
 
 
 

แนวคิดการออกแบบจิตรกรรมเทพชุมนุมฝีมือพระยาอนุศาสตร์จิตรกร (จันทร์ จิตรกร)                
ในพระวหิารหลวง วดัพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวหิาร 

 
 
 
 
 
 

 
โดย 

 นายธนากร  เบ็ญพาด 
 

 
  

 
 
 

 
 

การค้นคว้าอสิระนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาประวตัิศาสตร์ศิลปะ 
ภาควชิาประวตัิศาสตร์ศิลปะ 

บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ปีการศึกษา 2557 

ลขิสิทธ์ิของบัณฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลัยศิลปากร 



แนวคิดการออกแบบจิตรกรรมเทพชุมนุมฝีมือพระยาอนุศาสตร์จิตรกร (จันทร์ จิตรกร)                
ในพระวหิารหลวง วดัพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวหิาร 

 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 นายธนากร  เบ็ญพาด 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

การค้นคว้าอสิระนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาประวตัิศาสตร์ศิลปะ 
ภาควชิาประวตัิศาสตร์ศิลปะ 

บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ปีการศึกษา 2557 

ลขิสิทธ์ิของบัณฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลัยศิลปากร 



DESIGN DOCTRINE ON MURAL PAINTING OF ANGEL ASSEMBLY BY PRAYA 
ANUSAT JITRAKORN (CHAND JITRAKORN) AT PRAPATHOM CHEDI TEMPLE 

 
 
 
 
 
 
 

By 
Mr. Thanagon Benyaphat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

An Independent Study Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 
Master of Arts Program in Art History 

Department of Art History 
Graduate School, Silpakorn University 

Academic Year 2014 
Copyright of Graduate School, Silpakorn University 



 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร อนุมติัใหก้ารคน้ควา้อิสระเร่ือง “แนวคิดการ
ออกแบบจิตรกรรมเทพชุมนุมฝีมือพระยาอนุศาสตร์ จิตรกร (จนัทร์ จิตรกร) ในพระวหิารหลวง     
วดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวหิาร” เสนอโดย นายธนากร เบญ็พาด เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตาม
หลกัสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาประวติัศาสตร์ศิลปะ 
 
 

……........................................................... 
                                                                            (รองศาสตราจารย ์ดร.ปานใจ ธารทศันวงศ)์ 

           คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

วนัท่ี..........เดือน.................... พ.ศ........... 
 
อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ 
 รองศาสตราจารย ์ดร.เชษฐ ์ ติงสัญชลี 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบการคน้ควา้อิสระ 
 
.................................................... ประธานกรรมการ 
 (ศาสตราจารย ์ดร.ศกัด์ิชยั  สายสิงห์) 
............/......................../.............. 
 
.................................................... กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย ์ดร.เชษฐ ์ ติงสัญชลี) 
............/......................../.............. 
 



ง 
 

55107305: สาขาวชิาประวติัศาสตร์ศิลปะ 
ค าส าคญั: จิตรกรรมเทพชุมนุมเทคนิคตะวนัตกฝีมือพระยาอนุศาสตร์จิตรกร  (จนัทร์ จิตรกร)        
ในพระวหิารหลวง วดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวหิาร 
 ธนากร  เบ็ญพาด: แนวคิดการออกแบบจิตรกรรมเทพชุมนุมฝีมือพระยาอนุศาสตร์   
จิตรกร (จนัทร์ จิตรกร) ในพระวิหารหลวง วดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหาร. อาจารยท่ี์ปรึกษา 
การคน้ควา้อิสระ: รองศาสตราจารย ์ดร.เชษฐ ์ ติงสัญชลี.  104 หนา้. 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการศึกษาแนวคิดการออกแบบจิตรกรรมเทพชุมนุม
เทคนิคตะวนัตกฝีมือพระยาอนุศาสตร์ จิตรกร (จนัทร์ จิตรกร) ในพระวิหารหลวง วดัพระปฐมเจดีย์
ราชวรมหาวิหาร โดยท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบกบังานจิตรกรรมเทพชุมนุมเทคนิคตะวนัตก     
ช้ินอ่ืนๆ โดยฝีมือพระยาอนุศาสตร์ จิตรกร (จนัทร์ จิตรกร) คือ งานจิตรกรรมฝาผนงัภาพเทพชุมนุม
ท่ีห้องพระเจา้ พระท่ีนัง่บรมพิมาน พระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม งานจิตรกรรมฝาผนงั
ภาพเทพชุมนุมท่ีวดัสามแก้ว จงัหวดัชุมพร และงานจิตรกรรมฝาผนังภาพเทพชุมนุมในอุโบสถ    
วดัสุวรรณดาราราม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ผลจากการศึกษาพบว่างานจิตรกรรมเทพชุมนุมของพระยาอนุศาสน์ จิตรกร แบบเทคนิค
ตะวนัตก ท่ีพระวิหารหลวงและท่ีห้องพระเจ้าได้รับอิทธิพลส่วนหน่ึงจาก เทคนิคการวาดภาพ
จิตรกรรมแบบเสมือนจริงจากศิลปะตะวนัตก ส่วนรูปแบบศิลปะการแต่งกายได้รับอิทธิพลจาก   
ปูนป้ันศิลปะทวารวดีอิทธิพลจากศิลปะอินเดียใตจ้ากในกลุ่มสมุดภาพพระเทวรูป และอิทธิพลของ
กระแสนิยมเร่ืองการแต่งกายของผูค้นในสมยัรัชกาลท่ี 5-6 ส่วนจิตรกรรมเทพชุมนุมท่ีวดัสามแกว้
ปรากฏการผสมผสานอิทธิพลของศาสนาพุทธมหายานร่วมกบัฮินดูอยา่งเป็นเอกลกัษณ์ มีการแสดง
ลักษณะทางประติมานวิทยาของเทพชุมนุมแต่ละองค์ท่ีระบุอย่างเด่นชัดต่างจากเทพชุมนุมท่ี 
พระวหิารหลวงท่ีบอกประเภทของเทพเพียงอยา่งคร่าวๆ  และในทา้ยสุดน้ีรูปแบบการแต่งกายและ 
ประติมานวิทยาทั้งหลายท่ีเกิดข้ึนในงานจิตรกรรมเทพชุมนุมเทคนิคตะวนัตกทั้งหมดท่ีไดก้ล่าวมา 
ก็ไดค้ล่ีคลายและส่งอิทธิพลต่อให้กบังานจิตรกรรมเทพชุมนุมท่ีวิหารวดัสุวรรณดารารามอนัเป็น
งานจิตรกรรมภาพเทพชุมนุมเทคนิคตะวนัตกช้ินสุดทา้ยของพระยาอนุศาสน์ จิตรกรในท่ีสุด 
 
 
ภาควชิาประวติัศาสตร์ศิลปะ            บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ลายมือช่ือนกัศึกษา........................................                                                           ปีการศึกษา 2557 
ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ   ........................................ 
 



จ 
 

55107305: MAJOR: ART HISTORY 
KEY WORD: MURAL PAINTING OF ANGEL ASSEMBLY BY PRAYA 
ANUSATJITRAKORN (CHAND JITRAKORN) AT PRAPATHOM CHEDI TEMPLE 
 THANAGON  BENYAPHAT: DESIGN DOCTRINE ON MURAL PAINTING OF ANGEL 
ASSEMBLY BY PRAYA ANUSATJITRAKORN (CHAND JITRAKORN) AT PRAPATHOM 
CHEDI TEMPLE. INDEPENDENT STUDY ADVISOR: ASST. PROF. DR. CHEDHA 
TINGSANCHALI.  104 pp. 

This research is aimed to study the doctrine of Angel Assembly’s Mural Painting in 
western art technique designed by Phraya AnusatJitrakorn (Chand Jitrakorn) inside the Royal 
Vihara ofPhraPrathomChedi Temple, NakornPathom Province. This task was done by analyse 
and compare with others Angel Assembly’s Mural Paintingin western art technique designed by 
Phraya AnusatJitrakorn (Chand Jitrakorn) himself which are Angel Assembly’s Mural Painting  
at the PhimanPathom Royal Mansion in NakornPathom province, Wat Sam Kaew in Chumpon 
Province and Wat Suwandararam, PhraNakorn Si Ayudhya. 

The result of this research found that theMural Painting inside Royal Vihara of 
PhraPrathomChedi Temple and theMural Painting inside PhimanPathom Royal Mansion were 
influenced by realistic’s western art technique. The related dress paintings were influenced  
by Dharavati arts, South India art and fashioned dress design during period of paintings.  
On the another hand, Painting at Wat Sam Kaew was uniquely blended together the art of 
Mahayana Buddhism and Hindusium. Those painting clearly indicates special characteristic of 
each angle unlike the painting inside the Royal Vihara which specified only in brief.  Finally, the 
related dress and characteristic occurred in Angel Assembly’s Mural Painting were revealed and 
passed on to the last Angel Assembly’s Mural Painting of Phraya AnusatJitrakorn (Chand 
Jitrakorn) at Wat Suwandararam, PhraNakorn Si Ayudhya. 
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บทที ่1 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรวจัิย 

พระวิหารหลวง เป็นวิหารท่ีตั้ งอยู่ทางทิศตะวันออกขององค์พระปฐมเจดีย์ ว ัดพระปฐมเจดีย ์

ราชวรมหาวิหารวิหารมีความกว้าง 10 เมตร ยาว 27 เมตร สร้างเม่ือ พ.ศ.2404 เป็นอาคาร 

ชั้นเดียว โดยโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กผนังก่ออิฐถือปูนหลงัคามุงด้วยกระเบ้ืองเคลือบ

ภายในพระวิหารมีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนงัในสมยัรัชกาลท่ี 6 เขียนโดย พระยาอนุศาสน์จิตรกร 

(จนัทร์ จิตรกร)1 แสดงภาพขององค์พระปฐมเจดียแ์ละภาพของเทพชุมนุมอนัมีลกัษณะสวยงาม

สมจริงอยา่งเป็นเอกลกัษณ์และน่าสนใจ ซ่ึงเทพชุมนุมเหล่าน้ีหนัทิศทางแสดงการนมสัการไปทาง

องค์พระปฐมเจดีย ์และพระพุทธสิหิงค์ (จ  าลอง) อนัเป็นพระพุทธรูปหล่อดว้ยโลหะหน้าตกักวา้ง 

1.20 เมตร สูง 1.62 เมตร โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 4 โปรดให้หล่อ

จ าลองจากพระพุทธสิหิงค ์ซ่ึงประดิษฐานอยูภ่ายใน พระท่ีนัง่พุทไธสวรรค ์ในพระบวรราชวงั แลว้

โปรดให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ท่ี ซุ้มจระน า ณ องค์พระปฐมเจดีย์ด้านทิศตะวันออก 2 

โดยลกัษณะภาพของเทพชุมนุมและรายละเอียดต่างๆของการจดัวางภาพจิตรกรรมอาจสามารถบอก

ถึงคติท่ีมาและประติมานวิทยา รวมถึงความคิดของช่างท่ีไดรั้บอิทธิพลของศิลปะแบบตะวนัตกท่ีมี

ผลต่อลกัษณะภาพจิตรกรรมเหล่าน้ีได้อย่างน่าสนใจ จึงท าการเลือกศึกษาในส่วนของภาพเทพ

ชุมนุมเหล่าน้ี  

 

                                                        

1จังหวดันครปฐม, พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัวกับจังหวัดนครปฐม 
(กรุงเทพฯ: อกัษรสุวรรณ, 2529), 17. 

2กรมการศาสนา,ประวัติพระพุทธรูปองค์ส ำคัญ (กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2524), 
112. 
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ลกัษณะของภาพจิตรกรรมเทพชุมนุมปรากฏในพระวิหารหลวง ปรากฏภาพบุคคลท่ีมี

ลกัษณะเป็นเทวดา คนธรรพ ์นกัสิทธ์ิ ครุฑ และนาคแปลง เป็นตน้ ปรากฏอยู่บนผนงัทั้งสามดา้น 

โดยเฉพาะผนังด้านทิศเหนือและใต้ของพระวิหารจะพบภาพเขียนเทพชุมนุมในลักษณะ  

นั่งประนมมือเรียงกันอยู่ในซุ้มซ่ึงแบ่งเป็นแถวล่างและแถวบนแสดงการนมัสการไปทาง 

องค์พระปฐมเจดีย ์ลกัษณะของบุคคลเหล่าน้ีมีลกัษณะรูปร่างหน้าตาสมจริง มีการแสดงแสงเงาท่ี

สอดคล้องกบัแสงจากช่องแสงทางทิศตะวนัตกของอาคารท่ีสามารถมองเห็นองค์พระปฐมเจดีย ์

ภาพเทพชุมนุมมีการจดัเรียงประเภทอย่างมีรูปแบบและจดักลุ่มในแต่ละดา้นของผนงัทั้งสามดา้น  

โดยลักษณะการเขียนภาพเทพชุมนุมแบบเทคนิคตะวนัตกในลักษณะน้ีเป็นงานประเภทหน่ึง 

ท่ีเกิดข้ึนในช่วงสมัยรัชกาลท่ี 5เป็นต้นมา ซ่ึงมีความแตกต่างจากภาพเทพชุมนุมแบบจารีต 

ประเพณีเดิม เน่ืองจากได้รับอิทธิพลจากศิลปะตะวนัตกท าให้ภาพจิตรกรรมเทพชุมนุมมีความ 

โดดเด่นและสวยงามเป็นเอกลักษณ์ต่างจากรูปแบบดั้ งเดิม แสดงถึงพัฒนาการและความ

เปล่ียนแปลงต่อเทคนิคการเขียนภาพบุคคลท่ีมีความสมจริงมากข้ึนกว่าสมยัก่อนหน้า มีมุมมอง

องค์ประกอบภาพท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของผูเ้ขียนแตกต่างจากรูปแบบภาพเขียนเทพชุมนุมแบบจารีต

ประเพณีท่ีปรากฏข้ึนก่อนหน้าและในสมยัเดียวกนั จนเกิดเป็นงานเขียนท่ีมีเทคนิคแบบใหม่จน 

ส่งอิทธิพลใหก้บัรูปแบบการเขียนจิตรกรรมฝาผนงัของช่างในยคุหลงัถดัมา  

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเห็นว่าควรมีการศึกษาเก่ียวกบัการเขียนภาพบุคคลท่ีสมจริงอย่างจิตรกรรม

ภาพเทพชุมนุมในพระวิหารหลวงของวดัพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารท่ีเกิดข้ึนในสมยันั้น 

อย่างละเอียด โดยท าการวิจยัศึกษา คติท่ีมา แนวความคิดทางประติมานวิทยา ลกัษณะทางสังคม 

ท่ีแฝงอยูใ่นภาพเขียนเหล่าน้ี รวมถึงเทคนิคการวาดท่ีส่งต่ออิทธิพลให้กบัจิตรกรรมภาพเขียนบุคคล

หรือเทพชุมนุมแบบสมจริงท่ีร่วมสมยัใกลเ้คียง รวมถึงพฒันาการท่ีปรากฏข้ึนในภายหลงัอีกดว้ย 

วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1     เพื่อศึกษาคติท่ีมา แนวความคิดทางประติมานวิทยา ลกัษณะทางสังคมสมยันั้นท่ีแฝง

อยูใ่นจิตรกรรมภาพเทพชุมนุมในพระวหิารหลวง วดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวหิาร 

2     เพื่อศึกษาเทคนิคการเขียนภาพเทพชุมนุมท่ีมีความสมจริงท่ีปรากฏในงานจิตรกรรม 

และเปรียบเทียบกบัภาพจิตรกรรมอ่ืนๆในช่วงสมยัเดียวกนั 
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3     เพื่อศึกษาถึงพฒันาการของการเขียนภาพจิตรกรรมแบบสมจริงท่ีส่งต่อ และมีอิทธิพล

กบังานจิตรกรรมฝาผนงัในสมยัหลงั 

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1     ทราบถึงคติท่ีมา แนวความคิดทางประติมานวิทยา ลกัษณะทางสังคมสมยันั้นท่ีแฝงอยู่

ในงานจิตรกรรม 

2     ทราบถึงความแพร่หลายของเทคนิคการเขียนภาพเทพชุมนุมท่ีมีความสมจริงท่ีปรากฏ

ในงานจิตรกรรมในสมยัเดียวกนั 

3     ทราบถึงพฒันาการของการเขียนภาพจิตรกรรมแบบสมจริงท่ีส่งต่อ และอิทธิพลท่ีมีกบั

งานจิตรกรรมฝาผนงัในสมยัหลงัรวมถึงแนวโนม้ในอนาคตของพฒันาการ 

สมมุติฐำน 

ลักษณะโดยรวมของประเภทบุคคลในจิตรกรรมภาพเทพชุมนุมในพระวิหารหลวง  

วดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวหิาร มีรูปแบบการเขียนภาพเทพชุมนุมท่ีมีความสมจริง รวมถึงท่าทาง

ท่ีมีลกัษณะเป็นธรรมชาติอนัเป็นลกัษณะเทคนิคการเขียนท่ีไดรั้บอิทธิพลศิลปะตะวนัตก  

โดยมีความเป็นไปไดว้า่จิตรกรรมภาพเทพชุมนุมในพระวิหารหลวงวดัพระปฐมเจดียน์ั้น 

อาจไดรั้บแรงบลัดาลใจจากงานเขียนภาพบุคคลเล่าเร่ืองในผนงัอุโบสถวดัราชาธิวาสราชวรวิหาร  

ท่ีมีความสมจริงทั้งตวับุคคล ฉาก และมีมุมมองท่ีหลากหลายสมจริง การมีแสงเงาท่ีมีมาแต่ก่อนแลว้ 

แต่ท่ีวดัราชาธวาสเขียนข้ึนดว้ยช่างชาวตะวนัตก ต่อมาเทคนิคการเขียนภาพเสมือนจริงน้ีถูกน ามาใช้

อยา่งจริงจงัท่ีวหิารหลวงโดยช่างชาวไทยอยา่งพระยาอนุศาสน์ จิตรกร (จนัทร์ จิตรกร)น้ี 

จะเห็นไดว้า่งานเขียนเทพชุมนุมของพระยาอนุศาสน์ (จนัทร์ จิตรกร) แนวเสมือนจริงแบบ

เทคนิคตะวนัตกน้ีเป็นงานเขียนท่ีมีเอกลกัษณ์ โดยเร่ิมมีจุดเร่ิมตน้อย่างเป็นรูปร่างมาจากการเขียน

ในห้องพระเจ้า พระท่ีนั่งบรมพิมานก่อน ต่อมาปรากฏเด่นชัดท่ีวิหารหลวง วดัพระปฐมเจดีย ์

ปรากฏท่ีวดัสามแกว้ และทา้ยสุดท่ีวิหารวดัสุวรรณดารารามอนัเป็นแนวการเขียนท่ีคล่ีคลายแล้ว

ของผูเ้ขียนซ่ึงมีช่ือเสียงเป็นอนัมาก ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาโดยรวมแล้ว จิตรกรรมเทพชุมนุมท่ีวิหาร
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หลวง และท่ีวิหารวดัสุวรรณดารารามมีความแตกต่างขององค์ประกอบภาพและรายละเอียดของ

เทวดาอย่างส าคัญ กล่าวคืองานท่ีวิหารหลวง ได้รับอิทธิพลของพระราชนิยมของรัชกาลท่ี 6 

เห็นไดจ้ากการเขา้มามีส่วนร่วมก าหนดทิศทาง ลกัษณะประเภทของเทพชุมนุม การแต่งกาย และ

สถานท่ีเขียนภาพเทพชุมนุมน้ี หลงัจากการสวรรคตของรัชกาลท่ี 6 ปีพ.ศ. 2468 งานจิตรกรรมเทพ

ชุมนุมท่ีฝาผนงัวดัสามแกว้ปีพ.ศ. 2470 และท่ีวิหารวดัสุวรรณดาราราม ในปีพ.ศ. 2474 ก็ไดเ้กิดข้ึน 

โดยท่ีผู ้เขียนมีอิสระทางความคิดแนวทางและเทคนิคตะวันตกมากข้ึนจนคล่ีคลายมาเป็น 

แนวทางการเขียนของตนเองอย่างจิตรกรรมภาพเทพชุมนุมในวิหาร วดัสุวรรณดารารามพระนครศรีอยุธยา 

ในท่ีสุด 

ขอบเขตกำรวจัิย 

1     ท าการศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนงั ในดา้นคติท่ีมา แนวความคิดทางประติมานวิทยา 

ลกัษณะทางสังคมสมยันั้นท่ีแฝงอยูใ่นจิตรกรรมภาพเทพชุมนุม รวมถึงเทคนิคการเขียนภาพบุคคล

ในพระวหิารหลวงของวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวหิาร 

2     ศึกษาถึงพฒันาการเขียนภาพจิตรกรรมเทพชุมนุมแบบสมจริงในงานของพระยา

อนุศาสน์ จิตรกร (จนัทร์ จิตรกร) คือช่วงสมยัรัชกาลท่ี 6-7 

ขั้นตอนกำรศึกษำ 

1     คน้ควา้ขอ้มูลเอกสารชั้นตน้ ชั้นรอง  

2     ส ารวจขอ้มูลภาคสนาม ถ่ายภาพ บนัทึกแผนท่ี แผนผงั ภาพลายเส้น รวมถึงรวบรวม

เอกสารขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งภาพจิตรกรรมเทพชุมนุมในพระวหิารหลวงของวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวหิาร 

3     ส ารวจ รวบรวมขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งภาพจิตรกรรมเทพชุมนุมและจิตรกรรม

ภาพบุคคลในสมยัเดียวกนั 

4     ด าเนินการวจิยัจากหลกัฐานดา้นจิตรกรรมภาพเขียนฝาผนงั 

5     ศึกษา วเิคราะห์ ตีความ เรียบเรียง และสรุปจากขอ้มูลท่ีไดม้าทั้งหมด 
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วธีิกำรศึกษำ 

1     รวบรวมขอ้มูลและคดัเลือกขอ้มูลจากการส ารวจและศึกษา 

2     จดักลุ่มและประเภทงานจิตรกรรมจากขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งภาพจิตรกรรมเทพ

ชุมนุมหรือจิตรกรรมภาพบุคคลในสมยัเดียวกนั 

3     ด าเนินการวจิยั วเิคราะห์ ขอ้มูลทั้งหมด 

สรุปผลกำรศึกษำ 

น าเสนอผลงาน จดัท าสารนิพนธ์   

เวลำทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

ประมาณ 1 ปี 
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บทที ่2 

ประวตัิควำมเป็นมำพระวหิำรหลวง และจิตรกรรมภำพเทพชุมนุมวดัพระปฐมเจดีย์ 

 

 

ภาพท่ี 1 จิตรกรรมฝาผนงัเทพชุมนุมท่ีพระวหิารหลวงวดัพระปฐมเจดียแ์บบมุมมองกวา้ง 

ทีต่ั้ง และประวตัิพระวหิำรหลวงวดัพระปฐมเจดีย์ 

จิตรกรรมฝาผนังเทพชุมนุม(ภาพท่ี1)น้ีถูกเขียนข้ึนโดย พระยาอนุศาสน์ จิตรกร (จนัทร์ 

จิตรกร) ในปี พ.ศ.2452 ตรงกบัสมยัรัชกาลท่ี 63  โดยเขียนอยูบ่นฝาผนงัท่ีวิหารหลวงทิศตะวนัออก

ขององคพ์ระปฐมเจดีย ์ในวดัพระปฐมเจดียว์รมหาวิหาร จงัหวดันครปฐม  วดัพระปฐมเจดียต์ั้งอยู่

เลขท่ี 27 ถนนขวาพระ ต าบลพระปฐมเจดีย ์อ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม วดัพระปฐมเจดีย์

ยงัมีช่ือท่ีใช้เรียกอีกหลายช่ือ โดยคนพื้นท่ีมกัจะเรียกว่า “วดัใหญ่” บางคร้ังเรียก “วดัพระประธม”  

“วดัพระบรรทม” หรือเรียก “วดัพุทธธรรมธาตุ” วดัพระปฐมเจดีย์เป็นวดัในสังกัดคณะสงฆ์

มหานิกาย เป็นวดัพระอารามหลวงชั้นเอกชนิด "ราชวรมหาวิหาร"4 โดยผงัของวดัพระปฐมเจดีย ์ 

จะมีพระปฐมเจดีย ์ ท่ีเป็นเจดียข์นาดใหญ่  ท่ีมีความสวยงามโดดเด่น  เป็นประธานศูนยก์ลางของวดั 

                                                        

3จังหวัดนครปฐม, พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัวกับจังหวัดนครปฐม 
(กรุงเทพฯ: อกัษรสุวรรณ, 2529), 17. 

4วดัพระปฐมเจดีย,์ ทีร่ะลกึงำนนมัสกำรพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม (กรุงเทพฯ: บริษทั
ประยรูวงศจ์  ากดั, 2527), 7. 
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และเป็นเจดียท่ี์มีความส าคญัเป็นท่ีเคารพนับถือของผูค้นจากทัว่สารทิศจนกลายเป็นสัญลกัษณ์

ประจ าจงัหวดันครปฐม  

ประวติัการสร้างองค์พระปฐมเจดียใ์นตอนเร่ิมแรกยงัไม่ปรากฏแน่ชัดว่าผูใ้ดสร้างและ

สร้างในสมยัใด ดงันั้นการศึกษาวิเคราะห์จึงจึงตอ้งอา้งท่ีมาและหลกัฐานหลายๆประเด็นจากเร่ือง

เล่า ต านาน บนัทึก และเอกสารทางประวติัศาสตร์ต่างๆ รวมถึงตอ้งศึกษาจากรูปแบบสถาปัตยกรรม 

และจากศิลปะท่ีคน้พบจากแหล่งโบราณสถาน โบราณวตัถุ ทั้งในบริเวณนั้นและบริเวณใกลเ้คียงท่ี

มีความสัมพนัธ์กนั  

 

ภาพท่ี 2 องคพ์ระปฐมเจดียว์ดัพระปฐมเจดีย ์นครปฐม  

จากการสันนิษฐานของหม่อมเจา้สุภทัรดิศ ดิศกุล เช่ือวา่เดิมทีการสร้างพระปฐมเจดียใ์นยุค

เร่ิมแรกเป็นเจดียท่ี์เกิดจากการช้ีน าของพระสมฑูตอยา่งพระโสณะเถระและพระอุตตระเถระในสมยั

พระเจา้อโศก (พ.ศ. 350) ท่ีเดินทางมาเผยแพร่ศาสนาในบริเวณสุวรรณภูมิน้ี รวมถึงไดมี้กรรน าพระ

บรมสารีริกธาตุมาบรรจุในพระปฐมเจดีย์ จึงท าสันนิษฐานต่อได้ว่ารูปทรงและศิลปะของ 

พระปฐมเจดียใ์นขณะเร่ิมแรกน่าจะมีรูปทรงแบบทรงโอคว  ่า คลา้ยกบัเจดียท์รงโอคว  ่าในประเทศ

อินเดีย หรือ อย่างเดียวกับสถูปารามเจดีย์ ในกรุงอนุราธบุรี ประเทศศรีลังกาก็เป็นได้ อีกทั้ ง 

พระปฐมเจดียใ์นยุคเร่ิมแรกยงัมีขนาดไม่ใหญ่และรูปทรงแตกต่างกบัพระปฐมเจดียอ์งค์ในปัจจุบนั

(ภาพท่ี 2)  ต่อมาเจดียไ์ดถู้กสร้างต่อเติมโดยพระยาพาน ในช่วงปี พ.ศ. 569 โดยท าเป็นทรงยอด
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ปรางค์บนทรงบาตรคว  ่าหรือโอคว  ่า เน่ืองจากพระยาพานพยายามสร้างพระเจดีย์เพื่อเป็นการ 

ลา้งบาปท่ีไดฆ่้าบิดาและผูมี้พระคุณไป5 

ต่อมาในช่วงสมยัรัชกาลท่ี 3 ซ่ึงรัชกาลท่ี 4 ในตอนนั้นยงัทรงผนวชอยูไ่ดม้าพบพระปฐม

เจดียท่ี์มีสภาพเก่าแก่ทรุดโทรมอยู่ จึงไดมี้พระราชด าริกบัรัชกาลท่ี 3ซ่ึงครองราชอยู่ในขณะนั้นว่า

ไม่ควรปล่อยให้เจดียอ์งค์น้ีเก่าทรุดโทรมรกร้างอย่างท่ีเป็นอยู่ เน่ืองจากพระองคเ์ช่ือว่าเจดียอ์งค์น้ี

เป็นเจดียท่ี์มีความส าคญั และเป็นเจดียเ์ก่าแก่มีมาตั้งแต่สมยัท่ีศาสนาพุทธไดเ้ขา้มาลงหลกัปักฐาน

ในแผ่นดินสุวรรณภูมิ แต่รัชกาลท่ี 3 ทรงมองไม่เห็นความส าคญัในการบูรณะปฏิสังขรณ์เจดีย์

เก่าแก่ถูกทิ้งรกร้างอยู่ในป่าองคน้ี์ พระเจดียจึ์งยงัไม่ไดรั้บการบูรณะในสมยัรัชกาลท่ี 3  จนกระทัง่

ในเวลาต่อมาเม่ือรัชกาลท่ี 4 ไดเ้สด็จข้ึนครองราช เป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั จึงมี

พระราชด ารัสให้มีการบูรณะพระปฐมเจดียเ์กิดข้ึนในปี พ.ศ. 2396 และตั้งช่ือว่า “พระปฐมเจดีย”์  

ท าเป็นเจดียท์รงระฆงัครอบลงไปบนเจดียเ์ดิม อย่างไรก็ตามการบูรณะไม่ไดเ้สร็จส้ินในสมยัของ

พระองค์ จึงเป็นหน้าท่ีมอบหมายของกษตัริยใ์นรัชสมยัต่อมา ท าหน้าท่ีบูรณะพระปฐมเจดียแ์ละ

บริเวณโดยรอบจนกระทัง่เสร็จส้ินในสมยั พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 6 และ

ยงัคงมีการบูรณะท านุบ ารุงองค์พระปฐมเจดียแ์ละอาคารในบริเวณวดัมาตลอดทุกรัชสมยั 6โดยมี

องคพ์ระปฐมเจดียเ์ป็นศูนยก์ลลางของผงัวดั(ภาพท่ี3) ปัจจุบนัตวัอาณาเขตวดัมีเน้ือท่ี 156 ไร่ 3 งาน 

46 ตารางวา เขตวิสุงคามสีมากวา้ง 12.05 เมตร อาณาเขตตวัวดัทางทิศเหนือ ติดกบัถนนซ้ายพระ 

ทางทิศใต้ติดกับถนนสาธารณะ ท่ีดินเอกชน สระหีบ ทางทิศตะวนัออกติดกับถนนหน้าพระ  

                                                        

5พระเทพมหาเจติยาจารย ์(ชยัวฒัน์ ปญฺญสิริ ป.ธ. 9) และพระครูสุธี เจติยานุกูล (รุ่ง กตปุญ
โญ ป.ธ. 6), ประวตัิวดัในจังหวดันครปฐม (กรุงเทพฯ: บริษทัออนป้าจ ากดั, 2556), 4-5. 

6วดัพระปฐมเจดีย,์ ทีร่ะลกึงำนนมัสกำรพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม (กรุงเทพฯ: บริษทั

ประยรูวงศจ์  ากดั, 2527), 5-6. 
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ท่ีดินราชพสัดุ ท่ีดินเอกชน และทางทิศตะวนัตกติดกับถนนหลังพระ ถนนราชวิถีและถนน

สาธารณประโยชน์7 

เม่ือตรวจสอบบนัทึกของ เจา้พระยาทิพากรวงศ ์(ข า บุนนาค) ซ่ึงไดเ้ขียนบรรยายเก่ียวกบั

วดัพระปฐมเจดีย ์ในหนงัสือเล่าเร่ืองพระปฐมเจดีย ์ฉบบั 2408 ไดค้วามวา่ วิหารหลวงและอุโบสถ

เดิม ตั้งอยูบ่นพื้นในระดบัพื้นดินทัว่ไป ในภายหลงัจึงมีการก่อสร้างทบัให้สูงข้ึนแต่ยงัคงสร้างตั้งอยู่

บนพื้นท่ีจุดเดิม ในส่วนของกุฏิสงฆแ์ละอาคารเสนาสนะต่างๆอยา่งศาลาการเปรียญกบัหอฉนั ไดมี้

การสร้างข้ึนมาใหม่ทั้งหมดในสมยัรัชกาลท่ี 4 โดยท่ีกุฏิเหล่าน้ีได้สร้างในบริเวณทิศเหนือของ 

องคพ์ระปฐมเจดีย ์จนกระทัง่ในสมยัรัชกาลท่ี 5 ไดมี้การยา้ยกลุ่มกุฏิและอาคารเสนาสนะต่างๆไป

อยูบ่ริเวณดา้นถนนขวาพระใหก้ลายเป็นเขตสังฆาวาสอยา่งเฉพาะเจาะจง เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย

ของบริเวณสถานท่ีและความเหมาะสม8 

 

ภาพท่ี 3 ผงัวดัพระปฐมเจดียน์ครปฐม 

อำคำรส ำคัญในวดัพระปฐมเจดีย์ 

 พระอุโบสถ ตั้ งอยู่ทางทิศตะวนัออกขององค์พระปฐมเจดีย์ การสร้างคร้ังแรก 

ไม่ปรากฏปีท่ีสร้างอยา่งแน่ชดั แต่ต่อมาไดมี้การสร้างทบัตรงจุดเดิมแต่อยูใ่นระดบัพื้นท่ีสูงข้ึนโดย

เป็นพระประสงคข์องรัชกาลท่ี 4 จนกระทัง่ไดมี้การก่อสร้างทบัลงไปอีกคร้ังในสมยัรัชกาลท่ี 7เสร็จ

                                                        

7พระเทพมหาเจติยาจารย ์(ชยัวฒัน์ ปญฺญสิริ ป.ธ. 9) และพระครูสุธี เจติยานุกูล (รุ่ง กตปุญ
โญ ป.ธ. 6), ประวตัิวดัในจังหวดันครปฐม (กรุงเทพฯ: บริษทัออนป้าจ ากดั, 2556), 3-4. 

