสดุนนัคือ วดัราชาธิวาส ซึงทรงมีพระราชวินิจฉยัเรืองการเขียนภาพอสภุกรรมฐานวา่เป็นเรืองที

อาจนํามาเขียนให้ดสูวยงามได้ยาก เพราะเป็นเรืองเชิงอปุมาธรรม จึงโปรดฯ ให้ยกเรืองดงักลา่วไป

เขียนเป็นจิตรกรรมในทีทีเหมาะสมกบัหน้าทีการใช้งานอาคาร 

3. จติรกรรมเรืองตํานานและประวัติศาสตร์  

 เป็นเนือหาทีแสดงความแปลกใหม่ซึงนอกเหนือจากแบบประเพณีทีเขียนเรือง

ชาดกและพทุธประวตัิ ทังนีได้แสดงเรืองราวทีเกียวกับเรืองราวทีเป็นทีรับรู้หรือเผยแพร่ในสงัคม

มากขนึ โดยมีสว่นหนึงมาจากงานวรรณกรรม สําหรับในช่วงสมยัรัชกาลที 4 และ 5 นัน ได้ปรากฏ

                                                             
82เรืองเดียวกนั, 91. 
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ความนิยมเขียนจิตรกรรมเรืองประวตัิศาสตร์และตํานานมากขึน83 ซึงได้เข้ามาเป็นสือหนึงในการ

บอกเล่าเรืองราวของสังคมและวฒันธรรมในสมยันันได้อย่างดี ทังทีเป็นจิตรกรรมภาพทีบันทึก

ประวัติศาสตร์ ภาพบอกเล่าตํานานภาพพระราชพิธี หรือเรืองราวจากวรรณกรรมต่างๆ โดยใน

การศกึษาครังนีประกอบไปด้วย วดัราชประดิษฐ์ วดัเสนาสนราม วดับวรนิเวศวิหาร วดัโพธินิมิตร 

และวดัเบญจมบพิตร 

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามและวัดเสนาสนาราม - ภายในพระวิหาร

หลวงมีการเขียนจิตรกรรมฝาผนงัสว่นผนงัสกดัหน้าระหวา่งช่องประต ูเขียนเป็นภาพประวตัศิาสตร์

การเสดจ็ทอดพระเนตรสริุยปุราคา สว่นระหวา่งช่องหน้าต่าง เขียนเป็นภาพพระราชพิธี 12 เดือน 

โดยทงัพระวิหารหลวงวดัราชประดิษฐ์ และพระอโุบสถวดัเสนาสนาราม ตา่งเขียนจิตรกรรมฝาผนงั

ทงัสองเรืองดงักลา่วนี จึงจะกลา่วถึงไปพร้อมกนั 

3.1 จิตรกรรมฝาผนังภาพการเสด็จฯ ทอดพระเนตรสุริยุปราคา  เป็น

เหตกุารณ์ทางประวตัิศาสตร์ เมือวันที 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หวั ได้ทรงคํานวณการเกิดสริุยคราส โดยเสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรพร้อมกับราช

อาคนัตกุะ ทีบ้านหว้ากอ ประจวบคีรีขนัธ์ จะเห็นจากภาพถ่ายเก่าว่าเป็นภาพพระบาทพระจอม

เกล้าเจ้าอยู่หวั พร้อมด้วยกลุม่คณะผู้ติดตาม เบืองหลงัเป็นพลบัพลา หลวง (ภาพที 78) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากพิจารณาจิตรกรรมฝาผนังภาพพระองค์ทรงทอดพระเนตรสริุยุปราคา 

เป็นภาพขณะพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัประทบัยืนอยู่ทีด้านหน้าพระทีนงัดสิุดาภิรมย์ 

ซึงตงัอยู่ใกล้ของพระทีนงัอมรินทรวินิจฉยัในหมูพ่ระมหามณเฑียร พระบรมหาราชวงั (ภาพที 79-

                                                             
83สมชาติ มณีโชติ, จติรกรรมไทย (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2529), 167-177. 

 

ภาพที 78 ภาพถ่ายพลบัพลาทีประทบั พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั เสดจ็ฯ หว้ากอ 

(ภาพจาก หอจดหมายเหต)ุ  
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80) ทงันีจะเห็นความแตกตา่งระหวา่งเรืองสถานทีจริงซึงเกิดสริุยคราส (หว้ากอ) กบัภาพจิตรกรรม

ทีวดัราชประดิษฐ์และวดัเสนาสนาราม (เขียนฉากเป็นพระบรมมหาราชวงั) ความแตกตา่งนีคงเป็น

เพราะความเหมาะสมเชิงองค์ประกอบภาพ โดยอาจต้องการให้มีนยัเพือแสดงความสอดคล้องกับ

ฐานะพระมหากษัตริย์ของพระองค์ จึงได้เขียนฉากในพระบรมมหาราชวังอย่างสมพระเกียรติ 

แทนทีการเขียนฉากพลบัพลาตามเหตกุารณ์จริง นอกจากนีการเขียนฉากดงักล่าวยังเข้ากับภาพ

พระราชพิธีสิบสองเดือนโดยรอบ ซึงใช้ฉากพระบรมมหาราชวงัเป็นหลกัด้วย84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
84 สรุชัย จงจิตงาม, “สริุยุปราคาในวงัหลวง,” ใน ราชประดิษฐพิพิธบรรณ, 138-

139. 

 

ภาพที 79 การทอดพระเนตรสริุยปุราคา วดัเสนาสนาราม 

 

ภาพที 80 การทอดพระเนตรสริุยปุราคา วดัราชประดษิฐ์ 
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เมือพิจารณางานช่างของภาพเขียนพบว่าได้แสดงความสามารถในการ

ถ่ายทอดได้สมจริง หลายประการด้วยกนั ได้แก่ เรืองความพยายามใช้หลกัทศันีวิทยาเพือให้ภาพดู

มีมิติลกึเข้าไป ในขณะเดียวกนัยงัอาจใช้ภาพถ่ายเพือเป็นต้นแบบประกอบการเขียนภาพ (ภาพที 

81) คงเนืองจากการเขียนฉากนีต้องนึกคิดเอาใหมแ่ทนสถานทีจริงดงัทีกลา่วไปแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สว่นในความสมจริงในเรืองของเวลา จะเห็นวา่ภาพเขียนได้แสดงเวลาทีเกิด

สริุยคราสในลกัษณะภาพต่อเนืองกัน แต่ละแห่งเขียนต่างกันดังนี ภาพทีวดัราชประดิษฐ์แสดง

ท้องฟ้ามืดทงัสองห้องภาพ แตแ่ตกตา่งกนัทีจงัหวะแรกเป็นช่วงดวงจนัทร์พาดผา่นดวงอาทิตย์พอด ี

สว่นจงัหวะทีสองเป็นช่วงทีเกิดรังสีรอบดวงอาทิตย์ ทงัสองจงัหวะตอ่เนืองแตอ่ยู่ในภาพเหตกุารณ์

เดียวกนั (ภาพที 82 - 83) สว่นภาพทีวดัเสนาสนาราม แสดงความตอ่เนืองของเวลาตงัแต่ก่อนช่วง

คราส ไปจนเตม็ดวง และกลบัมาสวา่งอีกครัง ด้วยการใช้สีท้องฟ้าสลบัมืดสวา่งเป็นจงัหวะ (ภาพที 

84) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 81 ภาพถ่ายเก่า หมูพ่ระมหามณเฑียร ถ่ายจากด้านพระทีนงัดสิุดาภิรมย์  

ทีมา: หมอ่มราชวงศ์แน่งน้อย ศกัดศิรี และคนอืนๆ, สถาปัตยกรรมพระบรมมหาราชวัง เล่ม1 

(กรุงเทพฯ: สํานกัราชเลขาธิการ, 2531), 84. 
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ภาพที 82 เหตกุารณ์สริุยปุราคา สว่นแรก  วดัราชประดษิฐ์ 

ภาพที 83 เหตกุารณ์สริุยปุราคา สว่นทีสอง วดัราชประดิษฐ์ 

 

ภาพที 84 เหตกุารณ์สริุยปุราคา วดัเสนาสนาราม 
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การเขียนภาพตวับุคคล เขียนในลักษณะทีมีสดัส่วนสอดคล้องกับตวัฉาก 

การเขียนเครืองแต่งกายในแบบร่วมสมัยเป็นต้น แต่ทีสําคัญคือแสดงความเหมือนจริง ด้วย

ลกัษณะภาพเหมือนบคุคล ดงัเช่นภาพเหมือนพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (ภาพที 85) 

รวมถึงอากัปกิริยาของผู้คนต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มคนทีแสดงกิริยาตอบสนองต่อเหตกุารณ์สริุย

คราส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วเิคราะห์งานจติรกรรม ภาพการเสดจ็ทอดพระเนตรสริุยปุราคานี สามารถ

ย้อนบอกความเป็นไปของพฒันาการทางสงัคมไทยและชนชันนําทีมีการยอมรับระบบอารยธรรม 

หรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ภมิูศาสตร์ตังแต่สมัยรัชกาลที 3 เมือมิชชันนารีได้นําแผนทีโลก

สมยัใหมแ่บบตะวนัตกเข้ามา85การรับรู้วา่โลกมีลกัษณะกลม ไปถึงเรืองการหมนุโคจรของดวงดาว 

โดยเฉพาะเมือสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้สถาปนาระบบเวลา

มาตรฐานของประเทศไทยขึนใช้เมือ พ.ศ.2401 โดยทรงคํานวณทางดาราศาสตร์เพือเทียบเวลา

ให้กบัหอนาฬิ กาหลวงเป็นประจําวนั86 ซึงนบัเป็นการปรับเวลาในกรุงเทพฯ ทีสอดคล้องกับระบบ

สากล 

                                                             
85วิไลเลขา ถาวรธนสาร, ชนชันนําไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก (กรุงเทพฯ: 

เมืองโบราณ, 2545), 50-51. 
86ขาว เหมือนวงศ์, “ประวตัิศาสตร์ของวนัวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พระอจัฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร์ของรัชกาลที 4,” ใน เฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พระจอม

เกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: มลูนิธิวิทยาศาสตร์ ดร.ปรีชา-ประไพอมาตยกลุ, 2541), 162. 

 

ภาพที 85 พระบรมสาทิสลกัษณ์ พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 
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นอกจากนีพระองค์ทรงสนพระทัยเรืองระบบการนับปีตามสริุยคติกาล ทรง

พระราชนิพนธ์เป็นอรรถาธิบายวิธีการการนับจํานวนวนัในหนึงปี และการเคลือนทีของตําแหน่ง

ดวงอาทิตย์บนโลก87 ครันเป็นเรืองสริุยคราส ได้ปรากฏหลกัฐานว่าพระองค์ทรงใช้ความรู้ด้วยวิธี

ทางดาราศาสตร์แบบตะวนัตก ดงัเห็นได้จากการทีทรงสงัซือหนังสือจากตะวนัตก เป็นเรืองการ

คํานวณอย่างง่ายเกียวกับสริุยุปราคาและจันทรุปราคา มาตังแต่ พ.ศ. 2405 แล้ว88 พระปรีชา

สามารถและความสนพระทัยดังกล่าว นําไปสู่การคํานวณการเกิดสริุยุปราคาทีหาดหว้ากอได้

ลว่งหน้าถึง 2 ปี พระองค์ทรงคํานวณได้อย่างถูกต้อง ทังในลกัษณะของการเกิด เวลาทีเกิด และ

ตําบลทีจะสงัเกต ซึงขณะนนัพระองค์ทรงคํานวณขึนมาด้วยพระองค์เอง ไม่มีอยู่ในหลกัฐานการ

คํานวณของกรีนิช (Greenwich) แตอ่ย่างใด89 

ความเชือและการรับรู้ดงัเดิมเรืองของสริุยคราสของสงัคมโบราณเป็นเรือง

ของพระราหกูลืนกินพระอาทิตย์และพระจนัทร์ตามตํานานของศาสนาพทุธกบัพราหมณ์ ดงันนัการ

คํานวณการเกิดสริุยปุราคาเท่ากบัเป็นการหาทีมาทีไปและบทสรุปของเหตกุารณ์ทีมีต่อผลความ

เชือแตโ่บราณ โดยตอบอธิบายอย่างมีเหตผุลตามตรรกะวิทยาศาสตร์ทีพระองค์ได้ศึกษาค้นคว้า

ตามแนวทางสมยัใหม ่

ทงันีหลกัฐานทางด้านศิลปกรรมทีได้ตอบรับและยืนยนัความเชือถือในระบบ

จกัรวาลวิทยาแบบใหมไ่ด้แก่ งานจิตรกรรมฝาผนงัในรัชกาลที 4 โดยเฉพาะกลุ่มพระอารามหลวง

ในธรรมยตุิกนิกาย ได้สะท้อนวา่ไมเ่ชือถือหรือยอมรับเรืองไตรภมิูโลกสณัฐานเพราะไม่ปรากฏเป็น

จิตรกรรมเลย แต่กลบัมกัมีการเขียนภาพดวงดาวต่างๆ ตามความรู้เรืองดาราศาสตร์สากล เช่น 

ภาพดาวเสาร์มีวงแหวน หรือดาวพฤหัสบดีบนฉากท้องฟ้า เช่นที วดับรมนิวาสและวดับวรนิเวศ

วิหาร เป็นต้น 

                                                             
87พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที 4 

ภาคปกิณกะ ภาค 1 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2493), 39-42. 
88พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สําเนาและคําแปลพระราชหัตถเลขา

ภาษาอังกฤษในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2514), 

24-25. 
89ขาว เหมือนวงศ์, “ประวตัิศาสตร์ของวนัวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พระอจัฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตรของรัชกาลที 4,” ใน เฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พระจอม

เกล้าเจ้าอยู่หัว, 163-164. 
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สรุปได้วา่การเขียนจิตรกรรมเรืองการทอดพระเนตรสริุยุปราคาทีวดัทังสอง

แห่งนี เพือเป็นการแสดงถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้าน

วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ โดยเฉพาะความรู้ในด้านการนับเวลาแบบสากล และระบบสริุยะวิถี 

ทงันีย่อมเป็นพระราชประสงค์ของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทีจะเฉลิมพระเกียรติ

และเป็นการบนัทึกเหตกุารณ์ของประวตัิศาสตร์ครังสําคญั ซึงพระองค์ทรงเป็นประจักษ์พยานใน

คราวนนัด้วย 

3.2 จิตรกรรมฝาผนังภาพพระราชพิธีสิบสองเดือน ทีผ่านมามีการศึกษา

ตีความเกียวกบัภาพจิตรกรรมฝาผนงัเรืองพระราชพิธีสิบสองเดือน อย่างมีแง่มมุทีน่าสนใจหลาย

ครังตามลกัษณะความสนัทดัในด้านข้อมลูและการค้นคว้าของนักวิชาการแต่ละท่าน90 อย่างไรก็

ตามเนือหาส่วนนี ต้องการศึกษาแนวความคิดในการเขียนจิตรกรรมและพระราชประสงค์ของ

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัเป็นสําคญั 

พระราชพิธีสิบสองเดือน ตามทีมีมาในกฎมนเทียรบาล ระบุว่าการพิธีทีพระ

เจ้าแผน่ดินทรงกระทําเพือเป็นสิริมงคลสําหรับบ้านเมือง91 ทังนีภายในหนึงเดือนมีหลายพระราช

พิธีด้วยกนัทีพระมหากษัตริย์ทรงมีส่วนร่วมสําคญั นอกจากนียังมีเรืองทีเป็นกาลนักขตัฤกษ์ของ

ประชาชนทีเกียวเนืองกบัพระราชพิธีด้วยซึงเป็นเหตกุารณ์ของสงัคมโบราณของสยาม 

ภาพจิตรกรรมทีวดัราชประดิษฐ์เรืองพระราชพิธีสิบสองเดือน เขียนทีผนัง

ด้านข้างพระประธานตรงพืนทีระหวา่งช่องหน้าต่าง ผนังละ 6 ห้องภาพ เริมนับห้องภาพที 1 จาก

ทางเข้า ผนงัด้านขวาพระประธาน เริมด้วยภาพพระราชพิธีเดือน 12 เวียนไปจนถึงผนังฝังตรงข้าม

จบทีภาพพระราชพิธีเดือน 11 ส่วนภาพจิตรกรรมเรืองเดียวกันทีวัดเสนาสนาราม จะไม่เรียง

ตามลําดบัเดือนแตกตา่งออกไป92 ทงันีหากลองเปรียบเทียบจะเห็นว่ามีการจัดองค์ประกอบภาพ

ให้คล้ายคลึงกัน พิจารณาจากฝีมือช่างทีเหนือกว่าแล้ว จิตรกรรมทีวัดราชประดิษฐ์น่าจะเป็น

ต้นแบบให้กบัวดัเสนาสนาราม 

                                                             
90ดเูพิมใน ฉตัรบงกช ศรีวฒันสาร, “การพระราชพิธีสิบสองเดือนในจิตรกรรมฝาผนัง

วดัราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขา

ประวตัิศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2546): 6-8. 
91พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั, พระราชพธีิสิบสองเดือน, พิมพ์ครังที 

21 (กรุงเทพฯ: หอรัตนชยัการพิมพ์, 2552), 3. 
92ดคูวามแตกตา่งของลําดบัภาพใน ฉัตรบงกช ศรีวฒันสาร,“การพระราชพิธีสิบสอง

เดือนในจิตรกรรมฝาผนงัวดัราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร,” 22. 
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โดยภาพรวมมีเทคนิคการเขียนภาพทีเน้นความสมจริง ทังเรืองสีสนัและการ

เขียนทิวทศัน์ท้องฟ้าธรรมชาติมีการใช้หลกัทศันียวิทยา โดยเฉพาะอย่างยิงการเขียนภาพสถานทีที

มีอยู่จริง เพราะเนือเรืองในจิตรกรรมเป็นข้อกําหนด เป็นทีประกอบพระราชพิธีในสมยันัน93ซึงส่วน

ใหญ่จะเป็นพิธีซึงกระทําในบริเวณพระบรมมหาราชวงั และบริเวณใกล้เคียง ดงัเช่นภาพพระทีนัง

ดสิุตมหาปราสาท และพระทีนงัอาภรณ์พิโมกข์ ซึงเขียนในลกัษณะได้สดัสว่นอย่างสวยงาม (ภาพ

ที 86) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สว่นเรืองการเขียนภาพบคุคล มีการเขียนภาพประชาชนทวัไปทีมีสว่นร่วมใน

พิธีตามสภาพวิถีชีวิตสมยันนัสว่นทีแสดงถึงรายละเอียดได้ชัดคือเครืองแต่งกายต่างๆ โดยเฉพาะ

กลุม่ข้าราชสํานกัทีอยู่ในการพิธี ขณะเดียวกนัก็มีการเขียนภาพในลกัษณะภาพเหมือนบคุคลลงไป

ด้วย (ภาพที 87) 

 

 

 

 

                                                             
93สมศัก ดิ  แต งพัน ธ์  และ วีระชัย  วีระสุขสวัสดิ , จิตรกรรมฝาผนังใน

กรุงเทพมหานคร,193. 

 

ภาพที 86 พระทีนงัดสิุตมหาปราสาท ภาพพระราชพิธีในเดือนสิบ (กนัยายน) วดัราชประดิษฐ์ 
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มีข้อสัง เกตว่าภายในหนึง เดือนนัน ประกอบด้วยหลายพระราชพิ ธี 

แนวความคิดในการเขียนรูปการพิธีต่างๆ ภายใต้พืนทีเขียนภาพทีจํากัด คงมีพืนฐานมาจากการ

เลือกพระราชพิธีทีสําคญัในเดือนนนัๆ ซึงสามารถถ่ายทอดให้เห็นสภาพการณ์ได้เข้าใจง่าย หรือ

แม้บางทีเป็นเพียงการนกัขตัฤกษ์ทีประชาชนสามารถฉลองทัวกันก็ตาม เช่นการลอยพระประทีป

ซึงไมไ่ด้เป็นการพิธีโดยตรงแตเ่ป็นการเฉลิมฉลองในเดือนดงักลา่ว94 (ภาพที 88) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
94 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั, พระราชพธีิสิบสองเดือน, 15. 

 

ภาพที 88 การลอยพระประทีป พระราชพิธีเดือนสิบสอง วดัราชประดิษฐ์ 

 

ภาพที 87 พระสาทิสลกัษณ์ พระเจ้าบรมมหยัยิกาเธอ กรมสมเดจ็พระสดุารัตนราชประยรู                  

วดัเสนาสนาราม 
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วเิคราะห์งานจติรกรรม การเขียนภาพพระราชพิธีดงัปรากฏในพระอาราม

นนั มีความเกียวข้องกับพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรือง พระ

ราชพธีิสิบสองเดือน ในฐานะแหล่งอ้างอิงในการเขียนจิตรกรรมประการแรก พระองค์เริมทรง

พระราชนิพนธ์ตงัแตพ่ระราชพิธีเดือนทีสิบสองก่อน แล้วคอ่ยเป็นพระราชพิธีเดือนอ้ายไล่ไปจนถึง

เดือนสิบ95 ซึงสอดคล้องกับลําดบัภาพจิตรกรรมเรืองนีในพระวิหารหลวงวัดราชประดิษฐ์ ทีเริม

เขียนจากภาพพระราชพิธีเดือนสิบสองเหมือนกนั 

ประการต่อมา ภาพจิตรกรรมห้องภาพทีเป็นพระราชพิธีเดือนยี เขียนเป็น

ภาพพระราชพิธีตรียมัปวาย (ภาพที 89) ซึงสอดคล้องกบัพระราชนิพนธ์เกียวกับการพิธีเดือนยี ซึง

ระบวุา่เป็นพิธีเดียวกนั96 ในขณะทีเอกสารฉบบัอืนๆ เช่น กฎหมายตราสามดวง หนังสือพิธีทวาทศ

มาศของเก่า และหนังสือนางนพมาศ ล้วนระบุว่าพระราชพิธีตรียัมปวาย เป็นการในเดือนอ้าย

ทงัสิน97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
95อย่างไรก็ตาม พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ความ

ทงัสิน 11 เดือนเท่านนั ยงัขาดเนือหาพระราชพิธีเดือนสิบเอด็อยู่ 
96พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั, พระราชพธีิสิบสองเดือน, 44-62. 
97กฎหมายตราสามดวง เล่ม 1 (พระนคร: โรงพิมพ์ครุุสภา, 2505), 130; พิธีทวา

ทศมาศของเก่า, (พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2464. มหาอํามาตย์โทพระยาศรีธรร

มาธิราช พิมพ์แจกในงานยืนชิงช้า ปีรกา พ.ศ. 2464.), 53; นางนพมาศหรือตํารับท้าวศรีจุฬา

ลักษณ์, (พระนคร: ศิลปาบรรณาคาร, 2513), 107. ล้วนกล่าวว่าพระราชพิธีตรียัมปวายอยู่ใน

เดือนอ้าย อ้างถึงใน ศิริพจน์ เหลา่มานะเจริญ, “ โล้ชิงช้า: เสาชิงช้า กบัพิธีตรียมัปวาย,” ใน เทวส

ถาน (โบสถ์พราหมณ์) – เสาชงิช้า (กรุงเทพฯ: อมรินทร์ พรินติงท์, 2551), 59-61. 

 

ภาพที 89 พระราชพิธีโล้ชิงช้า วดัราชประดิษฐ์ 
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สิงสําคัญทีต้องพิจารณาต่อมาคือ หากเชือว่าพระราชนิพนธ์เรืองดังกล่าว

เป็นความทีใช้อ้างอิงเกียวข้องกบัจิตรกรรมเรืองพระราชพิธีสิบสองเดือนแล้ว ความเข้าใจพระราช

ประสงค์ในการพระราชนิพนธ์ก็อาจนําไปสู่ความเข้าใจพระราชประสงค์ในการเขียนจิตรกรรมได้

เช่นกนั 

พระราชนิพนธ์ดังกล่าวเป็นความเรียงอธิบายการพิธีต่างๆ เพือพิมพ์แจก

ให้กบัสมาชิกหนังสือวชิรญาณของหอพระสมดุวชิรญาณเมือ พ.ศ. 2431 โดยคณะกรรมการหอ

พระสมดุฯ ปรึกษากนักราบบงัคมทลูเกล้า  

“...อาราธนาขอให้ทรงพระราชนิพนธ์อธิบายเรืองพระราชพิธีตา่งๆ ซงึทําประจํา

พระนครอยูเ่ป็นนิตย์ ...ด้วยเห็นวา่ได้พบเห็นอยูเ่สมอก็จริง แตห่ามีผู้ ใดทีจะเข้าใจเรืองราว

เหตผุลของการพระราชพิธีทงัปวงนนัถอ่งแท้ไม ่...ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงพระราช

นิพนธ์พระราชทานพระบรมราชาธิบายในเรืองในเรืองพระราชพิธีประจําพระนครทงั 12 

เดือน จะเป็นประโยชน์ในทางความรู้ ...โดยเฉพาะผู้ ทีมีหน้าทีในการพระราชพิธีนนัๆ ...

ตลอดจนคนทงัหลายทีจะได้ความรู้ตอ่ไปภายหน้าอีกเป็นอนัมาก...”98 

ในพระราชนิพนธ์คํานําเรืองพระราชพิธีสิบสองเดือนได้ระบุพระราชประสงค์

ของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั สามารถสรุปสองประการได้ดงันี 

ประการแรก สืบเนืองมาจากก่อนหน้าการพระราชนิพนธ์ของพระองค์ ได้มี

การประพนัธ์ โคลงพระราชพิธีทวาทศมาส โดยสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรม

พระยาบําราบปรปักษ์ ทังนีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นว่าคําโคลงไม่ทัน

แตง่ได้ครบสิบสองเดือน และแม้วา่โคลงจะได้ให้รายละเอียดทวัไปได้ดี แต่ในลกัษณะฉันทลกัษณ์

ของตวัโคลงเป็นเงือนไข จึงทําให้ไมส่ามารถอธิบายรายละเอียดของการนักขตัฤกษ์ส่วนทีเป็นของ

ฝ่ายราษฎรได้ พระองค์จึงมีพระราชประสงค์ทีจะพระราชนิพนธ์รายละเอียดการพิธีควบคู่กับการ

อธิบายเพิมเติมเรืองภาพสงัคม การปฏิบตัิ และการเฉลิมฉลองของประชาชนสยามอย่างมีทีมาที

ไปตามทีมีพระราชปรารภวา่  

“...ในครังนีได้คิดทีจะช่วยกนัแต่งเรียบเรียงข้อความในประพฤติของราษฎร

ประชาชนในกรุงสยาม ซงึได้เล่นการนกัขตัฤกษ์ตามฤดปีูเดือน เพือทีจะให้เป็นประโยชน์ที

                                                             
98สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงเขียนคําอธิบายดงักล่าวประกอบการ

จัดพิมพ์ครังที 2 ดใูน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชพิธีสิบสองเดือน, 

(20)-(21). 
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ให้คนภายหลงัทราบการงาน ซงึเราได้ประพฤติเป็นประเพณีบ้านเมืองอยู่บดันี หรือในชนั

พวกเราทกุวนันีทียงัไมไ่ด้ทราบ ได้เห็นการประพฤติทวัไปของชนทงัปวงก็จะได้ทราบ...”99 

ประการทีสอง พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ในการบอกเล่ามลูเหตกุารณ์

พระราชพิธีต่างๆ ทังนีได้ทรงจําแนกว่าการพิธีต่างๆ ออกเป็นสองแบบ คือ แบบตามตําราไสย

ศาสตร์ ซึงเกียวข้องกบัศาสนาพราหมณ์-ฮินดสูว่นอีกแบบคือแบบพระพทุธศาสนา โดยพืนแล้วพิธี

แบบไสยเกียวข้องกับระบบกษัตริย์ และการพิธีก็เพือความเจริญและอยู่รอดปลอดภัยของ

บ้านเมือง เมือได้มีการบวงสรวงเทพยดาผู้ มีฤทธิ อํานาจ ตามคัมภีร์ไสยศาสตร์ตามพระราช

ประเพณี ส่วนพิธีพุทธนัน อนัทีจริงพระพุทธศาสนาไม่ได้มีการถือฤกษ์ยามหรือพิธีรีตอง เพราะ

พระพทุธเจ้าทรงถือวา่ความสําคญัอยู่ทีความสจุริตในการทงัปวงเป็นทีตงั ดงันันทีกล่าวว่าเป็นพิธี

พทุธจึงหมายถึงความประพฤติอนัชอบสจุริตในการพิธี 

เมือแรกเริมจึงเป็นพิธีแบบไสยศาสตร์และการบวงสรวงตามแบบพิธี

พราหมณ์ พระราชพิธีและพิธีทังหลายทีพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาให้จัดขึนตามพระราช

ประเพณีนัน เพือความเป็นสวัสดิมงคลแก่สิริราชสมบัติ พระบรมวงศ์ พระมหากษัตริย์ รวมทัง

ประเทศ และประชาชนด้วย อีกทังยังเป็นการแสดงความกตญั ูระลึกถึงพระบูรพกษัตริย์ และ

ท้ายสุดเพือเป็นการบูชาเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู อันเป็นทีมาของความศักดิสิทธิใน

สถาบนัพระมหากษัตริย์ด้วย100 แตต่อ่มาเมือพระเจ้าแผน่ดินและราษฎรนบัถือพทุธศาสนาแล้ว จึง

ได้มีการปรับรายละเอียดภายในพระราชพิธีตา่งๆ และปฏิเสธการทุจริตบางประการทีมีในพิธีไสย 

เช่นการฆ่าสตัว์บูชายัญ เป็นต้น แต่บางพิธีการแบบไสยก็ยังคงปฏิบัติตามกันอยู่เพือสวสัดิภาพ

และความรุ่งเรืองตามความเชือโบราณแม้วา่ความเชือนับถือจะอ่อนไป และนอกจากนีจึงเกิดการ

ผสมผสานเพิมเติมพิธีทีเป็นการพระราชกศุลแบบพทุธเข้าไปในพระราชพิธีแบบเดิมด้วย 

 

  

                                                             
99เรืองเดียวกนั, 4. 
100ดเูพิมใน บํารุง คําเอก, รายงานการวิจัยเรืองอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์-

ฮินดูในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2550), 41-54, 124-129. 
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“...ซงึกล่าวมาทงัปวงนีเพือจะแสดงให้ทราบชดัในเบืองต้นวา่ พระราชพิธีทงัปวง

นนัทําสําหรับประโยชน์อนัใด และเพือวา่ผู้ มีความสงสยัวา่พระเจ้าแผ่นดินและราษฎรก็ถือ

พทุธศาสนา เหตใุดจงึทําพิธีตามลทัธิไสยศาสตร์อยู.่..”101  

ดงันนัในจิตรกรรมจึงอาจเป็นเหตผุลหนึงทีพบภาพพระสงฆ์ทีสอดแทรกอยู่

ในภาพจิตรกรรมพระราชพิธีตา่งๆ อย่างมาก 

โครงสร้างของเนือหาทีทรงพระราชนิพนธ์มุ่งเน้นการนําเสนอรายละเอียด

เกียวกบัการพิธีตา่งๆ โดยพระองค์ได้ทรงค้นคว้าเอกสารโบราณ หรือตําราการพระราชพิธีประกอบ 

เขียนเป็นลกัษณะชีแจงรากฐานของพิธีจากนนัทรงชีแจงเหตกุารณ์เปลียนแปลงแก้ไขทีเกิดขึนใน

ช่วงเวลาทีผา่นมา จนถึงบทสรุปทียงัคงกระทําพิธีหรือยกเลิกพิธีนนัๆ สว่นเนือหาทีแจงรายละเอียด

เพิมขนึมาด้วยคือเรืองเกียวกบัการฉลองนกัขตัฤกษ์ของราษฎรในช่วงเดือน 

สิงทีสะท้อนได้ชัดทีสุดก็คือพระราชประสงค์ในการบอกเล่าให้เห็นภาพ

สภาวะการปรับตวัทางสงัคมสมยัรัตนโกสินทร์ในมมุมองของพระองค์ ทังนีได้แสดงออกถึงอารย-

ธรรม ด้านประเพณีกบัความเชือ และโครงสร้างทางสงัคมทีมีระบบระเบียบผา่นงานพระราชนิพนธ์

พระราชพิธีสิบสองเดือน ทงันีพระองค์ทรงเป็นตวัแทนของบุคคลแห่งยุคสมยัใหม่ในเวลานัน ทีได้

ค้นคว้างานด้านประวตัิศาสตร์และการมีพระราชวิจารณ์ต่อเรืองโบราณทีมีมาก่อนยุคสมยัของ

พระองค ์

หากลองตังข้อสังเกตวิเคราะห์พระราชนิพนธ์ดังกล่าวจะเห็นประเด็นว่า 

โครงสร้างการอธิบายการพิธีต่างๆโดยเฉพาะพระราชพิธีทีมีการเปลียนแปลงจะเป็นในลกัษณะ

สามสว่น คือ ทีมา ความเชือโบราณ หรือรายละเอียดการพิธีต่างๆ อย่างเก่านับแต่โบราณ จนถึง

สมยัรัชกาลที 3 ซึงนบัเป็นสว่นแรก สว่นทีสองคือแนวทางการปรับปรุงพระราชพิธีตา่งๆ โดยเฉพาะ

การเพิมพระราชพิธีเกียวกับพุทธศาสนาหรือพิธีสงฆ์ต่างๆ ทีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หวั รัชกาลที 4 ทรงเป็นผู้เปลียนแปลงแก้ไข และส่วนทีสามคือการกล่าวถึงรัชกาลปัจจุบัน 

คือ สมยัรัชกาลที 5 ซึงร่วมสมยักับงานเขียน ว่ามีลักษณะพระราชพิธีนันๆ อย่างไรบ้าง หรือได้

ยกเลิกหรือสานตอ่สิงใดบ้าง 

แตสิ่งสําคญัทีแสดงให้เห็นมากทีสดุในพระราชนิพนธ์ครังนี คือการทีพระองค์

ได้กลา่วระบถุึงรายละเอียดในการชําระเปลียนแปลงแก้ไขพระราชพิธีตา่งๆ โดยเฉพาะการเพิมเติม

พระราชพิธีให้เ กียวข้องกับพระพุทธศาสนาในรัชกาลก่อนหน้า และเน้นเ รืองฐานะของ

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั นอกจากในฐานะผู้ทํานบํุารุงพระศาสนาแล้ว ยงัเน้นยําผู้มี

                                                             
101พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั, พระราชพธีิสิบสองเดือน, 1-3. 
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คณุปูการตอ่การปรับปรุงพระราชพิธี ไมว่า่ด้านการเมืองการปกครอง ด้านเกษตรกรรม ด้านพุทธ

ศาสนา ซึงเกียวข้องสวสัดิมงคลและเสถียรภาพของบ้านเมืองทงัสิน102 

ตวัอย่างเช่น เนืองจากการกสิกรรมเป็นหัวใจหลกัเรืองความเป็นอยู่ของรัฐ 

การพิธีซึงเกียวกบัผลผลิตทางเกษตรกรรม จึงเป็นพิธีสําคญั คือ พระราชพิธีจรดพระนงัคลั ในเดือน

หก (ภาพที 90) กระทําสืบมาตงัแต่สมยัสโุขทัย เมือถึงช่วงต้นรัตนโกสินทร์ก็กระทําเรือยมาไม่ได้

ขาด เพือเป็นการเรียกขวญัให้แก่ประชาชนทีทําการเพาะปลกูเมือเริมฤดกูาล พระบาทสมเด็จพระ

จลุจอมเกล้าฯ ทรงพระราชนิพนธ์ตอนหนึงไว้วา่  

“...การพระราชพิธีจรดพระนงัคลั แต่ก่อนมีแต่พิธีพราหมณ์ ไม่มีพิธีสงฆ์ ครัน

มาถงึแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เมือทรงเพิมเติมพิธีสงฆ์ในพระราช

พิธีตา่งๆ จงึได้เพิมในการจรดพระนงัคลันีด้วย แตย่กเป็นพิธีตา่งหากเรียกวา่พืชมงคล ...ให้

เป็นสวสัดิมงคลขึนอีกชนัหนงึ...”103  

โดยในการเปลียนแปลงเพิมเติมพระราชพิธีนี พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หวั ได้ทรงพระราชนิพนธ์คาถาทีใช้สวดในพระราชพิธีพืชมงคลด้วย104 

ดงันนั เมือกลบัมาพิจารณางานจิตรกรรมเรืองพระราชพิธีสิบสองเดือน ซึงมี

แหลง่อ้างอิงจากงานวรรณกรรมดงักลา่ว จึงเผยให้เห็นความเกียวข้องในเรืองการแสดงภาพสงัคม

แห่งอารยธรรม และการยกย่องพระเกียรติของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าผู้ มีบทบาทสําคญัต่อ

การพระราชพิธีตา่งๆ จึงน่าจะเป็นข้อสรุปสําคญัของงานจิตรกรรมทีวดัแห่งนี 

 

 

                                                             
102ตวัอย่างพระราชกรณียกิจทีทรงกระทําในพิธีต่าง รวมถึงการเพิมเติม ปรับปรุงให้

เกียวข้องกับทางพุทธศาสนา โปรดดเูพิมใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, “พระราช

พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรสงัเขป,” ใน ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลีในรัชกาลที 4 ภาค 

2 (พระนคร: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, 2515. คณะธรรมยุต พิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศลใน

งานพระเมรุพระศพ สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรินายก (จวน อฏุฐายี) 17 มิ.ย. 2515), 

139-169. 