8เร่ืองเดียวกนั, 5-8. 
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ส้ินในวนัท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2475 มีขนาดกว้าง 12.50 เมตร ยาว 29.23 เมตร เป็นอาคาร 

ชั้นเดียว โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังก่ออิฐถือปูน หลังคามุงด้วยกระเบ้ืองเคลือบ 

รูปแบบทรงอาคารของพระอุโบสถออกแบบโดย สมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวติัวงศ ์ 

พระวิหารทิศใต ้(วิหารปัญจวคัคีย)์ รัชกาลท่ี 4 ทรงก่อฤกษ์สร้าง วนัท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 

2404 กวา้ง 8 เมตร ยาว 21 เมตร โดยโครงสร้างแบบก่ออิฐถือไม ้อาคารชั้นเดียว ผนงัก่ออิฐถือปูน 

ปัจจุบนัภายในมีภาพจิตรกรรมร่วมสมยั หลงัคามุงกระเบ้ืองเคลือบ  

พระวิหารทิศตะวนัตก (วิหารพระนอน) รัชกาลท่ี 4 ทรงก่อฤกษ์สร้าง วนัท่ี 18 ธันวาคม 

พ.ศ. 2404 กวา้ง 8 เมตร ยาว 21 เมตร เป็นอาคารชั้นเดียว โครงสร้างแบบก่ออิฐถือไม ้บางส่วนเป็น

คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนงัก่ออิฐถือปูน หลงัคามุงกระเบ้ืองเคลือบ  

 พระวิหารทิศเหนือ (วิหารพระร่วงฯ) เดิมเรียกวิหารพระประสูติ รัชกาลท่ี 4 ทรงก่อฤกษ์

สร้าง วนัท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2404 กวา้ง 8 เมตร ยาว 21 เมตร เป็นอาคารชั้นเดียว โครงสร้างเป็น

คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนงัก่ออิฐถือปูน หลงัคามุงกระเบ้ืองเคลือบ เป็นอาคารชั้นเดียวลกัษณะตรีมุข

แบบทรงไทย 

พระวิหารทิศตะวนัออก (วิหารหลวง) รัชกาลท่ี 4 ทรงก่อฤกษ์สร้าง วนัท่ี 18 ธันวาคม  

พ.ศ. 2404 เช่นกนั กวา้ง 10 เมตร ยาว 27 เมตร เป็นอาคารชั้นเดียว โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ผนงัก่ออิฐถือปูน หลงัคามุงกระเบ้ืองเคลือบ9  สภาพพระวหิารปัจจุบนั มี 2 ห้องคือห้องดา้นนอกท่ีมี

ขนาดเล็ก และห้องดา้นในท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีอยู่ดา้นท่ีติดฝ่ังองค์พระปฐมเจดีย ์ตวัห้องดา้นในน้ีผนงั

ฝ่ังทิศตะวนัตกปรากฏช่องคูหากวา้งเกือบเท่าผนงัทั้งหมด จึงท าให้สามารถมองเห็นองค์พระปฐม

เจดียจ์ากห้องน้ีไดอ้ยา่งชดัเจน นอกจากน้ียงัปรากฏพระแท่นบูชาท่ีใช้นมสัการองค์พระปฐมเจดีย  ์

ในหอ้งใหญ่ ซ่ึงเป็นพระแท่นท่ีสร้างในสมยัรัชกาลท่ี 410 

                                                        

9พระเทพมหาเจติยาจารย ์(ชยัวฒัน์ ปญฺญสิริ ป.ธ. 9) และพระครูสุธี เจติยานุกูล (รุ่ง กตปุญ
โญ ป.ธ. 6), ประวตัิวดัในจังหวดันครปฐม (กรุงเทพฯ: บริษทัออนป้าจ ากดั, 2556), 6. 

10เจา้พระยาทิพากรวงศ,์ เร่ืองพระปฐมเจดีย์, (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 9. 
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ภาพท่ี 4 ผงัพระวหิารหลวงวดัพระปฐมเจดียน์ครปฐม  
ท่ีมา: ปัญญา พพูะเนียด, กำรศึกษำจิตรกรรมฝำผนังสกุลช่ำง จำกอุโบสถของวดั ในเขตอ ำเภอเมือง
นครปฐม อ ำเภอนครชัยศรี และอ ำเภอสำมพรำน จังหวดันครปฐม (กรุงเทพฯ: มหาลยัศิลปากร, 
2553), 76. 
 

เดิมทีพระวิหารหลวงน้ีห้องดา้นนอกมีขนาดใหญ่กว่าห้องดา้นในท่ีประดิษฐานพระแท่น

บูชาและช่องแสงทางผนงัฝ่ังทิศตะวนัตกของหอ้งดา้นในน้ียงัเป็นหนา้ต่างขนาดไม่ใหญ่  รัชกาลท่ี 6

โปรดใหมี้การปฏิสังขรณ์พระวหิาร โดยใหร่้นผนงัสกดัหอ้งดา้นนอกเขา้มาให้ห้องดา้นหนา้แคบลง

แต่ให้ห้องดา้นในใหญ่ข้ึน และเจาะผนังฝ่ังตะวนัตกของห้องดา้นในให้เป็นคูหากวา้งกว่าเดิมจน

สามารถมองเห็นองคพ์ระปฐมเจดียไ์ดอ้ยา่งชดัเจน11จนกลายมาเป็นผงัอาคารแบบท่ีเห็นในปัจจุบนั

(ภาพท่ี4)  พระวิหารหลวงปัจจุบนัปรากฏภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีเขียนข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 6เขียน

โดยพระยาอนุศาสน์ จิตรกร (จนัทร์ จิตรกร) ด้วย ท่ีห้องด้านนอกของพระวิหารหลวงมีภาพ 

ตน้ศรีมหาโพธ์ิโดยมีพระพุทธรูปปางตรัสรู้ ประทบันัง่สมาธิเพชรอยู่ภายใตภ้าพตน้ศรีมหาโพธ์ิ  

ซ่ึงภาพจิตรกรรมน้ีเขียนโดยพระยาอนุศาสตร์ด้วยเช่นกัน ภายในห้องด้านในของพระวิหาร  

ด้านผนังฝ่ังทิศตะวนัออกปรากฏภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงภาพการเปล่ียนแปลงรูปทรงของ 

องคพ์ระปฐมเจดียใ์นยุคสมยัท่ีเป็นทรงปรางคไ์ปสู่พระเจดียท์รงระฆงัแบบในปัจจุบนั รวมถึงยงัมี

ภาพจิตรกรรมฝาผนงัเทพชุมนุมในผนงัฝ่ังทิศเหนือและใตท่ี้มีลกัษณะพิเศษ สวยงาม ซ่ึงมีลกัษณะ

                                                        

11พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, ประวตัิต้นรัชกำลที ่6 (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์
มติชน, 2545), 228. 
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สรีระร่างกายแบบสมจริง เทคนิคการวาดแบบตะวนัตก อนัมีความน่าสนใจ ท าท่าพนมมือไหวห้ัน

ไปทางองคพ์ระปฐมเจดียอี์กดว้ย  

โดยสรุปแลว้ปัจจุบนัมีอาคารท่ีเป็นวิหารทิศรอบองคพ์ระปฐมเจดียท่ี์มีการเขียนจิตรกรรม

ฝาผนังอยู่ 2 แห่งคือท่ีพระวิหารทิศใต้ (วิหารปัญจวคัคีย์) เป็นภาพจิตรกรรมร่วมสมัย และท่ี 

พระวิหารทิศตะวนัออก (วิหารหลวง) เป็นจิตรกรรมฝาผนังเทคนิคตะวนัตกท่ีเขียนข้ึนในช่วงปี 

พ.ศ. 2454 ซ่ึงตรงกบัสมยัรัชกาลท่ี 6 โดยพระยาอนุศาสตร์ จิตรกร ในส่วนล่างของภาพจิตรกรรม

เหล่าน้ีบางภาพปรากฏลายอกัษรเขียนค าว่า "นายเล็ก" ก ากับใต้ภาพ  ซ่ึวหลักฐานจากเอกสาร  

"พระราชหตัถเลขาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเเกลา้เจา้อยูห่วั คราวสมโภชพระปฐมเจดีย"์ ซ่ึงมี

การกล่าวถึงการมอบหมายงานเขียนจิตรกรรมฝาผนงัภาพเทพชุมนุมน้ีให้หลวงเดชนายเวร (จนัทร์ 

จิตรกร) เป็นผูรั้บผดิชอบเขียนงาน12 ซ่ึงโดยภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งเป็น “พระยาอนุศาสน์จิตรกร” 

ในปี พ.ศ. 2454 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาเดียวท่ีมีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีวิหารหลวงเกิดข้ึน13ดงันั้น

จึงสันนิษฐานวา่นายเล็กนั้นเป็นช่ือเล่นของพระยาอนุศาสตร์ จิตรกร 

นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัสังเกตุไดว้า่การเรียงตวัและตั้งช่ือวิหารทั้งส่ีทิศรอบองคพ์ระปฐมเจดีย์

ท่ีสร้างข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 4 นั้นยงัมีความสอดคลอ้งและส่ือไปถึงช่วงเวลาส าคญัในพุทธประวติั

อยา่งน่าสนใจคือ เม่ือนบัวนตามเข็มนาฬิกาแบบทกัษิณาวตัรเร่ิมจากทิศเหนือจะเป็น วิหารพระร่วง

เดิมเรียกวหิารพระประสูติมีพระปางประสูติท่ีสร้างข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 4   วิหารทิศตะวนัออกหรือ

พระวิหารหลวงมีภาพเทพชุมนุมและตน้ศรีมหาโพธ์ิแสดงถึงช่วงพุทธประวติัตอนตรัสรู้ รวมถึงมี

พระพุทธสิหิงค์ (จ  าลอง) ประดิษฐานอยู่ในซุ้มด้านทิศตะวนัออกขององค์พระปฐมเจดีย์ด้วย  

ส่วนทิศใตพ้ระวิหารทิศใตห้รือวิหารปัญจวคัคีย ์มีพระปางโปรดปัญจวคัคียป์ระดิษฐานอยู่แสดง

พุทธประวติัช่วงการปฐมเทศนา และสุดทา้ยท่ีทิศตะวนัตกคือวิหารพระนอน ท่ีมีพระพุทธรูปปาง

ไสยาสน์และปางปรินิพพานอยู่ภายในวิหาร จึงเป็นท่ีน่าสังเกตว่ามีความสอดคล้องของช่ือ 
                                                        

12พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, ประวัติต้นรัชกำลที่ 6 (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์
มติชน, 2545), 229. 

13ธิดาและบุตรของคุณหญิงบ ารุงราชบริพาร, ที่ระลึกงำนพระรำชทำนเพลิงศพ คุณหญิง
บ ำรุงรำชบริพำร (อ ำพนั สุนทรเวช) (กรุงเทพฯ: บูรพาศิลป์การพิมพ,์ 2524), ไม่ปรากฎเลขหนา้. 
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พระพุทธรูปท่ีสร้างในสมยัรัชกาลท่ี4 ท่ีประดิษฐานอยูใ่นแต่ละวหิารและทิศทางการเรียงล าดบัแบบ

ประทกัษิณไดอ้ย่างน่าสนใจ   จึงสันนิษฐานไดว้่าการสร้างพระวิหารเหล่าน้ีมีแบบแผนและตั้งใจ

สร้างข้ึนมาอยา่งสอดคลอ้งสัมพนัธ์กบัพุทธประวติั หรือเป็นการจ าลองคติของการบูชา 4 สังเวชนีย

สถานก็เป็นได ้ ในเม่ือเป็นเช่นนั้นการเขียนภาพจิตรกรรมในพระวหิารหลวงทิศตะวนัออกท่ีมีความ

สอดคลอ้งกบัพุทธประวติัช่วงการตรัสรู้ของพระพุทธเจา้ตามขอ้สันนิษฐานน้ี  พระวิหารหลวงจึง

น่าจะเป็นวิหารท่ีน่าจะไดรั้บการมุ่งเนน้ความส าคญัมากกกวา่วิหารในทิศอ่ืนๆ อีกทั้งทิศตะวนัออก

มกัไดรั้บการให้ความส าคญัท่ีสุดในแง่ของพุทธศาสนา ดงันั้นการเขียนภาพจิตรกรรมจึงตอ้งมีการ

วางแผนตระเตรียมล่วงหนา้ รวมถึงมีการพยายามถ่ายทอดคติการเขียนภาพให้มีความหมายทางประ

ติ ม า น วิ ท ย า อ ย่ า ง ลึ ก ซ้ึ ง  ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม พิ เ ศ ษ แ ล ะ ห น้ า ท่ี ก า ร ใ ช้ ง า น ข อ ง 

ตวัอาคารพระวหิารหลวงท่ีมีความส าคญักวา่วหิารในทิศอ่ืนๆอยา่งแน่นอน 

ประวตัิพระยำอนุศำสน์จิตรกร(จันทร์ จิตรกร)14ผู้เขียนภำพจิตรกรรมทีพ่ระวหิำรหลวง วดัพระปฐมเจดีย์ 

 

ภาพท่ี 5 พระยาอนุศาสน์จิตรกร (จนัทร์ จิตรกร)                                                                                        

ท่ีมา: ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, ฉำกชนช้ำงของพระนเรศวร, เขา้ถึงเม่ือ 29 เมษายน 2558, เขา้ถึง

ไดจ้าก http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1406274412 

พระยาอนุศาสน์จิตรกร(ภาพท่ี 5) เกิดเม่ือว ันท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ. 2414  ณ ต าบลวัดราชบูรณะ 

อ าเภอพระนครพ.ศ. 2426 เขา้ศึกษาวิชาการท่ีวดัสังเวชวิศยาราม ในส านกัพระอาจารยเ์พชร และ

พระอาจารยส์ังข ์และในขณะเดียวกนั ไดเ้ขา้ศึกษากบัครูพุด ยวุะพุกกะ  

                                                        

14อนุศาสน์ จิตรกร, เที่ยวนครวัด นครธม เมื่อพุทธศักรำช 2467 (พิมพ์เน่ืองในงำน
พระรำชทำนเพลงิศพ พระยำอนุศำสน์ จิตรกร (ม.ป.ท., 2493), 2. 
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พ.ศ. 2436เม่ืออายุได้ 22 ปี(ภาพท่ี 6)ไดเ้ขา้ถวายตวัเป็นมหาดเล็กกบัพระเจา้น้องยาเธอ  

กรมหลวงสรรพสาศาตร์ศุภกิจและได้ทรงน าเข้าถวายตัวต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว ซ่ึงได้รับราชการในต าแหน่งช่างเขียน ในพระบรมมหาราชวงั ได้รับพระราชทาน

เงินเดือนๆละ 20 บาท  

 

ภาพท่ี 6 พระยาอนุศาสน์จิตรกรถ่ายเม่ือ พ.ศ.2436 อาย ุ22 ปี 

ท่ีมา: อนุศาสน์ จิตรกร, เทีย่วนครวดั นครธม เมื่อพุทธศักรำช 2467 (พมิพ์เน่ืองในงำนพระรำชทำน

เพลงิศพ พระยำอนุศำสน์ จิตรกร (ม.ป.ท., 2493), ไม่ปรากฎเลขหนา้. 

พ.ศ. 2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จประพาสยุโรป สมเด็จ 

พระนางเจา้เสาวภาผอ่งศรี อคัรราชเทว ีทรงเป็นผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค ์จึงทรงโปรดเกลา้ฯให้

เป็นข้าหลวงน้อย รับต าแหน่งเป็นพระพี่เล้ียง ในสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปก 

ศกัดิเดชน์ ซ่ึงต่อมาคือพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 7 

พ.ศ. 2448 ได้รับพระราชทานสัญญาบตัรเป็นหลวงบุรีนวราษฐ์ เงินเดือน 240บาท และ 

รับราชการในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชมกุฎราชกุมาร(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั)  
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พ.ศ. 2454 ได้รับพระราชทานยศชั้นหัวหม่ืนมหาดเล็ก เป็นจางวางกรมช่างมหาดเล็ก 

บรรดาศกัด์ิท่ี พระยาอนุศาสน์จิตรกร ได้รับเงินเดือน 400 บาท และได้รับพระราชท่ีดินบริเวณ 

หนา้วงับางขนุพรหมเพื่อสร้างบา้นพร้อมทั้งค่าก่อสร้าง  

พ.ศ. 2459(ภาพท่ี 7) ไดรั้บพระราชทานต าแหน่งเป็นเจา้กรมช่างมหาดเล็ก รับพระราชทาน

เงินเดือน 750 บาท  

 

ภาพท่ี 7 พระยาอนุศาสน์จิตรกรถ่ายเม่ือ พ.ศ.2459 อาย ุ46 ปี 

ท่ีมา: อนุศาสน์ จิตรกร, เทีย่วนครวดั นครธม เมื่อพุทธศักรำช 2467 (พมิพ์เน่ืองในงำนพระรำชทำน

เพลงิศพ พระยำอนุศำสน์ จิตรกร (ม.ป.ท., 2493), 15. 

พ.ศ. 2462 ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นองคมนตรี  

พ.ศ.2469โปรดเกลา้ฯใหอ้อกจากราชการรับพระราชทานบ านาญ  

พระยาอนุศาสน์จิตรกร ได้รับพระราชทานนามสกุล “จิตรกร” จากพระบาทสมเด็จ 

พระมงกุฎเกล้าเจา้อยูห่ัว(ภาพท่ี 8) เพื่อเป็นเคร่ืองหมายถึงความสามารถในการเป็นช่างผูมี้ฝีมือใน
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การเขียนภาพต่างๆ เป็นท่ีพอพระราชหฤทยัเป็นอนัมาก พระยาอนุศาสน์จิตรกร ถึงแก่อนิจกรรม

ดว้ยโรคความดนัโลหิตสูง เม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2492 อาย ุ 78 ปี 15 

 

ภาพท่ี 8 พระราชหตัถเ์ลขาของรัชกาลท่ี 6 พระราชทานนามสกุลจิตรกร 

ท่ีมา: อนุศาสน์ จิตรกร, เทีย่วนครวดั นครธม เมื่อพุทธศักรำช 2467 (พมิพ์เน่ืองในงำนพระรำชทำน

เพลงิศพ พระยำอนุศำสน์ จิตรกร (ม.ป.ท., 2493), ไม่ปรากฎเลขหนา้. 

ผลงำนส ำคัญ16 

เป็นผูว้าดภาพประกอบพระราชนิพนธ์ของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว เช่น 

ลิลิตนารายณ์สิบปาง  มทัธนพาธา  

ภาพจิตรกรรมฝาผนงัเร่ืองรามเกียรต์ิ พระท่ีนัง่บรมพิมาน ในพระบรมมหาราชวงั 

                                                        

15ธิดาและบุตรของคุณหญิงบ ารุงราชบริพาร, ที่ระลึกงำนพระรำชทำนเพลิงศพ คุณหญิง
บ ำรุงรำชบริพำร (อ ำพนั สุนทรเวช) (กรุงเทพฯ: บูรพาศิลป์การพิมพ,์ 2524),ไม่ปรากฎเลขหนา้. 

16อนุศาสน์ จิตรกร, เที่ยวนครวัด นครธม เมื่อพุทธศักรำช 2467 (พิมพ์เน่ืองในงำน
พระรำชทำนเพลงิศพ พระยำอนุศำสน์ จิตรกร (ม.ป.ท., 2493), 8. 
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ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนงัเทพชุมนุมท่ีพระวหิารหลวง วดัพระปฐมเจดีย ์จงัหวดันครปฐม   

จิตรกรรมประวติัศาสตร์เก่ียวกับการกู้อิสรภาพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ 

เทพชุมนุมในวหิารวดัสุวรรณดาราราม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ภาพจิตรกรรมพุทธประวติัและเทพชุมนุมท่ีพระอุโบสถวดัสามแกว้ จงัหวดัชุมพร  

เป็นช่างถ่ายภาพท่ีมีฝีมือ จนไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นผูอ้  านวยการร้านถ่ายภาพฉายานรสิงห์ 

ตรงขา้มศาลาเฉลิมกรุง17 

 

ภาพท่ี 9 พระยาอนุศาสน์จิตรกรถ่ายเม่ือ พ.ศ.2468 อาย ุ54 ปี 

ท่ีมา: อนุศาสน์ จิตรกร, เทีย่วนครวดั นครธม เมื่อพุทธศักรำช 2467 (พมิพ์เน่ืองในงำนพระรำชทำน

เพลงิศพ พระยำอนุศำสน์ จิตรกร (ม.ป.ท., 2493), 19. 

 

                                                        

17ธิดาและบุตรของคุณหญิงบ ารุงราชบริพาร,ที่ระลึกงำนพระรำชทำนเพลิงศพ คุณหญิง
บ ำรุงรำชบริพำร (อ ำพนั สุนทรเวช) (กรุงเทพฯ: บูรพาศิลป์การพิมพ,์ 2524),ไม่ปรากฎเลขหนา้. 
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งำนประพนัธ์ต่ำงๆ18 

กาพย์ห่อโคลงชมกระบวนเรือยนตร์และเรือประเทียบ เสด็จพระราชด าเนินประพาศ 

ทุ่งทอ้งพรหมาศน์     จงัหวดัลพบุรี แต่งเม่ือ พ.ศ. 2464 

กาพยห่์อโคลงเสด็จพระราชด าเนินหาดเจา้ส าราญ จงัหวดัเพชรบุรี พ.ศ. 2465 

นิยายกลอนเร่ืองทา้วอุเทน และโฆษกเศรษฐีผูมี้ช่ือเสียงในเมืองโกสัมพี แต่งเม่ือ พ.ศ. 2465 

แต่งหมายเหตุเสด็จประพาสพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั แต่งเม่ือ พ.ศ. 2467 

นิราศนครวดัพ.ศ. 2467เป็นตน้ 

คติ ทีม่ำ และเทคนิคกำรเขียนภำพจิตรกรรมภำพเทพชุมนุมแบบไทยประเพณ ี

การเขียนจิตรกรรมภาพเทพชุมนุมโดยแบบประเพณีแลว้จะมีระเบียบแบบแผนในการเขียน

ภาพ มกัมีการแบ่งชั้นวรรณะของเหล่าเทพเป็นส่วนใหญ่ มีการนัง่เรียงกนัเป็นแถวมกัใชล้ายประจ า

ยามกา้มปูมาคั้นแต่ละชั้นของเทพชุมนุม ใบหนา้ของเทพมีทั้งดา้นตรงและดา้นขา้ง  มกัมีการใชเ้ส้น

สินเทาในการแบ่งภาพรวมถึงใช้ในการแบ่งภาพเทวดานกัสิทธ์ิวิทยาธรท่ีแสดงภาพก าลงัเหาะซ่ึง

เป็นองค์ประกอบย่อยของภาพจิตรกรรมท่ีมักปรากฏส่วนบนของผนัง และท่ีส าคัญคือภาพ

จิตรกรรมแบบไทยประเพณีมีลกัษณะเทคนิคการเขียนท่ีเน้นการตดัเส้น ใช้สีเกินจริง และมีการ

แสดงนาฏลกัษณ์ รูปทรงอนัอ่อนชอ้ยจนเกินจริง เป็นเอกลกัษณ์ของจิตรกรรมภาพบุคคลแบบไทย

ประเพณี19 (ภาพท่ี 10และ ภาพท่ี 11) 

                                                        

18พระยาอนุศาสน์จิตรกร (จนัทร์ จิตรกร), หลวงส ารวจวิถีสมุทร (ฟุ้ง พร้อมสัมพนัธ์) และ
นายกระจ่าง แสงจนัทร์, ประชุมนิรำศ ภำค 1(นนทบุรี: ส านกัพิมพต์น้ฉบบั, 2552), 2-4. 

19ศกัด์ิชัย สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ พัฒนำกำรของช่ำงและแนวคิดที่
ปรับเปลีย่น (กรุงเทพฯ: โรงพิมพฟิ์สิกส์เซ็นเตอร์, 2556), 399. 
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ภาพท่ี 10 จิตรกรรมฝาผนงัเทพชุมนุมท่ีอุโบสถวดัระฆงัโฆสิตารามฯกรุงเทพฯ 

 

ภาพท่ี 11 จิตรกรรมฝาผนงัเทพชุมนุมท่ีอุโบสถวดัสุวรรณดารารามพระนครศรีอยธุยา 

ในส่วนของการล าดบัภาพของจิตรกรรมแบบไทยประเพณียงัไม่มีรูปแบบท่ีแน่นอนตายตวั 

บางแห่งพบว่าเขียนล าดบัภาพวนตามเข็มนาฬิกา บางแห่งเขียนล าดบัภาพแบบทวนเข็มนาฬิกา 

บางแห่งไม่มีความต่อเน่ืองในการเรียงล าดับภาพแต่เน้นความเหมาะสมสวยงามเป็นหลัก  

ส่วนรูปแบบของมุมมองภาพในจิตรกรรมไทยท่ีมกัพบ 2 ลกัษณะหลกัๆคือ แบบดั้งเดิมและแบบ

ตานกมอง (Bird 's Eye View) ซ่ึงแบบดั้งเดิมคือ การเขียนภาพต่างๆซ้อนกนัอยูใ่นกรอบส่ีเหล่ียม 
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เรียงแถวเป็นระดบั มีโครงภาพซ ้ าๆกนั20 ตวัอยา่งเช่น ภาพอดีตพุทธเจา้ ภาพบุคคล ภาพเทพชุมนุม 

เป็นตน้ ส่วนการเขียนแบบมุมมองแบบตานกมอง (Bird 's Eye View) มกัพบไดใ้นภาพจิตรกรรม

ประเภทท่ีมีการเล่าเร่ืองราว มีฉากประกอบ มุมมองของภาพท าให้ผูดู้ภาพรู้สึกเหมือนมองลงมาจาก

ท่ีสูง ดังนั้ นเน้ือหาในภาพจึงปรากฏภาพของ ต้นไม้ ภูเขา ส่ิงก่อสร้าง แม่น ้ า ล าธาร ท้องฟ้า 

นอกเหนือจากภาพของตวัละครหลกัในเร่ืองท่ีเขียนบนผนงั ลกัษณะการเขียนจิตรกรรมแบบมุมมอง

เช่นน้ีเป็นท่ีนิยมมาตั้งแต่สมยัอยธุยา21 

ในการจดัระยะของภาพของจิตรกรรมไทยประเพณีไม่ได้ใช้วิธีก าหนดต าแหน่งระยะ

ต่างกนัแบบหลกั “ทศันมิติ” (Perspective) ซ่ึงเป็นเทคนิคแบบตะวนัตก และแทนท่ีจะเขียนภาพ 

ส่ิงอยู่ไกลให้มีขนาดเล็กลงแบบท่ีตาเห็น แต่ในจิตรกรรมไทยประเพณีช่างจะเขียนภาพ 2 มิติท่ีมี

ขนาดเท่ากนั แต่จะก าหนดระยะต าแหน่งของภาพจากส่วนล่างของผนังท่ีใกล้สายตาท่ีสุดไปท่ี

ส่วนบนของผนงัท่ีไกลจากสายตาออกไปมาเป็นวิธีการจดัระยะของส่ิงของในภาพแทน เรียกวิธี

เช่นน้ีวา่แบบ “ทศันมิติเชิงขนาน” (Paralle Perspective) ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีพบในการจดัระยะของ

จิตรกรรมไทยประเพณีนัน่เอง22 

โดยในแง่การเขียนแบบทศันมิติวิทยา (Perspective) ท่ีแสดงถึงความมีมิติของภาพซ่ึงเป็น

อิทธิพลจากจิตรกรรมของตะวนัตก จะท าใหภ้าพท่ีออกมามีความสมจริงกวา่แบบทศันมิติเชิงขนาน 

(Paralle Perspective) แบบไทยประเพณีและจะท าให้วตัถุมีแสงเงา มีความต้ืนลึกหนาบาง วตัถุท่ีอยู่

ใกลจ้ะมีขนาดใหญ่กวา่วตัถุท่ีอยู่ไกล อีกทั้งการเขียนภาพในแนวทศันมิติวิทยาน้ีมกัจะปรากฏเส้น

                                                        

20กรมศิลปากร, กองโบราณคดี, ฝ่ายอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรมติดท่ี , 
จิตรกรรมฝำผนังในประเทศไทย เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศ
ไทย จ ากดั,2533), 22. 

21ศิลป พีระศรี, คุณค่ำของจิตรกรรมฝำผนัง (กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
, 2516), 143. 

22วนัเพ็ญ พงษเ์สถียรศกัดิ, “การใช้สีในจิตรกรรมฝาผนงัสมยัอยุธยา” (สารนิพนธ์ศิลป
ศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดี ภาควิชาโบราณคดี บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 
2531), 85. 
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ขอบฟ้าร่วมดว้ย เพื่อให้ภาพมีความสมบูรณ์ของมิติและมีจุดน าสายตาของภาพประเภทท่ีเห็นวิว

ทิวทศัน์ เห็นโครงสร้างของส่ิงก่อสร้าง และตวัสถาปัตยกรรมภายในภาพ23 

นอกจากน้ีเม่ือช่างน าวิธีการแบบทศันมิติวิทยามาใชร่้วมกบัการเขียนภาพแบบทศันมิติเชิง

ขนาน จะเกิดภาพทศันมิติเชิงขนานแบบ 3 มิติ กล่าวคือภาพจะยงัคงมีลกัษณะแบนแต่มีการเพิ่ม

ส่วนแสดงความหนาของวตัถุภายในภาพออกมา(Linear Perspective) โดยใชว้ธีิการลากเส้นดา้นขา้ง

ของวตัถุให้ยาวเฉียงออกมาประมาณ 30-40 องศา แต่ยงัคงใช้วิธีการลงสีและตดัเส้นในลกัษณะ 2 

มิติ รวมถึงมุมมองของภาพยงัเป็นแบบมุมมองประเภทตานกมอง ท่ีมองจากท่ีสูงเห็นวิวทิวทศัน์

กวา้งๆ นอกจากน้ีมุมมองและการจดัระยะภาพดว้ยวิธีทศันมิติเชิงขนาดแบบ 3 มิติมกัพบในภาพ

จิตรกรรมของจีน และญ่ีปุ่นดว้ยเช่นกนั24 

วธีิการใชสี้แบบไทยประเพณีมกัจะใชว้ิธีการลงสีท่ีสม ่าเสมอกนัไม่มีผอ่นหนกัเบา หรือไม่

มีการเกล่ียสีผสมกนั (blend) จึงไม่มีการไล่สีโทนอ่อนเขม้แสดงมิติของภาพ อีกทั้งยงัมีการตดัเส้น

ในทุกรายละเอียดในภาพ ภาพจึงดูแบนเป็น 2 มิติ ต่างกับเทคนิคแบบตะวนัตกท่ีมีการใช้การ 

ไล่โทนสี เส้น ร่วมกบั แสงเงา ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีมีการเกล่ียไล่โทนสี เม่ือวตัถุอยูใ่กลสี้จะเขม้ เม่ือไกล

ออกไปเร่ือยๆสีก็จะจางลง(Aerial Perspective) ท าให้ภาพจิตรกรรมแบบตะวนัตกท่ีใช้สีในการ

แสดงมิติแบบน้ีมีลกัษณะภาพท่ีออกมาสมจริงต่างจากภาพท่ีใชสี้แบบไทยประเพณี  

เร่ืองของชนิดสีท่ีใชใ้นการเขียนภาพจิตรกรรมบนฝาผนงัแบบไทยประเพณีมกัจะเขียนดว้ย 

"สีฝุ่ น" ผสมกาว โดยก่อนเขียนภาพนอกจากจะตอ้งเตรียมความพร้อมในตวัช่างผูเ้ขียนเองแล้ว  

ยงัตอ้งเตรียมความพร้อมของผนงัท่ีใชเ้ขียนอีกดว้ย การจะเขียนภาพบนผนงัจะตอ้งลดความเค็มบน

ผนงัลงดว้ยการลา้งผนงัดว้ยน ้าใบข้ีเหล็กต าเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 1 อาทิตย ์หลงัจากท่ีลดความเค็มผนงั

                                                        

23วรรณิภา ณ สงขลา, กำรอนุรักษ์จิตรกรรมฝำผนัง, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2528), 224-
226 

24กรมศิลปากร, กองโบราณคดี, ฝ่ายอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรมติดท่ี ,
จิตรกรรมฝำผนังในประเทศไทย เล่ม 2 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศ
ไทย จ ากดั, 2533), 226. 
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แลว้ตอ้งลา้งผนงัดว้ยน ้ าเปล่า และฉาบผนงัดว้ยปูนขาวผสมน ้ ากาวท่ีท าจากเม็ดมะขามหลายๆคร้ัง 

สุดทา้ยคือการขดัผนงัในเรียบและแหง้สนิทเพื่อรอการลงสีในขั้นตอนต่อไป25 

เดิมทีโทนสีมกัใชใ้นงานจิตรกรรมแบบไทยประเพณีช่วงเร่ิมแรกมีเพียง 3 สีคือ สีด า สีขาว 

และ สีแดง ในภายหลงัจึงมีการเพิ่ม สีเหลือง และ คราม เข้ามาอีก 2 สี จนเรียกว่า "เบญจรงค์"  

อนัประกอบไปดว้ยสีท่ีอยู่ในหมู่สีแดง หมู่สีเหลือง หมู่สีคราม หมู่สีขาว และหมู่สีด าซ่ึงเป็นแม่สี

หลกัๆในงานจิตรกรรมของช่างในสมยัหลงัต่อมา สีส่วนใหญ่เป็นสีท่ีไดจ้ากธรรมชาติและถูกน ามา

แปรรูปใหเ้ป็นผงฝุ่ นท่ีเรียกวา่ "สีฝุ่ น" แลว้น ามาผสมกบั"น ้ ายา"ส าหรับผสมสีก่อนจะน ามาเขียนลง

บนผนงัท่ีไดเ้ตรียมเอาไวก่้อนนัน่เอง26 

ส่วนคติท่ีมาในการเขียนภาพจิตรกรรมประเภทภาพเทพชุมนุมโดยทัว่ไป มีท่ีมาหลกัจาก 

พระพุทธประวติัฉบบัพระปฐมสัมโพธิกถา ซ่ึงมีการกล่าวถึงการชุมนุมของเหล่าเทพในจกัรวาล

รวมทั้งส้ิน 23 คร้ัง27  รวมถึงยงัมีการเขียนภาพเทพชุมนุมท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัคติน้ีแต่เป็นการแสดง

การชุมนุมของเทพเพื่อนมัสการเจดีย์จุฬามณี เช่น จิตรกรรมภาพเทพชุมนุมท่ีพระท่ีนั่งพุทธไธยสวรรค ์

แต่โดยรวมแล้วส่วนมากภาพจิตรกรรมฝาผนังเทพชุมนุมท่ีพบมกัจะเขียนเพื่อแสดงคติท่ีมาจาก

เหตุการณ์ในช่วงท่ีพระพุทธเจา้ชนะพญามารและตรัสรู้(ปริเฉทท่ี 9 -10) โดยเป็นเหตุการณ์ท่ีเทพ

ทั้งหลายมาชุมนุมเพื่อแซ่ซอ้งแสดงความยนิดีกบัพระพุทธองคเ์ป็นส่วนใหญ่28 

ซ่ึงในปฐมสมโพธิกถาได้กล่าวถึงเหล่าเทพท่ีมาชุมนุมในช่วงท่ีพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ 

(ปริเฉทท่ี 10) อนัประกอบไปดว้ยเทพทัว่ทั้งจกัรวาล หม่ืนโลกธาตุ ตวัอยา่งเช่น พรหม ทา้วสุยาม

                                                        

25อภิวนัทน์ ดุลยพิเชฎษ,์ จิตรกรรมฝำผนังพระทีน่ั่งพุทไธสวรรย์ (กรุงเทพฯ: ด่านสุทธากา
รพิมพ,์ 2555), 148-149. 

26สมชาติ มณีโชติ, จิตรกรรมไทย (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพโ์อเดียนสโตร์, 2525), 49-50. 

27สนธิวรรณ อินทรลิบ, อภิธำนศัพท์จิตรกรรมไทยเน่ืองในพุทธศำสนำ (กรุงเทพฯ: โรง
พิมพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, 2536), 103-104. 

28เน้ืออ่อน ขรัวทองเขียว, ควำมเข้ำใจในจิตรกรรมไทยประเพณี (กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2556), 162. 
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เทวราช ท้าวสันตุสิตเทวราช พระอินทร์ ปัญจสิขรเทพคนธรรพ์ ท้าวจตุโลกบาล อัฏฐวีสติ  

นกัขเสนาบดี 28 ทวตัติงสกุมารี 32 พวกนาค พวกครุฑ และ พวกเทวดาทั้งหลายออกมาบูชาแซ่ซ้อง 

สรรเสริญพระพุทธคุณ เป็นตน้29 

งานจิตรกรรมภาพเทพชุมนุมท่ีมีการแสดงภาพบุคคลอย่างพวกเทวดา มนุษยน์าค ครุฑ 

ยกัษ ์พระอินทร์ พระพรหม เทพคนธรรพ ์ฯลฯ มาชุมนุมเพื่อแซ่ซ้องสรรเสริญพุทธองคต์อนตรัสรู้ 

และนั่งท าท่านมัสการปะปนกันโดยไม่แบ่งชั้ นวรรณะในงานแบบไทยประเพณีในสมัย

รัตนโกสินทร์ตอนตน้ ตวัอย่างเช่น จิตรกรรมฝาผนังภาพเทพชุมนุมในอุโบสถ วดัสุวรรณาราม 

เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯท่ีเขียนข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 330(ภาพท่ี 12) และจิตรกรรมฝาผนงัภาพเทพ

ชุมนุมในอุโบสถ วดัดุสิดาราม เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ ท่ีเขียนข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 1-331 (ภาพท่ี 

13) เป็นตน้ 

 

ภาพท่ี 12 จิตรกรรมฝาผนงัภาพเทพชุมนุมในอุโบสถ วดัสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 

ท่ีมา: สันติ เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกำลที่ 3: ควำมคิดเปลี่ยนกำรแสดงออกก็เปลี่ยนตำม 

(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548),85. 

                                                        

29สมเด็จพระมหาสมณเจา้กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถำ (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพเ์ล่ียงเซียงจงเจริญ, ม.ป.ป.), 197. 

30สันติ เล็กสุขมุ, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกำลที ่3: ควำมคิดเปลีย่นกำรแสดงออกก็เปลี่ยนตำม 
(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548),85. 

31เร่ืองเดียวกนั,49. 
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ภาพท่ี 13 จิตรกรรมฝาผนงัภาพเทพชุมนุมในอุโบสถ วดัดุสิดาราม เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ  

ท่ีมา: สันติ เล็กสุขมุ, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกำลที ่3: ควำมคิดเปลีย่นกำรแสดงออกกเ็ปลีย่นตำม 

(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548), 59. 

อยา่งไรก็ตามในแง่ประติมานวิทยาท่ีระบุเอกลกัษณ์ของเทพชุมนุมแต่ละองคใ์นจิตรกรรม

ฝาผนังภาพเทพชุมนุมแบบไทยประเพณีในสมัยรัชกาลท่ี 1-3 นั้ น ยงัไม่ได้ปรากฏการระบุ

เอกลกัษณ์บุคคลในเทพชุมนุมตามในคมัภีร์ปฐมสมโพธิกถาหรือพระไตรปิฏกอยา่งละเอียดชดัเจน

เลย มีเพียงการเขียนภาพแสดงเอกลกัษณ์ของเทพในลกัษณะเป็นกลุ่มรวมกนั อยา่งกลุ่มของเทวดา 

กลุ่มครุฑ กลุ่มพระพรหมฯลฯ และเขียนแสดงเอกลกัษณ์ในเทพท่ีส าคญัอย่างเช่นในพระอินทร์

เท่านั้น  

ทั้งน้ีกลบัปรากฏงานเขียนภาพจิตรกรรมแสดงเอกลกัษณ์ทางประติมานวิทยาของเทพใน

ศาสนาฮินดูท่ีท าหน้าท่ีเป็นเทพทวารบาลท่ีบานประตูหน้าต่างอุโบสถวดับวรสถานสุทธาวาส 

(วดัพระแก้ววงัหน้า)อย่างมีเอกลักษณ์ระบุอย่างชัดเจนและมีอิทธิพลของศิลปะอินเดีย ซ่ึงภาพ

จิตรกรรมเหล่าน้ีเขียนข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 3-432 แต่ก็เป็นเพียงเทพฮินดูท่ีท าหนา้ท่ีเป็นเทพทวารบาล

ในอุโบสถเพียงเท่านั้น ยงัไม่ไดเ้ขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในกลุ่มเทพชุมนุมท่ีมาจากจากคติเทพชุมนุมเพื่อ

แซซอ้งสรรเสริญพุทธองคใ์นตอนตรัสรู้ชนะมารอยา่งท่ีมกัปรากฏในงานจิตรกรรมสมยัก่อนหนา้ 

                                                        

32เกษร อินทร์ข า, จิตรกรรมฝาผนงัวดับวรสถานสุทธาวาส (พระแกว้วงัหนา้) (กรุงเทพฯ : 
กรมศิลปากร กระทรวงวฒันธรรม, 2557), 26 
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บทที ่3 

จิตรกรรมฝำผนังภำพเทพชุมนุมในพระวหิำรหลวง วดัพระปฐมเจดีย์ 

จิตรกรรมฝาผนงัภาพเทพชุมนุมในวิหารหลวงน้ีผูเ้ขียนตั้งขอ้สันนิษฐานว่า น่าจะสร้างข้ึนในคติเทพ

ชุมนุมท่ีมาชุมนุมในช่วงท่ีพระพุทธเจา้ตรัสรู้เพื่อมาแซ่ซ้องยินดี (ปริเฉทท่ี 9 -10) เน่ืองจากซุ้มจระน า ณ องคพ์ระ

ปฐมเจดีย ์ดา้นทิศตะวนัออกท่ีตรงกบัช่องแสงของวหิารหลวงน้ีปรากฏ พระพุทธสิหิงค ์(จ าลอง) เป็นพระพุทธปาง

สมาธิขดัสมาธิราบรูปหล่อดว้ยโลหะ หนา้ตกักวา้ง 1.20 เมตร สูง 1.62 เมตร พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

รัชกาลท่ี 4 โปรดให้หล่อจ าลองจากพระพุทธสิหิงค์ ซ่ึงประดิษฐานอยู่ภายในพระท่ีนั่งพุทไธสวรรค์ ซ่ึงเป็น

ช่วงเวลารัชสมยัเดียวกนักบัท่ีมีการสร้างอาคารวหิารหลวงน้ี33 

ดงันั้นภาพจิตรกรรมน้ีท่ีมาเขียนข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 6 จึงน่าจะมีการใชค้ติท่ีสอดคลอ้งกบัพระพุทธรูป

ท่ีมีอยูเ่ดิม อีกทั้งยงัปรากฏพระพุทธรูปปางสมาธิโดยมีภาพจิตรกรรมตน้พระศรีมหาโพธ์ิเป็นฉากหลงัในห้องโถง

ดา้นหนา้ก่อนเขา้สู่ห้องใหญ่ดา้นในท่ีมีภาพเทพชุมนุม แสดงถึงความต่อเน่ืองของการเล่าเร่ืองราวตอนชนะมาร

ไปสู่ตอนตรัสรู้ของพระพุทธองค ์และมีภาพของเทพชุมนุมท่ีก าลงัท าท่าทางนมสัการมาสนบัสนุนคติท่ีมาใน

เหตุการณ์พุทธประวติัน้ีดว้ย(ภาพท่ี 14 และ ภาพท่ี 15) 

 

                                                        

33กรมการศาสนา, ประวตัิพระพุทธรูปองค์ส ำคัญ (กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2524), 
112. 
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ภาพท่ี 14 พระพุทธสิหิงค ์(จ าลอง) ซุม้ทางทิศตะวนัออก ขององคพ์ระปฐมเจดีย ์วดัพระปฐมเจดีย ์

 

ภาพท่ี 15 ช่องแสงของพระวหิารหลวงทิศตะวนัตกของพระวหิารหลวง วดัพระปฐมเจดีย ์

นอกจากน้ีส่ิงหน่ึงท่ีน่าสังเกตคือ ความสอดคล้องของตัวสถาปัตยกรรมอาคารกับตัว

จิตรกรรมฝาผนังในวิหารหลวง แสดงถึงความคิดของจิตรกรท่ีตอ้งการเน้นย  ้าความส าคญัของ

ประโยชน์ในการใช้สอยของอาคารและคติประติมานวิทยาสอดคล้องร่วมไปในทางเดียวกัน  

โดยการใชส้อยอาคารเป็นไปเพื่อการใช้เป็นห้องส าหรับการบูชามาแต่เดิม รวมถึงมีการเรียงล าดบั

ของวิหารทิศทั้ ง 4 ท่ีมีความสอดคล้องกับเหตุการณ์ส าคัญ 4 เหตุการณ์ในพุทธประวติั โดยท่ี 

พระวหิารหลวงน้ีสร้างในคติของพุทธประวติัตอนตรัสรู้อยา่งท่ีผูเ้ขียนไดอ้ธิบายไปก่อนหนา้น้ีแลว้  

อีกทั้งมีการปรากฏของแท่นบูชาท่ีสร้างข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 4 และมีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนงั

เพื่อแสดงคติการบูชาหนัไปทางองคพ์ระปฐมเจดียใ์นสมยัรัชกาลท่ี 6 เช่นกนั ดงันั้นการเขียนภาพ

จิตรกรรมฝาผนังภาพเทพชุมนุมในวิหารหลวงทิศตะวนัออกเเห่งน้ีจึงน่าจะเขียนข้ึนในคติเทพ
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ชุมนุมในเหตุการณ์ช่วงท่ีพระพุทธเจา้ตรัสรู้ และการเขียนจะตอ้งมีการวางแผนก่อนเขียน และมีการ

ออกแบบเตรียมการอยา่งดีในการเขียนอยา่งแน่นอน 

รูปแบบและเทคนิคงำนจิตรกรรมฝำผนังภำพเทพชุมนุมทีพ่ระวหิำรหลวง  

ทั้งน้ีเป็นท่ีทราบกนัว่ามีการเร่ิมพยายามเขียนภาพเหมือนบุคคลแบบเทคนิคตะวนัตกมา

ตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 4 และ รัชกาลท่ี 5 แล้ว จิตรกรท่ีมีช่ือเสียงในการริเร่ิมเขียนภาพบุคคลเเละ

ทิวทศัน์ท่ีเสมือนจริงต่างจากงานแบบไทยประเพณีคือ ขรัว อินโข่ง (ภาพท่ี 16) ซ่ึงรูปแบบการวาด

แบบน้ีไดรั้บอิทธิพลมาจากศิลปะตะวนัตก  โดยภาพของขรัวอินโข่งปรากฏลกัษณะของส่ิงก่อสร้าง 

ทิวทศัน์ท่ีมีมิติ มีระยะต้ืนลึก หนาบาง (perspective) การใชโ้ทนสีท่ีมีความสมจริงมากข้ึน34 แต่ภาพโดยรวมยงัเนน้

การเขียนเป็นภาพเล่าเร่ืองแบบมุมมองกวา้งๆ  คลา้ยกบัการเขียนมุมมองแบบจิตรกรรมไทยประเพณี รวมถึงยงัคงใช้

สีฝุ่ นท่ีเป็นท่ีนิยมในการวาดมาแต่เดิมในการจิตรกรรมไทยมาวาดดว้ยเทคนิคแบบตะวนัตกอยู ่

 

ภาพท่ี 16 งานจิตรกรรมแบบตะวนัตกของขรัวอินโข่ง 

ท่ีมา : พิพฒัน์, ประวตัิศำสตร์มีชีวติ ขรัวอนิโข่ง ข้อเสนอใหม่, เขา้ถึงเม่ือ 9 พฤษภาคม 2558, เขา้ถึง

ไดจ้าก http://www.vcharkarn.com/vcafe/52213 

                                                        

34ฐีระวตัร กุลละวณิชย,์ เบิกศิลป์ปรีชำแท้ เลิศแล้วเมธี สมเด็จฯ เจ้ำฟ้ำกรมพระยำนริศรำนุวัตติวงศ์ที่
ระลกึเปิดพระอนุเสำวรีย์และครบรอบ 12นักษัตร  (กรุงเทพฯ: บริษทั ดาวฤกษ ์คอมมูนิชัน่ส์ จ  ากดั, 2550), 14 -15. 
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ภาพท่ี 17 งานจิตรกรรมแบบตะวนัตกร่างแบบโดยกรมพระยานริศฯวาดโดยคาร์โล ริโกลี 

ตวัอย่างการเขียนภาพท่ีมีลกัษณะของอิทธิพลศิลปะตะวนัตกท่ีส าคญัและปรากฏเด่นชัด

เช่นในงานของสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุว ัตติวงศ์ในสมัยรัชกาลท่ี 6 โดยเฉพาะ 

ในการวาดภาพเหมือนบุคคลหรือภาพเทวดาและภาพทิวทศัน์ท่ีมีความสมจริง ยกตวัอยา่งเช่นภาพ

เทพพระอาทิตยช์กัรถในพระท่ีนัง่บรมพิมาน รวมถึงภาพจิตรกรรมฝาผนงัในอุโบสถวดัราชาธิวาส  

(ภาพท่ี 17)โดยกรมพระยานริศรานุวตัติวงศเ์ป็นผูร่้างแบบและขยายแบบลงสีบนฝาผนงัโดยจิตรกร

ชาวอิตาลี คาร์โล ริโกลี (Carlo Rigoli)35  ทั้งน้ีจิตรกรรมฝาผนงัในพระอุโบสถวดัราชาธิวาสเป็น

จิตรกรรมเล่าเร่ืองชาดกและมีภาพเทวดาในวดัท่ีมีลกัษณะการวาดอยา่งสมจริงเป็นท่ีแรก ดว้ยเป็น

การเขียนภาพฝาผนงัเทคนิคการเขียนภาพแบบตะวนัตก (Fresco) ซ่ึงในศิลปะตะวนัตกคือการใชว้ิธี

วาดลงบนผนงัปูนในขณะเปียก36 อยา่งไรก็ตามงานเขียนภาพจิตรกรรมเทพชุมนุมท่ีพระวิหารหลวง

น้ีผูเ้ขียนไดมี้การประยุกตใ์ช้สีฝุ่ นมาเขียนโดยเทคนิควิธีแบบตะวนัตก(Fresco) ท าให้ปัจจุบนัพบ

ภาพบางส่วนท่ีมีสีลอกออกเป็นแผ่น (ภาพท่ี 18) แสดงถึงลกัษณะโดยทัว่ไปของสีฝุ่ น ท่ีมกัลอก

                                                        

35โรงเรียนวดัราชาธิวาส, ศิลปกรรมวัดรำชำธิรำช (กรุงเทพฯ: บริษทัศิวฒัน์การพิมพจ์  ากดั, 
2546), 123. 

36 ศกัด์ิชัย สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ พัฒนำกำรของงำนช่ำงและแนวคิดที่
ปรับเปลีย่น (กรุงเทพฯ: โรงพิมพฟิ์สิกส์เซ็นเตอร์, 2556), 536. 
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ออกเป็นแผ่น รวมถึงแสดงให้เห็นว่าสีไม่ซึมลงไปในปูนทั้ งหมดเหมือนการใช้เทคนิคแบบ

ตะวนัตก (Fresco) ในลกัษณะดั้งเดิมในการเขียนภาพจิตรกรรมลกัษณะน้ีนัน่เอง 

 

ภาพท่ี 18 การหลุดร่อนของสีบนภาพจิตรกรรมในวหิารหลวง 

ทั้งน้ีการเขียนตวับุคคลในภาพเทพชุมนุมท่ีพระวิหารหลวงมีการเขียนในเทคนิคแบบ

ตะวนัตก มีการเขียนให้มีกลา้มเน้ือเหมือนมนุษยจ์ริง การใช้หลกัแสงเงา การแสดงสีหน้าสมจริง 

รวมถึงการแต่งกายและท่าทางท่ีถูกตอ้งตามหลกัสรีระกายวิภาค ต่างจากภาพเทพชุมนุมแบบไทย

ประเพณี แต่ทั้งน้ีภาพเทพชุมนุมท่ีพระวิหารหลวงและห้องพระเจา้มีความคลา้ยคลึงกบัจิตรกรรม 

ฝาผนงัอุโบสถวดัราชาธิวาสในแง่ของการเขียนภาพจิตรกกรมแบบเทคนิคตะวนัตก  และเทคนิค

การเขียนภาพท่ีวดัราชาธิวาสอาจมีการส่งอิทธิพลมาให้ในงานของพระยาอนุศาสน์ จิตรกร ในเร่ือง

ของการใชสี้จากเดิมท่ีเคยนิยมใชสี้ฉูดฉาดและเนน้การตดัเส้น ถูกเปล่ียนมาใชสี้ท่ีมีโทนสมจริงมาก

ข้ึนดว้ย  แต่การใช้สีกบัพื้นหลงัของภาพจิตรกรรมท่ีพระวิหารหลวงและห้องพระเจา้ยงัใช้สีโทน

แดงเพื่อให้ตดักบัภาพรวมท่ีมีสีทองหรือเหลืองของซุ้มอาคารเพื่อให้เกิดความโดดเด่น37 ซ่ึงเป็น

วิธีการท่ีสืบเน่ืองมาจากงานไทยประเพณี ส่วนสีผิวในงานจิตรกรรมเทพชุมนุมท่ีพระวิหารหลวง

และท่ีห้องพระเจา้น้ี ในส่วนของสีผิวเทวดาท่ีเดิมมกัจะใช้สีขาวนวลเปล่ียนมาใช้สีเหลืองน ้ าตาล

แบบเหมือนผวิจริงของคนในสมยันั้น เช่นเดียวกนักบัพวกนกัพฤตฤษีและมนุษยท่ี์ใชสี้ผิวเหลืองไป

                                                        

37วนัเพ็ญ พงษ์เสถียรศกัด์ิ, “การใช้สีในจิตรกรรมฝาผนงัสมยัอยุธยา” (สารนิพนธ์ศิลป
ศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดี ภาควิชาโบราณคดี บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 
2531), 74. 
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จนถึงน ้าตาลเพื่อความสมจริง ส่วนสีเขียวท่ีใชก้บัพวกนาคนั้นถูกแทนดว้ยสีผิวแบบมนุษยแ์ต่มีการ

แสดงภาพงู 7 เศียรแผ่อยู่ดา้นหลงัศรีษะของมนุษยน์าค ในส่วนของครุฑจะมีการคุมโทนของสีผิว

ในโทนสีแดงหรือส้ม ส่วนพวกยกัษ์นั้นยงัคงใช้สีด าคล ้าหรือสีหมึกมาแสดงความเป็นชนชั้นยกัษ์

หรือพวกท่ีใชก้ าลงัซ่ึงพบเห็นไดใ้นงานประเพณีไทยมาแต่เดิม38 

รำยละเอยีดองค์ประกอบภำพจิตรกรรม  ลวดลำย และกรอบซุ้ม   

เทพชุมนุมในจิตรกรรมฝาผนังภาพเทพชุมนุมในห้องด้านในของพระวิหารหลวงน้ีมี

ลกัษณะการนัง่เรียงกนัเป็นแถวแนวยาวซอ้นกนัสองชั้น มีการเรียงล าดบัและจดักลุ่มของเทพชุมนุม

อย่างชดัเจน เทพชุมนุมท่ีอยู่บนฝาผนงัทิศเหนือและใตข้องตวัอาคารทั้งหมดหันเอียงตวันมสัการ 

ไปในทิศทางองค์พระปฐมเจดีย ์ ซ่ึงในแง่ขององค์ประกอบการนั่งเรียงกนัเป็นแนวยาวนมสัการ 

ไปในทิศทางเดียวกนัโดยมีการเรียงล าดบัและจดักลุ่มของเทพชุมนุมน้ี สามารถพบไดม้าตั้งแต่ภาพ

จิตรกรรมฝาผนงัภาพเทพชุมนุมในช่วงสมยัรัชกาลท่ี     1– 3 แลว้ เช่น ภาพเทพชุมนุมท่ีฝาผนงั

อุโบสถวดัดุสิดาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ และภาพเทพชุมนุมท่ีฝาผนังอุโบสถวดัสุวรรณาราม 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ เป็นตน้ แต่ทั้งน้ีจิตรกรรมฝาผนังภาพเทพชุมนุมแบบประเพณีนิยม 

มกัมีการแบ่งแถวเป็นสามถึงส่ีชั้น ต่างจากท่ีพระวิหารหลวงท่ีแบ่งเพียงสองชั้น  นอกจากน้ีแบบ

ประเพณีมกัมีการใชล้วดลายประดิษฐ์หรือเส้นสินเทามาเป็นแถบเส้นแบ่งระหว่างแต่ละชั้น แต่ใน

ภาพจิตรกรรมฝาผนงัภาพเทพชุมนุมท่ีวหิารหลวงของวดัพระปฐมเจดียน้ี์มีการแบ่งชั้นเพียงสองชั้น 

และปรากฏเทพแต่ละองค์นัง่ท  าท่านมสัการอยูใ่นห้องแต่ละห้องของภาพอาคารสองชั้น ซ่ึงท าให้

เทวดาถูกแบ่งชั้นดว้ยภาพอาคารเหล่าน้ีกลายเป็น 2 ชั้นโดยปริยาย ซ่ึงการแบ่งชั้นเช่นน้ีอาจเพราะมี

การค านึงถึงเร่ืองของพื้นท่ีใช้สอย เน่ืองจากผนงัอาคารมีความไม่สูงมากนกัรวมถึงขนาดของภาพ

เทพชุมนุมแต่ละองค์ท่ีมีขนาดใหญ่จึงสามารถแบ่งได้เพียงสองชั้น ส่วนการใช้ภาพอาคารท่ีมี 

สองชั้นมีลกัษณะเป็นรูปทรง 3 มิติมาเป็นท่ีปรากฏของเทพชุมนุม น่าจะเพื่อแสดงความสมจริงของ

ภาพรวมและตอ้งสอดคลอ้งกบัภาพบุคคลเทพชุมนุมท่ีถูกวาดออกมาให้มีลกัษณะสมจริง ดงันั้นจึง

ตอ้งวาดภาพอาคารเพื่อใชแ้บ่งชั้นท่ีมีความสมจริงดว้ยเช่นกนั 

                                                        

38เร่ืองเดิม, 75-77. 
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ภาพท่ี 19 ภาพดอกไมร่้วงและเฟ้ืองอุบะ พระวหิารหลวง  

แต่ทั้งน้ีในส่วนท่ีเหนือข้ึนไปของภาพอาคารของผนงัทั้งสองขา้ง และส่วนของผนงัดา้นทิศ

ตะวนัออก(ส่วนตรงขา้มช่องแสง) แทนท่ีจะปรากฏภาพทอ้งฟ้าสมจริงหรือวิวทิวทศัน์แบบสมจริง 

กลบัปรากฏภาพเทวดาคนธรรพเ์หาะอยูบ่นฉากหลงัสีแดง ซ่ึงฉากหลงัสีแดงเป็นฉากของทอ้งฝ้าใน

อุดมคติท่ีมกัพบในงานจิตรกรรมแบบไทยประเพณี และยงัมีการประดบัพื้นท่ีวา่งดว้ยลายประดิษฐ์

ดอกไมร่้วงในพื้นหลงัท่ีเป็นส่วนพื้นท่ีว่างท าให้ฉากดูเต็ม  นอกจากน้ียงัพบลายพวงเฟ่ืองอุบะ

ประดบัอยูส่่วนบนสุดของผนงัถดัจากลายหนา้กระดานประจ ายามกา้มปูท่ีท าหนา้ท่ีแยกสัดส่วนภาพ

จิตรกรรมออกจากส่วนเพดานของอาคาร (ภาพท่ี 19)โดยลกัษณะการใชพ้วงเฟ่ืองอุบะและลายหนา้

กระดานประจ ายามก้ามปูท่ีท าหน้าท่ีแยกสัดส่วนภาพจิตรกรรมออกจากส่วนเพดานของอาคาร

เช่นน้ีเคยปรากฏในจิตรกรรมฝาผนงัอุโบสถวดัราชาธิวาสซ่ึงท่ีเขียนข้ึนในช่วงเวลารัชกาลท่ี 639 ซ่ึง

เขียนข้ึนในช่วงเวลาใกลเ้คียงดว้ยเช่นกนั 

                                                        

39กรมศิลปากร, กองวรรณคดีและประวติัศาสตร์, วัดส ำคัญกรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพย์ไูนเตด็โปรดกัชัน่, 2525), 266. 
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ภาพท่ี 20 ภาพซุม้เรือนแกว้                                  ภาพท่ี 21 ภาพเสาอาคาร  

ในส่วนของลวดลายศิลปะท่ีปรากฏในซุ้มเรือนแกว้ของภาพอาคารสองชั้น ซุ้มเรือนแกว้

ประดบัด้วยลายรักร้อยบวัร้อย  ดา้นบนกรอบเป็นลายกระจงัคร่ึงใบ(ใบระกา)  เน่ืองจากซุ้มของ 

เทพชุมนุมแต่ละองคติ์ดกนัเป็นแถวยาวจนกลายเป็นเหมือนอาคารหลงัเดียวท่ีมีลกัษณะของดา้นหนา้

อาคารยาว(ภาพท่ี 20) ผูเ้ขียนจึงเขียนให้กนกปลายกรอบซุ้มท่ีปกติจะเป็นตวัจบซุ้มหน่ึงซุ้มมีการชนกนัจน

รวมกนักลายเป็นทรงพุ่มเพื่อเช่ือมต่อกนกท่ีมาจากสองดา้น ส่วนหนา้กระดานท่ีใชค้ัน่ระหวา่งชั้น

บนและชั้นล่างของอาคารเป็นลายประจ ายามกา้มปูแบบท่ีสามารถพบเห็นไดใ้นงานไทยประเพณี 

ชั้นล่างของตวัอาคารมีตวัเสาประดบัลายรักร้อยบวัร้อย บวัหวัเสาแบบบวัแวงทุกส่วนของอาคารถูก

ลงสีดว้ยสีโทนเหลือง มีการเน้นน ้ าหนกัสีอ่อนเขม้ อาคารดูมีความหนากว่าตวัเทพชุมนุมเล็กน้อย ไม่ปรากฏ

รายละเอียดของภายในแต่ละหอ้ง แต่ปรากฏเพียงพื้นหลงัสีน ้าตาลมืด(ภาพท่ี 21) อีกทั้งเงาของเทพชุมนุมยงัปรากฏ

เด่นชดั ท าให้อาคารดูเหมือนเป็นอาคารท่ีมีดา้นลึกต้ืนมากและมีก าแพงอยูด่า้นหลงัเทพชุมนุมโดยท่ีสัดส่วนไม่

ค่อยสัมพนัธ์กบักรอบซุม้และเสาท่ีปรากฏ 
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ภาพท่ี 22 ภาพการเปล่ียนแปลงรูปทรงขององคพ์ระปฐมเจดียผ์นงัดา้นทิศตะวนัออกพระวหิาร 

 

ภาพท่ี 23 กรอบเส้นสินเทาพระวหิารหลวงผนงัดา้นทิศตะวนัออกพระวหิาร  

ดา้นผนงัฝ่ังทิศตะวนัออกท่ีปรากฏภาพจิตรกรรมฝาผนงัแสดงภาพการเปล่ียนแปลงรูปทรง

ขององค์พระปฐมเจดียใ์นยุคสมยัท่ีเป็นทรงปรางคไ์ปสู่พระเจดียท์รงระฆงัแบบในปัจจุบนั(ภาพท่ี 

22) ซ่ึงถูกแบ่งออกจากฉากหลงัดว้ยเส้นสินเทาหยกัฟันปลาอย่างท่ีนิยมใช้ในจิตรกรรมไทยแบบ

ประเพณีมาก่อน ตวัภาพองค์พระปฐมเจดียถู์กวาดในลกัษณะสมจริง แต่ฉากหลงักลบัเป็นแบบ 
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อุดมคติท่ีไม่ปรากฏรายละเอียดวิวทิวทศัน์ในลกัษณะสมจริง ท าให้ภาพรวมของจิตรกรรมฝ่ังน้ียงัดู

เป็นภาพแบบก่ึงสมจริง   มีการแสดงภาพพระเจดียอ์งคก่์อนท่ีมีลกัษณะรูปแบบเป็นปรางคบ์นฐาน