 103พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั, พระราชพธีิสิบสองเดือน, 233. 
104ทรงพระราชนิพนธ์คาถาไว้เป็นภาษาบาลี ดคูาถาและคําแปลใน พระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั, “คาถาสวดพระราชพิธีพืชมงคล คาถาสวดพระราชพิธีพรุณศาสตร์ คาถา

สวดขอฝน,” ใน ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลีในรัชกาลที 4 ภาค 2, 314-319. 
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วิเคราะห์ภาพรวมและแนวความคิดการแสดงออกเนือหาเรืองราว 

แม้ว่าพระอารามแห่งนี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาขึนเมือ พ.ศ. 2407 

อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบหลักฐานทีบ่งบอกว่างานจิตรกรรมทีพระวิหารหลวงนี เขียนขึนและ

ซ่อมแซมเมือไหร่ แต่จากการศึกษาทีผ่านมาในเรืองฝีมือช่างซึงมีพัฒนาการ และลกัษณะภาพ

เหตกุารณ์ทีเกียวกบัช่วงรัชกาลที 4 ทําให้สรุปได้คอ่นข้างแน่ชดัวา่จิตรกรรมเขียนขนึในสมยัรัชกาล

ที 5105ประกอบกบัเรืองทีควรเขียนหลงัจากรัชกาลที 4 เช่นเรืองเหตกุารณ์ทอดพระเนตรสริุยปุราคา 

ซึงก่อนการเสด็จสวรรคตเพียงไม่นาน และเรืองพระราชนิพนธ์พระราชพิธีสิบสองเดือนใน พ.ศ. 

2431 ค่อนข้างมีความสอดคล้องกับหลกัฐานด้านเอกสารทีระบุเรืองการที พระบาทสมเด็จพระ

จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ยงัคงโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสงัขรณ์วดัราชประดิษฐ์อยู่ ในช่วง พ.ศ. 2427106 

ความสําคัญของภาพเขียนเรืองประวตัิศาสตร์และเรืองพระราชพิธี ซึงมี

ข้อมลูอ้างอิงสมจริงดงัจิตรกรรมทีวิหารหลวงนี นบัเป็นพฒันาการทีคลีคลายจากจิตรกรรมในอดีต 

ทีมีลกัษณะแบบอดุมคติ เช่น เรืองพุทธประวตัิหรือทศชาดก เป็นต้น107 ในขณะเดียวกัน ก็ไม่ได้

                                                             
105สุทธิดา  วัลลภาพันธ์ุ , “จิตรกรรมฝาผนังวัดราชประ ดิษฐสถิตมหาสีมาราม 

กรุงเทพมหานคร” (สารนิพนธ์ศิลปะศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2526), 

55-56. 
106พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั, “วดันามบญัญติัแลวดัราชประดิษฐฯ,” 27. 
107สนัติ เล็กสุขุม, ข้อมูลกับมุมมอง: ศิลปะรัตนโกสินทร์, 196. 

 

ภาพที 90 พระราชพิธีจรดพระนงัคลั-พืชมงคล วดัราชประดิษฐ์ 
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เขียนเรืองเชิงอุปมาธรรม ปริศนาธรรม หรือเรืองของจริยวัตรสงฆ์ดังพระราชประสงค์ของ

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เหมือนวดัในธรรมยตุิกนิกายดงัสมยัก่อนหน้า 

จากแง่มุมดังกล่าวจะเห็นว่า จิตรกรรมทีวัดราชประดิษฐ์ และวัดเสนา

สนาราม ย่อมต้องมีแนวความคิดทีเป็นหลกัร่วมกัน และต้องเป็นเรืองทีมีความสําคญัเพียงพอที

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัถึงได้นํามาเขียนแทนทีเรืองฉากตรัสรู้ค้นพบทางดบัทกุข์

ของพระพุทธเจ้า โดยการแทนด้วยเรืองการค้นพบคํานวณเวลาการเกิดสุริยปราคาของ

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั และแทนทีเรืองการบําเพ็ญบุญบารมีของพระโพธิสตัว์ทัง 

10  ชาติด้วยเรืองพระราชกรณียกิจตา่งๆ ในพระราชพิธีสิบสองเดือน 

จากการวิเคราะห์ทีผ่านมาในช่วงต้น จะเห็นว่าความเกียวข้องหรือ

แนวความคิดหลักร่วมกันของจิตรกรรมทังสองเรืองนัน เป็นเรืองการเทิดพระเกียรติยศของ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผ่านทางงานศิลปกรรมไม่ว่าทังเรืองพระปรีชาสามารถ

ทางด้านวิทยาศาสตร์ความเป็นสากลทางด้านความรู้ความสามารถของผู้นําประเทศ และบทบาท

ผู้มีคณุปูการตอ่การพระราชพิธีทีเป็นสิงสําคญัต่อสงัคมบ้านเมืองในเวลานัน สิงเหล่านีย่อมเป็น

พระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมือครังทีพระองค์ได้โปรดฯ ให้

ปฏิสงัขรณ์วดัราชประดิษฐ์ และวดัเสนาสนราม 

ความสอดคล้องเกิดขึนจากการทีพระอารามทังสองแห่งมีความสําคัญ

เกียวข้องกบัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที 4 อย่างยิง เนืองจากพระอารามแห่ง

แรก คือวัดราชประดิษฐ์ เป็นพระอารามทีพระองค์มีพระราชประสงค์สร้างอุทิศถวายให้กับ

ธรรมยตุิกนิกายโดยเฉพาะ108และได้สละพระราชทรัพย์สว่นพระองค์ ในการซือทีดินสร้างวดัทีใกล้

กับพระทีนังอภิเนาว์นิเวศน์ทีประทับของพระองค์ รวมถึงยังได้ทรงเป็นกําหนดรูปแบบทาง

ศิลปกรรมต่างๆ ภายในวดัด้วยพระองค์เอง109 เมือพระองค์เสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ

จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัได้ทรงแบ่งพระบรมอฐิัไว้ เพือบรรจไุว้ในพทุธอาสน์ในพระวิหารหลวง ตามที

พระราชกระแสทีเคยรับสงัไว้ 

                                                             
108ดเูพิมใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, “ศิลาจารึก และ จารึกเสาศิลา

นิมิตสีมา วดัราชประดิษฐ์,” ใน ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลีในรัชกาลที 4 ภาค 2, 206-

207. 
109หม่อมราชวงศ์แน่งน้อย ศักดิศรี, “ความผูกพันทีรัชกาลที 4 ทรงมีต่อวัดราช

ประดิษฐสถิตมหาสีมาราม,” ใน ราชประดิษฐพพิธิบรรณ, 138-139. 
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ส่วนพระอารามอีกแห่งคือ วดัเสนาสนราม พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์ในการทําพระราชผาติกรรม เนืองจากพระองค์ได้ทรงใช้พระ

นารายณ์ราชนิเวศน์ ลพบรีุ เป็นพระราชฐาน ทงันีได้ทรงเลือกปฏิสงัขรณ์วดัเสนาสนาราม โดยเห็น

วา่ เป็นพระอารามหลวงอยู่ใกล้พระบวรราชวงั (พระราชวงัจนัทรเกษม อยธุยา) ซึงเป็นวงัทีประทับ

เรือยมาของสมเด็จพระนารายณ์ ตังแต่ยังไม่ได้ทรงขึนครองราชสมบัติ110 ได้โปรดเกล้าให้

ปฏิสังขรณ์ทังพระอารามเมือ พ.ศ. 2406 โดยพระองค์ได้มีพระราชประสงค์ให้ เ ป็นวัด

ธรรมยุติกนิกายประจํากรุงเก่า และใกล้พระราชวังจันทรเกษมทีพระองค์ทรงบูรณะเพือเป็นที

ประทับเมือเสด็จประพาส นอกจากนีเมือพระองค์เสด็จสวรรคต ได้มีการบําเพ็ญกุศลถวายพระ

บรมอฐิั หรือทีเรียกวา่ พระราชกศุลกาลานกุาล ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทีวดั

เสนาสนารามในสมยัรัชกาลที 5 ด้วย111 

ดงันนัพระอารามทงัสองแห่งนอกจากมีความสําคญัในฐานะศาสนสถานแล้ว 

ยงัแสดงความเป็นอนุสรณ์สถานสําคญั ทีและยกย่องพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระ

จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรืองพระอัจฉริยภาพ ไปจนมาถึงผลพวงของพระราชกรณียกิจด้านการ

เปลียนแปลงเกียวกับพระราชพิธี ทังนีจึงย่อมมีความเป็นมาจากการซึงพระบาทสมเด็จพระ

จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสานต่อการบูรณะพระอารามทังสองจากรัชกาลก่อนหน้าจนลลุ่วง112 

โดยนอกจากพระองค์ย่อมต้องมีพระราชประสงค์ให้งานศิลปกรรมมีความสอดคล้องในบริบท

สถานทีเป็นพืนฐานแล้ว งานจิตรกรรมทีปรากฏทังสองวดัยังเป็นภาพทีแสดงความคิดหรือจุดยืน

ของคนในยคุสยามใหม ่ทีต้องการสือความหมายเรืองของภาพสงัคมทีมีอารยธรรมยาวนาน และ

การเปิดรับอารยธรรมวิทยาการจากภายนอกควบคูไ่ปด้วยเช่นกนั 

วัดบวรนิเวศวหิาร - พระอารามแห่งนีมีการเขียนจิตรกรรมฝาผนงัทีเกียวข้องกับ

เรืองราวเชิงตํานานประวตัิศาสตร์ ปรากฏภายในพระวิหารเก๋ง จิตรกรรมฝาผนังเรืองสามก๊ก ส่วน

พระวิหารพระศรีศาสดา มีการเขียนจิตรกรรมเรืองประวตัิพระพทุธรูปสําคญั 

                                                             
110ชุมนุมพระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหมวด

วรรณคดีและหมวดโบราณคดี และประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที 4 ภาคปกิณกะ 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2541. อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ 

นายสนนั สมิุตร ณ วดัเทพศิรินทราวาส วนัเสาร์ที 14 มีนาคม พทุธศกัราช 2541), 123-124. 
111พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั, พระราชพธีิสิบสองเดือน, 26-27. 
112พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั, “วดันามบญัญัติแลวดัราชประดิษฐฯ,”  

14. 
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3.3 จิตรกรรมฝาผนังเรืองสามก๊ก เป็นจิตรกรรมทีเขียนขึนทีผนังทัง 4 ด้าน 

ภายในพระวิหารเก๋ง จิตรกรรมภาพเล่าเรืองสามก๊ก นับตงัแต่ตอนชีซีลาเล่าปีไปเมืองฮูโต๋ จนถึง

ตอนกวนอปูล่อยโจโฉหนีไป113 โดยทุกตอนของภาพมีการสลักเป็นป้ายจารึกบอกตอนต่างๆ ที

สําคัญคือ การเรียงลําดับเนือเรืองจากขวาไปซ้าย เช่นเดียวกับระบบการอ่านหนังสือ โดย

นกัวิชาการได้อธิบายวา่ น่าจะเกียวข้องกบัความเชือชาวจีนในเรืองความเป็นศิริมงคลของการเดิน

วนซ้าย (อตุตราวตัร)114 

เนือเรืองเริมจากผนงัด้านบนเหนือช่องประตหูน้าตา่ง ทีมมุผนงัด้านทิศใต้ ไล่

เรืองวนไปทางซ้ายจนบรรจบกนั ส่วนจิตรกรรมทีผนังตอนล่าง (ระหว่างช่องประตหูน้าต่าง) เป็น

เนือเรืองตอ่จากด้านบน โดยเนือเรืองหลกัเน้นเรืองมลูเหตกุารณ์ที เลา่ปี กวนอ ูเตียวหุย ได้พบกับ

ขงเบ้ง (ภาพที 91) เล่าเรืองการสงครามระหว่างก๊ก โดยเน้นความสามารถในการใช้กลอบุายใน

การศกึของแตล่ะฝ่าย และการไลล่า่โจโฉ (ภาพที 92) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
113สมศักดิ  แต งพัน ธ์  และ วีระชัย  วีระสุขสวัสดิ , จิตรกรรมฝาผนังใน

กรุงเทพมหานคร, 82-83. 
114 อนึง การเขียนลําดบัเรืองในลกัษณะเวียนซ้าย เคยปรากฏมาก่อนเมือสมยัรัชกาลที 

3  ดู ชูพล เอือชูวงศ์, “สามก๊ก” จิตรกรรมฝาผนัง ในพระอุโบสถ วัดประเสริฐสุทธาวาส” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั

ศิลปากร, 2548), 15-16. 

 

ภาพที 91 เลา่ปี กวนอ ูเตียวหยุ เดนิทางไปพบกบัขงเบ้ง วิหารเก๋ง วดับวรนิเวศวิหาร                                

(ภาพจาก วดับวรนิเวศวิหาร) 
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แม้วา่เนือเรืองทีเขียนจะเป็นเรืองเกียวกบัชนชาติจีน ลกัษณะภาพจิตรกรรม

ทีปรากฏในภาพรวมยังมีลกัษณะคล้ายกับจิตรกรรมไทย คือเป็นภาพมมุสงู (bird’s-eye view) 

สว่นเรืองเทคนิคตา่งๆ ทีใช้ในงานจิตรกรรม พบวา่มีความคล้ายคลงึกบัจิตรกรรมไทยทีร่วมสมยักนั 

เช่น การใช้หลักทัศนียภาพ โดยจุดเด่นของจิตรกรรมในพระวิหารเก๋งคือไม่เน้นการเขียนภาพ

อาคารหรือวดัวาอารามจึงปรากฏการใช้เส้นนําสายตาอยู่น้อย แต่ส่วนใหญ่เกือบทังหมดเป็นฉาก

ทิวทัศน์ในมุมกว้าง จึงเปิดโอกาสให้ช่างได้ใช้เทคนิคด้านทัศนียวิทยาแบบการใช้บรรยากาศ 

(aerial or atmospheric perspective) โดยสร้างบรรยากาศภาพให้พร่ามวั โดยเฉพาะบริเวณทีอยู่

ลกึเข้าไปทางด้านหลงั ให้ดเูหมือนมีหมอกปกคลมุอยู่ และเน้นความชัดเจนทีสิงทีอยู่ใกล้ เทคนิค

ดงักล่าวยังใช้ร่วมกับ วิธีทัศนียภาพโดยใช้สี (color perspective) ซึงใช้สีอ่อนจางลงในกรณีที

ต้องการสือความลกึความไกล (ภาพที 93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 92 จิวยียกทพัเรือให้อยุกายเผาทพัเรือโจโฉ วิหารเก๋ง วดับวรนิเวศวิหาร                            
 (ภาพจาก วดับวรนิเวศวิหาร) 

 

ภาพที 93 ภาพแสดงเทคนิคการเขียนทิวทศัน์ทีไกลออกไป  (ภาพจาก วดับวรนิเวศวิหาร) 
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แม้ว่าในภาพรวมจะเห็นลักษณะแบบจิตรกรรมฝาผนังไทย แต่ในเชิง

รายละเอียดตา่งๆ ภาพในจิตรกรรมพบวา่มีความพยายามใส่ลกัษณะความเป็นจีนอย่างดสูมจริง 

ทําให้คิดได้ว่าอาจมีช่างชาวจีนเข้ามามีส่วน หรือหากเป็นช่างไทยต้องเป็นผู้ ทีมีความรู้เกียวกับ

จีน115 เพราะลกัษณะของตวับุคคล ภาพสตัว์ หรือสิงของเครืองใช้ต่างๆ ได้สะท้อนได้ค่อนค้าง

ชัดเจนในภาพเขียน โดยเฉพาะการเขียนองค์ประกอบภาพประเภทต้นไม้ หรือรูปภูเขาทีมีการ

ประยกุต์เส้นพู่กนัเพือแสดงความแตกต่างของเนือหินของภเูขา อนัเป็นลกัษณะเด่นประการหนึง

ของช่างจีนทีเขียนภาพทิวทศัน์ เป็นต้น 

จุดเด่นเรืองความสมจริงมีตวัอย่างเรืองการเขียนรูปบุคคลในเรืองสามก๊ก 

พบวา่เน้นการเขียนตวัละครหลกัตามเนือเรือง เน้นความสมจริงในเรืองการแสดงอารมณ์ของตวั

ละคร โดยเฉพาะสีหน้าอารมณ์เกรียวกราดในภาพสงครามสู้รบ หรือรวมไปถึงการเขียนลักษณะ

บคุคลให้แตกตามกนับคุลิก ลกัษณะเฉพาะ และบทบาทภายในเรือง หรืออาจเห็นความสมจริงได้

จากได้จากการเขียนเครืองแตง่กาย เช่น การเขียนตวัขนุนาง นายทหารแม่ทัพต่างๆ คล้ายกับการ

แตง่กายเขียนใบหน้าแบบอปุรากรจีนอย่างมาก ซึงอาจได้แรงบันดาลใจมาจากศิลปะการละเล่น

ของจีนทีนิยมอยู่ในช่วงเวลานนัก็เป็นได้ (ภาพที 94) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
115 สมศักดิ  แตงพันธ์  และวีระชัย วีระสุขสวัสดิ , จิตรกรรมฝาผนังใน

กรุงเทพมหานคร, 83. 

 

ภาพที 94 จิวยี แตง่กายในลกัษะงิว  (ภาพจาก วดับวรนิเวศวิหาร) 
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การเขียนใบหน้าบคุคล มีประเด็นทีอาจเปรียบเทียบได้กับอปุรากรจีน หรือ 

งิว116 เพราะปรากฏหลกัฐานวา่มีการแสดงงิวในเรืองตา่งๆ รวมถึงสามก๊กด้วย ดงัจะเห็นว่าสมเด็จ

กรมพระราชวงับวรวิไชยชาญ ได้ทรงพระราชนิพนธ์ลกัษณะรูปงิวของตวัละครในสามก๊กไว้อย่าง

ละเอียด เช่น “...ซุนกวน เจ้าเมืองกงัตงั หน้าสีเมล็ดมะปรางหนวดแดง หมวกอ๋อง ปักขนนก เสือ

มงักรเขียว...” หรือ “...กวนอทูหารใหญ่ หน้าแดง หมวกเล่าเบ่าเขียว เกราะเขียว ถือง้าว...” เป็น

ต้น117 นอกจากนีการเขียนหน้าตาลกัษณะของตวัละครสามก๊กในพระวิหารเก๋ง ยังชวนให้นึกถึง

การทําหุ่นชักแบบหุ่นจีน ของกรมพระราชวงับวรวิไชยชาญ อนัเป็นงานศิลปกรรมของวังหน้า

เช่นกนั118 (ภาพที 95) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
116เกียวกบัเรืองการแสดงอปุรากรจีน หรือ งิว ในสมยัรัตนโกสินทร์ กลา่วกนัวา่คงนิยม

กนัตงัแต่สมยัรัชกาลที 2 ดงัทีกรมพระราชวงับวรสถานมงคล โปรดเกล้าฯ ให้มีการหัดงิวผู้หญิง 

ตอ่มาในสมยัพระบาทสมเด็จพระปินเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการตงัโรงงิวขึนในวงัหน้า จนถึงสมยักรม

พระราชวงับวรวิไชยชาญ ตรงกับสมยัช่วงต้นรัชกาลที 5 ก็มีการหัดงิวขึนในวงัหน้าต่อจากสมัย

พระบาทสมเด็จพระปินเกล้าเจ้าอยู่หัว ด ูทัศนา ทัศนมิตร, จากงิววังหน้า...ถึงโขน ละครไทย 

(กรุงเทพฯ: แสงดาว, 2554), 11-14. 
117“ลกัษณะรูปงิวในเรืองสามก๊ก,” วชริญาณวเิศษ, เลม่ 5 แผ่น 51 (ตลุาคม 2433): 

606-608. เอกสารต้นฉบบัของข้อความอยู่ในวารสาร วชิรญาณวิเศษ เป็นวารสารโบราณทีออกใน

นามหอพระสมดุวชิรญาณ เริมพิมพ์ตงัแต่ พ.ศ. 2427 ทังนีด้วยความร่วมมือของสํานักหอสมุด

แห่งชาติได้ให้ความอนเุคราะห์ในการทําเอกสารวชิรญาณวิเศษในรูปดิจิทลั โดยเผยแพร่ในเวบ็ไซต์

ของศนูย์มานษุยวิทยาสิรินธร 
118โชติ กัลยาณมิตร, ผลงาน 6 ศตวรรษของช่างไทย, พิมพ์ครังที 2 (กรุงเทพฯ: 

กรรมาธิการอนรัุกษ์ศิลปสถาปัตยกรรมสมาคมสถาปนิกสยามฯ, 2546), 71. 

 

ภาพที 95 หุ่นจีน ของกรมพระราชวงับวรวิไชยชาญ 

(ภาพจาก พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร) 
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นอกจากความสมจริงในการเขียนรูปตวัละครสามก๊กแล้ว ยังการเขียนชือตวั

ละครด้วยตวัอกัษรไทยประยุกต์ให้ดูคล้ายกับอกัษรจีน (ภาพที 96) ลักษณะการทําอกัษรไทย

ประยกุต์จีนเช่นนี คงเป็นรูปแบบความนิยมอยู่ไมน้่อย เห็นเทียบได้กบัตวัอย่างเหรียญทีระลึกพระ

ราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเมือ พ.ศ. 2433 - พ.ศ. 2435 ทีมีการใช้อกัษรในลกัษณะเดียวกันนี

ด้วย119 (ภาพที 97) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
119 ดตูวัอย่างเหรียญทีระลึกพระราชพิธีดงักล่าวใน กรมธนารักษ์, เหรียญทีระลึก

กรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2525(กรุงเทพฯ: กรมธนารักษ์, 2525), 57, 68, 77, 81. 

 

ภาพที 96 ภาพป้ายบอกชือตวัละคร แสดงอกัษรไทยประยกุต์คล้ายอกัษรจีน                     

(ภาพจาก วดับวรนิเวศวิหาร) 

 

ภาพที 97 เหรียญรางวลัตงัโต๊ะเครืองบชูา พระราชทานในงานเฉลิมพระชนมพรรษา พ.ศ. 2434                                       

(ภาพจาก พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร) 
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จะเห็นได้วา่การเขียนภาพจิตรกรรมสามก๊กในวิหารเก๋งนัน มุ่งเน้นไปทีการ

บรรยายเลา่เรืองอย่างละเอียดเหมือนกบัได้อ่านงานวรรณกรรมโดยใช้รูปภาพเป็นตวัดําเนินเรือง 

ซึงน่าจะเกียวข้องกบัการทีวรรณกรรมเรืองสามก๊กทีแพร่หลายในสมยันนั เพราะวา่วรรณกรรมสาม

ก๊กได้รับการแปล โดยเจ้าพระยาพระคลงั (หน) และคงได้รับความนิยมเรือยมา120 นอกจากนีสาม

ก๊กการยอมรับในฐานะตําราพิชัยสงครามด้วย121 จนต่อมากระทังระบบการพิมพ์เข้ามานับแต่

ปลายรัชกาลที 3 ไมน่านสามก๊กก็ได้รับการตีพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ของหมอบลดัเลย์ เมือ พ.ศ. 2408 

ตรงกบัสมยัรัชกาลที 4122 

วิเคราะห์ภาพรวมและแนวความคิดการแสดงออกเนือหาเรืองราว 

นบัตงัแตมี่การแปลและคดัลอกงานวรรณกรรมเรืองนีตงัแตต้่นกรุงรัตนโกสินทร์ ก็ได้ปรากฏความ

นิยมในรูปแบบงานศิลปกรรมอืนๆ ได้แก่ จิตรกรรมในเก๋งจีนในสวนมิสสกวนั วัดพระเชตุพน

วิมลมงัคลาราม ภาพเขียนลายกํามะลอในพระอุโบสถ วดันางนอง จิตรกรรมในพระอโุบสถ วัด

ประเสริฐสทุธาวาส ภาพสลกัหินเรืองสามก๊กทีกําแพงแก้วรอบพระอุโบสถ วัดพิชยญาติการาม 

รวมถึงภาพเขียนในศาลเจ้าเกียนอนัเกง ก็ล้วนเป็นปรากฏการงานช่างในช่วงตงัแตรั่ชกาลที 3 เป็น

ต้นมา ซึงแสดงให้เห็นความยอมรับในวรรณกรรมดงักล่าว และมาประยุกต์เป็นงานศิลปกรรม 

ตงัแตก่่อนสมยัรัชกาลที 5 เสียอีก 

การพิมพ์วรรณกรรมเรืองสามก๊ก ช่วงปลายรัชกาลที 4 จึงเป็นกระแสทีชีว่า

เรืองสามก๊กเป็นทีสนใจอย่างมาก เนืองจากทางผู้จดัพิมพ์ต้องบอกหาผู้จองตงัแต่ พ.ศ. 2407 มีผู้

จองล่วงหน้ามากมาย ได้แก่ชนชันนําในสังคมรวมถึงบุคคลทัวไป หนึงในจํานวนนันได้แก่

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัที สงัจองกวา่ 60 ชดุลว่งหน้า123ไมใ่ช่แตเ่รืองสามก๊กเท่านนั 

                                                             
120 เนืองจากในสมยันนัยงัไมมี่ระบบการพิมพ์ขนึ จึงพบเป็นหลกัฐานในลกัษณะทีเป็น

สามก๊กฉบับคัดลอกในสมดุไทยจํานวนมาก สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานาน

หนังสือสามก๊ก (กรุงเทพฯ: ราชบณัฑิตยสภา, 2471), 47. 
121ศานติ ภกัดีคํา และนวรัตน์ ภกัดีคํา, สามก๊ก: ศิลปกรรมจีนวัดไทยในบางกอก 

(กรุงเทพฯ: มติชน, 2549), 6. 
122คณะทํางานประวตัิการพิมพ์ในประเทศไทย, สยามพมิพการ: ประวัติศาสตร์การ

พมิพ์ในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: มติชน, 2549), 15. 
123อําไพ จันทร์จิระ, วิวัฒนาการการพิมพ์หนังสือในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: 

วรรณศิลป์, 2516), 173. 



121 

สงัคมยงัให้ความสนใจกบัวรรณกรรมทีเกียวกบัพงศาวดารจีนเรืองอืนๆ ดงัจะเห็นได้จากโรงพิมพ์

หมอบรัดเลย์ได้จดัพิมพ์วรรณกรรมเชิงประวตัิศาสตร์จีนอีกหลายเลม่ตอ่เนืองกนัในเวลาตอ่มา124 

ดงันนัการปรากฏงานจิตรกรรมฝาผนงัเรืองสามก๊ก ทีพระวิหารเก๋ง จึงเป็นสิง

ทีบ่งชีสําคญัเรืองความคิดความสนใจของผู้อปุถัมภ์งานศิลปกรรมทีเขียนเรืองราวทีอยู่ในกระแส

สังคม เข้าไว้ในพระวิหารเก๋ง คําถามสําคัญคือ เหตุใดจึงได้เลือกจิตรกรรมเรืองเกียวกับ

ประวตัิศาสตร์และวรรณกรรมจีนดงักลา่ว ซึงพอสรุปความเป็นได้เป็นสามประการด้วยกนั คือ เรือง

เงือนไขการตกแต่งอาคาร เรืองของกลุ่มช่าง และเรืองของกลุ่มคนชุมชนทีมีส่วนร่วมในการ

ปฏิสงัขรณ์ 

เหตผุลประการสําคญัน่าจะเป็นเรืองเงือนไขการตกแตง่ของอาคาร กล่าวคือ 

ทีมาของพระวิหารเก๋งวดับวรนิเวศวิหารนัน ระบุว่าเริมสร้างเมือรัชกาลที 4 ครังสมเด็จพระมหา

สมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ทรงครองวดั พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้

โปรดเกล้าฯ ให้ถมคลองทีคนัระหว่างคณะลงักากับพระเจดีย์แล้วสร้างพระวิหารเก๋งขึนแทนทีใน

บริเวณนัน พระวิหารนีมี 3 ห้อง มีเก๋งโถงทังสองข้าง จึงเรียกกันว่า พระวิหารเก๋ง โดย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที 5 มีพระราชดํารัสเล่าว่า พระวิหารนี

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์จะประดิษฐานพระพุทธรูปฉลอง

พระองค์ของท่านผู้ครองวดันี แตใ่นเวลานนัยงัไมไ่ด้ประดิษฐานในรัชกาล125 

เท่าทีปรากฏในตํานานวัดบวรนิเวศวิหารข้างต้นพอสรุปความได้ว่า 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์ให้สร้างวิหารดงักล่าวในรูปแบบ

คล้ายกับอาคารแบบเก๋งจีน คงเป็นความหมายทีพระองค์ทรงเรียกพระวิหารดังกล่าว ตาม

พระราชดําริหรือพระราชนิยมเป็นการเฉพาะทีอยากให้อาคารมีลกัษณะแบบจีน อย่างไรก็ตาม 

พระราชประสงค์ของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ไม่อาจเสร็จสินได้ทันกาล การสร้าง

พระวิหารเก๋งยงัคงค้างอยู่ ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั จึงได้มีการสานต่อ

                                                             
124ได้แก่เรือง เลียดก๊ก (พ.ศ. 2413), ไซ่จิน (พ.ศ. 2416), ไซ่ฮัน (พ.ศ. 2417), ห้องสิน 

(พ.ศ. 2419), ตงัฮนั (พ.ศ. 2419) ตงัจิน (พ.ศ. 2420) และอืนๆ เป็นต้น ด ูสมบตัิ พลายน้อย, หมอ

ปลัดเล (กรุงเทพฯ: พิมพ์คํา, 2548), 120-123. 
125ตํานานวัดบวรนิเวศวหิาร, 32. 
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ในการสร้างพระวิหารเก๋งจนเสร็จสิน พร้อมทังได้หล่อและเชิญประดิษฐานพระพุทธรูปฉลอง

พระองค์สําเร็จเมือ พ.ศ. 2428126 

ทงันีพระราชประสงค์ดงักล่าวน่าจึงควรเงือนไขในการออกแบบและตกแต่ง

พระวิหารเก๋งคือแนวทางทีสร้างสืบเนืองตอ่จากรัชกาลก่อนหน้า การสร้างตกแตง่ในลกัษณะจีน จึง

ปรากฏอยู่ในรูปแบบตวัอาคาร ตงัแตก่ารวางผงัอาคารให้มีทางเข้าออกด้านแป เช่นเดียวกับระบบ

การวางผงัอาคารจีน จนมาถึงสว่นชนัหลงัคามีการใช้เบืองหลงัคา และหน้าบนัก่ออิฐถือปนูประดบั

กระเบืองเคลือบแสดงสญัลกัษณ์มงคลของจีน เช่น มงักร หงส์ ท้อ ส้มโอมือ (ภาพที 98) ดงันนัการ

ตกแตง่ภายในจึงสอดรับกบัภายนอก ด้วยการเขียนภาพมงักรไว้ทีผนังตอนบน (ผนังคอสอง) การ

เขียนภาพทวารบาลแบบจีน หรือทีเรียก เซียวกาง (ภาพที 99) สว่นจิตรกรรมเรืองหลกัก็เลือกเขียน

เป็นเรืองสามก๊ก ทงัหมดเป็นความสอดคล้องกบับริบทความเป็นจีนของอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
126พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงหล่อพระพุทธรูปฉลองพระองค์ 

ได้แก่ 1. พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เป็นพระพทุธรูปยืนทรงเครืองอย่างพระจกัรพรรดิ

ราช ถวายพระนามวา่ พระพทุธวชิรญาณ 2. พระพุทธรูปฉลองพระองค์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า 

กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์เป็นพระพทุธรูปยืนครองจีวรคลมุสองพระองัสา ถวายพระนามว่า

พระพทุธปัญญาอคัคะ เมือปิดทองแล้ว จึงเชิญมาประดิษฐานในพระวิหารเก๋ง ด ูตํานานวัดบวร

นิเวศวหิาร, 55. 