ลกัษณะทรงโอคว  ่าซ้อนอยู่ภายในพระปฐมเจดียอ์งค์ปัจจุบนั โดยแสดงภาพในลกัษณะท่ีเหมือน

เจาะตดัขวางองคพ์ระปฐมเจดียอ์งค์ปัจจุบนัให้เป็นช่องท่ีมีรูปทรงคลา้ยเส้นรอบนอกของพระเจดีย์

องค์ก่อนท่ีถูกครอบอยู่ภายในอย่างสร้างสรรค์และไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อนหน้าในจิตรกรรมฝาผนัง

ภาพเจดียอ่ื์นๆ ทั้งน้ีผูเ้ขียนพยายามแสดงมิติความต่อเน่ืองของภาพองค์พระปฐมเจดีย์กบัประตู

ทางเขา้มาสู่ห้องทั้ง 2 ประตูน้ีดว้ยการวาดลายหนา้กระดานทีมีกระจงัรวนเหนือประตูทางเขา้ ให้มี

ระยา้ดา้นขา้งหอ้ยมาบงัเส้นสินเทาและส่วนหน่ึงของภาพองคพ์ระปฐมเจดียน้ี์ดว้ย (ภาพท่ี 23) 

ความโดดเด่นท่ีเป็นองค์ประกอบหลกัส าคญัของภาพจิตรกรรมในพระวิหารหลวงน้ีคือ 

ภาพของเทพชุมนุมท่ีมีการเขียนภาพบุคคลท่ีมีกายภาพสรีระสมจริง มีการแสดงสีหน้า มีมิติและ

แสงเงา การแต่งกายมีความหลากหลายรายละเอียดแตกต่างกนัโดยมีองค์ประกอบภาพท่ีพยายาม

แสดงความสมจริงของภาพมากข้ึนกว่าแบบประเพณีอย่างเห็นไดช้ดั  ซ่ึงการเขียนภาพเทพชุมนุม

ช้ินน้ีเป็นแบบแผนใหม่ของงานจิตรกรรมภาพเทพชุมนุมแบบเทคนิคตะวนัตกของพระยาอนุศาสน์ 

จิตรกร ท่ีเร่ิมปรากฏเกิดข้ึนอยา่งชดัเจนในช่วงเวลานั้น 

ส่วนภาพบุคคลทั้งหลายท่ีปรากฏอยูใ่นจิตรกรรมฝาผนงัเทพชุมนุมในห้องโถงใหญ่ดา้นใน

วิหารหลวงน้ี ปัญญา พูพะเนียด ไดท้  าการจ าแนกไวอ้ย่างคร่าวๆไดเ้ป็นกลุ่มของพวกมนุษย ์เทวดา 

นกัพรต ฤษี ครุฑ นาค ยกัษ์ รวมถึงพวกนกัสิทธ์ิวิทยาธร แต่ไม่ไดร้ะบุต าแหน่งเทพชุมนุมแต่ละ

กลุ่มในองค์ประกอบภาพและจ านวนท่ีชดัเจน40  ส่วนจากการไปส ารวจสถานท่ีของผูเ้ขียนเองใน 

ขั้นแรก ไดท้  าการแบ่งกลุ่มของบุคคลท่ีปรากฏในภาพจิตรกรรมท่ีวิหารหลวงเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆตาม

ลกัษณะขนาดของภาพบุคคลในองค์ประกอบภาพได ้คือ 1.กลุ่มภาพบุคคลท่ีมีขนาดใหญ่นัง่พนม

มืออยู่ในภาพซุ้มอาคาร เป็นกลุ่มท่ีถูกผูเ้ขียนภาพจิตรกรรมน าเสนออย่างโดดเด่นภายในภาพ

                                                        

40ปัญญา พูพะเนียด, กำรศึกษำจิตรกรรมฝำผนังสกุลช่ำง จำกอุโบสถของวัด ในเขตอ ำเภอ
เมืองนครปฐม อ ำเภอนครชัยศรี และอ ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม  (กรุงเทพฯ: มหาลัย
ศิลปากร, 2553), 78. 
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จิตรกรรม โดยภาพบุคคลเหล่าน้ีปรากฏอยู่ในภาพอาคารสองชั้นท่ีด้านทิศเหนือและทิศใต ้โดย

ปรากฏ 1 บุคคล ต่อ 1 ห้อง นับได้ทั้งหมดเป็นจ านวน 48 ห้อง นั่งขดัสมาธิเพชรพนมมือไปทาง 

พระปฐมเจดีย ์มีลกัษณะหนัตวัเอียงเล็กนอ้ยและปรากฏเงาดา้นหลงับุคคลอยา่งชดัเจน และ2.กลุ่มท่ี

มีลกัษณะเป็นเทวดาคนธรรพท่ี์มีขนาดเล็กกว่าภาพบุคคลในภาพอาคารสองชั้นท าท่าพนมมือและ

เหาะ ใช้เป็นองค์ประกอบรองซ่ึงดูโดดเด่นน้อยกว่าเทวดาในซุ้มและภาพพระปฐมเจดีย์ท่ีเป็น

องคป์ระกอบหลกัของภาพจิตรกรรมภายในวิหาร  เทวดาขนาดเล็กเหล่าน้ีมีจ  านวน 22 องคอ์ยูส่่วน

ดา้นบนเหนือภาพซุม้อาคารของผนงัทิศเหนือและทิศใตเ้หาะพนมมือหนัไปทางพระปฐมเจดีย ์และ

อีกกลุ่มจ านวน 18  องคเ์หาะพนมมือไหวห้นัเขา้หาภาพจิตรกรรมตดัขวางองคพ์ระปฐมเจดียท่ี์เขียน

อยูบ่นผนงัหุม้กลองฝ่ังทิศตะวนัออก รวมปรากฏเทวดาคนธรรพท่ี์มีขนาดเล็กทั้งส้ิน 40 องค ์   

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบภาพรวมท่ีปรากฏบนจิตรกรรมทั้งสองกลุ่มใหญ่น้ีท าให้

สามารถแบ่งประเภทของบุคคลต่างๆในภาพเทพชุมนุมดว้ยลกัษณะทางกายภาพและลกัษณะเด่น

ของการแต่งกายไดย้อ่ยลงไปอีกเป็น 5 กลุ่มคือ กลุ่มแรกเป็นกลุ่มท่ีหนา้ตารูปร่างแบบมนุษยท์ัว่ไป 

แต่งกายแบบเทวดา กลุ่มท่ีสองมีรูปร่างหน้าตาแบบมนุษยแ์ต่งกายแบบนักพรตฤษี กลุ่มท่ีสามมี

หนา้ตาแบบนก ร่างกายท่อนบนแบบมนุษยมี์ปีกและท่อนล่างเป็นนก กลุ่มท่ีส่ีรูปร่างหนา้ตาเหมือน

มนุษย ์แต่มีลกัษณะเหมือนพวกเงาะหรือคนป่า ผิวสีด ามืด แต่งกายคลา้ยกลุ่มแรกแต่มีความวิจิตร

น้อยกว่า กลุ่มสุดทา้ยรูปร่างหน้าตาแบบมนุษยแ์ต่งกายเหมือนกลุ่มแรกแต่มีความวิจิตรน้อยกว่า 

ดา้นหลงัศรีษะปรากฏนาคเจ็ดเศียรแผ่ผงัผานอยู่ซ่ึงผูเ้ขียนไดท้  าการวิเคราะห์ลกัษณะการแต่งกาย  

ต าแหน่งและจ านวนของบุคคลในแต่ละกลุ่มอยา่งละเอียดในส่วนถดัไปน้ี 

รูปแบบเคร่ืองแต่งกำยของเทพชุมนุมในพระวหิำรหลวง  

1. อิทธิพลศิลปะทวำรวดี ส่ิงท่ีน่าสังเกตจากการศึกษาลกัษณะการแต่งกายของเหล่า 

เทพชุมนุมในพระวิหารหลวงแห่งน้ี พบว่าเทพทุกองค์ทุกองค์ยกเวน้องค์ท่ีมีหิวกายสีขาวผ่องท่ี

เคร่ืองทรงท าด้วยโลหะกบัอญัมณี และมงกุฎคล้ายแบบโนรา รวมถึงพวกกลุ่มท่ีสองและสามท่ี 

แต่งกายแบบนักพรตฤษีกบัพวกครุฑจะเห็นได้ว่าเทพชุมนุมกลุ่มท่ีเหลือทั้งหมดคือกลุ่มเทวดา  

กลุ่มนาค และกลุ่มยกัษ ์ทั้งสามกลุ่มน้ีจะมีการแต่งกายแบบเทวดา จะสวมกุณฑลดอกไมร้ะยา้และมี

เคร่ืองประดบัเป็นพวงมาลาดอกไมข้นาดใหญ่เห็นไดเ้ด่นชดั ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัพระประสงค์
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ของรัชกาลท่ี 6 ในเร่ืองการแต่งกายเทวดา ท่ีปรากฏดังในพระราชหัตเลขาคราวสมโภชพระปฐมเจดีย์ท่ีมี 

พระราชประสงคใ์หเ้ทพชุมนุมในพระวหิารหลวงมีการแต่งกายเหมือนกบัลกัษณะการแต่งกายของเทวดาปูนป้ัน

ท่ีขุดพบในบริเวณจงัหวดันครปฐมนั้น41 โดยบริเวณแหล่งโบราณคดีจงัหวดันครปฐมได้ปรากฏ 

ปูนป้ันบุคคลในสมยัทวารวดีเป็นจ านวนมาก ดงันั้นจึงต้องมีการวิเคราะห์ลักษณะรูปแบบการ 

แต่งกายของเทพชุมนุมท่ีพระวิหารหลวงน้ีกบัประติมากรรมปูนป้ันรูปบุคคลศิลปะทวารวดีท่ีมี

ลกัษณะเขา้ข่ายวา่เป็นบุคคลชั้นสูงหรือพวกเทวดา โดยจะท าการวเิคราะห์แยกเป็นประเด็นดงัน้ี 

การแต่งกายของเทพชุมนุมท่ีพระวิหารหลวงกลุ่มท่ีมีการแต่งกายแบบเทวดา มีการนุ่งผา้

แบบมีชายผา้หน้านางห้อยดา้นหนา้ สายรัดองค์(เข็มขดั)วาดให้มีลกัษณะเป็นโลหะ และป้ันแหน่ง

(หัวเข็มขดั)มีลกัษณะเป็นโลหะรูปกลมรี สายมีลวดลายคลา้ยใบไมส้ามเหล่ียมเรียงต่อกนั(ภาพท่ี 

24) ซ่ึงลกัษณะของการนุ่งผา้แบบชายผา้หนา้นางห้อยดา้นหนา้และลกัษณะของสายรัดองคใ์นภาพ

เทพชุมนุมกลุ่มน้ีก็พบในการแต่งกายของประติมากรรมปูนป้ันรูปบุคคลท่ีคน้พบท่ีแหล่งโบราณคดี

จงัหวดันครปฐมดว้ยเช่นกนั (ภาพท่ี 25) 

 

ภาพท่ี 24 การนุ่งผา้แบบมีชายผา้หนา้นางหอ้ยดา้นหนา้ของเทพชุมนุม พระวหิารหลวง   

                                                        

41พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, ประวตัิต้นรัชกำลที ่6 (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์
มติชน, 2545), 229. 
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ภาพท่ี 25 การนุ่งผา้แบบมีชายผา้หนา้นางหอ้ยดา้นหนา้ของปูนป้ันทวารวดี นครปฐม   

ในส่วนของเคร่ืองประดบัอ่ืนๆท่ีพบในภาพเทพชุมนุมกลุ่มแต่งกายแบบเทวดาในพระ

วิหารหลวง ปรากฏเคร่ืองแต่งกายพวก ทองกร พาหุรัด ธุร า สังวาล กรองศอ กุณฑล และ

เคร่ืองประดบัศรีษะอย่างพวกมงกุฏ ซ่ึงเคร่ืองประดบัท่ีปรากฏในเทพชุมนุมกลุ่มเทวดาทั้งหมดน้ี

ยกเวน้องค์ท่ีมีมงกุฏแบบโนราและเคร่ืองประดับลักษณะเป็นโลหะ เทพชุมนุมท่ีเหลือจะเป็น

เคร่ืองประดบัท่ีท าจากดอกไมท้ั้งหมด(ภาพท่ี 26) โดยเป็นดอกไมช้นิดต่างๆน ามาร้อยติดกนัใน

ลกัษณะคลา้ยพวงมาลยั เทวดาบางองคมี์พวงมาลยัพาดไขวก้นัในลกัษะแบบสังวาล 2 เส้น บางองค์

มีเส้นเดียวพาดแบบธุร า บางองคป์รากฏพวงมาลยัพาดบริเวณรอบๆคอแบบกรองศอ แต่ถา้สังเกตุ

อย่างละเอียดจะพบว่าพวงมาลัยแบบกรองศอมีเค้าโครงท่ีปลายของพวงมาลัยจะอ้อมไปทาง

ดา้นหลงัและตวดักลบัมาโผล่ดา้นหน้าแลว้คล้องและห้อยชายท่ีขอ้พบัแขนของเทวดาแต่ละองค ์

ในแบบพวงมาลยัสองชาย ดงันั้นเคร่ืองประดับส่วนน้ีจึงไม่ได้มีลักษณะเป็นแบบกรองศอหรือ

สร้อยคอท่ีมีท่ีมาจากในงานไทยประเพณีไปเสียทีเดียว นอกจากน้ีถา้สังเกตุเทวดาพวกคนธรรพท่ี์

เหาะอยู่นอกภาพซุ้มอาคาร จะพบการพาดของพวกมาลยัในลกัษณะน้ีได้ชัดเจนยิ่งข้ึนเน่ืองจาก

เทวดาท าท่าบินจึงท าใหม้องเห็นเคร่ืองทรงบางอยา่งไดอ้ยา่งชดัเจนกวา่แบบท่ีนัง่ในซุม้อีกดว้ย  

ทั้งน้ีรูปแบบของพวงมาลยัท่ีห้อยในลกัษณะต่างๆท่ีกล่าวมานั้น บางองคก์็ปรากฏการห้อย

แบบเดียว บางองคป์รากฏการหอ้ยหลายเส้นแบบผสมผสานกนั จึงท าให้รูปแบบการห้อยพวงมาลยั
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ของเทพชุมนุมกลุ่มท่ีแต่งกายแบบเทวดามีความหลากหลาย ทั้งทิศทางการคล้องพาด ชนิดของ

ดอกไม ้และขนาดรูปทรง  

 

ภาพท่ี 26 เคร่ืองประดบัท่ีท าดว้ยดอกไมข้องเทพชุมนุม พระวหิารหลวง 

แต่อย่างไรก็ตามเค ร่ืองประดับอย่างพวกทองกร พาหุรัด และ สังวาล ท่ีพบใน

ประติมากรรมปูนป้ันรูปบุคคลเมืองโบราณคดีนครปฐม กลบัปรากฏเป็นเคร่ืองประดบัเป็นแบบ

โลหะ และมีลวดลายคล้ายพวกลูกปัดหรือลูกประค าเป็นส่วนใหญ่ แต่ในพวกกรองศอของ

ประติมากรรมรูปบุคคลจะมีบางช้ินท่ีพบเป็นลวดลายพรรณพฤกษา(ภาพท่ี 27) ซ่ึงเป็นลวดลายของ

พรรณไมห้รือดอกไม ้อนัมีความใกล้เคียงกับกรองศอแบบพวงมาลยัดอกไมข้องเทพชุมนุมใน 

พระวหิารหลวงมากกวา่กลุ่มท่ีเป็นเคร่ืองประดบัอยา่งพวกทองกร พาหุรัด และ สังวาล ท่ีมีลกัษณะ

เป็นโลหะหรือลูกปัด ต่างจากท่ีพระวหิารหลวงท่ีเป็นพวงมาลาดอกไมด้งัท่ีไดอ้ธิบายไป 
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ภาพท่ี 27 กรองศอลายพรรณพฤกษา ปูนป้ันทวารวดี นครปฐม 

ในประเด็นของกุณฑล(ต่างหู) ของเทพชุมนุมเกือบทั้งหมดในพระวิหารหลวงท่ีมีลกัษณะ

เป็นพวงดอกไมร้ะยา้ขนาดใหญ่ ห้อยลงมาจนสามารถเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนน้ี ไม่เคยปรากฏในภาพ

เทพชุมนุมแบบไทยประเพณีมาก่อน ทั้งน้ีเม่ือน ารูปแบบกุณฑลในเทพชุมนุมพระวิหารหลวงมา

เปรียบเทียบกับกุณฑลท่ีพบในประติมากรรมรูปบุคคลท่ีพบในแหล่งเมืองโบราณคดีจังหวดั

นครปฐม จะพบว่ามีกุณฑลในประติมากรรมกลุ่มหน่ึงท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงความเป็นกุณฑลรูป

ดอกไมม้ากท่ีสุด โดยกุณฑลกลุ่มน้ีจะมีลกัษณะเป็นแผน่กลมขนาดใหญ่ มีลายเส้นขีดในแผน่กลม 

มีลกัษณะเป็นแฉกคลา้ยกลีบของดอกไม(้ภาพท่ี 28) จึงมีความเป็นไปไดว้า่ พระยาอนุศาสน์ จิตรกร 

ผูเ้ขียนภาพจิตรกรรมเทพชุมนุมในพระวิหารหลวง ได้น าลักษณะของต่างหูท่ีมีลวดลายคล้าย

ดอกไมข้นาดใหญ่จากประติมากรรมปูนป้ันกลุ่มน้ี มาปรับใชใ้ห้เป็นกุณฑลพวกระยา้ดอกไมพ้วง

ใหญ่แทนด้วย (ภาพท่ี 29) และชนิดของกุณฑลดอกไม้ของเทพชุมนุมมกัจะเป็นดอกไม้ชนิด

เดียวกนักบัพวงมาลยัดอกไมท่ี้ท าหนา้ท่ีเป็นพาหุรัด กรองศอ และ ทองกร  
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ภาพท่ี 28 ต่างหูรูปทรงกน้หอย และลายแฉกดอกไม ้ปูนป้ันทวารวดี นครปฐม 

 

ภาพท่ี 29 ต่างหูพวงระยา้ดอกไม ้เทพชุมนุม พระวหิารหลวง 

ทั้งน้ีผูเ้ขียนมีขอ้สังเกตถึงการเลือกใชกุ้ณฑลประเภทรูปร่างคลา้ยดอกไมจ้ากประติมากรรม

ปูนป้ัน ของพระยาอนุศาสน์ จิตรกร แทนท่ีจะใชรู้ปแบบอ่ืนๆอย่างพวก ทรงลูกตุม้แบบเม็ดมะยม 

ทรงกน้หอย หรือทรงห่วงกลม ท่ีเป็นกุณฑลท่ีพบไดใ้นประติมากรรมบุคคลในแหล่งโบราณคดี

ปฐมเจดียด์้วยเช่นกนั โดยทั้งน้ีอาจเป็นเพราะพระยาอนุศาสน์ จิตรกร ตอ้งการให้เคร่ืองประดบั

ทั้งหมดในเทพชุมนุมมีความสอดคลอ้งกนั เน่ืองจากทองกร สังวาล พาหุรัด มงกุฎ และกรองศอ มี

ลักษณะเป็นดอกไม้  กุณฑลก็ ควรจะเป็นกุณฑลในลักษณะดอกไม้ด้วย อี กทั้ งสั งคมไทยใน 
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สมยันั้นไม่มีความเคยชินกบัการท่ีบุคคลเพศชายสวมกุณฑลหรือต่างหูในลักษณะท่ีเป็นห่วงวง

แหวนใหญ่ ทรงลูกตุม้แบบเม็ดมะยม หรือทรงก้นหอยขนาดใหญ่ ดงันั้นกุณฑลทรงดอกไมจึ้งมี

ความเหมาะสมท่ีจะน ามาใชใ้นงานเทพชุมนุมท่ีพระวหิารหลวงมากท่ีสุดก็เป็นได ้

ลกัษณะของทรงผมและเคร่ืองประดบับนศรีษะของเทพชุมนุมในวิหารหลวงมีลกัษณะ

แตกต่างจากเทพชุมนุมแบบไทยประเพณีเป็นอย่างมาก โดยท่ีพระวิหารหลวงเทพชุมนุมมีทรงผม

แบบผมเกลา้มีมวยตรงกลาง ดา้นหลงัมีปล่อยผมยาวประบ่า ลกัษณะเป็นผมหยกัศกมว้นเป็นลอนๆ 

สวมมงกุฏ และกรอบกระบงัหน้าท่ีท าจากดอกไม ้มีรายละเอียด ชนิดดอกไม ้และความปราณีต

แตกต่างกนัในแต่ละองค(์ภาพท่ี 30) 

                                 

ภาพท่ี 30 ทรงผมเทพชุมนุม พระวหิารหลวง                   ภาพท่ี 31 ทรงผมปูนป้ันทวารวดี นครปฐม 

จากขอ้มูล เม่ือน าลกัษณะทรงผมและเคร่ืองประดบัศรีษะอยา่งท่ีกล่าวไปของเทพชุมนุมท่ี

พระวิหารหลวงมาเปรียบเทียบกับของประติมากรรมปูนป้ันรูปบุคคลท่ีพบในแหล่งโบราณคดี

นครปฐมแลว้(ภาพท่ี 31) จะพบวา่มีประติมากรรมปูนป้ันกลุ่มหน่ึงท่ีมีลกัษณะการท าผมแบบรวบ

แล้วเกล้ามวยและประดับลวดลายดอกไม้บนศรีษะ แต่ดอกไม้จะมีลักษณะเป็นดอกกลมใหญ่

จ านวน 3 ดอก และไม่พบกรอบกระบงัหนา้ท่ีเป็นดอกไมห้รือเป็นลวดลายดอกไมอ้ยา่งชดัเจน(ภาพ

ท่ี 32) อย่างไรก็ตามก็พบประติมากรรมบางกลุ่มท่ีมีการสวมมงกุฎท่ีมีกรอบกระบังหน้า 

แต่ มีลกัษณะเป็นเคร่ืองสวมศรีษะท่ีเป็นโลหะ กรอบกระบงัหนา้มีลวดลายเป็นลายขีดหรือเป็นเส้น
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เรียบๆ(ภาพท่ี 33) ส่วนมงกุฎก็มีลายใบไม้สามเหล่ียมและลายพรรณพฤกษาประดับเป็น

ส่วนประกอบหน่ึงของมงกุฎ แต่ก็ไม่พบมงกุฎและกระบงัหน้าในลกัษณะท่ีเป็นดอกไมท้ั้งหมด

อยา่งชดัเจนอย่างในแบบของเทพชุมนุมพระวิหารหลวง ปรากฏอยูใ่นประติมากรรมปูนป้ันบุคคล

จากแหล่งโบราณคดีนครปฐมเลย 

 

ภาพท่ี 32 ลายดอกไมข้นาดใหญ่บนทรงผมของปูนป้ันทวารวดี นครปฐม 

 

ภาพท่ี 33 มงกุฎท่ีมีลายพรรณพฤกษา ปูนป้ันทวารวดี นครปฐม 

นอกจากน้ี ยงัไม่พบประติมากรรมปูนป้ันรูปบุคคลจากแหล่งโบราณคดีปฐมเจดีย์ท่ีมี

ลกัษณะทรงผมมดัรวบเกล้าเป็นมวยแล้วปล่อยชายผมเป็นลอนแบบของเทพชุมนุมท่ีพระวิหาร
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หลวงมีเพียงประติมากรรมปูนป้ันบุคคลจากแหล่งโบราณคดีปฐมเจดียบ์างช้ิน ท่ีแสดงถึงลกัษณะ

ทรงผมท่ีเป็นลอนม้วน(ภาพท่ี 34)และมีบางช้ินท่ีแสดงลักษณะบุคคลท่ีมีผมเป็นคล่ืนหยกัศก 

อยู่บา้ง(ภาพท่ี 35)ซ่ึงพระยาอนุศาสน์ จิตรกร อาจน าลกัษณะทรงผมของประติมากรรมเหล่าน้ีมา

เป็นส่วนหน่ึงในการปรับใชแ้ละประยกุตก์ลายเป็นทรงผมของเทพชุมนุมในพระวหิารหลวง 

                            

ภาพท่ี 34 เส้นผมลอนในปูนป้ันทวารวดีนครปฐม     ภาพท่ี 35 ผมหยกัศก ปูนป้ันทวารวดีนครปฐม 

2. อิทธิพลศิลปะอินเดีย อยา่งไรก็ตามในเร่ืองของเคร่ืองประดบัท่ีเป็นดอกไม ้โดยเฉพาะ

ส่วนของพวกสังวาลดอกไม ้และพวงมาลาสองชายยาวๆท่ีพาดประดบับนร่างของเทพชุมนุมท่ี 

พระวหิารหลวงน้ี (ภาพท่ี 36) กลบัไม่พบรูปแบบการใชพ้วงมาลาดอกไมม้าเป็นเคร่ืองประดบัอยา่ง

โดดเด่นชดัเจนในประติมากรรมปูนป้ันบุคคลท่ีพบในแหล่งโบราณคดีเมืองโบราณนครปฐมท่ีเลย  

 

 ภาพท่ี 36 พวงมาลาดอกไม ้เทพชุมนุม พระวหิารหลวง 
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ภาพท่ี 37 ลายพวงมาลยั-พวงอุบะ บนเสาธรรมจกัรพบท่ีนครปฐม 

ท่ีมา: เชษฐ ์ติงสัญชลี, ลวดลำยในศิลปะทวำรวดี: กำรศึกษำ "ทีม่ำ" และกำรตรวจสอบกบัศิลปะ

อนิเดียสมัยคุปตะ-วำกำฏกะ (นครปฐม: สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2553), 155. 

แต่ทั้งน้ีเสาธรรมจกัรท่ีพบท่ีแหล่งโบราณคดีนครปฐมตน้หน่ึงยงัมีการปรากฏลายพวง

มาลา-พวงอุบะในตวัเสาให้เห็นหลงเหลืออยู่(ภาพท่ี 37) ซ่ึงโดยลวดลายในศิลปะทวารวดีจะมี

ความสัมพนัธ์ใกลเ้คียงกบัศิลปะคุปตะ(ราวพุทธศตวรรษท่ี 9 – 11 )กบัศิลปะวกาฏกะ(ราวพุทธ

ศตวรรษท่ี 11 - 13)ของอินเดีย แต่จะมีความใกล้เคียงกบัศิลปะวกาฏกะมากกว่าศิลปะคุปตะ 

โดยเฉพาะลวดลายของพวงมาลัย-พวงอุบะศิลปะวกาฏกะท่ีพบในถ ้ าอชันตา42 ท่ีสามารถน ามา

เทียบเคียงและแสดงความสัมพนัธ์และท่ีมาของลวดลายพวงมาลา -พวงอุบะท่ีปรากฏข้ึนบนเสา

ธรรมจกัรตน้หน่ึงท่ีพบท่ีแหล่งโบราณคดีนครปฐมได ้นอกจากน้ีรูปแบบการใชพ้วงมาลาท่ีเป็นพวง

ยาวๆมาประดบัและเป็นส่วนหน่ึงของการแต่งกายของเทพในศาสนาฮินดูในประเทศอินเดียยงัพบ

ไดใ้นประติมากรรม ในศิลปะคุปตะ อย่างศิวนาฏราชในถ ้ าแอลโรลา(ภาพท่ี 38)วิษณุอนนัตศายิน

(ภาพท่ี 39)และวราหะในถ ้ าอุดายาคีรี(ภาพท่ี 40) โดยทั้งหมดอยู่ในบริเวณรัฐมธันประเทศและ 

                                                        

42เชษฐ์ ติงสัญชลี, ลวดลำยในศิลปะทวำรวดี: กำรศึกษำ "ที่มำ" และกำรตรวจสอบกับ
ศิลปะอินเดียสมัยคุปตะ-วำกำฏกะ (นครปฐม: สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร , 
2553), 157. 
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รัฐมหาราษฏร์ดว้ย แต่พวงมาลยัจะมีลกัษณะเป็นพวงวงกลมปิด ไม่ไดมี้ลกัษณะปล่อยเป็นสองชาย

หรือพนัซบัซอ้นอยา่งของเทพชุมนุมในพระวหิารหลวงแต่อยา่งใด  

 

ภาพท่ี 38 ศิวนาฏราชในถ ้าแอลโลรา อินเดีย                                                                                              

ท่ีมา:  http://en.m.wikipedia.org/wiki/Matrikas#/media/File:Ellora_Shiva_Matrikas.jpg, เขา้ถึงเม่ือ 

29 เมษายน 2558. 

 

ภาพท่ี 39 พวงมาลาบนวษิณุอนนัตศายนิในถ ้าอุดายาคีรี อินเดีย                                                                           

ท่ีมา: Joanna Goltfried Williams, The art of Gupta India: empire and province (New Delhi: 

Heritage Publishers, 2525) 
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ภาพท่ี 40 วราหะในถ ้าอุดายาคีรี อินเดีย                                                                                                            

ท่ีมา: Joanna Goltfried Williams, The art of Gupta India: empire and province (New Delhi: 

Heritage Publishers, 2525) 

อย่างไรก็ตาม ถา้พูดถึงศิลปะอินเดียท่ีส่งอิทธิพลให้กบัประเทศไทยนอกเหนือจากศิลปะ

คุปตะและศิลปะวกาฏกะในสมยัทวารวดีแล้ว  ศิลปะของอินเดียใตจ้าก รัฐทมิฬนาฑุอย่างศิลปะ 

ปัลลวะ(ราวพุทธศตวรรษท่ี 12 - 14) ศิลปะโจฬะ(ราวพุทธศตวรรษท่ี 15 - 18) และศิลปะวิชยันคร

(ราวพุทธศตวรรษท่ี18 -  22 ) คือศิลปะอินเดียใตท่ี้เขา้มามีอิทธิพลในประเทศไทยอีกเป็นระยะๆ

นัน่เอง โดยเฉพาะในแง่ของอิทธิพลจากศาสนาฮินดูของอินเดียใตใ้นศิลปะวิชยันครท่ีมีต่อเทวาลยั

ฮินดูในประเทศไทยตั้ งแต่ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 23 เป็นต้นมา ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีช่างเขียนภาพ

จิตรกรรมมกัได้พบเห็นและเรียนรู้รูปแบบศิลปะอินเดียได้ง่ายกว่าแต่ก่อน เน่ืองจากว่าเป็นช่วง 

ยุคสมยัท่ีมีการติดต่อส่ือสารระหวา่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตก้บัอินเดียโดยทางเรือบ่อยคร้ังมากข้ึน

โดยตวัอย่างของอิทธิพลศิลปะอินเดียใตใ้นประเทศไทยเช่น วดัพระศรีมหาอุมาเทวี(วดัแขกสีลม) 

ท่ีสร้างข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 5 ลกัษณะของยอดโคปุระท่ีวดัพระศรีมหาอุมาเทวีเป็นทรงประทุน

ส่ีเหล่ียมผืนผา้และชั้นหลังคาโคปุระมีการประดับไปด้วยประติมากรรมเทพเจา้จ านวนมาก ซ่ึง

ลกัษณะโคปุระเช่นน้ีเป็นลกัษณะท่ีพบในเทวาลยัมทุไรศิลปะวิชัยนครในอินเดียใตม้าก่อนแล้ว 

แสดงถึงการน ารูปแบบศิลปะอินเดียใตม้าใชอ้ย่างรวดเร็ว โดยไม่ไดผ้า่นการผสมและมีพฒันาการ

ร่วมอยา่งชา้ๆกบัศิลปะพื้นถ่ินในประเทศไทยอยา่งท่ีเคยเกิดข้ึนในศิลปะทวารวดี   
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ในส่วนของงานภาพจิตรกรรมไทยท่ีมีรูปแบบสัมพนัธ์กบัศิลปะวิชยันครและมีการปรากฏ

ลกัษณะของพวงมาลายาวพาดประดบัอยู่บนตวัเทวดาคลา้ยคลึงกบัรูปแบบท่ีพระวิหารหลวงเป็น

อย่างมากได้แก่  สมุดพระเทวรูป เทวดานพเคราะห์ เทวดาโภไทยธิบาท(ต าราภาพเลขท่ี 31) 

ไม่ปรากฏช่ือผูเ้ขียน  ต าราพระเทวรูป(ต าราภาพเลขท่ี 32) ไม่ปรากฏช่ือผูเ้ขียน พระสมุทรูป 

พระไสยสาตร(ต าราภาพเลขท่ี 33) ไม่ปรากฏช่ือผูเ้ขียน และต าราภาพเทวรูปไสยาศาสตร์(ต าราภาพ

เลขท่ี 70)เขียนข้ึนโดยเจา้ฟ้าอิศราพงษ์ในสมยัรัชกาลท่ี 443 ทั้งน้ีสันนิษฐานว่าทั้งหมดเขียนข้ึนใน

เวลาใกล้เคียงกนั เน่ืองจากภาพมีลายเส้น อีกทั้งเคร่ืองแต่งกายคล้ายคลึงกนั รวมถึงมีการแสดง

ลกัษณะทางประติมานวทิยาของเทพฮินดูในศิลปะอินเดียอยา่งชดัเจน 

นอกจากน้ียงัปรากฏงานจิตรกรรมเทพทวารบาลบนบานประตูหนา้ต่างในอุโบสถวดับวร

สถานสุทธาวาส(วดัพระแกว้วงัหน้า)ท่ีเขียนข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี444 ท่ีมีรูปแบบการแต่งกายและ 

ประติมานวิทยาท่ีมีลกัษณะคล้ายคลึงกบัในสมุดภาพเหล่าน้ีมาก ตวัอย่างเช่นภาพพระปรเมศวร 

ปางปราบอสูรมูลาคนี (ภาพท่ี 41) และภาพพระอิศวรทรงคเชนทร์พาหนะ (ภาพท่ี 42) บนบาน

หนา้ต่างอุโบสถในวดับวรสถานสุทธาวาส 

ทั้งน้ีจึงมีความเป็นไปไดว้่าสมุดภาพกลุ่มน้ีเขียนข้ึนในช่วงสมยัรัชกาลท่ี 4 และมีการส่ง

อิทธิพลต่องานจิตรกรรมภาพเทพหลายๆช้ินในสมยัต่อมา อยา่งเช่นท่ีพบในงานจิตรกรรมเทพทวาร

บาลบนบานประตูหนา้ต่างในอุโบสถวดับวรสถานสุทธาวาสดงัท่ีกล่าวไป และในพบงานจิตรกรรม

ภาพเทพชุมนุมท่ีพระวหิารหลวงดว้ย เป็นตน้ 

                                                        

43กรมศิลปากร, หอสมุดแห่งชาติ, ต ำรำภำพเทวรูปและเทวดำนพเครำะห์ (กรุงเทพฯ: ห้าง
หุน้ส่วนจ ากดั ไอเดียสแควร์, 2535), 5.  

44เกษร อินทร์ข า, จิตรกรรมฝำผนังวัดบวรสถำนสุทธำวำส (พระแก้ววังหน้ำ) (กรุงเทพฯ: 
กรมศิลปากร กระทรวงวฒันธรรม, 2557), 26. 
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ภาพท่ี 41 พระปรเมศวรปางปราบอสูรมูลาคนี บนหนา้ต่างอุโบสถ วดับวรสถานสุทธาวาส 

ท่ีมา: เกษร อินทร์ข า, จิตรกรรมฝำผนังวดับวรสถำนสุทธำวำส (พระแก้ววงัหน้ำ) (กรุงเทพฯ: กรม

ศิลปากร กระทรวงวฒันธรรม, 2557), 153. 

 

ภาพท่ี 42 พระอิศวรทรงคเชนทร์พาหนะ บนบานหนา้ต่างอุโบสถ วดับวรสถานสุทธาวาส 

ท่ีมา: เกษร อินทร์ข า, จิตรกรรมฝำผนังวดับวรสถำนสุทธำวำส (พระแก้ววงัหน้ำ) (กรุงเทพฯ: กรม

ศิลปากร กระทรวงวฒันธรรม, 2557), 157. 
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อย่างไรก็ตามในงานจิตรกรรมเทพทวารบาลบนบานประตูหน้า ต่างในอุโบสถ 

วดับวรสถานสุทธาวาส เป็นการเขียนภาพเทพในศาสนาฮินดู และเป็นเทพท่ีท าหนา้ท่ีเป็นทวารบาล

ซ่ึงเป็นภาพท่ีเป็นองค์ประกอบรองของจิตรกรรมทั้งหมดในอุโบสถ ต่างจากในงานจิตรกรรมภาพ

เทพชุมนุมท่ีพระวิหารหลวงท่ีเขียนข้ึนในคติเทพในพุทธศาสนาท่ีมาแซ่ซ้องสรรเสริญช่วง

พระพุทธเจ้าตรัสรู้ โดยมีความโดดเด่นและเป็นองค์ประกอบหลักส าคญัของงานจิตรกรรมใน 

พระวิหาร แสดงถึงการพยายามน ารูปแบบการแต่งกายในสมุดภาพกลุ่มน้ีมาใช้เพื่อมาอธิบาย

ลกัษณะการแต่งกายของคนทวารวดีอนัมีความใกลชิ้ดกบัการแต่งกายแบบอินเดียในงานจิตรกรรม

ภาพชุมนุมท่ีพระวหิารหลวงน้ี 

ในสมุดพระเทวรูป เทวดานพเคราะห์ เทวดาโภไทยธิบาท(ต าราภาพเลขท่ี 31)ไดป้รากฏ

ภาพของพระป่ร่เมศวร(ศิวนาฏราช)ท่ีมีการแสดงออกทางประมานวิทยาของเทพฮินดูในแบบศิลปะ

อินเดียใตอ้ยา่งชดัเจน พระศิวะมีส่ีกร กรหน่ึงถือบณัเฑาะว ์กรหน่ึงถือไฟ กรหน่ึงท าท่าคว  ่าลง และ

กรหน่ึงท าท่ายกข้ึนประทานอภยั พระบาทเหยียบคนแคระ(มูลยกนั) บนพระเศียรมีพระจนัทร์เส้ียว

ประดบัอยู่  มีวงเปลวเพลิงลอ้มรอบพระองค์ ปรากฏพวงมาลยัแบบสองชายคล้องอยู่ ท  าท่าทาง

เตน้ร าแต่ไม่ไดย้กขาสูงเท่าศิวนาฏราชแบบอินเดียใต ้อยา่งไรก็ตามภาพกลบัมีลายเส้นแบบออ้ยชอ้ย

ในลกัษณะแบบไทยประเพณี(ภาพท่ี 43) 

 

ภาพท่ี 43 พระป่ร่เมศวร (ศิวนาฏราช) สมุดพระเทวรูป เทวดานพเคราะห์ เทวดาโภไทยธิบาท (ต ารา

ภาพเลขท่ี 31)                                                                                                                                                     

ท่ีมา: กรมศิลปากร, หอสมุดแห่งชาติ, ต ำรำภำพเทวรูปและเทวดำนพเครำะห์ (กรุงเทพฯ: หา้ง

หุน้ส่วนจ ากดัไอเดียสแควร์, 2535), 29. 
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ทั้งน้ียงัไม่พบประติมากรรมหรือภาพจิตรกรรมในศิลปะวิชัยนครท่ีปรากฏลกัษณะของ

พวงมาลยัสองชายแบบในต าราสมุดภาพเทวรูปเหล่าน้ี แต่มีการปรากฏลกัษณะการคลอ้งผา้คลุม

ไหล่แบบโผล่ออกมาใหเ้ห็นเป็นสองชายแทนอยา่งในภาพจิตรกรรมตรีปูภนตกะ ในศิลปะวิชยันคร

(ภาพท่ี 44) และภาพพรหมศตัรูป ในศิลปะวิชยันคร(ภาพท่ี 45)เป็นตน้ซ่ึงในต าราพระเทวรูป(ต ารา

ภาพเลขท่ี 32)ไดป้รากฏภาพของพระอุมาท่ีคลอ้งผา้ในลกัษณะเช่นเดียวกนักบัในศิลปะวิชยันคร

(ภาพท่ี 46) รวมถึงมีเทวดาบางองคอ์ยา่งอบัสุวระตาลนาราย(พระนารายณ์แปลงเป็นนางอบัสรา)ท่ี

ปรากฏทั้งคลอ้งผา้สองชายและพวงมาลยัคลอ้งสองชายในเวลาเดียวกนั (ภาพท่ี 47) 

 

ภาพท่ี 44 ตรีปูภนตกะ ศิลปะวชิยันครอินเดีย                                                                                        

ท่ีมา: R.N. Saletore, Vijayanagara art (Delhi: Sundeep Prakashan, 2525) 



51 
 

 

ภาพท่ี 45 พรหมศตัรูป ศิลปะวชิยันคร อินเดีย 

ท่ีมา: R.N. Saletore, Vijayanagara art (Delhi: Sundeep Prakashan, 2525) 

 

 

ภาพท่ี 46 พระอุมาจากต าราพระเทวรูป (ต าราภาพเลขท่ี 32)                                                                        

ท่ีมา: กรมศิลปากร หอสมุดแห่งชาติ, ต ำรำภำพเทวรูปและเทวดำนพเครำะห์ (กรุงเทพฯ: หา้ง

หุน้ส่วนจ ากดัไอเดียสแควร์, 2535), 60. 
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ภาพท่ี 47 อบัสุวระตาลนารายจากต าราพระเทวรูป (ต าราภาพเลขท่ี 32)       

ท่ีมา: กรมศิลปากร หอสมุดแห่งชาติ, ต ำรำภำพเทวรูปและเทวดำนพเครำะห์ (กรุงเทพฯ: หา้ง

หุน้ส่วนจ ากดัไอเดียสแควร์, 2535), 74. 

ส่วนในพระสมุทรูปพระไสยสาตร(ต าราภาพเลขท่ี 33) ปรากฏภาพของพระอิศวรหรือ 

พระศิวะท่ีมีอาวุธและของท่ีถือแบบศิลปะอินเดีย นัง่อยูบ่นแท่น มีพวงมาลยัสองชายคลอ้งออ้มสูง

ถึงพระเศียรอย่างไม่เป็นธรรมชาติ ลกัษณะคลา้ยการคลอ้งพวงมาลยับูชาประติมากรรมเทวรูปท่ี

สัดส่วนพวงมาลยัมกัจะดูใหญ่เม่ือน ามาคลอ้งบนเทวรูปองคเ์ล็ก อีกทั้งยงัไม่สามารถคลอ้งท่ีบริเวณ

ตน้คอและบ่าของเทวรูปโดยตรงได ้เน่ืองจากมงกุฏหรือเคร่ืองประดบัศรีษะปิดบงับ่าและมีขนาด

ใหญ่(ภาพท่ี 48)  ดงันั้นสมุดภาพชุดน้ีผูเ้ขียนอาจจะไดแ้รงบลัดาลใจจากภาพลายเส้นเทวรูปอินเดีย

หรือมีตน้แบบเป็นเทวรูปในศิลปะอินเดียเลยก็เป็นได ้ 
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ภาพท่ี 48 พระอิศวรในพระสมุทรูปพระไสยสาตร (ต าราภาพเลขท่ี 33)                                                       

ท่ีมา: กรมศิลปากร, หอสมุดแห่งชาติ, ต ำรำภำพเทวรูปและเทวดำนพเครำะห์ (กรุงเทพฯ: หา้ง

หุน้ส่วนจ ากดัไอเดียสแควร์, 2535), 107. 

ในส่วนทรงผมของเทพชุมนุมท่ีพระวิหารหลวงนอกจากจะมีความใกล้เ คียงกับ

ประติมากรรมปูนป้ันบุคคลท่ีแหล่งโบราณคดีนครปฐมในเร่ืองของทรงผมท่ีมีความหยกัศกกบัเป็น

ลอนอยู่บา้ง แต่ก็ยงัไม่ถึงกบัพบประติมากรรมท่ีมีทรงผมแบบมดัรวบเกลา้มวยแลว้ปล่อยชายผม

อย่างชัดเจนเลยเสียทีเดียว ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาจากประติมากรรมปูนป้ันท่ีเป็นตน้แบบมีความช ารุด

เหลือรายละเอียดเพียงบางส่วน และจากพระประสงคข์องรัชกาลท่ี 6 ท่ีตอ้งการใหภ้าพเทพชุมนุมใน

พระวิหารหลวงแต่งกายอย่างไทยโบราณแท ้ซ่ึงสามรถหมายถึงการแต่งกายแบบศิลปะทวารวดีท่ี

เป็นศิลปะท่ีได้รับอิทธิพลจากศิลปะอินเดียมาอย่างใกล้ชิดก็ได้  จึงมีความเป็นไปได้ท่ีรูปแบบ

เคร่ืองประดบัท่ีเป็นพวงมาลาดอกไม ้และทรงผมของเทพชุมนุมในพระวิหารหลวงจะมีการน า

รูปแบบการแต่งกายหลายส่วนในการแต่งกายจากศิลปะอินเดียมาใช ้ ซ่ึงพบตวัอยา่งลกัษณะทรงผม

ท่ีใกล้เคียงกบัเทพชุมนุมท่ีพระวิหารหลวงท่ีภาพของพระโพธิสัตวปั์ทมปาณีในถ ้ าอชันตา โดย 

พระโพธิสัตวปั์ทมปาณีสวมมงกุฏทรงสูงและปล่อยชายผมเป็นท่ีมีลกัษณะเป็นผมหยกัศกอนัเป็น

ลกัษณะของทรงผมท่ีพบไดท้ัว่ไปในศิลปะอินเดียเกือบทุกสมยั (ภาพท่ี 49) 
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ภาพท่ี 49 พระโพธิสัตวปั์ทมปาณีในถ ้าอชนัตา อินเดีย 

ท่ีมา: Sylvain Levi, Aux Indes: sanctuaires (Paris: Paul Hartmann, 2524), 27. 

อยา่งไรก็ตามจะสังเกตไดว้า่ถึงแมก้ารปล่อยชายผมหยกัศกเป็นลอนของศิลปะอินเดียจะมี

ความคลา้ยคลึงและถูกน ามาใช้กบัทรงผมของเทพชุมนุมท่ีวิหารหลวง แต่ในส่วนของมงกุฎและ

เคร่ืองประดบัศรีษะกลบัดูมีเคา้โครงจากกลุ่มสมุดต าราพระเทวรูปท่ีได้กล่าวไปก่อนหน้าน้ีเสีย

มากกว่า อยา่งในต าราภาพเทวรูปไสยาศาสตร์ (ต าราภาพเลขท่ี 70) ท่ีเขียนข้ึนโดยเจา้ฟ้าอิศราพงษ์

ในสมยัรัชกาลท่ี 4 ปรากฏเคร่ืองประดบัศรีษะท่ีส่วนกระบงัหนา้ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกลีบดอกไมเ้ป็น

แฉกๆเรียงกันของพระวิสณุ(พระวิษณุ)  เคร่ืองประดับศรีษะของพระวิษณุในในพระสมุทรูป 

พระไสยสาตร (ต าราภาพเลขท่ี 33) ท่ีลกัษณะคลา้ยดอกไมก้ลมๆ (ภาพท่ี 50) หรือภาพของอบัสุวระ

ตาลนาราย (พระนารายณ์แปลงเป็นนางอบัสรา)และภาพพระนารายณ์สเด็จไปเมืองจิตต าล าในสมุด

ต าราพระเทวรูป (ต าราภาพเลขท่ี 32) ท่ีมงกุฎมีดอกไมเ้ป็นพวงประดบัใหเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจน (ภาพท่ี 51) 

 

ภาพท่ี 50 พระวษิณุ จากต าราภาพเทวรูปไสยาศาสตร์ (ต าราภาพเลขท่ี 70) 

ท่ีมา: กรมศิลปากร, หอสมุดแห่งชาติ, ต ำรำภำพเทวรูปและเทวดำนพเครำะห์ (กรุงเทพฯ: หา้ง

หุน้ส่วนจ ากดัไอเดียสแควร์, 2535), 207. 
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ภาพท่ี 51 ภาพพระนารายณ์สเด็จไปเมืองจิตต าล า จากสมุดต าราพระเทวรูป (ต าราภาพเลขท่ี 32)         

ท่ีมา: กรมศิลปากร, หอสมุดแห่งชาติ, ต ำรำภำพเทวรูปและเทวดำนพเครำะห์ (กรุงเทพฯ: หา้ง

หุน้ส่วนจ ากดัไอเดียสแควร์, 2535), 47. 

ดังนั้ นจะเห็นได้ว่าการแต่งกายในส่วนของพวงมาลัยสองชายคล้องคอในเทพชุมนุม 

พระวหิารหลวงไดรั้บอิทธิพลจากสมุดภาพกลุ่มท่ีไดอ้ธิบายไปแลว้ โดยเทพจากสมุดภาพกลุ่มน้ีจะ

มีการคล้องพวงมาลยัดอกไมแ้ละมีต่างหูท่ีท าจากดอกไม ้(ภาพท่ี 52) ซ่ึงสมุดภาพกลุ่มน้ีก็ได้รับ

อิทธิพลจากศิลปะวชิยันครจากอินเดียใตม้าอีกทอดนัน่เอง 

 

ภาพท่ี 52 พระลกัษมี พระนาราย พระมะเหศวะรีย ์จากสมุดต าราพระเทวรูป (ต าราภาพเลขท่ี 32)             

ท่ีมา: กรมศิลปากร, หอสมุดแห่งชาติ, ต ำรำภำพเทวรูปและเทวดำนพเครำะห์ (กรุงเทพฯ: ห้าง

หุน้ส่วนจ ากดัไอเดียสแควร์, 2535), 92. 
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3. อทิธิพลจำกค่ำนิยมเร่ืองกำรแต่งกำย ในสมัยที่เขียนภำพจิตรกรรม 

ในประเด็นท่ีน่าสังเกตอีกประการคือพระมสัสุ(หนวด)ของเทพชุมนุมกลุ่มท่ีมีรูปกายแบบมนุษยเ์หล่าน้ี 

ปรากฏข้ึนในกลุ่มท่ีเป็นเทวดาในภาพซุ้มอาคารเกือบทุกองค ์(27 องคจ์าก 32 องค)์ ปรากฏหนวดกลุ่มนาคทุกองค ์

ปรากฏหนวดเครายาวในกลุ่มนกัพรตฤษีทุกองค์ แต่ไม่ปรากฏในกลุ่มพวกยกัษ์ ไม่ปรากฏในเทวดาในภาพซุ้ม

อาคารท่ีมีใบหนา้อ่อนเยาว(์5 องค)์ และ ไม่ปรากฏในพวกเทวดาชั้นต ่าท่ีมีขนาดเล็กอยา่งพวกคนธรรพท่ี์เหาะอยู่

ดา้นนอกภาพอาคารสองชั้นเลย  ส่ิงเหล่าน้ีช้ีให้เห็นถึงค่านิยมของคนในสมยันั้นท่ีผูเ้ขียนได้ส่ืออกมาในภาพ

จิตรกรรม ท่ีประชาชนและคนชั้นสูงกลุ่มหน่ึงมีความนิยมในการไวห้นวด(ภาพท่ี 53) นอกจากไวเ้พื่อความนิยมอาจ

เพื่อแสดงถึงฐานะหรือความอาวุโสของตวับุคคลมาตั้งแต่รัชกาลท่ี 5 แลว้ดว้ย45 เห็นไดจ้ากเทวดาชั้นต ่าในภาพ

จิตรกรรมและพวกยกัษอ์นัเป็นเทพระดบัล่างๆ ไม่มีการไวห้นวดเลย รวมถึงอาจเป็นเพราะผูเ้ขียนพยายามจะวาดหนา้

บุคคลท่ีมีตวัตนจริงในสมยันั้นลงไปในภาพเทพชุมนุมเหล่าน้ีจนท าให้เกิดเทพท่ีมีหนวดเหมือนเจา้นายผูอ้าวุโส

ในสมยันั้นก็เป็นได ้ 

 

ภาพท่ี 53 เจา้พระยาวชิิตวงศว์ฒิุไกร ในสมยัรัชกาลท่ี 5 

ท่ีมา: กรมศิลปากร, สมุดภำพววิฒันำกำรกำรแต่งกำย สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์

การพิมพ,์ 2525), 43. 

                                                        

45กรมศิลปากร, สมุดภำพวิวัฒนำกำรกำรแต่งกำย สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: 
อมรินทร์การพิมพ,์ 2525), 43. 
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สรุป รูปแบบและลกัษณะกำรแต่งกำยของเทพชุมนุมในพระวหิำรหลวง 

จากขอ้มูลท่ีวเิคราะห์มาในขา้งตน้ผูเ้ขียนจึงสรุปไดว้า่ รูปแบบและลกัษณะการแต่งกายของ

เทพชุมนุมในพระวหิารหลวงน้ีไดรั้บอิทธิพลอยูห่ลกัๆ 3 ประการคือ  

1. อิทธิพลจากศิลปะทวารวดี ในเร่ืองการนุ่งผา้แบบชายผา้หน้านางห้อยดา้นหน้าสายรัด

องคท่ี์มีป้ันเหน่งแบบกลมรี กุณฑลแบบลายแฉกดอกไมท่ี้มีขนาดใหญ่ และลวดลายดอกไมข้นาด

ใหญ่ท่ีประดบับนศรีษะ รวมถึงลกัษณะของเส้นผมแบบหยกัศกเป็นลอน  

2. อิทธิพลจากศิลปะอินเดียใต้ท่ีมาจากกลุ่มสมุดภาพพระเทวรูป ในเร่ืองของการใช้

เคร่ืองประดบัเป็นพวงมาลาดอกไมส้องชายคล้องพาดบนร่างกาย และลกัษณะของทรงผมท่ีสวม

มงกุฎแลว้ปล่อยชายผมเป็นลอนดา้นหลงั 

3. อิทธิพลจากค่านิยมเร่ืองการแต่งกาย และขอ้เท็จจริงของสภาพสังคมในช่วงสมยัท่ีภาพ

จิตรกรรมถูกเขียนข้ึน คือในเร่ืองของสีผิวท่ีเสมือนจริง สรีระรูปร่างหน้าตา และพระมสัสุหรือ

หนวดท่ียาวอยา่งเห็นไดช้ดัท่ีปรากฏข้ึนบนใบหนา้ของเทพชุมนุมกลุ่มหน่ึงเพราะค่านิยมของบุคคล

ชั้นสูงในสมยันั้นท่ีนิยมไวห้นวดยาว 

ทั้งน้ีเน่ืองจากพระยาอนุศาสน์ตอ้งเขียนภาพเทพชุมนุมดว้ยเทคนิคตะวนัตกท่ีท าให้ภาพ

บุคคลตอ้งมีความเสมือนจริง อีกทั้งตอ้งคิดคน้รูปแบบการแต่งกายรวมถึงหนา้ตาของเทพชุมนุมใน

ลกัษณะพิเศษอยา่งท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อนในงานจิตรกรรมช้ินน้ี อิทธิพลทั้ง 3 ประการดงัท่ีไดก้ล่าว

ไปไดท้ าใหพ้ระยาอนุศาสน์ จิตรกร สามารถน ามาเป็นแนวทางหลกั เพื่อน ามาคิดคน้ผสมผสานจน

ลกัษณะรูปแบบการแต่งกายแบบใหม่ของเทพชุมนุมในพระวหิารหลวงอยา่งเป็นเอกลกัษณ์ และไม่

สามารถพบไดใ้นงานจิตรกรรมภาพเทพชุมนุมแบบไทยประเพณีดั้งเดิม 
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ประเด็นประติมำนวทิยำในภำพเทพชุมนุมทีว่หิำรหลวง  

 

ภาพท่ี 54 ตวัอยา่งประเภทกลุ่มเทวดา ในภาพอาคารสองชั้นพระวหิารหลวง 

ในส่วนของกลุ่มแรกท่ีมีลกัษณะแบบมนุษยท์ัว่ไปนั้นวเิคราะห์วา่เป็นเทวดาในพุทธศาสนา 

มีหนา้ตาสีผวิท่ีมีลกัษณะเหมือนคนไทยโดยทัว่ไป คือมีสีผวิเหลืองจนถึงคล ้า มีลกัษณะการแต่งกาย

สวมเคร่ืองทรงโดยรวมแบบเทวดาคือ มีสังวาล พาหุรัด ทองกร กุณฑล มงกุฎคล้ายคลึงกันซ่ึง

โดยรวมลักษณะเป็นมงกุฎท่ีครอบอยู่บนทรงผมท่ีมีมวยผม บางองค์ลักษณะคล้ายทรงน ้ าเต้า 

อยา่งไรก็ตามเคร่ืองแต่งกายเหล่าน้ียกเวน้เขม็ขดัและผา้นุ่ง ทั้งหมดท าดว้ยดอกไม ้โดยเฉพาะกุณฑล

ท่ีเป็นดอกไมเ้ป็นพวงระยา้มองเห็นไดช้ดัเจนแบบพวงอุบะ มีลกัษณะชนิดแตกต่างกนัไป (ยกเวน้

องคท่ี์มีผิวกายสีขาวผ่องท่ีเคร่ืองทรงท าดว้ยโลหะและอญัมณี มงกุฎคลา้ยแบบโนรา) ใบหน้าของ
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เทวดากลุ่มน้ีมีท่ีมีหนวด 27 องค ์ไม่มีหนวด 5 องค์ รวมทั้งส้ิน 32 องค์ของฝาผนงัของฝ่ังทิศเหนือ

และทิศใตข้องอาคาร(ภาพท่ี 54) 

 

ภาพท่ี 55 ประเภทเทวดาเหาะนมสัการภาพปฐมเจดียแ์บบตดัขวางท่ีผนงัฝ่ังทิศตะวนัออกพระวิหาร

หลวง 

นอกจากน้ีส่วนบนของผนงัเหนือภาพอาคารสองชั้นทั้งดา้นทิศเหนือและดา้นทิศใต ้รวมถึง

ดา้นทิศตะวนัออกท่ีอยู่ตรงขา้มกบัช่องแสงของวิหารยงัปรากฏพวกเทวดาคนธรรพ ์ซ่ึงเป็นเทวดา

ชั้นต ่า ท่ีมีลกัษณะกายภาพแบบมนุษยส์วมเคร่ืองทรงแต่งกายแบบเทวดาเช่นกนั ท าท่าเหาะพนมมือ

ถือดอกไม ้และบางกลุ่มท่ีถือเคร่ืองดนตรี มีลกัษณะรูปร่างหน้าตา สรีระ ท่าทางท่ีมีความสมจริง

(ภาพท่ี 55) แต่ทั้งหมดน้ีไม่ปรากฏหนวดเคราอยู่บนใบหน้าเลยและมีขนาดเล็กกว่าเทพชุมนุมท่ี

ปรากฏในภาพอาคารสองชั้น โดยมีจ านวน 22 องค์อยู่ส่วนบนของผนังทิศเหนือและทิศใตเ้หาะ

พนมมือหันไปทางพระปฐมเจดีย์ และอีกกลุ่มจ านวน 18 องค์เหาะพนมมือไหวห้ันเข้าหาภาพ

จิตรกรรมองคพ์ระปฐมเจดียท่ี์เขียนอยูบ่นผนงัทิศตะวนัออก ปรากฏรวมทั้งส้ิน 40 องค ์ 
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กลุ่มท่ีสองท่ีมีลกัษณะรูปร่างหน้าตาแบบมนุษย ์มีหนวดเครายาว แต่งกายแบบนักพรต

(ภาพท่ี 56) ฤษี 4 องค์ปรากฏอยู่ในซุ้มอาคารแถวล่างดา้นทิศใตข้องฝาผนังอาคาร มีลกัษณะเป็น

บุคคลแต่งกายแบบนกับวช แต่มีสีสันลกัษณะแตกต่างกนัถึง 4 แบบ คือ มีแบบนุ่งผา้สีขาวสององค ์

นุ่งผา้ลายเสือหน่ึงองค ์นุ่งผา้ท่อนบนสีน ้ าตาลท่อนล่างสีเหลืองหน่ึงองค ์รวมถึงมีหนา้ตาท่ีแตกต่าง

กนัดว้ย ทั้งหมดมีเครายาวลกัษณะสมจริงอยา่งเห็นไดช้ดั 

                 

ภาพท่ี 56 ประเภท นกัพรต ฤษีพระวหิารหลวง             ภาพท่ี 57 ประเภทครุฑ พระวหิารหลวง 

กลุ่มท่ีสามมีหนา้ตาแบบนก ร่างกายท่อนบนเป็นมนุษย ์ท่ีแขนมีปีกยื่นออกมา ร่างกายท่อน

ล่างเป็นนก ซ่ึงเป็นลกัษณะของครุฑ (ภาพท่ี 57) การเขียนภาพมีการแสดงลกัษณะรูปลกัษณ์ของ

ครุฑโดยทัว่ไป คือมีปีก มีจะงอยปาก และมีท่อนล่างแบบนก แต่งกายแบบเทวดา แต่ไม่มีสังวาล 

รูปแบบและสีผิวโทนสีน ้ าตาลแดงคลา้ยกนัทั้งหมด และเคร่ืองทรงของครุฑแสดงออกเป็นเคร่ือง

โลหะต่างจากกลุ่มเทวดา มีทั้งหมด 4 ตน ปรากฏอยูใ่นภาพซุม้อาคารชั้นล่างดา้นทิศใตข้องอาคาร 
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ภาพท่ี 58 ประเภทยกัษพ์ระวหิารหลวง                        ภาพท่ี 59 ประเภทมนุษยน์าคพระวหิารหลวง 

ภาพบุคคลกลุ่มท่ีส่ีท่ีปรากฏในภาพอาคารดา้นทิศเหนือแถวล่างสันนิษฐานวา่เป็นกลุ่มของ

พวกยกัษ ์(ภาพท่ี 58)มีทั้งส้ิน 4 ตน เน่ืองจากมีสีผวิท่ีคล ้ามากไปจนถึงด า ลกัษณะหนา้ตาไม่สวยงาม

เท่ากลุ่มเทวดา คล้ายพวกคนป่าหรือเงาะ มีจมูกใหญ่ ตาโปน ปากหนา มีการแต่งกายคล้ายพวก

เทวดาแต่วิจิตรน้อยกว่า ไม่ปรากฏหนวดเคราบนใบหน้า ลกัษณะดอกไมท่ี้น ามาใช้ประดบัเป็น

เคร่ืองแต่งกายเป็นดอกไมช้นิดท่ีมีดอกใหญ่มีความละเอียดสวยงามนอ้ยกวา่ของกลุ่มแรก 

กลุ่มสุดทา้ยคือกลุ่มบุคคลประเภทท่ีถูกวาดโดยมีแผงของงูเจด็เศียรแผอ่ยูด่า้นหลงันั้นแสดง

ถึงความเป็นมนุษยน์าค(ภาพท่ี 59)  บุคคลในกลุ่มท่ีห้าน้ีแต่งกายคลา้ยคลึงกบักลุ่มเทวดา แต่มีความ

ปราณีตนอ้ยกว่า ลกัษณะเคร่ืองแต่งกายแต่ละองคร์ายละเอียดแตกต่างกนัเล็กน้อย ทุกองคมี์หนวด

อยูบ่นใบหนา้ ปรากฏทั้งส้ิน 4 ตน ท่ีผนงัดา้นทิศเหนืออยูใ่นซุม้แถวล่างของภาพอาคารสองชั้น 

กล่าวโดยสรุปคือ ผูเ้ขียนภาพจิตรกรรมน้ีไดจ้ดัแบ่งจ าพวกของกลุ่มบุคคลไวบ้นผนงัในแต่

ละดา้น โดยเม่ือมองออกไปทางช่องแสง ชั้นสองของภาพอาคารฝ่ังทิศเหนือและทิศใตป้รากฏภาพ

บุคคลกลุ่มท่ีเป็นเทวดาทั้งหมด แต่ชั้นแรกของภาพอาคารฝ่ังทิศใตจ้ะปรากฏพวกกลุ่มแรกท่ีเป็น

เทวดา กลุ่มนกัพรต ฤษี และกลุ่มครุฑเรียงล าดบัจากซ้ายมือไปขวามือของฝาผนงัสลบักนัไปตามน้ี

จนครบจ านวน(ภาพท่ี 60) ส่วนในชั้นแรกภายในของภาพอาคารด้านทิศเหนือปรากฏภาพกลุ่ม
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เทวดา กลุ่มยกัษ ์และนาค(ภาพท่ี 61) เรียงล าดบัสลบักนัจากขวาไปซ้ายจนครบจ านวนท่ีไดอ้ธิบาย

ไป  ซ่ึงภาพบุคคลทั้งสองฝ่ังท่ีนัง่ในซุ้มอาคารทั้งทิศเหนือและท่ีใตน้ัง่หนัเฉียงเล็กนอ้ยนมสัการไป

ทางองค์พระปฐมเจดีย ์ส่วนรายละเอียดดา้นบนเหนือภาพอาคารสองชั้นของผนังทั้งสองปรากฏ

พวกเทวดาคนธรรพท่ี์มีขนาดเล็กวา่กลุ่มเทพชุมนุมในภาพอาคารสองชั้นท าท่าเหาะนมสัการไปทาง

องค์พระปฐมเจดียแ์ละผนังด้านทิศตะวนัออกตรงขา้มของช่องแสงปรากฏภาพเทวดาคนธรรพ์

ขนาดเล็กแบบเดียวกนั  ท าท่าทางเหาะ นมสัการภาพองค์พระปฐมเจดียแ์บบตดัขวางดว้ยเช่นกนั 

ตามรายละเอียดอยา่งท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ในขา้งตน้ 

 

ภาพท่ี 60 จิตรกรรมฝาผนงัเทพชุมนุมท่ีพระวหิารหลวงดา้นซา้ย (ทิศใต)้ 

 

ภาพท่ี 61 จิตรกรรมฝาผนงัเทพชุมนุมท่ีผนงัวหิารหลวงดา้นขวา (ทิศเหนือ) 
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ภาพท่ี 62 ผงัต าแหน่งจิตรกรรมฝาผนงัเทพชุมนุมท่ีผนงัวหิารหลวง 
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ภาพท่ี 63 เทพชุมนุมท่ีฝาผนงัเทพชุมนุมท่ีพระวหิารหลวงดา้นซา้ย (ทิศใต)้ 
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ภาพท่ี 64 เทพชุมนุมท่ีฝาผนงัเทพชุมนุมท่ีพระวหิารหลวงดา้นขวา (ทิศเหนือ) 
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ภาพท่ี 65 เทพชุมนุมท่ีฝาผนงัเทพชุมนุมท่ีพระวหิารหลวงดา้นตรงขา้มช่องแสง (ทิศตะวนัออก) 
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ทั้งน้ีเม่ือจะกล่าวถึงเทพต่างๆในศาสนาพุทธท่ีปรากฏในเหตุการณ์เทพชุมนุมวา่มีท่ีมาและ

ประเภทอะไรบ้าง ควรจะมีการตรวจสอบเร่ืองราวของเหตุการณ์เทพชุมนุมท่ีมีอยู่ในเอกสาร 

ปฐมสัมโพธิกถา หรือท่ีมีในพระไตรปิฎกดว้ยเป็นส าคญั  ซ่ึงทั้งน้ีมีการพบเร่ืองราวของเหตการณ์

เทวสันนิบาตท่ีถูกกล่าวไวใ้นมหาสมยสูตร พระบาลีสุตตนัตะปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค โดยปรากฏ

เร่ืองราวการประกาศนามของเทวดา ท่ีมาประชุมเพื่อทัศนาพระพุทธเจ้ากับเหล่าภิกษุสงฆ ์

โดยพระพุทธเจา้ไดก้ล่าวกบัเหล่าภิกษุ ซ่ึงเป็นขอ้มูลหน่ึงท่ีจะท าให้สามารถตรวจสอบรายช่ือเทวดา

ในพุทธศาสนาได ้โดยมีการกล่าวรายช่ือทั้งหมดดงัน้ี 

“ ...บ่าวของทา้วโลกบาล ทา้ววรูิปักษเ์ป็นใหญ่ทิศปัจฉิม ทา้วกุเวรเป็นใหญ่ทิศอุดร... 