 

ภาพที 98 พระวิหารเกง๋ วดับวรนิเวศวิหาร  (ภาพจาก วดับวรนิเวศวิหาร) 
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ประการต่อมาคือเรืองของกลุ่มช่าง ทังนีหากพิจารณาฝีมือช่าง ทีปรากฏ

ภายในวดับวรนิเวศวิหาร ซึงสร้างมาก่อนหน้าวิหารเก๋ง เช่นสว่นหน้าบนัและหลงัคาพระอโุบสถ หอ

ระฆงั บานประตหูน้าตา่งของพระอโุบสถของคณะรังษี ทิมคดรอบและเก๋งพระไพรีพินาศทีรายรอบ

บริเวณพระเจดีย์ประธาน เป็นต้น พบว่ามีหลายส่วนทีสร้างภายใต้แรงบัลดาลใจจากอิทธิพลจีน

ทงัสิน ซึงคงเป็นเรืองของความนิยมและกลุม่ช่างทีคุ้นเคยกับกระแสความนิยมศิลปะจีนมาตงัแต่

สมยัรัชกาลที 3 แล้ว ตวัอย่างสําคญัอย่างที วดัราชโอรสาราม เป็นต้น 

ข้อควรพิจารณาเพิมเติมเกียวกับเรืองงานช่างหรือกลุ่มช่างนัน คือ แต่

แรกเริมนัน สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศกัดิพลเสพ ทรงสร้างวัดบวรนิเวศวิหารขึน ปรากฏใน

หมายรับสงัสมยัรัชกาลที 3 เรียกว่า วดัใหม่ (แต่เอกสารบางฉบับเรียกว่า วดัวงัน่า)127 ทรงเป็นผู้

อญัเชิญพระสวุรรณเขต และพระพุทธชินสีห์ ทรงสร้างพระอุโบสถ หอพระไตรปิฎก ศาลาการ

                                                             
127การเรียก วดัวงัน่า (หรือ วดัวงัหน้า) ปรากฏในจดหมายเหตโุหรฉบบัพระยาประมลู

ธนรักษ์ ระบคุวามวา่ “...วนัเดือน ๒ แรม ๖คํา ผกูโบถวดัวงัน่า...” ดเูพิมเติมใน “จดหมายเหตโุหร 

ฉบบัพระยาประมลูธนรักษ์,” ใน ประชุมจดหมายเหตุโหร รวม 3 ฉบับ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์

ต้นฉบบั, 2551), 47. 

 

ภาพที 99 เซียวกาง บานประต ูวิหารเก๋ง วดับวรนิเวศวิหาร 

(ภาพจาก วดับวรนิเวศวิหาร) 
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เปรียญ และพระเจดีย์ขนึในคราวเดียวกนั โดยงานก่อสร้างยงัคงดําเนินตอ่เนืองมาจนแม้ในสมยัที

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะเมือทรงผนวช เสด็จมาทรงครองวดับวรนิเวศวิหาร 

เมือ พ.ศ. 2379 ทงันีจะเห็นวา่นบัแตแ่รกเริมการสร้างวดับวรนิเวศวิหารย่อมเกียวข้องกับงานกลุ่ม

ช่างวงัหน้า ซึงมีลกัษณะงานช่างทีเป็นรูปแบบเฉพาะเป็นของตนเอง 

งานในพระราชนิยมของ สมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาศกัดิพลเสพ ทีชัดเจน

ประการหนึงคือ ลกัษณะงานช่างแบบจีน โดยเฉพาะงานประดบัตกแต่ง ดงัตวัอย่างทีพระทีนังอิศ

ราวินิจฉัย ทีบานประตหูน้าต่าง ล้วนเขียนเป็นลวดลายกระบวนจีน เช่นภาพลายมงักรและนก

ไก่ฟ้า ภาพกอบวัและเขาไม้ เป็นต้น แนวทางการประดบัตกแตง่อย่างจีนเช่นนีก็ได้ปรากฏตามพระ

อารามทีทรงสถาปนาและปฏิสงัขรณ์ด้วย128ความเชียวชาญและคุ้นเคยในเรืองงานช่างแบบจีน

ย่อมต้องเป็นคณุลกัษณะเดน่ประการหนึงของกลุม่ช่างวงัหน้าเช่นกนั 

แม้จะถึงในสมยัทีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นับแต่ทรงผนวช

และครองวัด หรือจนถึงเสด็จครองราชสมบัติแล้ว พระองค์ได้ทรงใส่พระทัยในการสร้างและ

ปฏิสงัขรณ์เรือยมา โดยพระองค์จะโปรดเกล้าฯ ให้มีช่างรับสนองพระราชดําริส่วนพระองค์ด้วย 

เช่น ขรัวอินโข่ง ซึงเป็นผู้ เขียนงานจิตรกรรมในรูปแบบตะวันตกภายในพระอุโบสถ 129แต่ครัน

พิจารณาการสถาปนาอาคารต่างๆ ภายในวดับวรนิเวศวิหาร โดยเฉพาะในเขตพุทธาวาส ก็เป็น

งานสร้างและปฏิสงัขรณ์นบัตงัแตป่ลายรัชกาลที 3 ตอ่เนืองมายงัรัชกาลที 4 จึงมีความเป็นไปได้วา่

อาจเป็นผลงานกลุ่มช่างวังหน้าชุดเดิมมีส่วนสําคัญด้วยเช่นกัน ครันมาถึงสมัยรัชกาลที 5 

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ก็ยงัทรงมีพระราชประสงค์ในการสานต่อการสร้างและ

ปฏิสงัขรณ์อนัคงัค้างมาจากรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น พระวิหารพระศรี

ศาสดา และพระวิหารเก๋งเป็นต้น 

ถึงไมมี่หลกัฐานอย่างชดัเจนว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ระบใุห้ช่างกลุม่ใดเป็นผู้ รับผิดชอบในการปฏิสงัขรณ์พระวิหารเก๋งต่อเนืองจากรัชกาลก่อนหน้าให้

แล้วเสร็จ แตข้่อสนันิษฐานทีน่าจะเป็นไปได้คืออาจเป็นกลุ่มช่างเดียวกันหรือมีความถนัดเฉพาะ

ด้าน ซึงเคยรับผิดชอบการสร้างศิลปกรรมในเขตพทุธาวาสมาก่อน สงัเกตได้จากลกัษณะทางด้าน

ศิลปกรรมทีเป็นในทิศทางเดียวกัน ทังนีงานจิตรกรรมฝาผนังเรืองสามก๊กอาจจะเป็นกลุ่มช่างวงั

                                                             
128เช่นที วดับวรสถานสทุธาวาส วดัไพชยนต์พลเสพ รวมถึงวดับวรนิเวศวิหารด้วย ด ู

ณฏัฐภทัร จนัทวิช, กรมพระราชวังบวรสถานมงคลกับงานศิลปกรรมตามแบบพระราชนิยม 

(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2545), 5. 
129วิยะดา ทองมิตร, จติรกรรมแบบสากล สกุลช่างขรัวอนิโข่ง, 25. 
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หน้าเดิมทีคุ้นเคยกับงานแบบจีนด้านต่างๆ บ้างไม่มากก็น้อย แม้ว่าในเวลาใกล้เคียงกันกับการ

เชิญพระพทุธรูปเข้ามาไว้ในพระวิหารเก๋ง คือเมือ พ.ศ. 2428 ซึงตรงกับปีที กรมพระราชวงับวรวิ

ไชยชาญ เสด็จทิวงคต โดยได้มีการยกเลิกตําแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในเวลาต่อ

มาแล้วก็ตาม 

ประการสดุท้ายคือ ความเป็นไปได้เกียวกบัการปรากฏอิทธิพลศิลปกรรมจีน 

ณ พระวิหารเก๋งแห่งนนั อาจเกียวข้องกบัความศรัทธาของอบุาสกอบุาสิกา โดยเฉพาะอย่างยิงชาว

จีนในการเลือกเขียนเรืองสามก๊ก ซึงก็อาจมีความเป็นไปได้ด้วยเช่นกนั เนืองจากมีบันทึกหลกัฐาน

ระบุถึงตึกแถวสิบสามห้าง ทีตังอยู่ทางด้านทิศตะวันตกถัดคลองวัดบวรนิเวศวิหาร ในสมัย

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองวดั เป็นตึกก่ออิฐถือปูนชันล่าง ซึงเป็นย่านของ

ชุมชนค้าขายของคนจีน130 การปรากฏอิทธิพลศิลปกรรมจีนในพระวิหารเก๋ง ก็อาจจะมีส่วน

เกียวข้องกบัชมุชนพ่อค้าชาวจีนรอบวดัทีมีสว่นร่วมกนัในการสร้างปฏิสงัขรณ์วดัจึงเป็นได้เช่นกนั 

กลา่วโดยสรุปเกียวกบัจิตรกรรมฝาผนังเรืองสามก๊ก ทีพระวิหารเก๋ง วดับวร

นิเวศวิหาร ซึงวิหารดงักล่าวนีได้รับการสานต่อการสร้างจนแล้วเสร็จโดยพระราชประสงค์ของ

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั โดยได้ความวา่เป็นจิตรกรรมทีแสดงออกในเรืองความ

สนใจและนิยมในวรรณกรรมประวตัิศาสตร์จีน ทงันีถกูเลือกมาเขียนไว้ในวิหารทีมีทงัโครงสร้างการ

ประดบัประดาในแรงบนัดาลใจอย่างจีนอย่างสอดคล้อง เรืองการปรากฏอิทธิพลจีนในพระอาราม

แห่งนีย่อมเป็นผลพวงของความนิยมในศิลปะดงักลา่วตงัแต่ครังรัชกาลที 3 และยังมีความเป็นไป

ได้ว่าเป็นเรืองของกลุ่มช่างทีคงคุ้นเคยกับงานช่างในแรงบันดาลใจอย่างจีน และชุมชนจีนทีอยู่

ใกล้เคียง ทีมีสว่นเกียวข้องจนเกิดเป็นผลงานดงัทีปรากฏให้เห็น 

3.4 จิตรกรรมฝาผนังเรืองตํานานพระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ และ

พระศรีศาสดา วิหารพระศาสดาตงัอยู่ทางทิศใต้ของเขตพทุธาวาส บนฐานไพทีเดียวกบัพระวิหาร

เก๋ง พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงสร้างใน พ.ศ. 2402 แต่เดิมทีนีเป็นคนํูาและทีตงั

คณะลงักา โดยโปรดเกล้าฯ ให้ถมและรือคณะลงักาเพือสร้างพระวิหาร ทงันีการก่อสร้างวิหารพระ

ศาสดาค้างมาจนถึงรัชกาลที 5 โปรดเกล้าฯ ให้ดําเนินการต่อ ให้ปิดทองพระศรีศาสดา พระพุทธ

ไสยาและซุ้มประตหูน้าตา่ง เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนงั131 

ภายในห้องพระศาสดามีการเขียนจิตรกรรมฝาผนัง โดยทีบริเวณเหนือช่อง

หน้าต่างเขียนเป็นเรืองตํานานการสร้างพระพุทธรูปสามองค์สําคญัได้แก่ พระพุทธชินราช พระ

                                                             
130ตํานานวัดบวรนิเวศวหิาร, 33-34. 
131เรืองเดียวกนั, 55. 
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พทุธชินสีห์ และพระศรีศาสดา เนือเรืองในจิตรกรรมเริมตงัแต่ผนังด้านหลงัพระศรีศาสาดา เขียน

เลา่ถึงตอนทีพระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก (พระเจ้าแผน่ดินเมืองเชียงแสน) มีพระราชโอรส 2 พระองค์

คือ เจ้าชาติสาคร กบัเจ้าไกรสรราช พร้อมขนุนางคือ จ่านกร้องและจ่าการบญุ ซึงกําลงัเข้าเฝ้าเรือง

การหาทําเลเพือสร้างเมืองใหม ่(ภาพที 100) จากนนัเป็นภาพขบวนเกวียนเดินทางหาทีตงัเมืองที

ผนงัทิศตะวนัตก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอ่มาผนงัด้านทิศตะวนัออกเขียนภาพพลบัพลาประทบัของพระเจ้าศรีธรรม

ไตรปิฎก พร้อมด้วยพระมเหสีและโอรส เพือทอดพระเนตรเมืองใหม่ทีสร้าง คือเมืองพิษณุโลก ถัด

มาเป็นฉากหลกั คือภาพการหลอ่พระพทุธรูปสําคญั 3 องค์ ได้แก่ พระพทุธชินราช พระพุทธชินสีห์ 

และพระศรีศาสดา โดยช่างเขียนเป็นรูปพระปรางค์วดัพระศรีรัตนมหาธาต ุล้อมด้วยพระระเบียง 

และมีพระวิหารทิศ มีพระพุทธรูปทีหล่อเสร็จแล้วประดิษฐานภายใน โดยโปรดให้อัญเชิญเข้า

ประดิษฐานในพระวิหารทิศตา่งๆ (ภาพที 101) ท้ายสดุเป็นผนงัด้านทิศตะวนัใต้กล่าวถึงตอนพระ

เจ้าศรีธรรมไตรปิฎกเสดจ็กลบัเมืองเชียงแสน โปรดให้พระราชโอรสแยกกันไปครองเมืองเชียงราย

และเมืองละโว้ โดยเขียนภาพการอภิเษกสมรสของพระราชโอรส (ภาพที 102) 

 

 

 

 

 

ภาพที 100 พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก รับสงัให้หาทําเลในการสร้างเมืองใหม ่วิหารพระศรีศาสดา 

(ภาพจาก วดับวรนิเวศวิหาร) 
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ในด้านฝีมืองานช่างนนั แม้วา่ตามประวตัิพระวิหารจะสร้างเสร็จในสมยัของ

รัชกาลที 5 แตมี่ความเป็นไปได้เป็นฝีมือกลุม่ช่างทีคาบเกียวกนัในช่วงเวลาระหว่างรัชกาลที 4 ถึง

รัชกาลที 5132 เทคนิคการใช้หลกัทศันียภาพยงัไมค่อ่ยชดัเจนมาก สว่นภาพเขียนเป็นทิวทัศน์ภเูขา

ป่าไม้ มากกวา่ภาพอาคารบ้านเรือน สว่นจดุเดน่ของภาพจิตรกรรมแห่งนีคือ การใช้โทนสีเย็น การ

เขียนภาพทิวทศัน์ท้องฟ้าด้วยสีสวา่งซึงเป็นลกัษณะเด่นประการหนึงในจิตรกรรมสมยัรัชกาลที 5 

                                                             
132สมศักดิ  แต งพัน ธ์  และ วีระชัย  วีระสุขสวัสดิ , จิตรกรรมฝาผนังใน

กรุงเทพมหานคร, 129. 

 

ภาพที 102 พระราชโอรสของพระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก อภิเษกสมรส 

(ภาพจาก วดับวรนิเวศวิหาร) 

 

ภาพที 101 ภาพการหลอ่พระพทุธรูปทงัสามองค ์

(ภาพจาก วดับวรนิเวศวิหาร) 
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(ภาพที 103) การเขียนองค์ประกอบอืนๆ นันพบว่ายังปรากฏวิธีผสมผสานเทคนิคจิตรกรรมแบบ

ประเพณีโดยเฉพาะการตดัเส้นองค์ประกอบหลกัเช่นอาคารหรือตัวบุคคล หรือการเขียนภาพ

กษัตริย์และราชโอรสอย่างแบบประเพณีซึงแตง่กายคล้ายเทวดา คงเพราะอาจต้องการสือถึงความ

เป็นตํานานโบราณมากกวา่แสดงความเป็นอดุมคติ แตก่ลบัไมพ่บเทคนิคการปิดทองคําเปลว ทังนี

ได้พบการผสมเทคนิคต่างๆทีเน้นความสมจริงหลายประการ เช่น การเน้นสีสว่างและการแรเงา

ด้วยสีออ่นเข้มบอกมิติของวตัถตุา่งๆ รวมถึงใบหน้าและท่าทางของรูปบคุคลทีเป็นธรรมชาติด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งอ้างอิงเรืองราวทีใช้ในการเขียนจิตรกรรมฝาผนังทีพระวิหารพระศรี

ศาสดานนั มีอาจมีทีมาจากสองแหลง่สําคญัคือ จากหนงัสือ พงศาวดารเหนือ ซึงพระบาทสมเด็จ

พระพทุธเลิศหล้านภาลยั (ตงัแตเ่มือทรงดํารงพระอิสสริยศเป็นกรมพระราชวงับวรสถานมงคล) มี

รับสงัให้พระวิเชียรปรีชา (น้อย) เป็นผู้ รวบรวมเรือง และเรียบเรียงขึนครังรัชกาลที 1 โดยได้เรือง

ตงัแต ่บาธรรมราชสร้างเมืองศรีสชันาลยั เมืองสวรรคโลก ได้เสวยราชสมบัติทรงพระนามพระเจ้า

ธรรมราชาธิราช เป็นลําดับมาจนถึง พระเจ้าอู่ทองสร้าง กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี133 โดยใน

พงศาวดารเหนือได้กลา่วถึงพระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก เสดจ็เมืองพิษณโุลก และได้หล่อพระพุทธรูป

ทงัสามองค์ในพ.ศ.1500134 

                                                             
133พงศาวดารเหนือ เป็นหนงัสือหลายเรืองทีมีมาแตค่รังกรุงเก่า เอามารวบรวมแตง่หวั

ตอ่เชือมให้เป็นเรืองเดียวกนั พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ มีรับสงัให้พิมพ์เป็นครังแรก เมือ 

พ.ศ. 2412 ซึงมีเรืองตํานานพระแก้วมรกตอยู่ด้วย 
134เรืองเกียวกับเมืองสวรรคโลก เมืองสุโขทัย และเมืองพิษณุโลก จาก

พงศาวดารเหนือ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2508), 26-31. 

ภาพที 103 ภาพแสดงการเขียนทิวทศัน์ด้วยสีสวา่ง  (ภาพจาก วดับวรนิเวศวิหาร) 
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แหลง่อ้างอิงสําคญัตอ่มาเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว เรือง ตํานานพระพุทธชินราช พระพุทธชินศรี และพระศรีศาสดา ซึงโดยหลกัใช้การ

อ้างอิงมาจากพระราชพงศาวดารเหนือ เห็นได้จากเรืองพุทธศกัราชการสร้างคือ พ.ศ.1500 แต่

ลดทอนเรืองตํานานปรัมปราทีพระอินทร์แปลงมาเป็นผู้ช่วยในการสร้างซึงปรากฏในพงศาวดาร

เหนือ ซึงสอดคล้องกบัภาพจิตรกรรมในพระวิหารทีไมป่รากฏการทีพระอินทร์แปลงกายมาช่วยใน

การหลอ่พระพทุธรูปเช่นกนั (ภาพที 104) แตท่รงบรรยายวา่ แท้จริงความงดงามและศกัดิสิทธิของ

พระพทุธชินราชและพระพทุธชินศรีอย่างมากนนั เป็นประเดน็ทีทําให้คนโบราณแตง่เติมตํานานให้

เป็นพระพทุธรูปทีเทวดาร่วมสร้าง จึงได้รวมเอาพระพุทธรูปทีเหลือเข้ามาเป็นพระปฏิมาทีเทวดา

สร้างในคราวเดียวกนั จนเกิดเป็นทีนบัถือบชูาอย่างวิเศษจนทกุวนันี135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนีพระราชนิพนธ์ยงัเขียนในลกัษณะความเรียงอธิบาย ทรงเพิมเติม

ประวัติศาสตร์เกียวกับการทีพระมหากษัตริย์ในอดีต เช่น สมเด็จพระนารายณ์ สมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวบรมโกศ สมเด็จพระเจ้าตากสิน เป็นต้นต่างเสด็จขึนไปสกัการบูชาพระพุทธรูปทีเมือง

พิษณโุลก136 

ทังนีประเด็นเรืองการกําหนดอายุพระพุทธชินสีห์กับพระศรีศาสดา และ

ความเกียวข้องกบัพระราชนิพนธ์เรือง ตํานานพระพทุธชินราช พระพุทธชินศรี และพระศรีศาสดา 

จะกลา่วตอ่ไปในสว่นวิเคราะห์ 

                                                             
135พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั, ตํานานพระพุทธชินราช พระพุทธชิน

ศรี และพระศรีศาสดา (พระนคร: กรมศิลปากร, 2509), 6, 14. 
136เรืองเดียวกนั, 6, 10-12, 14. 

 

ภาพที 104 บคุคลเททองหลอ่อย่างมีชีวิตชีวา (ภาพจาก วดับวรนิเวศวิหาร) 
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วิเคราะห์ภาพรวมและแนวความคิดการแสดงออกเนือหาเรืองราว 

ภาพเขียนจิตรกรรมเรืองเกียวกับตํานานของพระพุทธรูปทังสามนัน มีแง่มมุทีน่าสนใจอย่างยิง 

ประการแรก เนืองจากวา่เป็นแนวความคิดการนําเสนอเชิงเรืองราวตํานานประวตัิศาสตร์นัน เพือ

ต้องการให้สอดคล้องกบับริบทของอาคารทีประดิษฐานพระพทุธรูป อนัเป็นกระแสนิยมทีมีสืบเนือง

จากสมยัรัชกาลที 4 ดงัตวัอย่างสําคญั คือ จิตรกรรมฝาผนัง พระอโุบสถ วัดบวรสถานสทุธวาส 

(หรือ วดัพระแก้ววงัหน้า) เขียนจิตรกรรมเป็นเรืองตํานานพระพุทธสิหิงค์ (ภาพที 105) เพือให้

สอดคล้องกบัพระประสงค์ของพระบาทสมเดจ็พระปินเกล้าเจ้าอยู่หวั ทีจะอญัเชิญพระพุทธสิหิงค์

มาประดิษฐานในพระอโุบสถ137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนจิตรกรรมทีพระวิหารพระศรีศาสดา วัดบวรนิเวศวิหาร แสดงความ

เกียวข้องกับบริบทของอาคารและพระอารามอย่างยิงด้วย เพราะนอกจากเป็นจิตรกรรมเรือง

ตํานานพระศรีศาสดาแล้ว ในท้องเรืองก็ได้กลา่วถึง พระพทุธชินสีห์ ซึงเป็นพระพุทธรูปประธานใน

พระอโุบสถวดับวรนิเวศวิหารเช่นกนั ดงันนัเรืองราวดงักลา่วจึงน่าจะเหมาะสมทีสดุในการเขียนที

พระวิหาร 

                                                             
137กรมพระราชวังบวรศักดิพลเสพ ทรงสถาปนาวัดบวรสถานสุทธวาส ต่อมา

พระบาทสมเดจ็พระปินเกล้าเจ้าอยู่หวั โปรดให้สมเดจ็ฯ เจ้าฟ้าอิศราพงศ์ ทรงกํากบัการบรูณะพระ

อโุบสถ โดยให้ช่างเขียนจิตรกรรมเรืองตํานานพระพุทธสิหิงค์บนฝาผนัง แต่การไม่ทันเสร็จสิน 

พระบาทสมเดจ็พระปินเกล้าเจ้าอยู่หวัเสดจ็สวรรคตเสียก่อน พระดําริทีจะอญัเชิญพระพุทธสิหิงค์

ไปประดิษฐานทีพระอโุบสถวดัพระแก้ววงัหน้าจึงล้มเลิกไป จึงทําให้ยงัคงประดิษฐานอยู่ทีพระทีนงั

พุทไธสวรรย์เรือยมา ดเูพิมใน ณัฏฐภทัร จันทวิช, กรมพระราชวังบวรสถานมงคลกับงาน

ศิลปกรรมตามแบบพระราชนิยม, 221-225. 

 

ภาพที 105 จิตรกรรมเรืองตํานานพระพทุธสิหิงค์ วดับวรสถานสทุธาวาส 
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ในทีนีจะขอกล่าวถึงประวัติการนําพระพุทธชินสีห์ และพระศรีศาสดา มา

ประดิษฐานในวดับวรนิเวศวิหารเพือใช้เป็นข้อมลูประกอบการวิเคราะห์ดงันี 

พระพุทธชนิสีห์ (ภาพที 106) ตามตํานานทีกลา่วอ้างกนันนัระบวุา่สร้างขึน

คราวเดียวกบัพระพทุธชินราช โดยพระพทุธชินสีห์ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารทิศเหนือ วดัพระศรี

รัตนมหาธาต ุพิษณุโลก ครันสมยัรัตนโกสินทร์ พระวิหารดงักล่าวชํารุด สมเด็จพระบวรราชเจ้า 

มหาศกัดิพลเสพ จึงได้เชิญลงมาประดิษฐานทีมขุหลงัของพระอโุบสถ วดับวรนิเวศวิหาร เมือ พ.ศ. 

2372 ตอ่มาพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ขณะยงัทรงผนวชและได้เสดจ็มาครองวดันี ได้

ทลูขอพระบรมราชานญุาตพระบาทสมเดจ็พระนงัเกล้าเจ้าอยู่หวั อญัเชิญมาประดิษฐานเป็นพระ

ประธานในพระอโุบสถ พระองค์ทรงเคารพนับถือพระพุทธชินสีห์มาก ได้โปรดให้กาไหล่พระรัศมี

ใหมด้่วยทองคํา ฝังเพชรทีพระเนตรและพระอณุาโลม ปิดทองทงัองค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมือแรกเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติแล้ว ตรัสให้แผ่ทองคําลงยาราชาวดี

ประกบัพระรัศมีพระพทุธชินสีห์ทรงถวายฉตัรตาด 9 ชนั138 ตอ่มาโปรดเกล้าฯ ให้หลอ่ฐานพระพทุธ

ชินสีห์ใหม่ด้วยสําริดเมือ พ.ศ. 2398 ปิดทองใหม่ทังองค์ทังฐาน ครัน พ.ศ. 2409 เสด็จนมสัการ

                                                             
138สนันิษฐานว่าเป็นฉัตรทรงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระนังเกล้าเจ้าอยู่หัว ด ู

ศกัดิชยั สายสิงห์, “ประติมากรรม,” ศิลปกรรมวัดบวรนิเวศวหิาร, 143. 

 

ภาพที 106 พระพทุธชินสีห์ 
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และสมโภชพระพทุธชินราช ทีเมืองพิษณโุลกเสดจ็กลบัแล้วสมโภชพระพุทธชินสีห์ด้วย ในคราวนี

ได้ทรงถวายพระธํามรงค์หยกสวมนิวพระองัคฐุซ้าย และถวายเงิน 50 ชงั139 

พระพทุธชินสีห์เป็นพระพทุธรูปปางมารวิชยั ประทบันงัขดัสมาธิราบ จัดเป็น

พระพทุธรูปแบบสมยัสโุขทยัหมวดพระพทุธชินราช โดยพุทธลกัษณะทีสําคญัคือ พระพักตร์รูปไข ่

แตจ่ะดกูลมมากกวา่พระพทุธรูปหมวดใหญ่ของสโุขทยัโดยทวัไป พระรัศมีเป็นเปลว พระวรกายมี

พระองัสาใหญ่ บนัพระองค์เลก็ สงัฆาฏิเป็นแผน่เลก็ยาวลงมาถึงพระนาภี ปลายแยกเป็นสองชาย

เขียวตะขาบ และลกัษณะพิเศษทีถือเป็นลกัษณะเฉพาะ คือการทํานิวพระหัตถ์ทังสียาวเสมอกัน 

อนัเป็นลกัษณะเฉพาะของพระพุทธรูปสโุขทัยหมวดพระพุทธชินราช ตามการศึกษารูปแบบพระ

พทุธชินสีห์พบวา่มีคล้ายคลงึกบัพระพุทธชินราชมากทีสดุ สงัเกตจากมีการทําพระขนงโก่งมีเส้น

พระขนงและเส้นขอบพระเนตรแคบๆ จึงอาจสร้างขนึช่วงกบัพระพทุธชินราช ในราวกลางถึงปลาย

พทุธศตวรรษที 20140 

พระศรีศาสดา  (ภาพที 107) หรือมักเ รียกกันว่า “พระศาสดา” เป็น

พระพทุธรูปสําริดปางมารวิชยั สมยัสโุขทยั เดิมประดิษฐานอยู่ทีวดัพระศรีรัตนมหาธาตพิุษณุโลก 

ตอ่มาในสมยัรัตนโกสินทร์ เจ้าอาวาสวดับางอ้อยช้าง จังหวดันนทบุรี ให้อญัเชิญพระศรีศาสดา

จากเมืองพิษณโุลกมาไว้ทีวดั ครันสมเดจ็เจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัด บุนนาค) ทราบเรือง 

จึงให้อญัเชิญจากวดับางอ้อยช้างมาไว้ทีวดัประดูฉิ่มพลี ซึงเป็นวดัทีท่านสร้าง 

ภายหลงัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงทราบและมีพระราชดําริ

วา่ พระศรีศาสดานีเป็นพระพุทธรูปในพระอารามหลวงมาแต่โบราณ ไม่ควรจะอยู่ในวดัอืน และ

เห็นวา่พระศรีศาสดานนัสร้างขนึพร้อมกบัพระพทุธชินสีห์ (ซึงกรมพระราชวงับวร มหาศกัดิพลเสพ 

ทรงให้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร) ดังนันพระศาสดาก็ควร

ประดิษฐานอยู่ทีวดับวรนิเวศวิหารเช่นเดียวกับพระพุทธชินสีห์ด้วย แต่คราวนันยังมิได้สร้างพระ

วิหารไว้ประดิษฐาน จึงโปรดให้อญัเชิญไปประดิษฐานยงัมขุหน้าพระอโุบสถวดัสทุัศนเทพวราราม

ไปก่อนเมือ พ.ศ. 2396 ครันสร้างพระวิหารพระศาสดาจวนแล้วเสร็จจึงโปรดให้อัญเชิญพระ

ศาสดามาประดิษฐาน เมือ พ.ศ. 2406141 

                                                             
139สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, ตํานานพระพุทธรูปสําคัญ (กรุงเทพฯ: มติ

ชน, 2548), 97. 
140 ศกัดิชัย สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย: รูปแบบ พัฒนาการ และ

ความเชือของคนไทย, 226. 
141สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, ตํานานพระพุทธรูปสําคัญ, 99-100. 
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จากการศึกษาเรืองรูปแบบของพระพุทธรูปพบว่า พระศรีศาสดาเป็น

พระพุทธรูปแบบหมวดพระพุทธชินราช ลกัษณะโดยรวมคล้ายกับพระพุทธชินสีห์ แต่มีลกัษณะ

สําคญัทีแตกตา่งไปเลก็น้อยคือพระพักตร์ทีค่อนข้างกลมมากกว่า พระพักตร์สนั พระเนตรชิดกับ

พระขนง พระนาสิกไมโ่ดง่เหมือนพระพทุธชินราชและพระพทุธรูปสโุขทยัทวัไป 

แต่ลักษณะทีสําคัญแสดงให้เห็นว่าแตกต่างจากพระพุทธชินราชและ

พระพทุธรูปสโุขทยัทวัไป คือพระโอษฐ์คอ่นข้างกว้าง แย้มพระโอษฐ์ตรง ปลายพระโอษฐ์ไมต่วดัขนึ 

และไม่หยักเป็นคลืน เหมือนพระพุทธรูปสุโขทัย แต่กลับแสดงลักษณะทีเปรียบเทียบได้กับ

พระพทุธรูปสมยัอยธุยาในช่วงทีมีอิทธิพลศิลปะสโุขทยั ทงันีพระพกัตร์ของพระศรีศาสดาน่าจะเป็น

งานซ่อม หรือทงัหมดอาจสร้างขึนในภายหลงัช่วงทีมีอิทธิพลศิลปะอยุธยาขึนมาหลงัจากสโุขทัย

หมดอํานาจไปแล้ว ซึงทําให้พระศรีศาสดาน่าจะมีอายุในราวปลายพุทธศตวรรษที 20 ถึงต้นพุทธ

ศตวรรษที 21 คืออาจสร้างขนึในช่วงสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถทรงขึนมาครองเมืองพิษณุโลกก็

เป็นได้142 

จากข้อมูลของพระพุทธชินสีห์ และพระศรีศาสดาดังกล่าวทําให้เห็นว่า 

ประการแรก พระพทุธรูปทงัสามไมไ่ด้หลอ่ขนึพร้อมกนั จากการศึกษาลกัษณะรูปแบบตามวิธีการ

ทางประวตัิศาสตร์ศิลปะ โดยพระพทุธชินสีห์และพระพุทธชินราชคงสร้างพร้อมกันตามรูปแบบที

คล้ายคลงึและเรืองราว แตค่งพระศรีศาสดาถกูหลอ่ขนึทีหลงัทีหลงัแล้วจึงนํามาประดิษฐานไว้ทีวดั 

                                                             
142ศกัดิชัย สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย: รูปแบบ พัฒนาการ และ

ความเชือของคนไทย, 227. 