...พวกคนธรรพ์บ่าวของทา้วมหาราชทั้ง 4 คือ กุเฏณฑุ  เวฎณฑุ วิฎุ วิฏฏะ จนัทนะกาม

เสฎฐะ  กินนุฆณัฑุ นิฆมณัฑุ และทา้วเทวราชทั้งหลายผูมี้นามว่าปนาทะ โอปมญัญะ เทพสารถีมี

นามวา่มาตลิ จิตตเสนะ คนธรรพ ์นโฬราชะ ชโนสภะ ปัญจสิขะ ติมพรู สุริยวจัฉสา เทพธิดา ... 

...ตจัฉกะนาค กมัพลนาค และ อสัสตรนาค ปายาคะนาคชา้งเอราวณัเทพบุตร... 

...จิตรสุบรร... 

...พวกยกัษ ์  ยกัษช่ื์อกุมภี... 

...อินทะ... 

...พวกกาลกญัชอสูร พวกทานเวฆสสอสูรเวปจิตติอสูร สุจิตติอสูร ปหาราทอสูร และนมุจี

พระยามาร อสุรินทราหู... 

...หมู่เทวดา 60 องค ์ช่ืออาโป ปฐว ีเตโช วาโย วรุณะ วารุณะ โสมะ ยสะ เวณฑู สหลี อสมา 

ยมะ พระจนัทร์ พระอาทิตย ์ เทวดา 12นกัษตัรา มนัทพลาหกเทวดาท้าวสักกปุริน ททวาสวะสหภู

อริฏฐก์ะโรชะ รุณะ สหธรรม อจัจุตะ อเนชกะ สุเลยยะ รุจิระ วาสวเนสีสมานะ มหาสมานะ มานุสะ 

มานุสุตตมะ ขิฑฑาปทูสิกะ มโนปทูสิกะ หริ โลหิตวาสี ปารคะ มหาปารคะ สุกกะกรุมหะอรุณะ เวฆน

สะ โอทาตคยัหะ วจิกัขณะ สทามตัตะ หารคชะมิสสกะ ปชุนนเทวบุตรเขมิยะ…  
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...เทวดาชั้นดุสิต เทวดาชั้นยามา กฏัฐกะ อลมัพิตกะ  ลามเสฏฐะ โชตินามะ อาสา  เทวดา

ชั้นนิมมานรดี เทวดาชั้นปรนิมมิตะ... 

...สุพรหม ปรมตัตพรหม สนงักุมารพรหม ติสสพรหม ทา้วมหาพรหมหมู่พรหม...” 46 

นอกเหนือจากเน้ือหาเหตุการณ์เทวสันนิบาตท่ีถูกกล่าวไวใ้นมหาสมยสูตร พระบาลี

สุตตนัตะปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรคแลว้  ในเน้ือหาขอ้มูลอีกส่วนท่ีจะน ามาใชว้ิเคราะห์เปรียบเทียบ

ภาพเทพชุมนุมในพระวิหารหลวงน้ีคือ เหตุการณ์เทพชุมนุมตอนพระพุทธเจา้ตรัสรู้ในปริเฉทท่ี 10 

ของคมัภีร์ปฐมสัมโพธิกถา โดยในเอกสารมีการกล่าวถึง ครุฑท่ีมาชุมนุมสรรเสริญพระพุทธเจา้ 

มีเทพบุตรท่ีมือถือประทีปสุคนบุปผาธวชัปฏากต่างๆ ท้าวสหัมบดีพรหมทรงทิพยฉัตรกางกั้น  

พญากาฬนาคราชถูติกถาร าพนัสรรเสริญ ทา้วมัฆวาฬเป่าวิชยัยุตมหาสังข ์ปัญจสิงขรเทพคนธรรพ

ดีดพิณทิพย์ จตุโลกบาลสถิต4 ทิศ  อัฏฐวีสติย ักขเสนาบดี 28ถือพระขรรค์ป้องกันรอบๆ  

ทวตัติงสกุมารี 32ถือผอบสุวรนณหิรัญรัตนประพาฬมณีต่างๆ สุยามเทวราชก็ทรงทิพยจามรมีคนั

แลว้ทองถวายร าพายพดั สันตุสิตเทวราชทรงทิพยมณีตาลีปัตร าเพยพานเทพยดาทั้งหลายอนัเศษ 

ก็ถือเคร่ืองอภิเษกประเภทต่างๆเทพเจา้ทัว่หม่ืนโลกธาตุมาเล่นมหรสพตั้งแต่ปฐพีดล เต็มตลอดถึง

อกนิฏฐพรหมโลกแซ่ซอ้งยนิดีในช่วงท่ีพระพุทธเจา้ตรัสรู้ชนะมาร47 

การกล่าวถึงเทพต่างๆท่ีมาชุมนุม ของเอกสารปฐมสัมโพธิกถา ปริเฉทท่ี 10 มีความ

สอดคลอ้งกบัภาพจิตรกรรมเทพชุมนุมพระวิหารหลวงท่ีสร้างในคติพุทธประวติัตอนตรัสรู้อยา่งท่ี

ไดอ้ธิบายไปก่อนหนา้แลว้  มากกวา่เหตุการณ์เทวสันนิบาตท่ีถูกกล่าวไวใ้นมหาสมยสูตร พระบาลี

สุตตนัตะปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เน่ืองจากเหตุการณ์เทวสันนิบาตท่ีถูกกล่าวไวใ้นมหาสมยสูตร 

เทวดามาประชุมเพื่อทศันาเหล่าภิกษุสงฆด์ว้ย ไม่ใช่มาทศันาพระพุทธเจา้เพียงพระองคเ์ดียว อีกทั้ง

เทวดายงัไม่ได้ถือเคร่ืองอภิเษกหรือดอกไม้ เพื่อมาแซ่ซ้องสรรเสริญพระพุทธเจ้าอย่างชัดเจน  

                                                        

46กรมการศาสนา, กระทรวงศึกษาธิการ, พระไตรปิฏกฉบับสังคำยนำ ในพระบรมชูปถัมภ์ 
พุทธศักรำช 2530 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพก์ารศาสนา, 2530), 258-264. 

47สมเด็จพระมหาสมณเจา้กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถำ(กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพเ์ล่ียงเซียงจงเจริญ,ม.ป.ป.), 197-198. 
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ต่างจากรายละเอียดของภาพจิตรกรรมท่ีพระวิหารหลวงท่ีปรากฏภาพของเทวดาพนมมือไหว ้บาง

องค์ถือดอกไม ้บูชาหันไปทางพระปฐมเจดียแ์ละพระสิหิงค์จ  าลองอย่างท่ีไดก้ล่าวอธิบายไปก่อน

หน้าน้ีแล้ว  ดังนั้ นผู ้เขียนจะน าข้อมูลในปริเฉทท่ี 10 ของเอกสารปฐมสัมโพธิกถาท่ีมีความ

สอดคลอ้งใกล้เคียงมากท่ีสุด มาใช้วิเคราะห์ประเภทบุคคลในภาพจิตรกรรมเทพชุมนุมในวิหาร

หลวงน้ีเป็นหลกั  

ทั้งน้ีในบรรดาเทพชุมนุมท่ีถูกกล่าวถึงในเหตุการณ์ช่วงพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในปฐมสมโพธิกถา 

ท่ีไดอ้ธิบายไปแลว้ มี 2 ประเภทท่ีถือวา่เป็นสัตวแ์ละอยูใ่นติรัจฉานภูมิคือ นาคและครุฑ48 โดยใน

ไตรภูมิกถากล่าวถึงครุฑวา่อาศยัอยูบ่นยอดตน้ง้ิวบริเวณสิมพลีสระแถวตีนเขาพระสุเมรุ ส่วนนาค

นั้นอาศยัอยูใ่นพิภพนาคลึกลงไปหน่ึงโยชน์จากแผน่ดินมนุษย ์ 

นอกจากสัตว์ 2 ชนิดท่ีปรากฎในเทพชุมนุมน้ี ท่ีเหลือจะเป็นเทพท่ีอาศยัในฉกามาพจร

สวรรค์ชั้ นจาตุมหาราชิกาข้ึนไป โดยสวรรค์ชั้ นแรกของฉกามาพจรคือจาตุมหาราชิกาซ่ึงจาตุมหาราชิกา 

นั้นเป็นสวรรค์ท่ีมีความสูงเท่ากบัระดบัของยอดเขายุคนัธรอนัเป็นเทือกเขาท่ีสูงท่ีสุดในบรรดา 7 

เทือกเขาวงแหวนท่ีล้อมรอบเขาพระสุเมรุ(สัตตบริภณัฑ์) โดยสวรรค์ชั้นน้ีแบ่งออกเป็น 4 ส่วน

ปกครองโดยจตุโลกบาลทั้ ง 4 คือ ท้าวกุเวร ปกครองบริเวณทิศเหนือ ท้าวธตรฐ ปกครอง 

ทิศตะวนัออก ทา้ววิรุฬหก ปกครองทิศใตแ้ละ ทา้ววิรูปักษ ์ปกครองทิศตะวนัตก ซ่ึงเทวดาอ่ืนๆท่ี

อาศยัในสวรรค์ชั้นน้ีจะเป็นเทวดาชั้นล่างเช่น พวกรุกขเทวดา ภูมิเทวดา เทพคนธรรพ์ เทวดาท่ี

บรรดาลฝนฟ้าอากาศ 49รวมถึงเทพอยา่ง เทพพระอาทิตย ์เทพพระจนัทร์ และฤกษท์ั้ง 27 ท่ีโคจรอยู่

ในระดบัสวรรคช์ั้นจาตุมหาราชิกาน้ีดว้ย 50เป็นตน้  

                                                        

48พญาลิไทย, ไตรภูมิกถำ หรือ ไตรภูมิพระร่วง (กรุงเทพฯ: องคก์ารคา้ของ สกสค., 2551), 
48-45. 

49สนธิวรรณ อินทรลิบ, อภิธำนศัพท์จิตรกรรมไทยเน่ืองในพุทธศำสนำ (กรุงเทพฯ:โรง
พิมพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, 2536), 103. 

50พญาลิไทย, ไตรภูมิกถำ หรือ ไตรภูมิพระร่วง (กรุงเทพฯ: องคก์ารคา้ของ สกสค., 2551), 
205. 
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ถดัข้ึนมาจากสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาจะเป็นสวรรค์ชั้น ดาวดึงส์ หรือ ไตรตรึงษ์ ซ่ึง

ความหมายของทั้งสองช่ือน้ีหมายถึง จ านวน 33 โดยสวรรคช์ั้นน้ีจะเป็นท่ีอยู่ของ เทวดาคนธรรพ ์

และถูกปกครองโดย ทา้วมฆัวาฬ หรือ พระอินทร์ โดยพระอินทร์ไดถู้กกล่าวถึงในตอนเทพชุมนุม

ช่วงท่ีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในเอกสารปฐมสมโพธิกถาปริเฉทท่ี 10 ในลักษณะท่ีเป็นเทพใน

พระพุทธศาสนาไม่ใช่เทพในศาสนาฮินดู  

ส่วนช่ือท่ีถูกปรากฏกล่าวถึงอย่าง ทวตัติงสกุมารี 32 น่าจะเป็นช่ือของกลุ่มเทพจ านวน 32 องค ์

ซ่ึงมีความเก่ียวพนัและอาศัยอยู่ในสวรรค์ชั้ นดาวดึงส์เช่นเดียวกับพระอินทร์ เน่ืองจากค าว่า ทวสัติงส 

แปลวา่ จ  านวน 32 ส่วนกุมารี หมายถึงบุคคลเพศหญิง ดงันั้นเทพกลุ่มน้ีเม่ือแปลความหมายโดยตรง

จากช่ือน้ีจะหมายถึง เทพธิดาทั้ง 32 องค ์ทั้งน้ีเม่ือท าการตรวจสอบขอ้มูลกบัเอกสารไตรภูมิกถาดว้ย

จะพบวา่มีการกล่าวถึงเทพยาดาทั้ง 32 องคท่ี์นัง่อยูบ่นอาสน์ทิพยพ์ร้อมกบัพระอินทร์อยูใ่นสุธรรม

เทวสภาคยศาลาบนสวรรคช์ั้นดาวดึงส์51 นอกจากน้ี คติท่ีมาเก่ียวกบัพระอินทร์ในพระพุทธศาสนา 

มีการกล่าวถึงเร่ืองราวของพระอินทร์ในสมยัท่ีเป็นมนุษย ์ท่ีไดเ้ป็นผูน้ าในการบ าเพ็ญบุญกุศลกบั

บุรุษอีก 32 คน เม่ือตายจากการเป็นมนุษยบุ์คคลทั้ง 33 คนรวมพระอินทร์ด้วยน้ีจึงไดม้าเกิดเป็น

เทวดาบนสวรรคช์ั้นดาวดึงส์ ซ่ึงมีพระอินทร์เป็นผูป้กครอง52 

ทั้งน้ีจะเห็นวา่เทวดาทั้ง 32 องคจ์ากท่ีมากล่าวไปขา้งตน้จะมีลกัษณะเป็นเทวดาเพศชาย แต่

ในปฐมสมโพธิกถากลบักล่าวถึงเทวดา 32 องค์ในช่ือแบบเทวดาเพศหญิงคือ ทวตัติงสกุมารี 32 

ท าให้สามารถสรุปไดว้่า ทวตัติงสกุมารี 32 ควรจะเป็นเทพท่ีสถิตยอ์าศยัอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

และมีฐานะท่ีมีความใกลชิ้ดส าคญักบัพระอินทร์นัน่เอง 

ในส่วนของช่ืออีกหน่ึงช่ือท่ีปรากฏในเหตุการณ์เทพชุมนุมจากปฐมสมโพธิกถา(ปริเฉทท่ี 

10)คือ อฏัฐวีสติยกัขเสนาบดี 28 นั้น เม่ือแปลความหมายช่ือแล้ว อฏัฐ แปลว่า จ  านวน 8 วีสะ 

แปลวา่ จ  านวน 20 ยกัขเสนาบดี หมายถึง ยกัษช์ั้นสูง รวมความหมายทั้งหมดจะหมายถึง ยกัษช์ั้นสูง

                                                        

51เร่ืองเดียวกนั, 223-224. 
52กรมศิลปากร, ส านักหอสมุดแห่งชาติ, จกฺกวำฬทีปนี (กรุงเทพฯ: ศรีเมืองการพิมพ์, 

2548), ไม่ปรากฎเลขหนา้. 
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ทั้ง 28 ตน โดยในไตรภูมิกถาไดมี้การกล่าวถึงเหตุการณ์ท่ีมีพญายกัษ ์28 ตนมาเขา้เฝ้าพระอินทร์ใน

สวรรคช์ั้นดาวดึงส์53  ซ่ึงน่าจะเป็นยกัษก์ลุ่มเดียวกบั อฏัฐวสีติยกัขเสนาบดี 28 น้ีเอง 

ปัญจสิงขร เป็นอีกช่ือหน่ึงท่ีปรากฎในเหตุการณ์เทพชุมนุมน้ีดว้ยเช่นกนั ในแวดวงดนตรี

ไทยการไหวบ้วงสรวงครูดนตรี จะพบการไหวบ้วงสรวงหวัโขนของปัญจสิงขรปรากฎร่วมอยูด่ว้ย

เสมอ เป็นท่ีทราบกนัวา่ปัญจสิงขรเป็นเทพแห่งการดนตรีท่ีไดรั้บการเคารพกราบไหวบู้ชาอยา่งสูง

ในวงการดนตรีไทย เร่ืองราวของปัญจสิงขรถูกกล่าวถึงอยู่ใน 2 แง่มุมหลักๆคือ 1. เป็นเทพ

คนธรรพช์นิดหน่ึง ถือกลองช่ือ สัสสสุร เป็นเทพท่ีอาศยัอยู่ในสวรรคช์ั้นดาวดึงส์54  2. เป็นพรหม

ช่ือ สนงักุมาร แปลงกายมาเป็นคนธรรพ ์และมาเทศนาธรรมใหเ้หล่าเทวดาในสวรรคช์ั้นดาวดึงส์ได้

สดบัฟัง โดนทั้งน้ีช่ือ ปัญจสิงขร มีท่ีมาจาก ปัญจ ท่ีแปลว่า 5 ซ่ึงเม่ือรวมกบั สิขร จะแปลได้ว่า 

การเกลา้มวยผมแบบทรงท่ีมี 5 เกลา้55 นอกจากน้ียงัมีการกล่าวถึงปัญจสิงขรในแง่ของการเป็นเทพ

คนธรรพ์ท่ี มีฐานะเป็นบริวาณของท้าวธตรัฐ 56 ซ่ึงท้าวธตรัฐเองก็เป็นจตุโลกบาลประจ า 

ทิศตะวนัออก และเป็นผูป้กครองเหล่าเทพคนธรรพท์ั้งหลายทั้งปวงดว้ยเช่นกนั 

สุยามเทวราช เป็นเทพผูป้กครองสวรรคช์ั้นยามา อนัเป็นสวรรคช์ั้นท่ีอยูเ่หนือถดัข้ึนมาจาก

สวรรค์ชั้ นดาวดึงส์ สวรรค์ชั้ นน้ีจึงไม่ได้อยู่ในระยะการโคจรของเทพพระอาทิตย์และเทพ

พระจนัทร์ ดงันั้นสวรรคช์ั้นน้ีจึงตอ้งก าหนดเวลาเชา้และค ่าดว้ยการหุบการบานของดอกไมทิ้พยใ์น

สวรรคช์ั้นนั้น หากดอกไมทิ้ยพบ์านจะหมายถึงข่วงเวลาเชา้ หากดอกไมทิ้พหุ์บจะหมายถึงช่วงเวลา

ค ่า เทวดาในสวรรคช์ั้นยามาน้ีจะมีความละเอียดสวยงามกวา่เทวดาในสวรรคช์ั้นดางดึงส์57 

                                                        

53พญาลิไทย, ไตรภูมิกถำ หรือ ไตรภูมิพระร่วง (กรุงเทพฯ: องคก์ารคา้ของ สกสค., 2551), 
220. 

54เร่ืองเดียวกนั, 219. 
55เร่ืองเดียวกนั, 225-226. 
56มาลยั, ก ำเนิดเทวดำ (กรุงเทพฯ: บวรสารการพิมพจ์  ากดั, ม.ป.ป.), 160. 
57พญาลิไทย, ไตรภูมิกถำ หรือ ไตรภูมิพระร่วง (กรุงเทพฯ: องคก์ารคา้ของ สกสค., 2551), 

228. 
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เทพท่ีถูกกล่าวถึงอีกหน่ึงคือ สันตุสิตเทวราช บางต ารากล่าวว่าถึงสันตุสิตเทวราชว่า เป็น

ช่ือของพระพุทธเจา้ขณะท่ีเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตวอ์ยูบ่นสวรรคช์ั้นดุสิตก่อนท่ีจะถูกเหล่า

เทวดากราบทูลขออันเชิญให้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า แต่ใน 

ปฐมสมโพธิกถากล่าววา่ สันตุสิตเทวราชเป็นเทวดาผูป้กครองสวรรคช์ั้นดุสิต โดยสวรรคช์ั้นดุสิตน้ี

เป็นท่ีสถิตอาศยัของเทวดาประเภทท่ีรู้ธรรม รวมถึงพวกพระโพธิสัตวก็์สถิตยใ์นสวรรค์ชั้นดุสิตน้ี

ดว้ยเช่นกนั58 

สหมับดีพรหม เป็นเทพท่ีมีฐานะสูงท่ีสุดในเหล่าบรรดาเทพท่ีมาชุมนุมในคติช่วงเหตุการณ์

เทพชุมนุมตอนพระพุทธเจา้ตรัสรู้น้ี ซ่ึงสหัมบดีพรหมปรากฏช่ือในปฐมสมโพธิกถาและในพระ

ไตรปิฏกแต่ไม่มีปรากฏในไตรภูมิกถา  สหัมบดีพรหมเป็นพรหมท่ีมีบทบาทส าคัญเก่ียวกับ

พระพุทธศาสนา เป็นพรหมท่ีทูลอาราธนาพระพุทธเจา้ให้ช่วยประกาศหลักธรรมแก่สัตว์โลก 

ในคราวท่ีพระพุทธเจา้ตรัสรู้และลงัเลวา่ควรจะเผยแพร่สั่งสอนหลกัธรรมท่ีไดต้รัสรู้น้ีดีหรือไม่ และ

ยงัเป็นพรหมท่ีปรากฏในเหตุการณ์ต่างในพุทธประวติัหลายๆคร้ัง ดังนั้ นในวรรณกรรมและ

จิตรกรรมเทพชุมนุมต่างๆจึงตอ้งปรากฏสหมับดีพรหมร่วมอยูด่ว้ยเป็นอยา่งนอ้ย ทั้งน้ียงัไม่ปรากฏ

หลกัฐานชดัเจนว่าพรหมองค์น้ีเป็นพรหมท่ีสถิตอยู่ในสวรรคช์ั้นใด แต่ก็ถือว่าสหัมบดีพรหมเป็น

ช่ือฉายาหน่ึงของทา้วมหาพรหม ซ่ึงทา้วมหาพรหมเป็นพรหมท่ีเป็นหวัหนา้ของพรหมทั้งหลายและ

อาศยัอยูใ่นอกนิฏฐาพรหมโลกซ่ึงเป็นรูปพรหมชั้นสูงสุด59 ทั้งน้ีในเอกสารปฐมสมโพธิกถากล่าววา่ 

ในคราวพระพุทธเจา้ตรัสรู้ ทา้วสหมับดีพรหมทรงทิพยฉตัรกางกั้น และมีเทพยดาทั้งหลายอนัเศษ 

ก็ถือเคร่ืองอภิเษกประเภทต่างๆเทพเจา้ทัว่หม่ืนโลกธาตุมาเล่นมหรสพตั้งแต่ปฐพีดลเต็มตลอดถึง

อกนิฏฐพรหมโลก สรุปไดว้า่เทวดาทั้งหลายมาชุมนุมตั้งแต่พื้นโลกและส้ินสุดท่ีสวรรคช์ั้นอกนิฏฐา

พรหมโลก  ซ่ึงเม่ือตรวจสอบเน้ือหารายช่ือท่ีเทพองค์ส าคญัท่ีถูกกล่าวถึงในเหตุการณ์เทพชุมนุม

แล้วจะพบว่าเกือบทั้งหมดเป็นเทพท่ีมีฐานะเป็นหัวหน้าปกครองสวรรค์ในแต่ละชั้นตั้ งแต่ชั้น 

จาตุมหาราชิกาข้ึนมาอย่างท่ีผูเ้ขียนได้อธิบายไปข้างตน้ ดงันั้นท้าวสหัมบดีพรหมท่ีมีฐานะเป็น

                                                        

58เร่ืองเดียวกนั, 229. 
59อุดม รุ่งเรืองศรี, เทวดำพุทธ(เทพเจ้ำในพระไตรปิฎกและไตรภูมิพระร่วง) (เชียงใหม่: 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2523), 155-156. 
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หวัหนา้ของเหล่าพรหมจึงน่าจะท าหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้หรือผูป้กครองสวรรคช์ั้นอกนิฏฐพรหมท่ีเป็น

สวรรคช์ั้นสุดทา้ยในรูปภูมิและไดม้าปรากฏเพื่อมาสรรเสริญพระพุทธเจา้ดว้ยนัน่เอง  

อย่างไรก็ตามในเอกสารปฐมสมโพธิกถา(ปริเฉทท่ี 10) ช่วงเหตุการณ์เทพชุมนุมตอน

พระพุทธเจา้ตรัสรู้และในไตรภูมิกภา ไม่ไดมี้การกล่าวถึง พวกนกัสิทธ์ิ ฤษี หรือ วิทยาธร อย่าง

ชดัเจนเฉพาะเจาะจง และดูเป็นเทพชั้นล่างท่ีไม่มีความส าคญั  แต่อย่างไรก็ตามพวกนกัสิทธ์ิ ฤษี 

หรือ วิทยาธร ก็ถือว่าเป็นเทพชนิดนึงท่ีน่าจะถูกกล่าวครอบคลุมอยู่รวมในกลุ่มเทพอันเศษ 

ทัว่จกัรวาล เพราะไม่ใช่เทพท่ีมีความส าคญัโดดเด่นเป็นพิเศษ โดยถา้จะกล่าวถึงลกัษณะโดยทัว่ไป

ของเทพกลุ่มน้ีจะกล่าวไดคื้อเป็นเทพท่ีจดัอยูใ่นหมวดเทพท่ีมีลกัษณะการแต่งกายแบบ นกัพรต ฤษี 

ซ่ึงนกัพรต ฤษีท่ีเรามกัพบไดใ้นวรรณกรรม หรือภาพจิตกรรมไทยนั้น เดิมทีมีท่ีมาจากพราหม์ใน

ศาสนาฮินดู ซ่ึงพราหม์ท่ีเป็นพราหม์ชั้ นสูงในศาสนาฮินดูยงัแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทดังน้ี  

1. ราชรรษี(เจา้ฤษี) 2. พรหมณรรษี(พรหมฤษี) 3. เทวรรษี(เทพฤษี) และ 4. มหรรษี(มหาฤษี)60 ส่วน 

นกัสิทธ์ิ นั้นจดัไดว้า่เป็นกลุ่มเดียวกบัฤษี แต่มีความเป็นคร่ึงคนคร่ึงเทวดา บริสุทธ์ิ และมีอิทธิฤทธ์ิ

มาก สามรถเหาะเหินเดินอากาศได ้อาศยัอยใูนอากาศ61 ทั้งน้ี การใชค้  าเรียกประเภทบุคคลท่ีแต่งกาย

แบบห่มผา้หนงัสัตวห์รือผา้คลุมแบบนกัพรต อยูใ่นกริยาก าลงับ าเพญ็ตบะในภาพจิตรกรรมไทยใน

สมยัรัตนโกสินทร์ มกัจะเรียกวา่ โยคี ฤษี ดาบส นกัสิทธ์ิ สิทธา ชฏิล ปริพาชก อยา่งใดอยา่งหน่ึงน้ี 

แต่ทั้งหมดมีความหมายถึงประเภทบุคคลชนิดเดียวกนั62  ทั้งน้ีท่ีมาของความนิยมการวาดบุคคลใน

ลกัษณะนกัพรตหรือฤษีในเร่ืองราวของเทพชุมนุมในศิลปะไทยและในพระวิหารหลวงน้ี ทั้งๆท่ี

บุคคลกลุ่มน้ีไม่ไดมี้บทบาทโดดเด่นในวรรณกรรมส าคญัอยา่งไตรภูมิกถาหรือปฐมสมโพธิกถาเลย 

อาจเป็นเพราะความส าคญัของพวกพราหมท่ี์มีต่อพระราชส านกัและพระราชพิธีมาตั้งแต่สมยัอยุธยา 

                                                        

60พระยาสัจจาภิรมย ์(สรวง ศรีเพญ็), เทวดำก ำเนิด (กรุงเทพฯ: อมรินทร์การพิมพ์, 2549, 
65. 

61เร่ืองเดียวกนั, 66. 
62กรมศิลปากร, ส านักพิพิทธพณัฑ์แห่งชาติ, พิพิธวิทยำกำร รวมบทควำมวิชำกำรด้ำน

โบรำณคดี ประวัติศำสตร์ศิลปะ และพิพิทธภัณฑ์วิทยำ 2553 (กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ,์ 2553), 
63. 
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63 จึงมีการกล่าวถึงอย่างให้ความส าคญัจนกลายเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมแบบพุทธของไทยท่ีมี

ส่วนผสมของความเช่ือในศาสนาฮินดูอยา่งเป็นเอกลกัษณ์  ดงันั้นจึงมีความเป็นไปไดว้า่บุคคลอยา่ง

พวกพราหมจ์ะถูกจดัรวมเป็นกลุ่มเดียวกบัพวกฤษี นกัพรต และนกัสิทธ์ิ ในแง่ของประเภทบุคคลท่ี

ส าคญัและมกัถูกวาดแสดงออกมาน าเสนออยา่งโดดเด่นในจิตรกรรมภาพเทพชุมนุมในศาสนาพุทธ

ของประเทศไทยก็เป็นได ้

จากขอ้มูลทั้งหมดน้ีสามารถน ามาวิเคราะห์แยกประเภทตามลกัษณะทางกายภาพท่ีปรากฏ

ในจิตรกรรมเทพชุมนุมท่ีพระวหิารหลวงไดด้งัน้ี  

กลุ่มแรก(มีร่างกาย
แบบมนุษย)์  

 

-สันนิษฐานว่าสามารถเป็นพวกพรหม ท้าวสหัสมบดี
พรหม ทา้วสุยามเทวราช ท้าวสันตุสิตเทวราช พระอินทร์ ปัญจ
สิขรเทพคนธรรพ์ ทา้วจตุโลกบาล พวกเทวดา คนธรรพ์ ซ่ึงมีรูป
กายแบบมนุษย ์

 
กลุ่มท่ีสอง(มนุษย์ท่ี

แต่งกายแบบนกัพรตฤาษี)  
-พวกนกัสิทธ์ิ  
 

กลุ่มท่ีสาม(ครุฑ) 
 

-พวกครุฑ 
 

กลุ่มท่ีส่ี(มนุษยผ์ิวด า
แบบพวกเงาะ) 

-พวกยกัษ ์อฏัฐวสีติยกัขเสนาบดี 28  
 

ก ลุ่ ม ท่ี ห้ า ( ม นุ ษ ย์
นาค) 

 

-พวกนาค พญากาฬนาคราช 
 

 

                                                        

63มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, สาขาวชิาศิลปศาสตร์, ศิลปะกบัสังคมไทย  (ฉบับ
ปรับปรุง) (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2548), 168. 
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อย่างไรก็ตามจะเห็นไดว้า่ จ  านวนของเทพชุมนุมในพระวิหารหลวงไม่สอดคลอ้งกบัเทพ

ชุมนุมท่ีถูกกล่าวคมัภีร์ปฐมสมโพธิกถา อีกทั้งเทพชุมนุมในพระวิหารหลวงยงัมีลักษณะทาง 

ประติมานวิทยาท่ีบ่งบอกประเภทของเทพแค่อย่างคร่าวๆออกเป็น 5 กลุ่ม แต่ไม่ได้มีการระบุ

เอกลกัษณ์เฉพาะทางประติมานวทิยาของเทพชุมนุมแต่ละองคว์า่ลงไปวา่เป็นใครบา้งอยา่งชดัเจน 

โดยทั้งน้ีลกัษณะการแสดงเอกลกัษณ์เฉพาะทางประติมานวิทยาของเทพชุมนุมแต่ละองค์

ในงานจิตรกรรมภาพเทพชุมนุมบนผนงัพระวหิารหรืออุโบสถต่างๆในสมยัก่อนหนา้น้ี ก็ไม่ปรากฏ

การระบุเอกลกัษณ์อยา่งละเอียดจนครบทุกองคอ์ยูแ่ลว้ ยกเวน้เพียงบางองคเ์ช่น พระอินทร์ท่ีมีกายสี

เขียว ท่ีไดมี้การเขียนภาพแสดงเอกลกัษณ์ทางประติมานของเทพองคน้ี์อยา่งชดัเจน เป็นตน้ ดงันั้น

ประติมานวทิยาท่ีระบุเอกลกัษณ์ในภาพเทพชุมนุมท่ีพระวิหารหลวง ดูเหมือนผูเ้ขียนภาพจิตรกรรม

จะมีความตั้งใจในการระบุเอกลกัษณ์บุคคลท่ีชัดเจนน้อยกว่าเทพชุมนุมในแบบไทยประเพณีใน

สมยัก่อนหนา้เสียดว้ยซ ้ า นอกจากน้ียงัมีการยกระดบัความส าคญัของเทพบางองค ์พวกนกัสิทธ์ิหรือ

ฤาษีข้ึนมาเทียบเคียงส าคญัเท่ากับเทพองค์อ่ืนๆในภาพเทพชุมนุมน้ี และยงัมีการพยายามเรียง

ต าแหน่งของเทพชุมนุมในแต่ละกลุ่มเป็นรูปแบบแผนอย่างชดัเจน แสดงถึงความพยายามคิดคน้

ภาพเทพชุมนุมในลักษณะใหม่และเป็นเอกลักษณ์ข้ึน โดยพยายามมุ่งเน้นความโดดเด่นของ

จิตรกรรมไปท่ีการแสดงความสมจริงและเทคนิคการวาดแบบตะวนัตกมากกวา่การเก็บรายละเอียด

ทางคติประติมานวทิยาท่ีเหมือนอยา่งท่ีเคยมีมาแต่เดิมในจิตรกรรมแบบประเพณี  

นอกจากน้ียงัมีขอ้สังเกตเร่ืองค่านิยมการให้ความส าคญัความเท่าเทียมกนัทางเพศในสมยั

นั้นท่ีสะทอ้นปรากฏออกมาในงานจิตรกรรมช้ินน้ีดว้ย กล่าวคือถา้ผูเ้ขียนภาพจิตรกรรมใชป้ระเภท

เทวดาท่ีปรากฏในพุทธประวติัตอนท่ีเทพมาชุมนุมมาเป็นเป็นคติในการก าหนดเน้ือหาภาพ จะเห็น

ไดว้า่ไม่ปรากฏภาพของเทวสตรีในงานช้ินน้ีเลย ถึงแมจ้ะมีการกล่าวถึงเทวสตรีอยา่งเช่น ทวตัติงสกุ

มารี 32 ในพุทธประวติัมาก่อนหนา้นั้น หรือการมีอยูข่องเทวสตรีอยา่ง พวกเทพธิดาในพุทธศาสนา

ก็ตามที 

 

 



 
 

76 
 

 

บทที ่4 

งำนจิตกรรมภำพเทพชุมนุมอืน่ๆ ทีเ่ขียนขึน้ในเทคนิคตะวนัตก โดยพระยำอนุศำสน์ จิตรกร 

ยงัปรากฏงานจิตรกรรมฝาผนงัภาพเทพชุมนุมในเทคนิคการเขียนแบบเทคนิคตะวนัตกของ

พระยาอนุศาสน์ จนัทร์ จิตรกร แห่งอ่ืนอีกคือ งานจิตรกรรมฝาผนังภาพเทพชุมนุมท่ีห้องพระเจา้ 

พระท่ีนัง่บรมพิมาน พระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม งานจิตรกรรมฝาผนงัภาพเทพชุมนุม

ท่ีวดัสามแกว้ จงัหวดัชุมพร และงานจิตรกรรมฝาผนงัภาพเทพชุมนุมในอุโบสถวดัสุวรรณดาราราม 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เป็นตน้ 

รูปแบบและเทคนิคงำนภำพเทพชุมนุม อืน่ๆ ทีเ่ขียนขึน้ โดยพระยำอนุศำสน์ จิตรกร 

1.รูปแบบและเทคนิคงำนจิตรกรรมฝำผนังภำพเทพชุมนุมทีห้่องพระเจ้ำ  

 

ภาพท่ี 66 หอ้งพระเจา้ พระราชวงัสนามจนัทร์นครปฐม                                                                              

ท่ีมา : ส านกัพระราชวงั, ชมทวัร์เสมือนจริง (พระรำชวงัสนำมจันทร์), เขา้ถึงเม่ือ 29 เมษายน 2558, 

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.palaces.thai.net/vt/vtsc/ 
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ภาพจิตรกรรมฝาผนังเทพชุมนุมท่ีห้องพระเจา้(ภาพท่ี 66) น้ีเขียนข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 6 

ก่อนหน้าท่ีพระวิหารหลวง64 และเป็นภาพเทพชุมนุมท่ีถูกเขียนข้ึนในห้องพระ ต่างจากเดิมท่ีมกั

นิยมเขียนในวิหารหรืออุโบสถในพุทธศาสนาโดยจากการสืบคน้จากหลกัฐานทางเอกสาร ปรากฏ

การระบุช่วงเวลาการเขียนภาพเทพชุมนุมในห้องพระเจา้เพื่อเป็นแม่แบบก่อนการไปเขียนจริงท่ี 

พระวหิารหลวง วดัพระปฐมเจดีย ์โดยมีพระยาอนุศาสน์ จนัทร์ จิตรกร เป็นแม่กองในการเขียนดงัท่ี

ปรากฏในพระราชหตัถเลขา65 

 

ภาพท่ี 67 ภาพจิตรกรรมฝ่ังซ้ายเม่ือหนัเขา้หามุมห้อง ห้องพระเจา้ พระท่ีนัง่พิมานปฐม นครปฐม              

ท่ีมา: ส านกัพระราชวงั, ชมทัวร์เสมือนจริง (พระรำชวังสนำมจันทร์), เขา้ถึงเม่ือ 29 เมษายน 2558, 

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.palaces.thai.net/vt/vtsc/ 

 

 

                                                        

64จังหวดันครปฐม , พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัวกับจังหวัดนครปฐม 
(กรุงเทพฯ: อกัษรสุวรรณ, 2529), 17. 

65พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั, ประวัติต้นรัชกำลที่ 6 (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์
มติชน, 2545), 229. 
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ภาพท่ี 68 ภาพจิตรกรรมฝ่ังขวาเม่ือหนัเขา้หามุมหอ้ง หอ้งพระเจา้ พระท่ีนัง่พิมานปฐม นครปฐม              

ท่ีมา: ส านกัพระราชวงั, ชมทัวร์เสมือนจริง (พระรำชวงัสนำมจันทร์), เขา้ถึงเม่ือ 29 เมษายน 2558, 

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.palaces.thai.net/vt/vtsc/ 

ลกัษณะการเขียนภาพเทพชุมนุมท่ีห้องพระเจา้น้ีมีความคลา้ยคลึงกบัท่ีพระวิหารหลวงเป็น

อยา่งมากเน่ืองจากท่ีน่ีเป็นตน้แบบให้กบัท่ีวิหารหลวง  เทพชุมนุมท่ีห้องพระเจา้น้ีมีการเรียงล าดบั

ประเภทของบุคคลในเทพชุมนุมและจดักลุ่มเช่นเดียวกบัท่ีไดอ้ธิบายไปในขา้งตน้แต่มีจ านวนของ

เทพชุมนุมนอ้ยกวา่และมีการนัง่เรียงแถวเพียงชั้นเดียว อีกทั้งยงัไม่ปรากฏเทวดาเหาะขนาดเล็ก อาจ

เพราะห้องพระเจา้มีขนาดพื้นท่ีเล็ก และเป็นการทดลองเขียนในคราวแรกโดยฝ่ังซ้ายปรากฏเทวดา

นัง่พนมมือ 7 องค(์ภาพท่ี 67) และทางฝ่ังขวาปรากฏเทวดา นัง่พนมมือ 7 องค(์ภาพท่ี 68)เช่นกนั 

อย่างไรก็ตามเม่ือน าภาพจิตรกรรมฝาผนังเทพชุมนุมท่ีพระวิหารหลวงท่ีไดท้  าการวิเคราะห์ทาง

รูปแบบและประติมานวิทยาไปแลว้ และเทพชุมนุมท่ีห้องพระเจา้มาน ามาเปรียบเทียบกนั จะท าให้

ไดข้อ้สังเกตดงัน้ี  

1. ท่ีห้องพระเจา้ พบเทพชุมนุม 16 องค์ การแต่งกายคลา้ยกบัท่ีวิหารหลวงเป็นอย่างมาก   

มีเทวดาประเภทยนื 2 องคท่ี์เสามุมห้อง ท่ีเหลือนัง่ขดัสมาธิเพชรพนมกร นัง่หนัตรงอยูต่รงส่วนบน

ของผนังเกือบติดกบัเพดาน ประเภทกลุ่มแรกเป็นกลุ่มเทวดา 4 องค์ กลุ่มท่ีสองกลุ่มฤษี 3 องค ์ 

กลุ่มท่ีสามคือครุฑ 2 ตน กลุ่มท่ีส่ีคือพวกยกัษ ์2 ตน และกลุ่มท่ีห้าพวกนาค 3 ตน ทั้งหมดท่ีเป็นเทพ
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ชุมนุมนั่งพนมกร นั่งอยู่บนฐานสิงห์เรียบๆไม่ได้นั่งอยู่ในภาพซุ้มอาคารเหมือนกบัท่ีพระวิหาร

หลวง 

 

ภาพท่ี 69 กลุ่มเทวดาหอ้งพระเจา้ 

ท่ีมา : ส านกัพระราชวงั, ชมทวัร์เสมือนจริง (พระรำชวงัสนำมจันทร์), เขา้ถึงเม่ือ 29 เมษายน 2558, 

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.palaces.thai.net/vt/vtsc/ 

2. กลุ่มแรกท่ีเป็นเทวดา รูปร่างลกัษณะการแต่งกายแบบเดียวกบัท่ีพระวิหารหลวง แต่ไม่

ปรากฏหนวดอยูบ่นใบหนา้ปรากฏทั้งส้ิน 4 องค ์มีปรากฏอยูท่ ั้งสองฝ่ังผนงั (ภาพท่ี 69) 
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ภาพท่ี 70 กลุ่มนกัพฤตฤษีหอ้งพระเจา้ 

ท่ีมา: ส านกัพระราชวงั, ชมทัวร์เสมือนจริง (พระรำชวงัสนำมจันทร์), เขา้ถึงเม่ือ 29 เมษายน 2558, 

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.palaces.thai.net/vt/vtsc/ 

3. กลุ่มท่ีสอง นักพรต ฤษี มีลกัษณะการแต่งกายแบบนักพรตการนุ่งผา้มีสวดลายสีสัน

ต่างกนัสามประเภทและมีการส่งต่อรูปแบบเคร่ืองแต่งกายให้แก่ท่ีพระวิหารหลวงดว้ย โดยท่ีวิหาร

หลวงมีการเพิ่มองคท่ี์แต่งกายดว้ยผา้สีขาวข้ึนมาอีกหน่ึงรวมทั้งส้ินเป็น 4 องคต่์างจากท่ีห้องพระเจา้

ท่ีมีเพียง 3 องคแ์ละปรากฏอยูท่ี่ผนงัฝ่ังซา้ยเม่ือหนัหนา้มองเขา้หามุมหอ้งของหอ้งพระเจา้(ภาพท่ี 70) 

 

ภาพท่ี 71 กลุ่มครุฑ หอ้งพระเจา้                                                                                                                    

ท่ีมา: ส านกัพระราชวงั, ชมทัวร์เสมือนจริง (พระรำชวงัสนำมจันทร์), เขา้ถึงเม่ือ 29 เมษายน 2558, 

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.palaces.thai.net/vt/vtsc/ 
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4. กลุ่มท่ีสามคือพวกครุฑ ปรากฏ 2 ตนท่ีผนงัฝ่ังซ้ายมือ(ภาพท่ี 71) ครุฑท่ีน่ีมีหนา้ตาแบบ

มนุษย ์มีหนวด ไม่มีจะงอยปาก ท่ีท าให้มีหนา้แบบนกอยา่งท่ีพระวิหารหลวง รวมถึงปรากฏกงเล็บ

เทา้ขา้งละ 4 ต่างจากท่ีพระวิหารหลวงท่ีปรากฏเพียง 3 กงเล็บเทา้ ซ่ึงผูเ้ขียนมีความเห็นว่า อาจ

เพราะท่ีพระวิหารหลวงเทพชุมนุมมีลกัษณะนัง่เอียงหนัขา้งจึงท าให้มุมมองกงเล็บเทา้เห็นไดเ้พียง

ขา้งละ 3 กงเล็บแต่ท่ีห้องพระเจา้ครุฑนัง่หนัหนา้ตรงจึงท าให้ตอ้งเขียนภาพให้มองเห็นกงเล็บครบ

ทั้ง 4 กงเล็บก็เป็นได ้นอกจากน้ีท่ีวิหารหลวงลกัษณะของมือครุฑมีลกัษณะเหมือนมือมนุษยแ์ต่ท่ี

ห้องพระเจา้ปรากฏมือแบบกงเล็บยาวของครุฑ ท าให้ครุฑท่ีน่ีมีลักษณะเหมือนก่ึงประสานน้ิว  

ไม่เหมือนการพนมมือท่ีน้ิวเป็นระนาบเรียบชิดท่ีปรากฏอย่างในกนัเทพองค์อ่ืนๆในห้องพระเจา้ 

และไม่เหมือนกบัครุฑท่ีปรากฏในพระวิหารหลวงท่ีมีการคล่ีคลายกลายมาเป็นพนมมือเป็นระนาบ

เรียบชิดในภายหลงั 

 

ภาพท่ี 72 กลุ่มยกัษห์อ้งพระเจา้                                                                                                                     

ท่ีมา: ส านกัพระราชวงั, ชมทัวร์เสมือนจริง (พระรำชวงัสนำมจันทร์), เขา้ถึงเม่ือ 29 เมษายน 2558, 

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.palaces.thai.net/vt/vtsc/ 

5. กลุ่มท่ีส่ี พวกยกัษ์ ปรากฏเพียง 2 ตน ท่ีผนังด้านขวามือเม่ือมองหันตรงไปท่ีมุมห้อง

(ภาพท่ี 72) ลกัษณะรูปร่างหนา้ตาเหมือนพวกเงาะ ไม่ปรากฏหนวดบนใบหนา้ เช่นเดียวกบัท่ีวิหาร

หลวง การแต่งกายมีความวิจิตรเทียบเท่าใกลเ้คียงกบัพวกเทวดาและเทพองค์อ่ืนๆในห้องพระเจา้ 

อาจเป็นเพราะช่างตอ้งการสร้างความสมดุลทางองคป์ระกอบภาพให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั และ

ภาพจิตรกรรมมีขนาดไม่ใหญ่มากนักจึงสามารถลงรายละเอียดต่างๆได้เต็มท่ี แต่อย่างไรก็ตาม
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สุดท้ายก็มาคล่ีคลายรูปแบบการแต่งกายท่ีมีความแตกต่างทางรายละเอียดวิจิตรน้อยกว่าท่ี 

พระวหิารหลวงอยา่งมีนยัยะส าคญั 

 

ภาพท่ี 73 กลุ่มนาคหอ้งพระเจา้                                                                                                                

ท่ีมา: ส านกัพระราชวงั, ชมทัวร์เสมือนจริง (พระรำชวงัสนำมจันทร์), เขา้ถึงเม่ือ 29 เมษายน 2558, 

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.palaces.thai.net/vt/vtsc/ 

6. กลุ่มท่ีหา้ กลุ่มของพวกนาค ลกัษณะโดยรวมเหมือนกบัท่ีพระวิหารหลวง ปรากฏ 3 ตน

ท่ีผนังฝ่ังขวา มีการแต่งกายรูปร่างหน้าตาคลา้ยกนัปรากฏหนวดบนใบหน้า แต่มีการแต่งกายท่ีมี

ความละเอียดและวจิิตรมากกวา่กลุ่มนาคท่ีพระวหิารหลวง(ภาพท่ี 73) 

แต่อย่างไรก็ตามการวาดภาพจิตรกรรมท่ีห้องพระเจา้น้ียงัไม่ปรากฏเงาของเทพชุมนุมท่ี

ชดัเจนซ่ึงต่างจากท่ีพระวิหารหลวงท่ีปรากฏเงาดา้นหลงัเทพชุมนุมท่ีนัง่อยู่ในภาพซุ้มอาคารอย่าง

ชดัเจน  ในส่วนของโทนสี ท่ีหอ้งพระเจา้มีการใชโ้ทนสีคลา้ยคลึงกนัแต่มีการเขียนภาพรายละเอียด

ต่างๆรวมถึงการแต่งกายท่ีมีความวิจิตรสวยงามกว่าท่ีพระวิหารหลวง นอกจากน้ีท่ีห้องพระเจา้ยงั

ปรากฏการเขียนภาพพวงเฟ่ืองอุบะเพื่อแยกสัดส่วนของเพดานกับผนังท่ีได้มีการส่งต่อให้กับ 

พระวิหารหลวงอีกทอด ซ่ึงพวงเฟ่ืองอุบะในลกัษณะน้ีพบมีเคา้โครงเร่ิมตน้มาจากพวงเฟ่ืองอุบะท่ี

จิตรกรรมฝาผนังท่ีพระอุโบสถวดัราชาธิวาส ซ่ึงมีระยะเวลาการเขียนใกล้เคียงกันในช่วงสมยั

รัชกาลท่ี 6 เช่นเดียวกบัท่ีห้องพระเจา้ด้วย ทั้งน้ีพวงเฟ่ืองอุบะในห้องพระเจ้าจะมีความปราณีต

สวยงามคลา้ยพวงอุบะดอกไมข้องจริง(ภาพท่ี 74) ในขณะท่ีพวงอุบะท่ีพระวิหารหลวงไดก้ลายเป็น

พวงอุบะแบบลายประดิษฐไ์ป 
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ภาพท่ี 74 เฟ่ืองอุบะห้องพระเจา้ 

ท่ีมา: ส านกัพระราชวงั, ชมทัวร์เสมือนจริง (พระรำชวงัสนำมจันทร์), เขา้ถึงเม่ือ 29 เมษายน 2558, 

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.palaces.thai.net/vt/vtsc/ 

2. รูปแบบและเทคนิคงำนจิตรกรรมฝำผนังภำพเทพชุมนุม อุโบสถ วดัสำมแก้ว 

 

ภาพท่ี 75 จิตรกรรมฝาผนงัเทพชุมนุมอุโบสถวดัสามแกว้ ชุมพร 
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อุโบสถวดัสามแก้วจงัหวดัชุมพรสร้างเม่ือ พ.ศ. 2468 และภาพจิตรกรรมเทพชุมนุมท่ี 

วดัสามแก้วถูกเขียนข้ึนในช่วงปีพ.ศ. 2471 – 2473 66  ก่อนหน้าการเขียนภาพเทพชุมนุมท่ีวดัสุวรรณดาราราม 

ท่ีเขียนใน พ.ศ. 2474 เพียงเล็กนอ้ย โดยท่านเจา้คุณธรรมวโรดมเจา้อาวาสวดัราชาธิวาสในช่วงสมยั

นั้น ไดเ้ชิญให้พระยาอนุศาสน์ จิตรกรไปวาดภาพจิตรกรรมท่ีอุโบสถหลงัน้ี67 ซ่ึงใชเ้ทคนิคการวาด

แบบตะวนัตก(ภาพท่ี 75) มีลกัษณะสรีระร่างกายและสีผิวท่ียึดลกัษณะประติมานวิทยาเป็นหลกั  

มีการวาดเปลวรัศมีรอบศรีษะของเทพชุมนุมอย่างชดัเจน อีกทั้งยงัปรากฏเทพท่ีมีหนา้ตาเป็นสัตว ์

บางองคมี์หลายมือ รวมถึงสีผวิท่ีไม่เป็นสีผวิแบบธรรมชาติ อยา่งผวิสีฟ้า เขียว หรือแดง เป็นตน้  

ลกัษณะของรูปแบบจิตรกรรมมีต าแหน่งการวาดเล่าเร่ือง และองค์ประกอบภาพใกลเ้คียง

กบัท่ีพระวหิารหลวง โดยท่ีอุโบสถวดัสามแกว้ปรากฏเทพชุมนุมสองขนาดคือกลุ่มเทพชุมนุมขนาด

ใหญ่นัง่พนมมือหนัเฉียงไหวไ้ปทิศทางท่ีตั้งพระประธาน และปรากฏกลุ่มเทพชุมนุมท่ีมีขนาดเล็ก

ท าท่าพนมมือเหาะอยู่เหนือส่วนภาพของกลุ่มท่ีมีขนาดใหญ่  แต่ทั้งน้ีเทพชุมนุมกลุ่มท่ีมีขนาดเล็ก

เหล่าน้ีกลบัมีทิศทางเหาะหนัตวัเอ้ียวออกไปจากพระประธานแต่ยงัคงหนัใบหนา้มองเขา้หาทิศทาง

พระประธาน(ภาพท่ี 76) ส่วนผนงัฝ่ังตรงขา้มพระประธานปรากฏภาพพุทธประวติัตอนชนะมาร 

โดยพระแม่ธรณีท่ีท าท่านัง่ไหวห้นัตรงไปยงัพระประธานและมีฉากน ้ าท่วมมารผจญเป็นจุดเด่นใน

ผนงัฝ่ังน้ี  

                                                        

66กรมศิลปากร, กองโบราณคดี, ฝ่ายอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรมติดท่ี , 
จิตรกรรมฝำผนังในประเทศไทย เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุ์มนุมสหกาณ์การเกษตรแห่งประเทศ
ไทย จ ากดั, 2533), 166. 

67 อนุศาสน์ จิตรกร, เที่ยวนครวัด นครธม เมื่อพุทธศักรำช 2467 (พิมพ์เน่ืองในงำน
พระรำชทำนเพลงิศพ พระยำอนุศำสน์ จิตรกร (ม.ป.ท., 2493), 5. 
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ภาพท่ี 76 เทพชุมนุมผนงัฝ่ังขวามือเม่ือหนัหนา้เขา้หาพระประธาน อุโบสถวดัสามแกว้ชุมพร    

ในเร่ืองของการแต่งกาย ไม่ปรากฏเคร่ืองประดบัและมงกุฎท่ีท าดว้ยดอกไมอี้กแลว้ จะเห็น

ว่าผูเ้ขียนกลบัไปใช้เคร่ืองประดบัโลหะในแบบท่ีมกัปรากฏในเทวดาแบบไทยประเพณี การไว้

หนวดบนใบหน้าปรากฏแค่ในกลุ่มท่ีแต่งตวัแบบนักพรต ฤาษีกบัพระอิศวรเท่านั้น ทรงผมแบบ

สวมมงกุฎแล้วปล่อยชายผมเป็นลอนบนบ่าปรากฏแค่ในเทพในพุทธศาสนามหายานต่างกับท่ี 

พระวหิารหลวงและท่ีหอ้งพระเจา้ท่ีปรากฏทุกองคใ์นกลุ่มเทวดา นาค และยกัษ ์ 

 

 

 

 

 



86 
 

3. รูปแบบและเทคนิคงำนจิตรกรรมภำพเทพชุมนุม วหิำรวดัสุวรรณดำรำรำม  

 

ภาพท่ี 77 จิตรกรรมฝาผนงัเทพชุมนุมในวหิารวดัววุรรณดารารามพระนครศรีอยธุยา 

งานส าคญัช้ินสุดทา้ยของพระยาอนุศาสน์ จิตรกร ท่ีเขียนภาพเทพชุมนุมในเทคนิคแบบ

ตะวันตก คือ  จิตรกรรมฝาผนังภาพ เทพชุมนุมท่ีพระวิหารว ัดสุวรรณดาราม จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา(ภาพท่ี 77) โดยเป็นภาพจิตรกรรมท่ีใชเ้ทคนิคแบบตะวนัตกในการเขียนเช่นกนั 

เขียนข้ึนในช่วงสมยัรัชกาลท่ี 7 มีอกัษรระบุท่ีภาพวา่เขียนโดยพระยาอนุศาสน์ จนัทร์ จิตรกร ในปี

พ.ศ. 2474 ตรงกบัเอกสารจากหนงัสืองานพระราชทานเพลิงศพ พระยาอนุศาสน์ จิตรกร ท่ีไดมี้การ

กล่าวถึงพระราชกระแสรับสั่งจากรัชกาลท่ี 7ให้พระยาอนุศาสตร์ จิตรกร เขียนภาพจิตรกรรม

เหล่าน้ี68  โดยรายละเอียดของภาพจิตรกรรมฝาผนงัในพระวิหารส่วนหน่ึงเล่าเร่ืองต านานสมเด็จ

พระนเรศวรอนัเป็นผลงานท่ีมีช่ือเสียงมากของพระยาอนุศาสน์ จิตรกร และอีกส่วนคือจิตรกรรม

                                                        

68อนุศาสน์ จิตรกร, เที่ยวนครวัด นครธม เมื่อพุทธศักรำช 2467 (พิมพ์เน่ืองในงำน
พระรำชทำนเพลงิศพ พระยำอนุศำสน์ จิตรกร, (ม.ป.ท., 2493), 5-6. 
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ภาพของเทพชุมนุม โดยในท่ีน้ีจะท าการศึกษาวิเคราะห์เพียงภาพกลุ่มเทพชุมนุมเท่านั้น เพื่อน ามา

เป็นประเด็นเปรียบเทียบกบังานจิตรกรรมฝาผนงัเทพชุมนุมก่อนหนา้อยา่งท่ีวหิารหลวง วดัพระปฐมเจดีย ์

วดัสุวรรณดาราราม เดิมเป็นวดัท่ีสร้างข้ึนในสมยัอยุธยา และไดรั้บการบูรณะ ปฏิสังขรณ์

มาโดยตลอด69 แสดงถึงความเป็นวดัส าคญัในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา ดังนั้นการเขียนภาพ

จิตรกรรมจึงตอ้งมีการเตรียมการวางแผนและใช้ช่างท่ีมีความสามารถในการเขียนภาพจิตรกรรม

เหล่าน้ี การเขียนจิตรกรรมฝาผนงัท่ีวิหารวดัสุวรรณดารามไดมี้รูปแบบท่ีเปล่ียนไปจากท่ีพระวิหาร

หลวง วดัพระปฐมเจดีย ์กล่าวคือ จากรูปแบบเทพชุมนุมท่ีมีการเรียงแถวจดัเรียงประเภทแบบเดิม

เป็นภาพหลกัในสองฝ่ังของผนงัซ้ายขวาของวิหารแบบวิหารหลวง เปล่ียนมาเป็นการใชภ้าพเทวดา 

นกัสิทธ์ิ และนางฟ้าเหาะในฉากทอ้งฟ้าท่ีมีปุยเมฆในลกัษณะสมจริง(ภาพท่ี 78)โดยมีทิศทางในการ

นมสัการไปทางพระประธานท่ีเป็นพระปางมารวชิยั  

ลกัษณะการเขียนภาพโดยเหล่าเทวดาเหาะไปในทอ้งฟ้าท่ีมีปุยเมฆแบบสมจริงแบบน้ีเคย

ปรากฏในภาพจิตรกรรมสมยัก่อนหนา้ เช่น ภาพจิตรกรรมฝาผนงัในอุโบสถวดัเทวราชกุญชร(ภาพ

ท่ี 79) ท่ีมีการแสดงภาพทอ้งฟ้าแบบเหมือนจริง แต่เหล่าเทวดายงัคงเป็นแบบประเพณีอยู ่หรืออยา่ง

ภาพจิตรกรรมเทวดาเหาะบนทอ้งฟ้าสักการะพระพุทธเจา้ในวดัราชาธิวาส ท่ีมีความสมจริงทั้งฉาก

ท้องฟ้าและตัวบุคคล ลักษณะเหล่าน้ีได้มาปรากฏอิทธิพลอีกคร้ังท่ีจิตรกรรมท่ีวิหารวดัสุวรรณดาราราม 

โดยพระยาอนุศาสน์ จิตรกร อีกคร้ัง แสดงถึงการใช้พื้นท่ีทั้ งหมดเล่าเร่ืองโดยใช้ทิวทศัน์แบบ

สมจริงร่วมดว้ยในงานจิตรกรรมฝาผนงั 

                                                        

69วาสนา พบลาภ“การศึกษาจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารวดัสุวรรณดาราราม จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา” (สารนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศิลป์ ภาควิชา
ประวติัศาสตร์ศิลป์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2546), 17-18. 
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ภาพท่ี 78 เทพชุมนุมบนทอ้งฟ้าวดัเทวราชกุญชร กรุงเทพฯ 

 

ภาพท่ี 79 เทพชุมนุมบนทอ้งฟ้าวดัสุวรรณดาราราม พระนครศรีอยธุยา 

ในเร่ืองของเทคนิคการเขียนจิตรกรรมฝาผนงัแบบตะวนัตกมีความพฒันาข้ึนอย่างมากใน

เร่ืองการสร้างระยะใกล้-ไกลในภาพ ความสมจริงทางกายภาพ ความช านาญในการวาดภาพ

เหตุการณ์เร่ืองราวสมจริงอยา่งในจิตรกรรมภาพเหตุการณ์ชนชา้งของพระนเรศวร รวมถึงการแสดง

ท่าทางของเทพชุมนุมท่ีเหาะอย่างมีความหลากหลายและมีการใช้สีอย่างมีความสมจริง อย่างไรก็ตาม 

ยงัมีการใช้สีผิวท่ีไม่เป็นธรรมชาติในเทพบางองค์เช่นใน พระอินทร์ท่ีมีผิวเป็นสีเขียว เพื่อแสดง

เอกลกัษณ์ทางประติมานวิทยาท่ีชดัเจนของเทพส าคญัท่ีปรากฏในฉากอย่างพระอินทร์  อีกทั้งยงัมี

การเขียนภาพเทพชุมนุมเป็นทา้วจตุโลกบาลท่ีมีการแสดงลกัษณะเฉพาะของแต่ละองค์ดว้ยรูปร่าง
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หน้าตา การแต่งกาย และมงกุฎอย่างชัดเจนในผนงัส่วนหลงัพระประธาน อีกทั้งยงัมีขนาดใหญ่ 

โดดเด่นท่ีผูเ้ขียนใหค้วามส าคญัในรายละเอียดอยา่งเห็นไดช้ดั 

อย่างไรก็ดีงานจิตรกรรมเทพชุมนุมท่ีฝาผนังวิหารวดัสุวรรณดารารามยงัคงแสดงการ 

สืบทอดอิทธิพลจากภาพจิตรกรรมเทพชุมนุมท่ีวิหารหลวง วดัพระปฐมเจดียไ์วเ้ช่นกนั ในแง่ของ

เทคนิคการวาดบุคคลแบบสมจริง การใช้โทนสี และยงัคงมีพวงเฟ่ืองอุบะในดา้นบนสุดของผนงั

ดว้ย แต่มีความแตกต่างในดา้นการใหร้ายละเอียดของทิวทศัน์ท่ีสมจริงมากกวา่ จุดรวมสายตาไปอยู่

ท่ีผนงัดา้นหลงัพระประธาน ลกัษณะการแต่งกายของเทพชุมนุมกลบัมาใช้อย่างประเพณี มีเคร่ือง

ทรงแบบท่ีท าดว้ยโลหะ การแสดงออกของท่าทางท่ีหลากหลายและมีการระบุเอกลกัษณ์เฉพาะทาง

ประติมานวทิยาของเทพบางองคอ์ยา่งท่ีกล่าวไปแลว้  นอกจากน้ียงัปรากฏกลุ่มเทพธิดาจ านวนมาก

ในต าแหน่งผนงัดา้นขวามือของพระประธาน ต่างจากท่ีพระวหิารหลวงท่ีปรากฏเพียงเทพชุมนุมท่ีมี

เพียงเพศชายเพียงเท่านั้น 
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ประติมำนวทิยำในงำนภำพเทพชุมนุมอืน่ๆ โดยพระยำอนุศำสน์ จิตรกร 

1.  ประติมำนวทิยำในงำนจิตรกรรมฝำผนังภำพเทพชุมนุมทีห้่องพระเจ้ำ 

เน่ืองจากการท่ีห้องพระเจา้เป็นแม่แบบให้กบัการเขียนท่ีพระวิหารหลวง เร่ืองของประติ

มานวทิยาในภาพจิตรกรรมเทพชุมนุมท่ีห้องพระเจา้น้ีจึงมีลกัษณะเหมือนกบัท่ีพระวิหารหลวงดงัท่ี

ไดอ้ธิบายไปแลว้ก่อนหนา้  ประกอบไปดว้ยบุคคล 5 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มท่ีแต่งกายแบบเทวดาคือพวก

เทวดา คนธรรพ ์พรหม 2.กลุ่มท่ีแต่งกายแบบนกัพรต คือพวกนกัสิทธ์ 3.กลุ่มท่ีมีท่อนล่างแบบนก  