 

ภาพที 107 พระศรีศาสดา 
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สว่นประการตอ่มาคือเรืองการกําหนดอายกุารสร้าง ซึงพงศาวดารเหนือระบวุา่พระพุทธรูปทังสาม

สร้างใน พ.ศ. 1500 นัน แท้จริงแล้วเป็นพระพุทธรูปแบบสโุขทัยซึงมีอายุกลางพุทธศตวรรษที20 

(พระพทุธชินราชและพระพทุธชินสีห์) ถึง ต้นพทุธศตวรรษที 21 (พระศรีศาสดา) แล้วทงัสิน 

การที จิตรกรรมฝาผนังแสดงภาพการหล่อพระพุทธรูปทังสามแล้ว

ประดิษฐานไว้ในพระวิหารทิศตา่งๆ ทีวดัพระศรีรัตนมหาธาตใุนคราวเดียวกันจึงเป็นความเข้าใจ

เชิงตํานาน แตเ่ป็นข้อมลูทีไมส่อดคล้องกบัการศกึษาด้านรูปแบบทางประวตัิศาสตร์ศิลปะ 

เหตุทีต้องการให้เห็นเรืองประวัติทีมาของการอัญเชิญมาประดิษฐาน

พระพทุธรูปนนั นอกจากเพือต้องการให้เห็นเรืองของการอ้างอิงตามตํานานเปรียบเทียบกับการ

กําหนดอายแุล้ว ข้อควรพิจารณาตอ่มาคือจิตรกรรมเรืองตํานานพระพทุธรูปทีวิหารพระศรีศาสดา 

ยังทําให้เห็นพระราชนิยมและพระราชประสงค์บางประการของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หวัได้บางประการด้วยเช่นกนั 

หากพิจารณาพระราชนิพนธ์เรือง ตํานานพระพุทธชินราช พระพุทธชินศรี 

และพระศรีศาสดา จะพบวา่เนือความทีปรากฏในพระราชนิพนธ์ ได้สะท้อนให้เห็นถึงการนําเสนอ

ข้อมลูทีมาพงศาวดารเหนือ และเป็นแหล่งอ้างอิงสําคญัในการเขียนจิตรกรรมทีผนังวิหารพระศรี

ศาสดา 

ทงันีในพระราชนิพนธ์ได้ทรงเพิมเรืองประวตัิการทีพระมหากษัตริย์การขึนไป

นมสัการพระพุทธชินราชเมือครังกรุงเก่า ณ เมืองพิษณุโลก ส่วนในช่วงท้าย ทรงเสริมด้วยเรือง

ความสําคญัของพระพทุธรูปทีมีตอ่พระราชวงศ์จกัรีและแผน่ดินรัตนโกสินทร์ ดงัพระราชนิพนธ์วา่  

“...บรรยายเรืองทงัปวงนี คือจะสําแดงทา่นทงัหลายซงึเป็นต้นเค้าของพระบรม

ราชวงศ์ผู้ ตงัขึน และดํารง ณ กรุงรัตนโกสินทรมหินทรายุทธยานี แต่เดิมได้เคยได้สร้อง

เสพย์นมสัการ นบัถือพระพุทธชินราช พระพุทธชินศรี พระศรีศาสดาสามพระองค์มาแต่

กอ่น...” 143 

ความชดัเจนอีกประการทีเห็นจากพระราชนิพนธ์คือ ความศกัดิสิทธิในฐานะ

พระพทุธรูปคูบ้่านคูเ่มือง ทรงบรรยายถึงความงดงามของพระพทุธรูปทงัสามองค์ ดงัปรากฏในพระ

ราชนิพนธ์ วา่ 

“...เมืองพิษณุโลกก็เปลียนเจ้าผลัดนายร้ายๆ ดีๆ ลางทีเป็นเมืองหลวง ลางที

เป็นเมืองขึนหลายครังหลายหน ข้าศกึมาแตอ่ืนเข้าผจญเอาได้เอาไฟจุดเผาถินทีต่างๆ ใน

                                                             
143พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั, ตํานานพระพุทธชินราช พระพุทธชิน

ศรี และพระศรีศาสดา, 13. 
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เมืองนนัเสียเกือบหมด แต่พระพระพุทธรูปสามพระองค์ก็มิได้เป็นอนัตราย ควรเห็นเป็น

อศัจรรย์ คนเป็นอนัมากสําคญัวา่มีเทวดารักษา และบางจําพวกสําคญัเห็นเป็นแน่ว่า พระ

พทุธชินราช พระพทุธชินศรีสองพระองค์นนั งามแหลมแกต่ามากกวา่พระพทุธรูปใหญ่น้อย

บรรดามีในแผ่นดินสยามทงัปักษ์ใต้ฝ่ายเหนือ... มีผู้ เลียนปันเอาอย่างไปมากมายก็หลาย

ตําบล จะมีพระพทุธรูปทีคนเป็นอนัมากดเูห็นวา่เป็นดีงามกวา่พระพทุธชินราชพระพุทธชิน

ศรีสองพระองค์นีไปก็ไมมี่...”144 

จากพระราชนิพนธ์และประวตัิการเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐานทีวดับวร

นิเวศวิหาร ทําให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดปรานและเลือมใส

พระพุทธรูปกลุ่มดังกล่าวอย่างยิง ดังจะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จ

ประพาสเมืองเหนือทีเมืองพิษณุโลก โดยทรงสมโภชพระพุทธชินราชเมือ พ.ศ. 2409 ทังนี

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เมือครังพระองค์ยงัทรงผนวชเป็นสามเณร ได้ตามเสดจ็

พระราชดําเนินในคราวนนัด้วยพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงมีพระราชปรารภวา่  

“...พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เ จ้าอยู่หัวทรงโปรดใ ห้พระอง ค์เ จ้า

ประดิษฐวรการถา่ยพระพทุธชินสีห์ หล่อเป็นพระพทุธชินสีห์น้อย ...ครันเมือเสด็จพระราช

ดําเนินขึนไปเมืองเหนือครังนนั ก็ได้โปรดเกล้าฯ ให้ถา่ยพระพทุธชินราช แลกลับลงมาถ่าย

พระศรีศาสดาหล่อเป็นเปนพระน้อยขึนไว้อีกทงั 2 องค์...”145  

ข้อความนีได้แสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที

ทรงทราบถึงพระราชศรัทธาและพระราชนิยมของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทีมีต่อ

พระพทุธรูปคูบ้่านคูเ่มืองดงักลา่วอย่างชัดเจน จนอาจเป็นเหตใุห้ทรงเลือกจิตรกรรมเรืองตํานาน

พระพุทธรูปทังสามทีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าทรงมีพระราชศรัทธา มาเขียนไว้ให้เป็นภาพ

บรรยายเหตกุารณ์ตํานานก็เป็นได้ 

ประเด็นดังกล่าวยังอาจทําให้คิดเพิมได้ว่า เมือมาถึงครังรัชสมัยของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าหัว นอกจากจะทรงสานต่อพระราชประสงค์ของ

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั โดยการสร้างพระวิหารพระศรีศาสดาและเขียนจิตรกรรม

ฝาผนงัจนเสร็จสินแล้ว พระราชกรณียกิจสําคญัคือการจําลองพระพทุธชินราชมาเป็นพระประธาน

ในพระอโุบสถ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ซึงนอกจากจะเป็นกรณีทีมีผู้ สนันิษฐานว่าเป็น

                                                             
144เรืองเดียวกนั, 13-14. 
145พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชปรารภเรืองพระพุทธชิน

ราช (พระนคร: โรงพิมพ์บํารุงนกุลูกิจ, 2460), 29. 
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ประเด็นทางด้านการเมืองแล้ว146 การจําลองพระพุทธชินราช ซึงเป็นพระพุทธรูปสวยงามและ

ศกัดิสิทธิ คงมีประเดน็ทีเน้นเรืองสนุทรียศาสตร์และความงามเหมาะสมแก่พระอารามหลวงแห่ง

ใหมอี่กด้วย 

วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม - จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ มีโครงสร้างการ

แสดงออกทางจิตรกรรมทีวดัโพธินิมิตรเป็นลกัษณะการผนวกเอาความสมจริงอนัมาจากเทคนิค

ทางจิตรกรรมทางตะวนัตก อาทิ การใช้สีเพือบ่งบอกแสงเงาอย่างสมจริง เทคนิคทางทัศนียภาพ 

หรือการสะท้อนวฒันธรรมจากตา่งชาติทีเข้ามาในสมยันัน มีความสมจริงในแง่สถานที ตวับุคคล 

และภาพของสงัคมวิถีชีวิตในสมยัรัชกาลที 5 ได้ชัดเจน147 กระนันยังคงแสดงลกัษณะทางงาน

จิตรกรรมไทยประเพณีเอาไว้อยู่ด้วย โดยภาพรวมเนือหาของภาพอาจแบ่งเป็น 2 เรือง และอาจ

แบ่งได้ตามพืนทีทีเขียนได้แก่ 

3.5 จติรกรรมฝาผนังเรืองการอัญเชิญกิงพระศรีมหาโพธิ เป็นเหตกุารณ์ที

พระเจ้าอโศกได้พระราชทานกิงพระศรีมหาโพธิ จากประเทศอินเดียมาประดิษฐานยังลงักาในสมยั

พระเจ้าเทวานมัปิยติสสะ เขียนภาพไว้พืนทีเหนือกรอบประตหูน้าต่าง ภาพเล่าเรืองเริมต้นทีผนัง

ด้านทิศตะวนัตกเบืองหลงัพระประธาน โดยการเล่าเรืองดําเนินเวียนทักษิณาวตัรไปจนจบตอนที

พระสงัฆมิตตาเถรีได้ทําการอปุสมบทให้สตรีชาวลงักาทีผนงัทิศด้านใต้เบืองขวาของพระประธาน 

ทังนีเหตุการณ์ตามตํานานและประวัติศาสตร์ก่อนทีจะเป็นเนือเรืองใน

จิตรกรรมนนั มีภมิูหลงัทางประวตัิศาสตร์ดงันี คือเมือหลงัจากพระพทุธเจ้าได้ปรินิพานไปแล้ว ได้มี

การสงัคยนาพระพทุธศาสนา โดยการสงัคายนาครังที 3 เมือต้นพุทธศตวรรษที 3 เกิดขึนทีอโศกา

ราม เมืองปาตลีบตุร ประเทศอินเดีย ในรัชกาลของพระเจ้าอโศกมหาราช พระองค์ได้ส่งสมณทูต

ออกไป 9 สายเพือเผยแผพ่ระศาสนายงัทีตา่งๆ คณะสมณทตูกลุม่หนึง นําโดยพระมหินทเถระ ได้

เดินทางไปยงัเกาะลงักา ได้เผยแผพ่ระพทุธศาสนานิกายเถรวาท จนได้รับการยอมรับนบัถืออย่างดี

                                                             
146ชาตรี ประกิตนนทการ, พระพุทธชินราชในประวัติศาสตร์สมบูรณาญาสิทธิ 

ราชย์ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2551), 81-86. 
147รายละเอียดเรืองภาพสะท้อนทางสงัคมด้านตา่งๆ ได้รับการศกึษาวิเคราะห์ไว้อย่าง

ละเอียด โปรดดเูพิมใน กฤษดา พิณศรี, “การวิเคราะห์อิทธิพลศิลปะและวฒันธรรมตะวนัตกที

ปรากฏในจิตรกรรมฝาผนงัในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั: กรณีศกึษาเฉพาะ

จิตรกรรมฝาผนงัภายในพระอโุบสถวดัโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 

2540), 67 - 107. 
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จากพระเจ้าเทวนัมปิยติสสะ กษัตริย์แห่งลงักา และมีผู้คนทีได้ขออปุสมบทเป็นภิกษุด้วย ต่อมา

เมือมีสตรีผู้ประสงค์ทีจะอปุสมบทเป็นภิกษุณีเช่นกัน พระมหินทเถระจึงทรงแนะนําให้พระองค์

อาราธนาพระสังฆมิตตาเถรี พระราชธิดาของพระเจ้าอโศกมหาราช มายังลังกาเพือเป็นพระ

อปัุชฌาย์ พร้อมให้นํากิงพระศรีมหาโพธิ มาด้วย148 

ส่วนเรืองราวทีเป็นภาพจิตรกรรมทีวดัโพธินิมิตรฉากแรก เป็นภาพพระเจ้า

อโศกทําการอญัเชิญกิงโพธิ จากต้น ทีผนงัสกดัหลงั จากนนันําขึนพระมหาพิชัยรถพร้อมกับขบวน

แห่ผา่นไปยงัทีตา่งๆ บนผนงัด้านเหนือด้านซ้ายของพระประทาน พระเจ้าอโศกจะเชิญกิงพระศรี

มหาโพธิ ขนึไปยงัลงเรือ ปรากฏบนผนงัด้านทิศตะวนัออก (ตรงข้ามพระประธาน) โดยก่อนทีมาถึง

ยงัลงักาทวีป เป็นเรืองฝงูนาคราชได้ขนึมาหวงัจะชิงเอาไปแต่พระสงัฆมิตตาเถรีได้แปลงเป็นครุฑ

เข้าไปสู้เหลา่นาคราชจนพ่ายแพ้ไป ท้ายทีสดุพระยานาคราชได้ขออาราธนากิงพระศรีมหาโพธิ ลง

ไปบชูาทีนาคภิภพเป็นเวลา 7 วนั เมือครบกําหนดแล้วคณะอญัเชิญจึงเดินทางต่อไปจนถึงลงักา 

เมือพระเจ้าเทวานมัปิยติสสะทรงทราบความ จึงเสดจ็ลงมาอญัเชิญพระศรีมหาโพธิ ถึงในทะเลเรือง

สว่นนีเขียนอยู่ผนงัทิศใต้ จากนนัเป็นเรืองการเข้ารับอปุสมบทของสตรีชาวลงักา และภาพพระสงัฆ

มิตตาเถรีได้แสดงธรรมแก่ชาวเมือง เขียนไว้บริเวณด้านขวาของพระประธาน149 (ภาพที 108 - 

110) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
148ชูศกัดิ ทิพย์เกษร, “พระพุทธศาสนาในศรีลงักา,” ใน ความสัมพันธ์ทางพุทธ

ศาสน์และพุทธศิลป์ระหว่างศรีลังกา พม่าและไทย: เอกสารประกอบโครงการเสวนา

วิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ "ความสัมพันธ์ไทยกับศรีลังกาผ่านพุทธศาสน์-พุทธ

ศิลป์" (กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวตัิศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2555),2-

3. 
149 ดรูายละเอียดเรืองการอญัเชิญกิงพระศรีมหาโพธิ ใน พระมหานาบ, หนังสือมหา

วงษ์ พงศาวดารลังกาทวีป เล่ม 2 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พิมพ์ไทย, 2463), 370 - 403. 
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ภาพที 108 พระเจ้าอโศกตอนกิงพระศรีมหาโพธิ วดัโพธินิมิตร 

ภาพที 109 อญัเชิญกิงโพธิสูล่งักา วดัโพธินิมิตร 
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จิตรกรรมทีอโุบสถนี เขียนบนผนงัสว่นเหนือช่องประตแูละหน้าต่าง การเล่า

เรืองเน้นความตอ่เนือง เนือเรืองในงานจิตรกรรมได้สะท้อนการเปลียนแปลงแนวความคิดของงาน

ช่างในเรืองการเลือกเหตกุารณ์ซึงมีเค้าโครงข้อเท็จจริงในประวตัิศาสตร์เรืองการตงัมนัของพุทธ

ศาสนาเข้ามาในลงักา อย่างไรก็ตามแนวทางเรืองทีนํามาเขียนนีก็ยังคงมีเรืองเชิงอิทธิปาฏิหาริย์

สอดแทรกอยู่ เช่น การแสดงฉากเหลา่เทวดาจากหมืนจกัรวาลทีมาเป็นพยานชืนชมรัศมี 6 ประการ

ในการตอนกิงมหาโพธิ ทีผนงัสกดัหลงัมมุบน หรือการแปลงกายเป็นพระยาครุฑเพือหยดุนาคราชที

จะมาชิงพระมหาโพธิ ไปบชูาทีโลกบาดาล การเขียนภาพสตัว์ในจินตนาการอย่างเงือก หรือภาพวงั

ใต้บาดาล เป็นต้น (ภาพที 111) จึงอาจจัดว่าเรืองการอญัเชิญกิงพระมหาโพธิ นีควรจะเป็นเรือง 

“กึงอดุมคติ” คือตํานานเชิงปรัมปราอิงประวตัิศาสตร์ มากกวา่ทีจะตีความเป็นการเขียนเชิงสมจริง

ทงัหมด 

ภาพการอญัเชิญกิงมหาโพธิ ไปประดิษฐานยังลงักา นอกจากมองเป็นเรือง

กึงอดุมคติกบัแนวประวตัิศาสตร์ดงัทีกลา่วมาข้างต้น การเลือกเรืองดงักล่าวขึนมาเขียนเป็นภาพ

จิตรกรรมเล่าเรืองยังเป็นการอ้างอิงแหล่งแรงบันดาลใจใหม่ๆ โดยเฉพาะจากวรรณกรรมใน

พระพทุธศาสนาด้วย ซึงแตเ่ดิมมกัพบแตก่ารใช้เพียงพระปฐมสมโพธิกถามาเป็นแหลง่อ้างอิง 

 

 

 

ภาพที 110 สตรีชาวลงักาเข้ารับอปุสมบท วดัโพธินิมิตร 
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เรืองราวทีฝาผนงัวดัโพธินิมิตร อาจมีทีมาจาก 3 แหล่งด้วยกันคือ แหล่งแรก

คือ เป็นเรืองราวจาก คัมภีร์มหาวงษ์ มหาโพธิคหนปริเฉท 18150หรือ แหลง่ทีสอง จาก สังคีติกถา 

(ซึงได้รับการเรียบเรียงเป็น สงัคีติยวงศ์) ในจตุตถสงัคีติ151 หรือแหล่งสดุท้ายคือ ชินกาลมาลี

                                                             
150คมัภีร์มหาวงษ์แสดงเนือหาพงศาวดารลงักา และเป็นทีรู้จักกันในสมยัสโุขทัยเป็น

ต้นมา อย่างไรก็ตามมีการทําฉบับแปลภาษาไทยในส่วนครึงแรก เมือสมัยรัชกาลที 1 เมือ พ.ศ. 

2339 ดู กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์, วรรณกรรมรัตนโกสินทร์ เล่ม 1 พระคัมภีร์

มหาวงศ์ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2534), (1)-(3). 
151สงัคีติกถา เป็นเรืองกลา่วถึงการทําสงัคยานา สว่นในจตตุสงัคีติ วา่ด้วยเรืองการทํา

สงัคายนาครังที 4 ทีลงักา เป็นวรรณกรรมทีแตง่โดยภาษามคธ โดย สมเดจ็พระวนัรัตน วดัพระเชตุ

พนวิมลมงัคลาราม เมือ พ.ศ. 2332 เพือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า

จฬุาโลกมหาราช ภายหลงัจากทีโปรดเกล้าฯ ให้สงัคายนาพระธรรมวินยัเสร็จเรียบร้อยแล้ว ด ูกอง

วรรณกรรมและประวตัิศาสตร์, วรรณกรรมรัตนโกสินทร์ เล่ม 3 สังคีติยวงศ์ (กรุงเทพฯ: กรม

ศิลปากร, 2536), (2), 80-83. 

 

ภาพที 111 พระสงัฆมิตตาเถรีแปลงเป็นครุฑ และภาพวงัใต้บาดาล วดัโพธินิมิตร 
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ปกรณ์152 จึงไมแ่ปลกทีผู้สร้างวดั คือสมเดจ็พระวนัรัตน (แดง) และช่างเขียน คือ พระอาจารย์แดง 

วดัหงษ์รัตนาราม ซึงเป็นภิกษุคงย่อมต้องเคยศกึษา และมีความรู้ดงักลา่วอยู่จึงได้นํามาเขียน ทงันี

ยงัเป็นข้อสะท้อนให้เห็นถึงความ พยายามแสวงหาแรงบัลดาลใจใหม่จากวรรณกรรมอืนๆจึงได้

นํามาเขียนซึงนบัเป็นกระแสงานจิตรกรรมแนวทางใหมที่ยิงชดัเจนขนึมากในสมยัรัชกาลที 51153 

วเิคราะห์งานจติรกรรม เรืองความนิยมการปลกูพระศรีมหาโพธิ จากลงักา

นนัเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทางพุทธศาสนาประการหนึงปรากฏหลกัฐานว่านิยมตงัแต่สมยัสโุขทัย

แล้วเป็นอย่างน้อย ครันถึงสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น พระราชกรณียกิจของกษัตริย์ไทยทีเกียวข้อง

กบัต้นศรีมหาโพธิ เรือยมา เช่น สมยัรัชกาลที 2 ได้มีการนําต้นพันธุ์พระศรีมหาโพธิ จากลงักามา

ปลกูไว้ในแผน่ดินสยามถึง 7 ต้นด้วยกนั154 และทีเห็นได้ชดัอยู่ในรัชสมยั พระบาทสมเด็จพระจอม

เกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที 4 พระองค์ทรงปลกูต้นพระศรีมหาโพธิ  ในพระอารามสําคญัทีทรงสร้าง

และปฏิสงัขรณ์ เช่น วดัปทมุวนาราม พระปฐมเจดีย์ เป็นต้น ก่อนทีปลายรัชกาลจะเกิดความนิยม

ต้นพระศรีมหาโพธิ จากอินเดียแทน155 

ครันสมยัรัชกาลที 5 เป็นเวลาใกล้เคียงกับช่วงทีเขียนจิตรกรรมฝาผนังทีวดั

โพธินิมิตร เรืองของการปลกูต้นศรีมหาโพธิ ก็ยงัปรากฏอยู่ ดงัเหตกุารณ์ที พ.ศ.2434 สมเด็จฯกรม

พระยาดํารงราชานภุาพ ได้เสดจ็ไปราชการทีประเทศอินเดีย พระองค์ได้หน่อพระศรีมหาโพธิ พทุธค

ยา โดยท้ายทีสดุได้นําโพธิ ดงักลา่วไปปลกูไว้วดัเบญจมบพิตร156 

                                                             
152มีการแปลเป็นภาษาไทยในสมัยรัชกาลที 1 เช่นกัน กองวรรณกรรมและ

ประวตัิศาสตร์, วรรณกรรมรัตนโกสินทร์ เล่ม 4 ชนิกาลมาลีปกรณ์ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 

2539), (2), 78-86. 
153วิไลรัตน์ ยังรอต,”จิตรกรรมฝาผนัง ภาพวัฒนธรรมมีสี,” เมืองโบราณ 24, 4 

(ตลุาคม - ธนัวาคม 2541): 23. 
154ดเูพิมใน สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, เรืองการประดิษฐานพระสงฆ์

สยามวงศ์ในลังกาทวีป, พิมพ์ครังที 5 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พรินติง, 2553), 236, 275. 
155พสัวีสิริ เปรมกุลนันท์, “ภาพของศรีลงักาผ่านงานศิลปกรรมสมยัรัชกาลที 4,” ใน 

ความสัมพันธ์ทางพุทธศาสน์และพุทธศิลป์ระหว่างศรีลังกา พม่า และไทย, 226-227. 
156ประวัติวัดเบญจมบพติรดุสิตวนาราม: ว่าด้วยการสถาปนาก่อสร้างเพมิเติม 

ปฏิสังขรณ์ การพิเศษ และการเกียวข้องต่างๆ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พรินติง แอนพับลิชชิง, 

2543), 48. 
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อนึง อาจมองได้ว่าการเลือกเรืองการอัญเชิญกิงพระมหาโพธิ นีเป็นการ

นําเสนอเชิงเปรียบเทียบกบัการนํากิงพระมหาโพธิ มาประดิษฐานยงัสยามในสมยัพระบาทสมเด็จ

พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เพือเป็นการแสดงให้เห็นวา่ทรงมีพระราชกิจทางศาสนาเหมือนกับพระ

เจ้าเทวานมัปิยติสสะของลงักาในอดีต157 และอีกทางหนึงยงัน่าจะเป็นการบอกเล่าเรืองทีพระองค์

ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานกิงพระมหาโพธิ ให้กบัทางวดัไว้เพือปลกูด้วย การเขียนจิตรกรรมเรือง

นีขนึเพือให้เรืองราวในจิตรกรรมมีแนวคิดเชิงเปรียบเทียบกบัเหตกุารณ์จริงของประวตัิศาสตร์พุทธ

ศาสนา และประวตัิของวดัด้วยเช่นกนั จิตรกรรมเรืองดงักลา่วจึงสอดคล้องกบับริบทอย่างยิง 

สิงทีสามารถสะท้อนให้เห็นเป็นนัยจากงานจิตรกรรมได้ชัดอีกประการหนึง 

คือเรืองอิทธิพลและความเกียวข้องกบัพทุธศาสานาแบบลงักานบัแตอ่ดีต แม้วา่มีขาดหายไประยะ

หนึงหลงัจากการเสียกรุงครังที 2 สําหรับความสมัพันธ์ของพุทธศาสนาลงักาวงศ์กับอาณาจักร

สยามสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น อาทิเช่น ด้านการสง่สมณฑตู ไปเจริญศาสนไมตรีกบัลงักาในสมยั

รัชกาลที 2 ครังหนึง สว่นในสมยัรัชกาลที 3 ดงัเหตกุารณ์ทีพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เมือยงัทรงผนวชเป็นพระวชิรญานมหาเถระเจ้า ครองตนอยู่ทีวดับวรนิเวศวิหาร ยังมีเหตกุารณ์ที

พระบาทสมเด็จพระนังเกล้าเจ้าอยู่หัวมอบหมายให้พระวชิรญานมหาเถระทรงต้อนรับสมณฑูต

ลงักาให้ไปพํานกัอยู่ทีวดับวรนิเวศวิหาร เนืองจากในสมยันนั พระองค์และคณะสงฆ์ทีวดับวรนิเวศ

วิหาร โดยมากพูดภาษามคธ และภาษาองักฤษได้ จนทางวดัสามารถจัดเสนาเสนอรับรองคณะ

สงฆ์ลงักาโดยเฉพาะ เรียกวา่ คณะลงักา158 ในขณะเดียวกนั ก็มีการจดัคณะสมณฑตูไปลงักาถึง 2 

ครัง ในรัชสมยันีด้วย สว่นพระวชิรญานมหาเถระเจ้าเองก็ทรงมีพระราชประสงค์ทีจะไปให้ถึงเมือง

ลงักาด้วย159 

การปฏิรูปพทุธศาสนาโดยการตงัธรรมยตุิกนิกายโดยรัชกาลที 4 ย่อมมีความ

เกียวข้องกบัทางลงักาอยู่กล่าวคือ เกียวข้องกับการทีพระวชิรญาณมหาเถระได้ทรงรับเอาระบบ

สมณวงศ์แบบรามัญมาเป็นข้อปฏิบัติเพราะหากสืบย้อนไปจะพบว่า นิกายรามัญทีทรงให้การ

                                                             
157กฤษดา พิณศรี, “การวิเคราะห์อิทธิพลศิลปะและวฒันธรรมตะวนัตกทีปรากฏใน

จิตรกรรมฝาผนงัในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั: กรณีศกึษาเฉพาะจิตรกรรม

ฝาผนงัภายในพระอโุบสถวดัโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร,” 69 - 70, 101. 
158 ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา, พระราชประวัติและ พระราชกรณียกิจ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า (นครปฐม: โรงพิมพ์มหามงกฏุราชวิทยาลยั, 2547), 8. 
159 กรมการศาสนา, พระบาทสมเด็จจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับงานพระพุทธศาสนา 

(กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา, 2548), 66. 
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ยอมรับและอปุสมบทใหม่นี เป็นคณะทีเกียวข้องกับนิกายกัลยาณีสีมาของลงักาทีเผยแพร่ไปใน

รามญัประเทศในสมยัของพระเจ้ารามาธิบดีชาวมอญ เมือปี พ.ศ. 2019160อย่างไรก็ตามพระสงฆ์

ของศรีลงักาเองก็ได้ขอให้ทางไทยสง่พระเถระทีจะอปัุชฌาย์ กบัคณะสงฆ์คณะธรรมยุติกนิกายไป

อปุสมบทให้ โดยพระวชิรญานมหาเถระทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาต161ดงันันเรืองของ

ธรรมยตุกินิกายจึงมีสว่นเกียวข้องกบัพทุธศาสนาลงักาวงศ์โดยเป็นรากฐานในสมยัรัชกาลต่อมา

ด้วย 

ในสมยัรัชกาลที 5 ได้มีพระบรมวงศานวุงศ์ชนัสงูของไทย คือ พระวรวงศ์เธอ

พระองค์เจ้าปฤษฎางค์ ทรงเป็นอคัรราชทูตไทยไปประจําประเทศต่าง ๆ ในยุโรป ต่อมาได้ทูล

ลาออกจากราชการแล้วไปผนวชทีลงักา จนพระสงฆ์แห่งลงักาแตง่ตงัให้เป็นสงัฆนายกประมขุทาง

ศาสนาประเทศลงักาเสด็จไปบรรพชา ณ ประเทศศรีลงักา ทรงได้รับพระฉายานามว่า พระชินว

รวงศ์ พระองค์ทรงมีบทบาทอย่างมากในด้านการสงฆ์ และวัฒนธรรมอันเกียวเนืองใน

พระพทุธศาสนาของศรีลงักากบัไทย สว่นความสมัพนัธ์ระหวา่งสองประเทศด้านศาสนามนัคง ถึง

ขนัพระสงฆ์ลงักายอมรับความเป็นผู้นํา ทางพระพทุธศาสนาของไทย และขอมาอยู่ใต้ระเบียบการ

ปกครองของเถรสมาคมไทย162 

ดงันนัอาจนํากลบัมาสูบ่ทสรุปประการหนึงวา่ การเลือกเรืองการอญัเชิญกิง

พระศรีมหาโพธิ มาประดิษฐานทีลังกา มาเขียนเป็นจิตรกรรมเรืองหลักของวัดนัน ย่อมมี

แนวความคิดทีนอกจากจะมาจากวรรณกรรมหรือคมัภีร์พุทธศาสนาแล้ว ยังน่าจะมาจากกระแส

ความคิดทีแสดงความเกียวข้องกบัพทุธศาสนาแบบลงักาวงศ์ทีผกูพันกับสงัคมไทยมานานนับแต่

สโุขทัย จนถึงสมยัรัตนโกสินทร์ทีมีการสร้างบ้านแปงเมือง และฟืนฟูปฏิรูปพุทธศาสนาในสมัย

รัชกาลที 1 เป็นต้นมา นอกจากนีความคิดเรืองการอญัเชิญพระศรีมหาโพธิ มาประดิษฐานยัง

ดินแดนนนัๆยงัเป็นเครืองสะท้อนความคิดเรืองการตงัมนัทางพทุธศาสนาในดินแดนดงักล่าวเสมอ

                                                             
160 หอพระสมดุวชิรญาณฯ, จารึกกัลยาณี เรืองพงศาวดารนิกายฝ่ายใต้คําจารึก

ภาษามคธ ทังคาํแปลเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนา

กร, 2468), 4-5. 
161 ดเูพิมเติมใน สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, เรืองการ

ประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ในลังกาทวีป, 308-309. 
162 ปิยนาถ บนุนาค, ประวัติศาสตร์และอารยธรรมของศรีลังกาสมัยโบราณถึง

ก่อนสมัยอาณานิคม และความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างศรีลังกากับไทย (กรุงเทพฯ: 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2534), 261. 
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มา ภาพจิตรกรรมทีอโุบสถแห่งนี จึงควรมีแรงบันดาลใจ และแนวความคิดกับการสือเรืองราวทีมี

เบืองหลังจากพุทธศาสนาจากลังกา และในขณะเดียวกันยังแสดงให้เห็นถึงการรับรู้ในเรือง

ประวตัิศาสตร์ของพทุธศาสนาด้วย เพราะวา่ศรีลงักาก็ได้รับพทุธศาสนามาจากอินเดียอีกทอดหนึง

เช่นกัน ซึงสอดคล้องกับในสมยัรัชกาลที 5 มีการศึกษาขดุค้นทางโบราณคดีและการศึกษาทาง

ประวตัิศาสตร์ตา่งๆ เท่ากบัเป็นการรับรู้และยอมรับว่าพระพุทธศาสนานันเคยกําเนิดตงัมนัคงใน

อินเดียมาก่อน โดยเฉพาะสมยัพระเจ้าอโศกมหาราช จึงได้มีการเผยแผม่ายงัศรีลงักา ซึงประเดน็ที

กลา่วมาพบในงานจิตรกรรมในพระอโุบสถทงัสิน 

3.6 จติรกรรมภาพสะท้อนวถีิชีวติและสังคมในพุทธศาสนา เรืองวิถีชีวิตและ

สงัคมนีจะเขียนบางสว่นเขียนสอดแทรกอยู่ในเรืองการอญัเชิญกิงพระศรีมหาโพธิ  แต่ส่วนหลกัอยู่

บริเวณช่องวา่งระหวา่งกรอบหน้าตา่งของผนงัด้านข้างอโุบสถ 

โดยแต่ละห้องภาพจะเป็นเรืองทีเกียวข้องกับสงัคมสยามทีปรากฏภาพวิถี

ชีวิตทีสอดคล้องกบัทางพทุธศาสนา ภาพเหลา่นีได้แก่ ภาพประเพณีอปุสมบท ภาพการทําบุญตกั

บาตรของพทุธศาสนิกชน ภาพการก่อพระเจดีย์ทราย นอกจากนีก็มีภาพการเฉลิมฉลองเทศกาล 

การนกัขตัฤกษ์ตา่งๆ เช่น การถวายพานพุ่มในวนัเข้าพรรษา หรือเทศกาลลอยกระทง เป็นต้น หรือ

แม้กระทงัภาพกิจวตัรตา่งๆ ของสงฆ์ทีอยู่ภายในพระอาราม เป็นต้น (ภาพที 112) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 112 การก่อเจดย์ีทราย วดัโพธินิมิตร 
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ในขณะเดียวกนั ช่างได้พยายามใช้ฉากทีสมจริง การแสดงภาพทิวทัศน์ตาม

หลกัทศันียภาพ และการลงสีท้องฟ้าตามธรรมชาติทีบ่งบอกเวลา และการเขียนอาคารบ้านเรือน

ตา่งๆ ทีสมจริง โดยเฉพาะภาพพระอารามสําคญัในพระนคร เช่น วดัสทุัศนเทพวราราม และวดั

ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม หรือแม้แตฉ่ากทีเป็นวดัโพธินิมิตรเองด้วย (ภาพที 113) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วเิคราะห์งานจติรกรรม แนวทางการเขียนภาพวิถีชีวิตนัน โดยปรกติตาม

จิตรกรรมแบบประเพณีมักปรากฏสอดแทรกในฉากต่างๆโดยเป็นภาพเรืองราวในแนวการ

บันทึกภาพวิถีชีวิตประจําวัน และภาพวัตรปฏิบัติของสงฆ์ ทีเน้นฉากสมจริงเข้าไปอยู่ด้วยกัน 

ลกัษณะเช่นนีแสดงวา่มีการให้ความสําคญักบัเรืองวิถีชีวิตประจําวนัมากขนึ ซึงเบืองต้นนัน เข้าใจ

วา่เป็นพฒันาการทีตอ่เนืองเรืองความสมจริง ในความเป็นอดุมคติทีมีมากขนึในจิตรกรรมประเภท 

ภาพกาก163 โดยการพฒันาฉากทิวทศัน์ทางธรรมชาติ ภาพอาคารทีก่อสร้าง แตที่แสดงออกชัดเจน

ทีสดุคือ การสอดแทรกวิถีชีวิตแบบสมจริง เข้าไปลกัษณะแบบขนบนิยมโบราณ (ความปรัมปรา) 

                                                             
163ชือเรียกตวัประกอบฉากในจิตรกรรมแบบแผนประเพณีไทย เช่น ภาพชาวบ้าน หรือ

ทหารเลว พบมากเป็นลําดบัตงัแตจิ่ตรกรรมสมยัอยธุยาตอนปลาย จนถึงจิตรกรรมสมยัรัชกาลที 3 

กระนนั  ภาพกาก ไมไ่ด้หมายถึงคณุภาพตําของฝีมือช่าง แตห่มายถึงภาพประกอบฉากเหตกุารณ์

ทีมีสว่นให้ความหมายของเรืองสมบรูณ์ขนึ สนัติ เลก็สขุมุ, งานช่าง คาํช่างโบราณ, 187. 

 

ภาพที 113 ภาพวดัโพธินิมิตร วดัโพธินิมิตร 
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โดยเฉพาะช่วงสมัยรัชกาลที 3 จํานวนฉากดังกล่าวได้เพิมขึนมากจนเป็นความเด่นชัดของ

จิตรกรรมรัชกาลนี164 

ตวัอย่างการเขียนภาพจิตรกรรมเรืองวิถีชีวิตทีเดน่ชดัทีสดุ นอกจากจะแสดง

ความสมจริงในแง่เทคนิคแล้วยังเป็นการแรกเ ริมจิตรกรรมทีเน้นเ รืองราววิถี ชี วิตอย่าง

เฉพาะเจาะจง แทนการเขียนภาพทศชาดกหรือพทุธประวตัิตวัอย่างทีกลา่วถึงนีคือ พระอโุบสถ วดั

บวรนิเวศน์วิหาร ฝีมือสกลุช่างขรัวอินโขง่ ทีมีการแสดงภาพจิตรกรรมฝาผนังระหว่างหน้าต่างช่อง

ประต ูเขียนเป็นภาพวิถีชีวิต เป็นเรืองราวเกียวกับพระพุทธศาสนาในช่วงต่างๆ165 ได้แก่ภาพการ

บวช วตัรปฏิบตัิของสงฆ์ ภาพการรักษาศีลทําบญุในโอกาสตา่งๆ (ภาพที 114) โดยนับเป็นกระแส

จิตรกรรมแนวทางใหม ่คือกระแสสจันิยมสมจริงในงานศิลปกรรมทีเกิดขนึในช่วงปลายรัชกาลที 3 

ตอ่เนืองมายงัสมยัรัชกาลที 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
164สนัติ เลก็สขุมุ, จติรกรรมไทยสมัยรัชกาลที 3: ความคดิเปลียนการแสดงออก

ก็เปลียนตาม, 78. 
165สมศักดิ  แตงพัน ธ์  และ วีระชัย  วีระสุขสวัสดิ , จิตรกรรมฝาผนังใน

กรุงเทพมหานคร, 163. 

 

ภาพที 114 การรักษาศีลในวนัพระ  (ภาพจาก วดับวรนิเวศวิหาร) 
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ทีมาและแรงบันดาลใจประการสําคัญของจิตรกรรมแบบทีกล่าวมานี 

นอกจากจะเป็นความคิดแบบสจันิยมสมจริงแบบตะวนัตกแล้ว ยังเกียวข้องกับแบบแผนของงาน

จิตรกรรมในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัอย่างยิง เนืองจากนับแต่

สมัยรัชกาลที 3 ได้มีการปฏิรูปพระพุทธศาสนาในประเทศโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หวั ตงัแตค่รังทรงผนวชเป็นพระวชิรญาณภิกข ุโดยเฉพาะการสถาปนาธรรมยุติกนิกายขึน 

ดงัพระวินิจฉยัของสมเดจ็กรมพระยาดํารงราชานภุาพวา่ การตงัธรรมยตุิกนิกายเพือเป็นการฟืนฟู

พทุธศาสนา สว่นทีบกพร่องของพระสงฆ์สยามมาแตโ่บราณ คือทรงแก้ไขวตัรปฏิบัติ ของพระสงฆ์

ไทยให้สมบูรณ์ ทังพระธรรมและวินัย166 สิงเหล่านีสะท้อนให้เห็นมากมายในพระราชดํารัส หรือ

ประกาศราชโองการมากมาย ดงัความตอนหนึง วา่ด้วยการประกาศเรืองการทํานบํุารุงพทุธศาสนา

ความวา่ 

“...ทรงพระราชดําริตริตรองในการจะทํานบํุารุงพระพทุธศาสนา ให้รุ่งเรืองไปใน

กาลภายหน้า วงัมีพระบรมราชโองการมานพระบณัฑูรสุรสิงหนาท ให้ประกาศแกพ่ระสงฆ์ 

ราชาคณะ ฐานานุกรม เปรียญ เจ้าอธิการ ฝ่ายความวาสีอรัญวงสี ทงัในกรุง นอกกรุง 

ผู้ สําเร็จราชการเมือง และกรมการในหวัเมือง เอกโทตรีจตัวาปักษ์ใต้ ฝ่ายเหนือ ให้ทราบทวั

กนัวา่ การในพระพทุธศาสนา คือพระภิกษุสงฆ์ปฏิบติัในพระวินยัสิกขาบท รักษาพระจตปุา

ริสุทธิศีล แลจําเริญสมถะวิปัสสนา ทําสงัฆกรรม มีอโุบสถกรรม เป็นต้น...”167 

เหตุผลสําคัญทีทําให้แนวความคิดแบบพุทธศาสนาแบบธรรมยุตได้

แพร่หลาย และเป็นทียอมรับนันสามารถตงัข้อสงัเกตได้บางประการ กล่าวคือ แม้ว่าภาพโดยทัว

ของพทุธศาสนาโดยทวัไปนบัแตส่มยัรัชกาลที 3จะเจริญรุ่งเรืองกว่ารัชกาลก่อนๆ เนืองจากทรงมี

พระราชปณิธาน ศรัทธาในการบูรณปฏิสงัขรณ์วดัวาอารามจํานวนมากทีสดุในสมยัรัตโกสินทร์ 

โดยให้เหมือนกับครังกรุงศรีอยุธยา168แต่ปรากฏว่าพระสงฆ์ในครังนันเกิดประพฤติผิดพระวินัย

บญัญัติถึงกบัต้องมีการชําระครังใหญ่ ดงันนักระแสการเกิดคณะสงฆ์ธรรมยตุิกนิกายซึงก่อตงัโดย

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัเมือยงัทรงผนวช นบัเป็นความเคลือนไหวทางพุทธศาสนา

ครังใหญ่นบัแตน่นัมา โดยกลุม่ภิกษุฝ่ายธรรมยตุได้รับการยอมรับวา่เป็นกลุม่คนทีมีวตัรปฏิบัติอนั

                                                             
166 สมเด็จพระญาณสงัวร (สวุฑัฒโน), เรียบเรียง, พุทธศาสนวงศ์ (กรุงเทพฯ: โรง

พิมพ์มหามงกฏุราชวิทยาลยั, 2532), 20. 
167 ประชุมประกาศรัชกาลที 4 พ.ศ. 2394 - 2404 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 

2511), 354 
168ศกัดิชยั สายสิงห์, งานช่างสมัยพระนังเกล้าฯ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2551), 312. 



148 

เหมาะสม เคร่งครัดในวินยัและมีความคิดก้าวหน้าเพราะได้เชือถือในเรืองวิทยาศาสตร์ ทงัยงัได้รับ

การยอมรับในฐานะภิกษุทีมีทกัษะด้านตา่งๆ อย่างเช่นเรืองความรู้ความสามารถด้านภาษา เป็น

ต้น169 

พอเข้าสู่สมัยทีรัชกาลที 4 ขึนครองราชย์ทรงมีพระราชกรณียกิจหลาย

ประการทีทรงวางรากฐานการศาสนาไว้ ทรงมีผู้ สืบทอดพระราชปณิธานหลายท่าน อาทิ สมเด็จ

พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส(ซึงเป็นพระราชโอรสของรัชกาลที 4 ด้วย) ทรงผนวช

เป็นพระเถระธรรมยุตรุ่นที 2 ผู้ ริเริมการตงัสถาบันเพือการศึกษาสงฆ์ทีเรียกว่า มหามงกุฏราช

วิทยาลยั ในขณะเดียวกนั ฝ่ายคฤหสัถ์ เช่น เสนาบดีกรมท่า เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขํา บุนนาค) 

ได้เขียน หนังสือแสดงกิจจานุกิจ  อันเป็นอรรถาธิบายคําสอนทางพุทธศาสนาเชิงวิเคราะห์

เปรียบเทียบ170อนัเป็นตวัอย่างของการแพร่หลายของความคิดแบบธรรมยตุในช่วงหลงัรัชกาลที 4 

เรือยมา 

งานศิลปกรรมทีสะท้อนความเป็นไปทางสงัคมทีมีการปฏิรูปพระศาสนาได้

สะท้อนออกมาจากภาพจริยวตัรสงฆ์ เรืองต่างๆ เช่นอสภุกรรมฐาน ธุดงควตัร และข้อวินัยสงฆ์

อืนๆ ดงัทีเคยได้กลา่วไปแล้ว นอกจากนียงัปรากฏภาพสงัคมทีสะท้อนวิถีชีวิตในพระพุทธศาสนา

ด้วย จึงไมแ่ปลกทีงานศิลปกรรม โดยเฉพาะจิตรกรรมได้สะท้อนรืองราวทีมาจากการฟืนฟพูระวินยั 

และวตัรปฏิบตัิอนัดีงามของสงฆ์ ซึงปรากฏโดยหลกัทีวดัฝ่ายธรรมยตุิกนิกายทีพระบาทสมเดจ็พระ

จอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงสถาปนา โดยพบวา่กระแสงานจิตรกรรม จริยวตัรสงฆ์แบบพระราชสงค์นี 

ได้มาปรากฏในพระอารามหลายแห่ง ทงัทีร่วมสมยัและมีอายคุล้อยหลงัลงมาในรัชกาลที 5171 ทงันี

แม้วา่วดัโพธินิมิตร จะเป็นวดัในมหานิกายซึงสร้างในสมยัรัชกาลที 5 แล้ว แต่ได้แสดงภาพวิถีชีวิต

                                                             
169นอกจากการเรียนรู้ภาษาบาลี เพือการเรียนรู้พระไตรปิฎกแล้ว พระบาทสมเดจ็พระ

จอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงสง่เสริมการเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วย เช่นการจดัให้คณะมิชชันนารีแก่ภิกษุ

สามเณรทีสนใจ ด ูวิลเลียม แอล แบรดเลย์, สยามสามสมัยจากสายตาหมอบรัดเลย์, แปลโดย 

ธญัญา โพธินนั, (กรุงเทพฯ: เพือนชีวิต, 2527), 115. 
170พระอนิล ธมมฺสากิโย (ศากยะ), มิติใหม่แห่งศึกษาพรรพุทธศาสนาในประเทศ

ไทย: พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับคณะธรรมยุต (ขอนแก่น: ขอนแก่นการพิมพ์

, 2548), 50, 54. 
171พสัวีสิริ เปรมกลุนนัท์, “จิตรกรรมฝาผนงั: พระราชประสงค์ของรัชกาลที 4 เรืองจริย

วตัรสงฆ์,” 131. 
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ทีผกูพนัธ์แน่นแฟ้นกบัพระพทุธศาสนาของประชาชนและพระภิกษุ จึงน่าจะเป็นแรงบลัดาลใจจาก

แนวพระราชประสงค์ของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 

เท่ากับว่าแนวความคิดของธรรมยุตอันเป็นสิงร่วมสมัยกับยุคนัน รวมถึง

พระภิกษุในนิกายได้รับการยอมรับในวงกว้างขนึของสงัคม โดยเฉพาะกลุ่มพระสงฆ์ด้วยกันเองที

ไมส่ามารถหลีกเลียงการรับรู้แนวคิดของนิกายอืนด้วย การทีพระผู้สร้างวดัโพธินิมิตรเป็นภิกษุทีมี

ตําแหน่งสงูและเปียมด้วยประสบการณ์ หรือแม้แต่ช่างเขียนก็เป็นพระภิกษุด้วย ย่อมต้องเข้าใจ 

ซึมซับ หรือคุ้นเคยกับบริบทเกียวกับกระแสทางศาสนาและศิลปกรรมทีเกิดขึนมาดงักล่าวด้วย

เช่นกนั จนเป็นแนวทางทีนํามาเขียนจิตรกรรมซึงเป็นแบบพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระ

จอมเกล้าเจ้าอยู่หวั วา่ด้วยเรืองจริยวตัรสงฆ์และวิถีชีวิตในพระพทุธศาสนาดงัทีปรากฏ 

วิเคราะห์ภาพรวมและแนวความคิดการแสดงออกเนือหาเรืองราว 

เมือสงัเกตแนวทางการแสดงออกและเนือหาในงานจิตรกรรมภายในพระอโุบสถ วดัโพธินิมิตร ทํา

ให้พบวา่ ทงัเรืองการอญัเชิญกิงพระศรีมหาโพธิ  และภาพในวิถีชีวิตในพระพุทธศาสนา ต่างก็เป็น

ผลพวงของการเปลียนแปลงทางความคิด ความสนใจของคนในสงัคม โดยเฉพาะกลุ่มช่างหรือ

ผู้ อํานวยการสร้างวดั ซึงมีแนวโน้มในการแสวงหาแหลง่อ้างอิง หรือเรืองราวทีแปลกใหม่และแสดง

ความสอดคล้องทางบริบทไปควบคูก่นั 

วดัโพธินิมิตรเป็นวดัมหานิกายสําคญั เป็นตวัอย่างในด้านศิลปกรรมทีมีการ

ประยกุต์เรืองราวในงานจิตรกรรม ตามประวตัิได้พระราชทานวิสคุามสีมาและพระราชทานนามวดั

ตงัแต ่พ.ศ. 2417 ตอ่มาเมือ พ.ศ. 2432 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเสดจ็พระราชดําเนินเพือ

ถวายผ้าพระกฐินทีวดันี ทรงเห็นว่าพระอโุบสถสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้เขียนลวดลาย

ภายใน จึงพระราชทานพระราชทรัพย์ไว้จ้างช่างเขียนคือ พระอาจารย์แดง(วดัหงส์รัตนาราม) ช่าง

เขียนทีมีชือเพือเขียนภาพ172 แม้วา่พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงมีพระประสงค์ให้

เขียนจิตรกรรมภายในพระอโุบสถ แตไ่มมี่หลกัฐานวา่ทรงมีพระราชปรารภวา่จะให้เขียนจิตรกรรม

เป็นเรืองใด เนืองมาจากไมใ่ช่พระอารามทีทรงปฏิสงัขรณ์โดยตรง คงเป็นเรืองของสมเด็จพระวนั

รัตน หรือพระอาจารย์แดงทีจะเลือกเรืองราวได้ตามประสงค์ โดยพิจารณาผ่านตวับุคคลสําคญัที

เกียวข้องกบัวดันนัอาจนํามาวิเคราะห์หาประเดน็ทีเกียวข้องกบังานจิตรกรรมได้ดงันี 

บคุคลแรกคือช่างเขียนงานจิตรกรรม คือ พระอาจารย์แดง แห่งวดัหงส์รัตนา

ราม เป็นช่างคนสําคญัในช่วงรัชกาลที 4 ถึงรัชกาลที 5 ผลงานสําคัญคือ ออกแบบกระเบืองสี

ประดบัผนังพระอุโบสถ และวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ซึงเป็นวัดสําคัญแห่งแรกใน

                                                             
172กรมศิลปากร, ศิลปวัฒนธรรมไทย เล่ม 4: วัดสําคัญ กรุงรัตนโกสินทร์, 186. 
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พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ตอ่มาคือการเขียนซ่อมงานจิตรกรรมทีพระระเบียงวดั

พระศรีรัตนศาสดาราม เมือคราวฉลองกรุงครบ 100 ปี รวมถึงผลงานอืนๆ173 จนน่าจะเป็นช่างที

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัไว้วางพระราชหฤทัยให้ทํางานสําคญัๆ ด้านศิลปกรรม 

เช่นเดียวกบันายช่างอืนๆ ในรัชกาล ทงันีจึงอาจเป็นเหตผุลประการหนึงที พระอาจารย์แดงได้รับ

การวา่จ้างให้เป็นช่างเขียนจิตรกรรมในวดันี ดงัจะเห็นการเขียนภาพวดัราชบพิธทีท่านมีสว่นในการ

ออกแบบลวดลายกระเบืองประดบัพระอโุบสถด้วย (ภาพที 115 ภาพวดัราชบพิธ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บคุคลสําคญัต่อมาคือ สมเด็จพระวนัรัตน (แดง สีลวฑัฒโน) ซึงเรืองนีอาจ

พิจารณาเป็นข้อสนันิษฐานเพิมเติมผ่านจากการผกูสีมาให้กับวดัโพธินิมิตร ทีเหมือนกับการผูก

สีมาของวัดสําคัญในนิกายธรรมยุต ซึงทําให้อาจเป็นประสงค์ของผู้สร้างวัดทีต้องการเขียน

จิตรกรรมให้สอดคล้องกบัแบบจิตรกรรมทีนิยมเขียนในวดัในนิกายธรรมยตุด้วย กลา่วคือ 

                                                             
173 โชติ กลัยาณมิตร, ผลงาน 6 ศตวรรษของช่างไทย, 64. 

 

ภาพที 115 ภาพวดัราชบพิธ วดัโพธินิมิตร 
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สมเด็จพระวันรัตน (แดง สีลวัฑฒโน)174 ได้ผกูทําการสีมาแบบ มหาสีมา 

ให้กบัวดัโพธินิมิตร ทีท่านสร้างการผกูมหาสีมาให้กับวดันัน เท่ากับสามารถทําสงัฆกรรมได้เต็ม

พืนทีพระอาราม โดยการผกูสีมาเช่นนี ปรกติจะพบในธรรมยตุิการามเท่านนั เช่น วดัราชบพิธสถิต

มหาสีมาราม วดัราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วดัมกุฏกษัตริยาราม วดัโสมนัสวิหาร ดงันันวดั

โพธินิมิตรจึงเป็นวดัแรกและวดัเดียวในคณะสงฆ์มหานิกาย ทีมีเขตกําหนดสงัฆกรรมเป็นมหาสีมา 

แม้วา่ช่วงนนัคงมีกระแสขดัแย้งหลายประการระหว่างทังสองนิกาย ซึงรวม

ไปถึงเรืองการไม่ร่วมพิธีสวดระหว่างสงฆ์สองนิกายในพิธีการผกูโบสถ์เนืองจากฝ่ายธรรมยุต

รังเกียจมหานิกาย175 แต่วดัโพธินิมิตรกลบัได้สิทธิ ในการผกูแบบมหาสีมาได้นัน เป็นเหตมุาจาก

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยว่าการวิธีการผูกสีมาแบบ มหาสีมา (ที

ครอบคลมุทงัวดั) และ ขัณฑสีมา (ทีครอบคลมุเฉพาะอโุบสถ) จะไมมี่ผู้ใดได้ทราบอีก โดยเฉพาะ

ฝ่ายมหานิกาย จึงได้มีพระบรมราชโองการให้สมเดจ็พระวนัรัตน (แดง สีลวฑัฒโน) เมือดํารงสมณ

ศกัดิเป็นพระศรีสมโพธิ สงักดัมหานิกาย มาเรียนรู้การผกูมหาสีมาตามแบบแผนของวดัปทุมวนา

รามนี โดยท่านได้รับพระราชทานพระราชหตัถเลขาเป็นแผนผงั โดยถือเป็นการเรียนรู้การผกูพัทธ

สีมาจากตําราทีได้รับพระราชทานมาซึงตอ่มาภายหลงัได้เขียนเป็นคมัภีร์ขนึมา (คือตํารา สีมากถา 

สมดุขอ่ยวดัสทุศันเทพวราราม) เมือท่านดํารงสมณศกัดิเป็นพระวโรดม 

เพราะฉะนันขณะทีท่านเป็นพระธรรมวโรดมก็เป็นผู้ เชียวชาญในการผูก 

ขณัฑสีมา และ มหาสีมาเนืองจากได้ศกึษาสืบทอดมาจากพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

และประกอบกับยังไม่เคยมีวดัในมหานิกายทีมีขณัฑสีมาเต็มพืนทีมาก่อน พอท่านสร้างวดัโพธิ

                                                             
174สมเด็จพระวนัรัตน (แดง สีลวฑัฒโน) ถือกําเนิดในสมยัรัชกาลที 2 ปี พ.ศ. 2365 

บวชเรียนทีวดัอินทาราม ใกล้บ้านเกิดท่าน ต่อมาได้ย้ายตามอาจารย์ พระธรรมเุทศาจารย์ (ฉิม) 

มาอยู่วัดสุทัศนเมือคราวสร้างเสร็จ ต่อมาสมัยรัชกาลที 4 พระองค์ได้ทรงแต่งตังให้ท่านเป็น

พระราชาคณะ พระศรีสมโพธิ  พอสมยัรัชกาลที 5 ทรงเลือนให้เป็น พระเทพกวี พ.ศ. 2415 และ 

พระวโรดม เจ้าคณะรองฝ่ายใต้ เมือพ.ศ. 2422 ท้ายทีสดุเลือนขึนเป็นสมเด็จพระวนัรัตน พ.ศ. 

2434 ดใูน เสาวลกัษณ์ พงษาโปษยะนันทน์, สมเด็จพระวันรัตสมัยรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: 

อมรินทร์พรินติง, 2553), 96. 
175ดงัตวัอย่างพระราชวินิจฉัยของรัชกาลที 5 ทีได้ตรัสกับสมเด็จพระวนัรัตน (แดง) 

เรืองปัญหาระหว่างฝ่ายธรรมยุติและมหานิกาย เรืองการผกูพัทธสีมาได้ใน ชลธีร์ ธรรมวรางกูร 

และทรงวิทย์ แก้วศรี, ประมวลเอกสารสําคัญ เนืองในการสถาปนาววัดเบญจมบพิตรดุสิต

วนาราม, 8-9. 
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นิมิตร จึงได้ขอพระบรมราชานุญาตจากรัชกาลที 5 ขอทําการผกูมหาสีมาของวดัโพธินิมิตร ตาม

ตําราพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทีทรงพระราชทานให้ เพือเป็นตวัอย่างกับวดัฝ่าย

มหานิกายอืนๆ ภายหลงั176 หลกัฐานทีช่วยยืนยนัเรืองความเกียวข้องกบัของสมเดจ็พระวนัรัตนกบั

ภาพจิตรกรรมฝาผนงัในพระอโุบสถแห่งนีโดยตรง คือ การปรากฏภาพการผกูสีมาในลกัษณะตา่งๆ 

(ภาพที 116) ซึงอาจเป็นความประสงค์ของสมเดจ็พระวนัรัตนทีต้องการถ่ายทอดความรู้ทีท่านมีไว้

ในจิตรกรรมฝาผนงัพระอารามทีท่านสถาปนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในการผกูมหาสีมานี เป็นทีพอพระทัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัวดงัทีระบุในพระบรมราชโองการ การนีสมเด็จพระวนัรัตน (แดง) ได้ศึกษากับพระมหา

เถระผู้ ชํานาญ และได้สอบทานกับสมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสสเถระ) วัดราชประดิษฐ์ โดย

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าฯ ได้มีพระราชกระแสชมเชย ทีสําคญัคือในวนัผกูมหาสีมาทีวดั

โพธินิมิตร แม้แตส่มเดจ็พระสงัฆราช (สา ปสุสเถระ) ก็ได้เสดจ็เป็นประธาน แต่มิได้ทรงเข้าร่วมใน

พิธีสงัฆกรรม177 

การทีพระผู้สร้างวัดมีความสามารถในการผกูสีมา ทําให้มีส่วนกับการผูก

อย่างมหาสีมาทีวัดโพธินิมิตร ทังยังเกียวข้องกับพระเถระฝ่ายธรรมยุตในระดับสูงอย่าง

                                                             
176น. ณ ปากนํา [นามแฝง], สีมากถา สมุดข่อยวัดสุทัศนเทพวราราม (กรุงเทพฯ: 

เมืองโบราณ, 2540), 162 - 163. 
177อภิวฒัน์ ปรีชาประศาสน์, “ประวตัิวดัโพธินิมิตร,” ใน กฐินพระราชทานวัดโพธิ

นิมิตร (กรุงเทพ: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2523), 22. 

 

ภาพที 116 ภาพแสดงการปักสีมา โดยนิมิตตา่งๆ วดัโพธินิมิตร 
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พระสงัฆราช และสมเดจ็พระวนัรัตนก็ยงัเป็นเถระชนัผู้ใหญ่ในฝ่ายมหานิกาย ย่อมสะท้อนให้เห็น

ถึงความสมัพนัธ์ทงัสองนิกายโดยทีท่านเป็นผู้เกียวข้องได้ไม่มากก็น้อย จึงอาจเป็นข้อสนันิษฐาน

อีกประการทีน่าจะเป็นทีมาของการเขียนจิตรกรรมในแนวทางคล้ายเรืองแบบพระราชประสงค์

รัชกาลที 4 เรืองจริยวตัรสงฆ์ หรือการเขียนทังภาพวดัสทุัศนเทพวรารามทีท่านประจําอยู่ (ภาพที 

117) หรือฉากวดัโพธินิมิตรทีท่านสร้าง หรือภาพวดัฝ่ายธรรมยุตอย่างวดัราชบพิธสถิตมหาสีมา

รามในตําแหน่งห้องภาพระหวา่งช่องหน้าตา่ง ควรเป็นการเขียนเพือสะท้อนความสมจริงในแง่ของ

เชิงช่างและแสดงความเกียวข้องกบัผู้สร้างวดัด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บคุคลสําคญัลําดบัสดุท้ายคือ พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที

ทรงสนิทสนมกบัสมเดจ็พระวนัรัตน ซึงจะเห็นได้จากเหตกุารณ์ตา่งในเวลาใกล้เคียงกนั คือสมเด็จ

พระวนัรัตนเป็นทีไว้วางพระราชหฤทยัให้รับหน้าทีสําคญัหลายประการในการสถาปนาวดัเบญจม

บพิตร หรือการทีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดําริทีจะทําพระบฏ

ประกอบกบัแผน่ศิลาจารึก ประดิษฐานไว้ทีโรงเรียนวดัเบญจมบพิตร ประหนึงเพือเป็นการระลกึถึง

สมเดจ็พระวนัรัตน178 เป็นต้น 

                                                             
178พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั, พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชวจิารณ์เทียบลัทธิพระพุทธศาสนาฝ่ายหีนยานกับ

มหายาน และเรืองพระบฏหลวง, 19. 

 

ภาพที 117 ภาพวดัสทุศัน์ วดัโพธินิมิตร 
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ทงัหมดทีกลา่วมาจึงอาจเป็นหลกัฐานหนึงทีช่วยทําเข้าใจได้ว่า แม้พระองค์

ไมไ่ด้มีพระราชดําริเจาะจงให้เขียนจิตรกรรมเรืองใดอย่างเฉพาะเจาะจง แตพ่ระราชประสงค์ทีเห็น

ได้ชดัคือทรงต้องการให้พระอโุบสถมีการประดบัด้วยจิตรกรรมฝาผนงัตามความเหมาะสม จึงเป็น

หน้าทีของผู้ อํานวยการสร้างวดัและช่างเขียนซึงได้เลือกเรืองราวได้ตามประสงค์ของผู้บูรณะ โดย

จิตรกรรมได้แสดงสอดคล้องกับบริบทและเห็นความต้องการในการสือความหมาย เพือการ

เทิดพระเกียรติของพระพทุธเจ้าหลวงทีทรงทะนบํุารุงพระศาสนาผา่นเรืองราวการประดิษฐานพระ

ศรีมหาโพธิ โดยใช้แหลง่อ้างอิงใหมใ่นการเขียนภาพ ความสอดคล้องของงานจิตรกรรมกับบริบท

ด้านทางด้านบคุคลทีเกียวข้องกับวดั รวมถึงยังสะท้อนอิทธิพลความเคลือนไหวทางพุทธศาสนา

ในช่วงร่วมสมยัได้อย่างด ี

วัดเบญจมบพติรดุสิตวนาราม เมือสถาปนาวดัเบญจมบพิตร พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้รือพระทีนังทรงผนวชเดิม ทีอยู่ในพุทธรัตนสถาน 

พระบรมมหาราชวงั ซึงเคยเป็นทีประทบัคราวทีพระองค์ทรงผนวช เมือ พ.ศ. 2416 โดยย้ายพระที

นงัทรงผนวชมาปลกูทีวดันีและใช้เป็นกฏิุของเจ้าอาวาสองค์แรก ภายในพระทีนังมีภาพจิตรกรรม

ฝาผนังเกียวกับประวตัิศาสตร์ พระราชประวัติ ขนบธรรมเนียมประเพณีสมัยรัชกาลที 5 โดย

จิตรกรรมฝาผนงัจึงเขียนขนึในคราวทีย้ายพระทีนงัมาวดันี179 

3.7 จติรกรรมฝาผนังเรืองพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่ หัว ผนังภายในเขียนภาพเกียวกับพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หวั นบัแตป่ลายสมยัรัชกาลที 4 โดยตอ่มาได้มีการแต่งชือตอนต่างๆ ประกอบ โดย สมเด็จ

พระอริยวงศาคตญาณ (ปลด กิตฺติโสภณ) ขณะนันดํารงสมณศกัดิเป็นสมเด็จพระวันรัต กิตติ

โสภณเถระ เจ้าอาวาสวดัเบญจมบพิตรในขณะนนั รวมเป็น 20 ตอน ได้แก่ โสกนัต์ บรรพชาเทศนา 

หว้ากอ ธรณีรําไห้ ราไชสวรรย์ มิงขวญัประชา ชีบาชืนชม ภิรมย์ปรางค์ปรา พุทธานุสาวรีย์ พระ

บารมีไพบลูย์ ทตูทลูสาส์นตรา ราชานิวตัิ ไพรัชประพาส ประเทศราชนานา (1) ประเทศราชนานา 

(2) รักษาพทุธศาสน์ตรวจราชการ สงัหารกมุภา ย้ายมาอยู่ทีนี180 

จิตรกรรมฝาผนงับอกเลา่เรืองราวตงัแตพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัรัชกาล

ที 5 ทรงพระเยาว์ ทรงผนวชเป็นสามเณร (ภาพที 118) เหตกุารณ์ทีพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าฯ

ทรงเสด็จหว้ากอ จนเป็นเหตุแห่งการสวรรคต (ภาพที 119) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

                                                             
179สนัติ เลก็สขุมุ, ข้อมูลกับมุมมอง: ศิลปะรัตนโกสินทร์, 207. 
180น. ณ ปากนํา [นามแฝง], ชุดจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย พระทีนังทรง

ผนวช (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2543), 42-43. 
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เจ้าอยู่หวัเมือทรงเสดจ็ขนึครองราชสมบัติ ได้ทรงมีพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ เพือบ้านเมือง 

(ภาพที 120) จนมาถึงท้ายรัชกาล มีการสร้างวดัเบญจมบพิตร อนัเป็นมลูเหตกุารณ์ย้ายพระทีนัง

ทรงผนวชจากพระบรมมหาราชวงัมาปลกูทีวดันีด้วย (ภาพที 121) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 118 ภาพ ทรงผนวช พระทีนงัทรงผนวช 

 

ภาพที 119 ภาพ พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าฯ เสดจ็หว้ากอ พระทีนงัทรงผนวช 
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พระราชกรณียกิจหรือพระราชจริยวตัรสองประการสําคญัทีแสดงออกให้เห็น

จากงานจิตรกรรมได้แก่ประการแรก คือ พระราชกิจด้านการเมืองการปกครอง โดยจะเห็นภาพ

ประวตัิศาสตร์ นบัแตที่พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จ

พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงเสดจ็ขนึครองราชสมบตัิปกครองแผน่ดินด้วยศกัดิและสิทธิอนัชอบ

 

ภาพที 120 ภาพพระราชกรณียกิจ  

 

 

ภาพที 121 ภาพ ย้ายมาอยู่ทีนี 

ทีมา: น. ณ ปากนํา [นามแฝง], ชุดจติรกรรมฝาผนังในประเทศไทย พระทีนังทรงผนวช 

(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2543), 63. 
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ธรรม แม้ว่าเวลานันยังทรงพระเยาว์ จึงต้องมีผู้ สําเร็จราชการแทน เมือพระองค์ทรงปกครอง

บ้านเมือง ทรงมีพระราชกิจตา่งๆ มากมาย โดยเฉพาะการเจริญสมัพนัธไมตรีกบัประเทศตา่งๆ การ

เสดจ็เยือนตา่งประเทศ หรือการมีพระราชปฏิสนัถารกบัทตูตา่งประเทศ ดงัจะเห็นในภาพจิตรกรรม

เช่นกัน (ภาพที 122) ประการทีสอง คือ พระราชกิจด้านการศาสนา จิตรกรรมได้บอกเล่าการ

พระองค์ทรงผนวช และเมือขนึเป็นกษัตริย์ พระองค์ทรงทะนบํุารุงพระศาสนา ทรงสร้างพระอาราม

หลวงประจํารัชกาล คือวดัราชบพิธ หรือสถาปนาวดัพระปฐมเจดีย์จนแล้วเสร็จ แล้วเสด็จยก

ยอดนภศลูพระเจดีย์ (ภาพที 123) หรือการเสดจ็พระราชดําเนินสระบรีุ ทีประดิษฐานรอยพระพุทธ

บาท เป็นต้น ก็ล้วนแล้วแตบ่อกเลา่พระราชกิจทีมีตอ่การพระศาสนาทงัสิน 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 122 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าฯ ทรงเสดจ็ออกรับราชทตู  

 

 

ภาพที 123 การเสดจ็ยกยอดนภศลูพระปฐมเจดีย์ 
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เทคนิคในงานจิตรกรรมฝาผนังเ ขียนภาพในลักษณะสมจริง ใช้หลัก

ทศันียภาพ เช่นเดียวกบัจิตรกรรมฝาผนงัร่วมสมยักนั อย่างไรก็ตามการเขียนภาพในพระทีนังทรง

ผนวช ตา่งจากทีอืนตรงการเขียนเรืองราวจิตรกรรมเป็นเรืองตอ่เนืองกนัเตม็พืนที โดยไม่มีการแบ่ง

กรอบภาพ หรือแบ่งพืนทีระหวา่งสว่นบนกรอบประตหูน้าตา่งและสว่นลา่งดงัทวัไป ปัจจัยดงักล่าว

เมือได้มาประยกุต์ใช้กบังานจิตรกรรมทีพระทีนงัทรงผนวช (ภาพที 124) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีการใช้โทนสีสมจริง เน้นไปทางโทนสีสวา่ง ใช้ทงัเทคนิคตดัเส้น การปิดทอง 

และการแรเงาด้วยความเข้มสีเพือบอกมิติของวัตถุ สังเกตภาพอาคารทีปรากฏ จะเน้นความ

เกียวข้องกบัเนือเรืองพระราชประวตัิ คือสว่นทีเป็นพระบรมมหาราชวงั พระทีนังต่างๆ ซึงแม้ว่าจะ

เขียนสถานทีซํากนัหลายครัง แตช่่างได้เปลียนมมุมองในการเขียนจึงทําให้ภาพฉากดหูลากหลาย 

เช่นพระทีนงัสทุไธสวรรย์ เป็นต้น (ภาพที 125 - 126) นอกจากนียงัมี วดัพระศรีรัตนศาสดาราม วดั

ราชบพิธ หรือสถานทีตา่งๆ ทีทรงเคยเสดจ็ประพาส (ภาพที 127) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 124 การเขียนภาพในพระทีนงัทรงผนวช 

 

ภาพที 125 พระทีนงัสทุไธสวรรย์  ในภาพรักษาพทุธศาสน์  
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การเขียนภาพบคุคลประกอบกบับริบทเหตกุารณ์ต่างๆ ในจิตรกรรมฝาผนัง

เรืองพระราชประวตัิ แสดงความน่าสนใจในด้านการสะท้อนภาพสงัคมในช่วงสมยัพระบาทสมเด็จ

พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เช่น ธรรมเนียมการแตง่กาย หรือไว้ทรงผมในแตล่ะโอกาส เช่น ในคราว

ทีพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เสดจ็สวรรคตก็ได้แสดงภาพผู้คนโกนศีรษะ อนัแสดงถึง

การไว้ทกุข์ (ภาพที 128) ในขณะเดียวกัน การเขียนภาพเหมือนบุคคล ก็ปรากฏมาก ซึงน่าจะใช้

ภาพถ่ายเข้ามาช่วยในการเขียนภาพด้วย เช่น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามาลา กรม

พระยาบําราบปรปักษ์ หรือ สมเดจ็เจ้าพระยาบรมมหาศรีสริุยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นต้น (ภาพที 

129 -130) 

 

ภาพที 126 พระทีนงัสทุไธสวรรย์ ในภาพภิรมย์ปรางค์ปรา 

 

 

ภาพที 127 ภาพพระอโุบสถ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
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ภาพกว้างของขนบธรรมเนียมประเพณี และพระราชพิธีต่างๆ ก็ย่อมปรากฏ

ให้เห็นได้ชัดด้วย เช่น พระราชพิธีโสกันต์ พระราชพิธีทรงผนวช พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

กระบวนเสดจ็เลียบพระนคร (ภาพที 131) เป็นต้น รวมไปถึงการภาพเฉลิมฉลองในโอกาสต่างๆ ที

แสดงภาพมหรสพและการละเลน่ เช่นการเลน่ละคร การเล่นโขน (ภาพที 132) เป็นต้นทีผ่านมามี

ข้อสนันิษฐานเกียวกบัเรืองช่างเขียนในพระทีนงัทรงผนวชวา่มีหลายท่านร่วมกนั พิจารณาจากฝีมือ

ช่าง ในจํานวนนันได้แก่ พระองค์เจ้าจันทรสุเทพ สิงหนาม181 หรือว่า พระยาหัตถการบัญชา 

(กนั)182 เป็นสว่นหนึงของกลุม่ช่างทีเขียนภาพทีพระทีนงัทรงผนวชด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
181จลุทศัน์ พยาฆรานนท,์ “ภาพจิตรกรรมพระราชประวติัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว,” วัฒนธรรมไทย 7, 8 (ตุลาคม 2510): ไม่ปรากฏเลขหน้า. อ้างถึงใน อเนก นาวิกมูล, 

จิตรกรรมพระราชประวัติรัชกาลท ี5 (กรุงเทพฯ: แสงดาว, 2554), 30-31. 
182เรืองเดียวกนั, 7-8. 