มีปีก ร่างกายท่อนบนและใบหนา้เป็นคน คือพวกครุฑ 4.กลุ่มท่ีแต่งกายแบบเทวดา มีรูปร่างหนา้ตา

แบบพวกเงาะ คือพวกยกัษ ์และ 5.กลุ่มท่ีแต่งกายแบบเทวดา ดา้นหลงัศรีษะปรากฏนาคแผพ่งัพาน 

คือพวกมนุษยน์าค  

ในเร่ืองความสัมพนัธ์ของผงัและท่ีตั้งของห้องพระเจา้และพระวิหารหลวง เม่ือดูภาพถ่าย

ทางอากาศแล้วเทพชุมนุมท่ีห้องพระเจ้ามีทิศทางการไหว้บูชาหันไปทางศาลพระคเณศใน

พระราชวงัสนามจนัทร์และมีแนวเส้นตรงต่อเน่ืองไปทางพระปฐมเจดียใ์นแนวทิศตะวนัออกไป

ตะวนัตกกบัตวัพระวิหารหลวงดว้ย แสดงถึงการวางแผนในการเขียนจิตรกรรมให้มีความสัมพนัธ์

สอดคล้องกนัทั้งสองแห่ง และมีรูปแบบเดียวกนัอย่างมีนยัยะส าคญัในด้านคติการสร้างงานภาพ

จิตรกรรมเทพชุมนุม(ภาพท่ี 80) 

 

ภาพท่ี 80 ภาพถ่ายทางอากาศแสดงท่ีตั้งและทิศทางของห้องพระเจา้และวหิารหลวง 

ท่ีมา: Google Maps, Phra Pathom Chedi, accessed May 2016, available from 

https://www.google.co.th/maps/@13.8197098,100.0600804,1390m/data=!3m1!1e3 



91 
 

จากขอ้สังเกตท่ีไดจ้ากการคน้ควา้เหล่าน้ี ท าให้สรุปได้ว่า รูปแบบทางศิลปะและคติการ

เขียนภาพฝาผนงัเทพชุมนุมท่ีพระวิหารหลวงมีตน้แบบจากท่ีห้องพระเจา้ท่ีเขียนข้ึนก่อนหน้าเป็น

เวลาไม่นาน กล่าวคือ ใช้เทคนิคการวาดเหมือนจริงแบบตะวนัตกเช่นกนั ทั้ งองค์ประกอบภาพ  

การใชสี้ รวมไปถึงรายละเอียดอยา่งพวงอุบะท่ีปรากฏสืบต่อกนัซ่ึงภาพเทพชุมนุมท่ีห้องพระเจา้อาจ

ได้รับอิทธิพลมาจากภาพจิตรกรรมในอุโบสถวดัราชาธิวาสท่ีเขียนข้ึนในช่วงสมยัเดียวกนัมาอีก

ถอดหน่ึง ในส่วนของการแสดงออกลักษณะประเภทบุคคลทางประติมานวิทยาในเทพชุมนุม 

ดว้ยรูปลกัษณะทางกายภาพเช่นน้ีถูกส่งต่อให้กบัท่ีวิหารหลวง แมก้ระทัง่การเรียงล าดบัเทพชุมนุม 

ก็ถูกส่งต่อไปใช้อีกด้วยท่ีวิหารหลวง และมีความสอดคล้องกนัของสถาปัตยกรรมของทั้งสองท่ี 

ดงันั้นจึงกล่าวไดว้่ามีการปรับปรุงดดัแปลงรูปแบบการเขียนภาพเทพชุมนุมแบบประเพณีดั้งเดิมท่ี

มกัปรากฏพร้อมกบัพระประธานในวิหารหรืออุโบสถ มาเป็นภาพจิตรกรรมท่ีปรากฏเพื่อสักการะ

พระปฐมเจดียข์นาดใหญ่ควบคู่กนัไปในสองทิศทาง โดยใช้ภาพเทพชุมนุมมาเป็นส่วนประกอบ

ส าคญัในการแสดงความเป็นสถานท่ีเฉพาะส าหรับการสักการะบูชาพระพุทธองค ์นอกเหนือจาก

การเป็นภาพจิตรกรรมท่ีแสดงความสวยงามหรือเล่าเร่ืองให้สอดคล้องกบัพุทธประวติัเพียงอย่าง

เดียว 

2. ประติมำนวทิยำในงำนจิตรกรรมฝำผนังภำพเทพชุมนุม อุโบสถ วดัสำมแก้ว 

ทั้งน้ีมีการจดัต าแหน่งประเภทและเขียนช่ือก ากบัในเทพชุมนุมในอุโบสถวดัสามแกว้ดว้ย 

โดยผนังส่วนตรงข้ามพระประธานจะพบเทวดาเพศหญิงเช่น พระธรณี พระคงคา พระลักษมี 

พระโภสพ พระสรัสวดี พระอุมา เป็นตน้ เม่ือหนัหนา้เขา้หาพระประธานมีพระโพธิสัตวแ์บบพุทธ

มหายานกลุ่มหน่ึงปรากฎท่ีผนงัฝ่ังดา้นขวาดว้ยส่วนหน่ึง ส่วนผนังทางดา้นซ้ายมือจะเป็นเทพใน

พุทธศาสนาปนกบัเทพในศาสนาฮินดูทัว่ไป แต่ผนงัดา้นหลงัพระประธานจะเป็นเทพท่ีเป็นท่ีรู้จกั

และมีความส าคญั อยา่งทา้วเวสสุวรรณ พระคเณศ พระอิศวร พระนารายณ์ และพระพรหม เป็นตน้ 

ซ่ึงภาพเทพชุมนุมท่ีอุโบสถวดัสามแกว้ท่ีพระยาอนุศาสน์วาดข้ึนเหล่าน้ี มีลกัษณะการวาด

ดว้ยเทคนิคตะวนัตกท่ีมีความสมจริงและปรากฎภาพลกัษณะของเทพในคติประติมานวิทยาทั้งพุทธ

มหายานและฮินดูมาอยูร่่วมดว้ยกนัอย่างโดดเด่นน่าสนใจมาก เน่ืองจากผูเ้ขียนคือพระยาอนุศาสน์ 

จิตรกร ไดอิ้ทธิพลจากพระราชนิพนธ์เร่ือง "พระเป็นเจา้ของพราหมณ์" ในรัชกาลท่ี 6 และตอ้งการ
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เขียนภาพจิตรกรรมเพื่ออุทิศให้เป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลท่ี 6 ดว้ย70 ท าให้ลกัษณะทางประติมาน

วิทยาของเทพชุมนุมในจิตรกรรมท่ีวดัสามแกว้มีเอกลกัษณ์โดดเด่นต่างจากงานจิตรกรรมภาพเทพ

ชุมนุมแบบไทยประเพณีทัว่ไป โดยในพระราชนิพนธ์เร่ือง "พระเป็นเจา้ของพราหมณ์" ในรัชกาลท่ี 

6 ปรากฏเพียงเร่ืองราวของเทวดาในศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู แต่ไม่มีเทวดาหรือพระโพธิสัตวใ์น

ศาสนาพุทธมหายานเลย แสดงถึงการใช้แหล่งข้อมูลต้นแบบในการเขียนภาพจิตรกรรมท่ี

หลากหลายของผูเ้ขียนภาพจิตรกรรม รวมถึงเทพชุมนุมท่ีอุโบสถวดัสามแกว้แห่งน้ี มีการแสดงออก

ของลกัษณะทางประติมานของเทพแต่ละองค์อยา่งชดัเจน แสดงให้เห็นถึงความรู้ในแง่ประติมาน

วิทยาทั้งในศาสนาฮินดู พุทธมหายานของผูเ้ขียนภาพจิตรกรรมท่ีรวบรวมพฒันาและถูกถ่ายทอด

ออกมาอยา่งเป็นรูปธรรมใหดู้สมจริงมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้

ทั้งน้ีเม่ือสังเกตภาพจิตรกรรมเหล่าน้ีจะพบว่าไม่ได้มีการเรียงกลุ่มเทพแต่ละประเภท

สลบักนัอยา่งมีระบบแบบในพระวิหารหลวงหรือห้องพระเจา้แลว้ อีกทั้งยงัมีเทพประเภทต่างๆทั้ง

ในศาสนาฮินดูและพุทธมหายานเข้ามารวมอยู่ด้วย  ท าให้คติของเทพชุมนุมในแบบดั่งเดิมจึง

เปล่ียนแปลงไป เน่ืองจากในเอกสารส าคญัอย่างปฐมสมโพธิกถาหรือพระไตรปิฎกไม่ไดก้ล่าวถึง

เทพหลายองคท่ี์ปรากฏในอุโบสถวดัสามแกว้น้ีไว ้  

ดงันั้นจึงหมายความวา่พระยาอนุศาสน์ จิตรกรผูเ้ขียนภาพจิตรกรรมพยายามคิดคน้คติและ

รูปแบบของจิตรกรรมภาพเทพชุมนุมท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะข้ึนมาใหม่ โดยน าองค์ความรู้ทางประติมานวิทยา 

ท่ีมีความหลากหลายอันเกิดจากการแลกเปล่ียนวฒันธรรมในยุคท่ีไทยมีการติดต่อส่ือสารกับ

ประเทศอินเดียและตะวนัตกมากกว่าแต่ก่อน  ซ่ึงท าให้วฒันธรรมดั้งเดิมตอ้งมีการปรับตวัให้อยู่

ร่วมกบัวฒันธรรมใหม่ๆให้ได ้ จนเป็นผลให้เทพชุมนุมท่ีอุโบสถวดัสามแกว้ของพระยาอนุศาสน์

กลายเป็นเทพชุมนุมในเทคนิคตะวนัตก   โดยเทพทั้งในศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดูอยูร่วมกนัในภาพ

                                                        

70นิลุบล ขอรวมเดช, อทิธิพลศิลปะตะวนัตกในจิตรกรรมฝำผนังตอนมำรผจญ อุโบสถวัด
สำมแก้ว จังหวดัชุมพร (กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์, 2551), 16. 
 

 



93 
 

จิตรกรรมและแสดงความเป็นหน่ึงเดียวด้วยการนมสัการไปท่ีพระประธาน อนัเป็นตวัแทนของ

พระพุทธเจา้ท่ีเป็นส่ิงยดึเหน่ียวสูงสุดของคนไทยมาตั้งแต่สมยัทวารวดี 

3. ประติมำนวทิยำในจิตรกรรมฝำผนังภำพเทพชุมนุม วหิำรวดัสุวรรณดำรำรำม 

ความสอดคลอ้งของคติประติมานวิทยาในการเขียนภาพเทพชุมนุมท่ีน่ีดูจะมีความชดัเจน

มากวา่ในวหิารหลวง เน่ืองจากมีการแสดงเอกลกัษณ์ของเทพท่ีถูกกล่าวถึงในพุทธประวติัตอนตรัส

รู้ (ปริเฉทท่ี 10) มากกวา่ท่ีวหิารหลวง เช่น การแสดงภาพพระอินทร์ถือสังข ์ปัญจสิขรเทพคนธรรพ์

ถือพิณขนาดใหญ่71 การเขียนช่ือใตภ้าพของทา้วจตุโลกบาลเพื่อระบุตวัเทพและบอกรายละเอียด  

ส่ิงเหล่าน้ีแสดงถึงการปรับเปล่ียนพฒันาวิธีการเขียนภาพเทพชุมนุมท่ีแสดงรูปแบบทางประติมาน

วทิยาผสมผสานกบัค่านิยมทางรูปแบบศิลปะของผูเ้ขียนท่ีไดค้ล่ีคลายจนมีรูปแบบเฉพาะของตนเอง

ในท่ีสุด 

ส่ิงท่ีน่าสนใจของภาพจิตรกรรมฝาผนงัในส่วนเทพชุมนุมท่ีวิหารวดัสุวรรณดารารามน้ี คือ 

ภาพของทา้วจตุโลกบาล ท่ีมีลกัษณะการแต่งกายคลา้ยกนั แต่มีรูปร่างหนา้ตา เคร่ืองทรงอยา่งพวก

มงกุฎ แตกต่างกนัอย่างมีนยัยะส าคญั โดยเขียนอยู่ท่ีฝาผนงัส่วนล่างดา้นหลงัพระประธาน และมี

รายละเอียดดงัน้ี  

1. ทา้วกุเวร อยูด่า้นซ้ายมือของพระประธานเม่ือหนัหนา้มองไปทางพระประธาน มีเปลว

รัศมีสีน ้าเงิน(ภาพท่ี 82) โดยทา้วกุเวรเป็นหวัหนา้ของพวกยกัษ ์ปกครองทิศเหนือ ลกัษณะการแต่ง

กาย มีเคร่ืองทรงแบบเทวดา แต่สวมมงกุฎทรงน ้ าเตา้ ซ่ึงมงกุฎทรงน้ีพบว่ามีความเก่ียวพนักบัเทพ

เจา้และพวกยกัษ์ชั้นสูงในการแบ่งประเภทหัวโขนในศิลปะไทยด้วย72 รวมถึงงานจิตรกรรมภาพ

ยกัษช์ั้นสูงในงานแบบไทยประเพณี ดงันั้นผูเ้ขียนอาจใช้ความเก่ียวพนัในดา้นน้ีมาเป็นส่ิงก าหนด

ลักษณะของมงกุฎท้าวกเวรก็เป็นได้ นอกจากน้ีใบหน้าของท้าวกุเวรและยกัษ์บริวารมีผิวกาย 

                                                        

71สมเด็จพระมหาสมณเจา้กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถำ (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพเ์ล่ียงเซียงจงเจริญ,ม.ป.ป.), 197-198. 

72กรมศิลปากร, เคร่ืองศิรำภรณ์ (ศึกษำเฉพำะกรณีหัวโขน) (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 
2536), 23. 
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สีเหลืองน ้ าตาล ปรากฏหนวดบนใบหนา้ต่างจาก กลุ่มของยกัษใ์นวิหารหลวง ซ่ึงท่ีผิวกายสีด าคล ้ า 

ไม่ปรากฏหนวดบนใบหนา้  

              2. ทา้วธตรฐ อยูติ่ดดา้นซา้ยมือของพระประธาน ปกครองทิศตะวนัออกลกัษณะรูปร่างการ

แต่งกายเหมือนพวกเทวดาทัว่ไป มีเปลวรัศมีสีเขียว (ภาพท่ี 82) สวมกรัณฑมงกุฎดงัท่ีมกัปรากฏใน

เทวดาในศิลปะไทย73และเช่นเดียวกนักบัพวกคนธรรพ ์เทวดาท่ีเหาะอยูต่ามผนงัดา้นต่างๆ ท่ีจดัเป็น

บริวารของทา้วธตรฐก็มีการแต่งกายในลกัษณะเดียวกนั 

 

ภาพท่ี 81 ทา้ววรุิฬหกและทา้ววรูิปักขท่ี์ผนงัฝ่ังขวามือพระประธาน                 

 

ภาพท่ี 82 ทา้วธตรฐและทา้วกุเวรท่ีผนงัฝ่ังขวามือพระประธาน 

                                                        

73กรรณรส ศรีสุทธิวงศ์“กรัณฑมงกฏุ เทวดาศิลปะสุโขทยั และพระพุทธรูปทรงเคร่ือง
ศิลปะอยธุยาตอนกลาง” (สารนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาประวติัศาสตร์ศิลปะ ภาควิชา
ประวติัศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2552), 25-26. 
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3. ทา้ววิรูปักข์ อยู่ติดดา้นขวามือของพระประธาน แต่งกายเหมือนพวกเทวดา มีงู 3 เศียร 

แผพ่งัพานดา้นหลงัพระเศียรแบบมนุษยน์าค (ภาพท่ี 81) แสดงถึงความเป็นเทพในกลุ่มนาค สวม

เทริดทรงน ้าเตา้ ซ่ึงมกัปรากฏในเทพชั้นรองในศิลปะของหวัโขน74จึงไม่เป็นเร่ืองแปลกท่ีผูเ้ขียนจะ

หยิบเทริดทรงน ้ าเต้ามาใช้กับท้าววิรูปักข์ อันเป็นเทพชั้นรองท่ีปกครองทิศตะวนัตกเช่นกัน  

ท่ีน่าสังเกตคือ กลุ่มนาคของวิหารหลวง มีสีผิวเหลืองน ้ าตาล มีหนวดบนใบหน้า แต่ในท่ีน้ีมีสีผิว

น ้าตาลคล ้า ไม่มีหนวดปรากฏอยูบ่นใบหนา้ 

4. ทา้ววิรุฬหก อยูด่า้นขวามือของพระประธาน มีเปลวรัศมีสีม่วง (ภาพท่ี 81) ทา้ววิรุฬหก 

เป็นผู ้ปกครองกุมภัณฑ์ในทิศใต้ มีผิวกายคล ้ า  หน้าตาแบบพวกเงาะ การแต่งกายคล้าย 

ทา้วจตุโลกบาลองค์อ่ืน แต่ทรงมงกุฎแบบโนรา ทั้งน้ีการใช้มงกุฎแบบโนราในจิตรกรรมน้ีอาจมี

ท่ีมาจากการเคยใช้ในเทพบางองค์ อย่างพระกฤษณะ พระองัคาร หรือพระเสาร์ในวดัสามแก้ว 

จงัหวดัชุมพรมาแลว้ และเน่ืองจากเดิมทีโนราเป็นตวัละครในศิลปะทางภาคใตท่ี้มีต านานความเช่ือ

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นเช้ือสายกษตัริย์75  ซ่ึงทา้ววรุิฬหกก็มีฐานะเป็นราชาของพวกนาคดว้ยเช่นกนั 

อีกทั้งโนรายงัมีตน้ก าเนิดในภาคใต ้สอดคลอ้งกบัทา้ววรุิฬหกท่ีปกครองทิศใต ้

ดงันั้นการเขียนภาพทา้วจตุโลกบาลน้ีน่าจะเกิดการประยุกต์แนวคิดแบบผสมผสานจนเกิดเป็นลกัษณะ

งานเขียนเทพท่ีมีคติเคา้โครงแบบเดิมแต่มีการแสดงออกทางประติมานวทิยาในแบบของผูเ้ขียนอยา่งเป็นเอกลกัษณ์

โดยมีการรับอิทธิพลจากภาพจิตรกรรมวดัสามแกว้และจากศิลปะอ่ืนๆอย่างโนราเขา้มาใช้สอดแทรกอยู่ในงาน

จิตรกรรม แสดงถึงแนวคิดในการเขา้ถึงศิลปะภูมิภาคอ่ืนร่วมในงานจิตรกรรมช้ินเดียวกนั เนน้ความปราณีตไปท่ี

จุดส าคญัของภาพจิตรกรรม ลดทอนการเขียนภาพเทพชุมนุมอยา่งละเอียดจ านวนมากแบบเป็นแถวๆมาเป็นการใช้

ทา้วจตุโลกบาลเป็นแกนหลกัในการแสดงการรวมตวัของเทพชุมนุม อาจเน่ืองดว้ยทา้วจตุโลกบาลเป็นเคร่ืองหมาย

ของเทพแต่ละทิศ จึงเป็นการแสดงนยัยะของเทพจากทุกทิศทางไดม้ารวมตวักนัเพื่อสักการะพระพุทธองคแ์ลว้ของ

ผูเ้ขียนก็เป็นได ้

                                                        

74กรมศิลปากรม, เคร่ืองศิรำภรณ์ (ศึกษำเฉพำะกรณีหัวโขน) (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 
2536), 21. 

75ภิญโญ จิตตธ์รรม, โนรำ (สงขลา, 2519), 30. 
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บทที ่5                                                                                                                                                                              

สรุป 

ควำมประสบควำมส ำเร็จในแง่ของภำพจิตรกรรมฝำผนังภำพเทพชุมนุมแบบเทคนิค

ตะวนัตก ในฝีมือของพระยำอนุศำสน์ จิตรกร 

จะเห็นไดว้่างานเขียนเทพชุมนุมของพระยาอนุศาสน์ จิตรกร(จนัทร์ จิตรกร) แนวเสมือน

จริงแบบเทคนิคตะวนัตกน้ีเป็นงานเขียนท่ีโดดเด่นและเกิดข้ึนใหม่ในสมยัช่วงเวลารัชกาลท่ี 6-7 

โดยเร่ิมต้นมาจากการเขียนในห้องพระเจ้า พระท่ีนั่งบรมพิมานก่อน ต่อมาปรากฏเด่นชัดท่ี 

พระวิหารหลวง วดัพระปฐมเจดีย ์ปรากฏท่ีวดัสามแกว้ และทา้ยสุดท่ีวิหารวดัสุวรรณดารารามอนั

เป็นแนวการเขียนท่ีคล่ีคลายแลว้ของผูเ้ขียนซ่ึงมีช่ือเสียงเป็นอนัมาก ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาโดยรวมแลว้ 

จิตรกรรมเทพชุมนุมท่ีวหิารหลวง และท่ีวหิารวดัสุวรรณดารารามมีความแตกต่างขององคป์ระกอบ

ภาพและรายละเอียดของเทวดาอย่างส าคญั กล่าวคืองานท่ีวิหารหลวง ไดรั้บอิทธิพลของพระราช

นิยมของรัชกาลท่ี 6 เห็นได้จากการเขา้มามีส่วนร่วมก าหนดทิศทาง ลักษณะบุคคลการแต่งกาย 

สถานท่ีเขียนภาพเทพชุมนุมน้ี หลงัจากการสวรรคตของรัชกาลท่ี 6 ปีพ.ศ. 2468 งานจิตรกรรมเทพ

ชุมนุมท่ีฝาผนงัวดัสามแกว้ปีพ.ศ. 2470 และท่ีวิหารวดัสุวรรณดาราราม ในปีพ.ศ. 2474 ก็ไดเ้กิดข้ึน 

โดยท่ีผู ้เขียนมีอิสระทางความคิดแนวทางมากข้ึนแต่ก็ยงัคงมีพระประสงค์ของรัชกาลท่ี 7  

มาเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดเร่ืองราวในภาพจิตรกรรมอย่างท่ีไดอ้ธิบายไปจนคล่ีคลายมาเป็นแนวทางการเขียน 

ของตนเองมากข้ึน 

ทั้งน้ีในปัจจุบันงานจิตรกรรมเทพชุมนุมท่ีโด่งดังและเป็นท่ีรู้จักของพระยาอนุศาสน์  

จิตรกร คืองานจิตรกรรมฝาผนังท่ีวิหารวดัสุวรรณดารารามมากท่ีสุด ซ่ึงนอกจากจะมีภาพของ  

เทพชุมนุมแล้วยงัมีภาพจิตรกรรมประวติัพระนเรศวรท่ีสวยงามและมีเอกลกัษณ์มาก ท าให้ภาพ

จิตรกรรมท่ีว ัดสุวรรณดารามได้รับการยกย่องจากบุคคลทั้ วไปว่า เ ป็นงานช้ินเอกของ 

พระยาอนุสาสน์ จิตรกร 
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เม่ือน างานจิตรกรรมภาพเทพชุมนุมช้ินหลกัในสมยัแรกอย่างจิตรกรรมภาพเทพชุมนุมท่ี

พระวิหารหลวง กบั จิตรกรรมภาพเทพชุมนุมช้ินหลกัในสมยัหลงัอยา่งจิตรกรรมภาพเทพชุมนุมท่ี

วหิาร วดัสุวรรณดารารามมาเปรียบเทียบพฒันาการจะสรุปไดด้งัน้ี 

1. เทคนิคการเขียนภาพแบบตะวนัตกจิตรกรรมภาพเทพชุมนุมท่ีวิหารวดัสุวรรณ

ดารารามจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ไดพ้ฒันาข้ึนอยา่งมากทั้งในเร่ืองของวิวทิวทศัน์มีความสมจริง

มากกวา่จิตรกรรมภาพเทพชุมนุมท่ีพระวิหารหลวงวดัพระปฐมเจดีย ์อีกทั้งยงัมีการใชจุ้ดน าสายตา

เขา้มาในงานจิตรกรรม รวมถึงการแสดงท่าทางของเทพชุมนุมท่ีก าลงัเหาะมีความหลากหลาย และดู

เป็นธรรมชาติมากข้ึนมากกว่าจิตรกรรมภาพเทพชุมนุมท่ีพระวิหารหลวงด้วย อย่างไรก็ตามการ

รูปแบบการนัง่ชุมนุมของเทพชุมนุมท่ีเป็นแถวสองชั้นแบบในพระวิหารหลวงไม่ไดถู้กน ามาใชใ้น

วิหารวดัสุวรรณดาราม แต่ถูกเปล่ียนเป็นภาพเทพชุมนุมท่ีเหาะอยู่บนทอ้งฟ้า และแบบท่ีนัง่ท าท่า

นมสัการอยูห่ลงัพระประธานแทน 

2. รูปแบบการแต่งกายของเทพชุมนุมท่ีวิหารวดัสุวรรณดาราราม ไดมี้การกลบัมาใช้

แบบไทยประเพณี และมีการใช้มงกุฎมาแสดงลักษณะเฉพาะส าหรับการแต่งกายของ 

เทพชุมนุมแต่ละประเภทอยา่งท่ีไดอ้ธิบายไปแลว้ 

3. ประติมานวิทยาท่ีเทพชุมนุมพระวิหารหลวงมีการแสดงประติมานวิทยาแบบ

คร่าวๆ แต่ไม่ไดมี้ประติมานวทิยาท่ีระบุเอกลกัษณ์ของเทพชุมนุมอยา่งละเอียด ต่างกบัเทพชุมนุมท่ี

วิหารวดัสุวรรณดารารามท่ีไดแ้สดงประติมานวิทยาท่ีระบุเอกลกัษณ์อยา่งในทา้วจตุโลกบาล และ

พระอินทร์ท่ีชดัเจนเป็นตน้ ซ่ึงประติมานวิทยา ท่ีระบุเอกลกัษณ์ของเทพชุมนุมอยา่งละเอียดเช่นน้ี

ไดเ้คยเกิดข้ึนท่ีวดัสามแกว้ จงัหวดัชุมพรมาก่อนและส่งต่อใหว้ดัสุวรรณดารามในท่ีสุด 

4. พฒันาการในแง่ของสภาพสังคมท่ีปรากฏในงานจิตรกรรมเทพชุมนุมเทคนิค

ตะวนัตกของพระยาอนุศาสน์ จิตรกร นอกจากเร่ืองศิลปะตะวนัตกท่ีเขา้มาอิทธิพลในงานจิตรกรรม

ไทยในสมยันั้นแลว้ จะสามารถเห็นค่านิยมเร่ืองการแต่งกายอยา่งการไวห้นวดยาวของบุคคลชั้นสูง

ท่ีนิยมมากในช่วงสมยัรัชกาลท่ี 5-6 และมีความนิยมลดลงในสมยัรัชกาลท่ี 7 ถดัมาวิเคราะห์ไดจ้าก

เทพชุมนุมพระวิหารหลวง ท่ีเทพจ านวนมากมีการไวห้นวด แต่เทพชุมนุมในวิหารวดัสุวรรณดารา

รามกลบัมีเทพไวห้นวดเพียงไม่ก่ีองคเ์ท่านั้น แสดงถึงค่านิยมการไวห้นวดของบุคคลในสมยันั้นท่ี

ลดลง  นอกจากน้ีจิตรกรรมภาพเทพชุมนุมในวหิารวดัสุวรรณดารารามยงัแสดงถึงการเร่ิมมีบทบาท 
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มากข้ึนของสตรีในช่วงสมยันั้น เห็นไดจ้ากท่ีมีการวาดภาพเทวสตรีเป็นจ านวนมากในงานช้ินน้ีซ่ึง

ต่างจากจิตรกรรมภาพเทพชุมนุมในพระวหิารท่ีไม่ปรากฏเทวสตรีในงานช้ินน้ีเลย 

อย่างไรก็ตามจากการศึกษาวิเคราะห์ในคร้ังน้ี ในแง่ของความประสบส าเร็จของงาน

จิตรกรรม ผูเ้ขียนมีความเห็นว่าจิตรกรรมเทพชุมนุมเทคนิคตะวนัตกในแต่ละแห่งของพระยา

อนุศาสน์ จิตรกร มีการประสบความส าเร็จในของความเป็นภาพจิตรกรรมตะวนัตกในแง่ต่างๆกนั 

กล่าวคือ ในเร่ืองของการประสบความส าเร็จของเทคนิคการเขียนและเล่าเร่ืองแบบตะวนัตก คือ 

เทพชุมนุมท่ีจิตรกรรมฝาผนงัท่ีวิหารวดัสุวรรณดาราราม ท่ีเป็นงานช้ินสุดทา้ยท่ีผูเ้ขียนจิตรกรรม 

สั่งสมประสบการณ์การเขียนและเทคนิคตะวนัตกมาอย่างเต็มท่ี ภาพจิตรกรรมจึงดูสมจริงมีการ 

เล่าเร่ือง องค์ประกอบภาพ และทิวทศัน์อนัสมจริงท่ีสุด แต่ถ้ามองในเร่ืองของรายละเอียดภาพ 

ความสวยงาม วิจิตร และการคิดค้นริเร่ิมออกแบบเทพชุมนุมในแบบสมจริงของภาพจิตรกรรม 

เทพชุมนุม ท่ีห้องพระเจา้และพระวิหารหลวงดูจะประสบความส าเร็จมากกว่า   ส่วนจิตรกรรม 

เทพชุมนุมท่ีอุโบสถวดัสามแกว้ ดูเป็นจิตรกรรมเทพชุมนุมท่ีประสบความส าเร็จในดา้นของการ

เป็นงานจิตรกรรมท่ีส่ือถึงการรับวฒันธรรมทางศาสนาท่ีหลากหลาย และเป็นชุดเทพชุมนุมท่ีมี

เอกลกัษณ์มากท่ีสุด เน่ืองจากงานจิตรกรรมท่ีวดัสามแก้วเป็นท่ีท่ีพระยาอนุศาสน์ จิตรกร เป็นผู ้

คิดคน้ออกแบบและมีความเป็นตวัของตวัเองมากท่ีสุดในบรรดางานจิตรกรรมฝาผนงัเทพชุมนุม

เทคนิคตะวนัตกทั้งหมดท่ีไดก้ล่าวมา 
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ภาพท่ี 83 วหิารหลวงวดัพระปฐมเจดีย ์

สรุปแนวคิดกำรออกแบบจิตรกรรมเทพชุมนุม ฝีมือพระยำอนุศำสน์ จิตรกร ในพระวหิำรหลวง วดัพระปฐมเจดีย์ 

โดยทั้งในงานจิตรกรรมเทพชุมนุมของพระยาอนุศาสน์ จิตรกร แบบเทคนิคตะวนัตก อยา่ง

พระวิหารหลวงและท่ีห้องพระเจา้ไดรั้บการผสมผสานศิลปะในหลายๆแขนงอยา่ง ศิลปะทวารวดี

จากปูนป้ันทวารวดี ศิลปะอินเดียใตท่ี้มีอิทธิพลปรากฏในกลุ่มสมุดภาพพระเทวรูป และกระแสนิยม

เร่ืองการแต่งกายของผู ้คนในสมัยนั้ น ส่วนท่ีจิตรกรรมเทพชุมนุมท่ีวดัสามแก้วปรากฏการ

ผสมผสานอิทธิพลของศาสนาพุทธมหายานร่วมกบัฮินดูอย่างเป็นเอกลกัษณ์ และสุดทา้ยรูปแบบ

ทั้งหลายท่ีเกิดข้ึนในงานทั้งหมดน้ีก็มาคล่ีคลายและส่งต่อให้กบังานจิตรกรรมเทพชุมนุมท่ีวิหาร 

วดัสุวรรณดารารามในท่ีสุด 

อยา่งไรก็ดีภาพจิตรกรรมเทพชุมนุมท่ีวิหารหลวงยงัสะทอ้นให้เห็นถึงการเลือกใช้เทคนิค

แบบตะวนัตกในงานจิตรกรรมไทยในสถานท่ีส าคญัทางศาสนาในสมยันั้น แสดงให้เห็นถึงอิทธิพล

ศิลปะตะวนัตกท่ีมีต่อสังคมไทย และคติความคิดต่อเร่ือง"เทพ" ท่ีถูกท าให้ดูเหมือนมนุษยม์ากอยา่ง

ท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อนอยา่งชดัเจน โดยความเป็นรูปธรรมท่ีสามารถอธิบายรูปร่างลกัษณะท่ีมีความ
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เป็นไปสอดคลอ้งตามความเป็นจริง ทั้งน้ีความสมจริงเหล่าน้ีอาจเป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีจะท าให้

ผูค้นในสมยันั้นเขา้ถึงหลกัความเช่ือทางศาสนาได้ง่ายข้ึน และไม่ยากเกินไปท่ีจะจินตนาการถึง

ตวัตนของเหล่าเทพชุมนุมในพุทธศาสนา เพื่อเป็นแรงผลกัดนัให้คนในสังคมมีความศรัทธา ปฏิบติั

ตนอยูใ่นครรลองคลองธรรมไดอ้ยา่งสงบสุข 
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