 

ภาพที 129 ภาพเขียน สมเดจ็เจ้าพระยาบรมมหาศรีสริุยวงศ์ ในตอนหว้ากอ  

 

ภาพที 128 ผู้คนโกนศีรษะไว้ทกุข์ 
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ภาพที 131 กระบวนเสดจ็เรียบพระนคร 

ทีมา: น. ณ ปากนํา [นามแฝง], ชุดจติรกรรมฝาผนังในประเทศไทย พระทีนังทรงผนวช 

(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2543), 50. 

 

ภาพที 130 ภาพถ่าย สมเดจ็เจ้าพระยาบรมมหาศรีสริุยวงศ์  

(ภาพจาก หอจดหมายเหต)ุ 



162 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิเคราะห์ภาพรวมและแนวความคิดการแสดงออกเนือหาเรืองราว 

หลกัฐานเอกสารทีน่าจะช่วยระบชุ่วงเวลาการเขียนจิตรกรรมทีพระทีนังทรงผนวช อยู่ในประกาศ

ของรัชกาลที 5 วา่ด้วยเรืองถวายทีวดั และถวายเสนาสนะลงวนัที 6 ธนัวาคม พ.ศ. 2443 ความว่า 

“...กบัทงัเสนาสนะทีสร้างคือ พระทีนังทรงผนวชหมู่หนึง 4 หลงั ...ผนังข้างในเขียนเรืองเปนพระ

ราชพงศาวดารแผน่ดินปัตยบุนันีตลอดเวลาข้าพเจ้าอปุสมบทนัน ...พระทีนังทรงผนวชหมู่นี เปน 

ของข้าพเจ้าบริจาคทรัพย์ทงัสิน...”183 จึงอาจเป็นไปได้ว่าจิตรกรรมเขียนขึนในช่วงเวลาสถาปนา

พระอาราม และเขียนเสร็จสินในปีถดัมา คือ พ.ศ. 2442 - พ.ศ. 2443 

การเขียนจิตรกรรมในลกัษณะบอกเล่าเรืองราวร่วมสมยันี เคยเกิดขึนครัง

หนึงเมือต้นรัชกาลสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นจิตรกรรมฝาผนังทีพระทีนังทรงผนวช

หลงัเก่า ทีบริเวณพระพุทธรัตนสถาน ในพระบรมมหาราชวงั เพือเป็นทีประทับเมือพระองค์ทรง

ผนวชในปี พ.ศ. 2416184 โดยบันทึกของนายคาร์ล บ็อคเรือง Temple and Elephants ได้เขียน

บรรยายในโอกาสทีได้เข้าเยียมชมพระทีนงัทรงผนวชเมือราว พ.ศ. 2424 -2425 ไว้วา่  

                                                             
183ประวัติวัดเบญจมบพติรดุสิตวนาราม, พิมพ์ครังที 2 (พระนคร: โรงพิมพ์กรมการ

ศาสนา, 2508), 41. 
184พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าฯ โปรดฯ ให้หมอ่มเจ้าประวิช ชมุสาย ต่อตวัอย่าง

พระทีนงัถวาย ด ูโชติ กลัยาณมิตร, ผลงาน 6 ศตวรรษช่างของไทย, 80. 

 

ภาพที 132 โขนชกัรอก 
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“...สิงทีนา่สนใจในห้องนีคือชดุภาพฝาผนงัฝีมือชา่งไทย เป็นภาพไมมี่ทิวทศัน์ที

เห็นไกลออกไปตามแบบของไทย แสดงเหตุการณ์สําคัญ...ในพระราชประวัติของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั...มีภาพทีพระองค์โปรดฯ ให้ทูตานุทูตของประเทศยุโรปเข้า

เฝ้าเป็นครังแรก ภาพท่านผู้ สําเร็จราชการแผ่นดินกระทําพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณซึงเป็น

เหตกุารณ์ในสมยัทียงัทรงพระเยาว์ และมีภาพพระอาจารย์ คือมิสซิสเลียวโนเวนส์ร่วมอยู่

ด้วย...”185 

แม้วา่พระทีนังทรงผนวชในพระบรมมหาราชวงัจะถูกรือย้ายไปแล้วซึงหน้า

เสียดายอย่างยิง แต่หากเชือตามหลักฐานเอกสารจะทําให้เข้าใจได้ว่า พระบาทสมเด็จพระ

จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงมีพระราชประสงค์ให้มีการเขียนจิตรกรรมฝาผนงัแบบแปลกใหมแ่ละยงั

เห็นแนวทางของเนือหาเรืองราวในงานจิตรกรรมจากการเขียนเรืองสมจริง เป็นเหตกุารณ์ร่วมสมยั 

หรือบคุคลสําคญั ทีเกียวข้องกบัพระองค์โดยตรง สอดคล้องกับฐานะทีเป็นพระทีนังส่วนพระองค์

นบัแตต้่นรัชกาล ทงันีแนวความคิดเรืองจิตรกรรมเรืองพระราชประวตัิทีพระทีนงัทรงผนวชหลงัเก่า 

ย่อมเป็นต้นแบบการเขียนภาพเชิงพระราชประวตัิในพระทีนงัทรงผนวชทีวดัเบญจมบพิตรด้วย 

ทังนีจะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์อย่างเจาะจงทีจะบันทึก

เหตกุารณ์และบคุคลสําคญัทางประวตัศิาสตร์ด้วยวิธีการเขียนภาพจิตรกรรมอนัเป็นสือทางหนึง 

แม้วา่ในขณะนนัจะมีนวตักรรมอย่างกล้องถ่ายรูปทีแพร่หลายนิยมอย่างมากแล้วก็ตาม ทงัยงัใช้ใน

การบนัทึกเหตกุารณ์ตา่งๆ ในรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าไว้อย่างมากมาย จึงมีความ

เป็นไปได้ว่าการบอกเล่าด้วยภาพจิตรกรรมตามแบบงานช่างไทยอาจแสดงความต่อเนืองของ

เหตกุารณ์และใช้เป็นการประดบัตกแตง่พระทีนงัทรงผนวชได้เหมาะสมและเป็นเอกภาพมากกวา่ 

คณุคา่ของงานเขียนจิตรกรรมฝาผนังทีพระทีนังทรงผนวช จากการศึกษาที

ผ่านมา โดยเรืองเฉพาะความสมจริงทีแสดงออกมาในงานจิตรกรรม ทําให้ทราบว่า เป็น

แนวความคิดแบบสจันิยม ทีเขียนขนึเพือความสวยงามและมุง่เน้นการเลา่เรียงเหตกุารณ์ตา่งๆ ซึง

ร่วมสมยักบัการเขียนจิตรกรรม186 นอกจากสะท้อนให้เห็นภาพสงัคมในอดีตได้อย่างชดัเจนแล้ว ยงั

                                                             
185เสฐียร พนัธรังษี, ท้องถนิสยามยุคพระพุทธเจ้าหลวง, พิมพ์ครังที 5 (กรุงเทพฯ: 

ศิลปวฒันธรรม, 2550), 368-369. 
186ดรูายละเอียดเรืองการศึกษาภาพสงัคมวัฒนธรรมของจิตรกรรมแห่งนี ใน วณี

พรรณ ฤาไชยคาม, “ภาพจิตรกรรมฝาผนังทีพระทีนังทรงผนวชวัดเบญจมบพิตรดสิุตวนาราม 

อําเภอดสิุต กรุงเทพมหานคร,” (สารนิพนธ์ศิลปศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดี มหาวิทยาลยั

ศิลปากร, 2524), 70-99. 
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เป็นการเขียนเรืองชีวประวตัิของเฉพาะบุคคล จิตรกรรมฝาผนังแห่งนีนับได้ว่าเป็นการเขียนภาพ

ตามคติใหม ่เพราะสว่นใหญ่จิตรกรรมฝาผนงัแบบประเพณีในพระอารามเขียนขึนก็เพือเป็นพุทธ

บูชาหรือไม่ก็เป็นการบันทึกเรืองราวทีทราบต่อกันมาในทํานองตํานานและประวตัิศาสตร์ของ

บคุคลสําคญัผู้ลว่งลบั ดงัตวัอย่างเช่น จิตรกรรมฝาผนงัทีหอพระราชพงศานสุร และหอพระราชกร

มานสุร ในพระบรมมหาราชวงั 

ในขณะทีแนวความคิดทีสําคญัปรากฏในงานจิตรกรรมนี นอกจากนําเสนอ

ในเรืองพระชีวประวัติทีร่วมสมัยแล้ว ประเด็นทีอาจวิเคราะห์เพิมเติมได้คือเรืองการนําเสนอ 

ภาพลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ในรูปแบบของผู้ปกครองรัฐ ตามแนวความคิดของยุค

สมัยใหม่ มีรายละเอียดดงันี 

แนวความคิดเรือง เทวราชา เป็นคติทีเกียวข้องกบัระบบการปกครองในสมยั

โบราณ สําหรับอาณาจักรไทยโบราณ อย่างเช่น สโุขทัย อยุธยา จนสืบมาในรัตนโกสินทร์ ต่างมี

รากฐานแนวความคิดดังกล่าวมาจากอาณาจักรเขมรโบราณ 187 แนวคิดดังกล่าวได้รับคติ

พราหมณ์-ฮินด ูไศวะนิกาย โดยคติเทวราชา ได้ให้ฐานะ สมมติเทพ หมายถึงพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นเทพทีอวตารลงมาเพือปกครองมนุษย์ ทําให้ชนชันกษัตริย์มีสิทธิอํานาจมากสูงสุดใน

อาณาจกัร ทงันีสิงทีบ่งบอกได้ชดัเจนคือเรืองการเฉลิมพระนามของพระมหากษัตริย์ซึงเกียวข้อง

กบัชือเทพฮินด ูพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมถึงพระราชพิธีตา่งๆ ทีทรงกระทําเพือบ้านเมืองด้วย 

อีกคติหนึงทีเจริญควบคูม่ากบัคติเรืองเทวราชา คือ ธรรมราชา เป็นคติทีมี

พทุธศาสนาเป็นพืนฐาน พบแนวความคิดดงักลา่วได้ชดัเจนตงัแตส่มยัสโุขทยั ทงันีแนวคิดดงักลา่ว 

ว่าด้วยเรืองการเป็นผู้ปกครองแผ่นดินโดยธรรม รวมถึงแนวคิดเรืองกษัตริย์ผู้ มีบุญประดจุ พระ

โพธิสตัว์ ยกตวัอย่างเช่น เรืองทศพิธราชธรรม หรือธรรม 10 ประการสําหรับพระมหากษัตริย์นัน 

เป็นเรืองทีเกียวข้องกบัทศบารมี หรือการปฏิบตัิบารมีธรรม 10 ประการของพระโพธิสตัว์ เป็นต้น188 

                                                             
187ดเูพิมใน อไุรศรี วรศะริน,“ประวตัิศาสตร์กัมพูชา,” ประชุมอรรถบทเขมร: รวม

บทความวิชาการของศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อุไรศรี วรศะริน (กรุงเทพฯ: ภาควิชา

ภาษาตะวนัออก มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2545), 63 - 65. 
188อย่างไรก็ตามความแตกตา่งอยู่ที การบําเพ็ญบารมีของพระมหากษัตริย์ หรือของ

ผู้ปกครองนนั มุ่งผลอยู่ทีความสขุของประชาชน ส่วนการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสตัว์นันมุ่งสู่

พระโพธิญาณหรือความหลดุพ้น ด ูจารุณี อินเฉิดฉาย, “พระโพธิสตัว์ตามรอยเบืองพระบาทพระ

พทุธธรรมิกราชา,” ใน คุณธรรม จริยธรรม ตามรอยพระโพธิสัตว์ (กรุงเทพฯ: พิพิธภณัฑสถาน

แห่งชาติ พระนคร, 2550), 59-62. 
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นอกจากนีจะเห็นได้จากการทีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ทํานบํุารุงพระพทุธศาสนาในด้านตา่งๆ ทงั

ทางศาสนวัตถุ เช่น และทางธรรม เช่นการสร้างปฏิสังขรณ์พระอาราม หรือการสังคายนา

พระไตรปิฎกเป็นต้น 

ทงัระบบ เทวราชา และ ธรรมราชา เป็นแนวความคิดองค์ประกอบสําคญั

ทีหลอ่หลอมจนเกิดเป็นทงัโครงสร้างทางการปกครองและทางภาพลกัษณ์ของสถาบันกษัตริย์นับ

แตอ่ดีตจนถึงสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น อย่างไรก็ตาม เมืออารยธรรมของตะวนัตกเข้ามาอย่างมาก

ขึน แนวความคิดในด้านการเมืองการปกครองได้เข้ามาด้วย ซึงส่งผลให้ระบบโครงสร้างและ

ภาพลกัษณ์ทางการเมืองการปกครองย่อมเปลียนไปตามกนั ทําให้เกิดภาพของพระมหากษัตริย์ที

ทรงสถานภาพเหนือมนุษย์ปุถุชนทัวไป กระบวนการการเปลียนแปลงทางความคิดได้ก่อให้เกิด

สํานึกอย่างใหมใ่นสงัคม ทีมองผู้ เป็นกษัตริย์ในฐานะผู้ รับผิดชอบและนักพัฒนาประเทศ ทังนีจึง

ย่อมสง่ผลตอ่ระบบความคิดในการสร้างงานศิลปกรรมตา่งๆ ด้วยเช่นกนั 

ดงันนัหากวิเคราะห์เนือเรืองในภาพจิตรกรรมในพระทีนังทรงผนวช ซึงเป็น

การนําเสนอพระราชประวตัิและพระราชกรณียกิจตา่งๆ จึงแสดงให้เห็นถึงสถานภาพบทบาทของ

กษัตริย์ในฐานะบคุคลผู้ปกครองแผน่ดินสยาม ตามแบบความคิดสมยัใหม่ในเวลานัน มากกว่าที

จะเป็นภาพของสมมติเทพหรือพระโพธิสตัว์ซึงเป็นภาพลกัษณ์อย่างเก่า ทังนีแนวทางการสร้าง

ศิลปกรรมเพือการเฉลิมพระเกียรติคณุของพระมหากษัตริย์ เป็นแบบทีเริมเห็นชัดเจนขึนเมือเข้าสู่

รัชกาลที 5 ดงัตวัอย่างเช่น ภาพจิตรกรรมฝาผนังทีวดัราชประดิษฐ์ฯ ซึงเป็นการเฉลิมพระเกียรติ

พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ดงัทีกลา่วไปแล้วข้างต้น 

ความพิเศษของจิตรกรรมฝาผนังของจิตรกรรมพระราชประวตัิทีวดัเบญจม

บพิตร จึงอยู่ทีความสอดคล้องด้านบริบทของสถานทีส่วนพระองค์ด้วย เพราะการเขียนจิตรกรรม

ทวัไปในพระอารามจะเขียนภายในพระอโุบสถหรือพระวิหาร หอไตร เป็นต้น โดยเรืองทีเขียนเป็น

เรืองเกียวกบัพทุธประวตัิและชาดก หรือเรืองจากวรรณกรรมต่างๆ ทีอยู่ในความสนใจในขณะนัน 

แต่ว่าจิตรกรรมเรืองพระราชประวตัิ เป็นเรืองส่วนพระองค์ ทีบอกเล่าภายในบริบทอาคารส่วน

พระองค์ นบัแตต่ามวตัถปุระสงค์การสร้างพระทีนงัตงัแตท่รงผนวชเมือ พ.ศ. 2416 แล้ว การเขียน

จิตรกรรมเรืองนีจึงเป็นเหมือนการเฉลิมพระเกียรติยศและพระราชกรณียกิจทีผ่านมาของพระองค์

ด้วย 

เมือพิจารณาพระราชประสงค์ของการสร้างพระอารามแห่งนี ยิงทําให้เห็น

ภาพรวมยิงขึนในเรืองความสอดคล้องกับบริบท กล่าวคือ เป็นพระอารามทีพระบาทสมเด็จพระ

จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงสถาปนาขนึเพือคูเ่คียงกบัพระราชวงัดสิุต ซึงเป็นพระราชวงัแห่งใหม่ที
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พระองค์ทรงสร้าง โดยโปรดให้แก้ชือวดัจากเดิมคือ วัดเบญจบพิตร เป็น วัดเบญจมบพิตร ซึง

หมายถึง วดัของพระเจ้าแผน่ดินรัชกาลที 5 นอกจากนีวดัเบญจมบพิตรยงัมีความสําคญัในฐานะที

เป็นอนสุรณ์สถานทีระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนืองจากวดันีสร้างด้วย

พระราชดําริและพระราชนิยมของพระองค ์ทรงดแูลอย่างใกล้ชิดในด้านต่างๆ ทังยังแสดงพระราช

ประสงค์ไว้วา่เมือพระองค์เสดจ็สวรรคต ให้นําพระสรีรางคารมาบรรจไุว้ใต้รัตนบลัลงัก์พระพุทธชิน

ราช ในพระอโุบสถด้วย189 

กลา่วสรุปได้วา่ จิตรกรรมฝาผนังเรืองพระราชประวตัิพระทีนังทรงผนวชจึง

เป็นสว่นทีแสดงความสมบรูณ์ทงัเรืองความสอดคล้องกับบริบทสถานที และการสะท้อนภาพของ

แนวทางศิลปกรรมทีเชือมโยงกบัความนึกคิดและทัศนคติใหม่ๆ เกียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

ได้อย่างชดัเจน 

3.8 สรุปแนวทางพระราชประสงค์กับจิตรกรรมเ รืองตํานานและ

ประวัติศาสตร์  จิตรกรรมฝาผนงัทีเป็นเรืองราวเชิงตํานานประวตัิศาสตร์หรือภาพเกียวกบัวิถีชีวิต 

เริมปรากฏความนิยมมากขึนเมือมาถึงสมยัรัชกาลที 4 โดยเฉพาะเรืองราวความสมจริงในเชิง

ประวตัิศาสตร์ ดงัตวัอย่าง หอราชพงศานสุร และหอราชกรมานสุร มีการเขียนเรืองจากพงศาวดาร

กรุงเก่าและพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รวมไปถึงการเขียนจิตรกรรมทีมาจากวรรณกรรม หรือ

ตํานานต่างๆ เช่น จิตรกรรมเรืองอิเหนา ทีวดัโสมนัสวิหาร และจิตรกรรมเรืองตํานานพระพุทธ

สิหิงค์ ทีวดับวรสถานสทุธาวาส แนวทางเนือหาเหลา่นีได้เป็นตวัอย่างทีแสดงความสืบเนืองในการ

เขียนจิตรกรรมฝาผนงัในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัเช่นกนั 

เมือ พ.ศ. 2430 ได้เกิดเหตกุารณ์ครังสําคญัด้านงานจิตรกรรมทีเกียวกับ

เรืองราวตํานานและประวตัิศาสตร์ขนึ กลา่วคือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรด

เกล้าฯ ให้มีการประกวดเขียนภาพประกอบโครงพระราชพงศาวดารเพือใช้ในการประดบัพระเมรุ

ท้องสนามหลวง ทังนีพระองค์โปรดให้มีการแต่งโคลง รวมถึงได้ทรงร่วมพระราชนิพนธ์ด้วย และ

ทรงเลือกสรรจากในพงศาวดาร 92 เรือง ให้ช่างเขียนทีมีฝีมือเขียนภาพประกอบ โดยมีการ

ออกแบบกรอบกระจกสําหรับภาพเขียน190 การประกวดภาพเขียนได้สะท้อนให้เห็นว่ามีแนวทาง

ของเนือหาเรืองราว กระบวนวิธีใหม่ในการสร้างสรรค์ รวมถึงแหล่งแรงบันดาลใจใหม่ทีอ้างอิงใน

                                                             
189กรมศิลปากร, ศิลปวัฒนธรรมไทย เล่มที 4: วัดสําคัญกรุงรัตนโกสินทร์, 29-

30. 
190กรมศิลปากร, โครงพระราชพงศาวดาร พร้อมบทขยายความและบทวิเคราะห์, 

พิมพ์ครังที 6 (กรุงเทพฯ: สํานกัวรรณกรรมและประวตัิศาสตร์ กรมศิลปากร, 2550), 1, 9. 
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การเขียนงานจิตรกรรม ซึงเป็นงานเกียวเนืองกนัระหวา่งจิตรกรรมและเรืองราวประวตัิศาสตร์ และ

งานด้านวรรณคดี 

เมือพิจารณาเรืองภาพรวมความของสมจริงไม่ได้ปรากฏผ่านเรืองราวทีมา

จากประวตัิศาสตร์หรือตํานานเท่านัน แต่การเขียนภาพบุคคลให้เหมือนจริงตามเหตกุารณ์ การ

เขียนภาพสถานทีทีมีอยู่จริง หรือการใช้ภาพถ่ายเข้ามามีส่วนในการเขียนภาพ มาเป็นเทคนิคที

สนบัสนนุให้จิตรกรรมดใูกล้เคียงความจริงยิงขนึ นอกจากเรืองประวตัิศาสตร์แล้ว เรืองราวในงาน

จิตรกรรมมกัมีแหลง่อ้างอิงจากงานวรรณกรรมด้วย อนัเป็นเครืองชีวดัเรืองหลกัเกณฑ์วา่เรืองราวที

นํามาเขียนจิตรกรรมนนั ได้รับการค้นคว้าเรียบเรียง ชําระความ และลําดบัเนือเรืองจากผู้ประพนัธ์ 

จิตรกรรมทีบนัทึกเรืองประวตัิศาสตร์การทอดพระเนตรสริุยุปราคา และภาพ

พระราชพิธีสิบสองเดือน ทีปรากฏในทีวดัราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามและวดัเสนาสนาราม 

นอกจากจะแสดงเรืองราวทางประวตัิศาสตร์ภาพทางวฒันธรรมของสงัคม และความสอดคล้องกบั

พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าแล้ว ยังสามารถพิจารณาว่าเป็นจิตรกรรมที

เขียนขนึเพือเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้อีกด้วย ทังนีย่อมเป็น

พระราชประสงค์ของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทีทรงบูรณปฏิสงัขรณ์พระอาราม

ดงักลา่ว ซึงมีความเกียวข้องกับรัชกาลที 4 เป็นอย่างยิง จึงได้โปรดเกล้าฯ ให้เขียนจิตรกรรมเชิง

ประวตัิศาสตร์ประดบัไว้ในฐานะอนสุรณ์สถานและบนัทึกภาพประวตัิศาสตร์ 

สว่นวดับวรนิเวศวิหารนนั การเขียนเรืองสามก๊กในพระวิหารเก๋งได้แสดงให้

เห็นถึงการเขียนจิตรกรรมโดยคํานึงถึงความสอดคล้องกบัการออกแบบอาคาร ส่วนทีวิหารพระศรี

ศาสดา ก็เขียนเป็นเรืองตํานานของพระพทุธรูปให้เข้าเรืองกนั ทงันีได้ทําให้เห็นการสืบตอ่ความคิด

ของการเขียนจิตรกรรมทีมาจากสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั โดยอาจมีเงือนไขมา

จากทีพระวิหารทงัสองได้สร้างสืบเนืองมาจนเสร็จสินในรัชกาลตอ่มาซึงอาจมีการกําหนดการเลือก

เขียนเรืองราวในจิตรกรรมไว้และเป็นกลุม่ช่างทีทํางานสืบตอ่มา หรือก็มีความเป็นไปได้อย่างมากที

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงมีพระราชดําริให้เขียนเรืองดงักลา่วเช่นกนั 

สว่นทีวดัโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม ซึงพระอโุบสถเขียนจิตรกรรมเรืองการ

อญัเชิญกิงพระศรีมหาโพธิกับภาพวิถีชีวิตของคนในสงัคมสมยัรัชกาลที 5 เขียนโดยฝีมือพระ

อาจารย์แดง วดัหงษ์รัตนาราม แม้วา่เรืองราวดงักล่าวอาจไม่ได้เป็นพระราชประสงค์โดยตรงทีให้

เขียนขึน แต่ทําให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดําริเห็นว่าควรมี

จิตรกรรมฝาผนังเพือประดบัพระอโุบสถ จึงได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพือจ้างช่างเขียน

ภาพจิตรกรรม 
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พระอารามทีเห็นถึงพระราชประสงค์ในงานจิตรกรรมได้ชัดเจนทีสดุคือการ

เขียนจิตรกรรมเรืองพระราชประวตัิของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ภายในพระทีนงั

ทรงผนวช วดัเบญจมบพิตรดสิุตวนารามแสดงให้เห็นเรืองของการเขียนภาพเหตกุารณ์ร่วมสมยัใน

รัชกาลของพระองค ์ซึงเคยพบตงัแต่การสร้างพระทีนังทรงผนวชหลงัแรกทีวดัพระศรีรัตนศาสดา

ราม การรือพระทีนงัทรงผนวชมาปลกูใหมที่วดัเบญจมบพิตรเมือปลายรัชกาลจึงเป็นการแสดงพระ

ราชประสงค์ในการบันทึกเรืองราวเหตกุารณ์สําคัญในรัชกาลของพระองค์ด้วยภาพจิตรกรรมฝา

ผนงั ซึงแนวทางการเขียนเรืองจากพงศาวดารเช่นนีปรากฏมาตงัแตรั่ชกาลที 4 แล้ว 

แนวทางพระราชประสงค์ ในงานจิตรกรรมฝาผนัง ที เ กียวกับเ รือง

ประวตัิศาสตร์และตํานานทีอาจเห็นได้ชดัเจนทีสดุ คือเรืองการใช้งานจิตรกรรมเป็นสือทีบอกเล่า

ภาพสงัคม วฒันธรรมวิถีชีวิต และภาพประวตัิศาสตร์ทีเกียวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์และ

พงศาวดาร โดยเรืองเหลา่นีได้อิงกบัความสอดคล้องกบับริบทของพระอารามสําคญัประจํารัชกาล

ที 4 และรัชกาลที 5 ได้แก ่วดัราชประดิษฐ์ วดัเสนาสนาราม และวดัเบญจมบพิตร 

 

สรุปการเปลียนแปลงแนวความคดิและแสดงออกในงานจติรกรรมฝาผนัง 

ภาพรวมทงัหมดของงานจิตรกรรมฝาผนังทีศึกษาในการศึกษาครังนีได้เห็นแนวโน้ม

ในเชิงสจันิยมมากขนึทงัเรืองฝีมือช่างแสดงเทคนิคตา่งๆ ซึงสะท้อนการประยกุต์ใช้กบัความสนัทัด

ในเทคนิคอย่างตะวนัตก และเนือหาเรืองราวทีปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนงั นอกจากนีจะเห็นได้

ว่าสมยัรัชกาลที 5 เป็นช่วงทีเกิดแนวทางการประดบัตกแต่งอาคารวิหารพระอโุบสถด้วยวิธีการ

แปลกใหมที่ไมจํ่ากดัวา่จะต้องเป็นงานจิตรกรรมเท่านัน ประกอบกับการมีอิสระในการเลือกเนือ

เรืองทีนํามาเขียนมากขึน ปัจจัยเหล่านีทําให้เห็นว่าการเขียนจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ 

โดยเฉพาะกลุม่พระอารามหลวงนนั เป็นทางเลือกหนึงการประดบัประดาอาคาร ดงันันเมือเลือก

ศึกษางานจิตรกรรมในยุคสมยัดังกล่าว จึงน่าจะทําให้เห็นแนวทางและจุดประสงค์ในการใช้

จิตรกรรมฝาผนงัเป็นสือทีเฉพาะเจาะจงในทิศทางใดทิศทางหนึงมากขนึ 

จิตรกรรมแบบประเพณีทีเขียนเรืองพุทธประวตัิและชาดกท่ามกลางยุคสมยัใหม่ที

เชือถือในเรืองทีพิสจูน์ในเชิงประจกัษ์ ในทางหนึงจึงถูกมองว่าเรืองดงักล่าวเป็นเรืองเชิงปรัมปรา

หรือมีเนือหาทีแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ ทงันีเป็นทีรับรู้วา่เรืองพระพทุธประวตัินนัเป็นเรืองทีถกูแตง่เติม

เสริมความตอ่มาในยคุหลงัลงมา อย่างไรก็ตามยังพบการเขียนจิตรกรรมฝาผนังทีเป็นเรืองชาดก

และพทุธประวตัิในกลุม่พระอารามทีทําการศกึษาอยู่มาก จึงทําให้เห็นวา่เรืองดงักล่าวยังคงเป็นที

หยิบยกมาเขียนด้วยพืนฐานเรืองความเหมาะสมกับความเป็นศาสนสถานของพระอาราม แต่
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แนวความคิดในการแสดงออกได้ปรับเปลียนไปบางประการ คือมีแนวโน้มทีเป็นสจันิยมมากขึน 

เน้นไปทีอารมณ์ของภาพเขียน หรือการเน้นไปทีแง่มมุของความสวยงามอย่างคลาสสิกในฝีมือช่าง

อย่างไทยออกมาเพือผลทางสนุทรียภาพในการประดบัตกแต่ง มากกว่าทีจะเน้นไปทีการสงัสอน

บอกเลา่ทางศาสนาดงัทีมีมาก่อน โดยจะเห็นวา่พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรง

เน้นเรืองของการไมแ่สดงออกถึงความเชือทีงมงาย 

เรืองราวเชิงสจันิยมอนัเป็นสว่นหนึงในพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หวั ทีวา่ด้วยภาพเชิงปริศนาธรรม หรือเรืองจริยวตัรสงฆ์ต่างๆ คงได้รับการสืบทอดทางงาน

ช่างตอ่มาแต่ไม่มากนัก ส่วนหนึงเพราะเป็นพระอารามนันๆ ได้รับการสร้างและบูรณปฏิสงัขรณ์

ตอ่เนืองจากรัชกาลที 4 โดยในช่วงต้นรัชกาลนนัพบวา่อาจยงัคงใช้เพือเป็นเครืองมือในการขดัเกลา

ทางสงัคมหรือพระสงฆ์ ดงัเช่นภาพธดุงควตัรและอสภุกรรมฐาน แตก่็พบวา่ไมไ่ด้มีความชัดเจนใน

เรืองเนือหาจากพระไตรปิฎกหรือคมัภีร์มาก ทีเป็นเช่นนีอาจเพราะวา่ศาสนาและหลกัธรรมตา่งๆ ที

สะท้อนออกมาเป็นรูปภาพวตัรปฏิบัติของสงฆ์ต่างๆ ได้ลดบทบาทการเป็นเครืองมือขดัเกลาทาง

สงัคมลง จึงไมไ่ด้เน้นหนกัเท่ากบัทีเคยพบในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทงันี

พบวา่พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงมีพระราชดําริเห็นวา่การเขียนอปุมาธรรมนัน

สามารถถ่ายทอดออกเป็นภาพเขียนได้ยาก และไม่สู้ เหมาะสมหรือสวยงามเท่ากับเรืองแบบ

ประเพณีทีเคยเขียนกนั 

จิตรกรรมเรืองเกียวกบัตํานานและประวตัิศาสตร์ เป็นหวัข้อทีนํามาเขียนจิตรกรรมฝา

ผนงัอย่างแพร่หลายสว่นหนึงเพราะมีพัฒนาการทีชัดเจนมากขึนจากสมยัรัชกาลที 3 เป็นกระแส

ทางความคิดทีแสดงการตืนตวัและการรับรู้ในเรืองอย่างใหมที่นอกเหนือจากเรืองจากปฐมสมโพธิ 

โดยแหลง่อ้างอิงทีสําคญัคืองานวรรณกรรมทีมีมากขนึ หรือมีแหล่งอ้างอิงทีมาจากเหตกุารณ์ทาง

ประวตัิศาสตร์พงศาวดาร ทงันีมีแนวคิดการเลือกเนือหาเรืองราวจิตรกรรมมาจากความสอดคล้อง

กับบริบทของอาคารสถานทีนันๆ อนัเป็นความสมเหตสุมผลทีเพียงพอทีจะทดแทนเรืองราวอนั

ทรงคณุคา่อย่างพทุธประวตัิและชาดกได้ ทังนีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรง

เลือกเอาการเขียนภาพประวตัิศาสตร์ทีเกียวกบัสถาบันพระมหากษัตริย์มาเขียนเป็นการเฉพาะที

สอดคล้องกบัพระอารามด้วย 

จากการศกึษาจนเกิดข้อสรุปเรืองแนวทางการเปลียนแปลงทางด้านงานจิตรกรรมใน

พระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดงัทีกล่าวมาแล้ว จึงอาจนํามา

พิจารณาถึงแนวทางและความเป็นไปของพระราชประสงค์และพระราชนิยมของพระองค์ในงาน

จิตรกรรมฝาผนงัได้ ดงัจะกลา่วในบทตอ่ไป 
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บทที 4 

บทวเิคราะห์งานจติรกรรมในพระราชประสงค์รัชกาลที 5 

 

ปัจจัยทีมีผลต่อแนวความคดิการแสดงออกในงานจติรกรรม 

1. การเปลียนแปลงด้านสถาปัตยกรรมและการประดับตกแต่งพระอาราม 

 อิทธิพลรูปแบบทางสถาปัตยกรรมและการประดบัตกแต่งภายในแบบตะวนัตกได้

ถกูประยกุต์ใช้ในงานสถาปัตยกรรมไทยมากขนึ โดยเริมต้นจากกลุ่มอาคารทีเป็นพระราชวงั พระ

ราชมณเฑียร พระทีนงัตา่งๆ ทีเริมเห็นได้ชดัตงัแตส่มยัรัชกาลที 4 เป็นต้นมา เช่น พระทีนงัอภิเนาว์

นิเวศน์ ซึงได้แสดงการประยกุต์การรูปสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกตงัแตส่ว่นฐานถึงหลงัคาในพระ

ทีนงั แตย่งัมีงานประดบัตกแตง่บางสว่นเป็นแบบไทยประเพณีและแบบจีน1 นอกจากนียังปรากฏ

ภายในพระราชวงัอืนๆ เช่น พระราชวงัจันทรเกษม พระนารายณ์ราชนิเวศน์ พระนครคีรี ทีแสดง

การประยกุต์แบบตะวนัตกดงักลา่วอย่างยิง2 อย่างไรก็ตามในสว่นการสร้างพระอารามนันยังไม่ได้

แสดงอิทธิพลตะวนัตกชดัมากเท่าใดนกั ส่วนใหญ่ยังเป็นการประดบัเชิงรายละเอียดเล็กน้อย ดงั

ปรากฏทีพระอโุบสถ วดับวรนิเวศวิหารอนัแสดงองค์ประกอบ เทคนิค และการใช้วสัดแุบบตะวนัตก 

เป็นต้น (ภาพที 133)  

                                                             
1ดเูพิมใน หมอ่มราชวงศ์แน่งน้อย ศกัดิ ศรี, พระอภเินาว์นิเวศน์: พระราชนิเวศน์ใน

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว (กรุงเทพฯ: มติชน, 2549), 108-111. 
2อย่างไรก็ตาม การสร้างอาคารภายในพระราชวงัต่างๆ ในสมยัรัชกาลที 4 ซึงแสดง

อิทธิพลตะวันตกนีนัน ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่ามีการเรียนรู้ลักษณะรูปแบบมาจากทีไหน 

อาจจะเป็นการเลียนแบบลกัษณะเท่านนั แตข่าดความเข้าใจเชิงทฤษฎีหลกัการทางสถาปัตยกรรม

ตะวนัตก ด ูสมชาติ จึงสิริอารักษ์, สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลที 4 - 

พ.ศ. 2480 (กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2553), 28-39. 
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ในรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เป็นยคุทีมีการเปลียนแปลงด้าน

สถาปัตยกรรมครังสําคญั โดยเฉพาะช่วงทีมีการพฒันาของระบบการบริหารบ้านเมือง ทําให้ต้องมี

การสร้างอาคารสถานทีราชการขึนมาใหม่ขึนหลายแห่ง ทังในกรุงเทพฯ และเมืองต่างๆ3 รวมถึง

การสร้างพระราชวงั หรือวงัทีประทบัของเจ้านายขนึอย่างมาก  

ตวัแปลทีสําคญัประการหนึงทีส่งผลต่อการเปลียนแปลงงานสถาปัตยกรรมคือการ

วา่จ้างนายช่างสถาปนิกผู้ออกแบบ ผู้ควบคมุการก่อสร้างซึงเป็นชาวตะวนัตกตงัแตต้่นรัชกาล โดย

มีตําแหน่งเป็น “อากีเตก็หลวง” คือ จอห์น คลนิูส หรือว่าการจ้างนายช่างคนสําคญัอย่าง นายโย

อาคิม แกรซี ซึงเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานภายใต้พระราชประสงค์ ทังนีได้เกิดเป็นกระแสเริมต้นของ

การเปลียนแปลงครังใหญ่ในงานสถาปัตยกรรมไทย ทังในด้านรูปแบบและเชิงวิชาชีพด้านนี จน

นําไปสูก่ารก่อตงักรมโยธาธิการขนึในช่วงกลางรัชกาล และการวา่จ้างสถาปนิก วิศวกร ประติมากร 

และจิตรกรจํานวนมากช่วงปลายรัชกาล4 

                                                             
3กรมศิลปากร, การเปลียนแปลงด้านสถาปัตยกรรมศิลปกรรมในสมัยรัชกาลที 

5 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2553), 16-64. 
4พีรศรี โพวาทอง, ช่างฝรังในกรุงสยาม: ต้นแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง 

(กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2548), 5-6. 

 

ภาพที 133 เสามขุหินออ่น สว่นบวัหวัเสาหินออ่นสลกัลายใบอะแคนตสั (Acanthus) 

พระอโุบสถ วดับวรนิเวศวิหาร 



172 

 ในขณะทีมีการสร้างอาคารสถาปัตยกรรมแบบใหม่อย่างตะวันตกมากขึน แต่

สําหรับในพระอารามซึงพืนเดิมเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยประเพณีกลบัต้องมีการเปลียนแปลง

อย่างคอ่ยเป็นคอ่ยไป โดยเป็นการประยกุต์ในเชิงการประดบัตกแตง่จนพฒันาไปถึงด้านโครงสร้าง

ในทีสดุ โดยเมือถึงสมยัรัชกาลที 5 ได้มีการเปิดรับรูปแบบทางสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกเข้ามา

ประยุกต์ใช้ในพระอารามครังต้นรัชกาลเรือยมา โดยเฉพาะในกลุ่มพระอารามหลวงที

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาขึน เช่น วดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 

วดัปรมยัยิกาวาส วดันิเวศธรรมประวตัิ วดัอษัฎางคนิมิตร และวดัราชาธิวาส (ภาพที 134) รวมไป

ถึงการตกแต่งพระอโุบสถพระวิหารในรูปแบบแปลกใหม่ หรือการใช้รูปสญัลกัษณ์อืนๆ ทีไม่ได้

เกียวข้องกบัพทุธศาสนาโดยตรง อย่างการนําตระกลูเครืองราชอิสริยาภรณ์มาตกแต่งพุทธสถาน5 

ดงัตวัอย่างเช่น การประดบัเพดาน พืนผนงั และฐานชุกชี ภายในพระอโุบสถ วดัเทพศิรินทราวาส 

เป็นต้น (ภาพที 135) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5ทงันีการประดบัตกแตง่สถาปัตยกรรมด้วยลายเครืองราชอิสริยาภรณ์อาจกล่าวได้ว่า

เป็นพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วย ด ูยุทธนาวรากร แสงอร่าม, 

“การประดบัตกแต่งส่วนสถาปัตยกรรมในพระพุทธศาสนาด้วยลายเครืองราชอิสริยาภรณ์ใน

รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา

ประวตัิศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2545), 60-61. 

 

ภาพที 134 การตกแตง่ภายใน พระอโุบสถ วดัปรมยัยิกาวาส นนทบรีุ 
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การใช้วสัดตุกแต่งแบบตะวนัตกอย่างเช่น หินอ่อน ก็ปรากฏว่าเพิมความนิยมใน

กลุม่อาคารในยคุนนัเช่นกนั อย่างไรก็ตามการสรรหาหินออ่นสําหรับการสร้างวิหารอโุบสถทังหลงั

อาจเป็นเรืองยาก จึงได้ปรากฏการเขียนสีลงบนผนงัให้ดคูล้ายกบัพืนหินอ่อน เช่น พระอโุบสถ วดั

ศรีสริุยวงศาราม หรือ วิหารพระอินทร์แปลง วดัเสนาสนาราม เป็นต้น (ภาพที 136) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีกล่าวมาพอจะเ ป็นตัวอย่างใ ห้ เห็นว่า เ มืออิทธิพลทางด้านรูปแบบทาง

สถาปัตยกรรมและการตกแตง่จากตะวนัตกเข้ามามีบทบาท ได้เกิดทางเลือกใหม่ๆ ในการประดบั

ตกแตง่อาคาร โดยเฉพาะพระอโุบสถและพระวิหารทีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เป็นผู้สถาปนา โดยไม่จําเป็นต้องเน้นไปทีการเขียนจิตรกรรมฝาผนังเพียงอย่างเดียว การเขียน

 

ภาพที 135 การตกแตง่ภายใน พระอโุบสถ วดัเทพศิรินทร์ 

 

ภาพที 136 จิตรกรรมฝาผนงัเขียนเป็นลายเนือหินออ่น พระอโุบสถ วดัศรีสริุยวงศาราม ราชบรีุ 
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จิตรกรรมประดบัจึงอาจไมใ่ช่ทางเลือกหลกัในการประดบัตกแตง่พระอโุบสถดงัทีแล้วมา ดงันนัการ

เลือกเนือหาทีนํามาเขียนเป็นจิตรกรรมฝาผนงัจึงต้องเป็นมาจากการเลือกเฟ้นอย่างจงใจ อาจมิใช่

เป็นมาจากการเขียนภาพแบบแผนประเพณี โดยเงือนไขต้องอยู่ภายใต้การปรับเปลียนให้รับกบัยคุ

สมยัใหมแ่ละเหมาะสมแก่บริบทของอาคารกบัการตกแต่ง ซึงถือเป็นการออกแบบตกแต่งภายใน

แนวใหม ่(Interior design) ในงานสถาปัตยกรรม 

2. พัฒนาการของกระแสสัจนิยมในงานจติรกรรม  

 นอกจากแรงกดดนัจากการลา่อาณานิคม ได้ผลกัดนัทีทําให้เกิดการเปลียนแปลง

หลายด้านในประเทศแล้ว ความตืนตวัและสนใจในเรืองสจันิยมได้เกิดขนึตอ่เนือง ส่วนหนึงเพราะ

อิทธิพลทางความคิด ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาการจากชาติตะวนัตกได้เข้ามาในสงัคม

โดยเฉพาะในกลุม่ชนชนันําของสยาม นํามาซึงการปรับตวัเพือการพัฒนาภายในประเทศ ทังนียัง

รวมไปถึงด้านการเปลียนแปลงด้านศิลปกรรมด้วย เพราะกลุม่คนดงักลา่วเป็นผู้ ทีมีบทบาทในการ

สร้างงานศิลปกรรมตา่งๆ ทีเห็นได้ชดัเจนคือการแสดงออกในงานจิตรกรรมฝาผนงัทีมีแนวโน้มเรือง

ความสมจริงทงัในการแสดงออกและเนือหาเรืองราว นบัตงัแต่สมยัรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนัง

เกล้าเจ้าอยู่หวัเป็นต้นมา 

 จิตรกรรมฝาผนงัในรัชกาลที 3 แม้วา่โดยภาพรวมยังคงจะเป็นเรืองราวชาดกพุทธ

ประวัติ และไตรภูมิโลกสณัฐาน ซึงมีความเป็นปรัมปราคติอยู่ แต่ก็ได้ปรากฏความพยายาม

สร้างสรรค์การแสดงออกอย่างใหมด้่วยภาพวิถีชีวิตประจําวนัทีมีมากขนึ รวมไปถึงรายละเอียดของ

ฉากทีแสดงความสมจริงทังเทคนิคและการเขียนองค์ประกอบภาพ จึงนับเป็นจิตรกรรมแบบ

ปรัมปราคติแนวใหม่ทีมาจากการปรับตัวทางทัศนคติ6 และสิงทีเห็นได้ชัดคือการเลือกเนือหา

เรืองราวทีกว้างออกไปนอกเหนือจากแบบประเพณี ตวัอย่างสําคญัเช่น พระวิหารพระพทุธไสยาสน์ 

วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลารามทีเขียนจิตรกรรมเรืองพระสาวิกาเอตทัคคะ อุบาสก-อบุาสิกา

เอตทคัคะ7 รวมไปถึงการเขียนเรืองจากคมัภีร์มหาวงศ์ (พงศาวดารลงักา)8 เป็นต้น นอกจากนียังมี

งานจิตรกรรมฝาผนังทีแสดงอิทธิพลพระราชนิยมแบบจีนของพระบาทสมเด็จพระนังเกล้า

                                                             
6สนัติ เลก็สขุมุ, จติรกรรมไทยสมัยรัชกาลที 3: ความคดิเปลียนการแสดงออกก็

เปลียนตาม, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ 2548), 272- 273. 
7ดเูพิมใน เรืองเดียวกนั, 151-160. 
8จิตรกรรมทีเขียนเรืองจากมหาวงศ์ เขียนขนึทีผนงัเหนือกรอบประตหูน้าตา่งทงั 4 ดใูน 

รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, พุทธศิลป์ลังกา (กรุงเทพฯ: มติชน, 2556), 276, 278. 
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เจ้าอยู่หวั ทีวดัราชโอรสาราม9 ดงัทีกลา่วมาล้วนแตเ่ป็นแหลง่สําคญัทีเห็นรากฐานของความคิดใน

การสร้างงานศิลปกรรมได้เปลียนแปลงไปในเชิงสมจริงและมีอิสระมากขนึ 

 ในระยะเวลาใกล้เคียงกันเมือราวปลายรัชกาลที 3 ถึงรัชกาลที 4 นับเป็นช่วงหัว

เลียวหวัตอ่ทีอิทธิพลและแนวความคิดแบบตะวนัตกได้ปรากฏชัดเจนขึน ในด้านงานจิตรกรรมได้

เกิดการเขียนจิตรกรรมฝาผนงัทีแสดงการเลียนแบบและรับเอาอิทธิพลจิตรกรรมแบบตะวนัตกใน

เรืองความสมจริง โดยเฉพาะเรืองเทคนิคการเขียนภาพการจัดองค์ประกอบ การใช้เลือกใช้โทนสี 

เพือแสดงความสมจริงทงัเรืองมิติทศันียภาพของสถานทีและเวลาโดยมีช่างเขียนคนสําคญัคือ ขรัว

อินโข่ง ซึงได้ปรากฏผลงานจิตรกรรมฝาผนังไว้หลายแห่งด้วยกัน10 ส่วนด้านเรืองราวในงาน

จิตรกรรมพบว่ามีเนือกาบอกเล่าเหตกุารณ์ทางประวัติศาสตร์ เช่นจิตรกรรมเรืองจากพระราช

พงศาวดาร ทีหอราชกรมานสุรและหอราชพงศานศุร วดัพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นต้น นอกจากนี

ยงัมีเนือหาทีเป็นปริศนาธรรมทีต้องอาศยัการตีความอย่างทีไมเ่คยปรากฏมาก่อนในงานจิตรกรรม

ไทย การแสดงข้ออปุมาธรรมดงักลา่วได้เขียนขนึแทนภาพชาดกพทุธประวตัิทีเป็นกศุโลบายเพือสงั

สอนตามแบบประเพณีทีนิยมกนัมาอย่างช้านาน 

 อย่างไรก็ตามจิตรกรรมแบบแปลกใหมด่งักลา่วจะเกิดขนึไมไ่ด้หากขาดผู้สนบัสนุน

คนสําคญัคือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยตงัแต่เมือครังทรงผนวชเป็นพระวชิ

รญาณภิกข ุ ทรงเป็นพระอริยะบุคคลตวัแทนของการเปิดรับต่อโลกทัศน์ใหม่จากชาติตะวนัตก

โดยเฉพาะเรืองความรู้เกียวกบัวิทยาศาสตร์ จะเห็นได้จากการปฏิเสธแนวคิดในหนงัสือไตรภมิูกถา

วา่ไมใ่ช่คําสอนทางพทุธศาสนา และในขณะเดียวกนัพระองค์ได้ทรงรักษาแนวพระราชประสงค์ใน

                                                             
9จากการศกึษาทําให้ทราบวา่ จิตรกรรมแบบนอกอย่างซึงแสดงพระราชนิยมแบบจีนที

พระอโุบสถ วดัราชโอรสาราม เป็นต้นแบบทีให้แนวคิดในการเขียนจิตรกรรมแบบเดียวกันนีในวดั

อืนๆ ในสมยัรัชกาลที 3 และยงัเป็นตวัอย่างของการเปลียนแปลงด้านศิลปกรรมในเวลานันด้วย ด ู

อชิรัชญ์ ไชยพจน์พาณิชย์, “อิทธิพลศิลปะจีนในงานจิตรกรรมแบบนอกอย่างสมยัรัชกาลที 3” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั

ศิลปากร, 2547), 83-84. 
10ผลงานของขรัวอินโข่ง เช่นที วดับวรนิเวศวิหาร วดับรมนิวาส วดัมหาสมณาราม 

เป็นต้น ทงันีแนวทางการเขียนภาพสมจริงได้รับแรงบนัดาลใจจากตะวนัตกเป็นทีนิยมจนมีอาจชา่ง

เขียนท่านอืนๆ เขียนภาพในแบบนีด้วย เกิดเป็นแนวทางชัดเจนมากขึน และอาจเรียกเป็นแบบ

สากลสกลุช่างขรัวอินโขง่ โปรดดเูพิมใน วิยะดา ทองมิตร, จติรกรรมแบบสากลสกุลช่างขรัวอนิ

โข่ง (กรุงเทพฯ: ศนูย์สง่เสริมและค้นคว้าศิลปะ วฒันธรรมไทย, 2522), 15-37. 
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การทํานบํุารุงพุทธศาสนาอนัเป็นให้มนัคงขึนด้วยวิธีการต่างๆ เช่นการตีความพระไตรปิฎกใหม่ 

การชําระพระวินยั รวมถึงการสถาปนาธรรมยตุิกนิกายขนึ ทงัหมดเพือเป็นการฟืนฟพูระศาสนา ให้

ดํารงความเป็นเครืองยึดเหนียวแก่จิตใจและตังมนัคงท่ามกลางกระแสการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ 

หรือความรู้เกียวกบัวิทยาศาสตร์ของตะวนัตก11 

 ดงันันจึงได้เกิดแนวทางการเขียนงานจิตรกรรมฝาผนังซึงแสดงออกทางสจันิยม

สอบรับกบัแนวความคิดดงักลา่ว เช่น ไมมี่การแสดงภาพไตรภมิูโลกสณัฐาน ลดทอนความสําคญั

ของเรืองพุทธประวตัิ หรือการเขียนภาพทีนําเนือหาใจความมาจากพระไตรปิฎก โดยแสดงออก

ผา่นภาพวตัรปฏิบตัิและข้อวินยัของพระสงฆ์ การนําเสนอเนือหาแปลกใหม่เช่นนี เชือว่าเป็นพระ

ราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทีทรงต้องการเตือนให้พระภิกษุสงฆ์

สํารวมระวงัความประพฤติและเคร่งครัดในธรรมวินัย ในขณะเดียวกันเพือให้ประชาชนเข้าใจต่อ

สภาพการเปลียนแปลงทางสงัคม ไมห่วนัไปเลือกรับถือศาสนาตามอย่างชาวตะวนัตก โดยการใช้

ภาพจิตรกรรมทีแสดงความสมจริงในเรืองสถานที เวลา บุคคล หรือเหตกุารณ์ ซึงเป็นภาพที

ประจกัษ์ด้วยสายตา มาเป็นสือทีใช้สงัสอน12 

 ครันเมือถึงสมยัรัชกาลที 5 การแสดงออกในงานจิตรกรรมโดยเฉพาะกลุ่มทีเป็น

งานช่างหลวงในพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทีทําการศกึษาครังนี ความเป็นสจันิยม

สมจริงในงานจิตรกรรมยคุสมยันีอาจสงัเกตลกัษณะเดน่ได้จาก งานจิตรกรรมนีมีงานวรรณกรรม

เป็นแหลง่อ้างอิงสําคญันอกจากทีเคยใช้เพียงแตพ่ระปฐมสมโพธิกถา มีการเขียนภาพสถานทีทีมี

อยู่จริงเช่นพระอารามหรือภาพอาคารแบบตะวนัตก (ซึงขณะนันมีการสร้างมากขึนในพระนคร) 

พบการเขียนภาพบคุคลทีมีตวัตนอยู่จริงในงานจิตรกรรม รวมถึงมีการใช้รูปถ่ายเป็นแบบในการ

เขียนภาพ 

 แนวคิดอนัเป็นเหตผุลและความรู้ทางวิทยาศาสตร์คงเป็นทียอมรับอย่างต่อเนือง

และทวีเพิมขนึ ได้สง่ผลกระทบต่อโลกทัศน์ต่อการสร้างงานจิตรกรรม โดยจะเห็นได้ว่าไม่ปรากฏ

การเขียนภาพไตรภมิูโลกสณัฐานในกลุม่งานจิตรกรรมทีศึกษา ส่วนการเขียนเรืองชาดกและพุทธ

ประวตัิก็ไมเ่น้นความสําคญัมากนกั หรือไมค่อ่ยปรากฏภาพทีแสดงพทุธปาฏิหาริย์ นอกจากนีการ

                                                             
11วิไลเลขา ถาวรธนสาร, ชนชันนําไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก (กรุงเทพฯ: 

เมืองโบราณ, 2545), 55-59. 
12เรียบเรียงสรุปความจาก พสัวีสิริ เปรมกลุนนัท์, “จิตรกรรมฝาผนงั: พระราชประสงค์

ของรัชกาลที 4 เรืองจริยวตัรสงฆ์” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวตัิศาสตร์

ศิลปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2552), 132-136. 
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เขียนเรืองพุทธประวตัิในพระอารามจะเกิดขึนในลกัษณะทีเกิดจากการกลนักรองพิจารณาว่ามี

หลกัการและจดุประสงค์เฉพาะ เช่น การเขียนเพือความสวยงามเหมาะสมแก่พุทธสถาน หรือเพือ

การอนรัุกษ์ฝีมือช่างในลกัษณะแหลง่ความรู้ 

 ในขณะเดียวกันจิตรกรรมทีเป็นเรืองเกียวกับตํานานและประวตัิศาสตร์ หรือการ

พระราชพิธีตา่งๆ ได้ถกูหยิบยกขนึมาเขียนหลากหลายเรืองอย่างเห็นได้ชดั ทงันีย่อมเป็นผลมาจาก

แนวคิดทีต้องการนําเสนอเรืองอนัมีมลูความรู้ทีสงัสมมา หรือเป็นเรืองประวตัิศาสตร์ทีได้รับการ

พิสจูน์แล้วในยคุสมยันนั ดงันนัเพือความสมจริงของเรืองจึงได้ใช้องค์ประกอบภาพทังบุคคลและ

สถานทีอนัเป็นทีประจกัษ์แก่ตามาเน้นยําเรืองราว นอกจากนีเป็นทีน่าสงัเกตวา่ภาพจิตรกรรมเรือง

ตํานานและประวตัิศาสตร์จะเขียนตกแต่งเพือความสอดคล้อง อธิบายความ หรือบอกเล่าความ

เป็นไปของสถานทีนนัๆ สิงนีจึงเป็นความคิดใหมที่ต้องการให้จิตรกรรมเป็นงานทีใช้ตกแต่งอย่างมี

จดุประสงค์เพือให้รายละเอียดทีเกียวข้อง โดยไมจํ่าเป็นต้องจํากดัอยู่ในเรืองใดเรืองหนึงตามแบบ

แผนอีกตอ่ไป 

จากทีกลา่วมาทงัหมดจะเห็นได้วา่ความเป็นสจันิยมไมไ่ด้ปรากฏแตเ่พียงเรืองราวหรือ

ฝีมือเชิงช่างทีพฒันาขนึเท่านนั แต่ได้เข้าซึมซับเข้าไปในทัศนคติทีมีต่องานจิตรกรรมฝาผนังด้วย 

ทังนีเมือผนวกกับปัจจัยเรืองแนวทางการประดบัตกแต่งทีมีการเปลียนแปลงอย่างใหม่ จึงเป็น

สาเหตุหลักของการปรับเปลียนการแสดงออกในงานจิตรกรรมในสมัยรัชกาลที 5 เพราะว่า

ภาพเขียนผนงัอยูใ่นฐานะทางเลือกหนึงทีใช้ในการประดบัอาคาร ดงันนัไมว่า่เนือหาจะเป็นเรืองใด 

ถ้าหากนํามาเขียนในพระอารามแล้ว ย่อมมีโอกาสจะสามารถศกึษาแนวทางของพระราชประสงค์

ในการสือความหมายได้ชดัเจนขนึ 

 

แนวพระราชประสงค์และพระราชนิยมในงานจติรกรรมฝาผนัง 

1. การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัวกับการ

นําเสนอภาพลักษณ์ใหม่ของสถาบันพระมหากษัตริย์  

เมือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตอย่างกะทันหันเมือ

พทุธศกัราช 2411 เป็นสาเหตทีุทําให้การสถาปนาและบูรณปฏิสงัขรณ์พระอารามต่างๆ ยังคงคงั

ค้างไว้อยู่หลายแห่ง ทงันีเมือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึนครองราชสมบัติ 

พระราชกรณียกิจประการหนึงคือการสานต่อพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หวั จะเห็นได้จากการทีทรงดําเนินการสร้างและสถาปนาพระอารามต่างๆ ทีคงัค้างจนแล้ว

เสร็จ ดงัพระราชกระแสของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าฯ ตอนหนึงวา่ 
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“...ขออ้างพยานการทีฉนัได้ทําตอ่ทลูหมอ่ม (พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ) ที

มีปรากฏเดียวนี คือพระพทุธรัตนสถานแหง่ 1 วดัเสนาสนารามแหง่ 1 ...วดัมหาสมณาราม

แห่ง 1 วดับรมนิวาสแห่ง 1 วดัมหาพฤฒารามแห่ง 1 วดัสุวรรณดารารามแห่ง 1 วดับวร

นิเวศแหง่ 1 ทีสุดจนการเล็กน้อยอย่างเช่นวดัโมลีโลก วดัเขมาภริตาราม วดัอรุณราชวรา

ราม ก็ได้ทําทกุๆ แหง่ ได้ตังใจอยู่เสมอว่าทลูหม่อมทรงเริมสิงไรไว้แล้วจะทาํให้สาํเร็จ

ตลอดไป...”13 

หรือความอีกตอนทีวา่ 

“...แต่ส่วนฉัน...ไม่ได้ถือว่าเปนวดัของฉันทํา ฉันทําตามพระกระแสทูลหม่อม

รับสังต่างหาก การสิงใดทีเป็นของทูลหม่อมทรงไว้ค้างอยู่ ฉันคิดทาํโดยหมายจะ

ฉลองพระเดชพระคุณให้สําเรจตามพระราชประสงค์ เปนส่วนพระราชกุศล

และเปนส่วนพระเกียรติยศยืนยาวต่อไป ไมไ่ด้คิดทีจะแข่งเอาเกียรติใส่ตวั มีพยานทีจะ

อ้างได้ วดัทีฉนัปฏิสงัขรณ์ทําตอ่ทลูหมอ่มแหง่ใด ไมไ่ด้เอาเกียวยอดเข้าแซกมงกฎุ ฉนัได้ให้

แก้ทกุครังเพราะคิดจะถวายให้เปนพระเกียรติยศทีทรงทํา เหมือนอย่างเช่นได้ทรงสําเรจ

แล้ว...”14 

นอกจากการสร้างพระอารามแล้ว สิงใดที เคยเ ป็นพระราชดําริของ

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัก็ได้ทรงสานต่อ

ด้วย โดยในงานจิตรกรรมดงัจะเห็นได้จากการเขียนภาพเทวดาตามทีได้พระบาทสมเด็จพระจอม

เกล้าได้ทรงมีพระราชปรารภไว้ นอกจากนียงัคงโปรดฯ ให้เขียนภาพแนวจริยวตัรสงฆ์เรืองตา่งๆ ซึง

ครังหนึงเป็นสือทีพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัเคยใช้สงัสอนผู้คนและพระสงฆ์ หรือรวม

ไปถึงการเลือกเรืองราวทีเกียวกบัพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที 4 เรืองตํานานพระพทุธชินราช พระชิน

สีห์ พระศรีศาสดา มาเขียนเป็นงานจิตรกรรม เป็นต้น 

นอกจากการสานต่อพระราชดําริแล้ว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ายังโปรด

เกล้าฯ ให้ใช้งานจิตรกรรมเพือการเฉลิมพระเกียรติพระอจัฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระจอม

เกล้าเจ้าอยู่หัวอีกด้วย ดงัทีเห็นได้จากภาพประวตัิศาสตร์สําคัญเรืองการเสด็จทอดพระเนตร

สริุยปุราคา ทีวดัราชประดิษฐ์ วดัเสนาสนาราม และพระทีนงัทรงผนวช เป็นต้น 

แนวทางการเขียนจิตรกรรมเพือการเฉลิมพระเกียรติและรําลกึถึงพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัดงักลา่วสามารถขยายการวิเคราะห์และข้อสงัเกตเพิมเติมได้ กลา่วคือ เมือ
                                                             

13พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, “วดันามบัญญัติแลวดัราชประดิษฐฯ,” 

ใน ประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที 5 ภาคปกิณกะ 1 (นนทบรีุ: ต้นฉบบั, 2556), 14-15. 
14เรืองเดียวกนั, 22. 
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การให้ความสําคญัในเรืองราวพทุธประวตัิกับชาดก และเรืองของหลกัธรรมจากพระไตรปิฎก ได้

ลดน้อยลงไป สถาบนัหรือกลุม่คนทีได้รับการหยิบยกขนึมาเป็นเรืองราวในงานศิลปกรรมมากขึนก็

คือเรืองทีมาจาก สถาบันพระมหากษัตริย์ ซึงเป็นสถาบันทีเทียบเคียงหรือรองลงมาจากสถาบัน

ศาสนาในงานศิลปกรรม ส่วนหนึงเป็นเพราะว่าสอดคล้องกับแนวคิดกับความนิยมในเรืองราว

ตํานานประวตัิศาสตร์ทีนํามาเขียนเป็นจิตรกรรมมากขึน โดยอาจเห็นแนวทางได้ตงัแต่การเขียน

จิตรกรรมจากพงศาวดารกรุงเก่า เป็นต้น แตปั่จจยัสําคญัอีกประการคงเป็นเพราะพระราชประสงค์

ในการนําเสนอภาพลกัษณ์ของพระมหากษัตริย์ในมมุมองใหม่ผ่านงานจิตรกรรมในแนวทางสจั

นิยม 

ทังนีภาพของสถาบันกษัตริย์อนัหลดุจากกรอบความคิดแบบ เทวราชา หรือ 

ธรรมราชา ซึงเป็นเรืองทีเหนือธรรมชาต ิได้ถกูเรียบเรียงอธิบายอย่างมีระบบเหตผุล เช่นในภาพ

พระราชพิธีสิบสองเดือน ซึงแตเ่ดิมพิธีตา่งๆ เป็นเครืองแสดงการบชูาเทพเจ้าอนัเป็นทีมาของความ

ศกัดิ สิทธิ ในสถาบนั15 ได้รับการอธิบายเป็นหลกัระเบียบของการพิธี ทีมาทีไปของความเชือ และ

พระราชกรณียกิจ ผา่นงานพระราชนิพนธ์และจิตรกรรมฝาผนัง รวมถึงภาพของพระมหากษัตริย์

ได้รับการแสดงออกในมมุมองสะท้อนตวัตนความเป็นมนุษย์สามัญโดยตรง ผู้ ทีมีบทบาทและ

ความสามารถในด้านตา่งๆ จนนําไปสูก่ารพฒันารัฐหรือปกครองรัฐได้อย่างชอบธรรมและสมบรูณ์ 

เช่น ภาพการทอดพระเนตรสริุยปุราคาของรัชกาลที 4 และภาพพระราชพงศาวดารรัชกาลที 5 เป็น

ต้น 

พระราชประสงค์ดงักล่าว คงไม่ได้ปรากฏเพียงแต่งานจิตรกรรมเท่านัน แต่ยัง

ปรากฏในศิลปกรรมแขนงอืนๆ ทีแสดงลกัษณะหรือตวัตนบุคคลทีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นอย่าง

สมจริงตามความคิดแบบมนษุยนิยม ในรูปลกัษณะพระบรมรูปตา่งๆ หรือพระบรมสาทิสลกัษณ์ ที

ปรากฏเป็นแนวความคิดทีพัฒนามาตงัแต่สมยัรัชกาลที 4 (ภาพที 137, 138) และความคิด

เกียวกบัศิลปกรรมทีแสดงออกเรืองสถาบนักษัตริย์และพระราชกรณียกิจเช่นนีได้ถูกเรียบเรียงให้

ชดัเจนในเวลาตอ่มาไมน่านนกั เห็นได้จากงานจิตรกรรมประดบัส่วนโดม พระทีนังอนันตสมาคม 

พระราชวงัดสิุต ทีเขียนไว้ตงัแตรั่ชกาลที 1 ถึงรัชกาลที 6 (ภาพที 139) 

สาเหตุทีน่าจะเป็นไปได้ของการปรากฏศิลปกรรมทีเกียวเนืองกับสถาบัน

พระมหากษัตริย์ในภาพลักษณ์ทีเป็นแบบสากลขึนนัน อาจเนืองมาจากความคิดในยุคสมัย

                                                             
15บํารุง คําเอก, รายงานการวจัิยเรืองอทิธิพลของศาสนาพราหมณ์-ฮนิดูในสมัย

รัตนโกสินทร์ตอนต้น (กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 2550), 41. 
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ดงักลา่วทีปฏิเสธความคิดเรืองไตรภมิูไปแล้ว ไมมี่ระบบศนูย์กลางจักรวาลและระบบกษัตริย์ทีมา

จากการการบรมราชาภิเศกซึงทําให้พระองค์เป็นสมมติเทพผู้แผอํ่านาจไปโดยรอบอย่างไร้ขอบเขต 

ในทางตรงกันข้าม กลบัเรืองเป็นความคิดและสํานึกเกียวกับเรืองของประวตัิศาสตร์และความ

พยายามในการสร้างระบบรัฐสมบรูณาญาสิทธิราชย์ทีขบัเคลือนไปด้วยความรู้ความสามารถของ

ผู้นํารัฐ ซึงขณะนนัคือ พระมหากษัตริย์ในพระราชวงศ์จักรี โดยเริมปรากฏชัดเจนขึนนับแต่สมยั

รัชกาลที 4 เป็นต้นมา16 ซึงเป็นผลทําให้เกิดการเปลียนแปลงครังสําคญัในสมยัรัชกาลที 5 ในด้าน

สถานะและบทบาทของสถาบันหลกัอย่างสถาบันกษัตริย์ และนําไปสู่การปฏิรูประบบบริหาร

ราชการแผน่ดินในทีสดุ17 เพือให้ตอบรับกบัสภาวะบ้านเมืองทีกําลงัอยู่ในช่วงพฒันาบ้านเมืองและ

วิกฤตจากการลา่อาณานิคม ความคิดดงักลา่วจึงได้ถูกถ่ายทอดไปอย่างกว้างขวางขึน เพือแสดง

ความชดัเจนของศนูย์กลางของอํานาจ ศกัยภาพของการปกครองรัฐ โดยเห็นได้ชัดก็คือพระราช

นิพนธ์ หรือพระนิพนธ์ตา่งๆ ในยคุนนั และคงถ่ายทอดมาถึงงานศิลปกรรมด้วยเช่นกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16เก็บความจาก อรรถจกัร์ สตัยานรัุกษ์, การเปลียนแปลงโลกทัศน์ของชนชันผู้นํา

ไทยตังแต่รัชกาลที 4 พ.ศ. 2475 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2555), 4, 28, 

91-98, 125-153. 
17วิไลเลขา ถาวรธนสาร, ชนชันนําไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก, 92-118, 

และดใูน แสงเพชร, สมบูรณาญาสิทธิราชย์เต็มรูปแบบ รวมชาติรวมแผ่นดิน สมัยรัชกาลที 

5, (กรุงเทพฯ: วนัชนะ, 2547), 35-46. 
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ภาพที 137 พระบรมรูปพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ภายในปราสาทพระเทพบิดร  

ทีมา: อภินนัท์ โปษยานนท์ และคนอืน ๆ, จติรกรรมและประตมิากรรมแบบตะวันตกในราช

สํานัก 1 (กรุงเทพฯ: สํานกัพระราชวงั, 2536), 31. 

 

ภาพที 138 พระบรมสาทิสลกัษณ์ กระจกสี วดันิเวศธรรมประวตั ิ
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2. การแสดงออกถงึประวัติศาสตร์และความเป็นมาของชาติ  

 พระราชประสงค์สําคัญอีกประการคือการแสดงไว้ซึงความเป็นมาในด้านต่างๆ 

ของชาติสยาม ท่ามกลางความรู้ และวิทยาการใหม่ๆ รวมถึงการเปลียนแปลงของสงัคมและ

วฒันธรรมในชาติอย่างรวดเร็ว การปรากฏภาพจิตรกรรมฝาผนังทีเกียวข้องกับตํานานและ

ประวัติศาสตร์ หรือภาพทีสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นไปของบ้านเมือง อาจเนืองมาจากพระราช

ประสงค์เพือการแสดงออกในเรืองความเป็นมาของชาติผ่านทางพระอาราม ภาพเล่าเรืองเชิง

ประวตัิศาสตร์เหลา่นีน่าจะเป็นสือทีให้ความรู้อย่างใหม ่โดยปรากฏมากขนึแทนทีการเขียนภาพสงั

สอนธรรมะหรือภาพพทุธประวตัดิงักลา่ว ตวัอย่างทีกลา่วมาแล้ว เช่น 

 ภาพพระราชพิธีสิบสองเดือน ซึงเกียวข้องกับพระราชนิพนธ์ของพระองค์ด้วย ทํา

ให้เห็นวา่การพิธีจนถึงความเชือตา่งๆ ทีเกียวข้องนนัล้วนมีทีมาทีไปทงัสิน นอกจากนียงับ่งบอกถึง

การสงัสมทางภมิูปัญญาและคณุคา่ทางวฒันธรรม เนืองจากในยคุสมยัข้างหน้าอาจไม่มีผู้ ทีทราบ

 

ภาพที 139 ภาพพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงเลิกทาส  

จิตรกรรมประดบัสว่นโดม พระทีนงัอนนัตสมาคม                                   

ทีมา: อภินนัท์ โปษยานนท์ และคนอืน ๆ, จติรกรรมและประตมิากรรมแบบตะวันตกในราช

สํานัก 2 (กรุงเทพฯ: สํานกัพระราชวงั, 2536), 180. 
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เกียวกบัความเป็นมาของพระราชพิธีอีก18 จึงอาจเป็นพระราชประสงค์อีกประการของการค้นคว้า

ในงานพระราชนิพนธ์และการเขียนจิตรกรรมให้ปรากฏไว้เป็นหลกัฐาน 

 เรืองตํานานพระพุทธชินราช พระชินสีห์ และพระศรีศาสดา ซึงปรากฏเป็นงาน

จิตรกรรมมีเนือหาเกียวข้องเกียวกับพงศาวดารเหนือ ซึงแม้ว่าโดยทางปฏิบัติแล้วจะเป็นเรืองที

เรียบเรียงขึนเป็นเชิงตํานานและไม่เทียงตรง แต่ว่าต่อมาพระองค์ได้ทรงพระราชนิพนธ์อธิบาย

เพิมเติมเพือเสริมข้อมลูด้านประวตัิศาสตร์ทีทรงค้นคว้าชําระเพิมเติมตอ่จากพงศาวดารเหนือและ

ทรงมีพระอรรถาธิบายถึงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว19 เท่ากับเป็น

การบันทึกทางด้านประวัติศาสตร์เกียวกับมณฑลฝ่ายเหนือ และประวัติพระพุทธรูปสําคัญ

คูบ้่านคูเ่มืองด้วย ซึงปรากฏเป็นงานวรรณกรรมและศิลปกรรมไปด้วยกนั 

 พระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้านการแสดง

ศิลปกรรมทีเกียวข้องกับประวัติศาสตร์ ไม่ได้ปรากฏแค่เพียงงานจิตรกรรมฝาผนังเท่านัน ยัง

ปรากฏเป็นงานจิตรกรรมอืนๆ คือทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการประกวดเขียนภาพประกอบโครงพระ

ราชพงศาวดารเพือใช้ในการประดบัพระเมรุท้องสนามหลวงโดยพระองค์โปรดให้มีการแต่งโคลง 

รวมถึงได้ทรงร่วมพระราชนิพนธ์ด้วย โดยทรงเลือกสรรเรืองในพงศาวดารให้ช่างเขียนทีมีฝีมือเขียน

ภาพประกอบ โดยโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสาตรศภุกิจออกแบบกรอบ

กระจกสําหรับภาพเขียน20 (ภาพที 140) 

 

 

 

 

                                                             
18พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั, พระราชพธีิสิบสองเดือน (กรุงเทพฯ: 

หอรัตนชยัการพิมพ์, 2552),  4. 
19พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์เพือพระราชทานในงานฉลองพระพุทธชินราช ทีวัด

เบญจมบพิตร เมือ พ.ศ. 2444 ด ูพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั, “พระราชปรารภเรือง

พระพทุธชินราช,” ใน ประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที 5 ภาคปกิณกะ 2 (นนทบุรี: ต้นฉบับ, 

2557), 38-80. 
20 กรมศิลปากร, โคลงพระราชพงศาวดาร พร้อมบทขยายความและบท

วเิคราะห์, พิมพ์ครังที 6  (กรุงเทพฯ : สํานักวรรณกรรมและประวตัิศาสตร์ กรมศิลปากร, 2550), 

1, 9. 



184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 งานศิลปกรรม โดยเฉพาะภาพจิตรกรรมทีแสดงประวตัิศาสตร์ทีมีมากขึน จํานวน

เหล่านีได้สอดคล้องกับงานเขียนทางประวตัิศาสตร์ โบราณคดี และตํานานทีมีการค้นคว้าและ

เขียนมากขนึเช่นกนั โดยเฉพาะกลุม่ชนชนัสงูในสงัคม เช่นผลงานพระนิพนธ์ของสมเดจ็ฯ กรมพระ

ยาดํารงราชานภุาพ หรือแม้แต่พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดงั

ตวัอย่างพระราชนิพนธ์เรือง “ถาม-ตอบ พระราชพงศาวดารย่อ” ซึงเป็นรายนามพระเจ้าแผ่นดิน

ของไทยตงัแตส่มยัอยธุยาจนถึงรัชกาลที 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และพระราชพงศาวดารอย่างย่อ 

โดยทรงพระราชนิพนธ์เป็นลกัษณะคําถาม-คําตอบ เพือความเข้าใจและจดจําง่าย21 เป็นต้น 

 แรงบันดาลใจและแนวคิดสําคัญทีทําให้เกิดความตืนตัวในเรืองการศึกษา

ประวตัิศาสตร์และโบราณคดีในยคุนนั อาจมีสาเหตมุาจากการทีพระองค์ได้มีโอกาสเสดจ็ประพาส

ตา่งประเทศ โดยเฉพาะการเสดจ็ยงัอินเดีย พ.ศ. 2414 โดยได้เสดจ็เยือน สมาคมแห่งเอเชีย (The 

                                                             
21พระราชนิพนธ์ดงักลา่ว ทรงพระราชทานแก่โรงเรียนหลวงสําหรับให้ผู้ เรียนได้ฝึกอา่น 

ด ู กรมศิลปากร, บรรณานุกรมและสาระสังเขปพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: สํานกัหอสมดุแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2546), 55. และดเูพิม

ใน พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั, ถาม - ตอบ พระราชพงศาวดารย่อ (กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพ์พระจนัทร์, 2520). 

 

ภาพที 140 ภาพพระราชพงศาวดารแผน่ดินพระมหาจกัรพรรดิ  ตอนพระสริุโยทยัขาดคอช้าง 

จิตรกรรมสีฝุ่ น เขียนโดยสมเดจ็ฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัติวงศ ์      

ทีมา: อภินนัท์ โปษยานนท์ และคนอืน ๆ, จติรกรรมและประตมิากรรมแบบตะวันตกในราช

สํานัก 2 (กรุงเทพฯ: สํานกัพระราชวงั, 2536), 11. 
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Asiatic Society) ซึงศกึษาค้นคว้าด้านประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมของอินเดีย และ พิพิธภณัฑ์

อินเดีย ทีกลักตัตา ซึงปรากฏวา่พระองค์ทรงพอพระราชหฤทยัอย่างมากกบัการทีได้ทอดพระเนตร

การจดัแสดงอยู่ในพิพิธภณัฑ์22 รวมไปถึงการเสดจ็เยือนต่างประเทศต่างๆ โดยเฉพาะยุโรปทีเน้น

ความสําคญัทางการศกึษาประวตัิศาสตร์อย่างยิง นอกจากนียงัมีเหตกุารณ์การประชุมนานาชาติ

วา่ด้วยเรืองเอเชียตะวนัออกเป็นครังแรก ทีกรุงฮานอย จัดโดย สํานักฝรังเศสแห่งปลายบูรพาทิศ 

(École Française d’Extrême-Orient) เมือ พ.ศ. 2445 ซึงมีผู้แทนจากชาติต่างๆ รวมทังจาก

สยามในการประชมุและเสนอบทความในครังนีด้วย23 

 บรรยากาศทางด้านความรู้วิชาการด้านประวตัิศาสตร์เช่นนี ย่อมเป็นแรงผลกัดนั

สําคญัให้เกิดการก่อตงั “สมาคมสยาม” ในพ.ศ. 2446 โดยมีวตัถุประสงค์เพือการค้นคว้า และ

สนบัสนนุการศกึษาด้านศิลปวิทยาการ และวรรณคดีทีเกียวข้องกับสยามและประเทศเพือนบ้าน 

และตอ่มาไมน่านก็มีการก่อตงั “โบราณคดีสโมสร” เมือพ.ศ. 2450 ขนึด้วย24 ทงันีเป็นเนืองมาจาก

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงส่งเสริมการตระหนักรับรู้ในเรืองวิชาโบราณคดี 

(ประวตัิศาสตร์) ด้วยพระราชประสงค์เพือให้ผู้คนมีความรู้ความสนใจ รู้จักค้นคว้าหาข้อมลูที

นอกเหนือจากพงศาวดาร มีการรวบรวมเอกสารจดหมายเหตโุบราณ มีการวิจยั วิเคราะห์หลกัฐาน

ทางประวตัิศาสตร์ เพือจะได้ใช้ศกึษาค้นคว้าประวตัิศาสตร์ของชาติไทย25 

 พระองค์ย่อมทรงเห็นว่าคนในชาติสยามจําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจทาง

ประวตัิศาสตร์ เพราะประวตัิศาสตร์เป็นรากฐานสําคญัของอารยประเทศ เป็นกลไกหนึงในการ

                                                             
22สาคชิดอนนัท สหาย, ร.5 เสด็จอินเดีย, แปลจาก India in 1872: as seen by the 

Siamese, แปลโดย กนัฐิกา ศรีอดุม (กรุงเทพฯ: มลูนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2546), 64, 155. 
23ผู้แทนของสยาม คือ นายพันเอก เจโรลาโม อีมิลิโอ เยรินี ครูสอนวิชาโรงเรียนนาย

ร้อยทหารบก ด ูPremier congers international des études d’ Extrême-Orient, Hanoi 1902. 

Compte renduanalytique des séances, Hanoi. F.H. Schineider, 1903, 34, อ้างถึงใน มาอริูซี

โอ เปเลจจี, แปลโดย กนกวรรณ ฤทธไพโรจน์“ยี. อี. เยรินี กับกําเนิดโบราณคดีสยาม,” เมือง

โบราณ 31, 3 (กรกฎาคม - กนัยายน 2548): 53. 
24เปรมา สตัยาวฒิุพงศ์ “โบราณคดีสโมสรกบัการศกึษาประวตัิศาตร์,” ใน ปกิณกคดี

ประวัติศาสตร์ไทย เล่ม 3 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2555), 59-62. 
25พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, “สําเนาพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จ

พระพุทธเจ้าหลวง เรืองทรงตงัโบราณคดีสโมสร พ.ศ. 2450” ศิลปากร 1, 1 (มิถุนายน 2480): 

103-109. 
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สร้างความเป็นชาตินิยม โดยไมจํ่ากดัแตเ่พียงแตก่ารรับรู้เรืองจากพงศาวดารซึงเป็นเรืองเกียวกับ

พทุธศาสนาและพระมหากษัตริย์เท่านนั แตเ่ป็นการค้นคว้าหลกัฐานอืนๆ การวิพากษ์อย่างมีระบบ

ระเบียบเหมือนการวิจยั เพือการสร้างองค์ความรู้ด้านประวตัิศาสตร์ของชาติให้มีความน่าเชือถือ

และเป็นสากล ดงันนัจึงนบัเป็นเหตกุารณ์และผลงานทียืนยนัสํานึกทางประวตัิศาสตร์ทีเกิดขึนใน

ยคุสมยันี ทีแผข่ยายไปหลายด้าน รวมถึงงานจิตรกรรมฝาผนงัด้วย 

 

3. การแสดงเอกลักษณ์ในงานช่างไทยกับพระราชนิยมเรืองความสวยงาม  

และการออกแบบ  

แม้ว่ากระแสอิทธิพลทางด้านศิลปกรรมจากชาติตะวันตกจะเข้ามามีบทบาทใน

งานสถาปัตยกรรมไทยสมยัรัชกาลที 5 อย่างยิง โดยเฉพาะกลุ่มอาคารพระทีนังต่างๆ หรืออาคาร

สถานทีราชการมากมายหลายแห่ง แตสํ่าหรับการตกแตง่พระอารามยงัคงใช้งานจิตรกรรมฝาผนัง

ในการเขียนประดบัอาคารเป็นสว่นใหญ่ 

ทงันีจะเห็นได้ชัดว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระราช

นิยมในการทดลองผสมผสานงานตกแตง่แบบตะวนัตกให้เข้ากบังานจิตรกรรมฝาผนงั โดยใช้ฝีมือ

ช่างไทย คือ หมอ่มเจ้าประวิช ชมุสาย เป็นผู้ รับสนองพระราชประสงค์ ดงัตวัอย่างวดัราชบพิธ และ

วดัปรมยัยิกาวาส เป็นต้น โดยเรืองทีเขียนนนัยงัคงเกียวข้องกบัด้านพระพทุธศาสนาอยู่ 

เหตกุารณ์สําคญัครังต้นรัชกาลในช่วงเตรียมงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 100 ปี 

เมือพทุธศกัราช 2425 คราวนันพระองค์โปรดเกล้าฯ ให้มีการซ่อมแซมและปฏิสงัขรณ์วดัพระศรี

รัตนศาสดาราม ซึงรวมไปถึงการเขียนซ่อมงานจิตรกรรมเรืองรามเกียรติ ทีพระระเบียง26 มีการ

มอบหมายแบ่งงานช่างเขียนออกเป็นห้องๆ โดยการเขียนซ่อมภาพครังนันได้เป็นเสมือนการ

รวบรวมครูช่างเขียนทีมีฝีมือมารวมกันจากทีต่างๆ ซึงบางท่านเป็นช่างเขียนตงัแต่รัชกาลก่อน27 

                                                             
26ดเูพิมใน กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตน

ศาสดาราม และพระบรมมหาราชวัง ในการฉลองพระนคร ครบ 200 ปี พุทธศักราช 2525 

ภาคที 1 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2525), 292 - 294. 
27กรมศิลปากร, ศิลปกรรมและช่างไทยจากสาส์นสมเด็จ (พระนคร: โรงพิมพ์

อกัษรบริการ, 2512), 24 - 35. 
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เหตกุารณ์ครังนนัยงัคงสะท้อนให้เห็นถึงพระราชประสงค์ทีให้ความสําคญักับการเขียนซ่อมรักษา

เค้าโครงเดิมไว้ เพืออนรัุกษ์งานจิตรกรรมในฐานะศิลปกรรมสําคญัของชาติ28 

อีกตัวอย่างทีชัดเจนได้แก่การซ่อมแซมงานจิตรกรรมในพระอุโบสถ วัดอรุณ

ราชวราราม ทีมีแนวทางไปในการอนรัุกษ์งานช่างในอดีตอย่างมีวตัถปุระสงค์ เนืองจากต้องการให้

เป็นทีแสดงฝีมืออย่างเอกของไทยอนัมีคา่เอาไว้ สว่นหนึงเพราะพระองค์ย่อมทรงเห็นคณุค่าความ

งามและการรักษางานช่างโบราณเอาไว้ ท่ามกลางกระแสการเปลียนแปลงทางศิลปกรรม และ

ช่วงเวลาทีทรงเห็นวา่ “...การช่างในเมืองไทยฝืดเคืองเตม็ที...”29 ก็เป็นได้ 

ในช่วงปลายรัชกาล พระอารามสองแห่ง ได้แก ่วดัเบญจมบพิตรดสิุตวนาราม และ

วดัราชาธิวาส เป็นวดัสําคญัทีสะท้อนให้เห็นพระราชประสงค์และพระราชนิยมของพระองค์ได้

เด่นชัด เพราะทรงกํากับดแูลการบูรณปฏิสงัขรณ์ด้วยพระองค์เอง โดยการทรงงานควบคู่ไปกับ

สมเด็จฯ กรมพระยานริศนานุวดัติวงศ์ ซึงขณะนันยังดํารงตําแหน่งเป็นกรมขนุ เป็นนายช่าง

ผู้ออกแบบคนสําคญัในช่วงปลายรัชกาล ทงันีจะเห็นวา่พระราชประสงค์ทีชดัเจนในการเขียนภาพ

พระอโุบสถทงัสองแห่งจะเป็นเรืองพุทธประวตัิและชาดก ด้วยทรงเห็นว่าจะต้องมีความสวยงาม

ของภาพเขียนเป็นสําคัญ แต่ไม่ได้จําเป็นว่าต้องมีการสังสอนธรรม “...เพราะถือว่าเป็นแต่

เครืองประดบัฝาผนังไม่ใช่เอาฝาผนังมาเป็นธรรมกถึก...”30 จากพระราชดําริดงักล่าวสําหรับวดั

เบญจมบพิตรฯ ทําให้เห็นวา่ทรงให้ความสําคญักบัความงามตามพระราชนิยมในงานช่างไทย โดย

การนําเรืองราวทีเป็นปรัมปราคติกลับมาเขียนให้สวยงามผ่านฝีมือช่างและการคํานึงถึงการ

ออกแบบ รวมไปถึงหน้าทีใช้สอยของอาคารด้วย 

พระอโุบสถ ซึงเปรียบเสมือนอาคารหลกัของวดั จึงต้องตกแต่งให้สวยงาม การ

ประดบัตกแตง่ภายในด้วยภาพเขียนผนงั การเขียนภาพบานประตหูน้าต่าง การเขียนภาพภายใน

                                                             
28มลฤดี สายสิงห์, รายงานวจัิยเรืองบทบาทของรามเกียรติในงานจิตรกรรมฝา

ผนังสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2550), 34. 
29พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน และ

พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว ทรงมีไปมากับสมเด็จพระ

มหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริญาณวโรรส (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พรินติง, 2540), 243. 
30พระราชปรารภเรืองการตกแตง่พระอโุบสถวดัเบญจมบพิตร อ้างถึงใน ชลธีร์ ธรรมว

รางกรู และทรงวิทย์ แก้วศรี, ประมวลเอกสารสําคัญเนืองในการสถาปนาวัดเบญจมบพิตร

ดุสิตวนาราม (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจฬุาลงกรณ์ราชวิทยาลยั, 2535), 328-329. 
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ซุ้มทีผนังอุโบสถ (ดังทีกล่าวแล้วในบทที 3) ล้วนเป็นเรืองราวและตําแหน่งการประดับทียัง

เกียวข้องกบัแบบจิตรกรรมประเพณี เช่น ทศชาติ มารผจญ เทพชุมนุม สวรรค์ชันดาวดึงส์ เจดีย์

จฬุามณี หรือนอกจากนียังมีการประดบัตกแต่งอืนๆ ไม่ว่าการใช้วสัดตุกแต่งทีเป็นหินอ่อน หรือ

การออกแบบประดบักระจกสี ทงัหมดล้วนเป็นส่วนหนึงในการคํานึงถึงองค์รวมด้านสนุทรียภาพ

และพระราชนิยม อาจเพือให้ความสวยงามตอบรับพระพทุธรูปประธาน คือการจําลองพระพทุธชิน

ราช ซึงพระองค์ทรงเห็นว่า “...พระพุทธลกัษณแห่งพระพุทธชินราช ...งามหาพระพุทธรูปองค์ใด

เปรียบมิได้ ...จะหาพระพทุธรูปองค์ใดให้งามเสมอพระพทุธชินราชนนัไมมี่แล้ว...”31 

ทงันีไมใ่ช่แตเ่พียงพระอโุบสถเท่านนั แตร่วมสว่นพระระเบียงทีเชือมตอ่พระอโุบสถ 

ซึงพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทําเป็นส่วนพืนที “มิวเซียม”32 แสดงฝีมืองานช่างการสร้าง

พระพทุธรูป โดยโปรดเกล้าฯ ให้มีการรวบรวมพระพุทธรูปจากหลายแห่งมาจัดแสดงไว้ ในฐานะ

ศิลปวัตถุจัดแสดง โดยทรงกําหนดเงือนไขไว้ว่าต้องเป็นพระพุทธรูปทีแปลกแตกต่างกัน และ

สวยงามโดดเดน่จากทีตา่งๆ หรือรวมถึงงานช่างของต่างชาติอย่างพระพุทธรูปในศิลปะพม่าหรือ

ญีปุ่ น เป็นต้น นอกจากนีพระพุทธรูปหลายองค์ก็ได้หล่อขึนใหม่เพือให้มีขนาดทีสอดคล้องกับ

พระพทุธรูปองค์อืนๆ ทีประดิษฐานจดัแสดง ในการจัดการพระระเบียงเช่นนียังได้แสดงความคิด

สมยัใหมซ่ึงเป็นในลกัษณะพิพิธภณัฑ์ทีให้ความรู้ และเห็นฝีมือช่างอนังดงามภายในพระอาราม 

ซึงไมเ่คยเกิดขนึมาก่อน33 

พระราชประสงค์ของพระองค์อาจเป็นไปในแนวทางทีต้องการให้พระอารามแห่งนี

ออกแบบอย่างวิจิตรให้เป็นทีแสดงแบบอย่างการช่างศิลปกรรม เพือนําไปสู่บรรยากาศแห่งความ

ศรัทธาของผู้ ทีได้มาเยียมชมและมาสกัการะทัวกัน เพราะเหตกุารณ์ทางประวตัิของวดัเบญจม

บพิตร พระองค์ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดงานประจําปีของวดันับตงัแต่แรกสร้าง เพือให้พระ
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ใน  ประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที 5 ภาคปกิณกะ 2, 64. 
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พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน และ

พระราชหัตถเลขาพระบาทสมด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว ทรงมีไปมากับสมเด็จพระ

มหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริญาณวโรรส, 296. 
33ดใูน กรมศิลปากร, วัดเบญจมบพติรและพพิธิภัณฑสถานแห่งชาติ วัดเบญจม

บพิตร พระพุทธรูปสําคัญ ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม (กรุงเทพฯ: สํานัก

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2551), 6-7. 
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บรมวงศานวุงศ์ เจ้านาย ขนุนาง จนถึงประชาชนทวัไปมีส่วนในการร่วมงานและการถวายในการ

สร้างเสนาสนะตา่งๆ ภายในวดัเบญจมบพิตร 

พิจารณาภาพรวมของการออกแบบวดัเบญจมบพิตร จะเห็นว่าพระองค์ได้ทรง

เลือกสรรความงามอันเป็นเอกลักษณ์อย่างไทยให้ปรากฏชัดอยู่ในพระอารามหลวงประจํา

พระราชวงัดสิุตซึงเป็นพระราชวงัแห่งใหม่ในพระนคร โดยไม่ให้ยิงหย่อนไปกว่าวดัพระศรีรัตน

ศาสดารามประจําพระบรมมหาราชวงั แม้การออกแบบส่วนใหญ่ภายในพระราชวงัดสิุตจะเป็น

แบบตะวนัตกก็ตาม ดงันนัวดัเบญจมบพิตรเป็นหลกัฐานสําคญัแห่งหนึง ทีแสดงให้เห็นถึงพระราช

นิยมเรืองการใช้รูปแบบงานช่างไทยประยุกต์ โดยจะเห็นได้จากพระราชดําริทังในงานจิตรกรรม

ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม เพือเน้นการแสดงความงามในการออกแบบสร้างสรรค์ หรือ 

“ศิลปะเพือความสวยงาม” ซึงเป็นความคิดทีเพิมขนึจากการถวายเป็นพทุธบชูา หรือการเป็นสือสงั

สอนธรรม ดงัทีเป็นมาแตเ่ดิมเท่านนั 

ทังหมดจึงสอดคล้องกับแนวทางของศิลปกรรมในสมยัรัชกาลที 5 ซึงได้ผ่านพ้น

ช่วงหวัเลียวหวัตอ่ด้านศิลปกรรมมาสูย่คุแห่งการเปลียนแปลงอย่างแท้จริง พระองค์จึงอาจมีพระ

ราชประสงค์อย่างเจาะจงในการอนุรักษ์และประยุกต์งานช่างไทยให้คงอยู่ในพระอารามทีทรง

บรูณปฏิสงัขรณ์ และยงัเป็นการแสดงความเป็นเอกลกัษณ์ทางงานช่างให้คงอยู่ก็เป็นได้ 
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บทที 5 

บทสรุป 

 

การเปลียนแปลงสําคญัในงานจิตรกรรมในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หวั มีรากฐานและพัฒนาการตงัแต่สมยัรัชกาลที 4 จะเห็นจากการเลือกเนือหาเรืองราวที

สมจริงมากขึน โดยเฉพาะเรืองประวตัิศาสตร์กับตํานานต่างๆ ซึงเป็นทีรับรู้และยอมรับในสงัคม 

โดยไมไ่ด้จํากดัเฉพาะเรืองหลกัธรรมพระไตรปิฎกหรือปฐมสมโพธิกถาในเชิงการสงัสอนดงัทีแล้ว

มา แตเ่ป็นอิทธิพลจากงานวรรณกรรมอืนๆ หรือเหตกุารณ์สําคญัในประวตัิศาสตร์ ทีเป็นศาสตร์

ความรู้ หรือความสนใจใหม่ๆ ของสงัคม ต่างถูกหยิบยกขึนมาเป็นเรืองราวในงานจิตรกรรมด้วย

เช่นกนั 

พฒันาการในเรืองของเทคนิคฝีมือช่างก็แสดงให้เห็นวา่ได้รับอิทธิพลตะวนัตกมากขึน 

เช่นการใช้โทนสี เทคนิคการเขียนภาพ และหลกัทัศนียวิทยาในการเขียนฉากทิวทัศน์ หรือมีการ

เขียนองค์ประกอบภาพทีสมจริงทงัตวับุคคลและภาพอาคารสถานทีอย่างเป็นธรรมชาติ อาจเป็น

เพราะมีรูปถ่ายบุคคลหรืออาคารสถานทีซึงมีอยู่จริงในขณะนันเป็นแบบสําหรับในการเขียน

จิตรกรรม 

ปัจจยัทีก่อให้เกิดการเปลียนแปลงแนวความคิดและการแสดงออกในงานจิตรกรรม

นัน น่าจะเกียวข้องกับการทียุคสมยัดงักล่าวเป็นช่วงทีผู้คน โดยเฉพาะกลุ่มชนชันนําหรือช่างผู้

สร้างสรรค์งานศิลปะ ได้เริมตระหนกัถึงความคิดแบบสจันิยมสมจริงในงานศิลปกรรมมากขึน และ

อีกประการคือได้เกิดแนวทางในการประดับพระอารามอย่างหลากหลายวิธีมากขึน โดยไม่

จําเป็นต้องเขียนเป็นงานจิตรกรรมตามขนบประเพณีเสมอไป ดงันันการเขียนจิตรกรรมฝาผนังใน

สมยันี จึงน่าจะบ่งบอกเรืองราวทีเฉพาะอย่าง มีความสอดคล้องกับบริบทของอาคารสถานที หรือ

แสดงวตัถปุระสงค์ในการเขียนภาพได้เป็นอย่างดี เพราะว่าได้ผ่านการจงใจหรือคดักรองเรืองราว

มาแล้ว 
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ในการศกึษาพระอารามที พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั โปรดเกล้าฯ ให้

สร้างหรือบรูณปฏิสงัขรณ์นนั พบวา่พระองค์ทรงมีพระราชนิยมในการเขียนงานจิตรกรรมฝาผนัง

อยู่หลายแห่ง แม้วา่ในเวลานนัจะมีแนวทางการประดบัตกแตง่พระอารามด้วยวิธีการแบบตะวนัตก

แล้วก็ตาม โดยจะพบวา่ทรงเลือกเนือหาเกียวกบัเรืองพทุธประวตัิกลบัมาใช้เป็นหลกั ดงัจะเห็นวดั

เบญจมบพิตร และวดัราชาธิวาส โดยมีพระราชดําริเห็นว่าเรืองดงักล่าวนัน แม้ว่าจะไม่ใช่เรืองที

สมจริง หรือสงัสอนธรรมได้ แต่สามารถเขียนเป็นจิตรกรรมได้อย่างสวยงาม จึงทําให้เห็นถึงพระ

ราชนิยมทีทรงคํานึงถึงความสวยงามและการออกแบบเป็นสําคญั 

ส่วนแนวความคิดอีกประการทีปรากฏคือ จิตรกรรมฝาผนังเป็นสือทางหนึงที

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงใช้เพือการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระจอม

เกล้าเจ้าอยู่หวั เห็นได้จากงานจิตรกรรมทีวดัราชประดิษฐ์ ซึงภาพประวตัิศาสตร์เหล่านัน ได้บอก

เลา่พระปรีชาสามารถของพระองค์ในฐานะกษัตริย์ผู้ เป็นมนุษย์ธรรมดาสามญั มากกว่ามมุมอง

ของสมยัเก่าก่อนทีเน้นไปในเรืองสถานะของกษัตริย์ทีเป็นเทพเจ้าหรือพระโพธิสตัว์ ดงันันจาก

ความคิดดังกล่าว อาจทําให้เห็นถึงพระราชประสงค์ในการนําเสนอภาพลักษณ์ของสถาบัน

พระมหากษัตริย์ทีเป็นสากล คือ กษัตริย์นักปกครอง ซึงอาจสะท้อนให้เห็นมากขึนในช่วงกลาง

รัชกาลลงมา เช่น จิตรกรรมฝาผนังทีพระทีนังทรงผนวช วดัเบญจมบพิตร หรือพระทีนังอนันต

สมาคม พระราชวงัดสิุต เป็นต้น 
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